
13 regler och 

3 värderingar.
En liten bok 

om vår 
Värdegrund.



Boule-regler
1. Spelformerna: Boule kan spelas i tre olika former: singel, dubbel eller trippel. Man spelar 
alltid i två lag. Singel innebär en spelare mot en spelare, i Dubbel spelar man två mot två 
och i Trippel är det tre spelare i varje lag.

2. Antalet klot: I Singelspel och Dubbel har man tre klot vardera, i Trippel spelar man med 
två klot per spelare. Varje annan speltyp är förbjuden.

3. Klotet: Metallklotet, som kallas Boule, ska vara 70,5–80 millimeter i diameter. Klotets 
vikt ska vara mellan 600 gram (min) och 800 gram (max). Markeringskulan – ”lillen” – ska 
vara 25–30 millimeter i diameter.

4. Spelplatsen: Boule kan spelas på vilket underlag som helst, med grus är att föredra. Spel-
planen ska vara minst 3x12 meter, gärna större. (För internationella tävlingar måste banan 
vara minst 4x15 meter.)

5. Lottningen: Man väljer vilket lag som ska inleda spelet genom lottning.

6. Utspelsplatsen: Det lag som vinner lottningen ska börja med att rita upp en cirkel på 
marken som ska vara 35–50 centimeter i diameter. Denna cirkel är utspelsplats, alltså den 
plats där man kastar sina klot ifrån.
 
7. Markeringskulan: Ritaren, vilken är den som ritade ut utspelsplatsen, inleder spelet 
genom att kasta ut markeringskulan – ”lillen”. Den ska då hamna 6–10 meter från utspels-
platsen samt minst en meter från närmaste hinder.  Om ”lillen” inte ligger regelmässigt efter 
utkastet, får ritaren göra ytterligare två försök. Efter tre försök går ”lillen” över till motståndar-
laget som också får tre försök. I vilket fall behåller ”ritarens” lag rätten att kasta första klotet. 
 Om ”lillen” vid utkastet stoppas av en domare, en spelare, en åskådare, ett djur eller 
föremål i rörelse, är utkastet ogiltigt och måste göras om, utan att kastet räknas bland de 
tre försök som laget har rätt till. Det är absolut förbjudet att ta bort, flytta, trampa på eller 
sopa bort eventuella hinder som finns på banan. Dock får spelaren som ska kasta ”lillen” 
känna på nedslagsplatsen med något av sina klot genom att slå på marken högst tre gånger. 
Dessutom får spelaren eller någon av hans medspelare plana ut eventuellt hål som närmast 
föregående klot gjort.
 
8. Starten: Efter att ”lillen” kastats ut ska ”ritaren”, eller någon i ritarens lag, kasta sitt 
första klot så nära ”lillen” som han eller hon kan. Därefter är det en spelare ur det andra 
laget som ska kasta. Han eller hon ska försöka komma så nära ”lillen” som möjligt – det är 
också tillåtet eller skjuta bort motspelarens klot och på så sätt själv komma närmast. Det 

klot som efter denna första kastomgång ligger närmast ”lillen” leder – och det lag som ligger 
längst ifrån ”lillen” kastar alltid nästa kast. Det finns dock ingen turordning inom laget, det 
bestäms av spelarna själva.

9. Kastet: När man kastar kloten från utspelsplatsen ska båda fötterna vara innanför cirkeln, 
och fötterna ska vara kvar inom cirkeln till dess att klotet nått marken. Ingen annan 
kroppsdel får vidröra marken. För spelare i rullstol gäller att den uppritade cirkeln ska finnas 
mellan rullstolens hjul, och fotstädet ska vara i linje med cirkelns kant. Det är förbjudet att 
fukta klot eller ”lillen” före kast, och när spelare kastar sitt sista klot får han/hon inte ha ett 
extra klot i andra handen.

10. Tiden: Så fort ”lillen” är kastad disponerar varje spelare en tid av maximum en (1) 
minut för att kasta sitt klot. Denna tidsfrist löper från det att ”lillen”, eller spelat klot, har 
stannat eller, om en mätning måste göras, så fort detta är gjort. Under den föreskrivna tid 
en spelare behöver för att kasta sitt klot måste såväl åskådare som spelare iaktta tystnad. 
Motståndarna får varken gå, gestikulera eller göra någonting som kan störa spelaren. Endast 
hans medspelare får vistas mellan ”lillen” och utspelsplatsen – motståndarna ska befinna 
sig bortanför ”lillen” eller bakom spelaren, och i båda fallen på sidan om och minst två (2) 
meter från den ena eller den andra. Brott mot dessa regler ska leda till diskvalificering om 
varning dessförinnan inte hörsammats.

