2016 års stormöte bjöd på en spektakulär föreläsare!

David Lega, gravt handikappad, heltidspolitiker och före detta elitidrottare som slagit 14 världsrekord i simning
under åren 1995-2000. Lega har bland mycket annat mottagit utmärkelsen The Outstanding Young Persons
of the World. David kom och pratade med oss och det blev verkligen lite av ett samtal. Hans föreläsning
vandrade mellan inspiration, kloka ord och skämt. Han är verkligen en person att inspireras av.
Förutom David var det mycket intressant på stormötet som blev ett av de bästa i vår historia. Läs mer om det
på sidorna 4-13 i detta späckade nummer som även har mycket annat intressant!
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Vår kamp för en schysst byggbransch måste fortsätta
Jag såg häromdagen Uppdrag Granskning: De hade en timmes genomlysning av Peabs storbygge
Mall of Scandinavia, det stora köpcentrat som precis öppnat i Solna och som är det största i Norden.
Det var en skrämmande timme. Skyddsombud blev tvingade bort från bygget därför att de slog larm om
en farlig arbetsmiljö. Hantverkare som jobbade 20-30 timmars pass och för att orka tog amfetamin.
Löner som är så låga så de är ett hån, arbetare som åt bland rören på vinden och en platschef som sa
något i stil med att ”mitt uppdrag är att bygga det här huset, någon polis är jag inte”. Det var skrämmande
att titta på programmet och det bekräftade att vår bransch har mycket kvar att jobba på och att all kraft jag
gett frågan genom åren varit befogad.
Gå in på Svt Play och se programmet. När du är på Svt Play söker du på Uppdrag granskning och då
kommer det upp på skärmen. Det är verkligen värt besväret och det ger perspektiv till hur vi arbetar.
Jag har i styrelsen för Byggmästareföreningen under fyra år kämpat för ett projekt som heter Fair Play.
Byggnads och Byggmästareföreningen har nu vardera satsat 4.5 miljoner i Fair Play. Det bygger på att
Byggnads och Stockholms Byggmästareförening gemensamt anställer specialister vars uppgift är att ta
emot tips, bearbeta och komplettera de som verkar intressanta och sedan informera våra myndigheter.
Fair Play blir branschens egna Uppdrag granskning! Men istället för ett tv reportage blir det en rapport till
exempelvis Ekobrottsmyndigheten! Vilka kan bättre än branschen själv se var det är något kriminellt som
pågår? Ett tidigare stort problem för myndigheterna var att när de fick information om brottslig aktivitet så
var det försent. Projekten var färdiga, de inblandade skingrade för vinden och bokföringen låg på botten av
Mälaren. Jag föreslår starkt att du går in och läser på https://fairplaybygg.se/ Fair Play är en bra
möjlighet för oss att rensa i vår bitvis skitiga bransch. Äntligen ger vi resurser åt att jaga de kriminella.
Jag vill samtidigt ge mitt tydliga stöd till våra skyddsombud och vara fullständigt tydlig med att jag kommer
alltid stödja Er. Är något farligt på våra arbetsplatser, slå larm och gör det Ni ska. Vår säkerhet går alltid före
vår ekonomi! Jag vill också ge mitt fullständiga stöd till vår MB grupp. Fortsätt ert fruktsamma arbete
tillsammans med oss i ledningen så får vi ett ännu bättre Dipart.
När vi slåss i en bransch som bitvis inte är sund så är det ännu viktigare att vi håller oss till våra ideal, våra
Kärnvärden. Och vi ska vara medvetna om att mycket av det vi har på Dipart kanske inte är helt självklart
överallt. Nu ger vi järnet ytterligare en månad och jag vill avsluta med att berätta att de första tre månaderna
är de bästa vintermånaderna i Diparts historia. Vi har i stort sett mycket att göra överallt, tjänar pengar och
njuter av vårt nya kontor! Jag tycker det är roligt att jobba tillsammans med Er varje dag i veckan, tack….
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Vi följer lagkravet och börjar med personalliggare!

Vi har startat upp en kontorsanpassning inne i stan och det är ett så stort jobb att det ska vara en
personalliggare på plats. Här ser vi Murarmicke och Kenneth som ”stämplar in!”

