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TREVLIG SOMMAR!!!

Vi investerar i vattenbilningsutrustning
och tar på allvar upp kampen med
branschens stora betongspecialister!

Fiskeresa för alla!

Den 27 juni är det dags för
vårt årliga fiske i Fyrväpplingen! Mer information finns
på sidorna 14 & 15. Det
kommer bland annat vara
30st laxar på 3-5kg som just
den dagen simmar omkring
riktigt hungriga, som av en
händelse! Alla Dipartianer
från praktikant till kalkylator,
kunder och leverantörer är
varmt välkomna.

Gratis biljetter till olika
teaterföreställningar
finns på kontoret!
Medverkande skådespelare
är bland annat Fares Fares
och Helena af Sandeberg.
Olika datum på föreställningarna och först till kvarn
gäller! Självklart gratis.

Nya lopp att delta i!!

Nu är vi 18 stycken anmälda
till midnattsloppet och nya
utmaningar står på tur! Se
mer på sidan 16.

Kontorsbemanning
under semestertider

Karpa och Evertsson, vårt team för vattenbilning, är verkligen nöjda!
Och inte undra på, de är ansvariga för marknadens bästa utrustning!
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Läs mer på sid 2-3

Kontoret kommer vara
bemannat under hela
sommaren. Har ni frågor
kring administrationen
är det bara att ringa in!
Frågor angående löner
och ekonomin kommer
inte kunna besvaras under
veckorna 28, 29, 31 & 32.
Med det spelar nog ingen
roll för då har vi semester!!!

Vi tar på allvar upp kampen forts…

Karpa, Niklas och Evertsson provar lansen.
Här tar Daniel emot Dynajet som kommer till
lagret i Länna med vårt nya fina vattenbilningsaggregat. Det är verkligen en snygg pjäs!

Bra grejer är a och o. Kan vara bra med skydd
i skorna... Om strålen råkar peka åt fel håll en
sekund eller två. Evertsson verkar nöjd.
Evertsson, PH, Daniel och Karpa inspekterar
maskinen. Den är onekligen mäktig.

”självklart
Sickan”

Daniel skriver på avtalet och maskinen är vår.

Daniel kontrollerar att allt är med, enligt offert!

Genom att leasa en egen maskin och inte längre
behöva köpa in vattenbilning räknar vi med att
göra en besparing på minst 500 000 kronor redan
första året. Dessutom kommer kvalitetsarbetet
underlättas när vi håller i denna viktiga del själva.
Evertsson och Karpa blir två nyckelspelare i
Dipart framöver!
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Det var precis att ekipaget gick in! Jurek är
mycket nöjd! Kan man tro att någon estet lagt
sig i den grafiska utformningen!
Stene stannar till på kontoret på väg till första
arbetsplatsen med vår nystripade bilningsutrustning, givetvis med luren mot örat.

Jobbet det gäller är ett garage i Orminge ägt
av en HSB förening. Pelarna vi ser på bilden
ska bilas ner och gjutas om. Där kommer
vattenbilningutrustningen in helt perfekt.

Evertsson startklar, redo att gå på och bila bort
all den dåliga karbonatiserade betongen!

Jurek och Czeslaw tar här emot maskin,
lastbil och Stene. Det är smidigt att vi kan
förflytta ekipaget med hjälp av vår lastbil.

Det är härligt att den ekonomiska studien
Daniel gjorde för ett halvår sedan nu lett till
att vi bilar med egen utrustning.

”självklart
Sickan”
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Nyanställningar på Dipart!

Marcus Ericsson har börjat hos oss som
snickarlärling efter att i ett års tid praktiserat
på Dipart. Enligt grabbarna får vi i Marcus en
ambitiös kille med ett ordentligt sinne för att
hålla tider och alltid ge järnet! Dessutom alltid
glad, vilket är en härlig egenskap!!

Jonas Nyström börjar som betonglärling
efter att ha praktiserat sedan årskurs ett.
Jonas skrev i utvärderingen av sin tid på
Dipart ”det känns som man är med i gänget,
hur många praktikanter känner så?”. Jonas
går rakt in i Mattes gäng på Brf Jupiter.

Mattias Shierman fick jättebra betyg av
gubbarna som jobbat med honom och det
var det som fällde avgörandet! ”En toppenkille” sa en av våra etablerade snickare och
fortsatte ”det är bara att anställa honom som
snickarlärling: Viljan finns, rutinen kommer”.