11. Poängen: Efter att alla bouleklot är kastade är det dags att räkna poäng. Det lag som 
ligger närmast ”lillen” får en (1) poäng. Om detta lag har ytterligare en eller två klot närmast 
”lillen” får de en (1) poäng för varje klot. Vid mätning får man, efter att ha markerat dem 
tillfälligt, flytta de klot och hinder som ligger mellan ”lillen” och det klot som ska mätas. 
Efter mätning ska de borttagna kloten och hindren läggas tillbaka. Mätningen utförs av den 
som kastat sista klotet eller lagkamrat till denne, motståndarna har dock rätt att mäta efter 
en av dessa spelare. När två klot, ett från vardera laget, ligger på samma avstånd från ”lillen” 
eller vidrör den är omgången oavgjord om det inte finns några klot kvar att spela, och ”lillen” 
tillfaller det lag som hade vunnit föregående omgång.

12. Ny omgång: Efter att alla steg gåtts igenom och poäng räknats får en spelare från det lag 
som vann omgången rita ut en ny cirkel och kasta ”lillen” på nytt enligt reglerna. Den nya 
cirkeln ska ritas kring den punkt där ”lillen” befann sig när föregående omgång avslutades. 
Ny omgång inleds alltid av det lag som vann föregående omgång.

13. Vinnaren: Det lag som först uppnår 13 poäng vinner spelet.
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”Bollen är din.”
När man spelar Boule finns det som du märker väldigt tydliga regler att hålla 
sig till. Du som individ och lagmedlem har inte mycket att säga till om när det 
gäller hur stor spelplanen ska vara eller hur långt ifrån utspelsplatsen ”lillen” 
ska ligga vid spelets start. Regelverket lämnar inte utrymme för några person-
liga tolkningar eller omskrivningar. 
 Regler ska följas, det bara är så. Punkt slut. 
 Det finns en massa regler i arbetslivet också – tack och lov. För vi skulle 
antagligen inte få så mycket gjort om vi varje vecka skulle diskutera hur många 
timmar en arbetsdag ska omfatta, vilken tid det är lämpligt att ta lunchrast eller 
hur många semesterdagar det skulle kännas bra att ha. Men allt som gäller i ett 
företag kan förstås inte sättas på pränt. 
 Vid sidan av de formella förordningarna finns det alltid ”oskrivna regler”. 
Om du kommer till en arbetsplats där alla hejar glatt på varandra i korridoren 
beror det knappast på att chefen har skrivit in ”le och se dina arbetskam-
rater” i arbetsbeskrivningen. Nej, det är ett förhållningssätt som råder i just 
den organisationen, något som har vuxit fram och blivit ett gemensamt accep-
terat beteende. Nya medarbetare som börjar på ett sådant företag anpassar
sig snabbt och börjar själva le och morsa när de kommer till jobbet på mor-
gonen och så utvecklas den vänliga atmosfären vidare. Samma sak gäller 
för hur man beter sig mot sina kunder. Att vissa företag upplevs som positivare 
än andra beror sällan på att styrelsen slagit fast att positivism ska gälla i 
bolaget – nej, det beror oftast på att cheferna eller några av medarbetarna är 
ovanligt optimistiska i sin attityd till kunder och kunders problem, och så får 
de efterföljare bland sina kollegor som i sin tur blir vägledare för ytterligare 
arbetskamrater. 
 Man hör det ibland förklaras med att ”det sitter i väggarna”. Men vad är det 
då som sitter i väggarna? Det kan sammanfattas i ett ord: värderingar.
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När det inte finns någon föreskrift för hur man ska bete sig, eller kanske ens 
någon att fråga, brukar människor i allmänhet fråga sig själva. Och då hämtar 
de svaret ur sina värderingar. De tänker: ”hur skulle jag själv vilja bli behandlad, 
hur skulle jag själv önska att det här ärendet hanterades, hur skulle jag själv 
vilja att min arbetskamrat gjorde mot mig?” 
 

