Våra Bropatruller renoverar Monteliusvägen vid
Söder Mälarstrand till glädje för Stockholms turister

Vi renoverar på uppdrag av Stockholms Stad den fantastiskt vackra Monteliusvägen på Söder Mälarstrand. Den ska vara klar till sommaren då vi stockholmare och alla våra besökare ska få njuta av
promenaden och dess utsikt. Läs gärna mer om projektet på sidorna 24-25.

Sida 1

Vi är som byggföretag och arbetsgivare en del av vår bransch. Vi ska ta vårt
ansvar för att bidra till att den upplevs som schysst att jobba i, är hederlig och
följer lagar och kollektivavtal.
Redan 2004 fick jag nog av all den oseriösa
konkurrens som fanns i byggbranschen. Vi hade
räknat på många stora balkongrenoveringsprojekt
och var alltid för dyra. Jag tog reda på vilka företag
som fick jobben och kontrollerade dem. De hade
ofta inga anställda, skatter och avgifter betalades
inte och allt var under all kritik. Det enda som de
Jag blev på ett seminarium nu i veckan återigen informerad
gjorde rätt var själva jobbet och antagligen
om att många människor arbetar illegalt i Sverige och ofta
faktureringen.
under riktigt dåliga villkor.
Jag bokade då ett möte med inköparen på ett av de riktigt stora
kommunala fastighetsbolagen. De hade nyligen köpt ett flertal stora
renoveringar av en i mitt tycke skurkfirma. När jag visade honom exakt
hur det stod till med företaget som han precis hade handlat upp så sa
han mer eller mindre så här, ”Det är inte mitt jobb att kontrollera att
de är lagliga, det är polisens jobb. Mitt jobb är att köpa billigt”.

Ett av ID korten är förfalskat. Vilket?

Jag blev förbannad och började engagera mig. Debattartiklar, seminarier, tv och radio. Jag var nog med
överallt. Dessutom så började jag att kontrollera våra egna arbetsplatser. Det visade sig att vi var långt
ifrån perfekta. Jag hittade svart arbetskraft även hos oss. Det är inte lätt att se om en underentreprenör
avlönar sin personal vitt eller svart om man inte vet exakt hur man ska kontrollera det.
Insikten jag fick på seminariet härom veckan är att det är dags för oss att lägga ännu mer energi i arbetet
med att säkerställa att det på alla våra arbetsplatser alltid är korrekta villkor som gäller för alla närvarande
yrkesarbetare. För vi ska vara medvetna om att bakom en arbetare som jobbar svart ofta döljer sig grov
organiserad kriminalitet som för mycket dåligt med sig. Vi har ett jobb att återuppta och det ska vi göra
under 2018! Och förhoppningsvis visar det sig att allt är så bra som vi så gärna vill tro.

VD på Dipart Entreprenad och ansvarig utgivare Monthly

Sida 2

Är det något jag bör veta?
Ring gärna 0707-32 22 32

Jens Hoffmann, vd för svenska byggföretaget Dipart, stöder LO-förbundet Byggnads
i deras kamp för att teckna kollektivavtal med det lettiska byggföretag som bygger
om KA 1 i Vaxholm. ”Fackets strid är viktig, och det är förödande att så få företagare
sluter upp bakom kravet på ordning och reda,” säger han. Foto: Lars Pehrson

Tommy Öberg

Sida 3

I Nynäshamn återställer vi, på uppdrag av
Folksam, en villa efter en stor och omfattande brand
Det här är ett stort jobb som vi gör
på uppdrag av Folksam. Förutom
själva brandskadorna orsakade
dessutom släckningen ordentliga
vattenskador. Huset fick rivas så
enbart ytterväggarna fanns kvar.
I skrivande stund är projektet i sin
slutfas och beräknas vara färdigt
om ca två månader.
”Kontakten med försäkringstagarna har varit klockren.
De var mitt uppe i en renovering
av huset när branden inträffade.
Då skadorna främst var invändiga
har de kunnat fortsätta med sin
renoveringen av husets utsida,
parallellt med vårt arbete.”
Berättar vår affärsområdeschef
Johan Wiklund.
”Den här typen av projekt hör inte
till vanligheterna och det är
utmanande och utvecklande för
både projektledare och yrkesarbetare.” berättar Johan vidare.

Flera av våra servicesnickare hjälps åt med återställningen.

