
 
 

Månadsmöte den 1 februari 2023, kl. 18.00 – ca 20.00 
Besök på Helio K6 i Malmö 

 
 Närvarande deltagare: Se bifogad deltagarförteckning.  
 

Årets första möte håller vi denna 
gång på Helio K6 i Malmö och vi 
hälsas välkomna av Jenny 
Ahlqvist de Souza. 
 
Helio K6 öppnade i mars 2022 
och deras verksamhet bygger på 
två delar, uthyrning av kontor/ 
arbetsplatser till mindre bolag och 
företag samt möten och event.  
 
Fördelen med kontorsuthyrningen är att det går relativt snabbt 
att ställa om ifall man behöver fler eller färre arbetsplatser då 

man hyr lokal på tre månaders avtal.  
 
Det finns ett liknande koncept i Stockholm som heter GT30 Grev Ture och som ligger på Greve 
Turegatan.  
Helio K6 sköter även frontdesk och arrangerar trivselaktiviteter och andra gemensamma event för de 
bolag/företag som är hyresgäster i huset.  
Helio har eget kök och all mat lagas där. Det går även att som utomstående komma in och fika eller 
äta lunch i caféet och det är öppet mellan kl. 08.00 – 18.00. 
 
Det finns 48 kontor i huset och därutöver flera olika mötes- och konferenslokaler för upp till 50 
personer främst i bottenplanet. Atriumet, som vi samlats i, ligger mitt i byggnaden och används för 
möten och event. De olika mötes- och konferenslokalerna kan hyras allt ifrån enstaka timmar till 
halva eller hela dagar.  
Efter presentationen ges vi möjlighet att titta runt bland de olika mötes- och konferenslokalerna.  

 
Ordförande Michael tackar Jenny för presentationen med en 
gåva i form av ett bevis för bidrag till Rädda Barnens arbete i 
Ukraina.   
 
 
 



 
 

 
Vi passar också på att tacka av   
Marie-Louise Strömberg som gick i  
pension under förra året.  
 
 
 
 
 
 

Därefter sätter vi oss och avnjuter en 
god caesarsallad med, för den som 
önskar annat än vatten, något gott i 
glaset och med en liten kaka som 
bonus till kaffet.  
 
 
 
 
 

 
I samband med maten ges medlemmarna 
möjlighet att i grupper diskutera två 
frågor och skriva ner sina tankar som 
inspel till utveckling av föreningen: 
 
- Vad önskar du dig av CS Skåne 2023? 
- Hur kan CS Skåne utvecklas vidare?  
 
 
Representanter från styrelsen presenterar sig och informerar kort om vad som ingår i de olika 
uppgifter som ingår i styrelsen (ordförande, vice ordförande, sekreterare, vice sekreterare, kassör, 
klubbmästare och webbansvarig) 
Därefter tar valberedningen, idag representerad av Ingela Jönhede och Ingela Sterckx, vid och 
informerar om arbetet i valberedningen och om vilka poster som ska väljas inför årsmötet som hålls 
den 5 maj.  
 
Om intresse finns för att bidra till föreningens utveckling och delta i styrelsearbetet går det bra att 
kontakta valberedningen – skriv gärna ”CS Skåne valberedning” i ämnesraden: 
Ingela Sterckx, mejl: ingela.sterckx@skane.se 
Ingela Jönhede, mejl: ingela.jonhede@eon.se 
 
Vid noteringarna  
Kristina Sjöö 
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Närvarande medlemmar:
Namn Företag
Helene Sjöström Tetra Pak Technical Service AB
Helene Rosdahl Öresundsbro Konsortiet
Cecilia White Elis Textil Service AB
Kristina Sjöö Malmö stad
Monica Olsson Region Skåne
Marie Louise Strömberg Orkla Foods Sverige (pensionär)
Maria Johnsson Skanska Sverige AB
Lisbeth Klingborg Tetra Pak Packaging Solutions AB
Ingela Sterckx Trelleborgs lasarett
Christel Sjögren Region Skåne
Åsa Axengard Uniper
Ingela Jönhede E.ON Energidistribution AB
Maj Schwerin E.ON Energidistribution AB
Ingbritt Olsén Bjarnevik Fastighetsägarna Syd AB
Karin Ivars E.ON Sverige AB
Annika Skantz Malmö stad
Cecilia Svensson Region Skåne, Regionfastigheter
Caroline Kirschner Region Skåne, Regionfastigheter
Helena Lundvall Region Skåne, Regionfastigheter
Cecilia Schiött Triano Bygg AB
Michael Adams
Värd: 
Jenny Helio K6
Gäst:
Nina Valkama Cantargia
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