
 
 

MINNESANTECKNINGAR  
miljö-, mat- och städråd 17 september 2017 
 

Tid: 2017-09-14,  kl. 13.45 

Plats: Värnamo folkhögskola, Historiska rummet 

Närvarande: Stefa , Anneli, Tomas, Pär och Britt-Marie – personal 

Chamsuddin Qasemi All MOS, Christer Bas LOK, Märit ACO, Petrus Flu 2, William BoU, Erik BoU,  

Anna L och Clara Textil 1, Adam Green TP, Linda E + Jesper K All KoF, Qasem Mahmoud Etab C,  

Dennis BP1 och Martina BP2 

1. Val av sekreterare: Stefa Iveljic 

2.Pär redovisade om hälsovecka v. 38. Han informerade att vecka 47 är miljövecka och efterfrågade 

synpunkter och förslag: föreläsningar, aktiviteter, nya idéer. Stefa aktualiserade sopsortering och  

matsvinn. Clara från Textil tyckte att det var omständigt att sorteringskärl fanns i städrummet. Vi kom 

överens om att korridor 1-10 på Bokullen testar att ta ut kärlar och lägger dem i köket under fönstret. 

Vi kollar om det höjer sorteringsnivån. 

Uppmaning till deltagare att vid lunchen ta lite i taget. Det är bättre att man tar lite mindre första gången  

och sen tar man om, om det behövs. Det är synd att ta för mycket och sen slänga bort maten. Vi måste  

tänka på miljön. 

3. Genomgång av elevernas åsikter: 

Flu1: Ej närvarande    Flu 2: Ingenting speciellt 

BP1: Mer efterrätt, efterfrågan efter kvällsmaten             BP2: Inga synpunkter 

 

SVAR: Det blir inte mer av efterrätten pga vår hälsoprofil. Förklaring ang. kvällsmaten: vi tog bort  

kvällsmaten pga att minst 50% av dem boende inte åt den (anledingar: serverades för tidigt, tyckte  

inte om den, orkar inte gå till skolan osv.) Det gällde personalens arbetsmiljö också, det är inte  

meningsfullt att ha 2 personal som jobbar för 20 deltagare och sent på kvällen. Mycket mat slängs när 

man lagar till 50 och 20-30 äter. Om deltagarna lagar kvällsmat i korridorerna då är de tvungna att  

komma ut och då träffas man. Bättre sammanhållning. 

 

Bas LOK: Muggarna från matsalen finns överallt, på toaletter, ute i korridorerna. Muggar och glas ska  

Inte tas ut utanför matsalen. Nödutgång från bildsalen B5 ska märkas att det syns utifrån. 

Bas Ako: Nöjda 

Etab C: Allt bra. 

All MOS. Inga synpunkter 

All KoF: Rökning utanför Bokullen ingång mot Sveavägen. Önskemål att det skyltas mer på områden  

ang rökförbud.Stefa bad om hjälp så att alla säger till om de ser att någon röker där. Stefa pratar med 

Emil och Thorbjörn ang skyltning. 

Adam Green undrade om det är bättre att slänga mat på fredagar än att deltagarna kan ta den och använda  

under helgen. Där kan man minska matsvinn också. Stefa undersöker och återkommer. 

Synpunkter om tiden för eftermiddagsfika (för lite tid om man lämnar matsalen kl 15.30. Stefa förtydligade 

att deltagare och personal lämnar matsalen senast kl 15.45 och på fredagar senast 13.30. 

All BoU: Kallt på Bokullen. 

Textil: Många bra förslag ang. tillgänglig sortering. Förfrågan om att kunna ta mat och äta ute i trägården. 

Stefa förklarade att det inte går pga allt spill och att man inte lämnar tillbaka tallrikar, muggar och annat. 

Det blir mycket kvar i trädgården. Textil upplever att många deltagare fortsätter att sitta kvar vid bordet på 

Hängsbo efter att man har ätit. Man tar inte hänsyn till att andra behöver plats. Alla måste visa hänsyn tiom 

det ska funka. 

 

 

 

 



 

 

 

 

4. Personalens synpunkter till elever:  

*Rökning är fortfarande ett stort problem. Uppmaning till representanterna att ta upp frågan i klasserna. 

Rökning ska ske på anvisade platser. Släck inte cigaretter på väggen på Engsbo! Några deltagare blir så 

sjuka pga rökallergi att de måste stanna hemma i 2 dagar. Tänk hur mycket de missar pga någon annans 

slarv. 

 

 

 *Ordningen i Fritidslokalen Hängso kan förbättras. Städa efter er, följ anvisningar som finns i lokalen. 

PGA att det är många som använder lokalen måste man lämna plats till andra när man är klar med maten.  

*När det gäller förslag till köket behöver ni inte vänta till våra möten. Lämna era förslag och synpunkter 

direkt till köket. Vi efterlyser goda recept. Ta kontakt direkt med de som lagar mat. Bästa recept kan få 

pris. 

 

 

*Parfym allergi – informera andra deltagare om att inte använda så mycket parfym 

*Sortera bättre. Släng mindre mat genom att planera 

 

 

 

6. Nästa möte: Senast november vecka 45 

 

Vid pennan 

Stefa Iveljic 


