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FALKENBERGSRESAN 

Det är så tråkigt att behöva skriva 

detta, men vi har kommit i den 

situationen att vi har lämnat återbud 

till Falkenbergsrevyn och vår resa dit.  

Men anledning av den otroliga 

smittspridningen som just nu råder så 

vågar vi inte utsätta vare sig er eller 

företaget med att i grupp träffas på det 

sättet. 

Vi får avvakta och se vad som händer 

framöver. Men tyvärr så blir det ingen 

resa den 26 februari. 

YKB 5 FEBRUARI 

Utbildningen den 5 februari kommer 

att ske digitalt. Tack för att ni stått ut 

med lite krånglande med dagar.  

Du som fick ett nytt YKB kort förra året 

har med automatik fått 12 nya digitala 

timmar att förfoga över.  

Hur vi gör i mars får vi avvakta med så 

länge. 

AVONOVA 

Du ska ha fått ett mejl om 

FÖRETAGSHÄLSOVÅRD. 

Det är dags att göra undersökning igen. 

Den här gången får du själv gå in och 

boka tid via Avonovas portal. MEN det  

gäller bara tider som bokas i Annelund 

och Herrljunga. Du som vill göra din 

undersökning i Alingsås, Ulricehamn, 

Falköping, Lidköping eller Skara får 

själv ta kontakt med respektive kontor 

för att boka en tid. (Eller be Eva ringa 

och boka) 

Det är viktigt att gå in och göra 

hälsodeklarationen så snart som 

möjligt. Länken dit finns också i det 

bifogade dokumentet i mejlet du fick. 

Vi har tider reserverade på oss fram till 

april. 

OBS det är viktigt att du håller koll på 

din bokade tid. Uteblivet besök 

debiteras. Fram till 24 timmar innan 

besök kan man avboka sin tid hos 

AVONOVA. 

Har du fundering eller vill ha hjälp med 

bokning är det bara att komma in till 

Eva. 

ARBETSKLÄDER 

Just nu går det inte att boka 

arbetskläder. Samtliga saldon är låsta. 

Vi kommer att fylla på med nytt saldo 

framöver efter det att vi satt budgeten. 

Är du i akut behov av något kan du 

komma in till kontoret så löser vi det. 

ARBETSTIDSMÅTTET för 2022 

För dig som kör lag så finns nu 2022 års 

arbetstidsmått inlagt på hemsidans 
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personalsida. Tänk på att hålla koll på 

dina timmar på respektive månad och 

ha alltid en dialog med 

Transportplanerarna om du inte 

kommer upp i de timmar som du ska 

arbeta. 

Viktigt är också att meddela frånvaro 

till Eva. Går jättebra att skicka sms. 

 

CORONA självtest 

Vi vill tipsa dig om att det är bra att ha 

självtester hemma för att se om man 

har Corona. Tappen i Annelund har 

köpt hem ett stort antal, där är ju lätt 

att stanna på vägen. Finns även att 

beställa på nätet på apotea för 

hemleverans. 

Scanner till bilen 

Vi har beställt hem fler scannrar till 

bilarna med COM 4, en fastmonterad 

dator. Kom in till Göran och lämna ditt 

intresse. Så får du en när de kommit 

hem. 

PERSONAL 

From med 1 februari kommer ni att 

möte ett nytt ”gammalt” ansikte inne 

på transportkontoret. 

Krister Karlsson kommer bli ytterligare 

en resurs där inne. Välkommen in 

säger vi! 

ECODRIVING 

 

Istället på den ena Skånska bilen har vi 

provanställt Ludde Andersson. 

Sen ett litet tag tillbaka har vi även 

timanställt en avbytare på Ulfs bil Lina 

Bergmer. 

Ett annat nytt ”gammalt” ansikte har 

börjat jobba hos oss igen. Stefan 

Bregmo kommer att köra bla betong 

onsdag-fredag. 

Välkomna till er alla. 

 

Kör försiktigt och ha en fortsatt bra 

januari. 

 

Torbjörn, Göran och Mats 

 

 

 

 

 


