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Invigningen av vårt nya kontor
Dipart Norr blev en jättesuccé!

Den tredje maj är det
arbetsdag på Vision.nu

Vi ska fylla på förrådet av
glasögon inför resan till
Göteborg. Frivilliga ringer
Jens. Lucas är anmäld.

Förra veckans fråga!!

Den vann Linda. Två
biljetter till teatern Elvis på
Cirkus var svaret Ernst
Billgren värt! Grattis Linda!!

Kvartalsmöte!!

Ska vi ha den 11:e juni på
samma plats som förra
gången! Nämligen Solna
Business Park.

Förstemannamöte

ska vi ha den 25 maj på
kontoret. Vi drar igång
klockan 12.00!

Vi gratulerar Artur

som fyller 30 år den 3:e
maj!! Grattis Artur!

Vi lämnar in den bifogade semesterlistan

till vår försteman eller till
kontoret. Vi räknar med att
försöka stänga veckorna 28-30
med några undantag gällande
vissa jobb. Vi fyller i våra
önskemål och så ser vi hur
långt de kan bli uppfyllda.

Wedin räknade hem
en kontorsanpassning!

Och mycket berodde givetvis på att vårt dragplåster, Magnus
Samuelsson Världens Starkaste Man, verkligen bjöd upp till Dans.. … ..
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Läs mer på sid 2-5

Wedin lyckades, tack vare
sin sociala kompetens och
byggerfarenhet!!… Bra gjort
Wedin!

Invigning av Dipart Norr.. ..

Vår conferencier, Thomas, höll i hela tillställningen
på ett helt oförberett men enormt charmigt sätt.
Han introducerade Magnus och styrde upp hela
dagen samt höll i tävlingen där vi fick gissa ”hur
många repetitioner kan Magnus göra på 160 kg i
bänkpress utan att vila?” (Vann någon egentligen?)

”självklart
Sickan”

Magnus var så go!! Vilka historier
han berättade!! Som när de ringde
från Amerika och ville att han skulle
vara med i någon B-rulle som hette
Gladiator med någon Russel Crowe
Klart man tackar nej.. .. …
Eller erbjudandet från en annan rulle
som hette Troja med någon Pitt.. . .
Dagens höjdpunkter var att
lyssna till Magnus alla historier…
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Invigning av Dipart Norr.. …

Och givetvis fick vi ju se att det inte bara var
snack… Magnus håller fortfarande världsklass..

Att krossa en colaburk med händerna kräver
ett tryck på 300kg.

De här stenarna är inte små och definitivt inte
lätta att få grepp om!!
”självklart
Sickan”

Micke gör fotstöd till dragkampen där vi skulle
se hur många det krävs för att flytta på Magnus.
Men vet Ni vad! Vi glömde bort hela momentet!!

Grzegorz är en av våra bitigaste betongare.
95 kilo muskler! Men det verkar som till och
med han tycks tycka att detta faktiskt är något..
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Och det är klart att vi som
betongspecialister måste
böja lite järn!! Magnus
bjöd verkligen på sig
själv. Han var glad och
avspänd, tog sig tid och
gav allt i alla uppvisningsmomenten!!

Invigning av Dipart Norr.. ..

Ja och så är vi ju killar!! Och killar jämför ju!! Här
är det Kim som ser om han trots allt inte är nästan
lika stor som Magnus. Det som inte syns på bilden
är att Kim trots allt är stor!

Och så vår 95 kg Grzegorz som ville se om inte
”självklart
hans armar höll snarlik form som Magnus
och det
Sickan”
gjorde dem. Bara en storlek mindre och det är
inget att skämmas för!

”Han kunde ju lyfta
dem!!” tycktes
många tänka. Men
inte någon av alla
som försökte
lyckades rubba
någon av stenarna!

I en Starkast i Sverige tävling för några år
sedan höll vinnaren dessa yxor på raka armar
i 45 sekunder. Det slog Magnus inför våra
häpna ögon! Johan gör här en bedrift!

Det är klart vi ska känna lite på hantlarna..

Jokisaari känner på en av yxorna!!
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Invigning av Dipart Norr..

Vi hade köpt kött för 100 gäster! Det tog inte mer
än 25 minuters grillning så förstod vi vartåt det
barkade! Pastorn som vi här ser grilla skickade
direkt löpare med ordern. ”Mer kött! Och mera allt”

Många kunder och samarbetspartners
hade glädjande nog hörsammat vår inbjudan!!

”självklart
Sickan”

Många, både vuxna och barn, ville sitta på
Magnus axlar, blir upplyfta eller bara få en
autograf! Magnus hade tid för alla!

I det här momentet, att prata, skriva autografer,
skratta och posera med alla som ville ha en
bild, där kom Magnus storhet verkligen fram!!

