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Grattis på stora dagen!

Efter ett riktigt tufft år så kan vi nu
konstatera att det ser ljusare ut. Kan
vi lägga lågkonjunkturen bakom oss?

Mattias Lindberg som fyllde
25 den första oktober!

Nya bilar!
Fyra nya Caddy Maxi
biogas är nu köpta och
levereras lagom till jul!

Arbetsdag på härbärge
Nästa besök är på
Convictus i Högdalen den
26 november. Vi samlas kl 9
och drar igång kl 10.
Vi behöver 3 frivilliga från
Dipart som hjälper till. Vi
anmäler oss till Yasmin
på 08-716 90 50.

Julledighet närmar sig
Helglön utbetalas för 24/12,
25/12, 31/12, 1/1 samt 6/1.
Arbetstidsförkortningen är 3
dagar om du anställdes
senast 2008-04-01.

Vi glömmer inte att

Det är svårt att sia om den framtida konjunkturen. Men vissa saker kan vi
konstatera. Vi har nu nästan hämtat tillbaka alla de pengar vi förlorade då
en kall fläkt svepte fram med blixtens hastighet förra hösten och fick många
av våra fasta kunder att drastiskt skära ned på sina budgetar. Dessutom
har vi klarat av denna tuffa period utan att behöva permittera en enda
person! Vi har tvärtom blivit fler! Läs mer på sid 2 och 3…
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anmäla oss till julfesten!
Ring Yasmin 08 - 716 90 50!

Hockey Bockey!
Nu drar säsongen och
matcherna igång! Läs mer
på sid. 15 och vi anmäler
vårt intresse till Yasmin!

Forts från framsidan.

Vi konstaterar att det ser ljusare ut.
Jo visst är vi på väg ut ur en tuff period. Kanske den
tuffaste i Diparts historia. Men vi kan inte lugnt luta
oss tillbaka i tron att allt fixar sig. Utan nu gäller det
att verkligen klättra över krönet, och sedan öka igen!
Men två viktiga satsningar är nu i hamn vilket stärker
oss inför framtiden. Vi väljer nu att visa dem i särskilda reportage. Läs och njut!

Lagret i Länna är äntligen lönsamt!
Yasmin har äntligen
lyckats hyra ut hela
lagret. Ett krav från
Haninge Emballage,
den nya hyresgästen,
var ytterligare ett tält och
att tomterna asfalterades.
Sagt och gjort.
Asfalteringen köptes in
och här besiktigar Anders
Olofsson från Svenska
Väg och Yasmin de
färdiga arbetena.

”självklart
Sickan”
Dominik från Schweiz

Se utvecklingen på de här tre bilderna och förstå att
det har kostat en slant! Och att det har blivit bra!

Ovan ser vi Robban från
Haninge Emballage. De
sysslar med att köpa in,
reparera, och sedan sälja
vidare SJ-pallar.
Stene och Robban har funnit
varandra så på lagret råder
en harmonisk stämning!
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Vår satsning på ytterligare ett kontor har visat sig riktig!
Nu har Dipart Norr en stabil kundbas och går med vinst!

Varje månad kommer Jens eller Marie ut till
grabbarna på Dipart Norr och redovisar den
gångna månadens ekonomiska utfall. Här ses
Marie redovisa siffrorna för augusti som blev
positiva även om vinsten var blygsam. Det är
oerhört viktigt att vi tjänar pengar. Tack vare
de vinster vi gör kan vi fortsätta att utveckla
oss och investera i allt från fler miljöbilar till
en bättre hemsida. Ja att vi gör vinst är helt
enkelt en nödvändighet för att vi ska ha ett
berättigande på marknaden!

En spänd förväntan var det häromdagen då Jens kom ut
och redovisade september månads siffror! Men så här
tyst och lugnt var det inte hela tiden. Vi kan konstatera att
både omsättning och vinst aldrig har varit högre för Dipart
Norr. ”Varför blev det så just nu?” frågande någon och
gemensamt diskuterade vi oss fram till att vaktkuren låg
bakom en stor del av den stora omsättningsökningen.
Så givetvis blir det en utmaning att hålla siffrorna och
vinsten uppe när det stora jobbet är klart. Vi hoppas
mycket på att arbetena åt Sigtunahem tar fart och att
även andra stora jobb kommer in under resten av hösten.