Sida 4

”Det är sådana här jobb vi ska
ha, de är guld värda! Det är ett
stort projekt vilket betyder att vi
kan ägna mer tid åt att snickra
och slipper en massa dötid i bil
mellan små arbetsplatser.
Här finns alltid något att göra
och det blir inga stopp i
produktionen. Det är den här
typen av projekt som passar
mig bäst och gjorde att jag ville
bli snickare. Utöver det är det
dessutom ett väldigt roligt
projekt!” Berättar Marcus på
sitt så typiskt engagerade sätt.

Marcus är den som är ansvarig hantverkare och därmed limmet som håller ihop hela projektet.
Han ansvarar för kontakterna med underentreprenörerna och leder arbetet på plats. Marcus som tycker
det är roligt att dela med sig av sin kunskap handleder Johannes som fortfarande är lärling. Tillsammans
återställer de villan som är drygt 160 kvm stor. Vi hanterar ofta mindre skador där vi arbetar ensamma.
På en skada av den här storleken passar det bra att vi är flera snickare som jobbar ihop.

Arbetsytan är stor och det finns alltid något som behöver göras.

Sida 5

Johannes sågar koncentrerat.

Vårt affärsområde Försäkringsskador jobbar för att
få kommunikationsportalen SharePoint att fungera

Johan som är affärsområdeschef för Försäkringsskador pratar med Mathias, Packe och Jenny om att all
kommunikation ska gå genom SharePoint. ”Det är slut på en blandning av mail, sms och telefonsamtal,
allt ska in i SharePoint så att all information är på samma ställe och sökbar för alla inblandade” .

Vår IT-chef Janne Thorsell går här igenom SharePoint med Johan på 08-Plattsättning. Våra UE är viktiga
partners för oss i försäkringsaffären och kommer få mycket glädje av att vår kommunikation fungerar.

Sida 6

Samtliga hantverkare fick utbildning i SharePoint

Kalle och Thorsan utbildade under en intensiv vecka alla yrkesarbetare i hur vi ska jobba i SharePoint.
Vi körde en uppskattad utbildning i grupper om tre med fokus på hur det rent praktiskt fungerar.

Tosse, grym på SharePoint.
Tommie, Jimmie och Johannes får tips av
Thorsan som förenklar handhavandet.
Robban, en formidabel snickare och numera även kung på SharePoint.

Praktiska övningar med individuell vägledning gjorde våra yrkesarbetare bättre rustade för att få en väl
fungerande kommunikation i de hantverkslag de styr ute i projekten.

Sida 7

Vi följde med Packe på en besiktning av en
Skada på uppdrag av Gjensidige försäkringar

I Skuru hade matolja fattat eld när de boende
lagade middag och orsakat brännmärken i
parketten, på arbetsbänken och i taket. De
kontaktade Gjensidige som kopplade in oss
och Packe åkte ut för att besikta skadan.
Med sina erfarenheter som servicesnickare
är Packe duktig på både kundbemötande
och på att avgöra vilket arbete som behöver
utföras. Vi lämnade en nöjd kund som var
tacksam för den hjälp försäkringen gav.

Sida 8

Kaizen, många små kontinuerliga förbättringar…
Arbetsmiljögruppen har arbetat fram ett häfte som finns tillgängligt för alla. Där skriver vi ner alla tillbud
på ena sidan och ger förslag på förbättringar på den andra.

Vad är ett tillbud?
En händelse som hade kunnat bli en
olycka med personskador som följd.

Vad är en förbättring?
Något vi kan göra annorlunda för att bli skickligare,
effektivare, få bättre trivsel och bli mer lönsamma.

Varför rapportera?
Med hjälp av dig får vi reda på vad som hänt
och vi kan göra något åt det, så att det inte
händer igen med en eventuell olycka som följd.

Vad kan bli bättre?
Exempel på områden är arbetsmiljö, verktyg,
material, arbetsmetodik, ledarskap, ansvarstagande, kompetens, planering och uppföljning.

Hur rapporterar du?
Alla tillbud rapporteras till arbetsmiljögruppen.
Du kan lämna lappen till din chef eller skyddsombud
som skickar den vidare till arbetsmiljögruppen.

Vad händer med ditt förslag?
Du förmedlar ditt förslag till Kalle. Det utvärderas
av ledningsgruppen. Varje förslag som ger en
reell förbättring belönas.

