Träffpunkt Simonsland – Husmöte

2018-01-18

Närvarande:
BirgitNilsson, (FAS), Gunilla Gavelmark (Reumatikerna), Nils Håkansson (SKPF
avd 283), Gösta Olofsson (SPF seniorerna), Peter Lund (Attention Borås),
WiviAnne Bogsjö (PRO Samorg), Thomas Samuelsson (Bridgealliansen), Urban
Efraimsson
(SRF),
Tage
Carlsson
(HRF
Borås)

Plats: Lugnet kl. 16.30-18.00
Dagordning:
• Nya hyresgäster plan 6 – kraftens hus
Vi välkomnar kraftens hus till nästa husmöte för att presentera sig.

• Ledhundar / Peter Lund
Peter betonar att servicehundar är välkomna på Träffpunkt Simonsland. Petri
tillägger att alla servicehundar och sk arbetshundar är välkomna, inga andra
pälsbärande djur.

• Vaktmästare finns behjälplig i mån av tid för möblering och
då ska ett mejl skickas till träffpunktens mejl alt lapp på
vaktmästarens dörr, plan 5
Beställningen behöver inkomma minst en vecka i förväg för att vaktmästaren ska
ha möjlighet att planera in er förfrågan.
traffpunktsimonsland@boras.se
Vi jobbar på att kunna ha bokningsbara resurser i bookitwise för att underlätta
bokningen av teknik för föreningarna.

POSTADRESS

501 80 Borås

BESÖKSADRESS

WEBBPLATS

Viskastrandsgatan 5
506 30 Borås

boras.se/traffpunkt traffpunktsimonsland@
simonsland
boras.se

E-POST

TELEFON

033-35 51 10
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• Info om arbetsgrupperna från framtidsverkstaden
IT-portalen
IT-portalen kommer att kunna ge de föreningar som vill möjlighet att
marknadsföra sig där samt underlätta för de som bemannar receptionen att svara på
medborgares frågor om föreningarnas aktiviteter. Fredrik Arvevik håller i denna
grupp.
Marknadsföring
Ett förslag från marknadsföringsgruppen är att trycka upp en flyer, något som
representerar hela huset. Husmötet tog inte ställning i frågan.
Årsdagen stundar (17 april) och vi behöver alla fundera kring vad vi vill ägna
dagen åt. Hur kan föreningarna och Träffpunkt Simonsland samverka kring detta
på bästa sätt? Det finns ett förslag från marknadsföringsgruppen om att ha öppet
hus med föreningsaktiviteter på dagen och på kvällen mat och dans.
Idag har vi månadsblad som i mitten av varje månad släpps för nästkommande
månad. Dessa finns i receptionen. Om en förening har något speciellt som
uppkommer i deras program och som är öppet för alla är förslaget från
marknadsföringsgruppen att föreningen kan skicka in detta till Träffpunkten för att
ev få med det i månadsbladet. Inget beslutades i frågan på husmötet.
Resegruppen
Har ännu inte träffats. I nuläget har endast SKPF avd 283, FAS samt PSO anmält
intresse för att ingå i en resegrupp.
Logistik i huset
Ventilation - en mätning håller på att göras gällande detta just nu. Extern skyltning
- är något som till viss del blivit åtgärdat och resten är beställt. Passagesystemet håller på att ses över. Detta sker i sammarbete med Borås Stads
säkerhetssamordnare samt Fredrik Arvevik. Kontaktlista – det behövs en
tillgänglig lista på vilka personer man ska kontakta om något händer i huset på
kvällstid när inga tjänstemän längre finns kvar. När denna lista är klar så
återkopplas den till husmötet. Lokalvård – det råder osäkerhet bland föreningarna
som har kontor om vad som ingår gällande städ.
Öppetider
Arbetsgruppen har gått vidare med att se över om föreningarna som är intresserade
av att ha huset öppet på söndagar kan skriva en Överenskommelse med kommunen
gällande detta.
Petri uppdaterar löpande om utvecklingen som sker i arbetsgrupperna från
framtidsverkstaden.
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• E-knapp i hiss A
Knapparna i hissen har ändrats om och E är numera entréplan.

• Vilka föreningar
underhållning?

är

intresserade

av

värdskap

vid

Det finns flera föreningar som hört av sig till Petri angående att de inte är
intresserade av värdskap vid underhållning. Petri kommer att skicka ut en
förfrågan till alla föreningar om vilka som är intresserade.
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• Övriga frågor
Föreningarna upplever att det ibland är svårt att få akut hjälp med exempelvis
teknik när behovet uppstår.
Det är okej att boka in sig i lediga lokaler med kort varsel om det är ledigt.
Diskussion fördes gällande när föreningarna får börja boka in sina aktiviteter under
HT-18. De kurser som är löpande hos föreningarna önskar de få boka in under
årsbasis snarare än halvårsvis. Vilka datum är det rimligt att föreningarna får göra
sina terminsbokningar? Vi lyfter frågan på nästa möte.
Vad händer med ”gymmet”? Det kommer att ordnas en kalender till
motionsrummet där man kan boka upp sig. Anledningen till att motionsrummet
kommer att flyttas är att det stör aktiviteterna som hålls i Åsikten. Vi vet inte i
nuläget när denna flytt kommer att ske.
Föreningarna önskar reseskildringar på exempelvis onsdagskvällarna. Anah har
noterat detta.
Gällande fikabeställningar under helgen när huset är stängt så vänder man sig
direkt till caféansvarig Eva Engström.
Föreningarna lyfter en oro gällande att entredörren ibland ställs upp på kvällen och
helgen. Hur ska man agera om någon obehörig tar sig in och hur vet man det?
Industrihissarna behöver bli mer tillgängliga. Detta är en fråga som ligger hos
Sofie.
RÖKNING ÄR ENDAST TILLÅTEN PÅ MARKERAD PLATS.
Café Simon? Vad kommer att gälla? Vilka ska/får fika där när det gäller oss
föreningar? Petri återkommer i frågan på nästa husmöte. All underhållning
kommer att hållas i café festligheten och café Simon öppnar igen 14 feb.
Brandövning efterfrågas.
En önskan om punkter från föregående möte.
Hyresgrupp – Sofie har denna punkt och kommer kalla till möte för berörda.
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Följande träffar är inbokade under våren 2018:
18/1
19/2
20/3
24/4
24/5
Samtliga träffar sker i Lugnet, plan 4 kl 16.30-18.00

