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Nyhetsbrev till medarbetare i Regionens
hus Skövde
Aktuellt
Lunchlogistiken. De förslag som kom fram under workshopen för några veckor sen till annan lösning
kring lunchlogistiken är under fortsatt diskussion med bland annat fastighetsägaren. Mer information
kommer.
IT-support på plats. Denna tjänst är numera avslutad, då det efter det initiala skedet varit väldigt få
ärenden till IT-support på plats. Vid behov av IT-support kontakta VGR IT på vanligt vis.
Instruktion avlarmning. Önskemål har kommit att få små lappar utskrivna med korta instruktioner om
hur man larmar av och på i huset. Dessa finns att hämta i receptionen för de som vill. Tänk på att inte
förvara kort och kod tillsammans.
Ventilation. Luftflödet i konferensrummen på entréplan har justerats, i övrigt ska tidigare felanmälningar
vara åtgärdade.
Fönsterbyte. Den 3/5 kommer inventering att påbörjas, sen kommer arbete att utföras den 4/5 och 5/5
på våning 5 och 6. Den 6/5 kommer det fortsatta arbetet planeras upp för att störa vårt arbete så lite som
möjligt. Mer information i nästa nyhetsbrev. Dock så är det slutbesiktning den 10/6, så då ska alla byten
vara klara. Fönsterputsning kommer att ske utvändigt i samband med bytena.
Belysning. Justering av belysning är slutförd i dagarna. Anmäl om det upplevs fortsatta problem.
Tekniska problem med larmet. Som det skickades ut information om tidigare i veckan så är det tekniska
problem med larmet. Åtgärder pågår.
Skyperum-möblemang. Ombyggnation av möblerna i rum 225, 324, 424, 524 och 621 är gjorda,
serviceteamet tar tacksamt emot synpunkter via e-post för utvärdering tillsammans med ergonomerna.
Pulsmöten uppföljning. På pulsmötet 15/4 diskuterades utöver några punkter som är med i detta
nyhetsbrev, bland annat även önskemål om att i skrivarrummen på varje våningsplan sätta upp lappar
med FAQ för olika tekniska lösningar i huset, exempelvis hur man ansluter sin pc första gången, hur man
använder scannerfunktionen och kortregistrering vid nytt kort etc. Detta kommer att tas fram och sättas
upp. Det kom även önskemål om att det sätts upp ladd-stationer i skrivarrummen, där man kan ladda
sina olika enheter när man exempelvis går på lunch, detta är inte aktuellt som det ser ut nu, hänvisning
till övriga uttag i huset. Det upplevs även att det på några platser i huset saknas grendosor ovanpå
skrivborden, serviceteamet har inventerat detta och viss komplettering har skett så att alla skrivbord nu
har grendosor. Nästa pulsmöte är måndagen 29 april 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.
Kaffeautomater. Vid nästa servicetillfälle i maj kommer Selecta byta ut filtren i samtliga automater för att
öka filtreringen och minska mängden sump i kaffet.

Studiebesök. Det har varit och är ett stort intresse för studiebesök i huset. Alla studiebesök som
arrangeras via husledningen sker i möjligaste mån under sen eftermiddag för att störa vår verksamhet så
lite som möjligt vid rundvandringen. Om ni tar emot egna besök och visar runt i huset, tänk på att hålla
dem lågmälda och berätta så mycket som möjligt om zonerna innan ni går in i kontorsmiljön. Det finns
även en 360-film inspelad som är publicerad på webben som går att visa vid behov.
Kompetensutveckling:
Som vi tidigare informerat om har vi fångat upp önskemål och behov av kompetensutveckling inom
digitala arbetssätt och personlig effektivitet, därför anordnas under våren följande:
Office 365 och digitala arbetssätt. Vi vill passa på att slå ett slag för att enheten Digitala medier erbjuder
fortsatt på-platsen-stöd varje tisdag i rum 434. Utöver detta finns även en återstående heldags workshop
i ämnet före sommaren. Det är kostnadsfritt. Förra veckans workshop var mycket uppskattad av de som
var där, många praktiska tips och övningar varvat med lite teori. Kan rekommenderas för att få en inblick i
hur Office 365 faktiskt kan underlätta i vardagen för oss, utan stora ansträngningar.
Den vecka som heldags workshop anordnas utgår tisdagens på-platsen-stöd.

Anmälan 11/6 kl. 9:30-15:00
Observera att du behöver säkerställa att du har Windows 10 och webbläsaren Google Chrome installerat
på din dator när du kommer till workshopen.

Våraktivitet 15 maj.
Den 15 maj planerar vi för en heldag i huset med aktiviteter på teman som hållbart resande, hälsa och
trivsel. Se separata programblad som finns utspridda i huset på samtliga våningsplan samt vid hissarna.
Vi kommer att ta bort anmälan till visningen av våra lånecyklar och att diskutera hållbart resande med två
av våra regionutvecklare, det blir istället drop-in i Hökensås till de tillfällen som startar kl, 9, 10 respektive
kl.11. Denna dag kommer även bli en lättsam afterwork tillsammans med Restaurang Mode där de
kommer tända grillen i Boulogner, kostnad 95kr. Bindande föranmälan och betalning sker till
restaurangen senast 10/5.
Övrigt:
HLR-utbildning. Det finns ytterligare tillfällen för HLR utbildning att anmäla sig till den 11/9.
Länk till anmälan 11/9 f.m.

Länk till anmälan 11/9 e.m.
Cykelvänlig arbetsplats. Nya Regionens Hus i Skövde är med i “Cykelvänlig arbetsplats”. Det innebär i
korthet en satsning på cykelpendling. För att uppmuntra alla arbetsplatser som gör det lätt att välja
cykeln har konceptet Cykelvänlig arbetsplats tagits fram. Det öppet för arbetsplatser i Västra Götaland
och Halland. Beroende på hur många kriterier arbetsplatsen uppfyller finns tre nivåer, från en till tre
stjärnor. Vi har uppnått nivå 2. Mer information och nyhetsbrev från Cykelvänlig arbetsplats kommer att
kommuniceras via medarbetarsidan för huset.
Bidrag kandidatuppsats “Cykelvänlig arbetsplats”. Studenter från Göteborgs universitet skriver en
kandidatuppsats där de vill utforska medarbetares upplevelser av projektet “Cykelvänlig arbetsplats” och
dess påverkan på medarbetarens transportval och hälsa. De vill gärna att så många som möjligt besvarar
en enkät i ämnet. Den tar ca 5 minuter att besvara och är helt anonym. Länk till enkät cykelvänlig
arbetsplats.
Bidrag till kandidatuppsats ”Upplevelsen av aktivitetsbaserade arbetsplatser”. Två studenter från
Göteborgs universitet skriver en uppsats om ”Upplevelsen av aktivitetsbaserade arbetsplatser” i
samarbete med projektet. De behöver intervjua ca 8 personer i Regionens hus Skövde och är tacksamma
för om ni kan bidra. Intervjun tar ca 40 min och sker via telefon. Maila direkt till Marcus Kamienny,
guskamima@student.gu.se eller hesserphilip@gmail.com senast 30 april.
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

