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Välkommen!

Våra lokaler på Gamlestads Torg 7 är utformade för att du utifrån dina behov ska 

ha möjlighet till olika former av samarbeten, möten, workshops och samtal. 

Du ska ha möjlighet att välja en arbetsplats som passar dig för stunden och som 

erbjuder dig den arbetsställning du önskar. Du ges ett skåp för dina saker, men 

ingen eget rum eller egen arbetsplats. 

Göteborg Stad delar byggnaden med andra verksamheter. Grundskole-

förvaltningen och Förskoleförvaltningen finns på plan 2-8. Förutom mötesrum, 

samtalsrum finns det på varje våningsplan arbetsplatser i tre typer av zoner:

• Aktiv zon 

• Mellanzon 

• Tyst zon

Läs mer om zonerna i längre fram i presentationen. I våra lokaler hittar du 

reception på plan 2, där finns hjärtstartare. Matsalar och kök finns på plan 3 och 

4. Plan 8 är ett mötescenter för utbildningsområde Nordost.

Läs genom våra förhållningsregler som följer i presentationen. Prata med din 

chef om du undrar över något i presentationen.

Varmt välkommen till Gamlestads Torg 7!
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Brandskyddsregler 

Ta del av vår information om brandskydd:

• Du hittar all information om hur brandskyddet fungerar på Gamlestads Torg 7 på 
Grundskoleförvaltningens intranät. Du hittar det från startsidan under: Vår 
grundskoleförvaltning/Fastighet och säkerhet/Systematiskt 
brandskyddsarbete/Gamlestads Torg 7

• Läs mer om brandskydd på Grundskoleförvaltningens intranät. 

För alla våningsplan gäller:

• Inga kartonger och papper får förvaras annat än på avsedda platser

• Inga saker får förvaras i trapphus eller vid hissområden

• Dörrar till hissområden och trapphus ska vara stängda

• Inga levande ljus är tillåtna

• Ingen köksutrustning får användas utan timer

• Laddning av batterier för exempelvis telefoner, datorer eller elcykel ska ske 
under uppsikt, och inte på arbetsplatsen under natten.

• Rökning får endast ske minst 10 meter från fastigheten, på arbetsfri tid

Vid frågor, kontakta utvecklingsledare säkerhet:

• Lukas van der Heiden, lukas.van.der.heiden@grundskola.goteborg.se, Telefon: 031-36 74048

• Susanna Thureson, Susanna.thureson@grundskola.goteborg.se. Telefon: 031-36 73376

https://intranat.goteborg.se/wps/myportal/int/min-forvaltning/var_grundskoleforvaltning/Fastighet%20och%20s%C3%A4kerhet/Systematiskt%20brandskyddsarbete/gamlestads-torg-7/!ut/p/z1/04_Sj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfIjo8zijQ2MTDzcgw0MLJ1CzQ0CnZx9DYODgoydPcz0wwkpiAJKG-AAjgb6BbmhigCUzRf8/dz/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/
mailto:lukas.van.der.heiden@grundskola.goteborg.se
mailto:Susanna.thureson@grundskola.goteborg.se
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Felanmälan: Så här felanmäler vi

Som medarbetare delar vi ansvaret för att felanmälan om det är något i lokalerna 

på Gamlestads Torg som inte fungerar. 

Det är för allas säkerhet och för att förebygga inbrott, brand, hot och våld. 

Felanmäl till exempel:

• Om en dörr inte går att stänga. 

• Om något blockerar en utrymningsväg.

• Om det finns trasiga möbler eller utrustning 

• Om det saknas kablar, utrustning

Vi felanmäler genom att mejla till :

receptionen.gamlestadstorg@grundskola.goteborg.se.

mailto:receptionen.gamlestadstorg@grundskola.goteborg.se
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Allergier, astma, och måltider

Allergier och astma:

• Nötförbud gäller i hela byggnaden.

• Med hänsyn till personer med astma och doftkänslighet så minimera 

användandet av parfym. 

• Mat och måltider:

• Vi äter vår mat i lunchrummen på plan 3 och 4. 

• Kall mat kan ätas på ytor med trägolv. 

• Har du din matlåda i en påse? Lämna påsen i ditt skåp och ställ matlådan i 

kylen.

• Kom ihåg att ta med din matlåda hem igen. 

• På fredagar städas och rensas kylar och kvarglömda lådor slängs.
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Passerkort och skåp

Du som har rätt till passerkort och skåp på Gamlestads Torg 7:

• Medarbetare med ordinarie arbetsplats på Gamlestads Torg 7

• Vikarie med anställning längre än 6 månader. 

Du som har rätt till passerkort till Gamlestads Torg 7:

• Rektor, biträdande rektor, enhetschef

• Politiker i förskole- och grundskolenämnden

Korttidsvikarier får ett tillfälligt passerkort från receptionen. 

