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Nyhetsbrev till medarbetare i Regionens
hus Skövde
Aktuellt
Fönsterbyte. Första delen med att justera och förstärka ytterbågen i fönstren kommer ske mellan 18:00
och 06:00 till den 14/5. Mer information om det fortsatta arbetet kommer.
Tekniska problem med larmet. De problem som varit är nu åtgärdade.
Insynsskyddade textil. I 20 st mötesrum kommer befintlig gardin kompletteras med ytterligare textil för
insynsskydd.
Informationsskärm. Den för huset gemensamma informationsskärmen sär nu monterad vid hissarna på
entréplan, inkoppling kommer att ske inom kort.
Hisslarm. Efter möte med fastighetsägaren framkom det att hisslarm är beställt som gör att signal om
problem även kommer gå till Receptionen. Detta kommer vara ett komplement till nuvarande
larmfunktion.
Pulsmöten uppföljning. På pulsmötet 29/4 diskuterades bland annat om det går att få låna laddkablar
för dator och mobiltelefoner i receptionen och vilka regler som gäller för besökare till mötesrum i huset.
När det gäller laddkablar för utlåning finns ett begränsat utbud idag. Ytterligare inköp är inte aktuellt.
Kvarglömda laddare/kablar som inte hämtas läggs för utlåning. När det gäller frågan om besökare i huset
så gäller som tidigare att man ansvarar för sitt besök/besökare, att de hämtas och lämnas i receptionen.
Externa möten hänvisas till konferenscentret. Det kom också upp en fråga kring leveransen av fler
skärmar till skrivbordsytorna, de är på gång men det har blivit en viss leveransförsening. Frågan om
rengöring av kaffemaskinerna kom också upp, det är så att utöver den månatliga rengöring som görs av
Selecta, gör servicepersonalen dagligen tillsyn av samtliga maskiner samt grundligare rengöring en gång
per vecka. Även frågan om förlängd tidsinställning för skrivarköerna kom upp och är lyft vidare, vi
återkommer med mer information när vi vet mer. Önskemål om att konferensrummen inte ska vara låsta
under pågående möten är lyft vidare, mer information kommer.
Nästa pulsmöte är måndagen 13 maj 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.
Kompetensutveckling:

Office 365 och digitala arbetssätt. Det återstår en kostnadsfri heldags workshop i ämnet före sommaren
(11/6). Den var väldigt uppskattad av dem som gått den innan, så passa på du också att ta del av praktiska
tips som ger direkt nytta i vardagen! Observera att du behöver säkerställa att du har Windows 10 och
webbläsaren Google Chrome installerat på din dator när du kommer till workshopen.

Anmälan 11/6 kl. 9:30-15:00

Våraktivitet 15 maj. Nästa vecka är det dags för den stora våraktiviteten i huset, se separat programblad.
Missa inte att det är anmälan i Restaurang Mode till afterwork med grillning, senast den 10/5 vill de ha
din anmälan.
Välkomna till en trevlig dag tillsammans!

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.
Sommaröppettider Restaurang Mode. Köket har stängt 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
Boka lånecykel. Du har väl inte missat nu när våren är här att det finns en vanlig och två elcyklar för
utlåning i huset? De bokas via resurser i Outlook, manualer för resursbokning hittar du på objektets
hemsida Det går även bra att be receptionen om hjälp vid behov.
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