Dominik från Schweiz

Bilden togs i augusti då Marie kunde redovisa att Dipart Norr gjort en vinst! Inte stor men ändå en tydlig vinst.
Som vi ser på bilden var inte grabbarna nöjda med det utan knöt nävarna. September blev betydligt bättre!

Sida 3

Dipart Norr, vad händer?

Största projektet är utan tvekan Vaktkuren. När vår
utsände kom dit så mötte han PH som precis var på
väg till containrarna för att hämta ut verktygen.
Lägg märke till hur snygg en etablering kan vara!!
Och innan vi följde efter PH så
tog vi en titt i boden; det märks
att Brittis tittar till killarna.
Och på anslagstavlan hängde
allt som ska sitta uppe!

Och när Joey och de andra knallar ut med sina
verktyg inför dagens arbete så förstår vi snabbt
varför containrarna är som mindre fort. Men så har
vi heller inte drabbats av annat än avbrutna
inbrottsförsök de senaste åren. Det är viktigt att
våra verktygscontainrar är skyddade på det här
viset. Om nytt larm behövs eller om ett gammalt är
trasigt så ringer vi Probus bevakning och frågar
efter Jörgen 0709-83 98 86.

Larm

Säkerhetsdörr
innanför den
vanliga porten

Vaktkuren börjar ta form, oj vad mycket markjobb
det är med grindar, staket och linjer överallt.

Här monterar vi kök, kaklar och fixar. Lägenheten
är helt utrymd och vi kan arbeta rationellt ”självklart
och på
vårt sätt. Augustin mötte också upp. Sickan”
Dominik från Schweiz

PH jobbade utvändigt och höll på att komplettera
de sista fasadskivorna. Ett klurigt pilljobb som
kräver sin man om det ska bli riktigt snyggt.
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Dipart Norr, forts…

Och runt omkring då?

Och invändigt händer
det saker på vaktkuren.
Markarbetena är givetvis en stor del av vårt jobb.

Joey höll på med att sätta foder och hänga dörrar.
Alltid glad och full av tillförsikt. Att kunna prata så
bra svenska efter enbart 6 månader i landet är
fantastiskt duktigt gjort. Tjej, bostad och jobb på
kort tid! Snacka om att acklimatisera sig snabbt!

Dominik från Schweiz

En bit därifrån höll Johan på med att regla upp
några väggar. Arbetena går snabbt och med rutin.
Det märks att killarna trivs med jobbet!

Och här ser vi hur kantstenar, refuger och annat
hamnar på rätt ställe.
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Dipart Norr och vaktkuren, forts…

Vi gjorde plattsättningen själva.

Vi har på Dipart Norr en plattsättningsgrupp bestående av Rolle, Linkan, Norman och Darko.
Normalt sett jobbar Rolle på Arlanda och de övriga
i Sigtuna med badrum åt Sigtunahem. Så att Rolle
tog sig an vaktkurens plattsättning var helt normalt.

Plattsättningsgruppen är en stor tillgång för oss
och frågan är om vi inte ska utöka den lite för efterfrågan på grabbarna är stor. Och det är smidigt och
bra för oss att vi gör dessa arbeten i egen regi.

Nytt om våra transporter!
Vi har vid ett flertal tillfällen meddelat Raimo att
han måste skaffa sig miljövänligare transportfordon.
Han har valt att inte agera på våra uppmaningar.
Raimo är därför
”självklart
Sickan”

Det är en härlig koncentration han har Rolle!

”Z”, försteman på vaktkuren, tycks planera
fortsättningen av arbetet… Det gäller att ligga före.
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Brf Jupiters stora balkongjobb fortsätter oförminskat

Matte tar emot vår utsände och visar runt. Här har vi
stannat till hos Jonas som, trots att han är lärling,
redan börjar bli kunnig och är en kraft att räkna med.
Här tittar vi på ett betongelement som renoveras.