Peter Carlsson börjar som arbetsledarassistent och kommer stötta Johan med alla
betongjobb. Har pluggat på KTH i Haninge
och är precis som Johan högskoleingenjör.
Peter kommer jobba hela sommaren så
Johan och Silver får välbehövlig avlastning.
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Nyanställningar på Dipart, forts!

Kevin Andersson har gått ut gymnasiet och
påbörjar nu sin lärlingstid. Kevin har under
hela gymnasietiden gjort sin praktik hos oss
med extremt gott resultat. ”Kevin ska vi
självklart hålla hårt i och försöka ha kvar inom
Dipart” sa Johan Käck.

”självklart
Sickan”

Joey (”djoi”) Garrihy har kommit till Sverige
från Irland. (Svensk flickvän förstås). Börjar
direkt att arbeta med vaktkuren på Arlanda
som snickare under vår försteman ”Z”.
Vi förlorar Björn Johnsson som lämnar oss
för att gå till en annan bransch! Han lämnar
snickaryrket och ska framöver jobba med
marknadsföring och försäljning! Vi är övertygade om att Björn kommer bli duktig även
på det! En stor förlust! Kom på fisket Björn!

Erik Berg Karlström. Omtyckt, trevlig, lojal
och mycket ambitiös. Efter väl genomförd
praktik ville alla betongarna som haft med
Erik att göra ha honom i sina lag!

(fd lagkapten i pojklandslaget i fotboll, känn på den)

Mathias ”Wannis” Wanneberg är en vågsurfande, hårdrockande Nynäshamnskille
som numera bor med tjejen i Johanneshov.
Fullbetald sedan ett par år och nu med
främsta fokus att kontorsanpassa lokaler åt
Fabege i Wedins gäng!
Max lämnar oss efter knappt 6 år. Han har
kommit fram till att han ska jobba med något
helt annat än betong. Vad vet han inte ännu!
Vi lyckönskar honom och hoppas att hans
nästa karriär blir lyckosam på alla sätt! Tack för
den här tiden Max!

Sida 5

Kvartalsmötet i juni.
Jens inleder

Jens inleder och berättar om vår vision, affärsidé
och kärnvärdena som i grunden styr allt vi gör.
Marie pratar ekonomi

Dino arbetar som föreståndare för ett härbärge i Bandhagen. Det är dit vårt stöd ska
gå! Här diskuterar Daniel och Dino hur vi bäst
ska lösa behovet av kyl- och frysmöjligheter
vid bespisning av många gäster samtidigt.
Nöjd Medarbetarenkät

Nästa punkt på dagordningen var att Marie
berättade hur vår ekonomi ser ut. Vi kan konstatera att 2008 blev bra men att inledningen
på 2009 varit extremt tuff lönsamhetsmässigt.
Nytt projekt

”självklart
Sickan”

I vår vision står det att vi ”ska ha dokumenterad
hög arbetstillfredsställelse” och hur ska vi veta
det om vi inte ställer relevanta frågor? Vi spred
ut oss över vårt lager och svarade anonymt på
de olika påståendena. Nu kommer vi få reda på
vad som fungerar bra och vad vi måste jobba
mer med tills nästa år!
Dominik från Schweiz

Efter paus och mingel presenterade vi ett nytt
projekt! Vi ser Dino presentera Bryggan Vantör
som är en ideell, politiskt och religiöst obunden
förening som ger stöd till hivpositiva och ofta
hemlösa med missbruksbakgrund. Vi på Dipart
kommer stödja Dinos arbete på alla sätt vi kan!
Och vi är redan igång. Vi på redaktionen ska
följa arbetet och rapportera kontinuerligt.

Ari är precis på väg att droppa årets enkät...
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Kvartalsmötet i juni, forts...

Vi grillar och äter gott

Yasmin lanserar
vår nya hemsida

Vår nuvarande hemsida lanserade vi under 2002.
Så den har sett sina bästa dagar. Vi har nu med
Yasmin som projektledare, Sami och Jens som
assistenter och med filmteam och andra konsulters
hjälp jobbat fram en ny hemsida. Yasmin
presenterade här vår nya hemsida. Tyvärr var det
för ljust i tältet så vi såg inte mycket... Men den
verkar bli bra och beräknas fullt färdig ligga ute på
nätet inom 1-2 månader!

Thomas drog igång en massiv grillning prick 15.00.
Vi pratar många kilo kött för att mätta 70 byggproffs!
Brittis hade fått till det suveränt med potatissallad,
grönsallad, marinerat kött och dricka till alla.

