Nyheter i Mars
Siste nytt fra Stavanger byggdrift
Hei alle sammen,
Da nærmer påsken seg
med raske skritt og det
skal bli godt med noen
dagers ferie. Jeg tilbringer påsken på hytta
sammen med kone, barn, barnebarn og
svigerforeldre. Litt spesielt i år da vi har fått et
nytt familiemedlem i lille Sander som vi skal
bruke påsken til å bli kjent med. Tradisjonen tro
så blir det mange gode samtaler over et gode
måltid. Hvis været tillater det så blir det både
konkurranser og eggkoking ute. Jeg starter
båtsesongen nå i påsken og skal nok bevilge meg
en tur eller to på sjøen også tenker jeg☺

Nye muligheter på Forus
Som mange av dere er kjent med har vi i flere år
sett oss om etter nye lokaler. Dette for å
samlokalisere alle tjenestene våre og ikke minst
muligheten for utvikling av bedriften. Til det
trenger vi større arealer, noe som ikke har vært
mulig å få til i Hillevåg. Vi har også sett store
trafikale utfordringer både i Hillevåg og på Stokka.
Det er gledelig og endelig å kunne informere om at
vi i løpet av september flytter til Fabrikkveien 25 på
Forus. Jeg signerte kontrakten med utleier i
forrige uke. Fabrikkveien 25 er et bygg som er
veldig godt egnet til vårt formål og ikke minst
mulighetene for vår videreutvikling.

Vi kommer til å flytte etappevis og starter med
administrasjonen og lageret. Produksjonskjøkkenet skal utvikles til å bli et moderne og
fremtidsrettet sentralkjøkken med dobbelt så
stort areal i forhold til det vi har i dag. Både
flyttingen og satsningen på sentralkjøkkenet er
blitt orientert politisk og til kommunens
administrasjon. I og med at kjøkkenlokalet på
Stokka er et kommunalt bygg,- og at det er
Stavanger kommune som har tatt denne
investeringen, skal vi legge frem saken politisk.
Dette håper vi å få til før sommeren slik at vi har
en endelig avgjørelse når sentralkjøkkenet også
flytter til Forus. Renholdsavdelingen skal bygge
opp et eget vaskeri som skal videreutvikles med
årene. Drift og vedlikeholdsavdelingen har også
planer om andre satsningsområder. Jeg ser frem
til at alle ansatte i Stavanger byggdrift er under
samme tak.

Ny personalsjef
Som de fleste har fått med seg går Oddny
over i pensjonistene rekker fra 1. august. Vi
har i den forbindelse ansatt ny personalsjef
som begynner hos oss 15. august. Hun heter
Inger Messmer og jobber i dag som
fagdirektør innen Drift og sikkerhet/
statsarkivar i Arkivverket. Tidligere har hun
jobbet som personalsjef i Rogaland
Politidistrikt og har også erfaring fra
lederstillinger i Stavanger kommune.
Med dette ønsker jeg alle sammen en riktig fin påske!

Me fikse det!

Hilsen Kjetil

.

