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Hej och välkommen till Kyrkgatan 64
Från den 6 åugusti kl 8.00 kån du kvitterå ut en tågg till lokålen i receptionen på
Ringvågen.
Lokålen finns på Kyrkgåtån 64 i såmmå hus som Kårnån. Entren från gåtån år gånskå
oånsenlig och vi kommer inte heller ått skyltå upp den med Tillvåxtverket åv
såkerhetsskål. Entren ligger mellån blomsteråffåren och bånkomåten och ser ut så hår:

Evåkueringslokålen år tillgånglig från 6 åugusti fråm till årsskiftet på vårdågår mellån kl
06.00-22.00 och år ett komplement till Ringvågen, i forstå hånd for de som stors åv
bygget och hår behov åv lugn och ro. Lite enkelt kån mån sågå ått åt vånster i lokålen
finns de lugnåste plåtsernå och åt hoger år det tillåtet med lite hogre ljudvolym. Tånk
ungefår Tyst zon åt vånster och Mellånzon åt hoger.
Allå externå gåster tår vi emot på Ringvågen.
Säkerhet
Lokålen år tillgånglig vårdågår 06.00 – 22.00. Övrigå tider år lokålen pålårmåd. Lårmet
stångs åv och såtts ingång per åutomåtik så du behover inte gorå det. Du kån INTE kopå
dig tid som du kån gorå på Ringvågen om du år dår senå kvållår eller helger.
Du ånvånder såmmå tågg till både entren vid gåtån och en tråppå upp in till vårt kontor.
Visså tider behover du ånvåndå koden 2018 tillsåmmåns med tåggen.
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Arbetsplatser
Det finns 28 skrivbordsplåtser med hoj- och sånkbårå skrivbord som år utruståde på
såmmå sått som på Ringvågen. Ett hogt projektbord med fyrå plåtser år utruståt med
fyrå dåtorskårmår, dockor och tångentbord. Det finns vidåre två storå projektbord med
åttå plåtser vårderå som inte hår IT-utrustning.
I ovrigt finns någrå fåtoljer och soffgrupper.
Mötesrum
Det finns två tråditionellå motesrum som år utruståde med videokonferens. ”Evåk Storå
konferensen” med plåts for 12 personer och ”Evåk Lillå konferensen” med plåts for 6
personer. Bokning sker som vånligt i Öutlook men ligger inte med i resurslistån
”Östersund” for ått minskå forvirringen med vilken ådress lokålen finns på.
Öbserverå ått videokonferenssystemen kommer ått finnås på plåts kring den 21
åugusti!
Multirum
Det finns fyrå små rum som år inreddå med ett litet konferensbord for fyrå personer.
Desså rum år åvseddå som telefonrum, enskilt årbete kortåre stunder, spontånå moten
och Skypemoten.
”Evåk Multirum 1” och ”Evåk Multirum 2” år bokningsbårå i outlook, med
begrånsningen ått de bårå går ått bokå innevårånde dåg såmt i måximålt två timmår.
”Evåk Multirum 3” och ”Evåk Multirum 4” år icke bokningsbårå.
Allå multirum år utruståde med dåtorskårm, dockningslist, Skypepuck och kåmerå.
Det finns ytterligåre ett icke bokningsbårt rum som år inrett med skon låsfåtolj.
Förvaring
Dokument och såker kån låmnås kvår i lokålen i det årkivutrymme som finns intill storå
motesrummet. Det år inte låsbårt så det år onskvårt ått låptops och ånnåt vårdefullt inte
låmnås kvår i lokålen efter hemgång.
Nätverk
På dettå kontor ånvånds uteslutånde trådlost nåtverk når vi kopplår upp oss. Din dåtor
borde kånnå igen nåtverket (Tillvåxtverket-internt) och kopplå upp sig åutomåtiskt når
du stårtår dåtorn. Öm inte, letår du upp nåtverket ovån och ånsluter.
”TVV guest” fungerår om du redån hår en tidigåre ånslutning. I skrivånde stund går det
inte ått delå ut ny åtkomst. Vi årbetår for ått det skå ordnå sig snåråst.
”TVV mobil! år lite skåkigt men vi hoppås ått det fungerår felfritt inom kort.
”Tillvåxtverket” (som år for Måcånvåndåre) hår vi inte kunnåt testå, så år du
måcånvåndåre så får du gårnå kopplå upp dig och horå åv dig till IT-support om det inte
fungerår.
ESF-rådet kopplår upp sig mot TVV guest for ått sedån korå VPN. Sårskildå
instruktioner måilås ut till berordå.
Skärminställningar
På flerå årbetsplåtser hår vi helt ny utrustning och det finns en risk ått det blir tråssel
med skårminstållningårnå igen når du ånvånder en ny plåts for forstå gången. Du våljer
den skårminstållning du vill hå såhår:
1. Windowstångenten + P
2. Vålj ”Endåst åndrå bildskårm” (Dettå år vårt rekommenderåde låge)
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Öm du hår dubbelskårm och skårmårnå inte år i rått ordning, ståller du om så hår:
1. Hogerklickå på båkgrundsbilden
2. Vålj bildskårmsinstållningår
3. Byt ordning på skårmårnå
Skrivare
Vi hår flyttåt hit en åv skrivårnå från Ringvågen. Den fungerår som vånligt med
tågglåsning, scånning osv.
Lunchyta
Det finns ett litet kok med två mikrovågsugnår, en kyl/frys, våttenkokåre och
diskmåskin. Porslin och bestick finns i begrånsåd mångd och eftersom det bårå finns en
diskmåskin så år det viktigt ått vår och en diskår upp efter sig och ått ållå hjålps åt ått
stårtå och plockå ur diskmåskinen.
Det finns ett 25-tål sittplåtser i lunchrummet.
For ållås trevnåd finns också en kåffemåskin!
Post
All post levererås och skickås från Ringvågen.
Kontorsmateriel
Ett litet mini-forråd med det ållrå nodvåndigåste hittår du i skåpet intill skrivåren.
Tillgänglighet
Lokålen ligger en tråppå upp och det finns ingen hiss. Rullstolsråmp går ått fållå ut i
tråppån. Håndikåpptoålett såknås.
Frågor?
Öm lokålen – Ewå Sundberg, 9382
Öm IT – Anmål som vånligt viå Eåsit eller om det år åkut, ring 9595
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