Vi fokuserar i det här numret av Monthly på
affärsområdet Bygg, vår byggserviceavdelning!

Från vänster: Olov, Johan,
Peter och Kim.
Sittande är Jimmy.

I maj månad kommer hela Bygg flytta in i Settervallska Villan och äntligen lämna vår etablering
i Länna, där ”enbart ” vårt lager blir kvar. Nu kommer nästan hela Dipart vara under ett tak vilket
kommer effektivisera vår verksamhet betydligt. Läs mer om Bygg på sid 4-12
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Vi kommer i det här numret att fokusera på affärsområdet
Bygg. Vi satsar hårt på att bli Stockholms bästa byggserviceföretag och är en bra bit på väg. Skickliga hantverkare
har vi, ambitiösa projektledare likaså. Nu gäller det att fokusera
på att få uppdrag och att få den ofta komplicerade
produktionsprocessen med tillhörande dokumentation att
fungera. Det jobbar vi hårt på. Och fortsätta med att få riktigt
nöjda kunder förstås.
Jag brukar här på ledaren ta upp värdegrundsfrågor. Vilken
bransch vill vi ha? Vad står vi för. Jag har valt att lägga resten
av utrymmet på den här och nästföljande sida på att berätta
hur Gena, en av oss som renoverar balkonger, visade
civilkurage på ett alldeles otroligt sätt.
Hatten av för Gena

Hej !
Jag heter Helen Pettersson och arbetar som kriminaltekniker i Stockholm. Den 24 april 2014 blev jag
tillsammans med 3 andra kriminaltekniker beordrade till Frihetsvägen i Jakobsberg angående en grov
misshandel/rån som skett tidigt på morgonen. När vi anlände till brottsplatsen så berättade en
polispatrull att det var några byggnadsarbetare som hade hjälpt till att skydda det område där brottet
skulle ha skett genom att placera ut skyddsgaller runt brottsplatsen.
Jag och min arbetskollegor blev mycket imponerade av de byggnadsarbetare som varit mycket rådiga
och hjälp oss att bevara brottsplatsen så orörd som möjligt. När vi åkt in till polisstationen för att
avrapportera händelsen, insåg jag att vi aldrig tackade de byggarbetare som hjälpt oss. Därför vill jag nu
tacka alla de byggarbetare som hjälpte oss, och det har varit till stor hjälp, för att ni agerade så snabbt
och skyddade brottsplatsen.
Den 29 april 2014 ringde jag till Dipart för att i efterhand få tacka de byggarbetare som hjälpt oss,
eftersom vi inte gjorde det när vi var på brottsplatsen. Jag pratade med vd Jens Hoffmann. Han
berättade att Gena och Andrzej hade sett när brottet hände. Gena och Andrzej hade inte stuckit från
platsen utan hade med stor risk för att själva blivit utsatta för brott hjälpt målsägande. Gena lyckades
skrämma bort de gärningsmän som brutalt utsatt målsägande för en grov misshandel.
Jag tycker att det är mycket imponerade att de vågade ingripa och jag skulle vilja kalla händelsen för en
otrolig hjälteinsats. Det är inte många i vårt samhälle som skulle våga göra det som Gena och Andrzej
har gjort.
Ett stort tack till Gena, Andrzej, Leonidha och även andra som hjälpt till.
Med vänlig hälsning
Helen Pettersson,
kriminaltekniker (polis) i Stockholms län.
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En dag som ingen annan…….

Gena och Andrzej går tidigt på morgonen mot containern. De ser tre som bråkar och tror först det är på skoj.
När de närmar sig ser de att det är ingen lek. Två unga män misshandlar en tredje äldre man. De slår honom
oupphörligt med ett tillhygge i huvudet. Gena skriker åt dem och skyndar fram för att avbryta det hela. Den ena
av de två männen slutar då slå på den liggande och går mot Gena med dragen kniv. Vad gör då Gena? Jo han
drar sin egen kniv och skrämmer sedan de bägge förövarna så de springande lämnar platsen.

Ett stort polisuppbåd kommer snabbt till platsen och tätt efter dem kommer kriminalteknikerna. Tack vare att vi
hade varit vaksamma nog att spärra av brottsplatsen så underlättades deras arbete.