”Tvåhundra tankar – ett tankesätt.”

Vi är cirka 200 personer som jobbar på Gävle Energi. Vi är alla unika individer. 
Vi är olika gamla, vi har olika bakgrunder, utbildningar och erfarenheter och var 
och en av oss har rätt att ha våra egna personliga åsikter, tankar och uppfatt-
ningar. Det är en styrka att vi är olika – mångfalden berikar både våra jobb och 
våra liv. Men när vi arbetar tillsammans behöver vi vara överens om vilka gemen-
samma värderingar som gäller på och i jobbet. 
 Det är om det den här lilla trycksaken handlar – om vår Värdegrund.
 Värdegrunden representerar de normer och förhållningssätt som vi tror på 
och vill stå för. Värdegrunden är basen i vårt sätt att vara. Det ska vägleda oss i 
beslut och beteenden och i vårt förhållande till varandra och våra kunder. 

”Du sätter bollen i rullning.”

Som medarbetare i Gävle Energi är du med och skapar och underhåller vår 
Värdegrund – varje dag. Ditt sätt att vara präglar vårt varumärke och vår relation 
med omvärlden. Om du ger dina kollegor och kunder ett vänligt, omtänksamt 
och respektfullt bemötande så kommer både du och vårt företag att uppfattas 
som lite mer vänligt, omtänksamt och respektfullt. Om du är öppen för andras 
kompetenser och tar initiativ till samarbete, så kommer omvärlden att uppfatta 
dig och oss som någon man gärna samarbetar med. Om du är mån om att 
göra ett jobb med kvalitet så kommer människor att se din ambition och vilja 
hjälpa dig att höja kvaliteten på jobbet ytterligare. 
 Där ser du, hur betydelsefull du är – du är varje dag med och skriver ”vår 
oskrivna regelbok”.
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”Vilket värde skapar vi? 
Och på vilken grund gör vi våra affärer?”
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Alla företag lever på att de skapar värden – för sina kunder, för sina anställda 
för sina ägare. Men vilket värde har just våra dagliga insatser på jobbet?
 ”Ni drar in pengar till kommunen”, kanske någon oinvigd säger. Ja, det 
gör vi. Vi är, och ska vara, ett självfinansierat och lönsamt bolag som bidrar 
till att stärka Gävles ekonomi. Men det räcker inte. Vi ska dessutom tjäna 
våra pengar på att göra nytta för Gävleregionens människor och företag. 
Där skiljer vi oss från de rent kommersiella konkurrenterna – oavsett om de 
säljer el, bredband, värme, kyla eller biogas. De har i princip bara uppgiften 
att leverera lönsamhet – medan allt vi företar oss ska ställas mot vårt ”uppdrag” 
som kommunalt bolag. 

”Vi ska tjäna pengar – men inte till vilket pris som helst.”

Vårt uppdrag är att bidra till att förutsättningarna för ett gott liv – både 
privatliv och näringsliv – hela tiden förbättras i vårt geografiska område. I vår 
affärsplan skriver vi själva att vi ska vara en ledande kraft för regionen. Vi 
skapar samhällsnytta och vi gör det genom att skapa affärsnytta – det är hela 
poängen med ett bolag som vårt. Det är en svårare uppgift än att bara tjäna 
pengar – en renodlad kommersiell verksamhet kan i princip tjäna sina pengar 
till vilket pris som helst. Vi kan inte det.
 Vi måste varje dag kunna se oss i spegeln och säga att det här har vi gjort 
för Gävles bästa – i dubbel bemärkelse. Inte bara har vi gjort en lönsam affär 
i det korta perspektivet, vi har också medverkat till en långsiktig förbättring 
för utvecklingen här i regionen. Först när vi har balans mellan de ekonomiska 
värden som syns i vårt bokslut och de värden vi bidrar med för Gävles utveck-
ling har vi gått i land med vår uppgift. Eller för att uttrycka det i bouletermer 
– varje kast vi gör måste komma så nära ”lillen” (uppdraget) det bara går, för 
att vi ska få poäng.
 Visst är lönsamhet ett viktigt mål för oss – men inte ett självändamål. Våra 

vinster ska gå till återinvesteringar i utvecklingen av vårt bolag, vår verksam-
het och i slutledet till vår stad och vår region. Vi arbetar inte bara för vår egen 
utan för hela Gävles framtid. Den energi vi skapar ska inte bara komma ut 
ur fjärrvärmeledningar, eluttag, fiberkablar och laddningsstationer – den ska 
också spridas mellan oss medarbetare, från oss till våra kunder, och mellan 
våra kunder.