Vi har skapat en liten fabrik där gamla element
renoveras till nyskick på ett rationellt sätt.
”självklart
Sickan”

Här har vi plockat ner räckena, bilat bort den dåliga
betongen på balkongplattorna , formsatt och gjutit
nya framkanter. Plattformarna är uppe på översta
våningen för där är det full aktivitet.

Vi stannar till vid Ebert som har några goda råd att
dela med sig av. ”Vi behöver en Dipartbil här på
bygget. Vi skulle tjäna både tid och pengar på det”,
berättar och motiverar han. Det är så bra med
killar som bryr sig och kommer med goda råd till
förbättringar. Helt enligt vår värdegrund som säger,
”vi ska alla tänka ekonomiskt i beslut som
innebär kostnader”. Det Ebert gör är att han
tänker i sann Kaizenanda som innebär att vi ska
genomföra många små kontinuerliga förbättringar
som gör underverk över tiden!

Matte visar också vår utsände hur vi praktiskt
sköter vår källsortering ute på arbetsplatsen.

Det är en motiverad och hårt arbetande försteman
vi lämnar när vi säger adjö och återvänder in till
redaktionen.
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Vår insamling av böcker
blev till glädje för många…
Dino som är föreståndare på härbärget Convictus
i Bandhagen råkade för en tid sedan nämna att
deras bibliotek nog är stort och bra alltid men att
utbudet av läsvärda böcker är mycket begränsat.
”Vad är det för böcker ni skulle vilja ha?” frågade
vi. ”Samma böcker som ni själva gärna läser”,
var svaret från Dino som fortsatte ”många av
våra gäster uppskattar att någon gång emellanåt
kunna få sitta ner med en bra bok och läsa i lugn
och ro på ett ställe där de är välkomna”.

Vi kunde själva se behovet och drog därför igång
en bokinsamling både inne på kontoret och ute i
bodarna. Marcus och Yasmin såg sedan till att
böckerna verkligen kom dit det var tänkt.

Det var massor av jobb innan det liknade något.
Svårt vara det att bestämma vart man skulle börja!

Det blev en arbetsdag fylld med bedömningar av
vilka böcker som skulle vara kvar och vilka som
skulle slängas. Men även ett sorterande och
skrattande som fick dagen att gå.

”självklart
Sickan”
Vi lånade fordon för transporten från bilen till härbärget.

Många häftiga möten sker när vi är ute och jobbar.

Och när allt var klart så hade Convictus ett betydligt
bättre bibliotek än innan vi kom.
Och inte nog med att vi fyllde upp biblioteket med
bra böcker. Marcus och Dino tog med gemensamma
krafter alla gamla böcker och slängde dem på
återvinningsstationen.
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Taklagsfest för betongare

Sto bjöd in alla oss, arbetsledare som betongare,
som arbetat åt Brf Aspnäs med att renovera deras
p-hus. Vi blev 14 personer som träffades på SMC i
Västberga och tävlade i go-kart. Efter prisutdelning
åt vi en buffé av klassisk Sto-kvalité, dvs. utsökt!

Betongdagen!

En mycket bra dag med många intressant föredrag
som bland annat CBI, Vägverket och Trafikkontoret
höll i. Mellan presentationerna bjöds det självklart på
fika och trevligt mingel!

Skäggiga herrar på besök

Vi kan ju bara konstatera att vi på Dipart har ett väl
utvecklat sinne för tävlingar. Det blir alltid stenhårt.
”självklart
Sickan”
Dominik från Schweiz

Tre av de lyckliga vinnarna, Niklas, Peter och Tarik.
Det är klart att Sto blir populär som leverantör när
de skänker oss trevliga kvällar som denna!

När två murvlar samtidigt kommer in på kontoret
så blir man ju som utseendefixerad marknadschef
fundersam. Vad har hänt med firmans look? Det
visade sig snart att ett vad är ingånget. Längst utan
att röra hyveln vinner! Mycket spännande och vi
följer givetvis utgången med intresse!

