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Äntligen är vi tillbaka efter
en välförtjänt julledighet!

Nu finns en packline
med firmalogga att låna!
Den kommer att förvaras på
lagret och bokning sker via
Yasmin, 08-716 90 50.

Dags inleda löparåret
Premiärmilen är den perfekta
inledningen av 2010 års
löparsäsong. Söndagen den
28 mars går loppet och vi
springer 10 km på Norra
Djurgården. Klart vi ska vara
med! Vi anmäler oss till
Yasmin, senast den 5 mars!

Vi är lite miljöhjältar...

Här ser vi ”ett av världens förmodligen bästa gjutargäng” precis efter gjutning
av 1 000 kvadrat ute på Pahlénsplattan i Vallentuna. Totalt sett är plattan på
4 000 kvadrat så vi har som tur är en del kvar att göra. Jobbet går enligt
Pastorn bra och den värsta kylan kom lägligt under ledigheten så jobbet som
sådant blev inte märkbart lidande.
Läs mer om Pahlénsplattan på sidan 4
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Alla vi som tankat biogas
under 2009 har bidragit med
ett minskat koldioxidutsläpp
på 15 000 ton. (5 200 turoch returresor till Thailand
med flyg.) Alla är vi med och
bidrar till denna miljöinsats!

Jag har ett par mål som är viktiga för mig.
1

Midnattsloppet under 45 minuter!!
Jag ska ta tag i min hälsa. Jag bor i min kropp
och då borde det vara självklart att sköta om
den. Det är den värd. Så ett av mina mål för
året blir att springa midnattsloppet under 45
minuter vilket är en stor utmaning för mig men
inte alls omöjligt. Jag sprang på knappa 50
förra året. Klarar jag det så har jag tränat
ordentligt och gått ner i vikt och sänkt mitt
blodtryck. Så Midnattsloppet under 45 minuter!!
Den vikten jag har då ska jag hålla året ut!

2

Jag ska bli kompis med tekniken.
Min okunskap om datorer och annat ska inte
vara en belastning för mig och min omgivning.
Ett mål som inte är lätt att mäta men som jag
ändå vill ha med då all teknik gör mig frustrerad
vilket påverkar mitt humör negativt och därmed
också kollegorna på kontoret.

Nytt år och nya utmaningar!
Första Dipart Monthly för det här året, känns
faktiskt lite stort att sitta och skriva den här texten.
Men innan vi kastar oss in i 2010 så kan vi se tillbaka
bara en liten stund på året som gått. Jag konstaterar
att för andra gången under Diparts historia så har vi
minskat i omsättning från ett år till ett annat.
Resultatmässigt har vi inte förlorat några pengar
men vi har heller inte tjänat några. Vi såg också
under början på 2009 orderstocken smälta ihop som
en glasstårta i Sahara vilket påverkade nattsömnen
hos flera av oss. Många har det år som gått fått
anstränga sig mer än vad man kan begära. 2009 var
väldigt tufft de första 8 månaderna för att vända mot
mer positiva tongångar efter sommaren.
Och med hela 2009 i backspegeln kan vi konstatera
att vi totalt sett blev drygt 10 % fler dipartianer.
Vi har alltså nyrekryterat och kraftfullt ökat våra
möjligheter att ta marknadsandelar när det vänder
och krisen klingar av. Vi har också vänt resultatkurvan som i början på 2009 pekade rakt ner mot att
i slutet av året peka uppåt. Men det viktigaste av allt,
det är att vi gjort allt detta tillsammans. Alla har varit
”självklart
med i båten och rott åt samma håll. Totalt sett kan vi
Sickan”
lämna 2009 med vetskapen om att vi är starkare, fler
och skickligare nu än när året började.
Som lagledare är det till min stora glädje att det nu
är en ny match som gäller! Nämligen matchen 2010!
Så nu greppar vi med kraftfulla tag om årorna igen!

Nu är det viktigt för oss att sätta nya mål.
Vi ska ha tydliga realistiska mål för Dipart men jag
tror också att vi var och en kan sätta upp personliga
mål. Viktiga bara för oss själva! Och som vi kan
sträva efter att uppnå under året som kommer. Och
sedan, när vi nått dem, då ska vi fira oss själva för
att vi klarat utmaningen.

