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Vi bygger Checkpoint Cargo, den
nya inpasseringen för gods som
ska iväg med flyg från Arlanda.

Grattis i efterskott!!!

Rolle fyllde 40 åttonde juli!

Vi inleder nytt projekt
med Convictus!
Vi ska hjälpa till att förnya
det befintliga biblioteket!
Läs mer på sid 7.

Nya lopp att delta i!!
Nu är midnattsloppet
avklarat med mycket
goda resultat! Och nya
utmaningar står på tur!
Bland annat kan vi vara
med och springa
Bellmanstafetten eller
Tjurruset! Vi anmäler
vårt intresse till Yasmin,
08 – 716 90 50.

Dipart Boys har slagit

till igen. Mario är en klippa
i mål och släppte bara in
två skott, mycket tack vare
Grzegorz stabila försvarsspel. 8-2 i senaste matchen
och hittills obesegrade.

Nu finns 100 tankställen för fordonsgas

Joey, vår irländare, ses här djupt koncentrerad under byggandet av
den enorma inpasseringsstationen. Kontrollen på allt gods som ska
iväg med flyg är rigorös. Vaktkuren vi bygger är med andra ord ingen
vanlig vaktkur! Det här är ett kanonhäftigt jobb!! Följ med vår utsände...
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Det finns nu tankställen från
Malmö i söder till Boden i
norr och utbyggnaden
fortsätter. Försäljningen av
gasbilar är rekordstor och
intresset för fordonsgas ökar
hos många aktörer. Måtte
våra politiker gynna
biogasen än mer... Och vad
kul att vår satsning på
biogas visat sig klok.

Vi bygger Checkpoint Cargo, forts...

Det är lätt att hitta till vår arbetsplats, vilket uppskattades av
vår utsände, och av vår marknadsansvarige kan tilläggas.

Marie var på Arlanda och pratade ekonomi och då passade
”Z” på att visa ”det pågående projektet” Checkpoint Cargo.

Mjösberg, ett av våra duktiga betongproffs, kör här överstegsåkning till vänster samtidigt som betongen sprids ut
på ett suveränt sätt. Schierman, en av våra lovande
lärlingar ses fokuserad i bakgrunden.

”Här förbereder vi inför gjutningarna genom att färdigställa
formarna i förväg” sa ”Z” till en undrande Marie.

”självklart
Sickan”

Vår försteman ”Z” visar upp all dokumentation som ”by the
book” hänger snyggt inne i boden. Lätt att hitta och ta del av.

Vi bygger nu inledningsvis två byggnader som tillsammans
ska bli en inpasseringsstation för varor. Här håller vi som bäst
på att gjuta en av grunderna.
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Vi gick en sväng och passade
då på att titta in i en container.
Larm, dubbla dörrar för
säkerheten... Och givetvis allt
som kan tänkas behövas ifall
olyckan är framme. Skönt.

PH monterar gnun. ”Nu är det fullt mos på PH, han har
verkligen kommit igång” säger ”Z”.

När grunderna är gjutna är det dags att resa stommen.
Efter moget övervägande så valde vi att bygga i lösvirke. Här väger Ferlander och ”Z” in takstolarna.

Karlsson monterar insektsnät, ”det ska också göras”.

”självklart
”Z” tittar, funderar och lägger upp arbetet. FörstemannaSickan”
rollen verkar passa perfekt och de närmaste veckorna
har redan passerat revy i ”Z”:as tankar.

Kevin monterar ”gnun”.
Därefter kommer
ströläkt och sist
fasadskivorna. ”Kevin
visar bra glöd, bra
engagemang, kan gå
hur långt som helst”, sa
Pastorn med glimten i
ögat.

Dominik från Schweiz

Bägge huskropparna, snart ska tak resas över alltihop.

