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NYHETSBREV
Skrevet av Kjetil Berg

Mai 2017

Hei alle sammen!
En herlig tid er rett rundt hjørne. Våren er kommet og vi har også kjent litt på hva
sommeren har å tilby. Noen har allerede startet sin sommerferie og andre kommer til etter hvert. Jeg
starter også ferien tidlig i år og reiser til Bulgaria i slutten av mai. Ser frem til to avslappende uker sammen med kone, barn, svigersønn og barnebarn. Jeg er på jobb igjen i uke 24 og i uke 25 skal ledergruppen møte styret til en strategisamling. På agendaen har vi blant annet fremtidige satsningsområder,- og
hvordan gjøre våre tjenester på en enda bedre måte enn vi gjør i dag. Jeg gleder meg veldig til dette og
ser frem til et innovativt og fremtidsrettet samarbeid med ledergruppen og styrets representanter.
I ukene etter strategimøte har jeg planer om å fortsette ferien på hytta i Ryfylke. Her skal jeg kose meg
sammen med familie og håper å nyte noen flotte sommerdager både på sjø og på land. Kanskje er makrellen kommet?
Ønsker dere alle en riktig god sommer!

17. mai
I morgen feires Norges nasjonaldag over det strakte land. Dagen feires fordi
Norge fikk sin egen grunnlov 17. mai 1814. Norges grunnlov ble vedtatt av
Riksforsamlingen på Eidsvoll 16. mai 1814. Dagen etter, den 17. mai ble
grunnloven datert og undertegnet av presidentskapet. Samme dag ble
prins Christian Frederik valgt til norsk konge. 17. mai er en offentlig høytidsdag og en offisiell flaggdag.Nasjonaldagen markeres mer i Norge enn det som er vanlig i mange
andre land, blant annet med barnetog og sanger. Rundt om på skolene arrangeres leker for barna, det
selges is, brus, pølser og kaker. Dagen blir også ofte omtalt som «barnas dag».
Gratulerer med dagen alle sammen!

Sommertur med MS Sandnes
Årets båttur blir i år 16. juni. Det er sendt ut egen invitasjons til alle i Stavanger byggdrift og jeg håper på stor deltakelse. Jeg gleder meg og det er alltid like hyggelige å
treffe feststemte kollega denne ettermiddagen/kvelden.
Båtturen med MS Sandnes er blitt en tradisjon og er noe
mange gleder seg til hvert år. I fjor hadde vi en fantastisk tur innover Erfjorden. Hvor turen går i år kjenner vi ikke til, dette bestemmes av mannskapet og selvfølgelig været. Takk til personalavdelingen som
organiserer dette flotte arrangementet.
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Fagarbeidere

Her har vi to stolte karer som har bestått fagbrev i malerfaget. Begge arbeider med oppussing og istandsetting
av boliger. Stavanger byggdrift KF gratulerer dem begge!
Godt levert! Fra venstre: Leszek Winianski og Eldin Sadovic.

Medarbeiderundersøkelsen:
Vi er ferdige med analysen og godt i gang med utarbeidelse av handlingsplaner. I år besluttet vi at
hver avdeling skulle lage sin unike handlingsplan. Denne uken fikk arbeidsgruppen (bestående av tillitsvalgt Hanne Sissel og Tor Arvid samt Oddny og undertegnede) presentert handlingsplanene fra flere
avdelinger. Det er mye godt arbeid som er gjort og nå gjenstår at hver leder skal presentere sine
handlingsplaner med konkrete mål for sine ansatte.
Jeg takker dere alle for tilbakemeldingene dere har gitt og ser frem til det videre arbeid. Det er på
denne måten vi både kan utvikle oss og levere enda bedre enn vi gjør i dag.

Besøk ved «Nye Gamlingen»
Som en del av et nærere samarbeid med
Stavanger Natur og Idrettservice har vi vært
på befaring ved det fantastiske flotte nye anlegget i Mosvannsparken. Her er det bare å
glede seg til åpningen som skjer i juni.

Ønsker dere alle en riktig fin 17. mai feiring!

Med hilsen
Kjetil Berg

Me fikse det!

