Vi besökte Stockholms kanske bästa balkonggäng
där 5 av 6 kommer från Kosovo i gamla Jugoslavien.

Ramadan

Mirnes

Amir

Gustav

Vår utsände besökte det här härliga gänget, läs mer på sid 8 och 9.
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Johan

Faruk

En stor flyktingkatastrof pågår
för fullt.. Hur tänker jag kring det?
Min farfar kom till Sverige från Danmark under andra världskriget. Om det berodde på just kriget
eller om det var för att Sverige innebar andra bättre möjligheter låter jag vara osagt. Men att min
familjs bakgrund säkert påverkat mig på något sätt det tror jag nog.
Nu pågår ett annat krig, precis lika hemskt, och på samma sätt som min farfar en gång lämnade sitt
land så lämnar nu miljoner människor sina hem och flyr. Och en liten del av dem kommer till Sverige.
Vi ser bilderna på alla familjer och ensamma barn på tv. Vi möter människorna på centralstationen
när vi är där för att möta någon anhörig och jag såg dem verkligen på nära håll när jag besökte
flyktingförläggningen i Nacka där 500 personer trängdes i en kal industrilokal. Det kan bli så att man
distanserar sig lite grann…. Det blir liksom inte verkligt. Man kan inte ta in alla intryck.
Men det vi ska komma ihåg är att alla dessa människor är precis som oss. De vill leva ett bra liv fyllt
av arbete, fritid, familjen och en vardag som rullar på. Och det öppnar möjligheter för oss på Dipart.
Vi har under de senaste 5 åren i snitt anställt en person i månaden. Att rekrytera skickliga
hantverkare, kompetenta ingenjörer och fylla vårt behov av nya medarbetare har blivit en
nyckelfaktor för vår framgång. Vi är idag 120 personer och ungefär 40% av oss är av utländsk
härkomst med mer än 20 olika nationaliteter representerade.
Det är tack vare att Saeid, Grzegorz, Witali, Niaz, Artur, Pavel, Gena, Shna, Ebbe, Augustin, Mario,
Emiljan, Jurek, Mehmet, Latif, Christos, Samet, Andrzej, Nikola och alla andra på Dipart som någon
gång, antingen om det var dem själva eller deras föräldrar, valt att lämna ett annat land för att
komma till Sverige som gör att vi idag är Dipart.
Med andra ord är flyktingvågen som nu kommer till Sverige för oss en fantastisk påfyllning av den
resursbank ur vilken vi rekryterar.
Läs gärna de två intervjuerna Jaqueline gjort där Niaz och Gena berättar om varför de lämnade sina
hem och reste till Sverige. Jag kan inte annat än beklaga de strapatser de båda fått utstå men jag vill
samtidigt säga att hade det inte hänt så hade vi på Dipart varit två bra kollegor fattigare!

VD på Dipart Entreprenad och ansvarig utgivare Monthly
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Blandad information och nyheter!
Vi beslutade för en tid sedan att göra en insamling till förmån för de
drabbade i flyktingkatastrofen. Resultatet av den blev 50 000 kronor.
Den summan har vi nu satt in på Läkare Utan Gränsers konto.
Tack alla Ni som avsatt en slant ur er lön. Ni har gjort skillnad!

Framtida orderstock för affärsområdet Hus
Vi har precis pratat med Thomas som är affärsområdeschef för Hus och han är oerhört nöjd. Det är fullt
2015 ut och för 2016 finns redan nu en orderstock på nästan 70 miljoner vilket är mycket. Dessutom finns
det beställningar på jobb som ska gå 2017 för ytterligare 40 miljoner. Han berättade också att de ligger i
förhandlingar om ett flertal stora projekt. Allt som allt så ser det bra ut.

Framtida orderstock för affärsområdet Bygg
Bygg som främst arbetar med försäkringsskador tillsammans med Trygg-Hansa kör nästan på max.
Av våra fem projektledargrupper är det egentligen bara Jockes grupp som inte har precis fullt. Vårt avtal
med Trygg-Hansa sträcker sig till sommaren 2017. Intrycket för stunden är att bägge parter är nöjda och
att en förlängning på ett eller annat sätt är i bägge parters intresse. Vi har också blivit kontaktade av fler
beställare som inbjudit till samarbete. Totalt sett finns det inom överskådlig tid ingen brist på jobb, tvärtom.

