Monthly
Vi fick nog! Tänkte därför i
nya banor, och anställde Brittis!

Förra Monthly frågan!!
Den vann Andrzej.
Rätt svar var Opera Huset
i Sidney! Grattis till två
biljetter till föreställningen
I väntan på Godot med
Mikael Persbrandt på
Stockholms Stadsteater !!

Kvartalsmöte!!
Ska vi ha den 11:e juni på
lagret i Länna! Vi ska ha de
vanliga aktiviteterna men
även en häftig grillfest med
riktigt gott käk!

Förstemannamöte
ska vi ha den 25 maj på
Beijers anläggning i Järfälla!
Separat kallelse går ut.

Vi gratulerar Linkan
som tillsammans med
sambon Viktoria blivit
föräldrar för första gången.
En liten son!! Vi grattar!!

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

Verktygsavtal klart

Vi har i alla år kämpat för att köpa in våra städtjänster vitt, vilket inte varit
någon självklarhet. När skattemyndigheten ringde och berättade att vår
nuvarande städfirma hade revision och att stora brister fanns i böckerna
även hos dem, då fick vi nog. Vi tänkte därför helt nytt. Vi valde att själva
kontrollera vår byggstädning och har därför anställt Brittis!
Det har visat sig vara ett lyckokast! Välkommen till oss Brittis!!
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Läs mer på sid 2

med Beijer, där vi nu har
kanonpris på alla verktyg.
Tack till alla killar som haft
förslag om vilka verktyg vi
ska ha för att vara
byggproffs!! Se även sid 6.

Vi tänker nytt, helt nytt.. …

Att krossa en colaburk med händerna kräver
ett tryck på 300kg.
Brittis utgår från vårt lager i Länna. Här ser vi
hur hon kollar mailen direkt på morgonen för att
se vad grabbarna ute på byggena vill ha från
lagret och vad de inte längre har behov av utan
vill lämna tillbaka när Brittis kommer nästa gång.

Att tanka biogas blev snabbt vardag! ”självklart
Sickan”

Brittis har blivit poppis bland grabbarna! Helt
plötsligt finns någon som bryr sig om våra
bodar. Här hälsar en glad Mario välkommen!!

Ordning och reda! Kaffe, te, frukt, handdukar
kanske till och med blommor och gardiner!
Våra killar är bäst och ska ha det bra i kojan!

Rent och fräscht! Det ska vi ha det! Men Brittis
ansvarar för många saker och har mycket att
göra! Så det ska vara undanplockat när hon
kommer så själva städningen går fort.

Evert och Andrzej är glada för att Brittis ville
börja på Dipart!
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Lönegruppen träffades!

Först in till mötet var Andrzej. Jens bad honom
delta då vi är 8 killar ursprungligen från Polen,
och några är ännu inte helt flytande på svenska.

Vår värdegrund säger ”går det bra för Dipart ska
det komma alla till del” Det här tänkte vi på när
vi skapade vårt lönesystem och det är något vi
försökt att leva efter.

Det blev 3 timmars intressanta diskussioner och
till slut så enades lönegruppen om beslut alla
kunde acceptera. Det bestämdes också att
gruppen snart ska träffas igen för att bland annat
diskutera hur bonusen fungerar för byggservice.

Våra duktiga polska kollegor
fick chansen att ta svenskt
yrkesbevis och få full lön!
I det här momentet, att prata, skriva autografer,
skratta och posera med alla som ville ha en
bild, där kom Magnus storhet verkligen fram!!
Tolken, Michael från Byggettan, gjorde så gott
han kunde men facktermer och annat är inte
lätt att översätta på ett enkelt och korrekt sätt.

”självklart
Sickan”

Marie informerar hur det gått sista halvåret.
”det är betydligt tuffare nu och även vi känner
av lågkonjunkturen”. Men hur fungerar vårt
lönesystem i en kraftig lågkonjunktur? Vi har
aldrig tidigare behövt tänka i de banorna..

Zygmunt och Jurek lyssnar medans Helena,
Roland och Michael diskuterar provet. Det visade
sig att ingen klarade provet utan vissa delar
måste göras om. Vi tar nya tag!
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Vi besökte Brf Jupiter
vars balkonger vi fixar.

Första delen har vi jobbat med länge nu! All
problemlösning sker ju i början. Tunga betongelement, dålig betong i plattor och väggar och
mer skador än alla trodde gör att jobbet vuxit.

Vi har på Nazifs initiativ byggt en betongfabrik.
Där ställs alla element upp för renovering

Nazif visar för vår utsände hur stödbenens
armering ser ut innan gjutning. Alla element står
snyggt och prydligt uppradade inför reparation.
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Pawel, knäsittandes diskuterar olika lösningar
med Witali. (Pawel är en utmärkt fotograf, flera av
de förträffliga bilderna från invigningen av Dipart
Norr har han tagit.)