Leonidhas, ansvarig på plats för bygget, samlade samtliga i
fikarummet för samtal och använde sig av instruktionerna i
arbetsmiljöplanen som gäller vid olyckor. Vi kan konstatera att han
följde instruktionerna i den och det fungerade! Sebastian och Jens
hade då kommit ut till arbetsplatsen och deltog i samtalet.
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Det civilkurage och mod Gena visade
är alldeles extraordinärt. Vad hade
hänt med mannen om de fått tid att slå
ytterligare slag mot hans huvud?
Hatten av för dig Gena!!!

Vårt affärsområde Bygg, experter på byggservice.
Nu i maj månad flyttar hela tjänstemannagänget från sin etablering på vårt
lager i Länna in till Settervallska Villan. Oerhört skönt då vi äntligen sitter i
samma hus. Marie på Ekonomin, Thorsan på IT och Kalle på Kvalité får lätt
och enkelt att stötta upp killarna på Bygg så vi blir ännu bättre på allt runt
om själva produktionen. Nedan presenterar vi tjänstemännen på Bygg.

Jimmy Bergström, affärsområdeschef och därmed övergripande ansvarig. Mycket av
Jimmys fokus ligger på försäljning, ekonomi och givetvis att stötta där det behövs.

Kim Tyborn, ställföreträdande affärsområdeschef och ansvarig för produktionen.
Kim har varit länge på Dipart, började som snickarlärling.

Peter Karlsson är projektledare främst för de olika jobben som kommer från
Trygg Hansa. Snickare i botten och den kunskapen är ovärderlig.

Olov Söderström är projektledare. Utbildad högskoleingenjör inom bygg och
kommer närmast från Värmdö Kommun där han jobbade med bygglovsfrågor.

Johan Wiklund är projektledare med ansvar för Sigtunahem, Bromma
och Arlanda flygplats. Började på Dipart som snickarlärling.
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Ett jobb på Bygg startas upp….
startar…rsområdeschef?

Snickarna Alex och Packe (Patrik) går tillsammans med vår projektledare Peter igenom jobbet. Oftast kommer
våra jobb på mail från våra ramavtalsbeställare eller läggs in i de ofta stora administrativa system i vilka vi
jobbar. Ibland räcker det med att skicka ut arbetsorderna då våra snickare är självgående men allt som oftast
sker också små startmöten som vi ser ovan.
Hur är då affärsområdet Bygg organiserat? Undrar den vetgirige….
Vi har våra fem tjänstemän som sköter många inledande kontakter med försäkringsbolag och försäkringstagare, eller om vi jobbar åt större fastighetsägare, med deras hyresgäster. Dessutom sköter de ofta
produktionsplaneringen, administration och redovisning samt givetvis ekonomin.
Det första som i regel händer är att vi får riva ut allt som är skadat i huset eller lägenheten. Det gör någon av
våra rivare. De är nyckelpersoner och viktiga då de är de första hantverkarna våra kunders kunder får träffa. Vi
har förmodligen Stockholms bästa rivare.
Sedan kommer flera underentreprenörer att göra sina arbeten. Det är ofta samma killar som alltid jobbar med
oss och de är som en del i gänget. Vi tänker på fuktmätningsspecialister som Humidus och Ocab eller målare,
elektriker och rörmokare.
I många fall är det plattsättning som skall till och det gör vi antingen själva med våra egna plattsättare eller så
köper vi in den tjänsten. Slutligen så återställer vi med hjälp av någon av våra 22 snickare. Behövs det städas
så kan Agneta fixa det galant.
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Vi vill presentera våra tre suveräna rivare och börjar
med Åke! En veteran på Dipart och mycket uppskattad!

Åke väntar in vår utsände framför arbetsplatsen. Han kommer
i sin servicebil som är till bredden fylld med det som kan
behövas. Åke är betongare i botten och allkunnig som få.

Att skydda den delen av lägenheten
som inte är skadad är A och O.

I en lägenhet på Södermalm hade
ett badrum sprungit läck och vattnet
kommit ner och förstört lägenheten
under. Ett förhållandevis stort
rivningsjobb som beräknades till
nästan en hel vecka.

Ytskikten var förstörda och
det var bara att frilägga
ytorna intill friskt material.
Att hålla snyggt omkring
sig är elementärt för en
skicklig rivare. Åke är
den person som hyresgästen först får kontakt med
och relationen mellan oss
och kunden börjar med
honom. Hur viktigt Åkes
jobb är behöver vi inte
nämna…….