Framtida orderstock för affärsområdet Betong
Vi har bättre beläggning på Betong inför en vinter än på länge. Det stora garaget i Haninge är under
projektering och ska igång. Dessutom har vi fått ett antal andra projekt som ska gå över vintern.
Totalt sett ser det bra ut. Våra två stora ramavtal med Nacka Kommun och Trafikverket löper i ytterligare
flera år. Tyvärr går ramavtalet med Trafikkontoret ut under nästa år och vi är nu i offertstadiet gällande
en fortsättning. Till Er som jobbar i våra Bropatruller i det avtalet så kan vi meddela att vi gör allt för att
få till en fortsättning. Om det inte skulle gå så har vi andra projekt. Känn lugnet.

Vi satsar på utveckling och investerar:
-Vi har beslutat investera i en spolbil som främst kommer gagna produktionen i ramavtalet med Trafikverket.
-Vi har investerat i ett rekryteringsverktyg som kommer hjälpa oss sortera, katalogisera och spara alla
ansökningar vi får gällande våra lediga tjänster. Det här kommer underlätta för vår HR avdelning.
-Vi har beslutat om att på sikt ha ytterligare en projektledargrupp i Bygg. Det är av två skäl. Dels är det
stor efterfrågan på våra tjänster och så blir vi mindre känsliga vid eventuella föräldraledigheter och annat.

Avslutar med en trevlig bild från Simon.
Den går under benämningen ”en vanlig dag på jobbet” .
Och vi kan konstatera att vi tar arbetsmiljön
på allvar ute på våra byggen när vi river och sanerar.
Tack Simon!
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Berätta från början Niaz, varifrån kommer du?
Min familj är från Kurdistan i norra Irak. Jag själv är född och uppväxt i Södra Irak med mamma, pappa och 6 syskon.
Hur var läget i Irak då?
På nittiotalet hade Saddams regim, som då styrde landet, invaderat 3600 kurdiska byar och under bara en dag 1988
så gasade han ihjäl mer än 5000 människor som han påstod var motståndare till regimen.
Hur var det för dig att växa upp i det här?
Jag har ändå fina minnen från barndomen trots hot, våld och flykt. Vi hade det bra. Pappa var civilingenjör, han ville
bara bygga sina broar och vägar ifred. Vi var kurder och i skolan så fanns det två kurdiska familjer. Vi var därför
mycket ”synliga” och väldigt utsatta. Till exempel så hade vi annorlunda namn än de arabiska. Mitt namn Niaz var
svårt att säga så det blev istället Nils. (Detta var samtidigt som Nils Holgersson var populär.) Läraren var negativt
inställd till att jag var duktig i skolan och la fram mig som ett exempel för de andra eleverna. ”Om till och med kurden
kan detta och inte ni, då borde ni skämmas.. ”

