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Försommar när den är som bäst!
I vart fall den gångna helgen infriades alla de föreställningar och förväntningar vi burit på, när
vi iförda mössor och täckjackor plikttroget grillat i snöstorm och hagel, fast övertygade om att
det kommer att bli bättre!
FM 2025
För HKV del vill jag påstå att de tre starkaste ”dragarna” mot FM 2025 är ledningsutredningen,
FM värdegrund och uppförandekod och HKV 2025. Låt mig därför här och nu lägga ut lite text
kring just HKV 2025, som C HKV ”gläntade lite på locket” till under HKV personalinformation
på HKV-dagen den 4:e maj. Där jag också uppdrogs att driva arbetet med HKV 2025 vidare.
Målbild HKV 2025, övergripande inriktningar.
Vi kommer att gå mot aktivitetsbaserade arbetsplatser, ett ord som för många likställs med
kontorslandskap. Det är fel, det handlar om att sätta verksamheten i centrum och skapa en
arbetsplats som bäst svarar mot de behoven. Ett, tycker jag, bra exempel på aktivitetsbaserade
arbetsplatser är våra ledningscentraler.
Några övergripande inriktningar:
 Ett samlat HKV – samlokalisera HKV kvarvarande enheter på L24 med en ny
tillbyggnad.
 Skapa en modern, stimulerande och attraktiv arbetsplats som utgår från verksamhetens
behov
 Optimalt (inte maximalt) och flexibelt nyttjande av lokalytor
 Skapa en arbetsmiljö som inbjuder till kreativa möten och underlättar samverkan och
samarbeten
 Skapa gästarbetsplatser och arbetsytor för övningsledningar
 Etablera mäss och ett nytt ”ljust och luftigt” gym
 Etablera ett konferens-/presscentrum
Varför arbetsnamnet HKV 2025? Svaret är helt enkelt att det sannolikt är vid den tidpunkten
det nya HKV kan stå klart och färdigt för alla som skall tjänstgöra här, d v s det återstår mycket
arbete innan vi är där. En framgångsfaktor är självklart delaktighet från alla ledningar, vilket ju
är en förutsättning för att kunna fånga upp verksamhetens behov.
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HKV dagen med efterföljande personalfest
Blev ju fantastiskt trevligt! Bra arrangemang, som vanligt, bra väder och trevliga medarbetare,
det kan ju knappast bli bättre.
Extra kul var det också att vi slog rekord i antalet som deltog på middagen.

Med försommarhälsningar!

Lennart Thomsen

Fantastiskt trevligt att förena nytta med nöje, och alla löften om bra väder infriades!
(Foto: Åse Callert)