Vi som jobbar på Dipart ska ha tydliga mål!
När det gäller Dipart så skapade vi i ägargruppen
precis innan jul en ny vision, Dipart 2015. Min roll de
närmaste 5 åren blir att leda Dipart mot vår nya vision.
Mitt främsta mål för i år blir att bryta ner visionen
i tydliga konkreta mål och sedan jobba mot att
uppfylla de som gäller för 2010. Det jobbet startar
nu. Vi kommer på nästa kvartalsmöte visa och prata
om den nya visionen.
Så avslutningsvis vill jag välkomna alla att vara med
på den häftiga resa som 2010 kommer att bli. Det
kommer vara spännande, utmanande
ochfrån
bitvis
tufft.
Dominik
Schweiz
Och med de realistiska och tydliga mål vi ska sätta
upp så kommer resan bli lättare att genomföra för
då kommer vi veta åt vilket håll vi ska ro båten!
Och vi ska se till att vi har roligt tillsammans under
resans gång. För det är själva resan som är livet!

Jens Hoffmann
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Forts från framsidan.

Gjutning av Pahlénsplattan

Kevin, Joey och Schierman. Tre grabbar som
alla valde att bli anställda hos oss under förra
året. Allt vi på redaktionen hitintills sett och hört
från fältet om dessa tre har varit positivt. Och
med facit i hand så var det klokt att våga
anställa bland annat dessa tre trots ”krisen”.
Ja hur skulle vi ha klarat oss annars?

Silver och Bosse Pahlén utanför boden efter
färdigt byggmöte. Pahlén ger snabba besked
vilket uppskattas av grabbarna på plats.

Grabbarna gjuter för fullt.

Tidigare hyrde vi in förare till dubbelhelikoptrarna.
”Hur svårt kan det vara?” sa någon. Nu kör vi själva!!

Kevin på väg in i boden efter gjutningen.

Dominik från Schweiz

”Finns inget härligare än svensk vinter”

Sida 3

Vår utsände besökte tidigt
på morgonen Volontären.

Det första vi såg var att bygget tillhörde Dipart.
Det gick inte att ta miste på. Dessutom pågick en
gjutning för både roterbil och en stationär pump
fanns på plats bredvid vår etablering.

Vi följde slangen för att på så sätt hitta till killarna.

En bit in i fastigheten träffade vi Petri. Han fuktade
betong och förberedde inför gjutning.
Dominik från Schweiz

Betongen hälldes från roterbilen
ner till den mindre pumpen där
den sedan pumpades vidare in
i fastigheten i en tvåtumsslang
som likt en orm försvann in
genom en port.

Där slangen tog slut pågick de sista armeringsarbetena.
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Här pågår gjutningen för fullt. Ari håller i slangen
och Zygmunt rakar ut betongen. Till vänster syns
Petri och i bakgrunden är Pavel.

Nu hade slangen lett oss till stället där all aktivitet
var. Petri såg till att förvattna en sista gång och
gjorde det graciöst som få. Vi kunde lätt se att det
är en tidigare finländsk mästare som agerar!

Vi har renoverat många innergårdar. Börjar bli lite
av en specialitet för oss. Och vi har investerat i
allt från minibobcat till annat för att kunna utföra
Dominik från Schweiz
dessa jobb effektivt.

Ett glödande engagemang var intrycket vi fick
med oss och det symboliserar den här bilden.

Blir spännande att se hur många innergårdar
vi renoverar under 2010.
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Kv Volontären
En snabbresumé
av vad som hänt.

Vi har börjat gräva upp innergården.

Rivning och bortforsling är klart.

Stålformen är nästan helt klar.
Dominik från Schweiz

Väggen är gjuten och likaså taket.
Oerhört mycket jobb återstår men
det rapporterar vi om i kommande
Monthly.
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Vi renoverar en sjönära
fastighet i Danderyd.

Augustin tog som vanligt åt sig smörjobbet!

Det första vi ser när vi närmar oss är en gammal
Caddy som står bredvid en av biogasbilarna. Det
visade sig vara vår sista Caddy av den gamla
modellen. Snart är dieselbilarna utdöda på firman!

Håkan som försteman styr upp projektet.

Vi hittade hela gänget i fikarummet där de käkade
lunch. Silver var på besök och det är uppskattat.