Fick ni ha kvar den kurdiska kulturen?
Ja och nej, prata språket visst. Men inte lyssna på viss kurdisk musik och det var förbjudet med undervisning på
kurdiska. Jag minns hur pappa märkte skivor i skivsamlingen med röda märken. Om underrättelsetjänsten kom så
skulle han snabbt kunna se vilka skivor han skulle gömma. Vid den här tiden vågade ingen yttra ett negativt ord om
Saddam, inte ens till sin partner i sovrummet. Man visste inte vilka som var med i underrättelsetjänsten och ibland
visade det sig att grannar, vänner och kollegor var spioner. Känslan av att leva påpassad var jobbig. Men det var inget
emot att känna hoten när det eskalerade…
Vad hände när det eskalerade?
1996 började min pappa bli beskylld för att vara gerillasoldat och terrorist som inte stod upp för Saddams regim för
han var inte politiskt aktiv. Han var dessutom kurd och skulle för att ha ”rent mjöl i påsen” vara politiskt aktiv för
regimen. Det började med att träd höggs ner i vår trädgård, bensin hälldes också i trädgården med hot om att de skulle
elda upp vårt hem, de stal vår bil, bröt sig in i och ockuperade vårt hus. Pappa började bli orolig för sitt och vår familjs
liv och bestämde att vi skulle fly.
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Berätta om flykten!
De var en stor apparat att fixa. Falska identiteter, sälja av ägodelar succesivt så ingen skulle förstå att vi var på väg.
Pappa åkte först med mina småsyskon. Jag var kvar ensam för att göra nationella provet. Pappa sa bestämt,
”Utbildningen är det viktigaste”. En dag mitt i detta så kom Saddams flygplan, som hade hotat med kemiska vapen,
och släppte mjöl över befolkningen. Alla blev rädda och trodde att sista dagen var kommen tills vi insåg att det bara
var mjöl. Saddam spred en oerhörd skräck hos oss och hela befolkningen.
Hur gick det till när du blev hämtad?
Natten då jag skulle bli upplockad var jag nervös. Jag visste inte när ”taxin” skulle komma och satt vaken och
väntade. Jag fick inte veta vilket klockslag ifall jag skulle yppa något till någon kompis. Det var tidig vår, med regn och
hagel om vartannat. Vi flydde i en Volkswagen och trängde ihop oss, vi var 13 personer i bilen. De vuxna turades om
att köra och sova i bagageluckan.
Niaz, du har flytt fler gånger. Vad är dina starkaste minnen ?
Vi hade pengar men det fanns ingen mat att köpa. Vi hade inte ätit på flera dagar så mamma frågade en kvinna vi
passerade som satt och matade sitt barn med bröd om hon kunde få köpa en bit till mina småsyskon. Hon erbjöd sig
att betala vad kvinnan än ville ha. Kvinnan sa nej. Ett annat minne var en familj som vi såg under ett stopp vid en bro
som inte orkade längre och tappade hoppet. Pappan tog med sig sin familj och hoppade ner i floden som rann under
bron där de försvann i de starka strömmarna, de gav upp.

När kom du till Sverige och hur var det?
Den 13 Januari år 2000. Kylan och snön var det första vi mötte. Under min första tur med tunnelbanan mötte jag ett
gäng punkare och blev förundrad över om det var så svenskarna såg ut. Jag är glad för jag fick uppleva en snabb
integration med skola och jobb vilket gjorde att jag snabbt lärde mig svenska.
Har du mött någon form av rasism, alltså blivit annorlunda behandlad på grund av din härkomst?
Nja det har jag väl inte. Eller jo. En gång under 2002 blev jag jagad av ett gäng nazister. Under ett tid fick jag ta en
annan väg till jobbet för att inte utsätta mig för risken att bli nedslagen.
Oj, det är verkligen inte ok! Men på Dipart då Niaz, aldrig känt dig särbehandlad?
Nej aldrig. Eller jag ställde en fråga en gång… Jag hade praktik och fick sedan en provanställning istället för att direkt få
en tillsvidareanställning. Jag visste att det inte var så för alla. Men Mats förklarade att det enbart har med erfarenhet att
göra och inte något annat, vilket jag inte heller trodde. Men det är väl den enda gången vi diskuterat det.
Men du Niaz, vad har du fått med dig i bagaget och hur påverkar det dig idag?
Jag har fått en annan syn på livet. Materiella saker har inget värde. Det är inte viktigt att ha den senaste telefonen och
att lägga vikt vid saker man har eller inte har utan det viktiga är min familj.
Vad är det allra värsta i det här tycker du?
”det värsta är inte det jag upplevde, det värsta är det som händer just NU”….
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Hej Gena, tack för att jag får intervjua dig. Vill du berätta, varifrån kommer du?
Jag kommer från Uzbekistan och har sedan 7 år bott i Sverige.
Vill du berätta om hur det var i Uzbekistan när du bodde där?
I Uzbekistan fanns det jobb… men det var väldigt låga löner. Det var en diktatur, med en diktator som styrde.
Det var inte bra. Det fanns ingen som helst frihet.
Okej, för någon som aldrig levt i en diktatur kan det vara svårt att föreställa sig. Hur påverkade det dig i
din vardag och i ditt liv? Jag fick inte ha vissa åsikter. Särskilt inte politiska åsikter som inte stämde överens med
diktaturens. Jag var på den tiden anställd i en fabrik som tillverkade fordonskomponenter. Det var mycket där som
inte fungerade. Vi hade väldigt dåliga arbetsförhållanden, framförallt säkerheten som var dålig och en utrustning
som slet ut oss och som inte var säker. Många dödsfall inträffade på fabriken och även många olycksfall med
allvarliga personskador som följd.
Vad var din roll i det hela?
Jag var fackligt engagerad för att få en bättre arbetsmiljö. Vi blev inte hörda av varken företaget eller samhället.
Vi började demonstrera för att få med oss folket och få en förändring. De började med att arrestera folk som deltog
i demonstrationerna. Jag arresterades flera gånger och satt i fängelse i tre omgångar och i totalt ett halvår.

