
 
 

Vreta Kluster 
Klustervägen 11, 13   
590 76 VRETA KLOSTER 
www.vretakluster.se 

 

 

 

Klusterform 160316 
 

Närvarande: 

Cecilia Strålin, Biototal, Ulrika Andersson GDH, Karolina Pousette Växa, Anna Jarander Lely, 

Eva-Marie Törnström LRF, Martin Säfström, LRF Konsult, Emma Sonesson Jordbruksaktuellt, 

Sankt Kors: Emma Alsér, Anna-Maria Jakobsson, Ulrika Backlund, Hans Dalbark 

Vreta Kluster: Karin Wissman, Helena Carlsson, Helene Oscarsson, Caroline Danielsson, Bo 

Wigren 

Info från Veta Kluster 

Drivbänk bygger ett växthus med omklädningsrum och föreläsningssal. 

Insekter är hett ämne. Vreta Kluster har blivit med insekts bod där pågår en insektsodling av 
fluglarver, ett demo projekt. Malin Alm och några fler personer kommer att på studiebesök till 
Holland och besöka ett demostall för att titta på insekter som foder till fjäderfä. 

Vi vill expandera, Sankt Kort har anlitat Bo Wigren som ska hjälpa till med utveckling och 
expansion av etapp 3, genom att prata med intressenter, samordna intressena och få 
intentionsavtal på plats i tillräcklig omfattning så att byggprojekteringen kan starta. Bo var 
tidigare rektor på Vretagymnasiet.  

GDPR, den 23 mars anordnar Vreta Kluster ett seminarium, varmt välkommen med din anmälan. 
Vi håller även på att göra en ny ”profilkatalog” på alla hyresgästerna som sitter i huset, vi behöver 
ert samtycke till detta. Karin Wissman kommer att kontakta er avseende detta. 

Vreta Kluster ska koordinera Livsmedelsstrategi, kolla gärna in vår hemsida 
http://www.vretakluster.se/livsmedelsstrategi. Vreta kluster kan göra nytta som 
informationsspridare och support vad gäller kontakter och kunskap. Livsmedelsstrategin är 
uppdelad i fyra temaområden, med en temaledare och temagrupp för varje område, Trygghet, 
Offentlig upphandling, kund & konsument och konkurrenskraft.  

Växtzon, är ett projekt som handlar om att stötta tillväxtföretag i Östra Mellansverige i samarbete 
mellan 9 inkubatorer och science parks. Vi håller på med en ansökan om Växtzon 2. 
Finansiärerna är supernöjda. Tillväxtorienterade företag kan få support här ifrån. 

Vi vill inreda ett dockningskontor i ett mötesrum, som DoSpace på Mjärdevi. Det finns många 
intressenter som bara vi ha en sittplats någon dag i veckan. 

 
Aktuellt från Sankt Kort 

Nya hyresgäster på ingång. Svenska Ägg flyttar in i hus 1 våning 2. Vi har endast ett fåtal lediga 
rum kvar, efterfrågan har ökat sen årsskiftet. 

Kundundersökningen, från Vreta Kluster är det väldigt få som svarat. Sankt Kors har skickat ut en 
undersökning till dom som man uppgett som kontaktperson. Många byggnadsprojekt på gång 
inom Sankt Kors. Vreta Kluster använd som ett recept för andra klusterbyggande. Sankt Kors 
fyller 90 år, grattis! Det blir tårtkalas på klustret, alla är välkomna, mer info kommer. 
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Förslag och idéer från företag 

Problem med parkeringar, när vi har stora event och även lunchrummen. Vi måste bli bättre på 
att informera de övriga hyresgäster om större evenemang. Kan vi sätta upp förbjudet att stanna 
på vägen? Kan vi upprätta en parkeringskarta att skicka ut till anmälningar? 

Växa önskar att deras ”ingång” asfalteras och att det skall sandas fram till deras entrédörr under 
vintern.  

 

Sekreterare: Karin Wissman 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