Vår utsände fick några ord med vår kvalitetschef Karl Johan
Brännström som varit starkt drivande när det gäller att vi på
Dipart ska följa lagkravet och börja med personalliggare.
Kalle, vad har varit svårast med personalliggare?
Avgränsningen, vi har små servicejobb, ramavtal och
större entreprenader. När ska vi ha liggare?
Hur har det tagits emot internt hos oss?
Bra, vi förstår syftet.
Hur svårt är det att ha en liggare ute på byggena?
Det är lätt, problemet är att folk glömmer att checka in och ut.
Följer vi på Dipart lagkravet fullt ut nu?
Ja det gör vi.
Vad är nästa steg för oss?
Det kommer bli allt vanligare med personalliggare,
när beställarna förstår att det faktiskt ligger på dem.
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Karl Johan Brännström, kvalitetschef
och drivande i många utvecklingsfrågor.

Jens öppnar vårt årliga stormöte där vi alla på Dipart
går igenom året, skrattar, är allvarliga och pratar framtid.

Vårt årliga stormöte är en tradition sedan många år och också en satsning mot framtiden. Att stänga alla våra
byggen och samlas kostar stora summor, och det är det värt. Bara att samla alla 120 på firman är mäktigt och
då är självklart dagens program förberett in i minsta detalj. Även i år blev det ett minnesvärt möte och på
bilden ovan ser vi hur Jens sätter scenen för dagen och hälsar alla välkomna.

Jens berättade om Roger, som tyvärr lämnat oss
alldeles för tidigt. Vi hedrade honom med en tyst minut.

Alla fick möjlighet att
skriva några rader till
Roger. Den boken som
är fin läsning och som
visar hur uppskattad
han var är nu skickad
till hans familj i Motala.

Roger blev 49 år gammal och de sista 10 åren
arbetade han med oss. Vi ser Roger i mitten
tillsammans med Andrzej och Arthur.
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Kalle pratade om arbetet i arbetsmiljögruppen

Max, Samuel, Simon, Niklas
och Kalle är med i gruppen.

Vår arbetsmiljögrupp arbetar systematiskt med att vi ska få en bättre arbetsmiljö. Bland annat jobbar de med
att göra våra skyddsronder bättre och föra statistik på hur resultatet är från ronderna. Kalle presenterade årets
arbete, vad vi behöver förbättra, och vad som redan blivit bättre!

Vi firade våra 10-års jubilarer som samtliga tagit stora
steg i sin personliga utveckling under de här tio åren.

Johan Wiklund
Janne Jokisaari
Mario Ebert
Grattis alla tre och ett stort tack för ett fantastiskt jobb. Det är tre omtyckta, kompetenta
och värdefulla kollegor som gick upp på scenen under stora applåder.
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Vår HR avdelning, Mats och Jaqueline, berättade om alla
viktiga sysslor de jobbar med och framtida utmaningar.
HR-hjulet, en livscykel i en
anställning där alla delar är viktiga.
Något vi jobbat mycket med är att
när någon slutar, så ska det ske
under ordnade former, värdigt och
på ett helt naturligt sätt. I dag är vi
120 personer och rekrytering och
att någon slutar är helt naturligt.

Mats beskrev utförligt med
hjälp av HR-hjulet vad deras
arbete egentligen innebär.
Antagligen gick det upp ett
ljus för ett flertal av oss och
att Mats så tydligt beskrev
varje del var nog nyttigt. Det
är ett komplext arbete och
oerhört viktigt för oss alla.

HR-hjulet.
En anställnings
livscykel

Stegräknartävlingen är avgjord! Och vinnarna är…
Jens, Sebastian, Mats
och Niaz gick mest i
respektive AO och
Stab.

Och här är alla
vinnare….
Jaqueline redogjorde för resultaten. Lyckliga vinnare, med god
kondition, kom upp och fick fina priser…
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Vår styrelseledamot Hasse Tilly reflekterade kring
mångfald, vår omvärld och hur viktigt det är med allas
engagemang i företaget!