Oj, berätta. Hur var det att sitta i fängelse?
Som man kan tänka sig… ett kallt rum i sten bakom galler.
Det var en ständig terror. De väckte oss mitt i natten. De använde våld och hotade oss. De försökte hela tiden få oss
att skriva på och erkänna mord som hänt tidigare.
Varför då?
De ville få någon ansvarig för de brotten. De sa att vi skulle bli släppta om vi erkände. Givetvis gjorde dem inte det.
De som erkände brott som de inte begått fick över 10 års fängelse… Jag är glad att jag inte är en av dem. Vi som inte
skrev på blev istället misshandlade.
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Vad hände när du blev frisläppt?
Jag blev såklart av med jobbet när jag satt i fängelse. Då kände jag att jag måste flytta.
Hur tänkte du då?
Jag hade en önskan om att åka till Ryssland. Sovjetunion hade försvunnit och Ryssland var mer ”öppet” än tidigare och
det fanns jobb där. Samtidigt visste jag att jag inte kunde fly till Ryssland eller något annat land i närheten eftersom att
polisen hade nära kontakt och jag riskerade att få ett nytt längre fängelsestraff.
Okej, men bestämde du dig då för att åka till Sverige eller vad hände?
Nej jag visste inte vart jag skulle. Jag betalade en smugglare 2000 dollar för att komma till något ställe utanför Balkan.
Jag visste inte vem jag skulle åka med och jag fick sitta tillsammans med last i en lastbil i 14 dagar. Jag fick mat in i bilen
och satt där hela resan och visste inte vart jag skulle. Sedan öppnade de upp lastbilen och då fick jag reda på att jag var
i Stockholm. Jag visste inte så mycket om Stockholm men jag fick en positiv känsla.
Hur fick du jobbet på Dipart?
Min handläggare på arbetsförmedlingen tipsade mig om Dipart. Att Dipart hade många anställda från olika delar av
världen. Jag tyckte det lät bra och hade ett långt samtal med Mats och Jens. Jag började med praktik i 8 veckor som
sedan blev en provanställning på 6 månader och idag har jag varit på Dipart i 5 år.
Jag blev verkligen integrerad snabbt i samhället. När jag började på Dipart så fick jag hjälp med bostad av Jens. Jag fick
bo ett år i en lägenhet som Dipart hyrde ut. Det var en stor trygghet. Jag hade nu lön och tak över huvudet. Helt plötsligt
så kunde jag göra det som jag ville och kände mig fri.
Jag åkte till Prag som turist och träffade min fru där som jag idag är gift med och vi har ett barn tillsammans.
Hur är läget i Uzbekistan idag och har du släktingar kvar?
Det blir sämre och sämre igen. Det var bra ett tag men nu är det inte bra. Det är stora klyftor i samhället och allt är
privatiserat. Nästan alla intäkter går till presidentfamiljen medans många lever väldigt fattigt. Jag uppskattar att ungefär
80% av alla arbetsförda människor i Uzbekistan arbetar i Ryssland. Vilket underminerar samhället och det kommer inte
in några skattepengar. Släktingarna har jag mycket kontakt med nu eftersom Internet underlättar väldigt mycket.

”Jaqueline, Jag vill att du skriver att jag vill tacka Dipart så mycket för att de gav mig chansen.
Att jag fick ett jobb och tak över huvudet. För att hela Dipart stöttade mig så mycket under första tiden.
Utan Dipart så jag hade jag kanske inte haft ett normalt liv.”
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Vi besökte ett av Stockholms bästa betonglag som
nu renoverar Jakobsbergs Centrum. Forts från framsidan

Mitt i Jakobsbergs centrum håller vi på. Vi har redan renoverat fasaderna och balkongerna på två stora hus
och är nu inne på det tredje. Vår marknadsavdelning kommer bli glad när de ser hur väl skyltat jobbet är.
Och de två raderna ut mot torget är den lilla delen av jobbet. Det är på baksidan den stora aktiviteten pågår.