”På papperet är en Värdegrund inte värd något.”

Värdegrunden hjälper oss att utveckla vår kollektiva ”känsla” för vad som är 
rätt och fel och hur vi bör tänka och bete oss, med varandra och mot varandra. 
Men kom ihåg att det är våra handlingar – inte orden – som gör skillnad. Det 
handlar om att varje dag ”leva våra värderingar” – att göra aktiva val som 
leder oss i rätt riktning. 
 Att vi är överens om hur vi ska bemöta varandra är bara första steget, det är 
hur vi bemöter varandra som gör Värdegrunden värdefull. Att vi bestämt att vi 
ska samarbeta är bra, men det är när vi hela tiden samarbetar för att bli ännu 
bättre på att samarbeta som vi gör skillnad. 

”Tre ord, tusen möjligheter.”

På samma sätt som vi som jobbar i Gävle Energi är beroende av varandra, så 
består vår Värdegrund av samverkande delar. Vårt sätt att bemöta varandra 
och våra kunder påverkar hur väl vi kan samarbeta med varandra och vår om-
givning, vilket blir styrande för den kvalitet vi levererar på våra produkter och 
tjänster, internt och externt. 
 Det går med andra ord inte att bryta loss något av värdeorden och säga att 
det är viktigare än det andra. Och det går inte att separera orden från uppdraget 
för då kan de få en helt annan innebörd. Det är till exempel en kvalitet för våra 
kunder att vi är nära dem, både fysiskt och mentalt. Men att vi har kontoret och 
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alla medarbetarna i Gävle hade knappast varit en kvalitet för kunderna om vi 
hade haft Stockholm som vår huvudmarknad. 
 Under ett antal år har vi arbetat internt med våra värdeord och försökt 
formulera deras innebörd – den dialogen måste fortsätta. Det är det som 
utvecklar Värdegrunden och därmed vår totala affär. Så de förklaringar som 
just nu finns i den här trycksaken, och som är resultatet av våra gemensamma 
interna diskussioner och grupparbeten, är egentligen bara början. Låt oss 
hålla dialogen vid liv, så utvecklar vi inte bara vår Värdegrund utan hela vår 
framtid tillsammans.
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14 15

”Vårt företag står för kvalitet.
Men hur vet vi det?”



Det märkliga med Kvalitet är att den alltid avgörs av motparten. Det är kunden 
som bedömer kvaliteten på den produkt vi levererar, det är din kollega som avgör 
kvaliteten i samarbetet med dig, det är du som avgör hur du upplever Gävle 
Energis kvalitet som arbetsgivare. Och det är våra ägare som avgör om vi som 
företag håller den kvalitet de förväntar sig. Därför måste ordet kvalitet inne-
hålla ett stort mått av ödmjukhet och lyhördhet – om vår omvärld inte upplever 
kvalitet i det vi producerar, så är det vi som måste ändra oss – inte dom. 
 Kvalitet betyder för oss att vi har produkter och tjänster som vi behärskar 
och som motsvarar kundernas behov och önskemål. Dyrast är inte alltid rätt, 
inte heller behöver det billigaste vara det rätta, det är kundernas upplevelse 
som ska styra oss. Därför mäter vi oss själva, mot oss själva och mot vår om-
värld. Därför tar vi nyfiket in resultaten från oberoende Kundindex, därför ställer 
vi upp och tävlar i SM i kundservice osv. Och vi använder resultaten för att 
ständigt kunna förbättra oss – för om vi slutar att bli bättre, slutar vi att vara bra.
 Kvalitet är också leveranssäkerhet. Att vi levererar våra produkter och tjänster 
med hög säkerhet och att vi har bra systemstöd för att göra det. Det ska vara 
tryggt att göra affärer med oss. Kunden ska uppleva att de alltid får leverans 
av rätt sak, i rätt tid, till rätt pris på rätt sätt. Vi strävar hela tiden efter att göra 
rätt från början. 
 Kvalitet är också hög driftsäkerhet. Vi sätter alltid kunden i fokus och hjälps 
åt för att göra kunden så nöjd som möjligt. Vi arbetar aktivt med att förutse 
och förebygga problem och vi har ständigt kundens (eller kollegans) bästa för 
ögonen.
 Vi vill också vara en arbetsgivare som förknippas med ordet kvalitet – därför 
arbetar vi kontinuerligt med medarbetarundersökningar, utvecklingssamtal och 
individuella utvecklingsplaner.
 Kvalitet är att aktivt bidra till förbättringar, vi vågar prova nya vägar och letar 
ständigt nya, bättre sätt att göra saker. Vi lyfter fram goda exempel och inspirerar 
varandra till att fortsätta utvecklas. Vi slutar aldrig att vilja bli bättre. 
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VI LEVERERAR RÄTT 
PRODUKT I RÄTT TID
TILL RÄTT KOSTNAD.