Thomas pratar om höstens alla nya jobb

Micke Jacobsson, en klippa ute på Arlanda!

Thomas kunde presentera nya jobb för 30 miljoner!
Jättebra, då återstår bara ungefär lika mycket så
är årets omsättning i hamn! Nu ser hösten bra ut!
Stenes lastbil har varit en oerhört bra investering.

Vi minglar och lär känna varandra bättre

Mellan de olika informationspassen så minglade vi
runt på gårdsplanen. Vi är ju många nu och jobbar vi
inte på samma bygge så känner vi inte varandra.
Därför är den här typen av träffar så viktiga.

Vårt lager är en suverän plats att ha kvartalsmöten
på under sommarhalvåret. Och dessutom så kostar
det oss vare sig hyra eller parkeringsavgifter!!

Sida 7

Förstemannamöte hos Beijer!

Vår satsning på bodstädning
i egen regi är en klar succé!

Efter att Beijer presenterat sig var det dags för Jens
att gå igenom våra kärnvärden och Riktlinjer för
förstemän. Det är bibeln för våra förstemän.

Kul att träffas och bolla lite erfarenheter! Diparts
klippor Ferlander, Roger och Ingo äter gott.

Brittis gör det så bra så nu ringer våra kunder och
undrar ”kan vi möjligtvis få köpa Brittis tjänster av
er?” Vi hjälper i dagsläget AJS Måleri som har klivit
fram som en fantastiskt bra samarbetspartner och
nu har även Sigtunahem frågat om de kan få hjälp
av Brittis! Det är bara fantastiskt kul att det går så
bra! Smaka på namnet Dipart Städ AB.. … …

In kommer en Caddy Biogas
och ut åker en törstig Cheva!!
Daniel går igenom inköp och ekonomi.

Foto Torsten Anderberg

Beijers platsansvarige Michael beskriver för
Norman, Wedin, Ferlander och Håkan hur de ska
serva Dipart på bästa sätt. ”Diparts krav är höga,
men vi på Beijer har resurserna att svara upp”.

Silvers gamla bensinslukande Cheva ska bort!
Istället har Daniel fått tag på en lätt begagnad
Caddy biogas! ”Över 50 000 kr billigare än en ny”
konstaterar han nöjt efter, enligt honom, ännu en
bra affär.
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Lagerinventering –vi ska
göra material till pengar.. .

Panelmontage till Forellen.

Vi producerade panelen till den nya våningen på
P-Huset Forellen i vårt lager i Länna .

Som alla såg på kvartalsmötet är lagret fyllt till
bredden med materiel vi använder varje dag.

Det är onödigt att köpa nytt när vi redan har så
mycket oanvänt på lagret som inte har kommit
till användning! Ring eller maila Stene eller
Brittis och kolla av läget när ni är i behov av
olika materiel, färger, armering, skivor, plank,
reglar ja allt. Adressen är lagret@dipart.se
Det är helt suveränt om vi kan göra om
överblivet material till likvida medel!

Skottkärror, stegar, pirror, rullar, kablar, lampor
och listan fortsätter…. …

Peter kontrollerar det nymålade virket till panelerna.

PH var med
och
producerade
panelerna
tillsammans
med Peter.

Här ser vi de färdiga panelkassetterna.
Peter hälsar att lagret är en utmärk plats att utnyttja
till produktion tack vare de stora, luftiga tälten.

Sida 9

Nya jobb inför hösten!
1 En enorm vaktkur på Arlanda

I konkurrens med bland annat Peab räknade Thorsell, Pastorn och Lasse hem bygget av en
enorm vaktkur åt Luftfartsverket. Ca 7 miljoner kronor går bygget på. Ett stort och bra projekt som vi
nu bör vara proffs på efter att ha byggt en mindre vaktkur i vintras åt Luftfartsverket. Pastorn
kommer driva jobbet och med Z som försteman. Dipart får återigen en möjlighet att visa att vi kan.
Det är riktigt skönt att vi fick det här jobbet då vi annars skulle ha haft alldeles för lite att göra ute på
Dipart Norr. Att kunna visa upp en Dipart-skyltad arbetsplats för alla flygresenärer som passerar är
inte fel! Det här är ett projekt som är en riktigt rolig utmaning och dessutom med en beställare som
är rakt igenom professionell. Det har alla möjligheter att bli bra! Det är upp till oss!

