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Information till medarbetare i Regionens
hus Skövde, vecka 50
Arbeten i huset






Det är skönt med vintersol men det är inte skönt när den bländar. Som en snabb lösning
monteras därför solskyddsfilm på fönstren på husets södra sida. Arbetet påbörjas på måndag
10 december. Detta är en tillfällig lösning i väntan på att en mer permanent lösning tas fram.
Vattenautomat med kylt och kolsyrat vatten kommer att beställas och placeras
i personalköket.
Serviceteamet kommer också i samarbete med restaurangen att ta fram ett bättre system för
hanteringen av porslin i personalköket.
En av diskhoarna i personalköket kommer att bytas ut och ersättas av en större diskbänk.




Eluttag vid skrivbord, grendosor är beställda och levereras inom kort.
Papperskorgar för utskrifter finns i skrivarrum, övrigt avfall får man ta med och slänga i
pentryt på våningsplanen. Detta med anledning av städfrekvens och vårt mål att skriva ut så
lite som möjligt.



Bokningsskärmar är nu monterade utanför mötesrummen. De har inte installerats ännu, mer
information om hur de kan användas kommer när installationerna är klara.



Det trådlösa nätverket i huset kommer att förstärkas för ökad kapacitet inom närmsta
veckan.



Snickeriarbeten kopplat till verksamhetsförvaring kommer att ske vecka 50.

Händelser i huset
Workshop i digitala arbetssätt, tisdag den 11 december. Thomas Svensson, från enheten digitala
medier på Koncernkontoret, kommer under miniworkshops lära ut mer om nya digitala arbetssätt
som kan hjälpa dig att jobba smartare. Förbered dig genom att kontakta VGR IT och beställa
webbläsaren Google Chrome till din arbetsdator. Det går också bra att göra hos IT-supporten på plats
vid receptionen och tar bara någon minut. Ingen föranmälan behövs, tag bara med din dator och
kom till något av passen!



Tid: välj mellan fem pass med start kl 9, 10, 11, 13 samt 14.
Plats: konferensrum Ålleberg

Julmingel. Alla i huset är välkomna på Julmingel, fredag den 14 december kl 14 -16 i entréhallen.
Glögg och pepparkakor serveras. Kören sjunger med start kl 15.15.

Övrigt
När du köper lunch i restaurangen ingår måltidsdryck och kaffe. Men om du äter medhavd mat i
restaurangen måste du ta med dig egen dryck, t ex vatten från personalköket. Kaffe på maten hämtar
du då i husets kaffeautomater.
Support för IT finns på plats måndag-torsdag förmiddag under december-februari. Supporten finns
vid entrén vid serviceteamet. IT-supporten och serviceteamet stöttar med sådant som rör den
tekniska utrustningen på kontoret.
Support för digitala arbetssätt finns på plats i rum 434 tisdagar 9-15.. Digitala arbetssätt handlar om
att arbeta smartare och enklare med de tjänster och verktyg som vi har tillgång till inom VGR.
Supporten kan exempelvis hjälpa till att komma igång och arbeta med Office365.
Vänd dig till serviceteamet om du har frågor eller synpunkter. 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

