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Nyhetsbrev till medarbetare i Regionens
hus Skövde
Aktuellt
Veckobrev blir nyhetsbrev
Till en början försökte vi i husledningen att veckovis informera kring nyheter i huset. Vi kommer från och
med nu att samla ihop aktuell information i nyhetsbrev som kommer ut när det finns saker att informera
om.
Disk på bryggorna Det har kommit klagomål från medarbetare i huset att det ligger bestick och muggar
odiskade på bryggorna, vi vill påminna om att var och en diskar efter sig!
Uppmärkning av funktionsarbetsplatser/Funktionsrum Alla funktionsarbetsplatser samt funktionsrum är
nu påbörjade att märkas upp med en blå prick på skrivborden, detta för att underlätta för dig som
medarbetare att se vilka arbetsplatser som är funktionsarbetsplatser eller funktionsrum. Clean desk gäller
även dessa platser och de får användas av alla om de inte är upptagna. Följande rum/platser är i
dagsläget funktionsarbetsplatser/Funktionsrum:
Plan 2:
Revision, rum 226, 227 (Funktionsarbetsplatser)
Skaraborgsinstitutet samt Närhälsan FOU, dubbla skrivbord i rum 221, 223 (Funktionsrum)
Plan 3:
Närhälsan Folktandvården, rum 314 (Funktionsrum)

Plan 4:
VGR IT Telefonisupport, rum 414, 416 (Funktionsrum)
Diariet, rum 443 (Funktionsrum)
Plan 5:
Patientnämnden, rum 546, 547 (Funktionsarbetsplats)
Löneservice, rum 509,514,516, 517 (skrivbord) 519, 520 (Funktionsrum)
Plan 6:
Västtrafik ekonomi och anrop, rum 614, 638 (Funktionsrum)
Västarvet en plats på förmiddagar, rum 620 (Funktionsarbetsplats)
Solskydd Monteringen av persienner kommer påbörjas v11 med våning 6 och neråt. Mer information
kommer.
Ventilation Injustering av ventilationen pågår och vi vill därför påminna om att felanmäla till
servicebrevlådan om ni upplever dålig eller bristfällig ventilation. För att åtgärda problem med matos i
huset har effekten ökats i restaurangens produktionsdelar under dagtid, det kommer även utföras mindre
ombyggnationer av från och tilluftskanalerna på taket.
Belysning under vecka 10 kommer ansvarig entreprenör utför kontroll av belysningens funktion i huset

Skyperum Arbetsplatsservice kommer börja med att bygga om borden så höjden blir 90cm och anpassa
höjden på stolarna i rum 225,324,424,524,621. När vi har säkerställt att den åtgärden är tillräcklig
kommer höjden på skärmarna anpassas. Ombyggnationen sker under v11.
Mötesrum VGR IT undersöker möjligheten till att använda båda skärmarna för visning i dom mötesrum
där två skärmar finns.
Skövde konferenscenter För att fler ska upptäcka vår konferensanläggning kommer vi under mars erbjuda
möjlighet att konferera till halva priset för VGRs verksamheter. Möjlighet att boka rum i
konferensanläggningen har i övrigt VGR, kommuner i Skaraborg samt Next Skövde
Kontorsstolar Dom stolarna som bedöms som uttjänta kommer bytas ut under första halvåret på övriga
kommer hjul anpassade för heltäckningsmatta att monteras. Detta kommer ske löpande och beräknas
vara klart till halvårsskiftet.
Lunchlogistik Vi kommer bjuda in till workshop den 27/3 under e.m för att hitta lösningar kring
lunchsituationen. Vi har haft diskussioner med fastighetsägaren och restaurangen och vill nu ta in
synpunkter från er medarbetare. Mer information om anmälan till workshopen kommer.
Ergonom på plats Ergonomer från Hälsan och Arbetslivet kommer att finnas på plats i huset på
nedanstående tider:
13/3 08:00-12:00
22/3 08:00-12:00
Om du vill komma i kontakt med ergonomerna meddela receptionen som har en lista där du kan lämna
namn och nummer så att de kan nå er.
Filminspelning Vi kommer att spela in en ny 360 graders film under eftermiddagen fredagen den 1/3.
Filmningen som skulle skett den 15/2 blev inställd p.g.a. sjukdom. Syftet med filmen är att kunna visa den
vid studiebesök för att minska besök på våningsplanen.
Utrymningsövning Vi hade en utrymningsövning i huset den 13/2. Utrymningstiden fick med beröm
godkänt, däremot fylldes utrymningsplatsen fort. Detta är något som kommer att ses över. Exempel på
andra delar som kommer ses över är placering av de gula västarna, hissarnas funktion under brandlarm
och hur brandlarmet ljuder i olika delar av huset.
Pulsmöten uppföljning Vi har nu startat upp med pulsmöten för att fånga synpunkter och frågor. Vid
första mötet kom det bland annat frågor om vad de blåa prickarna på några av skrivborden är för något,
att skrivarfunktionaliteten i huset fungerar väldigt bra, men att det finns önskemål om smidigare
hantering av inskanning av dokument till e-postadress. Vi diskuterade överhörning i en del rum i huset,
solskydd, sopsortering, ljudvolym och en del annat. Det som kommer upp under mötena tas omhand av
husledningen, medan en sammanfattning kommuniceras via dessa nyhetsbrev. Nästa tillfälle är
måndagen 4 mars kl. 08.00-08.30 i lokal Hökensås på entréplan. Ingen föranmälan. Pulsmöten kommer
fortsatt att vara varannan vecka måndagar 08.00-08.30 under våren.
Workshop husaktiviteter. I måndags hölls en workshop i huset som alla medarbetare var inbjudna till.
Syftet var dels att fånga behov av gemensam kompetensutveckling kring nya arbetssätt och dels att se hur
vi kan samverka och hitta de små sakerna i vardagen för att bidra med effektmålen med flytten till Nya
Regionens hus. En av sakerna som kom upp var behovet av repetition av föreläsningen vi fick innan flytten
kring “Personlig effektivitet”. Vi anordnar därför redan den 11/4 ett par tillfällen med föreläsare från
Lexicon, för er som känner behov av detta. Information kring anmälan kommer, men spara redan nu
datumet!

Obligatorisk säkerhetsutbildning Det finns nya tider för den säkerhetsutbildningen om du ännu inte
hunnit gå. Mer information om utbildningen finns här

Datum och anmälan
Anmälan 19-03-25 kl. 09.00 - 10.00 sista anmälningsdag 19-03-22
Anmälan 19-03-25 kl. 11.00-12.00 sista anmälningsdag 19-03-22
Anmälan 19-03-25 kl. 13.00 - 14.00 sista anmälningsdag 19-03-22
Anmälan 19-04-01 kl. 09.00 - 10.00 sista anmälningsdag 19-03-29
Anmälan 19-04-01 kl. 11.00 - 12.00 sista anmälningsdag 19-03-29
Anmälan 19-04-01 kl. 13.00 - 14.00 sista anmälningsdag 19-03-29

Tidigare veckobrev 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