Ett likadant element med ett nygjutet stödben.

I en annan ”fabrik” snickras formar ihop som
används när nya balkongplattor gjuts.

Jurek ”in action”.

Vi besökte Brf Jupiter…forts

Tarik och Jonas förbereder inför gjutningen.
Tarik blåser bort skräp och Jonas rostskyddsmålar armeringen. Jonas är en av 6 ambitiösa
elever som nu tar studenten från bygglinjen
och som gjort sin praktik hos oss på Dipart!

Här ser vi igen Tarik och Jonas i full gång.
Dessa plattformar som killarna står på är helt
suveräna. Att man alltid kan ha rätt arbetshöjd
är toppen. Skönt för rygg och axlar som sparas.

På väg till fikat kan inte Jurek låta bli att säga
att det finns fler balkonger i området och att
vår målsättning är att få fortsatt förtroende!
”självklart
Sickan”

Tarik visar en mellanskärm full med markerade
skador. Han och de andra väntade besked från
en konstruktör på hur de skulle behandla dessa
skador. ”Vi önskar beskeden kom fortare” sa
Tarik till vår utsände.

Vid fikat berättade Jens om det lönegruppen
kommit fram till och dessutom diskuterades
lönsamhetsförbättrande åtgärder! Så många
idéer kom fram att det beslutades att Daniel,
vår ekonomicontroller, ska komma ut och se till
att dessa förvaltas på bästa sätt så att ingen
bra idé glöms bort!
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Nytt ramavtal gällande brädgårdar klart! Vi kommer att
sänka våra inköpspriser!!!
Dipart handlade under 2008 från olika brädgårdar
för 10 miljoner kronor. När Daniel började jobba
som inköpsansvarig såg han att det fanns
möjlighet att samla inköpen hos en leverantör.
Då blir vi en stor kund och får förhoppningsvis
bättre service och lägre priser.

Jörgen Åsander är ansvarig för relationen med
Dipart. Han kommer att åka runt på våra byggen
och presentera sig. Det går givetvis bra att ringa
till Jörgen på 076-11 93 003 om man har frågor.
Vid beställning går det även att vända sig till Erik
Hörnesten som är innesäljare på 075-241 38 86.
”Ring även gärna in till mig på 0707-32 22 33 ifall
du har några idéer eller frågor gällande Diparts
inköp” hälsar Daniel.

Alla stora brädgårdar var intresserade av att ha
oss som kund och 13 anbud kom in från bland
andra Fredells, Nordströmsgruppen, Optimera,
Bygma, Beijer och Nacka trä.
Genom att skapa en ”Dipartkorg” innehållande de
produkter som vi normalt köper har priserna
jämförts med varandra. De tre brädgårdar som
lämnade bäst erbjudande bjöds in till fortsatt
diskussion. Som hjälp i dessa hade Dipart JanOlov Sundstedt, som tidigare jobbat med inköp
på NCC. Med Jan-Olovs hjälp lyckades Dipart
förhandla fram riktigt bra villkor.

”Jag är jättenöjd med det nya
avtalet! Nu kommer Dipart spara
mycket pengar och vi kommer
räkna hem fler nya jobb!!”

Detta gäller för våra bilar…
”självklart
Sickan”

Bäst erbjudande lämnades slutligen av Beijer.
Tanken är att allt byggmaterial under kommande
år ska handlas hos dem. Om det fungerar bra och
båda parter är nöjda finns möjlighet att förlänga
avtalet ytterligare ett år.

Diparts nya priser är nu inlagda i Lasses
kalkylprogram. Det gör att på alla nya jobb vi
räknar så utgår vi från de nya låga priserna.
Det gör att Dipart har större möjlighet att räkna
hem nya jobb och vår konkurrenskraft förbättras!

”Våra gamla Vitos börjar strula alldeles för
mycket. Dessutom börjar de se skruttiga ut.
Inte alls Dipartmässigt!! Vi kommer därför att
byta ut dem mot biogasdrivna Caddy Ecofuel
så snart det är möjligt.
Dominik från Schweiz
Vid verkstadsbesök gäller följande:
Bilar som är max två år gamla servar vi på
märkesverkstad.
Bilar äldre än två år servar vi på t ex Speedy
eller någon annanstans där det är billigt.
”Vid större problem med bilen eller frågor,
ring mig på 0707-32 22 33” hälsar vår bilchef
Daniel genom vår reporter.
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Grillfest med våra optiker!

Nu är det dags för årets grillfest för alla vi som
hjälpt till med arbetet för de hemlösa. Denna
gång träffas vi den 6 juni klockan 13.00 hemma
hos Tinne på Brännäsvägen 12 på Ingarö. Vi
sitter på hennes fina altan och mår gott om solen
skiner vilket den naturligtvis gör på Sveriges
nationaldag. Det blir femkamp och tipsrunda.

