Sida
1(3)
Datum 170912

Nämnd/förvaltning: Fritid och Folkhälsa
Avd: Träffpunkt Simonsland

Närvarande:
Begnt-Ivar Skogström (PRO-SAM), Christian Hedin (HSO), Lotta Andersson
(FUB), Ann-Christin Johansson (SPF Borås 3:an), Bengt-Erik Bengtsson (PSO
Borås), Gunilla Gavelmark (Reumatikerna Borås), Monika Magnusson (VSFB
Sjuhärad), Urban Efraimsson (SRF), Gertie Odelberg (Autism- och
aspergerföreningen), Margaretha Fredriksson (PSO Borås), Nils Håkansson (SKPF
283 Borås), Birgitta Kristiansson (SKPF 283) Thomas Samuelsson
(Bridgealliansen), Birgit Nilsson (FAS), Lotta Löfgren-Hjelm (FAS), Marie
Svalander (PRO-Centrum), Träffpunkt Simonsland representerades av Petri
Pitkänen (föreningssamordnare), Anah Sjösten (samordnare)

Plats: Lugnet (plan 5) kl. 16.30-18.00
Dagordning:
•

Kort presentation av Petri och Anah

•

Expanderingsplanen

Flyttades till punkten: visning av expanderingen.
•

Hälsoveckan

Petri informerade om hälsoveckan V. 42. Aktuellt blad kommer ut inom kort på
bland annat vår hemsida samt i receptionen.
•

Framtidsverkstad: Aktiviteter, marknadsföring,
struktur (roller/ansvar) och öppettider

IT-plattform,

Petri informerade från framtidsverkstaden som hölls på Borås arena, och att några
av de synpunkter som framkom där fick en arbetsgrupp kopplad till sig. Samtliga
grupper skulle skicka en sammanställning till Sofie eller Petri. Det finns grupper
som inte gjort detta ännu och Petri uppmuntrar alla att göra det. Uppföljning och
återkoppling från dessa grupper kommer fortsättningsvis att ske på husmötet.
•

Påminn om anmälningar till frågesporten som arrangeras av SKPF

Petri påminde om frågesporten och att anmälan sker senaste 15 september på
telefon 033-10 74 30 mellan kl 10-12 eller på boras.avd283@skpf.se
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•

Hur kommer tillgången till större lokaler
ombyggnationen för c.a 120-150 personer?

att

vara

efter

Petri informerade om att det kommer finnas två stora lokaler som i biosittning
rymmer ca 120-150 personer.
•

Realgymnasiet

Skolan har nu börjat på plan två och entrén nedanför Realgymnasiet tillhör nu
skolan. Eleverna har taggar som de går in och ut med, deras entredörr är alltid låst.
Inga askoppar finns längre tillgängliga vid skolans entré och rökförbud råder.
•

Öppettiderna i caféet

Önskemål finns från föreningarna om att caféet ska ha färre veckor med
sommaröppettider.
•

Förteckningar över föreningar både med och utan kontor i huset

Ett önskemål finns om en lista över alla föreningar som finns på Träffpunkt
Simonsland, Petri hänvisar till hemsidan som är uppdaterad gällande detta. De
föreningar som har kontor i huset finns på våning 1 och 3. Det finns information
angående detta på skärmen i vindfånget vid entrén.
•

HLR 9 nov

Anmälningslista finns i receptionen. FAS har ca 12 stycken på en kölista, denna
ska kontrolleras. Ett förslag från föreningarna finns om att ha en HLR utbildning
på Träffpunkt Simonsland varje år.
•

Är det bara föreningar med kontor i huset som hjälper till vid event

Nej, det finns föreningar som inte har kontor som hjälper till. En del föreningar
upplever att det är dålig uppslutning när det gäller värdskap vid exempelvis
underhållning.
Gällande brandrutiner i caféet finns en oro bland föreningarna om vad som gäller.
Vilket maxantal finns det i caféet ur brandsynpunkt? Vad gör föreningarna som är
värdar om det kommer för mycket folk? Vi behöver se över detta och få en rutin
över denna fråga. Kan en eventuell föranmälan hjälpa, detta nämns som ett förslag.
Ett annat är att en person står och delar ut biljetter i entrén och när biljetterna är
slut är det fullt.
•

Ny förteckning med bild på tjänstemän i huset

Önskvärt vore om hemsidan uppdateras med namn och bild över alla tjänstemän i
huset.
•

Lokalhyror

Vad gäller angående detta? Ligger det hos LFF? Petri lyfter frågan angående att
bilda en grupp om lokalhyror. Vi bjuder in Sofie som får ta vid frågan.
•

Försändelser i receptionen t.ex. brev i brevlådan – större paket, vad
gör vi?

3

Brev får lämnas i receptionen men inte paket. Detta ansvarar inte Träffpunkt
Simonsland för. Föreningarna har ett önskemål om en plats där deras paket kan
lämnas när dem själva inte har möjlighet att ta emot dem, gärna låsbart. Ett annat
allternativ är att alla föreningarna får skriva under ett dokument som avsäger
Träffpunkt Simonsland ansvaret för paketet.
•

Gärna visning av expanderingen

Rundvandring, Petri visade och gick igenom.
•

Parkeringen under bron

Johan, fastighetsförvaltaren har informerat om att alla parkeringar skall målas om,
rutorna blir något större vilket gör att någon ruta också försvinner. Föreningarna
önskar en tydlig förteckning över vilka parkeringar som finns att hyra, vem vänder
man sig till, vilka platser finns tillgängliga och så vidare.
Höstens husmöten:
12/9 kl. 16.30-18 – Lugnet, Plan 5
11/10 kl. 16.30-18
14/11 kl. 16.30-18

Vid minnesanteckningarna
Anah Sjösten, samordnare

