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NYHETSBREV
Skrevet av Kjetil Berg

juni 2016

Hei alle sammen!
Sommerferien er rett rundt hjørne og det skal bli godt med noen ukers ferie nå. Det er viktig å kunne ta seg en
«pust i bakken» i en ellers travel hverdag. Den siste tiden har vært hektisk med mange gjøremål og endringer
for å få tilpasset organisasjonen slik at vi er rustet i den videre satsning.
22. juni hadde ledergruppen et strategimøte sammen med styret hvor hver avdelingsleder presenterte sin
avdeling. Presentasjonene hadde fokus på hvordan avdelingen fremstår i dag, hva vi ser for oss i tiden fremover, utvikling, styrker og utfordringer. Styret fremhevet også blant annet de gode tilbakemeldingen i medarbeiderundersøkelsene (2015 og 2016) fra ansatte på at en er stolte og trives i Stavanger byggdrift KF. Andre
tilbakemeldinger som kan nevnes er: stor grad av tilfredshet med arbeidsmiljøet, at arbeidsplassen oppleves
som trygg og med gode betingelser, at ansatte med utenlandsk bakgrunn føler seg godt mottatt og at alle er
opptatt av et godt forhold til bestiller/kunde og omdømmet til Stavanger byggdrift KF. Det er rundt deres tilbakemeldinger at vi nå lager ny strategi for bedriften. Jeg gleder meg veldig til å ta fatt på disse arbeidsoppgavene nå på ettersommeren.

Digitalisering
Vi kommer også til å satse på digitaliserte arbeidsmetoder. Vi skal blant annet være med
i en arbeidsgruppe (mulighetsstudie) som skal se nærmere på dagens system i forbindelse med rapportering av arbeidsoppgaver, fakturering, bestillinger, rapporter, timeføringer med mer. I gruppen skal vi delta med en person fra regnskapsavdelingen og en
person fra driftsavdelingen. Jeg har vært på bedriftsbesøk og gjort meg litt kjent med
hvilke systemer og muligheter som i dag finnes. Det er mye spennende «der ute» og jeg
vil fortsette etter sommerferien å se hva markedet kan tilby av slike tjenester. Ved å ta dette i bruk nå vil vi på
kort sikt kunne digitalisere oss innenfor enkelte typer rapporter, arkivering, bildebehandling og informasjon.
Båttur 17. juni

Vår tradisjonelle og alltid koselige båttur fant sted forrige fredag.
Jeg gledet meg,- og det er alltid like hyggelige å treffe feststemte
kollega denne dagen. Båtturen med MS Sandnes er noe mange
gleder seg til hvert år,- og her serveres mat fra havet, god drikke og
musikk spilles opp for de som vil ha seg en svingom. I år gikk turen
innover Fisterfjorden, forbi Randøy, Ombo og helt til enden av
Erfjorden. En fantastisk båttur og opplevelse. Værgudene var med
oss også i år og flere satt ute på dekk nesten hele kvelden. Det var
godt og varmt, solen tittet frem og det var «blankt hav» som fiskeren sier. Jeg håper at vi også neste år kan bevilge oss dette positive og hyggelige arrangementet. Tusen takk til arrangement-komiteen, Oddny Endresen og Odd Geir Andreassen for innsatsen dere gjør i denne forbindelse. Jeg vil også takke alle ansatte som er med å lager en så flott
og fargerik ramme rundt turen.
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Jubilanter!

Vi gratulerer vår dyktige prosjektkoordinator
og kollega Rune Amdal som fylte 60år 3. juni.

Vår alltid hyggelige og serviceinnstilte
kjøkkensjef Karl Svela gratuleres med 60 årsdagen 28. juni

Åpning av nytt lager / HMS uken
Vi markerte HMS uken i Stavanger kommune samme dag vi hadde nyåpning av lageret vårt . Dagen ble markert med sosial sammenkomst og grilling for alle ansatte. Hyggelig var det også at flere fra Stavanger Eiendom og vår egen styreleder Leif Arne Moi Nilsen deltok sammen med oss. Mange var med i dartkonkurransen som til slutt ble vunnet av Gaute Tveit. Gratulerer til Gaute som fikk med seg et gavekort i premie. Jeg vil
takke alle som deltok for å gjøre arrangementer til den flotte dagen dette ble. En stor takk til SBD kjøkken for levering av kjempegod mat, griller og utstyr.

Gledelig er det at lageret kan brukes på mange måter. En gjeng fra renholdsavdelingen har startet en Zumba gruppe. Disse spreke personene
møtes en gang i uken og danser/trener og har det gøy sammen. Hvis
noen har lyst til å være med er det bare å ta kontakt med Andres på
telefon 96827887.
Kom å bli med , dette er GØY!!!

Til slutt for denne gang vil takke en og hver av dere for den innsatsen som er vist så langt og ønske dere alle
en riktig fin og god sommer!

Med hilsen
Kjetil Berg

Me fikse det!