Sida 9

Vi renoverar Skärsätra torg.

Vi har av Brf Skärsätra fått i uppgift att renovera deras
torg. En riktig utmaning som vi tack vare bra samarbete
med ett par viktiga UE kunnat ta oss an.
Svenska Väg hjälpte galant till med markarbetena.

Peter och Andy styr jobbet tillsammans.
Ingo ansvarade för betongarbetena och då blir det bra!

Häftigt bygga trappor i stenblock, som lego fast tyngre.

Det händer som sagt mycket på lagret nu. För ett par
veckor sedan hade vi två kurser i ställningsbyggnation.

”självklart

Ny puts, ny fasad i ek, grejer för blommorna, Sickan”
bänkar och
diverse annat. Ett riktigt estetjobb det här.

Och vi ska självklart synas, syns vi så finns vi!
Dominik från Schweiz

Den gamla träfasaden har vi tagit bort och monterat
upp ny ekpanel av högsta kvalité.

Skärsätra Torgs nya namn blir kanske Själens torg.
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Stockholmshem gav oss Dipart Boys tog hem segern!
Riktigt bra jobbat grabbar!
i uppdrag att projektera
Av tolv matcher har vi vunnit
hela tio stycken! Det kan vi
ett nytt spännande jobb!
tacka Pawel, Grzegorz,
Andrzej, Witali, Pabst,
Ebert, Daniel, Michael,
”Z”, Johan, Tomasz och
Erik för! Vi ser fram emot en
lika bra säsong nästa år, då
för första gången i division 1!

Vi samlades en stor delegation för att titta på de
numera välkända trapporna. Johan, Silver och
Thomas från oss och dessutom Stockholmshems
projektledare samt de inblandade arkitekterna.

Kan vi börja källsortera i arbetsbodarna?

Att vi var så många beror på att vi ska projektera
renoveringen. Dvs. istället för att en konsultfirma
tar fram ritningar och bygghandlingar så gör vi på
Dipart det jobbet. Därför var det viktigt att prata
ihop oss innan vi sätter igång.

Vi börjar med två trappor i år och går det bra finns
det ett gäng till att fortsätta med nästa år.

Vi sitter ett helt gäng i varje bod eller hantverksrum.
Normalt 4, 5 personer eller ibland till och med 8.
Mängden sopor vi skapar är stor. Allt går i svarta
säcken. När vår utsände var på Brf Jupiter såg det
ut så här som på bilden ovan. Källsortering fanns
för tidningar. 100 meter från hantverksrummet finns
en återvinningsstation. Från och med nu ska det
finnas lådor för metall, plast, pappkartonger och
tidningspapper. Lita på förstemannen Matte. Vi
från redaktionen välkomnar hans initiativ och ska
följa utvecklingen. Vi kan alla bjuda till lite grann för
våra barnbarnsbarns livsrum. Eller så tänker vi som
indianen: ”Vi äger inte marken, vi lånar den bara
av våra barnbarn”.
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Jag är tillbaka från resan

Det har varit en underbar resa... från Indien över till
Australien, Nya Zeeland, vidare till Fiji och över till
USA innan jag landade tillbaka på svensk mark
lagom till höstvindarna och det kommande lite mer
”ruggiga” vädret.

Med lite nya perspektiv..

Samtal vid bastun om
våra utmaningar..

Som sagt, vi har kommit långt i mycket, men det
finns att göra… som en vis man sa! Ett flertal frågor
.
som inte har fått det engagemang som vi hade
önskat. Nu har vi chansen att ta tag i frågorna
igen… och naturligt är det de områden som jag haft
sen tidigare men också att jag nu får hugga
tänderna i lite nytt…

Mitt ansvarsområde blir dels
verksamheten i stort…
Att fortsätta hålla koll på BF9K och att vi lever våra
rutiner ute projekten (vårt stafettlopp), som tex
överlämningar, uppstartsmöten, driftsmöten, UEmöten och avslutsmöten där vi får chansen att dela
våra erfarenheter med varandra.
Och så har vi alla våra viktiga möten som tex
kvartalsmöten, Förstemannamöten, lönegruppsmöten, etc. för att informera och lyssna på varandra
så att vi kan utveckla Dipart tillsammans.