Hasse Tilly, som har en facklig bakgrund där
han under 10 år var ordförande i Byggnads,
kan branschen och har jobbat mycket för att
den ska bli sund. Han reflekterade i sitt årliga
anförande kring hur viktigt det är att vi i öppnar
upp vårt företag mot alla nya som kommer till
vårt land och hur viktigt det även är att alla
engagerar sig. ”Jag har varit med och kämpat
för att vi överhuvudtaget ska få ha ett
medbestämmande i företagen där vi jobbar, här
på Dipart är det ledningen som kämpar för att
vi ska vara med. Ta den chansen”

MB-gruppen fick också sin sedvanliga timme men den
blev lite improviserad då två av tre ledamoter var sjuka.
Vi behöver förstärka vår MB-grupp med ytterligare minst en
ledamot. Därför fick alla som ville lämna ett tips på någon
som skulle bli bra eller själva anmäla sig genom att skriva
sitt namn på en lapp. Vi fick ett mycket bra gensvar med
runt 15 namn.
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Stormötets givne kung var som vanligt vår ordförande
Rune Brandinger som på 20 minuter gav oss helheten.

Rune är en mästare på att pedagogiskt
visa en utveckling och ur den dra
lärdomar. Alla lyssnade intensivt och
förstod att det var kloka ord som
levererades av vår ordförande.
De gula staplarna är den vinst vi måste ha för att
säkerställa en långsiktig överlevnad för Dipart. De
gröna är vad vi faktiskt lyckats uppnå. ”Det är först
2015 det börjar likna något” sa en nöjd ordförande.
I grafen till vänster visar Rune hur mycket vi gått i
förlust under de första sex månaderna under åren
2013-2015. Och att vi i regel kommer på break-even
först i september för att därefter gå riktigt bra årets
sista månader.

I sista bilden visar Rune vad som händer om Vi är
lönsamma årets alla månader! Och med en bild visar
han hur vår lönsamhet och vinst exploderar.
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Det är helt tyst när Rune pratar, alla lyssnar
och förstår att det är kloka sanningar vi får
ta del av. Att Rune är till mycket stor nytta
och glädje för oss är utom allt tvivel.

Efter Rune och en bensträckare var det våra olika
affärsområden som berättade om 2015 och hur det
ser ut för 2016. Först ut var Bygg.
Jens och Kim hjälptes åt att berätta om arbetet som görs för att få
affären med Trygg-Hansa lönsam. ”Vi har organiserat om oss i
grupper med egna distrikt, vi har specialiserat oss och jobbar med
rutinerna och vi vänder på varenda sten. Allt som går att göra bättre
tittar vi på”.
Kim berättade också att vi har blivit bättre på mycket. Vi mäter en
hel del saker själva och dessutom får vi bra statistik från TryggHansa. All statistik visar att vi sköter affären betydligt bättre nu än
för ett par år sedan. Det får vi också ideligen bekräftat. Dels genom
att Trygg-Hansa ger oss ett allt större förtroende och tillsammans
med oss jobbar med förbättringar men även genom våra nöjd kundenkäter som vi skickar ut till försäkringstagarna efter att projektet är
färdigt. Extra roligt är att vi lyckats rekrytera så många duktiga
servicesnickare och riv- och Saneringstekniker under året.

Kim, kan Trygg-Hansa affären på sina
fem fingrar och är drivande i vårt förbättringsarbete.

Därefter var det dags för Martin och Jörgen på Betong

Martin som är affärsområdeschef flankerades av Jörgen som ska hålla i produktionen. De gick igenom vilka
stora projekt vi utfört under året och hur de gått rent ekonomiskt. Dessutom pratade de en hel del om att vi fått
förnyat förtroende av Stockholms Stad med våra Bropatruller i ytterligare fyra år. Överlag var Martin och Jörgen
mycket positiva till framtiden och de passade på att presentera Alex och Jacob som är nya som platschefer på
Betong. Det var två optimistiska herrar som klev ner från scenen.
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Affärsområdet Hus med Thomas och Sebastian.
Vi fick återigen höra ”Det ser oerhört positivt ut”.

