Vi fokuserar i den här Monthly på vårt affärsområde
HUS där vi jobbar med balkonger, fönster, puts och tak!

Fotograf: Jacob Gerle
Här är grabbarna som renoverar Brf Ribbyberg, läs mer om dem på sid 4-7.
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Jens Hoffmann, VD på Dipart

Thomas Frankborn, affärsområdeschef på Hus.

Det här numret handlar om vårt
affärsområde HUS som är lite av en framgångssaga.
Titta på vårt härliga gäng på framsidan, vi riktigt ser att de trivs tillsammans. Och ännu
häftigare blir det när vi tittar på varifrån alla ursprungligen kommer. Av de tio killarna är bara en
svensk. Vi har lyckats få ihop ett fantastiskt gäng från Sverige, Afghanistan (2st), Tyskland,
Chile, Västindien, Albanien, Argentina, Bosnien och Finland. Vårt affärsområde Hus är experter
på att hantera mångfald så det blir en tillgång för Dipart. Jag blir nästan rörd och imponerad.
Vårt affärsområde Hus arbetar i en sektor som traditionellt rymmer mycket mer eller mindre
oseriös verksamhet. Och Hus konkurrerar med framgång i den sektorn, och arbetar vitt ner till
sista skruv, vilket är en självklarhet men ändå inte helt lätt om man vill vara konkurrenskraftig
prismässigt. Jag är lättad och imponerad.
När det gäller att ligga i framkant har Hus kommit långt. När vi besöker deras byggen är ID06
en självklarhet, ställningarna besiktade, arbetsmiljöplaner sitter uppe i bodarna och alla har
hjälm. Allt är en självklarhet hos oss men det krävs ändå en medvetenhet rakt igenom
affärsområdet för dessa sakers betydelse. Jag är imponerad och faktiskt på deras vägnar stolt.
En verksamhet kan bara växa och bli långsiktigt lönsam i vår bransch om den lämna efter sig
nöjda kunder. Hus är lönsamt och växer snabbt. Jag kan bara tolka det som att Hus lämnar
efter sig nöjda kunder som återkommer. De har förstått precis vad det handlar om.
Affärsområdet Hus är en mycket viktig del av Dipart och jag hoppas att detta nummer av
Monthly gör dem rättvisa. För de är en särdeles härlig grupp av människor!

VD på Dipart Entreprenad och ansvarig utgivare Monthly
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Kampen mot svartjobben fortsätter.
Fair Play Bygg – ska bearbeta tips om kriminell verksamhet i byggbranschen i Sthlm.
Ett nytt samarbetsprojekt mellan Stockholms Byggmästareförening och Byggnads
Stockholm-Gotland ska bearbeta tips om oegentligheter i syfte att rensa upp i
branschen. Projekt Fair Play Bygg startade i februari. Bakgrunden till projektet är att
man både på fack och arbetsgivarorganisation i Stockholm under en längre tid har
upplevt problem med konkurrenssituationen på byggmarknaden i regionen.
– Det finns ett problem på Stockholms arbetsmarknad och arbetsgivarföretagen ser
samma sak – företagen upplever att det inte är någon idé att räkna på jobb för att det
inte går ändå, säger Fredrik Sirberg, regionsekreterare på Byggnads.
Idén till Fair Play kläcktes av Jens Hoffmann, vd på Byggföretaget Dipart
som då satt i styrelsen för Stockholms byggmästareförening. Eftersom fack och
arbetsgivareorganisation på byggsidan såg samma sak så tänkte de att varför inte
försöka göra gemensam sak för att komma till rätta med problemet.
Ur: Byggindustrin
Arbetsgivarna och facket går
ihop i en viktig fråga, nämligen
den att vår bransch ska vara
ren från kriminalitet.
Tillsammans har de finansierat
Fair Play Bygg. Vilket i
praktiken är två personer som
tar emot tips om kriminell
verksamhet och sedan gör en
egen utredning.
Den som har ett seriöst tips på
kriminell verksamhet som
pågår kan gå in på:
www.fairplaybygg.se och
anonymt lämna det.

Finner de att tipsen verkar
stämma, då överlämnas
informationen till berörd
myndighet.
Äntligen kan myndigheterna
agera på ”färsk” information.
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Vi besöker Brf Ribbyberg, vårt största projekt där vi
renoverar utsidan på inte mindre än 15 flerfamiljshus.
Augustin kom och mötte vår utsände.
Jobbet är så stort så han fick guida oss
runt på arbetsplatsen. Vi tar bort de
gamla taken och balkongerna och
bygger helt nya enligt dagens krav och
de boendes önskemål. Balkongerna får
också nya inglasningar. Dessutom
dränerar vi om ett antal fastigheter och
jobbar med delar av fasaden.
Här på bilden ser vi Augustin bredvid en
ny balkong som precis fått sin inglasning, till de boendes stora förtjusning.

