Sex hungriga ”ungdomar” gick kursen Bas P Bas U och
vår satsning på utbildning inom KMA-området fortsätter.

Nikola, Alex, Niklas, Max, Niaz och Ida kommer efter tre heldagar vara duktiga på att förutse och förebygga risker
i arbetet. Det här är ytterligare ett steg i vår satsning mot noll olyckor på våra arbetsplatser.
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Olyckan med Mehmet hände efter att
övriga delar i tidningen skrevs!
Jens Hoffmann, övergripande ansvarig för
vår säkerhet ute på våra byggen!

Skärpning krävs NU! Av alla oss på Dipart!
Jag hade tänkt skriva här i ledaren att vi håller på att tjäna
ihop en allvarlig olycka. Jag hade tänkt skriva att nu

måste vi alla skärpa oss innan något händer. För vi har
haft ett par incidenter som lika gärna hade kunnat sluta
med personskador eller till och med dödsfall!
Så får jag beskedet att Mehmet förolyckats ! Som tur är
kommer han att bli återställd inom inte allt för lång tid.
Han ska vara tillbaka på benen inom någon vecka.
Men det hade lika gärna kunnat gå fruktansvärt illa.
I just Mehmets fall hade antagligen inte en skyddsrond
hjälpt. Men en sak är säker. Gör vi skyddsronderna som
vi ska och i tillräcklig omfattning så minskar vi riskerna
för olyckor ute på våra arbetsplatser. Dessutom skapar
vi en medvetenhet och lyfter frågan om vår säkerhet på
varje arbetsplats där en rond utförts.
På senaste ledningsgruppsmötet gav jag samtliga
affärsområdeschefer tydliga direktiv om att
skyddsronder ska göras. Vi var alla eniga om det.
På vårt senaste stora kontorsmöte pratade vi säkerhet
och alla projektledare fick instruktioner och direktiv om
att skyddsronder skall göras kontinuerligt.

Mehmet på väg från en av våra arbetsplatser, i ambulans,
låt han bli den siste av oss som får uppleva det här!

Även vi som jobbar ute på byggena har ett ansvar. Prata säkerhet, påkalla din närmaste chef och visa risker
som du ser. Kräv en skyddsrond! Gör vad just du kan för att skapa en säker arbetsplats.
Vi har flera välutbildade och engagerade skyddsombud, låt dem jobba! Det finns alltid tid och pengar
i ett projekt för att se till att vi kan komma hem till våra nära och kära i ett stycke!
Och återigen, det är allas ansvar att vi har ett företag där vi alltid värnar om en trygg och säker arbetsmiljö.

VD på Dipart Entreprenad och ansvarig utgivare Monthly
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”Vi negligerar aldrig
arbetsmiljön, aldrig någonsin.”
På senare tid har det inträffat incidenter på våra arbetsplatser som, lyckligtvis, inte resulterat i personskador.
Det ska vi vara tacksamma för, men inte nöjda med. Det är bara ren tur som gjort att ingen skadats allvarligt.
Vi behöver fundera på vad vi som företag och vi som enskilda individer kan göra för att incidenter och olyckor
inte ska inträffa.
För oss som företag handlar det främst om att avdela resurser för att systematiskt arbeta för bättre arbetsmiljö.
Det kan innebära nya säkrare verktyg och maskiner, utbildningar och information, ta fram nya arbetsmetoder,
tillsätta en arbetsmiljögrupp och göra uppföljningar.

Som individer handlar det om att vi
följer regler och instruktioner,
påminner varandra om brister, och,
framförallt, vi tar vara på de resurser
som företaget avdelat. Det vi gör
påverkar andra, och alla har inte
samma erfarenheter, därför tar vi
reda på vad som gäller och hjälper
varandra.
När vi är osäkra på hur vi ska göra
kan vi fråga närmsta chef, skyddsombud, Kalle, Mats eller Jens.
Kalle och Niklas utreder incidenten på Borgarfjordsgatan .