Vi börjar förhoppningsvis bli etablerade som byggare
ute på Arlanda.
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Marie höll i ett intressant
ekonomimöte på Dipart Norr

Vi har vidtagit en mängd olika åtgärder för att parera lågkonjunkturen och se till att vår lönsamhet fortsätter att
vara acceptabel. Som ett led i det arbetet så åker Marie
och Jens ut till Dipart Norr där alla som jobbar åt
Luftfartsverket och Sigtunahem är stationerade och
redovisar exakt hur ekonomin går. Skälet är enkelt.
Det är mycket roligare att anstränga sig lite extra när man
är väl insatt i siffrorna. ”Vi har fått betydligt färre uppdrag
då Luftfartsverket också blivit tvungna att skära ned.
Givetvis har det påverkat oss då vi har kvar vår
ursprungliga kostnadskostym” sa Marie bland annat.

Kan vi fortsätta jobba ihop
med Sigtunahem?

Pastorn som tycker sig ha fått bra kontakt med alla
beställare på Sigtunahem vill gärna fortsätta serva dem
från Dipart Norr, eller som det kallas i folkmun, Pastorsexpeditionen. Även om Sigtunahem varit nöjda med det
jobb som Darko, Linkan och Norman med flera gjort,
så kräver lagen om offentlig upphandling (LOU) att de
går ut med en förfrågan och låter alla som vill, lämna
anbud. Vi måste återigen visa att vi kan vara med och
matcha våra konkurrenter vad gäller kvalitet, miljö och
inte minst pris som tyvärr alltid styr oerhört mycket.
Daniel har tillsammans med Pastorn, Jens och Thomas
funderat på hur Dipart kan lämna ett så aptitligt anbud
som möjligt. Å ena sidan vill vi absolut ha avtalet med
Sigtunahem, å andra sidan kan vi inte krypa så lågt att
vi går back.

Marie redovisade hur det går både i Sigtuna och på Arlanda.

Från och med nu ska Marie, eller Jens, komma varje
månad och ha en tydlig redovisning över det ekonomiska
utfallet för Dipart Norr specifikt.

Här ser vi Daniel och Thomas göra finslipningen på
anbudet innan det lämnas in.
Om ett par veckor kommer vi att få reda på om vi får
fortsätta i Sigtuna kommande år. Vi kan bara hålla
tummarna och hoppas!!
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Vi renoverar Stuvstabron.

Det är något visst med broar ändå... Något mäktigt...

Ebert styr rännan så betongen fyller formen. Här gör
vi nya fundament.

Tomasz som här kärrar bort överbliven betong har
för övrigt fått yrkesbevis alldeles nyligen! Grattis!

Johan är arbetsledare och håller i produktionen,
och tydligen ibland också i sleven...
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Vårt samarbete med
Convictus är nu igång.

Kim, med
ryggen mot vår
utsände,
Marcus och
Bobby bygger
stommen.

På förra kvartalsmötet presenterade vi Convictus
och dess eldsjäl Dino och vad de gör för Stockholms
hemlösa. Vi berättade också att vi hädanefter
kommer göra vad vi kan för att underlätta Dinos
vardag som föreståndare för en verksamhet med
en budget som är skrämmande låg och som har
aktiviteter med stor betydelse för många människor.

Kim, med nacken mot
vår utsände, och
Marcus tapetserar,
häftig tapet förresten!
Sami, vår mycket
uppskattade data, IT och
webbexpert ställde direkt
upp och ordnade skärmar,
dataprylar och allt som
har med sladdar att göra!

”självklart
Sickan”

Marcus

Bobby

och Dino (Kim är på toa)

Vårt första projekt tillsammans blev att bygga en
telefon och internetstation. ”Det här var tidigare en
källa till konflikter bland våra gäster. Man kunde inte
ringa i lugn och ro och alla vaktade på varann för att
inte riskera att gå miste om chansen att få använda
telefonen”, berättade Dino när vi tillsammans
diskuterade upplägget för projektet.

"Samarbetet med Dipart betyder mycket för Convictus.
Det ger oss ny energi och gör oss bättre i arbetet att
hjälpa utsatta. Vi gör det tillsammans och det känns så
bra! Riktigt bra! Rolle, Kim, Marcus, Sami och Bobby
tack för att ni är så sköna snubbar och tack för det fina
arbete ni gör!” hälsar Dino.
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Vi drar igång nästa projekt med
Dino och härbärget Convictus.

