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Nu önskar vi varandra
en riktigt god jul!!

Dags för julledighet
Helglön utbetalas för 24/12,
25/12, 31/12, 1/1 samt 6/1.
Arbetstidsförkortningen är
4 dagar om du anställdes
senast den 2008-04-01.

Grattis Norman!!
Som fyller 40 på julafton!!

Specialträning

Och nu får vi ta chansen att vila och njuta av nära och kära över
julledigheten. Det har vi ALLA förtjänat. Det har varit ett tufft och
utmanande år i en lågkonjunktur som inte minst har satt sina spår i
vår bransch. Betänk att vi då valt att öka antalet anställda med 15%
för att stå starka när det vänder och det ser ut som vi kommer få ett
plusresultat för helåret. Vi kan alla vara stolta för det arbete vi utfört.
Årets sista Monthly visar upp lite av viktiga milstolpar och
glädjeämnen under året.. och så från julfestens såklart..!!
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Nu blir äntligen våra planer
att tränas av Jörgen Krut
verklighet!
Läs mer på sid 12.

2009 – Vi vågar satsa!
Vi bestämde oss tidigt för att satsa oss genom
krisen och antog mottot; ”våga vägra
lågkonjunkturen!!” och därmed så måste vi ju
få in nya duktiga medarbetare för att anta
framtidens möjligheter. Här presenteras våra
nyanställda under året 2009!

Samarbetet med Convictus har blivit en
framgång! Vi har bl.a. hjälpt härbärget med
ett helt nytt bibliotek med böcker,
klädinsamlingar, nya frysar och kylskåp,
datorer med uppkoppling till internet. Och vi
är många Dipartianer som har hjälpt till och
träffat föreståndaren Dino och människorna
på härbärget. Samarbetet värmer i vinterkylan!

Erik Berg
Betongare

Mathias Wanneberg

Snickare

Nytt samarbete med
Convictus tar form!

Joey Garrihy
Snickare

Vi öppnar nytt kontor

Shna Muhammed
Kalkyl & inköp
Jonas Nyström
Betongare

”självklart
Sickan”
Dominik från Schweiz

Peter Carlsson
Arbetsledare
Nazif Hasanovic
Snickare

Jesper Hedlund
Plattsättare

Magnus Samuelsson, Världens starkaste man
gav kraft till invigningen av vårt kontor – Dipart
Norr, vid Arlanda. Grillning och festliga
aktiviteter där Magnus fick demonstrera sin
styrka, här tillsammans med Grzegorz, gav oss
en fin inramning till dagen. Idag är vi 18 man
som utgår från Dipart Norr och vår närvaro norr
om stan leder säkert till nya möjligheter.
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Vi är ett av Sveriges
Gasellföretag 2009!

Syns man inte så
finns man inte!

Det finns ett antal krav som skall uppfyllas för att ett
företag ska bli utsett till Gasell och vi har precis som
2006 klarat av dem.
En Gasell
•har offentliggjort minst fyra årsredovisningar.
•har en omsättning som överstiger 10 Mkr.
•har minst tio anställda.
•har de senaste tre åren kontinuerligt ökat
omsättningen.
•har under samma period minst fördubblat sin
omsättning.
•har ett samlat rörelseresultat för de fyra
räkenskapsåren som är positivt.
•har i allt väsentligt vuxit organiskt.
•har sunda finanser.

Vi på Dipart har blivit riktigt duktiga på att synas!
Och det är klart vi ska visa oss när vi börjar få ett
varumärke som är välkänt och som står för sunda
värderingar.

Detta är ett klart erkännande och innebär att vi bidrar
till Sveriges tillväxt och är ett av de snabbast växande
företagen i landet! Det här var jättebra gjort av oss! Vi
kan vara stolta!
Dominik från Schweiz

2008 års Supergasell, Simplicity med VD Ulf
Ingemarson, gratuleras av DI´s Chefredaktör samt
Kung Carl XVI Gustaf.