Anmälan till Tinne på vision.nu@spray.se eller ring
Yasmin. Svara senast den 2 juni så vi vet hur många
biffar vi ska köpa. Välkommen önskar optikerna Tinne,
Katta, Gunilla och Alvar.

Hög tid att börja träna
inför Midnattsloppet!!
Nu är vi anmälda till
loppet. Vi blir minst 17!
Ett stort och härligt
gäng, men vi har plats
för fler, anmäl er till
Yasmin senast 30/5!
Glöm inte det generösa
erbjudandet firman står
för. 1000kr till alla som
deltar, 3000 om du slår
föregående års tid!!
Yasmin, ”Z”, Thomas,
Kim, Augustin, Darko,
Arto, Jens, Ferlander,
Åke, Markus, Schierman,
Andrew, Svensson,
Håkan, Jonas och PärHenrik är klara! Nu ser

vi till att få en toppkväll! Fråga Lucas vem han ska slå i år?
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Vi förändrar lite i vårt lag!

Vår omtyckte arbetsledare Håkan väljer att
jobba med färre kunder men då ta ett totalansvar för dessa. ”Jag saknar snickrandet och
den glädje det ger att bygga” säger Håkan och
fortsätter ”det är också splittrande att hålla
i så många olika projekt samtidigt. Jag tror
denna lösning passar mig och mina framtida
kunder bättre” Jens låter hälsa: ”det enda som
är viktigt är att Håkan är kvar. I vilken roll, det
får han själv gärna bestämma.”
Rolf Kaae som började som arbetschef har
slutat. Rolf var provanställd och vi har kommit
överens om att inte förlänga prövotiden.
Vi önskar Roffe lycka till på nya jobbet.
Yasmin accepterade
erbjudandet om en
fast tjänst hos oss!
Vi är nog alla lika
glada men gladast
är nog grabbarna!
Yasmin håller i stora
delar av vår administration, hemsidan,
delar av Monthly
samt en mängd olika
projekt! Hon börjar
precis som Marie, bli
oumbärlig för oss!

Nya hemsidan tar form!!

Snart kommer vår nya, moderna hemsida!
Inom en snar framtid kommer vi mötas av denna fina framsida när vi
besöker www.dipart.se. Nu jobbar Yasmin och Sami för fullt med att
ta fram en ny design och att ändra om i strukturen på hemsidan. Den
Foto Torsten
5 juni
är detAnderberg
tänkt att allt skall vara klart. Några nyheter är att valda
delar av hemsidan översätts till ett flertal språk och att Jens kommer
informera om vad som händer i ”Jens Blogg”! Det kommer även att
läggas upp 4 - 5 filmer om bland annat Diparts själ och vårt arbete
mot svartjobben. En introfilm ska starta när vi kommer in på sidan.
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Are you lonesome tonight…
Det var inte vi när vi såg Elvis på Cirkus!
Under pausen samlades vi
i Champagnerummet.
Grundaren av Hudikteatern och skaparen av
Elvis, Pär Johansson kom
till oss och delade med
sig av historien bakom
Elvis och roliga händelser
genom åren som gått.
Riktigt häftigt att han
som precis framträtt på
scen plötsligt var framför
oss pratandes.

Vi bjöd 25 av våra vänner att se den kritikerrosade föreställningen ”Elvis” tillsammans med
oss. En show som ett gäng utvecklingsstörda
och normalstörda sätter upp med manusförfattaren Pär Johansson i spetsen.

De duktiga
skådespelarna
fick stående
ovationer av
alla efter
föreställningen
Innan showen började passade vi på att
mingla. Här ser vi bland annat Mikaela, flickvän
till Daniel, och Palle Lundberg, kommunchef
för Botkyrka kommun och även utsedd till årets
chef 2008!

Sedan satte showen igång med dunder och brak!
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Alla var nöjda och glada efter showen!
Kvällen var verkligen lyckad och vi ser
fram emot något liknande nästa år!

Välkommen till en fantastisk
naturupplevelse för hela familjen!
Vi har den 27 juni hyrt en
20 hektar stor och 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!
Vi anmäler oss till Yasmin
på yasmin@dipart.se eller
ringer på 08-716 90 50
senast den 20 juni!

Fisket börjar klockan 12.00 på
dagen och pågår så länge vi vill,
gärna in till sena småtimmarna!!

För barnen är det en höjdare!! Nu om
någon gång kommer de få fisk! Bästa
kompisen är också varmt välkommen!
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Det blir bara inte bättre än så
här!! Lek, fiske, grilla och käka
i goda vänners lag!!!

