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Nyhetsbrev till medarbetare i Regionens
hus Skövde
Aktuellt
Uppföljning RHS. Vi vill passa på att påminna er om att besvara enkäten som vår regiondirektör
skickade ut måndagen den 20/5. Det är den första utvärderingsenkäten kring upplevelsen av
arbetsmiljön i huset sen vi flyttade in. Svaren kommer ligga till grund för den fortsatta utvecklingen
av arbetsmiljö och arbetssätt i huset.
Felanmälan. Serviceteamet kommer inom kort att sätta upp lappar med QR-koder för felanmälan av
kaffemaskinerna på våningsplanen. QR-läsare hittar du bland annat i VGR-appen “Vi i VGR”. Se det
som ett komplement till ordinarie felanmälningsväg.
Posthantering sommar. Kom överens med en tjänstgörande kollega som bevakar inkommande post
under din ledighet. Serviceteamet närvarar vid öppnande av andras postfack än ditt eget.
Fönsterbyte. Det påbörjade arbetet har avbrutits men kommer att återupptas den 29/5 enligt tidigare
kommunicerade tider (kl.18.00-06.00). Anledningen till avbrottet är leveransproblem med material.
Ventilationen. För er kännedom har vi har bett om förändrade tider för när ventilationen i huset är
igång, då vi upplever att det behövs utökade tider mot vad det är idag.
Bildskärmar. Vi har nu fått leverans av de bildskärmar som var beställda, installation pågår och inom kort
så kommer samtliga skrivbord i huset att vara utrustade med bildskärm.
Lunchlogistiken. Det pågår dialog mellan vår hyresvärd och restaurangen kring lösningar vad gäller
lunchlogistiken, när de kommit fram till en lösning återkommer vi med mer information.
Skrivarköer. Det har kommit önskemål om ytterligare förlängning av tiden som utskrifter ligger kvar i
skrivarminnet. Det kommer kring månadsskiftet maj/juni att ske en förlängning så det är möjligt att
exempelvis skriva ut fredag e.m. och hämta upp utskriften på måndag f.m.
Skype-rummen. Arbetsplatsservice kommer i samråd med ergonom fatta beslut om fortsatt
ombyggnation/anpassning inom kort.
Pulsmöten uppföljning. På pulsmötet 13/5 diskuterades bland annat förslag på zonindelning och
upplevda problem med studsande ljud, vilket tas med till kommande utvärderingsarbete. Det finns också
önskemål om tysta tangentbord i tysta zoner, detta är dock inte aktuellt att köpa in i dagsläget.
Fråga ställdes om skärmfilter kommer beställas in centralt till huset, svaret är att varje förvaltning som
har det behovet får beställa egna som förvaras i avdelningsförvaringen. Dock är dessa skärmfilter enligt
våra ergonomer inte att rekommendera att använda ständigt, ur ett synergonomiskt perspektiv. Glöm
inte att möjligheten finns att boka rum vid sekretessrelaterat arbete.
Förslag till ändring av informationen på skärmen mellan dörrarna i entrén kom också på tal. Denna
skärm ägs av fastighetsägaren och visar bland annat hur mycket energi som solfångarna på taket ger,
den kommer inte att ha någon annan funktion.
Även upplevd avsaknad av klocka i entrén. Här kommer Arbetsplatsservice att undersöka om det är
möjligt att klockan syns på visningsskärmen i entrén.

Till sist lyftes att det saknas information om våra verksamheter i huset när man kommer in i huset.
Detta är något som håller på att tas fram centralt, men kommer troligen inte att bli klart före
sommaren.
Nästa pulsmöte är måndagen 27/5 kl. 08.00-08.30 i lokal Hökensås på entréplan. Ingen föranmälan. Det
sista pulsmötet före sommaren kommer sen att vara den 10/6. Vi kommer att fortsätta med pulsmöten
även under hösten. Håll utkik efter datumen i nyhetsbrev och i vår Yammergrupp “Arbeta i nya Regionens
hus”.
Våraktiviteten 15 maj. Tack för en lyckad dag tillsammans! Trots ändrade planer i programmet så
passade många på att ta del av de aktiviteter som erbjöds under förmiddagen på temat hållbart resande
och hälsa. Ta gärna del av foton från dagen och vinnarna från tipspromenaden i vår gemensamma
Yammergrupp “Arbeta i nya Regionens hus”.
Boka lånecykel. Blev du i förra veckan inspirerad till hållbart resande så finns en vanlig och två elcyklar
för utlåning i huset. Även en vikcykel kommer finnas bokningsbar inom kort. De bokas via resurser i
Outlook, manualer för resursbokning hittar du på objektets hemsida Det går även bra att be receptionen
om hjälp vid behov.
Kompetensutveckling:
Office 365 och digitala arbetssätt. Ta sista chansen före sommaren att delta på den kostnadsfria
heldagsworkshop kring hur man kan arbeta smartare med hjälp av Office 365! Dagen har varit väldigt
uppskattad av de som deltagit innan, så passa på du också att ta del av praktiska tips som ger direkt nytta
i vardagen! Observera att du behöver säkerställa att du har Windows 10 och webbläsaren Google
Chrome installerat på din dator när du kommer till workshopen.

Anmälan 11/6 kl. 9:30-15:00
Övrigt:
T.f servicechef. Mellan 27/5->31/8 har vår servicechef Anders Lundberg föräldraledigt, Stefan Svensson
kommer vara hans ersättare under perioden.
Studiebesök. Ni har säkert märkt att det under våren varit ett stort intresse för studiebesök på vår
arbetsplats. I förra veckan hade vi det sista inplanerade studiebesöket för föreningslivet. Kommande
förfrågningar om studiebesök kommer att hänvisas till ett öppet hus i höst, lördagen den 28/9.
Undantaget är andra företag och offentliga verksamheter som vi har erfarenhetsutbyten med.

HLR-utbildning. Det finns några platser kvar på höstens HLR-utbildning:
Länk till anmälan 11/9 f.m.
Länk till anmälan 11/9 e.m.

Sommaröppettider Restaurang Mode. Köket har stängt v.28–31. För er som har egen mat med er
kommer matsalen självklart vara öppen.
Sommaröppettider Receptionen. v.26-32 har Receptionen öppet 07:00-16:00
Tidigare nyhetsbrev publiceras på medarbetarsidan www.vgregion.se/rh-skovde

Vänd dig till serviceteamet om du har frågor eller synpunkter.
serviceteam.rhs.regionservice@vgregion.se
Servicepersonalen kan svara på och lösa det mesta. Frågor de inte kan lösa slussar de vidare.

Med vänlig hälsning
Anders Lundberg, Servicechef och Lillemor Harnell, Husansvarig