Svensson och Mauritz har varit förbi och gjort ett
riktigt bra jobb!
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Diparts största gjutning någonsin!

Vår största gjutning någonsin. 36 betongbilar kom väl fyllda
med betong. Allt fungerade som det skulle. Grabbarna
gjorde ett hästjobb. Witali höll i slangen i 9 timmar i streck!
Wiklund, Mjösberg, Kevin, Schierman, Joey och Z
förstås gjorde ett oerhört bra jobb. ”Vi är riktigt bra på
plattor” sa Pastorn nyligen stolt till oss på redaktionen.
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Volontären – en utmanande
och spännande renovering

Mycket lärorik arbetsplats med mycket
problemlösningar. Kul att få vara med hela vägen
tycker vår kanonlärling Samuel.
Här var det en gång en gård där man satt och fikade
Nu är det en krater med hängbro. Vad hände?

Ett helt nytt våningsplan har sakta men säkert
skapats av våra duktiga grabbar ute i Huddinge.

Föreningen hade problem med en läckande gård
med risk för framtida ras, vad gör man då. Pratar
med Dipart förstås. ÅF gjorde handling och vi skred
till verket. Källarväg i storsten skulle sprängas bort
försiktigt, grävas ur för ny dränering, gjuta nytt golv,
nya väggar och tak. Ny elservis och vatten skall
bytas ut till huset. Ny kulvert över till gårdshuset skall
dras fram. Bygga ny wc och dusch i källaren”självklart
samt
Sickan”
nya förråd nere i källaren.

Här har man fått upp form för den nya väggen.
Gjutning gick hur bra som helst. Vi hyrde färdig
väggform från Doka som Ingo hade jobbat med i
Tyskland. Kanonbra system.

Tack för alla bra tips Ingo!
Vår Ingo leder arbetet så att det blir med toppkvalitet
när det blir färdigt i mitten av februari.
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Kvartalsmöte dec 2009
Och så var det dags för årets andra och sista
kvartalsmöte. Under första timmen tackade vi av
den vision vi jobbat mot i 8 års tid! Vi har nämligen
uppnått den nu! Så nu sätter vi nya mål och under
nästa stormöte kommer vi alla få se vår nya vision,
Vision 2015. Spännande!

Sedan pratade vi affärsidé, lönegruppen
informerade och vi pratade bonus. Mycket
populärt då det har varit många frågor och
funderingar kring just det ämnet.

Sedan fick alla veta
att 2009 års bonus
skall betalas ut i
samband med
decemberlönen.
Grzegorz var en av
många som var glada
över detta besked.

Efter det var det dags för lite fika. Då passade
alla på att mingla lite med varandra. Det är kul
att alla kan träffas ibland, utbyta idéer och
bara prata!

”självklart
Sickan”
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Byggettan informerar

Inspiration i mångfald

Efter fikat var det Roger och Robert Johanson från
Byggettans tur att prata. De upplyste om vad man
tjänar på att vara medlem, MB-grupper och
skyddsombud. Det var mycket bra information och
under 2010 ska vi komma igång med en MB Grupp.

Sedan var det dags för oss att resa till
TadzMBekistan. Kjell Kampe gav oss möjligheten att
fly från Sverige då det var krig i vårt hemland och bli
mottagna i ett nytt land. Där fick vi börja på SFI och
flytta till Svenneby…

Alla lyssnade intresserat på vad Roger och Robert
hade att säga.
”självklart
Sickan”

Vi fick oss en liten tankeställare när vi fick se hela
situationen från ett annat perspektiv. Det tog en liten
stund men mot slutet blev det en hel del skratt.

Dominik från Schweiz

Redan under mötet utsågs ett av våra nya
skyddsombud, Ferlander!
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Vantar till Convictus!