Åke är klar för dagen och lastar in
verktygen i bilen, dags för hemgång.
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Simon är förutom en duktig rivare även asbestexpert
Vakt vars uppgift är
och
enkollvärdefull
medlem i vår arbetsmiljögrupp.
att hålla
på
klockan. Vi får
arbeta på spåren i
exakt 3 timmar och
24 minuter.

Simon utanför lägenheten i Märsta
där han för stunden jobbar..

Här ser vi samma konstruktion för skyddstäckningen
som den Åke använder. Ser onekligen funktionellt ut.

Det var full aktivitet på båten
då dykare var i vattnet. De
formsatte inför gjutning.

Här är Simon i full gång med att plocka upp det som han rivit
ner. Att Simon är uppskattad kan vi på redaktionen intyga.
Flera mail har nått oss från tacksamma hyresgäster.
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Den här hyresgästen var inget undantag,
fika speciellt framtaget för Simon fanns
färdigt när vi från redaktionen var på
besök. Vad är Simons hemlighet?

Vår tredje rivare är Jonny, med vår lärling Anton.

Den här dagen var lite annorlunda än vanligt för Jonny och Anton.
Först lagade de en trasig balkong, det krävdes betongkunskap vilket
inte var något problem. På bilden överst till vänster ser vi att Jonny
ger tummen upp för Anton. Kul med lärlingar som visar framfötterna
och blir uppskattade. Det är en viktig rekryteringsbas för oss och bra
när det fungerar för tanken är ju att Anton ska börja hos oss när han
är klar med skolan.
Efter att balkongen lagats åkte Jonny och Anton vidare till ett helt
utrivet kök och måttade för tillverkning av det nya. En helt
annorlunda arbetsuppgift igen men inga som helst problem. Jonny
måttade upp för tillverkning av det nya köket, med som det verkade
för vår utsände, stor vana och säkerhet.

Precis där vi jobbar ska skeppet lägga till. Full aktivitet råder när allt ska plockas ihop och dykarna ska upp.

Nu har vi presenterat våra tre rivare Åke, Simon och Jonny, nyckelspelare i vårt byggservicelag, och dem som
gör det inledande så viktiga arbetet. När de gjort sitt kommer ofta avfuktningsfirman och sköter uttorkning och
kontroll så att all fukt garanterat är borta. Skönt att ha en extern specialist till det.
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När rivningen är gjord, rummet är säkerställt som torrt
så är det dags att återställa i ursprungligt skick.

Thomas håller på att återställa ett badrum. Vi fick bilder på när han skär frigolit i trädgården och därefter
framför en av de snart färdiggipsade väggarna.

En annan typisk uppgift våra snickare
brukar göra mot slutet är att lägga in nytt
golv. Här ser vi Martin som lägger golv
utanför ett badrum i en lägenhet i
Orminge.
Det vi arbetar med i affärsområdet Bygg
är främst byggservice och då åt stora
fastighetsägare och försäkringsbolag.
Ofta är det då fuktskador av olika slag.
Men det roliga med jobbet är ändå att det
varierar så enormt. Vi passar också på
att på föjande sidor visa lite andra
uppdrag som kan dyka upp….
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Vi jobbar med byggservice åt Sigtunahem, här tillverkar
Daniel och Joel trösklar och annat till en lägenhet.

Daniel, till vänster, och Joel tillverkar på vår etablering i Märsta detaljer som sedan ska monteras i en lägenhet.
Det har tidvis varit kämpigt när vi lagt ner Dipart Norr och integrerat den verksamheten i affärsområdet Bygg.
Deras engagemang och positivism har varit av stor betydelse för att det har fungerat. Ovärderliga killar!

En förvaltare på HSB beställde renovering av en träbalkong.

Svensson åkte ut, måttade upp vad som behövdes, och när virket var hämtat så lagade han
balkongen. Som sagt, våra uppdrag kan se ut lite hur som helst…
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Håkan och Andreas stack emellan med en altan!

Så här såg den gamla altanen ut. För liten, så hela
familjen fick inte plats, halvt rutten då den varit där
sedan… så det första som gjordes var att riva den.

Marken jämnades till, duk lades och ramverket
byggdes. Andreas blickar ut över ramverket som
växer fram. De högre stolparna ska vara stommen
i det insynsskydd som ska byggas.