Det är en nöjd Gustav som visar upp den ordning han har i
containern. Varenda sak och verktyg har sin givna plats.

Här står Gustav, som på plats håller i
projektet, ett litet informationsmöte för
några av killarna utanför containern.
(Gustav heter egentligen Xhizair men
då vi svenskar har vissa mindre
svårigheter med att uttala hans namn
så blev det Gustav.)

Därefter gick vi upp på ställningen
där vi fick se balkonger färdiga för
gjutning.
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Amir visade sin telefon
där han varje dag noterar
glosor

Vi ska tvätta fasaden och Amir är i full gång med att få jobbet gjort. Vår utsände hade också en intressant
diskussion med Amir om framtiden. Han berättade hur hårt han arbetar för att lära sig riktigt bra svenska
vilket är en förutsättning om han ska komma vidare i sin karriär. Amir har fem års universitetsstudier bakom
sig och är utbildad kemist. Vi diskuterade vilka möjligheter han kan ha på Dipart och föreslog att han tar ett
möte med Mats eller Jaqueline på vår personalavdelning. Oavsett om Amir i framtiden blir kvar hos oss
eller får ett arbete som motsvarar den utbildning han redan har så är tiden vi har ihop bra för bägge.

Om två dagar är det gjutning. Ramadan
dammsuger formarna så de ska vara helt rena.

Gustav vinkar hej då
efter ett spännande
besök hos ett riktigt
glatt gäng.
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Vissa armeringsjärn ska kapas och
Johan hade börjat med det högst upp
på torn 4. Vår utsände var ganska
mör efter att ha gått upp och ner i inte
mindre än fyra torn på mindre än en
halvtimme. Osis att stegräknaren inte
var med.

Vi besökte vår garagerenovering i Rinkeby.

Mario Ebert som på plats håller i även den här garagerenoveringen kom ut och mötte vår utsände. Det var en
glad och nöjd Mario som tog hand om oss på redaktionen. Det första vi gjorde var en rundvandring på bygget
och sedan gick vi ner till övriga i gänget. Som med glädje ställde upp på en gruppbild.

Adam

Darek

Mario
Mehmet
Jokisaari
Det här är ett gäng som trivs bra ihop, det märks så väl när man står och pratar
en stund. Och Mario skickade med en passning in till kontoret: Låt oss fortsätta
arbeta ihop även på nästa jobb, det fungerar kanon!
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Zygmund

Mehmet kontrollerar och servar
sin vattenbilningsutrustning.

Hela muren som går runt garaget var i dåligt skick. Mario visade hur
vi gjutit om överdelen. Kan man skönja viss stolthet?

Mehmet blickar ut över garaget som snart är färdigrenoverat.
Om någon dag ska Svenska Väg komma och lägga asfalt och
därefter ska linjerna målas. Sedan är vårt jobb klart.
Zygmund måttar och funderar, Adam tittar på.
Adam är inhyrd som stöd då vi har mycket att göra just nu.
Både Zygmund och Mario poängterade att Adam är riktigt bra
och gärna vill börja hos oss. Tips till Jaqueline och Mats på vår
personalavdelning.
Sedan var det bara för oss på redaktionen att tacka för oss
och åka in till redaktionen väl förvissade om att här har vi ett
gäng som kan sin sak och trivs ihop.
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Jonnie, ansvarig hantverkare i vårt affärsområde Bygg
fick besök av vår kvalitetschef Kalle, internrevision!

En typisk arbetsplats för våra hantverkare är framför fastigheten som fått en skada. Jonnie hade gjort en
arbetsstation som var funktionell.

”Hur gör du om det regnar när du står ute och arbetar?”
Frågade Kalle och Jonnie svarade ”då går jag in.”
ID06 är obligatoriskt för oss alla, inklusive våra
underentreprenörer och ska sitta väl synligt.
Jonnie levde upp till det galant.

Jonnie visar Kalle arbetsordern som skickats
på mail till honom och alla underentreprenörer.
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Det tog tid att täcka trappan, men föredömligt gjort och visar på respekt för
de boendes hem.

Finns det faropiktogram på en tub
(exempelvis en dödskalle) behövs
säkerhetsdatablad.