Affärsområdet Hus är en framgångssaga. Varje år så slår
de alla med häpnad över hur mycket de växer
omsättningsmässigt och vilken bra lönsamhet de har.
Vi kan bara ta av oss hatten och buga. (Och det finns två
affärsområden som tagit upp kampen för 2016)
Thomas är ju rolig. Hans årliga kommentar ”det ser
oerhört positivt ut” är numera en klassiker. Och vi fick
höra den även i år.
Nytt var att Thomas kommer vid årsskiftet lämna över
rodret till Sebastian som blir ny AO chef för Hus för att
själv jobba i ett nytt affärsområde som ska heta
fastighetsutveckling.

Sebastian, så duktig, så analytisk och med ett
härligt driv. Han pratade lika mycket som Thomas
och att affärsområdet Hus under hans ledning är i
trygga händer det känner vi nog allihop.
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Jens presenterade för oss alla Diparts nya
vision som går under namnet Vision 2018.
Det var en påtagligt nöjd och glad VD som visade upp
Diparts nya Vision. ”Det här är målet som vi ska jobba för
att ha uppnått när 2018 är slut” sa Jens och berättade för
oss andra om vad de olika meningarna står för och innebär
i praktiken.
Bland annat så höjer vi ribban för lönsamheten, ”Vi har sett
att vi under halva året ligger betydligt över 7% i lönsamhet,
varför ska vi inte kunna klara det under hela året?”
Och vi ska fortsätta att jobba hårt för att bli en attraktiv
arbetsgivare, man ska vara glad över att jobba hos oss och
även ha bra villkor” sa Jens slutligen.
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Så var det dags, David Lega på scen och vi undrade…

David rullade in i sin rullstol och började med ”först ska vi klara av det där med mitt handikapp. Jag har 30%
rörlighet i mina armar och saknar helt muskler i benen. Läkarna sa till mina föräldrar att jag antagligen aldrig
skulle kunna sitta upp själv. Men här är jag”. David pratade mycket om sin uppväxt och varför han började
med simning. Han pratade om att sätta upp mål och vikten av att man jämför sig med sig själv och inte andra.

David började med simning för att slippa
den tråkiga sjukgymnastiken med Gun.
Karriären blev en av Sveriges bästa alla
kategorier med ett otal världsrekord.

David är Göteborgare och verkar ha humorn
med sig i blodet. Vi skrattade hejdlöst när
han drev med sig själv, rullstolen och med
oss Stockholmare. På bilden Åke och Emil
som skrattar med David.

Per, Uffe och Stene verkar trivas gott och vi måste säga att Davids föreläsning var lyckad.
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Därefter var det dags för den årliga medarbetarenkäten

Jaqueline håller i skrivande stund på med att
sammanställa alla svaren… Resultatet kommer i
nästa nummer av Monthly!

Och så avslutade vi dagen med lite mingel förstås!
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För 8 år sedan sökte en KTH-student extrajobb hos oss

Peter Carlsson började jobba hos oss under sitt första år på KTH. På anställningsintervjun med Jens fick
Peter klart för sig att det inte längre skulle vara G i betygen utan fler bokstäver och att det var slut på extrajobben på posten. Nu kunde han jobba hos Dipart mellan tentorna och på loven.
När studierna blev klara, med många VG och MVG så började Peter på allvar hos oss.

Nu har Peter slutat och vi hade en farväl-AW och mat
från Peters favoritrestaurang, det lokala thai-stället.

Vi var mer än 20 tjänstemän som käkade gott, umgicks med Peter, spelade pingis och bara hade trevligt.
Det var full uppslutning för att få säga hej då till Peter…
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Peter går vidare till beställarsidan. Tack Peter!
För allt du gjort hos oss och för att du är den du är!