Utbildning är viktigt! Här är det Johan
Wiklund som håller i liftutbildning.
Minst lika viktigt är det att vi har
maskiner som sköts om och som är
säkra.
Har jag använt någon maskin eller
verktyg, ska jag se till att de är hela
och rena när jag är klar.
Den här liften var varken servad eller besiktigad, får man använda den då??
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Vi, alla tillsammans, är Dipart

Trenden är tyvärr att vi får en sämre arbetsmiljö på våra stora projekt.
Det positiva i kråksången är att vi vet om det, därför kan vi också göra något åt det.

Det viktigaste sättet vi
kontrollerar vår arbetsmiljö
på är genom skyddsronder.
Görs detta i ditt projekt?
Om inte, säg till din chef.
Gå gärna med på en rond,
det är nyttigt för alla!
Fundera på hur du kan
förbättra arbetsmiljön!

Incident:

Arbetsmiljögruppen gör en rond tillsammans

” Från vår arbetsplats på bron på Borgarfjordsgatan föll en skyddsräckeskonsoll ned på
Hanstavägen nedanför och skadade en förbipasserande bil. Konsollen föll framför bilen som sedan
körde över den och skadade oljetråget så pass att bärgare fick tillkallas. Inga personskador uppkom
under händelsen. Konsollen satt på utsidan av brons kantbalk och av någon anledning så hade den
lossnat och föll ned. Efter en kontroll visade det sig att konsollen som levereras med kilar som
standard hade lossnat och med tiden flyttat sig så pass att den föll ur sitt fäste. Efter samtal med
leverantören så kom det fram att det finns en sprint att beställa med som hade förhindrat detta.
Sprinten ingår dock ej i standardutförandet. Ingen monteringsinstruktion medföljde.”
Fundera på vad vi kan göra för att det inte ska hända igen. I nästa nummer kommer redovisningen till
Arbetsmiljöverket som Kalle och Niklas gjort.
Vilket ni säkert räknat ut handlar det allra mest om vad vi som individer tänker och gör. Det är vi tillsammans
som ÄR Dipart och skapar den säkra arbetsplatsen som vi förtjänar. Med det följer ett gemensamt ansvar.
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Årets stora hälsoundersökning visade på ett Dipart som överlag skulle behöva mer motion. Vi är helt
enkelt i behov av bättre kondis. Att röra på sig mår vi alla bra av, dels för att orka med arbetet, men
även för att orka med ett aktivt liv vid sidan av jobbet!
Vi kör igång en helt frivillig och kravlös återkommande aktivitet som blir precis så bra som vi gör den till.
Förutom att vi får bättre kondis så lär vi känna varandra bättre. Ja, det finns bara fördelar…

”Vi kör igång torsdagen
den 3:e september…
Peppa din kollega,
kom bägge två…
Dipart 2002, med ett eget lag i Midnattsloppet!
Ser Ni vilka som är kvar på Dipart? Ska vi ha ett Dipartlag nästa år?

Ta med grejerna på morgonen och åk till Hellasgården direkt efter jobbet. Vi samlas
ombytta och klara 17:00 utanför receptionen och därifrån så rör vi oss mot de olika
aktiviteterna. Vi kan välja mellan att springa, jogga eller promenera. Dessutom finns ett
suveränt utomhusgym. När vi är klara finns det en bastu att tillgå för de som känner för
det! Sen fortsätter vi med det här varje torsdag framöver.
Uppge ditt namn i receptionen vid Hellasgården och att du jobbar på Dipart så står företaget för kostnaden.

Det finns ett flertal olika elljusspår, 2.5, 5.0 och 8.0 km och dessutom ett suveränt utomhusgym. Ett varv runt det
och en rejäl promenad så är man ”hemma”. Var och en kör efter sin förmåga.
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Vi gjorde portaler för höjdbegränsning
utanför Klarabergsviadukten år 2014.

