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Föreningshuset E 18
Sammanfattning av höstmötet den 13 oktober 2021.
Nitton (19) föreningar av 38 var representerade. Totalt var vi 23 personer
närvarande.
Höstmötet gästades av Marie Svensson, ordförande i Kultur och
fritidsnämnden. Marie berättade bland annat:
• Att hon och Jimmy Jansson, kommunstyrelsens ordförande, uppvaktats
av representanter för Husföreningen med anledning av det remissvar
som Husföreningen skickat in till Kultur och fritidsförvaltningen. Hon gav
en eloge till Husföreningen får ett bra framtaget underlag med
konsekvensanalys
• att Kultur och fritidsnämnden har beslutat att ekonomiskt kompensera
föreningarna på E 18 för hyreskostnaderna under år 2022,
• att förvaltningens bonings och föreningsportal ska användas för att boka
sammanträdesrum på E 18 men att detta ska föregås av att systemet ska
testas. Förvaltningen erbjuder föreningar att vara med i denna testning
• att förvaltningen kommer att bjuda in styrelsen för Husföreningen till
diskussion om verksamheten
Höstmötet antog det av styrelsen föreslagna rullande schema för att utse
valberedning. Det rullande schemat redovisade även på Husföreningens extra
medlemsmöte den 16 augusti.
Valberedningen består av:
Miljana Pavlovic, Hörselskadades Distrikt i Södermanland, sammankallande
Nathalie Molenda, Dyslexiföreningen Eskilstuna, ledamot
Ledamot utses av Attention Eskilstuna Strängnäs
Ledamot utse av BCF Bröstcancerföreningen Aurora i Södermanlands län
Ledamot utses av Demensföreningen i Eskilstuna
Utöver ovanstående informerade styrelsen om sådant som är av betydelse för
att verksamheten på E 18 ska fungera på bästa möjliga sätt. Nedan redovisas de
punkter som styrelsen gick i genom.
Återstart av verksamhet
Nu när myndigheterna slopat restriktionerna kring covid så utgår vi från att
föreningarna startar upp sin verksamhet igen. Det är välkommet att
föreningsverksamheten kommer i gång på E 18 igen.
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Pandemin är inte över än. Flertalet av de som arbetar på E 18 eller de
medlemmar som besöker E 18 tillhör riskgrupper och styrelsen för
Husföreningen vill därför uppmana till försiktighet när det gäller att samlas
många i lokalerna. Att ni som besöker E 18 håller avstånd till varandra och att
respektera andras oro. Sprita gärna händerna innan ni går vidare in i lokalerna.
På Folkhälsomyndighetens hemsida finns Nationella allmänna råd för att
minska spridningen av covid-19. Där finns en sammanfattning av vad du som
privatperson ska tänka på för att förhindra spridningen av covid-19.
• Ta ansvar för att förhindra smittspridning
Alla har ett eget ansvar att förhindra spridning av smittsamma
sjukdomar. Du ska själv tänka igenom hur du kan undvika att bli smittad
och att smitta andra.
• Stanna hemma vid symtom
Var uppmärksam på symtom. Om du får symtom bör du stanna hemma
och undvika att träffa andra.
Du bör också testa dig för att ta reda på om du har covid-19. Det gäller
både vaccinerade och ovaccinerade. Barn som är yngre än sex år behöver
inte testa sig.
• Om du inte är vaccinerad
Du som är vuxen och inte är vaccinerad bör vara extra noga för att
skydda dig själv och andra mot att smittas.
Folkhälsomyndigheten rekommenderar att vuxna som kan vaccinera sig,
men ännu inte gjort det, tar särskild hänsyn till personer i riskgrupp och
de som är över 70 år.
Detta gör du genom att hålla avstånd till andra när så är möjligt, undvika
onödig trängsel och särskilt undvika nära kontakter med personer i
riskgrupp och de som är 70 år och äldre.
Ny kaffemaskin
Vi har en ny kaffemaskin på prov. Företaget Jobmeal bjuder för närvarande på
de drycker som kaffemaskinen tillhandahåller. Du behöver således för
närvarande inte använda ”kaffenyckel”. Kaffemaskinen levererades i slutet av
augusti i år. Hur länge kaffemaskinen kommer att vara på prov är inte slutligt
bestämt.
Som det är just nu är underskåpet till kaffemaskinen väl högt och vi försöker
hitta en lösning med att placera kaffemaskinen på ett bord eller annat
underskåp.
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Om vi bestämmer oss för kaffemaskinen så kommer kaffenycklarna från ”den
gamla maskinen” att användas på den nya.