VI ÄR ALLTID 
TILLGÄNGLIGA.

VI HÅLLER 
VAD VI LOVAR.

VI HAR EN HÖG 
SERVICEGRAD.

VI MÄTER OSS
MOT ANDRA.

VI HAR RÄTT 
KOMPETENS.

VI ÄR ENGAGERADE 
OCH HJÄLPSAMMA.

VI ÄR EFFEKTIVA, 
TYDLIGA OCH 
KOMPETENTA.

VI HAR EN BRA 
BALANS MELLAN 
ARBETE OCH FRITID.

VI TAR TILL OSS AV 
BERÖM OCH KRITIK 
FÖR ATT UTVECKLAS.

VI ÄR NÄRA VÅRA 
KUNDER, BÅDE 
GEOGRAFISKT OCH 
MENTALT.

VI HAR EN DIALOG 
MED VÅRA KUNDER
FÖR ATT HÖRA VAD VI 
KAN GÖRA BÄTTRE.

VI STÅR FÖR 
DRIFTSÄKERHET – 
PÅ ALLA PLAN.

VI VILL HELA TIDEN BLI 
BÄTTRE. FÖR SLUTAR VI 
ATT BLI BÄTTRE, SÅ 
SLUTAR VI ATT VARA BRA.

Kommer du på fler tänkvärda tankar kring Kvalitet? 
Notera dem här och prata om dem med dina arbetskamrater:
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”Vi behandlar alla lika.
Utom dom som inte tycker att vi gör det.”
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Precis som med kvalitet så är Bemötande ett ord som motparten avgör kvaliteten 
på. Tänk efter; om du tycker att du svarade jättetrevligt på kundens fråga, men 
kunden tyckte att du var kort och lite nonchalant i tonen – vem har då rätt? Om 
du tycker att du verkligen bemötte din kollegas synpunkt med respekt, men han 
eller hon tyckte att du sågade honom eller henne – vems sanning gäller? 
 Bemötande är ett samspel, där det gäller att vara öppen och lyhörd för mot-
partens reaktioner. Vi ska ha ambitionen att verkligen möta och bemöta alla på 
samma sätt. 
 Vi är ”vi” med varandra och våra kunder – för oss finns inget ”vi och dom”. 
Vi visar varandra och kunderna respekt, vi behandlar alla lika men respekterar 
och tar hänsyn till människors olikheter. 
 Bemötande betyder också för oss att vi har en hög tillgänglighet och att vi 
håller vad vi lovar. Vi ska upplevas som lätta att få kontakt med och lätta att 
ha att göra med. Vi tar oss tid, för varandra och för våra kunder. Vi respek-
terar tider och är på plats när vi ska vara där. Vi har stora öron och lyssnar på 
varandra och våra kunder. Vi låter alla komma till tals och prata till punkt. Vi 
intresserar oss för och engagerar oss i andras arbetsuppgifter – vi är hjälp-
samma och ger varandra positiv återkoppling. Och var och en av oss har också 
ansvaret att säga till när vi inte är nöjda med hur vi blir bemötta. Det är både 
ett mänskligt och affärsmässigt ansvar som bottnar i vår ambition att ständigt 
utvecklas och bli ännu bättre. 
 Lättare sagt än gjort. Men viktigare gjort än sagt.
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VI LÅTER INTE 
MOBILTELEFONERNA 
STÖRA ETT MÖTE.

VI VISAR 
VARANDRA 
RESPEKT.

VI HAR EN 
ÖPPEN DIALOG.

VI LYSSNAR PÅ 
VÅRA KUNDER.