Efter vi ätit och Magnus gjort ytterligare en show
så blev det mingel. Och först när sista barnet fått
så många autografer det ville så tackade Magnus
för sig och åkte tillbaka till frun i Kisa!!

NCC hade just denna dag placerat en byggbod precis utanför vår tomt!
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Vi besökte Aspnäs,
ett P-hus vi renoverar.

Pawel, knäsittandes diskuterar olika lösningar
med Witali. (Pawel är en utmärkt fotograf, flera av

Det första som slog oss då vi såg etableringen
var hur prydlig den var. En snygg och trevlig väv
som effektivt dolde det som fanns innanför
omgärdade inhägnaden. ”Vi var skeptiska i
början” sa vår försteman Niklas men fortsatte
sedan: ”det visade sig att väven var både snygg
och lätt att hålla ren och dessutom enkel att
montera på staketet. Vi är mycket nöjda.”

de förträffliga bilderna från invigningen av Dipart
Norr har han tagit.)

Här gjuter vi med TG3. Det är ett enormt slitstarkt bruk som vi använder i parkeringshus.

När vi närmade oss själva arbetsområdet såg vi
en aviseringslapp som berättade om vattenbilning. ”Andra etappens vattenbilning har gått
riktigt bra och det mycket beroende på Karpa
som har dragit ett jättelass” berättade Niklas.
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Witali har börjat att spola slangen ren från överbliven betong.

Alltid lika kul efteråt! Vem blev mest skraj och
vem var inte beredd….

Nu väntar vi spänt på att skumgummikulan
som trycks genom slangen för att rengöra
den från överbliven betong och annat ska
komma fram. Det är lite som att när det är
gjort ”då är gjutningen verkligen färdig.”
Artur visar upp skumgummibollen som
återfanns längst inne i en hög med betong.

Foto Torsten Anderberg

Och med en enorm smäll så sprutar skumgummikula, betongmassor och vatten rakt ut!
Lägg märke till vår fotografs känsla för när det
är dags att trycka av!! Ett riktigt fotoproffs….

Och så var det återigen dags att gå ut med
vibrobalken för att göra den ren inför nästa
gjutning!
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Franska Ambassaden hörde
av sig. Pourriez vous nous...

Vi presenterade Dipart lite kort och sedan
berättade vi om resan som började 2002 då
vi skapade våra kärnvärden, ”de s.k. bubblorna”.
Soline från den franska ambassaden förklarade
”det är en grupp på 35 franska företagsledare
som är i Sverige för att lära sig mer om den
svenska modellen och hur man driver företag i
Sverige. Skulle vi kunna få komma till Er och
lyssna på hur Ni jobbar med Er värdegrund”.

Det här med gemensamma värderingar, hur vi
implementerar dem och vad som krävs för att få
dem att leva engagerade fransmännen…
Grzegorz är en hejdundrande betongare
och
”självklart
tolk men också en klippa att ha med på
en
Sickan”
arbetsdag med glasögon!
Dominik från Schweiz

Ja, vad svarar man på det? Det är ju bara att
damma av skolfranskan och göra sitt bästa!
Och som tur är så har vi ju vår fransman Lucas.
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Vi tror att fransmännen uppskattade sitt studiebesök hos oss. ”Första gången jag fick glädje
av franskan i jobbet”, sa en lättad Jens till en
betydligt mer avspänd Lucas.

Dipartianer utomlands sänder sina hälsningar!!

Kaveh är i Spanien och läser sina sista kurser
och verkar trivas bra! Sedan är det exjobbet på
Dipart som är det sista innan examen som civilingenjör. (Kaveh är han i mitten!)

Mats är på en resa jorden runt.”Jag förstår att
man spelade in filmerna om Sagan om Ringen
på Nya Zeeland. Så oerhört vackert det var där”.
Men var är detta foto taget? Det är månadens
fråga!! Vi ringer Yasmin..

Några mycket välkomna jobb som droppat in under månaden!

Solna Business Park åt Fabege.
Kontor på 600 kvm som ska få en uppfräschning. Wedin och 3 till skall hålla i jobbet. Start omgående
och färdigt till midsommar. Andra småjobb fångar vi upp åt förvaltningen under jobbets gång.
Parkeringshuset Mästerfaret.
Tack vare en fin insats av Lillmatte och Max i januari har vi nu fått förnyat förtroende att göra ännu
ett garageplan i det enorma parkeringshuset i Stockholms verkliga mitt. Denna gång blir det lite
häftigare då vi skall fräsa bort ca 80 mm betong med vattenbilningsrobot. Byta ut armeringen delvis
och gjuta en nytt friskt lager med betong, detta får bara göras i remsor om 1,5 meters bredd då hela
bottenplattan är bärande för huset ovanför. Noggrannhet och varsamhet är ju det vi är bäst på.
Arbetet startar i början på juni och skall vara klart till den sista september.
Foto Torsten Anderberg

Duvbergsgaraget.
Litet garage i Vårberg som ska totalrenoveras åt Huge Bostäder. Start under maj månad och pågår ca
4 månader. Det är pelare som skall stålförstärkas, nya portar, pågjutning av befintliga pelare, nya tätskikt på övre planet, målning av betong. Just sånt där som vi är experter på.
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Hur blev vaktkuren
Dipart Boys är igång
egentligen fullt färdig? med korpfotboll igen!