Du kan även ta ett kort på bladet som du skrivit och skicka till kalle@dipart.se

Sida 9

Vi lär känna vår HR-generalist Elin ännu bättre

Alla av oss har ännu inte hunnit lära känna Elin så vi tänkte att en presentation var på sin plats.
Elin, hur länge har du varit på Dipart nu?
Jag började jobba den 1 oktober, så jag har varit här i snart fyra månader.
Hur ser din roll ut?
Just nu jobbar jag med flera delar inom HR. Min roll är bred skulle jag säga och jag håller på med allt
från dagligt HR-stöd till att utveckla våra befintliga processer och HR-områden. Första tiden har jag haft
fokus på att sätta mig in i verksamheten och se hur allt fungerar. Vi har även påbörjat en del nya projekt
inom HR. Just nu jobbar vi med HR-informationen som ska in på intranätet som lanseras inom kort.
Jag tror att intranätet kommer bli en bra plattform för informationsspridning och även för att kunna
effektivisera och förenkla kommunikation och flöden.
Och när du inte jobbar..?
När jag inte jobbar så spenderar jag den mesta tiden med min familj. Jag har man och två små döttrar
på snart fem och tre år. Jag gillar att vara mycket utomhus och åker gärna skidor. När tillfälle ges, åker
vi hem till Skellefteå där jag kommer ifrån.

Sida 10

Varför blev det Dipart?
För att det verkade vara ett genuint och intressant företag med sunda värderingar och stort hjärta. Jag
upplevde också att Mats och jag hade en samsyn kring rollen och HR-området vilket var viktigt för mig.
Rollen kändes därmed helt rätt för mig och jag fick en mycket bra känsla för helheten. Jag fick verkligen
ett varmt välkomnande när jag började. Jag gillar stämningen och företagskulturen på Dipart, så jag är
glad att min bild av bolaget stämde överens med verkligheten!
Vad har du gjort innan?
Jag har jobbat med HR sedan ca 10 år tillbaka, jag har jobbat både inom bemanning och rekrytering
som konsultchef och med intern HR-verksamhet där jag jobbat brett med HR, alltifrån att leda olika
utvecklingsprojekt till att jobba med ledarskap och kompetensutveckling. Byggbranschen är ny för mig
vilket känns mycket positivt och lärorikt även om jag upplever att HR-arbetet fungerar på liknande sätt
oavsett bransch.
Vad jobbar du med just nu?
Förutom det löpande HR-arbetet så håller vi som sagt på att jobba med intranätet. Vi har också startat
ett par rekryteringar och fler kommer det att bli inom kort. Sen håller vi bland annat på att utveckla vår
introduktions- och rekryteringsprocess. Jag gillar att förenkla saker. HR ska vara tillgängligt och bidra till
verksamheten. Jag tror på digitalisering även inom HR och har en del erfarenhet av det som jag hoppas
kunna använda även här. Mångfald och inkludering är frågor som jag tycker är väldigt viktiga så där har
vi också påbörjat ett arbete.
Hur ser årsplanen ut för HR?
Vi jobbar fortfarande med årsplanen, men under det första kvartalet ska vi fokusera på
informationsspridning, främst genom intranätet, vi kommer att genomföra en lönekartläggning samt
digitalisera vår medarbetarundersökning. Vi kommer även under året att fokusera på jämställdhet och
inkludering – vi vill till exempel jämna ut könsfördelningen på Dipart och har startat ett kvinnligt
forum för att ta reda på hur vi som arbetsgivare
kan erbjuda en ännu bättre arbetsplats även för
tjejer. Där har vi upprättat en handlingsplan som
vi aktivt kommer att arbeta med under året.
Vi kommer även att fortsätta arbetet med våra
kärnvärden och våra grundvärderingar som jag
tror kommer att märkas på lite olika sätt.
Finns det något som vi medarbetare kan
hjälpa till med?
Absolut! Inkludering och jämställdhet är något
som vi alla påverkar. Gör vi det på ett bra sätt är
jag också övertygad om att det gynnar oss alla.
Sen uppskattar vi all hjälp vi kan få när det gäller
rekryteringen! Kom med tips på kandidater och
dela gärna våra annonser i era sociala nätverk.

Sida 11

Brf Svärdsidan i Östberga är ett riktigt lyckat projekt

I Östberga finns det ett tiotal föreningar med vardera ett flertal fastigheter i behov av uppfräschning.
Vi har nu renoverat en av dem. Större balkonger, belysta loftgångar, fräscha fasader och nya krönplåtar.
De boende är nöjda och våra yrkesarbetare är poppis i området. Vi för diskussioner med fler föreningar.