Peter började som biträdande arbetsledare och snart visade han att det fanns kapacitet för mer. Han blev
arbetsledare och började driva projekt. Att god ekonomi i projekten driver honom märktes snabbt och han blev
platschef redan vid unga år. När Peter nu slutar är det som biträdande affärsområdeschef och ansvarig för
ramavtal och stora entreprenader. Han är glad, extremt kompetent och helt enkelt en mycket omtyckt kollega.
Ett stort grattis till hans framtida arbetsgivare och tack för alla fina år vi haft ihop.
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Vi passar på att presentera Malin, vår nya receptionist

”- Välkommen till Dipart, du
pratar med Malin!”
Malin Thunberg börjar jobba i receptionen och har redan börjat så smått. Några av er kanske redan hunnit prata
med henne? Jenny kommer att gå över helt till att jobba med marknadsföringen och att hjälpa Bygg med det
administrativa, och Malin blir det nya glada ansiktet utåt i vår reception och den första rösten man möter när
man ringer in till växeln! Malin kommer närmast från skolbänken där hon pluggade ekonomi och HRadministration. Det blir ett bra framtidsmål här på Dipart! Innan det så arbetade hon som platsansvarig på en
SPA-anläggning, så om ni tycker att det blivit lite extra trevligt och mysigt här inne på kontoret så kan Malin ha
haft sitt finger med i det hela… Välkommen Malin!

Tjänstemännen på affärsområdet Hus får förstärkning med Simon

Simon som vi ser här till vänster byter jobb internt. Simon har varit en
mycket uppskattad Riv och Saneringstekniker på affärsområdet Bygg.
En trasig axel och Simons intresse för arbetsledning gör att vi har tänkt
om. Simon kommer framöver jobba i Hus och på plats säkerställa att
bygget han är på går som det ska. Det är alltså gänget ovan som Simon
ska jobba med framöver. Grattis Hus till en kanonförstärkning.
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Nya kontoret har blivit precis så bra som vi hoppades
och vi vill med ett urval av bilder presentera det för dig

Ett häftigt hus, hör till faktiskt efter 23 år i
Settervallska Villan som är ett unikt hus.

Vår mysiga välkomst-hörna! Visst ser det trevligt ut?!
Mitt i vårt kontor har vi ett pingisbord
som används stora delar av dagen.
Nu är det flera som gått till Nacka
Forum och köpt femstjärniga rack!
Vad det nu tyder på?
Det här var lite av ett krav på nya
kontoret. Så kul att det gick att få till,
och att det blivit mycket uppskattat är
helt klart.

Vårt nya kontor blev toppen, tack till Kreativa Gruppen som gjort ett mycket bra jobb!
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Lasse och Åke
skapar möjligheter
för oss att uppleva
en fantastisk natur!

Åke

Lasse

På uppdrag av Stockholms Stad så skapar vi möjlighet för människor att ta del av fin natur. Det är Lasse och
Åke som gör jobbet och enligt Niaz gör de ett mycket uppskattat arbete som prompt måste visas i Monthly.
Och vi på redaktionen kan bara hålla med, vilket drömjobb de gjort och vad kul att det blir så uppskattat.
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Glöm inte Diparts fiskedag den 11 juni!
Vi återskapar traditionen med att besöka
familje- och fiskeparadiset Fyrväpplingen!

Vi på redaktionen har pratat med
vår ”fiskegeneral” och han lovar
att det kommer nappa som aldrig
förr! Det ska visst finnas ett tiotal
5 kilos som just den dagen
kommer vara riktigt hungriga.

Svensson
med dotter
hade god
fiskelycka.

Mario är grym på
att fiska, rekordet
på en Dipartdag är
26 firrar…. Här
med sonen som
precis fångat en
baddare

Det kommer bli god mat som kommer på
bandvagnar till oss alla och självklart
kaffe också. Dessutom finns ved så vi
kan tillaga fångsten över öppen eld.
Mysigt framåt kvällen

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. Självklart är kunder
och vänner till oss också varmt välkomna.
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 för käkets skull, som inte är bindande, sker till: malin@dipart.se eller 0760-10 72 54
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Vi välkomnar följande byggproffs till oss…
Alexander Karlsson är ny platschef på Betong.
Han kommer närmast som platschef från
Lemminkäinen och har vana att driva projekt
inom infrastruktur. Alexander har studerat till
civilingenjör i Luleå och kommer från början
från Gotland. Så vill ni veta något om Gotland
så är Alexander rätt person att gå till.

