Trivselguide Arena
Att arbeta tillsammans kan vara det svåraste som finns, men också
det bästa – om man gör det genom att dra åt samma håll och bry sig
om varandra. Det låter enkelt men ibland är det lika enkelt att glömma.
Därför har vi tagit fram punkter som gör arbetet hos oss till något
enkelt och bra – för alla.

Glöm inte dina idéer.

Bästa vänner och dofter.

När du spånat, knåpat och kanske slitit ditt hår
över hur framtidens utmaningar ska lösas, tänk
på att inte glömma kvar dina idéer på whiteboard-tavlan eller på en massa post it-lappar.
Ta med dig ditt arbete när du går och se till
att rummet är redo för nästa person som ska
spåna fram nya idéer.

Hur gulligt ditt husdjur än är måste vi tyvärr
be dig att lämna hen hemma, just för att
vissa gäster är allergiker. Och kom ihåg, vi
människor är alla olika känsliga för dofter.
Tänk på det när du tar på dig parfymen på
morgonen eller om du vill äta din mat medan

Sprid energi, inte prylar.

Ta hand om
varandra och lokalen.

Det är lätt att ibland bli tankspridd, vilket kan
göra dig prylspridd. Därför har vi skapat plats för
allt, din jacka får sitt eget hem i våra garderober
och behöver din stora väska ett hem för dagen
finns det skåp på varje våning som bokas i vår
app. Behöver du plats för ännu fler grejer så
fixar vi givetvis det tillsammans. Prata med
Arenavärdarna så hjälper de till.

du jobbar.

Kom ihåg att behandla möblerna, tavlorna,
projektorerna och all annan utrustning med
samma respekt och omtanke som du gör med
dina medmänniskor och kollegor. Då får vi alla
en trevligare miljö!

Fira och ha roligt.

Snacka snyggt.

Att fira är kul. En födelsedag, en ny deal
eller att det är fredag. I baren i lobbyn har
vi alkoholtillstånd och vill du arrangera en
tillställning, med eller utan alkohol, så hjälper
vi dig gärna. Prata med våra Arenavärdar.

Vi förstår att diskussioner kan bli livliga och
att du blir jätteglad att en viss person ringer.
Men glädjenivå och ljudnivå behöver inte höjas
samtidigt, tänk på att prata med små bokstäver
eller gå in i ett telefonrum för att arbetsglädjen
ska finnas kvar även hos de andra i landskapet.
Detsamma gäller ljudnivån på ringsignalen.
Och lämnar du din arbetsplats, kom ihåg att ta
med dig luren. Lyssna gärna på din favoritmusik,
men tänk på att alla har olika musiksmak så
använd helst hörlurar.