På utsidan av insynsskyddet ska läkt sättas,
allt för att efterlikna det
gamla huset.
Håkan och Andreas har jobbat med alla möjliga
byggserviceuppdrag. Åt Länsförsäkringar har de skött
inbrottsskador de senaste åren, en hel mängd badrum
har det också blivit. Så när sådana här altanjobb
kommer så ser man att det lyser lite extra i ögonen.
Kul att bygga upp något som kommer skänka mycket
glädje framöver. Lite synd att vi från redaktionen inte
fick med slutet på altanen. Räcken, trappen upp till
huset och lite annat smått och gott var inte klart vid
denna tidnings pressläggning.
Klart är i varje fall att mångsidig, det bör man vara…
Håkan sågar till ytterligare en läkt.
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Vi besökte Bromma, där vi sköter byggservicen
Micke Jacobsson som är den som varit längst på Bromma
Flygplats skrev så här: Roger och John bygger här ett nytt rum
i rummet för en biluthyrningsfirma och det är speciallösningar
som gäller när det är en stor elcentral som hamnar i rummet
och det gäller att beakta säkerhetsavstånd för elektrikerna
osv. Dessutom är det en stor skjutdörr som är befintlig utgång
från tullen och den byggs in i en av väggarna. En flygplats
med begränsade ytor kräver kreativa lösningar.

Micke Jacobsson skriver vidare: Jag står
och kapar sparksocklar till ett par specialmöbler vi tillverkat till säkerhetskontrollen
som avlastningsbord/förvaring.

Vårt lilla mappsystem
Micke skriver avslutningsvis: Bifogar till sist där arbetsorderna
en bild där Wyclef Jean (värlsberömd artist delas upp i nya,
pågående, klara och
känd från bl.a Fugees och som
kandiderade till att bli Haitis president) fick avrapporterade.
Redaktionen tackar Micke
den stora äran att skaka hand med en
för rapporten från Bromma
Dipart-arbetare på Bromma Flygplats
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Swedavia, tidigare Luftfartsverket, har precis genomfört
en upphandling av fem nya ramavtalsbyggare till våra
två flygplatser i Stockholm! Vi blev en av de fem! !

Vad innebär ett nytt ramavtal med Swedavia för oss?

Det här är bra. Och det är nu arbetet börjar. Timpriserna är låga
och går vi på löpande så är det svårt att få lönsamhet. Projektledarna på Swedavia vill arbeta med fasta priser, så ramavtalet är
en dörröppnare till att få vara med och lämna pris. Vi har arbetat i
snart 6 år på flygplatserna och kan jobbet. Jacobson, Rolle, Käck,
Mjösberg och John-John kommer tillsammans med vår projektledare Wiklund arbeta för att det blir en spännande och lönsam
resa tillsammans med Swedavia
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Ebbe räknade hem
ramavtalet med Swedavia.

Vi har utsett en ställföreträdande AO-chef i varje affärsområde, klokt då verksamheterna börjar bli betydande.

Sebastian Haffenberg
är nu stf AO-chef på HUS.

Kim Tyborn är nu
stf AO-chef på Bygg.

Johan Nyström Ahlstrand
är nu stf AO-chef på Betong.

När en verksamhet i ett affärsområde börjar närma sig hundratalet miljoner och mer krävs det att det hela tiden finns en uttalad
chef. Nu har vi det säkrat även när våra vanliga AO chefer av något skäl är frånvarande. Den här utnämningen innebär för
Sebastian, Kim och Johan att de kan få ta över rodret om deras chef är borta under en period. Vi på redaktionen tycker också att
de kan se det som en uppskattning…

Vi installerar GPS-puck
för att få elektroniska
körjournaler.

Det är lagkrav på körjournal. Vi kämpar inte längre med de manuella utan har fattat beslutet att gå över till
elektroniska körjournaler. Det här är en stor investering som framförallt gör vår vardag enklare och vi kommer
vara säkra på att uppfylla Skattemyndighetens krav gällande dokumentation om bilarnas nyttjande.
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Emil hade änglarna med sig (eller så var vi proffsiga?)
Det syns inte så bra på
bilden, men stålhättan
på den högra skon är
helt tillplattad.

På förra stormötet gick våra vänner på Svensk Folkhälsa igenom läget på Dipart när det gäller hälsan.
Budskapet var klart! Vi har en del att jobba på! Vi måste röra på oss mer och leva sundare! Så i linje med
vad som sades då så ska Dipart satsa resurser och energi på att ge oss de möjligheterna! Och det är så
att det är allas vårt ansvar att vara i sådan form så vi orkar med vårt jobb!! Och vår fritid med barn och
familj också för den delen!

