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Skrevet av Kjetil Berg

Hei alle sammen!
Vi har nå kjent litt på våren med både lysere dager og kvelder. Dette gir
også grobunn for mere utearrangement både privat og på jobb. Rett
rundt hjørne er HMS uka og Stavanger byggdrift markerer dette med en
tilstelning for alle ansatte og vikarer. Vi varmer opp grillene og serverer
grillmat mellom kl. 10-13 torsdag 12. mai. Maten serveres fra vårt «nye»
lager i Flintegata 2. Det vil også være mulighet for å gjøre seg kjent på
vårt nye lager og slå av en prat med gode kollega. Jeg oppfordrer alle til å
delta i en dartkonkurranse,- og den som får høyest poengsum vil få en
flott premie. Så sett av litt tid mellom kl. 10 - 13 torsdag 12. mai.

Vi sees i Flintegata 2 !!

Nytt fra renholdsavdelingen
Vi har tidligere internutlyst 33 ledige stillinger og har i etterkant mottatt 54 søknader. Personene som har søkt
er ansatte som ønsker å øke sin stillingsprosent og eller vikarer som ønsker fast ansettelse. Intervjuene starter opp i uke 18.
Veronica Pinto 50 år.
Nærmeste kollega i avdelingen hadde laget en overraskelses-lunsj for Veronica.
Det er første gang jeg har sett henne bli satt ut av spill:-)…, og jeg så på henne at
dette gledet veldig. Bordet var dekket med flott kake (se bilde) og matretter fra
manges hjemland. Fantastiske flotte mennesker gjorde at vi fikk en nydelig smaksopplevelse og ikke minst en veldig hyggelig sammenkomst med gode kollega. Tusen takk til dere alle som igangsatte dette.

Vi gratulerer Veronica så mye med 50 års dagen!
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Medbestemmelsesmøter
Etter vedtak i AMU igangsetter vi medbestemmelsesmøter og vil i første omgang gjennomføre 4 faste
møter pr. år. Skulle det være behov med oftere møter, justeres dette etter behov. De som kommer til å
delta på møtene er: Tillitsvalgt for drift/prosjektavdelingen, tillitsvalgt for renholdsavdelingen, hovedverneombudet, avdelingsledere for drift og renhold, personalsjef og daglig leder.
Beredskapsgruppe Stavanger byggdrift
Vi er godt i gang og har startet etableringen av en beredskapsgruppe som skal tre inn om det skulle inntreffe en alvorlig hendelse/ulykke. Beredskapsgruppen består av HMS koordinator, avdelingssjef drift/
prosjekt, kjøkkensjef, avdelingsleder renhold, personalsjef og daglig leder. For tiden jobber deler av
gruppen med å systematisere og etablere et eget system for dette. Andre ressurspersoner vil også tas
med etter behov.

Nyansatt i drift/prosjekt
Thomas Askeland er ansatt som hjelpearbeider på drift. Thomas
sine arbeidsoppgaver vil i hovedsak være innenfor parkeringsanlegg, uteanlegg/boliger og assistere ved fasadevask. Vi ønsker han hjertelig velkommen med på laget!

Smart inspeksjon av tak
Her viser Geir Vistvik i drift/prosjektavdelingen stolt frem Dronen som vi bruker ved takinspeksjon. Vi har
allerede hatt flere oppdrag for Stavanger Eiendom og flere er i vente. Stavanger byggdrift KF er godkjent bedrift for Droneflyging og vi
har forventinger til flere oppdrag både for Stavanger Eiendom og
tilsvarende oppdragsgivere. Ved å bruke Drone til inspeksjon kan
en foreta en hurtig kontroll av tak, takpanner, takrenner m.m. Dette
forenkler og gjør at vi også utfører oppdraget på en sikrere måte
enn en visuell inspeksjon. Ved inspeksjon tar vi også stillbilder og
kan zoome oss inn på problemområder. I etterkant presenter vi en
rapport til kunden som da ofte generer ny bestilling over utbedringer
som vises.

Så får vi håpe at det ikke er lenge før sommeren og varmen er i anmarsj. Ønsker dere alle sammen en
riktig god helg!

Med hilsen
Kjetil Berg

Me fikse det!

