Nyhetsbrev
Siste nytt fra Stavanger byggdrift

Bilder tatt i forbindelse vernerunder på noen av våre
byggeplasser

Hei alle sammen!
Et år er snart bak oss og for de fleste er siste arbeidsdag før
juleferien starter unnagjort. Julehøytiden er en fin tid å bruke til
refleksjoner, god mat, glede og hygge sammen med familie og
venner. Selv tar jeg nå noen dager fri og samler hele familien til
pinnekjøtt på julaften. Nissen er bestilt og alle har lovet dyrt og
hellig at de har vært snille hele året. De små har allerede vært og
klemt på pakkene som ligger klar under treet. 1.Juledag er
tradisjon med selvfisket hummer til lunsj og samme gjengen
inntar bordet.
3. juledag reiser jeg på hytta hvor romjulen skal nytes i fred og ro
før resten av gjengen kommer for å feire nyttår sammen med
oss.

.

Året 2018 har vært preget av stor aktivitet i alle avdelinger. I år
har vi blant annet hatt stort fokus på levering, kundeforhold, IK
bygg (digitalisering), nullutslippsbiler. Jeg vil benytte
anledningen til å rette en stor takk til dere alle for en god innsats
gjennom året.
Vi har flyttet til Forus til spennende og nye lokaler og har begynt
å bo oss inn i huset som vi endrer litt etter litt ettersom behovene
melder seg. Et etterlengtet treningsrom vil også bli etablert i
løpet av februar neste år. Her vil det blant annet finnes slynge,
spinningssykler, romaskin, tredemølle og vekter. For de av dere
som hadde dansetrening på lageret i Hillevåg, vil dette også
kunne videreføres her på Forus.

Mye spennende skjer neste år, bla. starter vi med vaskeri og vi
søker i disse dager etter leder til vårt nye satsningsområde innen
borettslag og sameier.

Helse, miljø og sikkerhet.
HMS, etikk og Stavanger byggdrift,s leveregler skal vi sammen
sette ekstra stort fokus på fra 2019. Dette vil bidra til at alle skal
ha like kjøreregler å forholde seg til, at vi kvalitets-sikre våre
leveranse og at alle trives og har en sikker og trygg arbeidsdag.
Personlig verneutstyr (PVU)
Systematisk HMS arbeid handler om å redusere risiko
for farer, ulykker og aktivt å rette
søkelyset mot de positive og helsefremmende faktorene i arbeidsmiljøet. Desto flere som er med på
å observere aktivt, desto større er muligheten til å hindre
store hendelser. Personlig verneutstyr skal brukes når sikkerheten, helsen og velferden ikke kan vernes på annen måte.
Ta kontakt med nærmeste leder ved behov for verneutstyr.

Rehab fasade/tak i Strandgaten 92, malingsoppdrag i
Midjordgaten og saneringsoppdrag i Stokkaveien 33.

Jubilanter i SBD!
Odd Geir Andreassen rundet 50 år 9.desember og
Sverre Jordbrekk blir 50 år den 27. desember.
Stavanger byggdrift gratulerer!

Hjemmelaget mat fra kjøkken og kantinen
Vårt mål er å tilfredsstille brukerens krav og
forventninger slik at de opplever begeistring over
vår mat og opplevelsen rundt måltidet. Stokka
storkjøkken og kantinen i Olav Kyrres gate skal
produsere den beste maten som er mulig innenfor de rammebetingelse vi har og i henhold til
kontrakt. På dette grunnlaget skal vi hver dag jobbe for at vi blir den
foretrukne leverandøren og at kundene kommer tilbake til oss. Vi
ønsker å fortelle vår historie og bygge opp under vårt gode navn og
rykte. Vi har fått laget vårt eget kvalitetsmerke som følger den maten
vi selv produserer med «Hjemmelaget» Dette for at kunden skal vite
at vi produserer hjemmelaget mat, som et kvalitetstegn og som et
konkurransefortrinn for oss som leverandør.

Det fjerde lyser brenner og vi samler de vi har kjær, gavene skal åpnes
for julen er endelig her. Måtte julehøytiden bringe dere gleder og
latter, med god mat og fine stunder med nære og kjære.
God jul og et riktig godt nytt år ønskes dere.
Hilsen Kjetil

Me fikse det!

.