Klädinsamling 2009

När graderna sjunker och snön börjar falla finns det
ett stort behov av vantar till alla de som inte alltid har
någonstans att komma in och värma sig. Tack vare
Krister Olsson på Proguard Betongrenoveringar,
som stått för ekonomin, var det möjligt för oss att
skänka 900 par vantar till gästerna på Convictus.

Dagen då kläderna skulle köras ut till Convictus
började med att bilen packades full med kassar
med kläder. Sto, Helhetskommunikation,
Östgöta Enskild Bank och alla vi på Dipart har
hjälpt till att samla ihop allt. Tack!

Tacksamt togs kläderna emot och allt kommer att
komma väl till användning. Kylan är på väg och i
skrivandes stund faller snöflingorna lätt mot marken.
Det känns bra att veta att gästerna på Convictus har
möjlighet att på ordentliga kläder så de slipper frysa.
”självklart
Sickan”

Yasmin och Kaveh åkte ut
till Flemingsberg och köpte
vantarna. Sedan gick färden
mot Convictus, och Andrew
fick med sig lite kläder som
också kunde skänkas bort.

Vantarna var jätteuppskattade
och det var många som blev
glada! I början var alla lite
försiktiga, ”jag kan ta om det blir
några över”. Men när vår utsände
meddelade att det fanns 900 par
så ville alla ha var sitt par vantar!

Dominik från Schweiz
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Årets lyckade julfest!

Vilken trevlig julfest vi hade i år. God mat och
trevligt sällskap, vad mer kan man begära? Här ser
vi en stilig man som gör sig ett besök vid buffén…

Det fanns all möjlig julmat att välja mellan och
Yasmin ordnade så att all god mat från vårt
julbord kom Convictus till del.

”självklart
Sickan”
Dominik från Schweiz

Här ser vi Anders, del av festkommittén och även
toastmaster under kvällen. Det blev mycket sång,
frågan är vem som sjöng finast?

Avslutningsvis – festkommittén gjorde ett makalöst
jobb och det kändes riktigt bra att vi med våra
respektive kunde fylla en hel lokal. På följande två
sidor passar vi på att visa några trevliga bilder från
julbordet som gick i glädjens tecken!
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Vi har kontrakterat Jörgen Kruth för
specialträning av oss julgödda Dipartianer.
Jörgen Kruth är den i särklass mest
kände svenske kampsportaren. Han är
bland annat 5-faldig världsmästare i
thaiboxning. Jörgen är fortfarande fullt
aktiv i ringen och tävlar regelbundet.
Numera har han lämnat thaiboxningen
och K1 och tävlar i MMA. Jörgen är
också den mest kände och populäre
privattränare inom kampsport som finns
i Sverige. Vi har nu kontrakterat Jörgen
för att träna oss på Dipart. Med start
den 21 januari klockan 17.00 så
kommer vi fram till sommaren träna
under Jörgens ledning varje torsdag.
Träningen kommer vara inriktad på
smidighet, styrka och kondition och
givetvis kommer den anpassas till alla
oss som aldrig kört någon kampsport.
Det är den nyttiga träningen vi vill åt!
Adressen är Södermalmsallén 14
(hörnet Rosenlundsgatan 29,
Södra Station). Tel. reception:
08-720 76 26. Ansvarig för detta
hos oss är KTH-Peter och Kaveh.

Månadens Dipartian är Z:
Behövs det en motivering? Okey då.
Vi kan konstatera att Z först skött ett jättejobb i form av
Vaktkuren på Arlanda på ett utomordentligt sätt. Jobbet
gick bra, kunden är nöjd och grabbarna i hans gäng
stormtrivdes.
Därefter gick han vidare till gjutningen av vår största
betongplatta någonsin och resultatet upprepar sig.
Dessutom verkar det som om grabbarna i hans gäng har
något visst emellan sig. En gruppdynamik som är något
utöver det vanliga. Z ta med en vacker kvinna och ät
något gott på Mäster Anders på Hantverkargatan.

Ansvarig utgivare: Jens Hoffmann
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