Pentry Mobacken
Som det är nu i bokningssystemet gå det inte att bokna pentry och Mobacken
var för sig. Det har framförts önskemål om få boka pentry och Mobacken var
för sig. Vi kommer därför inom kort i bokningssystemet dela på pentryt och
Mobacken så att de kan bokas var för sig.
Undvik parfym, starka dofter och röklukt
Vi har ett allvarligt problem på grund av att besökare på E 18 har på sig parfym
med stark doft eller att det är röklukt från kläder. Detta kan innebära akuta
allvarliga hälsoproblem för personer med astma och allergi. E 18 ska var ett
föreningshus för alla men för att detta ska fungera måste vi visa varandra
hänsyn och respektera varandras hälsoproblem. Vi uppmanar vare förening att
ta upp detta på sina medlemsmöten. Styrelsen kommer att ta fram en broschyr
om detta som ni kan bifoga i ett medlemsutskick.
Nycklar och tagg
Vi vill påminna om att nycklar och tagg är personliga. När en funktionär avslutar
sitt uppdrag och inte längre ska ha nyckel och tagg ska dess återlämnas till
Peter Wohlfart, kontakta Peter, telefon 016-13 87 81 eller e-post,
peterwohlfart.e18@gmail.com
Receptionen öppettider
Det är Funktionsrätt Sörmland som ansvarar för receptionen och som
tillhandahåller tjänster som kopiering/utskrift, frankering mm.
Receptionens öppettider är
Måndag till torsdag kl. 08.00 – 16.00
Undantag för lunch kl. 12.00 – 12.30
Fredagar kl. 08.00 – 12.00
Respektera att personalrummet är till för personalen som arbetar på E 18 och
att inte anlita receptionen under lunchuppehållet.
Parkeringen
Som tidigare meddelats har vi fått begränsat antal parkeringstillstånd. Vi har
vid upprepade tillfällen påtalat ör fastighetsägaren Ladingen och till Kultur och
Fritidsförvaltningen att nuvarande system med registrering av
parkeringstillståndet med bilnummer inte är ändamålsenligt för vår
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verksamhet. Tyvärr når vi inte framgång i frågan. Vi skulle önska att vi kunde
dela ut parkeringstillstånd till flera men tyvärr är dom slut.
När du parkerar på någon av de förhyrda parkeringsplatserna, tänk på att
placera parkeringstillståndet väl synligt innanför vindrutan så att
parkeringsvakten kan avläsa QR-koden som finn på kortet.
Om du besöker Föreningshuset och besöket beräknas vara mindre är tre
timmar, ställ dig inte på de förhyrda platserna. Ställ dig på övriga platser och
använd parkeringsskiva.
Hur det blir med parkeringstillstånd för år 2022 vet vi inte i dag. Vi hoppas på
ett annat enklare förfaringssätt för parkeringstillstånden och om detta inte kan
tillgodoses, att vi får ett större antal parkeringstillstånd än vi fick för
innevarande år.
Du som kan gå i trappor, parkera gärna i garaget. Vi har tagit fram egna
parkeringskort som du kan hämta i receptionen eller hos Peter Wohlfart. Lägg
parkeringskortet synligt vid framrutan. Det är bara vi själva som kollar att bilar
som står på våra platser i garaget har ett giltigt parkeringskort.
För att åka in i garaget måste garageporten öppnas med tagg. Tagg kan
beställas hos Peter Wohlfart eller i receptionen. Taggen är personlig.
Förråden i garaget
När vi flyttade in på E 18 så iordningställdes ett förråd till föreningarnas
förfogande eftersom flertalet föreningar behövde ”mellanlagra” utrustning som
fanns i de egna lokalerna och som inte fick plats i kanslilokalen på E 18.
När Vård och Omsorgsenheten flyttade in på Eleonoragatan 18 behövde dom
en egen entré till garaget och därför delades förrådet i två rum, ett större och
ett mindre. I samband med denna delning uppstod mycket damm i förråden
och fastighetsägaren eller Kultur och fritidsförvaltningen har inte visat något
intresse av att städa upp förråden efter delningen.
Mycket av det som finns i förråden är således belagt med damm. Mycket av det
som förvaras i förråden ser ut att ”vara skräp” och att inte ha använts sedan
det lades in i förrådet. Styrelsen uppmanar de föreningar som har utrustning i
förråden i garaget att se över sin utrustning och även ta bort sådant som inte
används samt märka upp sina tillhörigheter. Styrelsen har för avsikt att i början
på år 2022 rensa upp i förråden och sådant som inte är märkt med
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föreningstillhörighet kommer att köras till sopstationen eller lämnas till Retuna
alternativt till någon secondhandbutik.
************************************************