Följ vår utsändes besök och häftiga
insikter i detta reportage.
Augustin, en klippa på jobbet och snart med 10 år på Dipart!

Så här ser fasaden ut när
vi är klara med rivningen.
Det gamla taket!

En bit bort låg färdiga nya
balkongplattor och väntade.

Vi började med att titta på hur vi demonterar de befintliga balkongerna och deras skärmväggar. Ett häftigt jobb
där det gäller att hålla tungan mitt i mun. Det var häftigt att se hur effektiva vi är. På en dag kan ett tiotal
balkonger med tak och skärmväggar demonteras så det bara är en tom fasad kvar.
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Så här blir balkongerna när vi är klara, men vägen dit är lång och
innehåller många utmanande moment. Vi tar och tittar på några av dem.

Varför får
Amir och Ghulami monterar mellanväggarna
aldrig jag nån..

Alexis har precis lagt en limfog och ska trycka fast
en profil som ska hålla inglasningen på plats.

Augustin finjusterar räckesstommen.

Här monterar vi en lucka på en av många hundra
inglasningar speciallackade efter vår beställares önskan.
Efter att vi tittat på all produktion gällande
balkongerna så gick vi och hälsade på Latif
och Johan som var i full gång med att tvätta
fasaden på ett annat hus. Två alltid lika glada
och positiva killar.
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Vi besöker Brf Ribbyberg, fortsätter med att vi hälsar
på gänget som bygger nya tak, ett roligt mastodontjobb.

För någon vecka sedan var Malin ute och hälsade på gänget på Ribbyberg. Då tog hon den här bilden.
Hela det gamla taket är rivet och bortforslat och vi är precis i startgroparna med byggnationen av det nya.

Nu när vi från redaktionen kom ut så hade vi kommit långt. Augustin, Redi,
Maradona och Tomas är kanske halvvägs så fortfarande är mycket kvar att göra.

Augustin är
med sin breda
kompetens
ovärderlig och
det märks att
han har koll på
jobbets olika
moment.
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Maradona heter
egentligen Juan.
Men på grund av
att Maradona är så
lik Juan så har det
blivit Maradona.

Tomas kämpar på, ”det är lite tungt efter semestern”.

Taket är på plats
Den här bilden passade vi på att ta inuti ett av de tak
som redan blivit klart. Kvar är isoleringen förstås.

Och så här ser det ut när vi är klara med ett hus. Nytt tak, större inglasade balkonger,
huset är dränerat och fasaden tvättad !
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På kontorsmötet innan semestern hade vi ett digert
schema. Först tackade vi av Ebbe och Martin.

Jens skakar här hand med Martin, som efter att ha skött vårt avtal med Trafikverket i flera år nu blir konsult
inom betong. Martin ska arbeta med kärnkraftverk och stora dammar med många utlandsresor att se fram
emot. Ebbe i mitten har varit mycket uppskattad för sin förmåga att skapa fina ramavtal och andra affärer i sin
roll som kalkyl och inköpschef. Ebbe kommer nu starta eget. Det här är två mycket uppskattade vänner vi och
vi önskar dem bägge två all lycka i framtiden. Förhoppningsvis stöter vi på varandra igen snart ute på byggena.

Vi tackade också rent formellt av vår avgående styrelseordförande Rune
Brandinger. Här håller Thomas ett fint tal och Jens håller i presenten.

Sida 8

Efter att Rune blivit avtackad så presenterade vår nye
Styrelseordförande sig, Erik Alteryd.

Erik intog scenen och för de flesta av oss var det första
gången vi lyssnade på honom. Han presenterade sig och
det var betryggande att höra om hans professionella
bakgrund. Arbetschef Skanska, VD Veidekke Entreprenad,
VD Ramirent…. Erik är van vid att leda stora organisationer,
betydligt större än Dipart, och är byggare i själ och hjärta.
Vi på redaktionen måste säga att det kändes allt tryggare ju
mer vi fick klart för oss vem Erik är.
Dessutom berättade han lite om sig själv som privatperson.
Boende i Stockholm sedan länge, seglare med många tuffa
race bakom sig och med ett brinnande intresse för
ledarskap och team building.
”Det ska bli spännande att få coacha Jens och Er andra på
Dipart och Ni är ett företag med värderingar jag tycker om”.