Nu kör vi igång Diparts friskvårdssatsning!!
Emil jobbade med brofundament som vi göt på vårt lager i Länna. Vi på redaktionen vet inte riktigt vad som
hände men att tusentals kilo betongklump hamnade på hans fot, det vet vi. Tack vare att han hade stålhätta,
och en bra sko, så klarade sig alla tårna och hela foten med enbart blåmärken. Utan stålhätta på skon hade
sannolikt Emil fått men för resten av livet, för att inte tala om smärtan… Men nu gick det bra, rätt skönt faktiskt!

Vi har tillsammans med Byggettan tagit fram en
utbildningsplan för samtliga våra förtroendevalda!

Percy från
byggettan
Rolle, sammankallande
i vår MB-grupp

Mats, HRchef.

Kalle, KMAansvarig på Dipart.

Vi har kommit överens med Byggettans Percy Sandstedt och vår egen MB grupp som representerades av
Rolle om en utbildningsplan gällande de förtroendevalda på Dipart. Och det rör sig både om våra
skyddsombud samt de som är MB-Gruppsvalda. Det här ska vara ytterligare ett steg i att höja vår totala
kompetens på Dipart!
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Vi har fått etapp 2 av Häggvikstråget! Ett rejält sommarjobb som är stort och utmanande! Det var riktigt bra!

För två år sedan gjorde vi första etappen under en hektisk sommar. Väldigt många kämpade heroiskt och
slutligen gick vi i mål i tid. Den här gången har vi längre tid på oss. Jobbet ska starta i juni och vara klart i
september. Men mycket möjligt så kommer vi försöka korta byggtiden. Den här etappen är liknande den
förra men betydligt större. Vi kommer bland annat arbeta uppe på järnvägsspåren.

Pavel, Andrzej och Peter var viktiga kuggar under förra etappen. Förhoppningsvis kommer flera av dem
vara med även denna gång. Peter är dock tjänstledig och lider säkert just nu alla tänkbara kval på Bali.
Vår kalkylchef Ebbe har satt ihop nedanstående text som den bevandrade i anläggningsjobb kan
studera. Det som känns skönt är att vi på Dipart har ett antal duktiga killar och tjejer som behärskar den
här typen av jobb. De i affärsområdet Betong som vill jobba i sommar lär få alla chanser i världen!

Häggvikstråget
Norrortsleden, Sollentuna
Byggherre: Trafikverket,
Beskrivning: Utbyte av tätskikt och asfalt mot direktgjuten slitbetong. Rivning beläggning, vattenbilning av motgjutningsytor på körbanor, gjutning farbana, reparation av ytvattenrännor, impregnering
av tunnelväggar, tätning av betongfogar med Metamethylacrylat. Ytbehandlingar med impregnering.
Planslipning av slitbetongytor, slipbredd 2,4 m.
År:
Sommaren 2014
Belopp:
Betydande….
Antal kvadrat: 2200 m2
Entreprenadsform: Generalentreprenad
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Vi rekryterar för fullt till affärsområdet Betong!

Den här blänkaren går just nu i Metro, Mitt i tidningarna, Byggvärlden och i Byggindustrin. Meningen är att
den intresserade ska gå in på vår hemsida som vi också förberett för det. Väl inne på hemsidan kan
man läsa mer om tjänsterna och söka.
Vi visste sedan lång tid tillbaka att Ode skulle sluta nu i maj. Och vi hade tillsammans med Peter lagt en
plan för att han skulle kunna ut och resa. Det vi inte visste var att Erik Lindén, som vi rekryterade som
projektledare, skulle sluta efter en väldigt kort tid. Men så blev det och vi kan bara önska Erik lycka till.
Men helt klart är att vi nu snabbt skall hitta en ersättare till Erik, och förstärka vårt lag ytterligare. Det
arbetet pågår för fullt. Vi har redan haft två intressanta intervjuer med killar vi fått tips om genom våra
nätverk. Nu får vi också se vad annonserna ger. Har du något tips på en lämplig person? Ring Mats!!
Förutom att rekrytera externt så får alla som redan jobbar på Betong och vill ta ökat ansvar chansen. Säg
bara till om Ni känner Er manade. Oavsett vilket så måste vi alla göra aningen mer än vanligt för Martin
med flera har mycket nu, de behöver all tänkbar avlastning.
Vi har också flera unga duktiga KTH:are som börjar bli varma i kläderna och som har kort tid kvar på
skolan, vi tänker på Ida och Max, som förhoppningsvis börjar hos oss efter examen. Niaz på Nackademin
är också hungrig som få… så återväxten på bra ledare ser lovande ut.
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Vi var på Crossroads med våra vänner optikerna.
80 personer från hela världen kan nu se riktigt bra igen!