Så här beställs passerkort och skåp:

Passerkort beställs av din närmaste chef genom att mejla till 

receptionen@grundskola.goteborg.se. Mejlet ska innehålla:

• För- och efternamn

• Avdelning (gäller ej politiker eller rektorer)

• Ordinarie arbetsplats (gäller ej politiker eller rektorer)

• Anställningsform (tillsvidare, vikariat, tillfälligt uppdrag, konsult)

När beställningen tagits emot kan du fotograferas i receptionen på plan 2, 

måndag till fredag klockan 9–11  samt 13:15-14:30.

mailto:receptionen@grundskola.goteborg.se
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Borttappat passerkort, när du slutar din 
anställning

Om ditt passerkort tappas bort:

• Har du tappat eller inte hittar ditt passerkort ska du anmäla det till 

receptionen via besök eller mejl till receptionen@grundskola.goteborg.se.

• Kortet spärras så att det inte används av obehöriga.

• Du behöver meddela din närmaste chef att beställa ett nytt passerkort enligt 

rutinen. Du får låna ett tillfälligt passerkort som du återlämnar när ditt nya 

kort är klart.

När du slutar din anställning:

• Påminn din närmaste chef att mejla receptionen@grundskola.goteborg.se

och meddela att en du slutar.

• Du behöver tömma ditt skåp innan du slutar.

• Du behöver lämna tillbaka ditt passerkort till receptionen; samt informera 

receptionen vilket skåpnummer som du haft.

• Prata med din närmaste chef om du undrar över hur du lämnar tillbaka annan 

utrustning.

mailto:receptionen@grundskola.goteborg.se
mailto:receptionen@grundskola.goteborg.se
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Besök: så här tar vi emot besökare

Tänk på:

• Du som bjuder in till möte eller besök är värd och ansvarar för dina besökare 

under hela tiden på Gamlestads Torg 7. Du får gärna informera dina 

besökare om våra förhållningsregler.

Gör så här:

• Informera dina besökare redan när du skickar mötesinbjudan att de ska 

anmäla sig i receptionen på plan 2.

• När besökare kommit, meddelar receptionen dig via sms att besökare väntar. 

Du behöver inte svara på detta sms.

• Möt upp besökare i receptionen på plan 2 och följ dem till mötesrummet, 

mötesytan. Visa gärna var klädhängare, toalett, kaffe, te, vatten finns.

• Efter mötet följer du besökare till trapphuset. Det är inte tillåtet att lämna kvar 

besökare på våningsplanen efter mötet är slut.
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Det här innebär aktiv zon

Sammanfattning:

• För dig som kan arbeta utan dubbla bildskärmar.

• För dig som vill kunna prata med kollegorna intill medan du jobbar, kunna 

mötas spontant, eller svara i telefon. 

• För dig som vill arbeta och mellanlanda mellan möten.

Tänk på: 

• Använd telefonhytt, samtalsrum eller spontanboka mötesrum för längre 

samtal. 

Det här gäller :

• Du får ta över en arbetsplats som varit tom mer än 120 minuter. Se till att ta 

god hand om utrustningen som lämnats kvar.

• Ha headset, hörlur om du behöver lyssna på ljud. 

• Lås din datorskärm när du lämnar arbetsplatsen

• Töm alltid din arbetsplats om du ska vara borta mer än 120 minuter.

• Vi felanmäler till : receptionen.gamlestadstorg@grundskola.goteborg.se.

mailto:receptionen.gamlestadstorg@grundskola.goteborg.se
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Det här innebär mellanzon

Sammanfattning:

• För dig som behöver dubbla bildskärmar medan du arbetar. Det förekommer 

även arbetsplatser med enkla skärmar på ett par platser.

• För dig som accepterar ljud, samtal och rörelser omkring dig medan du 

arbetar. Om inte så finns tyst zon.

Det här gäller :

• Du får ta över en arbetsplats som varit tom mer än 120 minuter. Se till att ta 

god hand om utrustningen som lämnats kvar.

• Ha headset, hörlur om du behöver lyssna på ljud. 

• Använd alltid telefonhytt, samtalsrum för telefonsamtal, spontanboka 

mötesrum för samtal. 

• Lås din datorskärm när du lämnar arbetsplatsen

• Töm alltid din arbetsplats om du ska vara borta mer än 120 minuter.

• Vi felanmäler till : receptionen.gamlestadstorg@grundskola.goteborg.se.

mailto:receptionen.gamlestadstorg@grundskola.goteborg.se
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Det här innebär tyst zon

Sammanfattning:

• För dig som vill kunna jobba ostört utan ljud och rörelser omkring dig. 

• Det förekommer arbetsplatser med både såväl enkla och dubbla bildskärmar 

Det här gäller :

• Du får ta över en arbetsplats som varit tom mer än 120 minuter. Se till att ta 

god hand om utrustningen som lämnats kvar.

• Stäng av ljud, vibration på din telefon. Ha headset, hörlur om du behöver 

lyssna på ljud. 