Ghulami och Johan är proffs på att montera räcken och har en stor del i att projektet blivit så uppskattat.

Sida 12

Latif och Igor tar emot räckena och ser till att få dem på plats. Knöligt och inte helt lätt, för det gäller att
undvika den redan monterade inglasningen och få in räckena innanför ställningsspirorna.

Vi har rivit de gamla trapphusen och
byggt helt nya. De är riktigt snygga
och har fått nya elektroniska porttelefoner. Vi har helt enkelt tagit ett
helhetsgrepp på det utvändiga för
Brf Svärdsidan i Östberga.
På bilden ser vi fyra glada proffs:
Igor, Ghulami, Johan och Latif.

Sida 13

Vi besöker Saltvägens balkongrenovering
för att vara med på gjutningen av 12 balkonger

Saltvägen 4. En klassisk flerfamiljskåk söder
om söder i Stockholm. (Var är våra vepor?)
Arto som är ansvarig för projektet kom och mötte vår
utsände. I bakgrunden ser vi betongbilen som redan
var på plats. Den var i full gång med att pumpa betong
då gjutningen redan pågått en bra stund.
De befintliga armeringsjärnen rengjordes och
kompletterades för fullgod armering.

Vi fick en bra bild dagen innan på Johan när
han rengör armeringsjärnen innan gjutning.

Här är vi i full gång med att gjuta. Vi kan se att
koncentrationen är på topp. Ju jämnare vi
sprider betongen, desto mindre efterjobb blir
det. Ari kontrollerar att allt blir perfekt och bidrar
samtidigt med att hålla upp slangen.

Sida 14

Samtliga som gjuter är fullt fokuserade under
gjutningen, för betongen ger oss ingen andra chans.
Det måste bli perfekt första gången.
Det syntes att det verkligen inte var första gången
som det här gänget göt balkonger. Alla visste precis
vad de skulle göra och det var ett sammansvetsat
lag som jobbade.

Ett av Stockholms mest kompetenta balkonglag, för all framtid förevigat.

Sida 15

Vi har för våra nya kollegor haft två introduktionsdagar

Under introduktionen fick deltagarna en bättre insyn i Diparts värdegrund och policys samt information
om vårt arbetsmiljöarbete och digitala utveckling. Och kanske främst, en större förståelse för hur det är
idag genom att Jens berättade om hur han och Thomas startade Dipart och hur de första 15 åren var.

Efter en genomgång av vår värdegrund och mycket mer delades
deltagarna in i mindre grupper.
Varje grupp tilldelades ett antal
frågor att besvara gällande
företagets policys. Övningen
resulterade i intressanta presentationer med många bra åsikter
och tankar.

Sida 16

Dipart fyller 25 år i år. När vi tänker efter är det ganska häftigt att de två personer som startade företaget
fortfarande är några av de drivande krafterna. Jens passade på att berätta om Diparts historia och hur allt
en gång började. Ett mycket uppskattat inslag i dagens program, då historien börjar fyllas med gamla
anekdoter. Och att Dipart av idag inte har mycket gemensamt med 90-talets Dipart, det förstod säkert alla.

Niklas och Lisa presenterade sig och sitt arbete i MB-gruppen. De två har tillsammans mer än 20 års
erfarenhet av hur det är att arbeta på Dipart. De har varit ensamma i MB-gruppen ett tag, men har nu fått
förstärkning. Nu finns MB-gruppen representerad i samtliga affärsområden, vilket underlättar kontakten
med våra 90 yrkesarbetare. De uppmanade alla att komma med förslag och frågor som de kan ta tag i
så de kan säkerställa att allas arbetsmiljö är på topp och att företaget utvecklas på ett för alla bra sätt.

Sida 17

Vi förbereder för en påfartsramp i Hagastaden
Vid Solnabron i Hagastaden finns det
ett stort hål mellan sponten och
tunnelväggen som är ca 110 meter
långt och åtta meter djupt som vi
arbetar med att fylla upp.
För att arbetet ska ske på ett korrekt
sätt, lassar en grävmaskinist ned
fyllnadsmaterial i hålet från tunneltaket. I hålet finns två mindre
grävmaskiner som fördelar ut
massorna över ytan.
Utmaningarna med arbetet är att
hålet bitvis är väldigt smalt vilket gör
det svårt att komma fram med stora
maskiner.
Det är även viktigt att få bort snön
innan uppfyllnad vilket har lösts med
hjälp av presenningar som läggs ut
och lyfts bort. Vi ska vid ett senare
skede av arbetet lägga dräneringsoch dagvattenrör.
När arbetet är färdigt blir det en
påfartsramp till Klarastrandsleden
och till E4:an. Arbetet beräknas vara
klart om drygt två månader.

