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Mötesanteckningar från Klusterforum 1/12 2016 

Närvarande;  

1. Christina Enudd Nordström, Projekt Drivbänk 
2. Magnus Lind, Hushållningssällskapet 
3. Emma Sonesson, Jordbruksaktuellt 
4. Fredrik Stark, LantbruksIT 
5. Carolina Åberg, Fyrklövern 
6. Louise Ridderström, Östgötamat 
7. Cecilia Strålin, Biototal 
8. Johan Waldner, Distriktsveterinärerna 
9. Victor Johansson, Dataväxt 
10. Jesper Lindström, SP 
11. Anita Jonsson, Gård & Djurhålsan 
12. Kristin Skeppsby, LRF Konsult 
13. Katarina Wiklund, Hushållningssällskapet 
14. Camilla Oscarsson, Projekt Drivbänk 
15. Daniel Jonsson, Sankt Kors Fastighets AB 
16. Helene Oscarsson, Vreta Kluster 
17. Caroline Danielsson, Vreta Kluster 

 

Information från Vreta Kluster 

 Femårsjubileum 9/2 

Vreta kluster firar fem år. Det vill vi fira med en dag fylld med seminarium. Vi har inte 

spikat alla namn till seminarierna så ni får gärna komma med förslag. Hör i sådana fall av 

er till Helene. 

  

Program med moderator: Claes de Faire 

o Framtiden söker bonde 

Oscar Westman (lantbrukare), David Pettersson (lantbrukare), Per Frankelius 

(LiU), Sofia Lindblad (LRF), UF-företag 

  

o Mattrender och matmakt  

Richard Tellström, Per Frankelius, Anna Philipsson Bergman (Östgötamedia), 

Nils Hultin (Torsta Tackor), Louise Ridderström, Peter Borring,  

Per Lindahl/Karin Lorin (REKO) 

  

o Världens viktigaste anledning att välja svenskt/antibiotikaresistens - 

ett folkhälsoproblem 

Fredrik Federley, Anders Tegnell (folkhälsomyndigheten),  Håkan Hanberger 

(byggt upp ett nätverk för kartläggning av antibiotikaresistens), Gunnar 

Johansson (veterinär), Elisabeth Qvarford (Svensktkött), Magnus Oscarsson, KD, 

om självförsörjning 
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Eftersom deltagande blir begränsat till 150 personer kollar vi på en lösning om man kan 

streama dagen så att fler kan få chansen att medverka. Kanske kan hyresgästerna i så fall 

se föreläsningarna på sina rum.  

Diskuterade även finansieringen: Vreta Kluster bekostar tekniken och arrangemanget i 

samarbete med Sankt Kors, deltagarna betalar självkostnadspris för maten, och en avgift 

om man inte dyker upp.  

  
Kvällsprogram  

På kvällen blir det en fest för hyresgästerna med pianobar, underhållning av Anders & 

Måns och en trerättersmiddag. Företagen betalar för maten och Vreta Kluster och Sankt 

Kors står för resten. Mer info kommer. 

  

 Larm 

Vreta Kluster ska sätta upp information om hur man köper tid/larmar av vid larmdosorna 

  

 Bondefika 

Vi diskuterade om vi ska ha kvar Bondefikat eller lägga ner det. Eventuellt kanske vi bara 

ska skicka ut en inbjudan med datum om alla Bondefikan så att vi inte spammar varandra 

och kunder med inbjudningar. Diskuterade att det är en bra idé att vara en öppen plats för 

lantbrukare att komma och fika, men att det kanske är lite för likt ett frukostmöte. Kanske 

bättre att satsa på att ha frukostmöten istället, och komplettera med en ständig inbjudan 

för lantbrukare att delta på bullfikat på torsdagar?  

- Vi sa att klusterorganisationen ska återkomma med ett förslag kring detta. 

 

 Expansion  

Hyresgästerna önskar en bättre fikaplats för möte med kunder vilket det kommer bli i hus 

3. Hör av er till Helene om ni vet någon som borde flytta in i hus 3. 

  

 Klusterfika  

Vi börjar bli många på Klusterfikat vilket resulterar i långa köer vid kaffeautomaten. 

Sankt Kors ska eventuellt köpa in en till kaffeautomat. Under tiden kan vi alla hjälpas åt 

att brygga en termos med kaffe i bryggaren som står på bänken vid fikat. Emelie ska sätta 

upp en skylt som förklarar hur man gör. 

 

Vreta kluster ska ställa ut en vattenkokare i köket och kanske börja med att köpa skivat 

bröd för att spara lite tid. 

 

Hyresgästerna har även förslag på att ställa dit ståbord och brödrost. 

Hyresgästerna på Klustervägen 11 upplever att det är trångt att fika på eftermiddagen, 

eftersom receptionen tar ganska mkt plats. Diskuterade möjliga lösningar: Göra det 

mysigt i personalmatsalen så att fikat kan vara där också? Skaffa några runda bord? 
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 Infoskärm i Gläntan 

Vi ska sätta upp en skärm i Gläntan där varje företag får en slide var att visa något om sitt 

företag. Mer info om det kommer senare. 

  

 Flaggstänger 

Vi behöver göra ett schema och hitta en rutin för flaggorna på flaggstängerna då fler 

företag vill ha sin flaggor där. Det bygger i så fall på att företagen själva är aktiva med 

hissning och halning av sitt företags flagga.  

  

 Östgötamässa 2017 

I september 2017 är det dags för Östgötamässan - Häst, Jakt och lantliv vid 

Vretagymnasiet. Kul om så många företag som möjligt är med och ställer ut på mässan. 

Läs mer på www.ostgotamassa.se 

 

 

 Vreta Kluster kalendarium på webben 

Informationen som vi lägger ut i kalendariet på webben är följande: 

 

1. Händer i Klustret 

2. Händer hos hyresgäster 

3. Händer i Östergötland 

Har ni några evenemang ni vill sprida får ni gärna höra av er till Caroline så lägger hon ut 

det. 

  

Information från Sankt Kors 

 Återsamlingsplatsskyltar är uppsatta på parkeringen vid Klustervägen 11,13 
 

 Sankt Kors/Vreta Kluster ska boka in brandövning och HLR utbildning  
 

 Soprummet är fullt med skräp. Sankt Kors ska kolla hur ofta det töms 
 

 Sankt Kors ska ta bort funktionen för hyresgäster att larma på 
 

 Hyresgästerna vill ha bättre återkoppling när serviceanmälan är gjord vilket Sankt Kors 
ska informera fastighetsskötarna om 
 

 I framtiden ska det finnas ett wifi i båda husen istället för två som det är idag 
 

 Laddstolparna beräknas vara på plats i mars 2017 
 

 Vill ni hyra motorvärmare, hör av er till Ulrika Backlund på Sankt Kors så formulerar hon 
ett erbjudande 

 
 
 
 
 

http://www.ostgotamassa.se/
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Förslag från hyresgäster 

 Dålig ventilation i konferenslokalerna även när man sätter igång timern. Sankt Kors ska 

kolla upp det. 

 

 Städningen har blivit sämre i korridorer och toaletter. Hur ofta städar de? Sankt Kors har 

kontaktat städbolaget och de städar trapphusen 3ggr/veckan och korridorerna 

2ggr/veckan. 

 

 Slösar onödigt mycket vatten när man ska ta kallt vatten i hus 2. Kanske en lösning är att 

skaffa en vattenautomat till lunchrummet. 

 
Vid pennan 

Caroline Danielsson 

 

  
  
 

 

 

 


