APT 2015 01 23
Närvarande: Björn W, Lars T, Kenth E, Kenth K, Thomas B, Bernd M.

Arbetsmiljö: Skyddsombud: Kenth E har ordet.
–fortf. Under utbildning. KE Inser att detta är väldigt ”stort”. (Enhälligt vald av sina
medarbetare)

Framförande av fordon: Tänk på hastigheten/olycksrisken.
-ok

Istappar: SE UPP! Håll koll på Istappar på våra fastigheter enl. ansvarsområden.
-Du som har ansvaret för dina fastigheter, men ALLA har ett ansvar på samtliga fastigheter.
-ok

Halkolycka!!! Skogsbackens FSK.
–ok.
Samtliga påpekar att det är väldigt/ofta halt på vägen, Lundavägens hela sträckning.
Frekvent använd av medborgare/hg.
Traktor/Ezeki: Bern undrar om avlastning ibland.
-Beslut att Thomas B blir upplärd av Bernd omgående för att kunna avlasta Bernd.

Ronderingsprotokoll: Fylls i vid rondering av ”dina” fastigheter. Lämnas in till arbetsledare
för skapande av arbetsorder.
-Rondering 1 gng i månaden enl. ovan.

Kund, återkoppling!
-Påminner, ok

Stendörren/Sörmlandsporten/Styrhytten: Centrum, snö och halkbekämpning.
-under tiden markarbeten pågår, viss eller stor försvåring av snö/halkbekämpning. Vi gör så
bra det är möjligt. Vid stora problem, kontakt med Styrhytten för överenskommelse om
lösning.

Kv. Tillbringaren/Skogsvägen: Inflyttning 1 December 2015
-ok

Kommande projekt:
Lillhagaskolan, Turingeskolan: Automatlåsning.
-Lillhaga – Påbörjas i höst. Turinge – Påbörjas V-5. Montage el-lås V-8. Avslutas V-9.

Underhållsplan Verksamhetslokaler: NewSec
-ok

Sommarjobbare: Plan på sommarjobbare 11 Mars.
-ok
-Framfördes en fråga om sommarjobbarna måste ha Lundavägen 10 som omkl.rum,
Maskinplats, Fikarum: Passar inte G-P lokaler bättre? Fikar annan tid än G-P personal.
Maskinerna finns ju redan på G-P. mm.

Kenth E, Sjukskriven. (OP 17 Februari, minst 3 månader sjukskrivning.)
-Efter samråd med samtliga: vi anser/räknar med att vi klarar uppdraget Avd. 200 med viss
förstärkning från Avd. 600

Friskvård: Ergonomi, Yrkesanpassad träning med instruktör. Intresse?
-Om intresse, kontakta Pernilla.

Nybo:s hemsida, Intranät: ”Lämna förslag” Belöning.
-Informerat. Om inloggning saknas, kontakta Pernilla.

Rundan:
BM

-APT för sällan: LT, BW avser att hålla minst ett APT i månaden.

KE

--

KK

-Semester 11/3-18/3. Inform. Om stundande pensionering.

TB

--