Sida 18

Grävmaskinisten som lassar ned massorna står på
tunneltaket som är åtta meter upp. Det är svårt att
från förarhytten se ned i hålet så god kommunikation
mellan yrkesarbetarna av yttersta vikt för säkerheten.

När det är uppfyllt 40 centimeter kör Artur och Pawel
vid de trängre områdena med vält respektive padda
för att ordentlig komprimera massorna. För att
underlätta arbetet har vi märkt ut på tunnelväggen
olika etappindelningar med sektioner och pallhöjder.
Artur, grym på det mesta, en veteran hos oss.

Sida 19

Första gjutningen i det stora garaget kallat Magasinet

Innan gjutningen kunde påbörjas gjordes grundliga tester av betongen. Jonas mäter först lufthalten och
därefter sättmåttet. Mätningarna görs på varje enskild betongbil för att säkerställa att det är rätt sorts
blandning. I just det här fallet var vår platschef Max inte nöjd med resultatet. Betongen var för lös och
fick skickas tillbaka. Testerna är viktiga, för slarvar vi och gjuter med dålig betong blir resultatet inte bra.
Då måste vi bila bort allt och gjuta om vilket blir både kostsamt och är tidsödande.

Medan testerna av betongen pågick utanför garaget förberedde vi för fullt för gjutning invändigt.

Sida 20

Witali, Simon, Alex, Mario, Grzegorz och Andrzej.
Ett kanongäng som har gjutit tusentals kubik i olika
garage runtom i Stockholm.

Ishaq hjälper Grzegorz att nå aningen längre.
Hade redaktören fått önska så hade det faktiskt
varit lite kul om han bara för någon kort sekund
tappat greppet.

Grzegorz, Andrzej, Lisa och Alex sköter rätskivan medan Mario vibbrar. Lärlingarna Simon, Ahmet och
Ishaq ser uppmärksamt på innan de själva får prova. Det gäller att låta våra lärlingar bli ordentligt delaktiga.

Sida 21

Alex gör en insats för våra lärlingar på Magasinet

Alex har tagit våra lärlingar under sina vingar och ger dem instruktioner och visar hur det ska gå till.
Vår utsände passade på att ställa några frågor till honom om det viktiga arbetet.
Alex, varför tar just du hand om våra lärlingar?
”Jag är inte ansvarig för deras upplärning på papper eller
så, men man kan väl säga att jag, outtalat, är lite extra
ansvarig för Simon. Även om han egentligen klarar sig
ganska bra på egen hand.” Berättar Alex leende.
Hur kommer det sig?
”Jag tycker det är kul att få dela med mig av min kunskap.
Jag vet ju själv hur det är att vara lärling, man blir lätt
bortglömd och sitter i något hörn.
Därför pushar jag dem
och visar hur vi arbetar.
Lärlingarna får prova på
alla delar av arbetet.
Egentligen är det nog
Grzegorz som har
ansvaret för Ahmet och
Ishaq, men när han är
upptagen så rycker jag
gärna in.”

Sida 22

Arbetsmiljögruppen kalibrerade sig på Magasinet

Med många nya skyddsombud var det hög tid för gruppen att kalibrera sig. Kalibreringen utförs för att
säkerställa att bedömningarna är lika på alla skyddsronder, oavsett vilket skyddsombud som genomför
ronden. Eventuella avvikelser rapporterar skyddsombudet direkt till platschefen som ser till att de åtgärdas.

Kalle stämmer av läget med Max som är platschef
samt med våra arbetsledare Jonas och Anton.

Samuel och Kalle har ett gemensamt intresse för
arbetsmiljön och arbetet i arbetsmiljögruppen.

Sida 23

Våra Bropatruller renoverar Monteliusvägen så den
är säker och i toppskick i vår när turisterna kommer

Samet kom och mötte oss när vi kom ut
till arbetsplatsen. Den sträcker sig flera
hundra meter längs den vackraste
utsikten Stockholm kan erbjuda. Vi kan
nog från och med nu skryta om att ha
Stockholms vackraste arbetsplats.

