2019-03-12

Nyhetsbrev till medarbetare i Regionens
hus Skövde
Aktuellt
Lunchlogistiken. Efter inflyttningen i vårt hus har det kommit in många synpunkter på problematik kring
logistiken runt lunch. Vi bjuder därför in dig som har kreativa förslag på lösningar till en workshop i
ämnet. Representant från restaurangen kommer även delta.
Länk till anmälan: Anmälan 27/3 kl. 13-15
Brickhantering medhavd mat. För er som äter medhavd mat återlämnas bricka och övrig disk i anslutning
till microrummet.
Ventilation. Flöden och temperatur är justerat, fler åtgärder är planerade. Det är viktigt att ni även
fortsättningsvis felanmäler till serviceteamet.
Belysning. Vi återkommer med resultat och planerade åtgärder efter kontrollen som utfördes v 10.
Mötesrum. Vi vill påminna om att man inte ska boka större mötesrum än man behöver och att besökare
ska hämtas och lämnas av mötesbokaren i receptionen.
Sopsorteringsrum. Finns i källaren efter omklädningsrummen vid ingången mot Hjovägen. Där kan ni
exempelvis lämna, elektronik, wellpapp, glas, pant och batterier.
Märkning av leasingbilar. Regionens fordon har tagit beslut om att bilar som inte hyrs av någon specifik
förvaltning ska vara omärkta med hänsyn till säkerhetsaspekter. Finns önskemål om generell profilering
hänvisar vi till Regionens fordon.
Beläggningsmätningar pågår fram till fredag vecka 11.
Solskydd/persienner montering påbörjas 16/3.
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.
Pulsmöten uppföljning. Måndagen den 4/3 hade vi husets andra pulsmöte. Denna gång kom det bland
annat frågor upplevd dålig ventilation i huset och önskemål om bättre återkoppling från serviceteamet
vid lämnade synpunkter/felanmälningar. Annat som diskuterades var avsaknad av fler “riktiga”
arbetsplatser i samarbetszonerna, oklara bokningsrutiner för funktionsarbetsplatserna samt lite annat vi
plockat med som egna punkter i detta nyhetsbrev. Det som kommer upp under mötena tas omhand av
husledningen, medan en sammanfattning kommuniceras via dessa nyhetsbrev. Nästa tillfälle är
måndagen 18 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.

Funktionsarbetsplatser. Det har tillkommit en funktionsarbetsplats i rum 445. Funktionsarbetsplatserna
beslutas av husledningen utifrån de behov som uppkommit. Vi ber er att respektera detta och visa
hänsyn till varandra. Vill också återigen skicka med att hela huset är vår arbetsplats där ingen verksamhet
har ett eget våningsplan. Hemvisten innebär att du har ditt personliga skåp och ev. avdelningsförvaring
och väljer arbetsplats och zon utifrån din arbetsuppgift.
Arbetszonerna. Det är många som upplever att ljudnivån i de lugna zonerna är för hög. Vi vill påminna
om att i de lugna zonerna är det lågmälda samtal med hänsyn till omgivningen som gäller. Påminn gärna
varandra, för ibland är vi själva inte medvetna om att vi stör eller behöver gå till en annan zon.
Kompetensutveckling:
Vi har fångat upp önskemål och behov av kompetensutveckling inom digitala arbetssätt och personlig
effektivitet, därför anordnas under våren följande:
Office 365 och digitala arbetssätt. Enheten Digitala medier erbjuder fortsatt på-platsen-stöd varje tisdag i
rum 434. Utöver detta erbjuds i vår även en heldags workshop i ämnet. Passa på att nyttja dessa tillfällen!
De är kostnadsfria. De veckor som heldags workshop anordnas utgår tisdagarnas på-platsen-stöd.
Anmälan 10/4 kl. 9:30-15:00
Anmälan 6/5 kl. 9:30-15:00
Även 11/6 kl. 9:30-15:00 kommer det hållas denna workshop, anmälningslänk kommer i kommande
nyhetsbrev.

Personlig effektivitet. På begäran anordnas även som vi informerade om i förra nyhetsbrevet, en
repetition av föreläsningen vi fick innan flytten kring “Personlig effektivitet”. Pelle från Lexicon kommer
ge bra tips för att underlätta arbetsdagen för oss i huset, även detta är kostnadsfritt:
Anmälan 11/4 kl. 9-12
Anmälan 11/4 kl.13-16

Övrigt:
Obligatorisk säkerhetsutbildning. Påminnelse om nya tider för 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 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