Nu är det dags för ett nytt projekt tillsammans med
Dino och Convictus! Det är många hemlösa som
gärna läser en bok i lugn och ro när de kommer till
Dinos härbärge för att sova, eller få lite mat i magen.
Därför ska vi samla ihop bra böcker som vi antingen
redan läst eller inte längre har plats för hemma och
se till att Convictus bibliotek blir något i hästväg...
Till vänster två gäster på härbärget och sedan ”Z”
och Dino. Alla rörande överens om att det vore
fantastiskt roligt om biblioteket kunde få ett
läsvärt och intressant utbud av böcker.

När vi tog oss en titt bland böckerna som idag står
och trängs i hyllorna så.. ”Jag vill inte läsa nån.”

Vi gör så här:

•Ta med de böcker du kan tänka dig att skänka
bort, och undvik uppslagsverk, gammelsvenska
läroböcker och Brehms Djurens Värld på latin.
Satsa på sådana böcker du själv gärna läser...
•Gör en hörna i byggboden för böckerna. När alla
som har möjlighet skänkt, meddela arbetsledaren.
•Samtliga böcker samlas ihop och sorteras inne
på kontoret i Nacka.

Bland annat finns ”Statistisk årsbok” för 1982/1983.
Kanske inte det man helst kryper upp i fåtöljen med.
”Våra gäster är som du och jag, de önskar läsvärda
böcker, gärna skönlitteratur, romaner och deckare”.

•I slutet på september kommer Yasmin och
ytterligare en dipartian (frivillig eftersöks...) åka till
Bryggan Vantör och i samråd med Dino slänga
alla ointressanta böcker i återvinningen och
därefter strukturera upp och komplettera
biblioteket så det blir till glädje för Dinos gäster.
•Projektledare är Yasmin!! Vi ringer henne om vi
undrar över något!
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Nya miljöbilar på väg in!

Rolle var först ut!!

Daniel har slagit till igen och köpt en begagnad
Caddy biogas. ”Halva nypriset” hojtade han förtjust
och fortsatte. ”Det är ju finanskris och en lätt
begagnad Caddy känns som ett klockrent inköp”.
Peter Carlsson får den nya bilen.

Här lagar Rolle
och Mansour käk.

Dinos verksamhet har en budget med små utrymmen till löner. Därför sköts mycket av arbetet
på frivillig basis. Och givetvis blir det då och då
luckor i bemanningen. Därför har vi skapat en
Dipart personalpool.

Dessutom har Daniel slagit till på en splitter ny
Renault Kangoo Etanol till Åke. ”Åke har tidigare
åkt i en Mercedes Vito. Nu får han en modern
miljöbil. Eftersom han bor borta i Sala kan han inte
tanka biogas, så det fick tyvärr bli en etanolbil”,
hälsar Daniel.

Kurs i ställningsbyggnad

Nu är det dags för att gå kurs i ställningsbyggnation
för de som inte tidigare gjort det. Vi kör ett gäng på
torsdag den 3:e och ett gäng på fredagen den 4:e.
Separat informationsblad bifogas Monthly där det
framgår vilken dag du är bokad!
Nu kan Dino ringa oss när han är en gubbe kort.
I förra veckan cyklade hans kock omkull och
bröt
”självklart
nyckelbenet. Då kunde vi rycka in genomSickan”
Rolle
som under två dagar hjälpte till med allt möjligt.
Att Rolle hade två häftiga dagar har vi på
redaktionen förstått. Intresserad, ring Yasmin
och sätt upp dig på listan.

Kursschema
Start 08.00
Fika 9.30
Lunch 11.30
Fika 14.00
Prov 15.00
Avslutning 16.00

Trauma på kontoret..

Vi håller till ute på lagret i Länna. Olov från
Byggutbildning Star i Dalarna AB kommer ner
från Falun för att lära oss allt om hur vi kan
arbeta säkert och bra på byggnadsställningar.
Att hela tiden jobba för en bättre arbetsmiljö är
viktigt för Dipart och en central del i vårt KMAsystem BF9K. Förstudiematerial är utdelat och
ska läsas igenom innan kursen.