Under Runes ledning har vi tagit ett stort kliv som företag. Nu ska vi tillsammans med Erik ta stafettpinnen
vidare. Det kommer också bli en spännande resa, var så säkra på det.
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Malin, vår utsände, besökte Arto och hans gäng som
byter ut balkongerna åt Brf Skarpöhöjden i Orminge.

Arto och Emiljan tog emot vid etableringen.

Och som vid alla våra etableringar var
det ID06 som gällde. Här loggar Malin in.

Emiljan tillsammans med Johnny framför en färdig
balkongrad. Vi har arbetat i Orminge under flera år och
går lite från en förening till nästa. Verkar som bästa
reklamen är att de olika föreningarna har kontakt med
varandra.

I Orminge finns det ett flertal föreningar med likadana hus. Här har Emiljan tagit oss med upp på ett hustak så
vi ska få en överblick över ett av de områden där vi bytt balkonger.
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Nu kommer det häftiga. Vi plockar ner hela balkongen, med
mellanväggar, tak och pelare. Bit för bit demonterar vi balkongen.
Först stänger vi av tillgängligheten till balkongen och sedan demonterar vi räcket.

De gamla plattorna körs bort. Ett sådant här jobb kräver ett
flertal tunga fordon för att bli effektivt.

Foto Torsten Anderberg

När allt det gamla tillhörande balkongen är nerplockat så börjar vi
återmonteringen. Här till vänster ser vi hur vi lyfter en betongpelare
som ska hålla upp hela konstruktionen.
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Malin, vår utsände, besökte Arto och hans gäng, forts…
Tunga grejer….
Bäst att inte tappa greppet…

När pelarna är monterade så börjar vi med balkongplattorna. Vi är rutinerade på den här typen av jobb så
farten med vilken en rad monteras är frapperande.

Alltid lika kul när det passar. Alla de olika delarna
är så tunga så ingenting får gå fel.

De boende följer ofta med i byggprocessen. Här är det bara
timmar kvar innan farbrorn i fönstret har en färdig balkong.
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Samuel monterar slutligen dit balkongräcket. Den gröna hjälmen betyder att
han är skyddsombud.

Så här nytt och fräscht blir det när vi är helt klara. Kan nämnas att vi även glasar in många hundra balkonger
och har bytt fönster på, samt asbestsanerat, ett antal fastigheter.

Här sitter en balkongägare och njuter i solen av morgonkaffet. Han
verkar rätt nöjd med sin nya fina balkong som blev klar lägligt till
våren och sommarens soliga dagar.
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Här ser ni Arto tillsammans med
besiktningsmannen Johan. Han
berättade att det gick mycket bra,
och av alla besiktningar han har
gjort åt Dipart (vilket är många!!)
svarade han sakligt att de brukar
vara helt ok .

Vi fortsätter med Innebandy & Fotboll!
Eftersom både fotbollen och innebandyn upplevdes
som så roliga så har vi tecknat avtal på hallarna även
för hösten. Alltså, nu kör vi igen!
Inbjudan skickas ut ca en vecka innan via bokat.se.
Får du inget mail?
Kontakta malin@dipart.se och skicka
din mailadress så fixar hon det!

När och var är det då?
Fotboll:
Innebandy:

Måndagar kl 17-18 (hallen på bv.)
Tisdagar kl 17-18 ( hallen på plan 1)

Vi spelar i gymnastiksalarna på Sats Nacka Strand.
Parkera bilen på besöksparkeringarna på kontoret,
så slipper Ni böter, kom upp på kontoret så går vi ner
ihop. Eller så ses vi där. Det är gratis och ta bara
med träningsväskan.
Nu vill vi verkligen att alla som gillar att sporta
hänger på, vi kan med fördel vara ännu fler och alla
deltar efter egen förmåga, kul och väl mött.

Dino, föreståndare på härbärget Convictus, kom på besök

Vi bjöd in Dino till vårt nya kontor för att
diskutera upplägget för vårt fortsatta samarbete
med Convictus där vi stöttar deras härbärge i
Högdalen. Det som var på tapeten idag var
behov av snickarhjälp, en dags jobb, för att ta
upp en bit av väggen och istället bygga en lucka
man kan öppna och låsa. Har vi någon snickare
som känner sig manad att göra en god gärning
på betald arbetstid? Smsa Jaqueline.

Vårt möte resulterade även i detta….
Problem med avlopp hjälpte vår
samarbetspartner Sofia Rör till med.
De skickade snabbt dit en kompetent
yrkesman som ordnade problemet.
Till höger ser ni Maurius, bryggans egne
kock som är i full färd med att fylla på ett
kylskåp som vi sponsrat till bryggan. Kylen
är till för att förvara mat som ges bort till
Bryggans gäster. De serverar alltså inte
bara mat utan ger också bort råvaror.
Klart vi ska hjälpa till med det!