Björn och Daniel var med
och styrde i projektet….
Orsaken till att Trafikkontoret gav oss det här uppdraget var att
de ville undvika att bussar och lastbilar körde in i tunneln och
fastnade för att de var för höga. Tanken var att om ett fordon
missade höjderna och var på väg ner i tunneln skulle de
upptäcka sitt misstag utanför tunneln istället för i den.
Det här var ett knepigt jobb men våra bropatruller löste det
på ett bra sätt.

Här monterar vi portalerna, sent på natten för trafikens skull…
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Tyvärr hände det nyligen en olycka där en chaufför inte hade koll på sitt fordons höjd och vad tunneln hade
för max höjd. Nu skedde olyckan dessbättre innan bussen fått upp för hög fart och utanför tunneln. Det blev
förhoppningsvis mindre dramatiskt att hjälpa alla passagerare och chauffören tack vare portalerna. Men man
kan ju ändå undra om det inte hade kunnat gå att göra på ett annat sätt?

Våra bropatruller får med jämna tillfällen
rycka ut och assistera när för höga
fordon fastnar i stadens alla tunnlar….
Och vara med och bygga konstruktioner
vars enda syfte är att minska riskerna för
allvarligare olyckor.
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Introduktion av nyanställda
Då var det dags för ännu en introduktion av nyanställda medarbetare. Vi har de senaste åren växt så
det knakar på Dipart! Denna introduktion var minst lika kul som den förra och nu hade vi tolv glada
dipartianer på morgonen i stora konferensrummet som var spända på vad dagen skulle innehålla.
Det är extra kul att alla affärsområden var representerade i gruppen.

Här bredvid ser vi gänget som
intresserat lyssnar när Jens
berättar att det vi omsätter i
pengar en dag innan lunch det
omsatte vi för 20 år sedan under
ett helt år! Det var en del häpna
miner runt bordet för det
är onekligen en skillnad.
Sedan gjorde vi ett grupparbete om våra Policys. Vi blev indelade i grupper och skulle
tillsammans presentera två policys för de andra. Resultatet ser ni på följande sidor…
Här har vi Johan som skolat om sig från snickartill betonglärling och som arbetar i affärsområdet
Hus. Han gillar enligt egen utsago att arbeta med
kroppen, och jobba hårt vilket var en av
anledningarna till börja jobba hos Hus. Johan är
taggad på att lära sig allt inom balkonger och
betong!

Max Rendahl till höger om Johan har varit
anställd på Dipart sedan 2011. Han har ”extrajobbat” under tiden som han studerat till byggingenjör. Max är redan en erfaren dipartian och
det är jättekul att han innan sommaren skrev på
anställningsavtal som arbetsledare på Betong.

Max och Johan presenterar vår policy om affärsetik. Vad är egentligen rätt och fel gällande att ta emot gåvor?
”Det ska kännas bra i magen, då är det ofta rätt. Och vet man inte så ska man alltid rådfråga Jens.”
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Ida är anställd som entreprenadingenjör och har gjort samma
resa som Max, det vill säga
arbetat hos oss under sina
studier. Ida har vi haft på Dipart
sedan 2012 och sedan
sommaren då hon började sin
fasta tjänst har hon blivit ett
ovärderligt tillskott på bropatrullen där hon sköter bland
annat den viktiga faktureringen.

Här har vi Pär från Gävle, en erfaren
vattenbilare som är en förstärkning
till vår vattenbilningsgrupp.

Ida och Pär var helt överens om vår alkohol och drogpolicy, Nolltolerans! De talade även om våra arbetskläder,
vad som gäller kring företagsloggor samt användandet av ID06.

Psssst…
Våra Policys finns på projektnummer 80.000 i både
byggsamordnaren och i webb-tid!

