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Nyhetsbrev till medarbetare i Regionens
hus Skövde
Aktuellt
Detta nyhetsbrev är det sista samlade före våra sommarsemestrar. Vid aktuella händelser som
behöver kommuniceras i huset under sommaren skickar Serviceteamet ut e-post enligt ordinarie
rutiner.
Säkerhet i huset. Under kommande veckor kommer det nya besökssystemet tas i bruk. Där kommer
besökande att registrera sig och du som mottagare av besöket kommer att få ett mail om att de
kommit, så du kan möta upp. Vi vill också passa på att tacka er som tar ansvar för säkerheten i huset
och meddelar receptionen i de fall osäkerhet råder om vem som släppts in.
Uppföljning RHS. Enkätsvaren från 6-månadersuppföljningen kommer att sammanställas under
sommaren och förmedlas till chefsgruppen i slutet på augusti.
Felanmälan arbetsplats. Inom de närmsta dagarna kommer serviceteamet påbörja att märka upp
alla skrivbordsytor med QR-koder, motsvarande de som redan finns på kaffemaskinerna på
bryggorna. Syftet är att underlätta vid felanmälningar, då det är en del uppgifter förifyllda om man
använder QR-koden. Bordspratare “Felanmält” kommer att ställas ut i de lugna zonerna på varje
våningsplan, de kan hämtas och ställas på den felanmälda arbetsplatsen för tydlighet.
Fönsterbyte. Alla fönster är nu utbytta och besiktigade.
Ventilationen. För att säkerställa styrning av ventilationen har ansvariga sammankallats för att identifiera
orsaker och ta fram en handlingsplan. Bravida har sedan inflyttningen hållit på och justerat in
systemet, men är ännu inte framme vid ett slutligt läge. Idag fungerar bl. a inte anläggningen för
nattkyla, vilket ska åtgärdas snarast möjligt. Fram till dess att anläggningen är fullt ut injusterad
kommer följande direkta åtgärder vidtas:




Ventilationen körs igång klockan 04.00, varje vardag.
Den 13/6 träffas Bravida tidigt på morgonen och bedömer om detta är tillräckligt. Om inte så
kommer även ventilationsanläggningen att köras på max-fart varje vardag mellan 05.30 –
06.00.

De vill också påminna alla hyresgäster att det är önskvärt att persienner dras ner vid solsken.
Återkoppling sker till servicechef och husansvarig kontinuerligt.
Postlåda receptionen. Vi har satt upp en postlåda vid receptionen för att lämna dagspass om
receptionen är stängd. Bilpärmar hämtas och lämnas fortfarande på bänken bakom receptionen.
Städ garage. Hyresvärden ansvarar för tömning av papperskorgar samt övrig städning i garaget. I nuläget
har de kontrakterat HSB för detta.
Cykelparkering. Cyklar för utlåning finns numera på anvisad plats i garaget, se skyltning “Cykelpark”.

Funktionsarbetsplatser. Det har tillkommit en funktionsarbetsplats, rum 633 som i detta fall är helt
obokningsbart t.o.m. 30/9.
Pulsmöten uppföljning. Vi har hunnit ha två pulsmöten sen förra nyhetsbrevet. På dessa möten
diskuterades förutom några punkter som specifikt tas upp i detta nyhetsbrev, bland annat bristande
ljuddämpning mellan zonerna, stolarna i några av mötesrummen och upplevt ineffektiva mikrovågsugnar.
Det kom också önskemål om fler sittplatser utomhus och önskemål om avställningsytor i anslutning till
skåpen, samt ljusdämpande textilier till de samarbetszoner där solen lyser in via ljusgårdarna. Vi pratade
även om hur vi hanterar de mindre rummen med två skrivbord i, när rummet är bokat, men bara den ena
arbetsplatsen är upptagen. Vi har kommit fram till att god dialog löser det mesta, fråga kollegan som
sitter i rummet om du kan sätta dig vid skrivbordet bredvid. Eftersom det finns gott om platser i huset är
alternativet att hitta ett ledigt mindre rum på annat våningsplan.
Vi diskuterade även att anordna en trivselaktivitet i huset i höst, för att skapa fler tillfällen att lära känna
varandra under lättsamma former.
Allt som kommer upp på pulsmötena är inte alltid enkelt att lösa direkt, men det vi har svar på och kan
åtgärda med små medel åtgärdas och kommuniceras direkt via dessa nyhetsbrev. Andra saker är mer
långsiktiga såsom zonindelningar och annat både hus- och arbetssättsrelaterat, det tappas inte bort även
om inga direkta åtgärder sker. En sak som fångades under ett av vårens pulsmöten var behovet av korta
enkla instruktioner kring hur man kommer igång med IT-teknisk utrustning i huset. De har nu tagits fram
och testats på några nyanställda i huset, du kommer inom kort att enligt önskemål hitta dem uppsatta i
skrivarrummen på varje våningsplan. Se dem som ett komplement till de instruktioner som finns på
webben.
Nästa pulsmöte kommer att bli i september och fortsätta regelbundet under hösten. Datumen är i
skrivande stund ännu inte spikade, så håll utkik i kommande nyhetsbrev efter sommaren, samt i vår
Yammergrupp “Arbeta i nya Regionens hus”.
Övrigt:
Öppet hus. Lördagen den 28 september får vi alla möjlighet att bjuda med oss våra närstående till vår
arbetsplats. Även de föreningar som önskat komma på studiebesök under hösten kommer vara speciellt
inbjudna. Ingen annonsering kommer att ske till allmänheten. Tider och program för dagen kommer att
kommuniceras när det närmar sig.
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.

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 under 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.
T.f. servicechef. Fram till den 31/8 har vår servicechef Anders Lundberg föräldraledigt, Stefan Svensson
kommer vara hans ersättare under perioden.

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 önskan om en härlig sommar!
Stefan Svensson tf. Servicechef och Lillemor Harnell, Husansvarig