Många av oss har sett
våra kära akvariefiskar
glupskt ätande. Men när
skötaren av akvariet
vände på en sten så....
”Det är liksom inte kul
längre, det gör ju ont.”
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Avtal klart med Hyrpoolen

Vi har tecknat avtal med Hyrpoolen i Nacka om hyra av
maskiner, liftar mm, under ett år med möjlighet att förlänga avtalet ytterligare ett år.

Hyrpoolen kommer även att köpa in ett antal nya
maskiner för att kunna hantera den ökade volymen
från Dipart. Tillsammans har vi kollat igenom vad
som behöver köpas in. Saknas det något i Hyrpoolens utbud? Säg till, så meddelar vi dem.

Efter att Daniel utvärderat de åtta anbud som kom in
konstaterades att Hyrpoolen kunde ge väsentligt bättre
villkor än till exempel Cramo och Ramirent. ”Det känns
kul att vi kan fortsätta vårt samarbete med Hyrpoolen,
särskilt som gubbarna ute på byggena är nöjda med
deras service”, sa Daniel.
Hyrpoolen berättade att de har tre krav på en bra kund:
”att deras personal bemöts på ett bra sätt av kunden,
att maskinerna som hyrs ut tas väl om hand och att
fakturorna betalas i tid”. Att vi på Dipart är trevliga, tar
hand om grejerna och att Marie alltid betalar fakturorna
i tid innebär alltså att Hyrpoolen gärna vill jobba med
oss. Därför har de kunnat ge oss bättre priser än vad
som annars hade varit möjligt. Visst är det kul när
kunder och leverantörer vill göra affärer med oss
eftersom vi är både trevliga och proffsiga!
Dipart hyr maskiner för ungefär tre miljoner kronor per
år och det nya avtalet kommer att sänka kostnaden
med åtskilliga hundratusen kronor per år.
Vi siktar på att ha förstemannamöte hos Hyrpoolen i
början av hösten för att kolla vad de har för grejer på
lagret och få möjlighet att bekanta oss med varandra.

Hyrpoolen kommer att lägga in våra mobilnummer
som VIP-nummer i sin telefonväxel så vi får förtur
varje gång vi ringer!
Allt finns dock inte hos Hyrpoolen, så när det gäller
bodar och containrar och andra tyngre grejer så har
Dipart även tecknat ett bra avtal med Mark &
Byggmaskiner Törnkvist 08-76 110 10. Alltså: Finns
det inte hos Hyrpoolen, ring Mark &
Byggmaskiner. Och finns det inte där, ring Poolia.

Från och med nu gäller alltså följande: Ska det hyras in
något, ring Hyrpoolen, 08-716 01 60! Hyrpoolen har
förutom vanliga verktyg även liftar, hantverkarställningar,
mindre grävmaskiner, betonggolvfräsar med mera.
Här syns en av
ägarna Johan,
skaka hand med
en nöjd Daniel.

Hyrpoolen skickar här en hälsning till oss:

Foto Torsten Anderberg

Hyrpoolen Nacka hälsar alla Dipartianer, varmt
välkomna som (nygamla) kunder.
Alla på firman blev glada att Dipart Entreprenad
AB valde oss, som sin leverantör av maskiner.
Ha en fortsatt bra sommar.

Hyrpoolen har mycket grejer på hyllorna. Undrar
du något? Ring dem och fråga på 08-716 01 60.