• Använd en telefonhytt eller ett samtalsrum när du behöver tala i telefon.

• Lämna rummet om du behöver samtala med kollega

• Lås din datorskärm när du lämnar arbetsplatsen

• Töm alltid din arbetsplats om du ska vara borta mer än 120 minuter.

• Vi felanmäler till : receptionen.gamlestadstorg@grundskola.goteborg.se.

mailto:receptionen.gamlestadstorg@grundskola.goteborg.se
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Boka mötesrum, flera närvarande på plats

Hybridmöten, fysiska möten

• Mötesrum bokas antingen via Outlook i samband med att du skickar 

inbjudan, eller spontanbokas på skärm vid mötesrummets dörr. För manual 

hur du bokar möten i Outlook, se här.

• Boka enbart mötesrum för möten med flera personer i rummet. Boka det 

mötesrum som bäst matchar antalet deltagare. 

• Blir mötet inställt, boka av rumsbokningen.

• Möt upp besökare i receptionen på plan 2. Checka in på skärm vid mötesrum 

när mötet startar. 

• Efter mötet följer du besökare till trapphuset. Behöver du jobba vidare, så 

sätt dig vid en arbetsplats. 

• Vi felanmäler till : receptionen.gamlestadstorg@grundskola.goteborg.se.

mailto:receptionen.gamlestadstorg@grundskola.goteborg.se
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Möten där bara du är på plats 

För digitala möten där bara du är på plats:

• Använd ett samtalsrum eller en telefonhytt för Teamsmöten om det bara är 

du på mötet. De finns på alla våningsplan, men går inte att boka via Outlook.

• Samtliga samtalsrum är utrustade för digitala möten, dock ej telefonhytterna. 

• I samtalsrummen finns en liten bildskärm med kamera och ljud så du kan 

vara flexibel kring hur du hanterar bild och ljud i ditt möte. 

• Om det saknas samtalsrum eller telefonhytt så kan du välja ett ledigt mindre 

mötesrum samt boka det på mötesrummets skärm.

• Vi felanmäler till : receptionen.gamlestadstorg@grundskola.goteborg.se.

mailto:receptionen.gamlestadstorg@grundskola.goteborg.se
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Husrådet på Gamlestads Torg 7

Uppdrag för husrådet: 

• Bidra med idéer, tankar för att förbättra arbetet på Gamlestads Torg 7 

• Utveckla förhållningsregler, rutiner för Gamlestads Torg 7

• Vara ett stöd för chefer på Gamlestads Torg 7 kring arbetsmiljöansvar. 

• Fungera som referensgrupp till styrgruppen för Gamlestads Torg 7 

• Organisera gemensamma aktiviteter för medarbetare.

Representanter i husrådet:

• Två stycken chefer per våningsplan, totalt 14 stycken.

• Två stycken husansvariga 

• Kommunikatör 

Styrgrupp: 

• Ekonomichef, Grundskoleförvaltningen

• Ekonomichef, Förskoleförvaltningen

• Verksamhetschef fastighet och säkerhet, Grundskoleförvaltningen

Kommunikation:

• Du kommer hitta informationen från husråd på intranät och informations-

skärmar. Prata med din närmaste chef om du har frågor om husrådet.
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Husrådets deltagare

Våning Deltagare Funktion Avdelning Förvaltning

2 Eva-Lotta Romlin Enhetschef HR Grundskoleförvaltningen

2 Nils Kaiser Enhetschef CAR Grundskoleförvaltningen

3 Åsa Holmstrand Enhetschef HR Förskoleförvaltningen 

3 Hillevi Holme Petersson Enhetschef Ekonomi Förskoleförvaltningen 

4 Helen Svelid Enhetschef Skoljuridik Grundskoleförvaltningen

4 Amanda Larsson Enhetschef Ärendehantering och juridik Förskoleförvaltningen 

5 Filippa Norlin Wiedel Elevhälsochef Elevhälsa Grundskoleförvaltningen

5 Birgitta Östling Lundgren Enhetschef Verksamhetsstöd Förskoleförvaltningen 

6 Lotta Fremlén Enhetschef Kvalitet Grundskoleförvaltningen

6 Anna Berntsson Enhetschef HR Förskoleförvaltningen 

7 Hans Björklund Enhetschef Fastighet Grundskoleförvaltningen

7 Christina Svensson Enhetschef Ekonomi Förskoleförvaltningen 

8 Johanna Thun Funke Enhetschef SSI Grundskoleförvaltningen

8 Fredrik Wigren Enhetschef Verksamhetsstöd Förskoleförvaltningen 



Kontakt
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Hussamordnare:

• Fredrik Oderth

• fredrik.oderth@grundskola.goteborg.se

• David Jardesjö

• David.jardesjö@grundskola.goteborg.se

mailto:fredrik.oderth@grundskola.goteborg.se
mailto:David.jardesjö@grundskola.goteborg.se