Mikael och Adolf presenterade de
policys som har med hälsa och friskvård att göra, vilket de märkte var ett
flertal!
De föreslog att införa morgongympa
på våra etableringar då de har
positiva erfarenheter av det. Det kan
förebygga skador särskilt då man är
kall och går direkt ut och jobbar.
De pratade även om motionsvanor
där någon form av gruppaktivitet
föreslogs. T.ex. att starta något
korpenlag på Dipart eller liknande.
Mikael är en erfaren betongarbetare från Dalarna. Han
förstärker vårt affärsområde
Betong. Han har varit på Dipart
i tre månader och redan visat
framfötterna.

Har DU förslag eller idéer på
vad vi kan göra ännu bättre
gällande friskvård så
välkomnas dessa till
Jaqueline på jk@dipart.se
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Adolf arbetar som projektledare
på Betong och har varit på
Dipart i ett halvår. Tidigare har
han varit hos NCC och byggt
stora broar. Adolfs kompetens
kommer väl till pass nu när vi
renoverar många broar.

Introduktion av nyanställda, forts…

René är sedan ett halvår tillbaka
rivare i Peter Anderssons grupp
på Bygg.

René och Mikael mitt under sin presentation. Mikael har varit hos oss i
fyra månader och jobbar som servicesnickare i Alex grupp på Bygg.

Här berättar de om vår policy kring arbetsmiljö och att om något
inte känns hundra så prata med projektledaren eller vår kvalitetschef Kalle så utreder han saken och ser om vi ska göra en
förändring.
…Vi på redaktionen instämmer,
arbetsmiljön ska aldrig negligeras!!!

Samet har varit
praktikant hos oss i tre
månader med Daniel
och Niaz. Efter praktiken
från Tumba bygggymnasium så kunde
vi erbjuda Samet en
lärlingsanställning.

Nikola har sedan Juni
arbetat som arbetsledare på Betong. Han
kom snabbt in i
produktionen och har
tagit ett stort ansvar i
produktionen under
semestern då flertalet
tjänstemän varit lediga.

Samet och Nikola berättade om vår policy kring KMA, alltså Kvalitet, Miljö och Arbetsmiljö. De pratade om hur
viktigt och avgörande dessa frågor är i vardagen. De pratade om värderingen att vara ett byggproffs.
Här är några av de saker de tycker är viktiga: Att man ska städa och hålla ordning på bygget , vara försiktig
med material och verktyg, följa den lagstiftning som råder, samt att man är proffsig och trevlig mot kunder och
kollegor.
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Efter det blev det våra stödfunktioners tur att informera. Marie från ekonomi och Janne från IT gav
oss bra info om sådant som är nödvändigt för oss att veta gällande lönerutiner och
data/telefonanvändandet. Efter den informationen kom vår kvalitetschef Kalle och Mats från HR.

Kalle berättade även om vårt kvalitetsarbete och visade
en intressant bild som väcker eftertanke…

Mats fick igång våra tankar kring vikten av att
ha gemensamma värderingar och om hur de
påverkat Dipart under årens gång. Våra
värderingar styr ju faktiskt vårt beteende som
formar normer och skapar en gemensam
kultur på Dipart…

Så här ser våra kärnvärden ut…

…Ibland måste vi inte jobba hårdare eller
mer utan bara agera smartare. För att göra
det så krävs det att vi stannar upp och
tänker till ibland trots att vi har mycket att
göra.
Vill du se dem närmare så finns dem bland våra policys,
(Se föregående sida om var du hittar våra policys)

Tack alla deltagare för en givande dag!
Sida 11

Lagret i Länna ska få en nytändning
under Max ledning
Hej,
Jag heter Max Rendahl och har blivit
tilldelad ansvaret för lagret i Länna.
För er som inte känner mig så blev jag
anställd som arbetsledare på
affärsområdet Betong i början av
sommaren efter att ha praktiserat och
jobbat extra på Dipart under hela min
studietid.