Jag har fått uppleva mycket spännande… andra
kulturer, människor och vacker natur. Det har varit
lärorikt och förhoppningsvis så har jag fått lite nya
perspektiv på saker och ting. Självklart har frågan
dykt upp vad jag sysslar med hemma i Sverige.
Så jag börjar berätta och inser vilken häftig resa vi
har gjort på Dipart. Vad långt vi har kommit och hur
viktigt det är för oss att fortsätta vara nyfikna och
utvecklas som företag. Jag hoppas att jag kan
vara med och bidra till det, nu när jag är tillbaka.
PS. Det är inget dåligt land vi lever i. Hur många av
oss har verkligen varit ”turist” här hemma? ds.

… och dels som personalansvarig..
Vi är många nu och det är mycket som ska funka.
Vi ska ha rätt utbildning, medarbetarsamtal ska
bokas in per automatik, rekryteringen ska fortsätta
bidra till att vi får rätt gubbar.. Det är mer än vad
man tror att hålla koll på.
Så ansvarig för Verksamhet & Personal blir min
roll framöver och vi rivstartar med några aktiviteter
som drar igång direkt, se nästa sida!
Kul att vara tillbaka
Mats
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Lönegruppen kallas till möte
torsdagen den 5 okt, kl. 12-16

Externrevision, 23-24 nov

Lönegruppen år 2007 (Niklas, Mats, Martin, Samuel och Jens)

Revisorn från SP granskar vår dokumentation i projektet Getingen.

Lönegruppen år 2007 (Niklas, Mats, Martin, Samuel och Jens)

Ett viktigt möte och en alltid aktuell fråga… Målet
blir att diskutera hur vårt lönesystem har fungerat
och om det finns saker att förändra. Vi kommer
också ta upp hur vi vill se lönegruppen i framtiden
och är ni intresserade så hör av er till mig. Kallade
är förutom Niklas, Ferlander, Rolle, Jens och Mats

Vårt kvalitetssystem BF9K är en viktig del i våra
projekt och ska hjälpa oss få nöjda kunder.
Varje år kommer Statens Provningsverk och gör
en opartisk kontroll av att vi lever systemet.

Kvartalsmöte, fredag den 4 dec,
12-16

Förstemannamöte kallas härmed
till den 12 nov, 12–16.00

Ett lyckat kvartalsmöte i Solna Business Park, 2008. Samma
mötesplats i år!

Medarbetarsamtalen, startar i vår.

Från ett Förstemannamöte under 2007.

Det innebär en hel del ansvar och jobb att vara
försteman. Vi ska under mötet diskutera ”Riktlinjer
för Försteman” och delar erfarenheter med
varandra. Självklart ska förstemännen få en egen
timme för egna reflexioner. Det är också en
möjlighet att fånga upp de frågor som vi har ute på
bygget. Så ”ladda” Förstemännen med synpunkter.
Mötet kommer vara på kontoret och Mats ringer
runt till alla som ska komma.

Ett förbättringsområde i årets nöjd medarbetarenkät visade sig vara uppföljning av medarbetarsamtal. Betyget 6,83 är inte dåligt men kan helt
klart bli bättre. Så nu kör vi igång igen.
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Vi renoverar sophus åt Stockholmshem

Här ser vi Witali och Erik som måttar för betongsulor som ska gjutas utanför sophusen.
Så här tråkiga såg sophusen ut tidigare.
I skrivande stund håller dessa på att renoveras.
Taken ska målas om, fasaderna ska putsas, nya
hängrännor och stuprör ska upp. Det blir en
totalrenovering av sophusen helt enkelt…

Dessa formar och armeringskorgar förbereddes
så mycket som möjligt ute på lagret i Länna för att
alla sulor skulle kunna gjutas i ett svep. Jokisaari
visar hur viktigt det är att böja benen vid tunga
lyft.
”självklart
Sickan”

Tidigare har det stått sopkärl för hushållssopor
inne i dessa 6 sophus. Nu ska sopkärlen istället
få stå utomhus och de boende kommer få ett
större utrymme för sina torrsopor.
På bilden ovanför ser vi hur sopkärlen rivits ut och
väggen murats igen. Även rabatten har förlängts
och en snygg ”pollare” har planterats längst ner
i rabatthörnan för att ge lite extra belysning.
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Till vänster:
En arbetsledare
som gärna tar
saker i egna händer.