2 Renovering av Skärsätra Torg

Lasse räknade hem renoveringen av ett litet
butikscentrum. Uppdraget består av att göra om pplatser med nya planteringar, riva och bygga om
skärmtak, ny stensättning, nya glaspartier mm.
Arbetsledare blir Andy och försteman är ännu inte
utsedd. Det här är lite kul för först renoverade vi
balkongerna på sex punkthus till Brf Skärsätra,
sedan tog Niklas som försteman och renoverade
ett litet P-Hus till samma förening och nu kom till
föreningens köpcentra!
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Sträck på dig Lasse, det är du värd.

3 Balkongrenovering Ormen Långe 6 Kv Pelikanen åt Stockholmshem

Huset Ormen Långe är 300 meter långt och
byggdes klart 1964. Ormen Långe innehåller
256 lägenheter på 16 portar och ligger i området
Vårby-Haga i Huddinge kommun. Det långa
huset är väl synligt från motorvägen E4 och E20
som går strax förbi. Huset ägs av HUGE. Vi ska
med start direkt efter semestern renovera 72 av
husets samtliga balkonger. Går allt bra och Huge
får pengar tilldelat för ytterligare renovering så
har de option på resten av balkongerna.
Det här var ett kanonroligt jobb att få!

4 Brf. Volontären åt ÅF

En avancerad innergård i Birkastan. Bjälklaget
skall bort helt, en ny dragning av avlopp och
vatten till gården skall göras samt till inre gårdshuset. Elmatningen till fastigheten skall dras om.
Ett nytt bjälklag skall gjutas och även tätskikt
och dränering. Allt sker under väderskydd.
Arbetsledare blir Andy med stöd av Silver.

5 Kv. Kupletten åt Huge

Vi får förtroendet att fortsätta på ytterligare ett
våningsplan på det garage där AMA-gruppen
renoverade ett par våningar för två år sedan.
Arto och Ari kommer att mer eller mindre själva
Foto Torsten Anderberg
driva jobbet då de är självgående ut i
fingertopparna. Det är häftigt att se hur lite stöd de
behöver på sina entreprenader. Kontakterna med
leverantörer och underentreprenörer håller de
gärna i själva.

Det är ett stort gårdsjobb delat på två etapper
som vi gör åt Stockholmshem. Under etapp ett,
nu i höst, ska vi byta isolering på en liten gård,
en takaltan ska få ny isolering, räcken ska göras
om så att de uppfyller alla krav och normer, en
evakueringstrappa ska bytas ut samt fasader
putsas. Allt sker under väderskydd. Etapp två,
den stora gården, ska utföras under våren 2010
Då ska tätskiktet och skyddsbetongen bort,
balkar ska blästras och målas, det ska även
bytas brunnar på gården, cellbetong ska gjutas
som utfyllnad med viss värmeisolering, ny
skyddsbetong och nytt tätskikt på det.
Arbetsledare blir Peter C med stöd av Johan.
Projektet uppgår till ca 2 miljoner kronor/ etapp.

7 Solna Business Park åt Fabege
Uppdraget består av att utföra en lättare
renovering av ytskikt på ett 600 kvm stort
område. Dessutom ska våra snickare riva
befintliga väggar för att därefter bygga nya där
den nya hyresgästen hellre ser väggarna
placerade. Diverse löpande underhåll åt
förvaltningen sker parallellt under sommaren.
Ca 2 personer kommer att vara sysselsatta
under semesterperioden. Andy och Anders
delar på ansvaret.

8 Kv Rumsfilen åt Stockholmshem

Består av 62 balkonger där vi byter skärmar och
blästrar och renoverar balkongernas över- och
undersidor. Projektet påbörjas i september och
ska vara klart i oktober.
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Byggservicearbetena åt
Sigtunahem fortsätter.. ..

Byggserviceuppdragen åt Sigtunahem ska skötas
inte bara på arbetsplatserna. Administrationen är
också viktig. Här jobbar Darko med pappersbiten
på vårt lilla Sigtunakontor!

Åke och Micke håller på att bygga upp en lägenhet
som vi totalsanerat efter en kraftig fuktskada. Lister,
foder, nytt kök ja listan kan göras lång. Det är ett
jätteroligt jobb som går bra! På bilden lastar Åke ut
materialet som ska användas under dagen.

Darko redo bredvid ”The Red Flying Arrow”.