Vi kommer ju ihåg Pastorn framför vaktkuren
mitt under brinnande produktion.

Det här minns vi också, Roger och Pastorn
som diskuterar samtidigt som Luftfartsverket
bjuder på taklagstårta.

Lagledare, coach och i den mån det behövs
tränare är Yasmin!!
Vi är redan 10 anmälda!
Men vi behöver vara fler!
Det kommer skador, dop,
Falcon Crest, locket ska
läggas på brunnen och
många tuffa matcher. Så
vi behöver vara minst två
kompletta tuffa kedjor!!
Vi ringer Yasmin!
Det är obeskrivligt dökul!!!

Midnattsloppet är nu i
vår mentala planering!

Det är med stor glädje vaktpersonalen nu har
tagit sin vaktkur i besittning.

Dipart står för anmälningsavgiften. (Men om vi
sedan inte springer, ja struntar i det helt enkelt då
dras den på lön) Alla som deltar och fullföljer får
1 000 kronor! Om vi klarar av att springa fortare
än vi gjorde förra året så utgår en bonus på 3 000
kronor. (Men inte 1 000 + 3 000) Om vi inte sprang
förra året kan Anne säga en tid som om den slås
även det ger bonus. Så sätt igång och träna. Vi
kommer bli ett stort gäng i år! Redan anmälda är
“Z”, Yasmin, Kim, Thomas, Augustin, Darko, Arto
och Jens. Det är viktigt att vi anmäler oss snarast

Pastorn var jättestolt över grabbarnas jobb!

då de olika startgrupperna börjar fyllas och
antalet platser är begränsat. Meddela Yasmin
vilken storlek på MidnattsloppsT-shirten du vill ha
och ungefär hur snabbt du tror att du springer.
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På Convictus delade
vi ut drygt 60 ”brillor”

I vintras samlade vi in kläder och en del av
dem skänkte vi hit. ”De gäster vi har är som
du och jag, de vill gärna ha hyfsat moderna
plagg om de får välja” sa föreståndaren Dino.
Ett anslag i entrén
gjorde att många
människor väntade
på att få träffa oss.
Trycket på att vi
skulle hinna med alla
var bitvis stort.
Undertecknad har
varit med om att inte
hinna med alla och
det är inte kul alls!

”Z” var med och höll i kön samt hjälpte våra
kunder med att prova ut glasögon som passade.
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Tre stationer hade vi
som gjorde synundersökningar. Det är ju inte
alltid vi har glasögon
som passar men förvånansvärt ofta får vi till
det riktigt bra!

När någon gått under lång tid utan att kunna se
ordentligt. Och sedan på mindre än 25 minuter
plötsligt gratis har fått både vanliga glasögon
och läsglasögon då är optikern allt värd en kram!

Tre volontärer lagar mat till 80 personer två
gånger om dagen! Och gott blir det även om det
inte är entrecote varje dag!

Vad hände med Ernst konstverk??

Så här såg det ut i förra Monthly, en konstnär, hans verk och ett par byggproffs som sa ”Det är inget
att spara på!” Men vad blev det av det hela? Om vad kom Ernst , Pastorn och Thorsell överens om?

Jo numera är statyn och konstverket, som bestod av en hel mängd olika delar, nedplockat. Det har
mellanlandat på vårt kontor men är när vi i läsekretsen läser det här redan flyttat till Ernst ateljé inne i
Stockholm! Vi får se om ett nytt konstverk kommer att beställas av Luftfartsverket eller ej.

Månadens Dipartian blir Peter Karlsson!

Peter är han till vänster!

Ansvarig utgivare: Jens Hoffmann
08-716 90 50

Våra åtaganden mot Brf Arbetaren inne på St
Eriksgatan är komplicerade. Kvällsarbeten då
föreningen har ett konditori som är öppet ända
till 19.00. Nya bygglov har behövt tas fram.
Underentreprenörer som tillsammans med oss
ska jobba helger för att det har krävts och en hel
mängd telefonkontakter.. …
Peter har alltid funnits tillgänglig och på ett
proffsigt sätt löst problemen.. Peter, ta med
kärestan till Gondolen och ät en middag utöver
det vanliga. Ekonomin gör du upp med Marie!!
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