Hockeybockeyn drar igång! Hemsidan tar form

Nu drar höstens Hockeybockey matcher igång
igen så det är hög tid att vi anmäler oss!
Matcherna sker en gång i veckan och spelas
måndag - fredag, samt söndag 18.00 - 23.00
på Kärrtorps IP med preliminär start v. 46.
Vill vi vara med i Dipartlaget ringer vi in till Yasmin !

Vi har väl inte missat Jens blogg på hemsidan?
Jens skriver 2-5 gånger i veckan om sånt som är
viktigt för oss. Det går även jättebra att prenumerera
på bloggen! De flesta e-postprogram och webbläsare
idag stödjer något som kallas för RSS-strömmar.
Man prenumererar på RSS-strömmen och får då
direkt veta när det kommit ett nytt inlägg. Länken är:
http://feeds.feedburner.com/EnByggaresFunderingar
och du kan också enkelt hitta en ikon i både Internet
Explorer och Firefox när du går in på hemsidan som
tar dig direkt till den.

Arbetet med nytt innehåll till hemsidan pågår för fullt.
En sida som vi ser fram emot att lansera är "Vi på
Dipart" där det kommer finnas en bild på alla som
jobbar på Dipart med lite tillhörande text. Därför är
det viktigt att vi alla svarar på frågorna som vi fick i
förra månadens utskick. Det ska även läggas upp
ett bra bibliotek med pressbilder så att journalister
som vill skriva om oss enkelt kan få tag på bra bilder.

Johan förbereder
sig inför en viktig
match!

Snart dags för Vinterdäck
Vi var bland annat på Arlanda och fotade vaktkuren
där Pastorn mer än gärna ställde upp på bild!

Snart är det dags att byta till vinterdäck och i år är det
dubbfria däck som gäller. För oss som känner oss
skeptiska; i ett stort test av vinterdäck fick ett dubbfritt
däck bättre totalbetyg än de dubbade. Och inte nog
med det, som bonus får vi ju dessutom en bättre miljö
med mindre slitage på våra vägar. Så glöm inte att be
om dubbfria däck i år!
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Tjurruset gick av stapeln i helgen.
Det var inget rent gäng som kom i mål efter att ha
sprungit årets Tjurrus! Men kom i mål gjorde de
till slut efter en mödosam väg genom stora pölar av
lera och klättring genom gyttjefyllda backar.

Peter Carlsson fick
den bästa tiden
bland Dipartianerna,
55:46. Bra jobbat!
Kim, Andy, Marcus,
Svensson och
Thomas var nästan
lika duktiga!

Järngänget, men var tog Thomas vägen?

Månadens Dipartianer är Ferlander och Witali!!
Det vart dött lopp mellan dessa två herrar
denna månad. Det gick helt enkelt inte för
juryn att sära dem åt. Meningar som ”de
tar alltid ansvar” avlöstes av ”det blir hela
tiden ändringar från beställarhåll men med
ett tålamod som är helt otroligt hanteras
de på bästa sätt.”
Sammantaget kan vi konstatera att både
Ferlander och Witali hela tiden bjuder till
lite extra. Kundens önskemål uppfylls,
lärlingar tas om hand på ett bra sätt och
de genomsyras bägge av professionalism!
Riktigt bra kollegor med andra ord! Var
sin god middag på antingen Grill eller på
Porto Fino med respektive var månadens
pris! Grattis till Er båda.
Ansvarig utgivare: Jens Hoffmann
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