På plats på lagret kommer Evertsson och Jurek finnas. Roger har tidigare jobbat med vattenbilning inom
affärsområdet Betong och Jurek har jobbat inom alla affärsområden och kan lite av varje. Tillsammans vill
vi få ordning på lagret för att kunna utnyttja det på bästa möjliga sätt.
Efter diskussion med affärsområdescheferna har vi
gemensamt beslutat att de två tälten med
respektive uppställningsyta ska fördelas på
följande sätt: Betong kommer ha en tomt med tält.
Den andra tomten och dess tält ska Hus och Bygg
dela på där Hus får den större delen.
Evertsson är på plats mellan 07.00 och 12.00.
Det är honom ni ringer när det gäller det
praktiska på lagret. Tänk på att Evertsson
enbart jobbar till 12.00 så ring innan lunch.
så framförhållning är A och O.
Viktigt är att höra av sig till Evertsson innan man
skickar ut transporter till lagret för att han ska ha
möjlighet att strukturera upp var saker ska stå.
Telefonnummer till oss:
Max: 0707-32 22 93, ledningsfrågor
Evertsson: 0707-32 22 45, det praktiska
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Evertsson har fått i uppgift att på
plats ansvara för lagret. Han har varit
länge på Dipart (närmare 10 år) och
kan vår verksamhet. Tänk på att
helst ringa honom innan 12.00 på
dagen!

Jurek ska under Evertssons ledning på plats arbeta för att all
vår materiel är i yttersta kondition. Nu inledningsvis arbetar han
med att göra i ordning alla våra bodar. Det har varit ett mycket
berättigat krav från vår MB-grupp som vi nu efterlever.

Att tänka på:
-Hör med Evertsson om det finns material på lagret innan du
handlar nytt. Vi har stora mängder bruk, betongfärger,
armering osv som står på hyllan, redo att användas.
-Det är viktigt att vi nyttjar det vi redan köpt in först, många
produkter har ett bäst före datum som vi respekterar.
Står exempelvis bruk för länge måste det kasseras.

Vår tomt på Slipstensvägen 17 i Länna, de två tälten till höger använder vi.
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Dipart förbättrar Kungsbron på uppdrag av Trafikkontoret Stockholmsstad

Här håller Åke och Micke från Bropatrullen på med att passa in en ram till en Coexlucka som sedan ska hålla för den
tunga trafiken som åker på bron. Åke och Micke är båda två erfarna betongarbetare, de väger noga in höjderna på
luckan och utför arbetet preussiskt enligt handlingarna så att vi vet att detta är något som kommer hålla som berget.
Ett logistik och trafikmässigt komplicerat jobb som kommer att förbättra för både cyklister och busstrafik. De stora
delarna i jobbet är rivning av en refug på Kungsgatan och ombyggnation av en annan på Kungsbron. Refugen kommer
att bli smalare och ge mer plats till bussar och cyklister. I dessa refuger finns bland annat kabelbrunnar, lyktstolpar och
annat som måste anpassas för att klara av den tunga trafikbelastningen som råder på Kungsbron.

Ett bra UE samarbete är A och O på den här typen av projekt. Här återställer Svenska schakt och Bergshantering
refugen uppe på Kungsbron. Motiverade markarbetare som noggrant följer ordnings och skyddsreglerna och en vilja
att lämna ett bra jobb ifrån sig genomsyrar deras insats.