Vår beställare Roya och vår byggledare Salem kom ut för en
genomgång av arbetet och för att titta på om ytterligare
reparationer skall utföras. Här ser vi hur alla glatt hälsar på
varandra. Stockholms Stads representanter ser till att skapa
relationer med alla involverade på Dipart vilket är uppskattat.
”Vi byter ut nätet” säger Salem.
.

Roya diskuterar något med Niaz och
Risto som från vår sida håller i bygget.
Rasmus kompletterar ledningen för
projektet genom att vara ansvarig ute
på arbetsplatsen.

Sida 24

Niaz och Salem kontrollerar skyddshöjden.

Dawid tar först bort de gamla skruvarna och
därefter byts trallen ut. Då trallen under åren
renoverats i omgångar är det många olika
skruvar som använts, vilket leder till lite extra
jobb. Dawid är relativt ny hos oss och har visat
sig vara en riktig kanonvärvning.
(Tack Grzegorz för tipset!)

Rasmus i mitten på bilden håller i projektets produktion. Mjösberg, Samet och Dawid, tre byggproffs.

Sida 25

Innan en förfrågan blir till jobb är det en lång resa

Vi får en offertförfrågan och åker och tittar på projektet. Vi mängdar upp det som ingår
och kalkylerar kostnaderna för att utföra jobbet. Vi ska bedöma risk och vad vi vill ha i
vinst. Sedan kan vi offerera det och förhoppningsvis förhandla och skriva ett avtal.
Vår utsände följde med Abdu,
Olov och Nazif till ett garage i
Åkersberga för att se hur det går
till när vi förbereder ett anbud.
Garaget i fråga består av tre
separata plan i olika behov av
renovering. Tillsammans med
beställaren synades garaget från
golv till tak. ”När man själv har
varit på plats är det mycket lättare
att räkna på jobbet, för då har
man en tydligare bild av vad som
ska göras.” Berättar Abdu.
Två beställare tillsammans med Olov, Abdu och Nazif.

När platsbesöket är avklarat
sätter sig våra kalkylatorer Bosse
och Abdu ner för att beräkna vad
jobbat ska kosta. I beräkningarna
finns allt från material- och
personalkostnader till markhyra
för deponi och givetvis en liten
slant för vår vinst.

Sida 26

Några av oss från Betong kan nu röjsågshantering

Rasmus, Simon, Christer, Enzo, Samet och
Dawid från vårt affärsområde Betong ägnade två
förmiddagar åt att utbilda sig i röjsågshantering.
Utbildningen bestod både av en teoretisk och en
praktisk del. Efter den teoretiska delen inne på
kontoret åkte gänget till Bandhagen för att testa
hur det fungerar i praktiken. De kan nu, på ett
säkert sätt, röja sly runt vägar och broar.

Viktigt att veta!
1. Årets stormöte är preliminärt bokat till
den 23 mars på Quality Hotell Nacka.
2. MB-gruppen välkomnar frågor och uppgifter som de kan sätta tänderna i för att se
till att arbetsmiljön är på topp. Kontakta Lisa (hennes nummer finns i UNO-appen).
3. Innebandyn kör igång under våren trots allt!
Första tillfället blir kl. 17.00 den 27 februari på SATS i Nacka Strand.
4. Midnattsloppet går av stapeln den 18 augusti
och för närvarande har 20 st. dipartianer
anmält sig. Kontakta Erika om du vill vara med.
5. För första gången på 25 år är, så vitt vi vet, samtliga
utvecklingssamtal avklarade inom utsatt tid!
6. Vi slår ett slag för Hellasgården där alla på Dipart får nyttja
bastu, gym och bad. Säg till i receptionen att du är från Dipart.
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Klädinsamlingen har kommit fram till Convictus

Engagemanget var stort när det var dags för våra insamlade kläder att levereras Convictus. Sören,
Jonas, Linn, Ida, Elin och Anton hjälpte alla till att lasta bilen och därefter bar det av. Då vår förra
insamling levererades för bara lite drygt 9 månader sedan, imponerades vi av hur mycket nytt vi kunde
bidra med. Efter stora donationer från två av
våra samarbetspartners åkte Helin, Risto och
Niaz ut med ytterligare en leverans.
Vi uppskattar verkligen all den hjälp vi fått med
årets insamling! Varma kläder gör vintern lite
lättare att uthärda för de som sover utomhus.

Erika och Sören möttes av Eva som arbetar
i köket på Convictus.

Helin, Risto och Niaz levererade ett gäng kartonger
med pikéer och låda efter låda med underställ.
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