Hela gänget samlat innan vi drog igång, förutom
Grzegorz som fotograferade på ett förtjänstfullt sätt.
Crossroads är en råd- och stödverksamhet för människor
från andra EU-länder som lever i fattigdom och hemlöshet i
Stockholm. I lokalerna var det fullt med människor från
jordens alla hörn. Många är i sin bästa ålder och har kommit
hit för att arbeta. Men det är svårt att få ett vitt jobb i Sverige
om man tex kommer från ett fransktalande land i Afrika.

Grzegorz kunskaper i polska, ryska , tyska och
givetvis svenska är ovärderliga en sådan här dag

I ett rum pågick synundersökningarna på löpande band. Optikerna jobbade på så snabbt det bara gick och
Grzegorz med flera assisterade som tolkar. Förutom språken från de gamla östländerna var franska,
rumänska, italienska och grekiska språk som behövdes. De här tre herrarna jobbade tidigare i Italien och
försörjde på så sätt sina familjer i Afrika. Men när den ekonomiska krisen kom till Italien försvann jobben och
de sökte sig hit, än så länge utan någon lycka.
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Det syns inte på
bilderna, men det
var bitvis riktigt
rörigt. Många ville
få chansen att träffa
en optiker och
kunna få ett par
glasögon. Det var
tufft att hålla
Max testar utrustningen innanordning på kön så
Så här ser vägbanan ut..
vi åkte ut.
inte irritation
uppstod. I ett annat
rum jobbades det
på febrilt med att
hitta glasögon som
matchade synfelet
optikern hade
konstaterat.
”Den här tjejen hade inte kunnat se ordentligt på länge, det
leende hon fick när hon förstod vad det här innebar var… ”

Det var fullt upp för oss alla hela tiden. Inte en sekund av lugn
och ro. När vår tid var ute hade vi precis hunnit med den sista
personen av det 80:tal som skrivit upp sig på listan. I stort sett
kunde vi hjälpa alla, även om vi får specialslipa ett par
glasögon för leverans till Crossroads nästföljande vecka.

Vi blev varmt tackade av personalen som också skickade med
oss ett budskap: ”Det finns många här som skulle göra vad som
helst för ett jobb. De är ofta duktiga, oerhört motiverade och i
god form. De har bara hamnat helt tokigt och kommer inte in på
arbetsmarknaden någonstans i Europa, allra minst här i Sverige.
Så ring oss om Ni behöver motiverad arbetskraft”
Då var det bara för oss att packa ihop
grejerna för den här gången….Kändes bra…
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Det händer saker på bilfronten!!.

Vi var tidigt ute med gasbilar. Och ska vi nu i efterhand vara ärliga så är frågan om det inte blev väl dyrt.
Att vara det första privata företaget i Stockholm att införskaffa gasbilar hade sitt pris. Vi på redaktionen minns
frustrationen hos killar som spenderade timmar i väntan på att få tanka. Eller Stenes illa dolda ilska när hans
lastbil återigen hade blivit bärgad. Det var tungt att ha ett fordon som bara gick på gas. Numera fungerar det
bättre även om vi hade kunnat önska att tankarna var större. Vi har idag nästan uteslutande miljöbilar och av
dem är det stora flertalet gasbilar. Nu är det dags att ta nästa steg. Våra två första elbilar är införskaffade och
vi chansar alltså lite igen och hoppas på att det här är framtiden. Vi monterar sex laddstationer på Settervallska.

Vi har en gammal bilpark, vilket inte är bra…
Vi har idag 68 fordon och då är inte bobcats
och andra rena byggfordon medräknade. I
flera år har vi av enkelhet bara köpt ut bilarna
när leasingen gått ut. Inte helt självklart då
fordonsparken då lätt blir gammal och då
också får större reparationskostnader som
följd. Kalle håller nu på att ser över det här
och det kommer bli ändringar i hur vi jobbar
med våra bilar.
En fråga vi ställt oss är: Ska Dipart
överhuvudtaget äga några bilar?

Kalle, gillar att analysera, räkna och förbättra…
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