Sida 14

Daniel slutar på Dipart och flyttar till Umeå

Efter lite mer än ett års tid kommer jag att sluta på Dipart för att flytta norrut precis som min förra
läromästare Johan. Jag tar därför tillfället i akt och tackar er alla för den här tiden.
Det har varit full fart från första dagen och det som är bra med Dipart är att vi vågar satsa på unga
nyexaminerade studenter som jag själv var. Detta är ju så viktigt för byggbranschens framtid. Roliga
jobb och duktiga medarbetare med ett gott sinne för humor kommer jag sakna, det ska dock bli skönt
att byta ut trafikbilden mot en lite lugnare.
För er som är nyfikna så har jag och min sambo köpt ett radhus i Obbola strax söder om Umeå
Jag kommer även att börja jobba på det lokala byggföretaget Obbola Byggservice där det blir mycket
nyproduktion av villor. Ni är alltid välkomna på en kopp kaffe om ni är i närheten. // Daniel

Vi tar sista kontorsytan i Settervallska

En gång i tiden hyrde vi ett rum högst upp på vinden i Settervallska villan. Åren har gått och vi har utvecklats
med tiden. Nu tog vi över den sista kontorsytan i huset. Det är ”Herrns rum” som blev ledigt och det är nog
det finaste i huset. Grattis Ebbe som med ett leende flyttade in.
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Alex har fått sitt yrkesbevis! Grattis!
Alexander Wiren, eller Alex som han kallas, började på Betong
under skoltiden som praktikant. Han tyckte det var en rätt tuff och
jobbig tid, då han ibland jobbade ensam samtidigt som han var
osäker eftersom han saknade yrkeskunskaper . (INTE OKEY!)
Under sista sommaren på gymnasiet så jobbade Alex hos oss och
fick då mer ansvar och stöttning vilket gjorde att allt blev roligare
och hans intresse för att lära sig mer om yrket som betongare
ökade.
Under våren 2013 fick han chansen att få lärlingsanställning och
tog den, och började på bropatrullen. Alex säger att det var det
bästa som hade kunnat hända då han fick en riktigt bra handledare,
den handledaren var Björn Viderberg. Björn såg till att Alex fick lära
sig nya saker och följa med ut på jobb i den mån han klarade av
dem så att han ständigt utvecklades i lagom takt.
Det som intresserar Alex mest i yrket idag är armering och
svetsning samt att jobba efter ritning. Att jobba med ritningar är
intressant då det ständigt är utmaningar i det, hur man ska få till det
Björn, uppskattad mentor och coach.
som är ritat i praktiken. Alex själv säger; ”har alltid blivit bra bemött
av kollegorna, även som lärling blir man behandlad som en i
gänget”
Björn som vi också har pratat med menar att Alex under den här tiden gick från att vara en blyg kille som inte
kunde så mycket till att verkligen blomstra och bli både mer framåt och kunnig i yrket. Han menar och vi
citerar ”Alex har både viljan och kunskapen. Han är en framtidsman som kan gå långt!”

Grattis Alex
till yrkesbeviset.
Mycket bra jobbat!!
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Max och Ida redovisade sina exjobb

Ida presenterar här sitt exjobb Oplanerade kostnader. Vad är de främsta skälen till att vi ute i projekten drar på
oss kostnader vi inte förutsett? Det var frågan de ställde sig. Vi var oerhört nyfikna på vilka svar vi skulle få.
En kort summering av vad de kom fram till är:

-Viktiga kalkyler måste dubbelkollas.
-Yrkesarbetarna ska bli insatta och delaktiga i ekonomin.
-Projekten måste förberedas ordenligt innan byggstart.
-Dagboken måste skötas, den är ett faktureringsunderlag.
-Skriftliga beställningar och avtal.
-Tillräcklig arbetsledning på plats

Max höll en inspirerande redovisning med
titeln: Lönsam resursplanering, en
maskinplan för Dipart Entreprenad.