Wedin visar det blivande exklusiva badrummet.
Dominik från Schweiz

Silver tog med sig oss från redaktionen på en rundvandring. Här visar han oss tvättstugan där inte
mindre än 3 Miele tvättmaskiner stod på rad.

Niklas är med
snickarna, vi har lite
tunt på betongsidan
just nu, och det var
tur för åtskilliga
putslagningar
behöver göras nere
i källaren.
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Tillbakablick på jobbet
med vaktkuren på Arlanda

Så här såg det ut
på Arlanda när vi
mer eller mindre
var färdiga med
stommen.

Sedan gick det undan! Bakom Pastorn och en vän från Belgien
skymtar de två halvfärdiga vaktkurerna.
T.v. Luftfartsverkets expert inom el, Lotta Staff, vår försteman Z
och Roger Gustafsson, vår kontaktperson hos Luftfartsverket.
Röda mattan… invigning….

Dominik från Schweiz

Vid avslutsmötet för projektet fick vår beställare en Nöjdkundenkät. Resultatet blev bra, kunden är nöjd.
På en skala 0 -10 fick grabbarna 9,10,9 på de tre frågorna som rör kvalité, bemötande och ordning och reda.
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Detta händer ute hos
grabbarna på Dipart Norr.

Ett jobb i Humlegården
I Humlegården i Sigtuna gör vi just nu en takomläggning som förhoppningsvis kommer att leda till
fler omläggningar av tak i Sigtuna.
Behovet finns hos många fastigheter och nu vet
Sigtunahem att dom kan anlita oss med bra resultat.

Vår utsände träffade Surfarn och Rolle vid en hyresgästanpassning vi gör åt Sigtunahem. Man får allt
säga att de har förmågan att få oss besökare att
känna oss välkomna. Surfarn har tagit ett stort
ansvar för kontakterna med ue och Rolle är med
och stöttar.

På Klockargården gör vi
ännu ett jobb åt Sigtunahem. Vi rustar upp tvättstuga, omklädningsrum,
wc, mm åt ett äldreboende. Rolle har skött
jobbet galant och besiktningen gav ett protokoll
utan anmärkningar.

Dominik från Schweiz

I terminal 5 på Arlanda bygger vi om en bar med
Ferlander som ansvarig. Mjösberg får hålla fingrarna Här ser vi Schierman och Kevin mitt under
i styr, det är Ferlander som har det övergripande
pågående arbete.
ansvaret över det här jobbet hälsar Pastorn.
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Nya jobb

Och framtiden då?

Kontorsanpassning åt Fabege
En av Fabeges hyresgäster färgtillverkaren Jotun är
i behov av nya kontorsutrymmen och ett nytt lager.
Det fixar självklart vi på Dipart! I jobbet ingår att
bygga nya toaletter, ett pentry, ett nytt konferensrum
och så en rejäl uppfräschning av den stora lagerytan.
Kontraktet är på knappa två miljoner och uppdraget
kommer hålla på till sommaren med start den 1 feb.

Silver
berättar för
vår utsände
om nya klara
beställningar

Servicejobb Solna Business Park
I samband med den kalla vintern upptäcktes det att
temperaturen i kontorsutrymmena hos en annan av
Fabeges hyresgäster var alldeles för låg. Därför fick
Dipart i uppdrag att tilläggsisolera 4 ytterväggar.
Detta jobb sätter igång den 1 februari och håller
sedan på i en månad säger en påtagligt nöjd Silver.

Brf Jupiter beställer mer jobb!

Vår utsände fick en intervju med Thomas som i
stort sett uteslutande jobbar med att räkna på jobb
och att sedan göra upp affärerna. Meningen med
intervjun var att alla ska få ta del av Thomas syn
på framtiden när det gäller vår sysselsättning.
Thomas, kort och ärligt hur ligger det till?
Vi har påbörjat förhandlingar med flera stora
beställare gällande ramavtal. De brukar inte kalla
till förhandlingar om man inte är i läge så jag antar
att vi ligger bra till för att få ramavtalen.
När vet vi om vi får avtalen?
Inom 4 veckor borde det vara klart om vi får dem.
Jag bedömer chanserna till dryga 50%.
Har du något annat stort jobb som du
förhandlar om? Ja ett parkeringshus på 7000
kvm med start i slutet av februari. Jag bedömer
chanserna till dryga 50% även där. Dessutom
ligger jag i förhandling om fyra stora balkongjobb
med start under våren. Något får vi garanterat!!
Ett jobb vi fått muntligt av en bostadsrättsförening
är ett fönsterbyte på Katarina Bangata och där ska
Dominik
Schweiz
vi också renovera kungsbalkongen.
Vi ärfrån
överens
men har ännu inte signerat avtalet.
Vi har också lämnat pris på några riktigt stora
ombyggnader och det ser bra ut.