Johan & Per Gustavsson.
Med Personal
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Två toppenkillar lämnar oss på Dipart
Lucas

Daniel

Till alla på Dipart !
Ett och ett halvt år har gått nu sedan jag började jobba
på Dipart. Min första dag började på Gårdsvägen med
kontorsanpassning tillsammans med Martin Ferlander,
Andy, Darko, och Augustin. Alltid när man börjar på ett
nytt företag så vet man aldrig hur det skall gå eller
hurdana människor man får möta när man kommer till
arbetsplatsen, men när jag steg in på kontoret så blev
man så "jäkla" bra bemött av alla som jobbade där, med
tydliga instruktioner hur allting fungerar på firman o.s.v.
och det ger jag ett stort tack för. Det gänget som jag
nämnde här, jobbade jag tillsammans med i 8-9 månader
innan vi splittrades till olika byggen, alltså det är dem jag
känner bäst och kan prata om mest.
Men det jag vill säga är att, av alla jag har jobbat med
här under denna tid så har alla varit intressanta, dels
för att så många är från olika länder och har olika
nationaliteter, men också för att alla vågar vara sig
själva hela tiden och visa den riktiga sidan. Det gör att
man vill gå till jobbet och träffa sina kolleger och till och
med att man kunde gå ut på kvällen och ta några öl
tillsammans var ju helt underbart. Sådan närhet som
man håller på Dipart har jag aldrig fått uppleva, för man
känner faktiskt de flesta på Dipart mer eller mindre fast
man aldrig har jobbat med dem tidigare, och det är tack
vare Jens som har den viljan att få alla på firman att
känna sig trygga och att alla skall känna varandra, trots
att vi är så många. Och det är där som Dipart skiljer sig
från de andra.
Till slut vill jag säga att jag inte kommer att jobba kvar
längre hos er, vilket jag tycker är trist men jag har valt
att gå vidare för att jobba med andra sorts jobb och
kunder för att få olika erfarenheter. Den kunskap jag har
fått på Dipart är väldigt bra och kommer att hjälpa mig
mycket i framtiden, och det är det jag vill, att jobba med
olika saker med olika människor för att få så mycket
kunskap som möjligt.

Jag har fått möjlighet att driva egen konsultverksamhet
inom inköp. Därför kommer jag att sluta på Dipart
alldeles för tidigt.
Det känns naturligtvis tråkigt att lämna Dipart. Jag
jämför med när jag var singel för drygt ett år sedan och
konstaterar att det går ju inte att dejta två snygga tjejer
samtidigt (eller?). En måste bort och i detta fall väljer
jag att lämna Dipart.
Det har varit väldigt intressant att jobba på Dipart och
få lära sig om byggbranschen. Det har även varit kul
att jobba i ett företag där alla är så engagerade och
verkligen jobbar mot samma mål. Diparts arbete med
kärnvärden, kvalitetssystem och socialt engagemang
är något jag imponerats av och där jag upplever att
Dipart ligger långt före många väsentligt större företag.
Det har varit väldigt stimulerande att inifrån få ha jobbat
på ett företag som ligger så långt i framkanten!
Jag hoppas att det jag bidragit med under mitt knappa
år, så som ett antal tecknade avtal, rutiner inom inköp,
uppföljning av projektens lönsamhet samt kunskap om
anbudslämnande, kommer att leva kvar och göra att
Dipart är mer konkurrenskraftigt än företaget var för ett
år sedan.
Jag kommer framöver huvudsakligen jobba som konsult
med att hjälpa en större myndighet med deras inköp.
Min förhoppning är att Dipart kommer att fortsätta att
utvecklas väl och det är väl inte helt omöjligt att våra
vägar kommer att mötas framöver.
Jag lovar att hålla koll på vad ni hittar på för kul
framöver genom att följa med på hemsidan.
Vi ses snart igen!
Daniel Lindgren

Det var det!! Jag önskar er alla en god fortsättning på
livet och det har varit roligt att träffa er alla.
H. Lucas.
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Äntligen har vi en ny hemsida som är bra och modern!

Nu är hemsidan lanserad! Det tackar vi
Yasmin och Sami för. Det som nu återstår
är mycket finlir så att den blir helt perfekt.
Proffs på vad, vi på Dipart, jobba hos oss,
mm, ska vi arbeta mycket mer med.
Men nu är grunden lagd! Läs gärna
bloggen och titta på filmerna!
www.dipart.se.
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Vilken dag!
Och vad mycket fisk vi fick upp!!!
Vi invigde sommaren med
fiske på Fyrväpplingen!
Den 27 juni hyrde vi
Holmsjön, en 20 hektar stor
vacker sjö. Vi bjöd med alla
våra vänner, kunder och
leverantörer. Resultat? En
riktigt lyckad och trevlig dag!