TV 4 var där och gjorde ett reportage om Vision.nu
och vårt arbete med att göra synundersökningar
och prova ut lämpliga glasögon.

Väl ute på arbetsplatsen möter Linkan upp.
Skivorna ska in och det är tur att grabbarna är
stora och starka. I den här lägenheten renoverar
vi ett badrum som fått en kraftig fuktskada.

Micke mäter upp bänkskivan för att därefter börja
montaget. Vi har nu 5 killar i Sigtuna som kör för
fullt både på traditionella byggserviceuppdrag och
på andra små projekt! Generellt kan vi säga att det
fungerar mycket bra nu när vi är inkörda i Sigtuna!
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Darko och Linkan trivs bra i Sigtunagänget.

Kevin fick diplom vid Stockholms
byggmästareförenings120 års jubileum!

Sten Nordin, finansborgarråd i Stockholm, var där
och höll ett mycket uppskattat tal till middagen!

En stolt Kevin går fram för att ta emot sitt diplom.
Fotograf för sidans 4 bilder är Rosie Alm.

Kevin var en av många duktiga ungdomar som
fick diplom!

Pågående Arbeten sommaren 2009
Vecka
Duvbergsgaraget
Ormingegaraget
Stuvstabron
Pelikanen gårdsren.
Aspnäsgaraget
Hästhovengaraget
Brf Jupiter
B2B Solna
Grev Turegatan garage
Arlanda
Karlavägen 100

Semestrar tjänstemän 2009
Vecka
Anders Silver
Johan Ahlstrand
Pastorn
Thorsell
Peter Carlsson
Andy

Våra byggproffs minglar med höjdarna inom
Stockholms byggvärld!
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Välkommen till en fantastisk
naturupplevelse för hela familjen!
Vi har den 27 juni hyrt en
20 hektar stor vacker sjö.
Den ligger oerhört fint
inne i skogen en bit
utanför Arlanda.

Vi ska fira att det snart
är sommarsemester!!
Alla som har någon form
av koppling till Dipart är
välkomna! Vi anställda,
praktikanter, kunder och
leverantörer! Och givetvis
hela tjocka släkten förstås!
Anmälan till yasmin@dipart.se
så vår projektledare Yasmin
kan beställa pytt i panna med
rödbetor och ägg! Jättegott!

Fisket börjar klockan 12.00 på
lördagen och pågår till klockan
22.00 söndag kväll!! Fiskefreaks
kan alltså fiska även söndagen!

För barnen är det en höjdare!! Nu om
någon gång kommer de få fisk! Bästa
kompisen är också varmt välkommen!

Det blir bara liksom inte bättre än
så här!! Lek, fiske, grill och gott käk
i goda vänners lag!!!
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Hur fångar vi fisken?

Det går alldeles utmärkt att kasta med små spinnare eller med
små skeddrag. Att meta är också effektivt. Tänk då på att fisken
är skygg så det är bra att komma ut en bit från båten eller
klippan man står på. (Inte för kort metspö). Bottenmete är
dundereffektivt. Vi använder gärna mask, räka eller powerbate
när vi metar. Vill vi komplettera fiskeutrustningen så ta med
Dipart Monthly till Söders Fiskebutik på Hornsgatan 123 så får
vi 15% rabatt och proffshjälp. Fråga efter Henrik. Han kan
laxfiske!!

Hur tar vi hand om fisken?

Vi rensar fisken på plats, så ta med kniv och tidningspapper
som är utmärkt att förpacka den i. Plastpåsar direkt på fisken
är inte bra. Isklampar och kylbag är utmärkt vid hemtransport.

Kan vi laga till den?

Självklart, eldstad och ved finns. Ta med salt, citron och
aluminiumfolie och annat gott som vi vill ha till. Så grillar vi!!

Att tänka på:

Bada går alldeles utmärkt i sjön.
Toalett finns i närheten av sjön.
Flytvästar tas med efter eget behov.
Marken är lite kuperad, bergig så
små barn behöver tillsyn (1-3år).

Finns många fiskar i sjön?
Sjön är stor, hela 20 hektar. Trots det så kommer det vara god
napplycka. Delvis beroende på att vi ”fyller på” fiskbeståndet
ett par dagar innan vi kommer, och vi har inte snålat, lita på
redaktör´n!, Det kommer vara god fiskelycka och inget är
häftigare än att ha en lax på kroken!! Vår målsättning är att
alla barn får minst var sin fisk och att Mario får under 20st.
Det finns 14 roddbåtar att tillgå! Gamla goa ekor!!!