Vårt samarbete med föreningen går bra och det
verkar som kemin stämmer. Fler beställningar har
kommit vilket gör att Matte och Jonas får jobba
kvar i Täby åtskilliga månader till. Kul med jobb
och affärsrelationer som utvecklas!

Kommer vi ha ordentligt med jobb i vår?
Jag kan bara säga att det känns väldigt positivt,
känns som det är en hel del på gång. Jag ser ljust
på framtiden och om det är något vi kommer få
göra framöver så är det att nyrekrytera. Det är
min känsla och den brukar stämma.
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Julbord för gästerna
på härbärget Convictus!

Vi har ofta språkproblem.

Det var en kylig dag då det årliga julbordet på
Convictus ägde rum. Men det hindrade inte gästerna
från att dyka upp! Och det väntade ett riktigt fint
uppdukat julbord tack vare alla som kunde ställa upp
och hjälpa till att tillaga maten!

Julbordet bjöd på alla möjliga läckerheter. Dessutom
kunde vi fylla på med lite av maten från vårt eget
julbord. Yasmin har talang som chief!

Vi hade en spännande diskussion ute i en av
bodarna för lite sedan. Det var Petri och Ingo
som lyfte frågan om språkförbistringar. ”Om
flera av oss invandrare alltid jobbar ihop så lär
vi oss inte svenska. Det är viktigt att vi bygger
våra olika lag så nationaliteterna blandas och
svenskan blir det språk som gäller”. Rent
konkret så blir det här en uppgift för våra
arbetsledare som planerar jobben och dess
bemanning. Vi kom också fram till att vi alla
har ett eget ansvar när det gäller att försöka
lära oss svenska.

Äventyret med istappen
Ovanför entrén till
huvudkontoret
hängde en livsfarlig
istapp. Till slut
bestämde sig
Peter för att ta
saken i egna
händer…

Det var många som var sugna på julmat och kön
ringlade sig ända ut på gatan!

Ingen lämnade Convictus hungrig och med sig fick
alla även en julklapp och ett par varma vantar.
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Dominik från Schweiz

En nysatsning på utbildning som gav en diskussion
kring vårt kvalitetssystem BF9K.

Det är ett stort engagemang hos
grabbarna ute på våra byggen och ett
av deras budskap är att vi måste leva
vårt kvalitetssystem. Det är en stor
utmaning och kräver ständig utveckling
och framförallt dialog, hur vi ska få allt att
hänga ihop praktiskt.

Mats går igenom BF9K med byggservicegänget i Sigtuna.

Rolle, Janne, Mats, Darko, Thorsell, Ferlander, Micke, Jesper o Åke.

Svettigt värre!
Äntligen har träningen för
våren satt igång! 15 män
vågade sig dit, vi är
rädda att det blir ännu
fler nästa gång! Riktigt
jobbigt och slitigt var
det… Det är bara att titta
på bilderna och njuta.

Ansvarig utgivare: Jens Hoffmann
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Nu kör vi en satsning under året och
lägger stort fokus på utbildning och
diskussionerna kring BF9K. Det är en
konkurrensfråga för oss. Vi ska som
”Byggproffs” genomföra projekten med
hög kvalitet, sund arbetsmiljö och med
miljövänliga metoder. Det finns inga
genvägar. BF9K hjälper oss på vägen
men vi måste göra arbetet tillsammans.
Mats och Shna kommer att hålla i
utbildningen och den genomförs i
omgångar under året.
Mötet på Arlanda lade fokus på vår
byggservice. Ett friskt och engagerat
gäng skapade många bra diskussioner.
Vi kunde också konstatera att vi kommit
långt i vårt arbete ute på fältet.