Hur fångar vi fisken?
Det går alldeles utmärkt att kasta med små spinnare
eller med små skeddrag. Att meta är också effektivt.
Tänk 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, powerbate när vi metar.
Vill vi komplettera fiskeutrustningen så ta med Dipart
Monthly till Hornsgatan 123 så får vi 15% rabatt och
proffshjälp. Fråga efter Henrik.

Hur tar vi hand om fisken?

Finns det verkligen fisk 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 20 st i år.

Om jag åker själv, hittar jag?

Kör mot Arlanda flygplats.
Vi rensar fisken på plats. Så ta med kniv och tidnings- I rondellen innan Arlanda flygplats står en skylt
papper som är utmärkt att förpacka den i. Plastpåsar Almunge, kör till Almunge.
direkt på fisken är inte bra. Isklampar och kylbag är
Vid Almunge är det stopplikt, sväng vänster vid
utmärkt om man ska ta hem fisk.
stoppskylten, ett T-kors vid skolan.
Kör ca 400 meter därefter sväng höger skyltat
Hallstavik (vid en ICA-butik).
Kan vi laga till den?
Fortsätt ca 15 km till nästa T-kors så kommer vi
Självklart, eldstad och ved finns. Så vi tar med salt,
fram till en stopplikt. Där svänger vi höger mot
citron och aluminiumfolie och annat gott som vi vill ha
Hallstavik.
till. Så grillar vi och festar!!
Kör rakt fram ca 10 minuter tills vi passerar en sjö
som ligger på bägge sidor om vägen. Den är vacker
Att tänka på:
och heter Vällern. Ca 3-4 km efter Vällern sväng
Bada går alldeles utmärkt i sjön.
höger mot Fyrväpplingen.
Toalett finns i närheten av sjön.
Kör mot fyrväpplingen. Vi kommer till vägens ände
Flytvästar tas med efter eget behov.
och då är vi framme.
Marken är lite kuperad och bergig
Här parkerar vi och går ca.
så riktigt små barn behöver tillsyn.
300 meter till sjön. Sjön är
skyltad med Holmsjön. Det
Vem kan jag ringa?
finns en liten gårdsbutik
Yasmin är reseledare, 08-716 90 50
Där vi kan handla fiskegrejer.
John är ansvarig på Fyrväpplingen 070-635 75 05
www.fyrvapplingen.se för mer info.

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

Foto Torsten Anderberg
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Jag har glömt att anmäla mig,
får jag komma ändå?
Jaaa alla som på något sätt har med Dipart att göra
får komma. Ju fler ju roligare! Det är bara att komma!
Sjön är stor, det finns plats för alla! Och fisk till alla!!
Dipartianer, lärlingar, praktikanter, kunder och vänner
till våra vänner. Vi ringer Yasmin och anmäler oss.
(För matens skull,
vi bjuder nämligen
på kaffe och käk.)

Lucas och Andreas åkte
med Vision.nu till Göteborg.
Tinne i full gång
med att utföra en
synundersökning.

Gänget åkte till Stadsmissionen för att undersöka
ögon och dela ut glasögon till de hemlösa. Tinne
berättar om resan: Vi har haft en otroligt trevlig helg
med en del jobb men tyvärr inte så mycket som vi
hade hoppats. Det blev totalt ca 75 kunder och vi
hade minst hoppats på det dubbla. Positivt var att vi
hade med oss glasögon som passade alla.

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

Tinne fortsätter: Lucas och Andreas var
jätteduktiga och verkligen trevliga att ha med.
Vi var ute på trevliga restauranger och hann
även med nöjesattraktionen Liseberg.

Delar av gänget som åkte till Stadsmissionen
i Göteborg. Och Silvers gamla Bettan förstås.

Nya jobb som drar igång!
Brf. Hästhoven i Järfälla. Garage till en förening som ligger granne med Niklas jobb i Aspnäs. Arbeten skall
utföras direkt efter semestern och vara klart till december. Vattenbilning av väggar och pelare passar ju som
handsken nu när vi köpt egen vattenbilningsutrustning. Även nytt tätskikt på det övre däcket ska läggas.
Brf. Västerbris i Orminge. Ännu ett jobb tillsammans med Billy Molin på HSB Konsult. Ett litet garage där
vi skall renovera pelare och väggar, renovera ett 40 tal garageportar samt lägga nytt tätskikt på övre däcket.
Start är omgående och det ska vara klart efter sommaren. Johan blir arbetsledare på bägge dessa jobb.
Motivering: Johan håller som arbetsledare i
många objekt. Han gör det på ett trevligt sätt,
med glimten i ögat och samtidigt har han en stark
integritet. Johan får respekt av killarna, uppskattning av våra kunder och ett erkännande av Marie!
Johan, en dunderkväll på Grill med Jenny är priset!

Månadens
dipartian:
Johan
Ansvarig utgivare: Jens Hoffmann
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