Adam Alfredström, jobbar som snickare i Jockes grupp på
Bygg.
Han har faktiskt tidigare varit inhyrd åt oss på Dipart. Adam
är född och uppvuxen i Stockholm och har spelat hockey
hela livet. Nu har han siktet inställt mot att tävla inom
fitness. Så behöver ni råd gällande hälsa och träning så
kan Adam säkerligen vara tillhands!

Jacob Gerle är ytterligare en
ny platschef på Betong. Jacob
är en Stockholmskille som
närmast jobbat på Lawab.
Jacob är lite av en innergårdsoch garage-expert och
kommer fylla en viktig plats när
vårat garageproffs Peter slutar.
Jacob kommer även ansvara
för vår vattenbilning

Jonas Fors hade förra sommaren
praktik hos oss ute i produktionen.
Ni har kanske stött på honom ute
på projekt när han har inventerat
bodar och verktyg. Jonas har ett
affärssinne och stort intresse av
att göra bra affärer därför så har vi
fånga upp det och Jonas kommer
att arbeta som inköpare-trainee
under Ebbe.
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David Strandqvist är, förutom numera
Riv- och saneringstekniker på Bygg,
norrlänningen som är Pingisproffs!
David har vunnit otaliga tävlingar och är
han inte också SM mästare?! Träffar du
på David på kontoret så utmana
Sverigemästaren i en match!

Vi välkomnar…
För er som arbetat några år på Dipart så är detta
ett välbekant ansikte. Jonas Nyström har tidigare
arbetat på betong, han slutade och har under
tiden han inte varit här, gjort en massa
spännande grejer. Studerat filosofi, arbetat inom
försvarsmakten och även gjort häftiga resor!
Nu är han taggad på att komma tillbaka och
kommer kliva in och stötta bropatrullen. Vi vet
sedan tidigare att Jonas är en tillgång på vilket
bygge som helst. Vad roligt att du kommer tillbaka
Jonas!

Juan Verastegui kommer från Chile och har
bott i Sverige i 20 år. Han arbetade som
personlig assistent innan han började
vuxenutbildningen som snickare. Han har
tidigare arbetat på en fasadfirma och även
gjort en del rivningsjobb. Han ville lära sig
mer inom området…
Juan kom till oss på praktik och kom snabbt
in i gänget och gjorde bra ifrån sig så nu
har han fått anställning som vuxenlärling.
Packe, mentor och
coach åt många…

Patrik Thomasson har börjat jobba i Alex grupp på Bygg och han har en flerårig
erfarenhet av rivningsyrket från Corvara. Patrik ville ha mer kundkontakt och
utvecklas och tyckte rollen som riv-saneringstekniker på Dipart verkade som en
spännande utmaning! Patrik är en aktiv kille som gillar att träna.. Kanske någon
därute som får en ny träningskompis?!
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Den första bilden vi
tog på Jonas som ung
kille någon gång 2008

Nicklas Eriksson, jobbar
som snickare i Johans
grupp på Bygg.
Vi har fått höra från
säkra källor som säger
att han även kallas för
buggkungen och är
Sverigemästare i Bugg!
Nicklas har erbjudit sig
att ha danslektioner
med oss… vi väntar
med spänning!

En gammal tradition blir ny! Vi börjar spela fotboll igen!

Andrzej var grym när vi hade ett korplag, och
färggrann.

Erik var helt omutlig som målvakt och bidrog starkt
till att vi vann några matcher.

Häftigt att ta fram de gamla bilderna, och att alla fortfarande är kvar på dipart efter alla år. Nu spelar vi fotboll
igen på måndagar klockan 17.00 i Sats stora gymnastiksal nära kontoret. För mer info, ring Ebbe eller Malin
och alla är varmt välkomna!
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Innebandy kör vi också, fast på tisdagar, samma tid.

Det är precis samma upplägg. Vi parkerar vid kontoret, går till Sats, klär om och kör! Vi har bara kört en gång
ännu så vi blev bara sex stycken från Bygg. Tror nog Bygg vill bli utmanade… Planen är stor och vi kan med
lätthet vara det dubbla. Kom nu på tisdag så spelar vi, det är lika kul som det var en gång i tiden i skolan.
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Här är en bild på alla oss som bildar Dipart 2016!