Peter fångade en ganska stor fisk!

Totalt sett fick vi tillsammans
upp ett 200-tal riktigt fina
laxfiskar!

Lasse är numera en rutinerad fiskare Det var inga små laxar som
simmade i sjön den här dagen!
med garanterat resultat.
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Barnen hade fullt upp med alla fiskar.

Sjön är stor, så vi spred ut oss runt
den. Ibland vill man vara lite ostörd.

Mario fick också
upp en riktigt stor
fisk! Men slog
inte sitt
personliga
rekord från förra
året! Han är
riktigt grym på
fiske och Filip,
hans son, går i
pappas fotspår.

Den traditionsenliga pytt-i-pannan avnjöts på
klopporna i solen, som så ska vara!

Ännu en fångst! Glädjen barnen visar vid napp är obetalbar.

Timpa med en av flera firrar.

Witali och Grzegorz med en sump fylld av lax.

Vi hade en riktigt lyckad dag, med mycket fisk, sol,
och gott sällskap! Boka nästa år den 20 juni för då
är det dags igen. Och då kommer det vara mycket
fisk och alla är välkomna.
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Midnattsloppet

Det var ett glatt gäng Dipartianer på hela 14 stycken som samlades utanför Zinkensdamms IP för att delta i
årets midnattsloppet! PH var snabbast i år med en tid på 41.58! Riktigt bra och eftersom han slog sin tid från
föregående års midnattslopp får han sin bonus på 3000 kronor! Även Arto, Marcus och Svensson kommer
att få bonus! Alla vi andra har en tid att slå till nästa år.

Kartonger fulla med bananer stod
uppradade längs vägen i väntan
på alla trötta löpare.

Pardis såg till att vi fick
kvällen förevigad! Vilken
kanonfotograf!
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”Z” och Darko laddar strax före
starten.

Vilken folkfest!
Och vilken stämning!
Det var musik och
dans längs hela
vägen, den bästa
draghjälpen man
kan få!
Det är dags att vi
anmäler oss till nästa
år och givetvis
Tjurruset och
Bellmansstafetten...

Järngänget som dessutom orkade med en kompisbira efter loppet!
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Världens förmodligen
bästa projektledare...

Ett nytt stort jobb!! – Brf Hästhoven

Etableringen är gjord för att hysa åtta personer.
Den blev för övrigt riktigt snygg. Det var ett lyckokast
det här med väven. Den ska vi använda oss av när
tillfälle ges hälsar vår marknadsansvarige...

Silver med Niklas som blir försteman på bygget. Det
blir också delar av Niklas gäng som kommer göra jobbet.

Vi ska ta bort den gamla asfalten och även det
underliggande tätskiktet. Betongen runt parkeringsytan ska rengöras och betongskador lagas upp.

På våningsplanet under ska 16 pelare vattenbilas ned
till frisk betong för att därefter gjutas om. Vi räknar med
att vara klara i mitten på december med hela projektet.

Månadens Dipartian är Jokisaari!
”Jokisaari ställer alltid upp. Exempelvis så bad vi honom att
skjuta på sin semester i två veckor för att vårt bygge skulle vara
bemannat in i det sista. Det ställde han upp på och gjorde utan
att klaga en enda sekund. Det är inte så kul att vara kvar till siste
man när alla andra successivt går på semester,” sa Niklas men
ville även påpeka att samtliga på bygget ställde upp för att få det
att fungera inför semestern. ”Jokisaari hjälper även till mycket
genom att åka och fixa saker vardag som helgdag utanför normal
arbetstid. Att han också bidrar med sitt glada humör gör det bara
ännu bättre att ha honom som arbetskamrat” avslutar Niklas.
En riktigt god middag för två på Josefina ute på Djurgården är
priset. Ta detaljerna med Marie! Grattis Jokisaari!
Ansvarig utgivare: Jens Hoffmann
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