VI ÄR GLADA 
OCH VI 
HAR ROLIGT.

VI ÄR ÖPPNA 
FÖR VARANDRAS
ÅSIKTER.

VI SER OCH 
UPPMÄRKSAMMAR 
VARANDRAS 
ARBETSINSATSER.

VI GÖR VARANDRA 
DELAKTIGA.

VI ÄR VÄNLIGA, 
ÖDMJUKA, LYHÖRDA, 
ÄRLIGA OCH 
RESPEKTFULLA.

VI BEHANDLAR ALLA 
LIKA, MEN RESPEKTERAR 
OCH TAR HÄNSYN TILL 
OLIKHETER.

VI ÄR 
PROFESSIONELLA 
OCH PERSONLIGA.

VI BEMÖTER ANDRA 
SOM VI SJÄLVA 
VILL BLI BEMÖTTA.

VI LÅTER ALLA 
KOMMA TILL TALS.

VI GER ALLTID 
BRA SERVICE.

Kommer du på fler tänkvärda tankar kring Bemötande? 
Notera dem här och prata om dem med dina arbetskamrater
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”Vi hjälper varandra att lyckas.
Då kan vi inte misslyckas.”
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Konsten att bli så bra som möjligt är att hjälpa andra att bli så bra som möjligt. 
Om vi alla varje dag går till jobbet med inställningen att det viktigaste vi kan 
göra är att hjälpa andra, så innebär det att du kommer att ha tvåhundra kollegor 
som inget hellre vill än att hjälpa dig att göra ett så gott jobb som möjligt. 
Snacka om möjligheter!
 Samarbete för oss innebär att vi ser oss själva som ett lag, ett team med 
massor av olika kompetenser som vi respekterar och använder oss av. Vi inser 
att alla har en viktig funktion inom företaget. Vi är föregångare i att gå över 
gränserna när det gäller samarbete mellan kollegor och avdelningar, med kunder, 
ägare och andra intressenter. Vi tar samverkan till en högre nivå. Vi arbetar 
fram gemensamma mål och strävar hela tiden efter att bli effektivare. 
 Vi vet att delaktighet föder motivation och arbetsglädje, därför informerar 
och involverar vi våra arbetskamrater. Vi vet betydelsen av att känna inflytande 
– att kunna påverka sitt jobb och sina arbetsuppgifter – därför ger vi varandra 
frihet och ansvar att utvecklas. 
 Vi vill att alla ska lyckas, och hjälper varandra att göra det. Vi delar med oss 
av vårt kunnande och har en engagerad dialog med våra kollegor och kunder. 
Vi samverkar med andra aktörer för att påverka regionens positiva utveckling. 
Vi är ett öppet företag som skapar förutsättningar för framsteg.
 Som vi ser det kan vi helt enkelt inte misslyckas.
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VI HJÄLPER 
VARANDRA ATT 
LYCKAS.

VI STÄLLER UPP 
FÖR VARANDRA.

VI JOBBAR MOT 
SAMMA MÅL.

VI SKRATTAR MED 
VARANDRA, INTE 
ÅT VARANDRA.

VI VISAR VARANDRA 
RESPEKT – ÄVEN MED 
MOBILTELEFONERNA.

VI INTRESSERAR OSS 
FÖR OCH ENGAGERAR 
OSS I ANDRAS 
ARBETSUPPGIFTER.

VI HÅLLER 
VARANDRA 
INFORMERADE.

VI HJÄLPS ÅT, OAVSETT 
VILKEN AVDELNING 
VI JOBBAR PÅ.

VI VÄRDESÄTTER 
OCH ANVÄNDER 
OSS AV ANDRAS 
KOMPETENS.

VI ÅTERKOMMER 
ALLTID NÄR VI LOVAT 
ATT GÖRA DET.

VI HAR ETT ÖPPET 
KLIMAT OCH DELAR 
MED OSS AV VÅRA 
KUNSKAPER.

VI ARBETAR SOM 
ETT GÄVLE ENERGI.

VI SAMSPELAR.

VI TAR ANSVAR FÖR 
OSS SJÄLVA OCH FÖR 
VARANDRA.

Kommer du på fler tänkvärda tankar kring Samarbete? 
Notera dem här och prata om dem med dina arbetskamrater
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KVALITET

BEMÖTANDE SAMARBETE

Gävle Energi ägs av Gävle Kommun
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