Om jag åker själv, hittar jag?

Kör mot Arlanda flygplats. I rondellen innan Arlanda flygplats
står en skylt Almunge, kör till Almunge. Vid Almunge är det
stopplikt, sväng vänster vid stoppskylten, ett T-kors vid skolan.
Kör ca 400 meter därefter sväng höger skyltat Hallstavik (vid
en ICA-butik). Fortsätt ca 15 km till nästa T-kors så kommer vi
fram till ännu en stopplikt. Där svänger vi höger mot Hallstavik.
Kör rakt fram ca 10 minuter tills vi passerar en sjö som ligger
på bägge sidor om vägen. Den är vacker och heter Vällern.
Ca 3-4 km efter Vällern sväng höger mot Fyrväpplingen.
Kör mot fyrväpplingen. Vi kommer till vägens ände och då är
vi framme. Här parkerar vi och går ca 300 meter till sjön. Sjön
är skyltad med Holmsjön. Det finns en butik att handla
fiskegrejer i. (Vi kommer givetvis skylta vägen!!)

”Mina barn vill tvinga mig att
tälta och fiska även på söndag”

Vem kan jag ringa?
Yasmin är reseledare, 08-716 90 50
www.fyrvapplingen.se för mer info.

Störst fisk!!

Ett fint pris till den som får störst fisk är inrättat!!

Det går utmärkt! Det finns en enkel men mycket
funktionsduglig camping som är gratis för Diparts
gäster. Dusch, toalett och vatten ingår givetvis och
oj vad mysigt det kan vara nere vid sjön på kvällen!
Spöna i! Vattnet spegelblankt! Laxen hoppar och
vakar! Grillat kött sprider en god doft runt grillplatsen!
Mmmmm det kommer bli hur mysigt som helst! Att
det kommer att nappa är självklart! Söndag morgon?

Foto Torsten Anderberg

Vi har i år fått indikationer på att mängden fisk i sjön
är fördubblad! Dessutom vet vi att ett trettiotal laxar
på minst 3 kg styck simmar i sjön ordentligt hungriga
just denna dag! Som av en tillfällighet…

Alla Dipartvänner! Maila eller ring Yasmin
och kom! Ni är hjärtligt välkomna! Och ta
givetvis med barnen och er käresta!
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Dipart Boys går från
klarhet till klarhet!

Än så länge så är vårt fotbollslag obesegrade! Senaste
matchen slutade 2- 0 för Dipart Boys och på de andra
har det inte gått sämre. Vi har bland annat vunnit mot
Enter Card med 5 – 2 och 8 – 1 slutade det mot
Långbro IF. Riktigt bra Dipart Boys, forsätt precis så här!

Här ser vi en del av vinnargänget samlat! Vi hoppas
ju mycket på nyanställda Joey och Erik i laget.

Mario redo för att slå ett inlägg! Mario är riktigt
duktig i fotboll, också! Undrar om han kommer slå
rekordet på lördag. Förra året fick han 17st laxar...
...I år får Mario vara fiskecoach åt barnen istället...

Fler löparutmaningar
för oss friskusar!!
•Bellmanstafetten en rolig stafettävling

där vi sätter ihop ett lag bestående av 5 personer
som alla springer 5 kilometer. Tävlingen går av
stapeln den 5 september på Norra Djurgården,
start vid Stora Skuggan. Klart vi ska vara med!

•Tjurruset är ett av höstens tuffaste lopp som vi

bara inte får missa! 10 km av besvärlig terräng där
styrka och uthållning sätts på prov. Låter väl kul?!
Den 17 oktober äger denna löparutmaning rum!

Nu ger vi järnet!! Vi anmäler vårt intresse till att vara
med på dessa roliga lopp! Detta gör vi genom att
ringa Yasmin på 716 90 50!

Månadens Dipartian!!

”Han är organisten i kyrkan, han gör inte så
stor grej av det men han finns i bakgrunden
och ger stöd och hjälp till förstemannen och
arbetsledningen genom sin breda kompetens
och stora kunnande. Han är ett bra bollplank,
vi löser problemen ihop” säger Pastorn med
blanka ögon i sin motivering. ”Frågar man
Roger får man alltid hjälp” sa Åke. Roger, ta
med kärestan till Melkers Krog Fredsgatan 11
och ät riktigt in i bänken jättegott!
Ansvarig utgivare: Jens Hoffmann
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