Vi ska alltid avisera vilka som är inblandade i projektet och vår
tidsplan. Jonnie hade inte rätt mall för tidsplanen men hade löst
det efter bästa förmåga.

Bilarna är ett viktigt verktyg, där det ska vara ordning och reda.
Kalle kontrollerar noggrant Jonnies ordningssinne, ok blev betyget.

Kalle går här igenom resultatet av revisionen och det som
måste förbättras för att vi ska arbeta enligt vårt försäkringslopp.
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John, ansvarig hantverkare i vårt affärsområde Bygg
fick även han besök av Kalle och det blev internrevision.

Syftet med ronderna är främst att följa upp att vi har säkra arbetsplatser och följer vårt sätt att jobba.
Och allra viktigast är att säkerställa att vi arbetar på ett säkert sätt för oss och tredje person.

”Men John, du har ju fel T-shirt på dig! Du får ju firmakläder” Det fanns en förklaring till det också.
Och en lösning! John ska få fler t-shirtar då han tvättar var tredje vecka. Kalle skriver anteckningar och fångar
upp Johns synpunkter. John berättade bland annat att just hos den här försäkringstagaren var det extra roligt
att arbeta. Barnet i familjen var nämligen mycket förtjust i John och engagerade sig i hans snickarjobb.
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En glad Kalle kan konstatera att det är acceptabel ordning i bilen och att det mesta fungerar som det ska.
”Det är kul att komma ut och se hur de förbättringar vi genomför allt mer börjar leva ute på våra arbetsplatser”
sa en nöjd Kalle till vår utsände.

Generella slutsatser efter 8 internrevisioner på Bygg

Närvarolistor, tidplan och
ÄTA-lappen satt uppe på
5 av 8 arbetsplatser.

Vi ger allt oftare våra kunder chansen att köpa till arbeten på ett enkelt sätt
på våra projekt genom vår ÄTA-blankett. Här är det Packe som briljerar.

Vad som vi kan förbättra:

-Skriftligt avtal skall vi ha med våra kunder (projektledarnas ansvar)
-Personlig skyddsutrustning, främst saknades tillgång till hjälm.
-Handbrandsläckare och första hjälpen utrustning skall finnas i bilen

Vi är redan duktiga på:

-Platsdokument såsom ÄTA-lapp, tidsplan, närvarolista och kundbroschyr finns
-Avfallshanteringen där ordning och reda råder
-God ordning på arbetsplatsen och i bilen
-Säkerhet för tredje person, avgränsat och säkrat.

Kalles summering av de 8 revisionerna är att vi kommit långt. Nu gäller det att gemensamt fila på
det som återstår och då måste vi framförallt se till att få med oss våra underentreprenörer på tåget.
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Vi fortsätter att arbeta i vår MB-grupp.

Här sitter Martin och Mats från företagsledningen och diskuterar med Niklas, Danne och Rolle. Som vanligt är
det trevligt och konstruktivt. Vi har en bra tradition av att lyfta frågor där vi behöver bli bättre och sedan hitta
lösningar som är bra för bägge parter.

Danne, eftertänksam och ödmjuk, men
har varit med ett tag i branschen och
vet vad som är gångbart i praktiken.
Jobbar i affärsområdet Bygg

Rolle, mindre ödmjuk och
mer rakt på sak. Och för det
mycket uppskattad.
Rolle jobbar också på Bygg.

Niklas, kunnig och allround.
Huvudskyddsombud, självklart
med i arbetsmiljögruppen.
Jobbar i affärsområdet Betong

MB-gruppen och ledningen på Dipart är eniga, vi behöver fler som engagerar sig.
Gärna någon från vårt viktiga affärsområde Hus
Vill du vara med, ring Rolle på 0707-32 22 36
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Vi var ute och jobbade med vårt glasögonprojekt. ”Uffe var ett stort stöd för oss”.

Uffe var med en dag på Frälsningsarmen vid Hornstull för att hjälpa till med glasögonprojektet Vision.nu.
Det var en intensiv dag hälsar Uffe, där hela 55 personer fick glasögon! Otroligt bra jobbat!
Uffe fick som uppgift att visa vägen genom lager och olika korridorer fram till där själva glasögonprovningen
höll till, några man i taget. Även med att hålla lite koll på köerna och frustrationen som lätt kan bli när man står
och väntar, och han fick också hjälpa till med kommunikationen till de två optikerna Gunilla och Katta med hur
många som stod på kö och mycket annat fix och trix.
Trevlig upplevelse, tycker Uffe, i stort sett alla var glada och positiva!
På bilden till vänster kan ni se hur det kan se ut en vanlig dag när vi öppnar posten här på Dipart.
Ett stort paket med hjärta och välvilja, med en förhoppning om att kunna hjälpa de som har det svårare.