Max kom bland annat fram till att:
-Vi bör använda oss av ett inventarieregister i byggsamordnaren
(ett dataprogram där vi har vår produktion.)
-Större ansvar för verktyg ska läggas på
yrkesarbetarna
-Dyrare, ofta använda, maskiner bör leasas

Här står från vänster Ida, Mats, Sara och Max.
Examinerade högskoleingenjörer med godkända exjobb.
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Vi åkte till RK-teknik i Gusum för ett studiebesök i
deras moderna fabrik där de gjuter balkongplattor

Affärsområdet Hus har ett flertal stora balkongentreprenader där vi demonterar de gamla
balkongerna och monterar upp nya. Vi har köpt
hundratals nya balkongplattor av RK-Teknik och nu
var det dags att se fabriken och lära oss ännu mer.
Ragnar och Johan som äger RK-Teknik hälsar på Thomas

Vi fick följa hela tillverkningen. Från det att receptet på betongen tas fram, allt blandas och slutligen gjutningen.

Sebastian och Mattias
verkar lite fundersamma

Arto inspekterar plattorna
som han snart ska ha på
sitt bygge i Orminge

Jo då, de kommer fram i tid, ser okey ut och upp på
fasaden ska de komma tycks Arto tänka.
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Affärsområdet Betong samlades. ”Vi gör fina jobb, men
får inte en tillräcklig lönsamhet, det måste vi ändra på!”.

Jens inledde dagen med att visa hur kraftfullt omsättningen ökat de senaste tre åren. I samma bild visades
också hur bruttovinsten gått åt motsatt håll. ”Den här utvecklingen är ohållbar och måste brytas nu. Det är dags
för alla i det här rummet att kavla upp ärmarna och fundera på vad just jag kan bidra med för att vända trenden”

Martin, som är affärsområdeschef,
redogjorde med tydliga exempel hur
enskilda misstag ute i produktionen
kostar stora summor att åtgärda. Alla
förstod att det gäller att ”tänka först,
fråga om du inte förstår, och gör
sedan rätt direkt”.

Vår kvalitetschef, Kalle,
gav med tydliga exempel
alla en förståelse för hur
viktigt det är med
planering i ett projekt.

Ida som slutfört sitt examensjobb på KTH med titeln
”Oönskade kostnader”
berättade om skälen till att ett
jobb inte går ihop. Vi ska dra
lärdom av hennes slutsatser

Peter håller här ytterligare en presentation
där vikten av kostnadsmedvetenhet belystes.
Det här blev en bra samling för hela Betong. Kändes att alla blev
taggade och med gemensamma krafter så ska utvecklingen nu
gå åt rätt håll. Förutsättningarna finns verkligen!
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En bild ur vår vardag…

Det här är NCC som på vårt uppdrag
lägger asfalt på Kungsbron.
Finn ett fel som begås av vår UE.
(Pris till den som först mailar redaktören.)

Vi ska jobba i vårt glasögonprojekt…
Följande datum gäller för arbetspass på härbärgen där vi tillsammans med våra vänner optikerna Tinne, Katta
och Gunilla ska ut och göra synundersökningar och därefter dela ut glasögon till Stockholms hemlösa.
Optikerna sköter undersökningarna och vi sköter all markservice som att leta fram rätt glasögon…(de är märkta)
17/9 08.45-13.00 Söderhöjdskyrkan ligger nära Mariatorget på Blecktornsgatan 13
12/11 Frälsis vid Hornstull 08.30-13.00
Dessutom har vi den 18/10 11.00-15.00 en arbetsdag hemma hos Tinne på Ingarö där vi fixar alla insamlade
begagnade glasögon inför kommande arbetspass.
Vill du vara med? Maila jenny@dipart.se (normal lön på vardagar, 1000 i ersättning den 18/10)

Jörgen Wihlner börjar hos oss
Jörgen är stensättare i grunden. Han har gått
den långa vägen inom PEAB och när han
lämnade var han platschef. Efter en karriär som
entreprenör började Jörgen på Upplands Väsby
Kommun där han har jobbat de senaste 8 åren..
På kommunen har han arbetat som Gatuchef
med bland annat brounder-håll. Det är med stor
glädje vi hälsar honom välkommen till oss. För
allas information kan sägas att han är
”Hammarbyare” i själ och hjärta.
Varmt välkommen Jörgen!
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