Gunilla och Katta jobbar sida vid sida och undersökningarna görs på löpande band. 55 personer kan få schysta
glasögon under ett arbetspass. En liten del av äran kan vi ta ås oss, dels som finansiär men framförallt för vårt
arbete som trevliga assistenter.
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Många på Dipart är hängivna fiskare och därför viker
vi ett uppslag åt det och en framtida favorit i repris…

Rikard, en av våra grymma riv och saneringstekniker med en
tonfisk som senare blev mycket uppskattad sushi.

Mehmet brukar gå upp mitt i natten, åka in
till centrala Stockholm, och innan jobbet
dra en och annan firre… Grattis det måste
vara en guldfirre det här.

Tim med en abborre som säkert är på ett kilo.

Skeppsholmen en tidig lördagsmorgon i oktober. Jens
Allansson, servicesnickare på Bygg drar första havsöringen
för hösten fångad med flugspö bakom af Chapman.
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Peter med en gös, som säkert
fick friheten åter….

Vi återskapar traditionen med att besöka familje- och
fiskeparadiset Fyrväpplingen! Boka gärna den 11 juni!

Fyrväpplingen ligger en bit från Arlanda och är ett riktigt fiskeparadis. Vi på Dipart brukade åka dit en gång om
året och som av en händelse så nappade det extremt bra när vi var där. På allmän begäran återupptar vi den
traditionen och bjuder därför in alla på Dipart med familj och vänner till ett dygns kanonfiske!

Fiske är ju kanske inte Thomas
grej riktigt men han är alltid glad

Danielle, Jens dotter, fick sin första
regnbåge, och stor var den

Mario är helt outstanding som
fiskare, ingen får fler firrar!
Så boka gärna redan nu den 11
juni. Mat kommer serveras och
som vanligt blir det pytt i panna
med rödbetor och kaffe. Fisk
kommer finnas i sjön och gott
om ekor till den som vill ut på
djupet.
Det är långt till juni men vi på
redaktionen vill visa att alla
propåer om att återuppliva den
här traditionen har landat väl.
Vi återkommer med fler detaljer.
Anmälan som inte är bindande kommer
ske till Jenny för käkets skull.

jenny@dipart.se

Nazif visade att han också är en
bra fiskare, frysen full…

Tim och Svensson tävlar om vem som
fick störst.
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Vilka vill vara med på nästa sommars nattliga
folkfest?! Midnattsloppet den 13 augusti!

Det är hög tid att redan nu anmäla sig till nästa
års Midnattslopp!
Midnattsloppet Stockholm firar dessutom 35 år och de lovar en
extra laddning inför nästa lopp!
Vore det inte roligt om vi gör som förr om åren - sätter ihop ett
Dipartlag? Dipart betalar anmälningsavgiften för alla anställda
som vill vara med och tävla om äran.
En härlig bild från 2009! Kan du se vilka
som fortfarande jobbar på Dipart?

Din anmälan gör du senast den 18 december till Jenny:
jenny@dipart.se eller 076-003 60 00

Vad händer på Hellas?
Nu närmast den 3’e december så gör
vi om succén med PT’n Magdalena!
Se gärna hennes hemsida;
www.builtbybibik.se
Efteråt är det ljusbastu för de
som vill.
Och efter jul- och nyårsledigt så
kör vi igång igen den 14 januari
med boxercise!
Vem som kommer att hålla i det
är än så länge hemligt!

Stegräknartävlingen!
Stegräknartävlingen är i full gång!
Du har väl din räknare igång?
Anmäler våra steg gör vi till Jaqueline. Antingen
direkt via appen (om du har den på din Appletelefon), annars går det lika bra att maila eller
sms’a in resultatet för veckan.
Viktigt är att man också skriver vilken vecka
stegen ska räknas till.
jaqueline@dipart.se eller smsa till
0707-32 22 46
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