Rapport gjorde reportage från en av våra arbetsplatser

Jens fick i egenskap av vår VD svara på
en hel mängd frågor. I rutan blev det
sedan 20 sekunder och han sa ”Vi kan
anställa 5 tjänstemän och 10 yrkesarbetare i morgon” Veckan efter kom
minst 10 arbetsansökningar till oss.
Samet blev intervjuad och fick ett flertal frågor.
Det är andra gången han är med i tv sedan
han började hos oss. Han fick frågor om hur
det är att söka jobb som ung kille och varför
så få unga söker sig till byggbranschen.

Björn fick som erfaren byggare också svara på frågor om
branschens attraktionskraft. Tyvärr kom inget med i rutan.
Vi kan så här i efterhand konstatera att 90 minuters intervjuer
ledde till 45 sekunder i rutan. Men det var till oss de vände sig
och alla i branschen såg att det var ett Dipartbygge. Kul!
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Vi besökte Brf Vårberg som köpt renovering av
balkonger och fasader samt helt nya fönster av oss.

Sebastian, projektledare för det här stora
bygget, var på plats och loggar här in i vårt
närvarosystem. Vi följer Skattemyndighetens krav på närvaroliggare

Simon som är arbetsledare för hela fönsterbytet tog emot vår
utsände och blev vår guide under besöket.

Simon tog emot en leverans av fönster från Polen,
som av en händelse kan han både polska och svenska.

Alla som jobbar med fönstermontaget är proffs just
på det. Sex man går in i en lägenhet, ett par timmar
senare är allt klart gällande fönstren.

Efter att långtradarchaffisen fått hjälp gick vi till det
pågående fönsterbytet. Här står fönster i väntan
på att monteras. ”Vi byter alla fönster och
balkongdörrar i två lägenheter om dagen”

Här monteras fönster och balkongdörrspartiet fast.
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Simon som leder arbetet med fönsterbytet så det flyter
och sköter all kontakt med hyresgästerna är nöjd, partiet
är på plats. Den utvändiga isoleringen kommer vi byta i ett
senare moment och nytt fasadmaterial monteras.

Kontroll, all är perfekt. Kvalitetskontrollerna är en
stor del av Simons arbetsuppgift.

En av oss gör de sista finisharbetena innan vi
städar och lämnar lägenheten.

Hmmmm, allt perfekt!

Lennart som är ordförande träffade vår
utsände och Simon över en kaffe. ”Simon är
helt suverän. Allt fungerar bra och vi är nöjda.
Det bästa är att Ni städar så bra efter Er, det
syns inte när hyresgästerna kommer hem att
ett stort arbete utförts under dagen”.

När vi hade sett hela vår ”fönsterbytesfabrik” in action så
träffade vi Gustav utanför. Han ledde oss runt husen och
vi fick se den stora balkong och fasadrenoveringen vi
utför. Tyvärr finns det inte plats i detta nummer av
Monthly men vi hoppas få återkomma för ett reportage till
ett senare nummer.
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Vi på Dipart sprang Midnattsloppet på ett galant sätt

Fotograf: Isa Wileen

Alex, Svensson, Håkan och Augustin står upp och René och Jens sitter på knä. Alla tog vi oss i mål.

Vi samlades som vanligt för pep-talk och gemensam uppvärmning. När vår fotograf dök upp hade redan flera
lämnat oss då de startade i tidiga startgrupper, vilket det blir när man springer osunt snabbt.

Qureshi och Alex värmer upp

Vi stapplade och tog en öl och åt indiskt direkt efter loppet.
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Diparts satsningar på arbetsmiljö
och utveckling tar nu ett steg ytterligare
Arbetsmiljögruppen har arbetat fram ett häfte som kommer delas ut i höst där vi alla kan skriva ner
tillbud på ena sidan och ge förslag på förbättringar på den andra. Vi skriver mer om detta i nästa monthly!

Vad är ett tillbud?
En händelse som skulle kunna ha blivit en
olycka med personskador som följd.

Vad är en förbättring?
Något vi kan göra annorlunda för att vi ska bli
bättre, effektivare eller kanske mer lönsamma.

Varför rapportera?
Med hjälp av dig får vi reda på vad som hänt
och vi kan göra något åt det, så att det inte
händer igen med en eventuell olycka som följd.

Vad kan bli bättre?
Exempel på områden är Arbetsmiljö, verktyg,
material, arbetsmetodik, ledarskap, ansvarstagande, kompetens, planering och uppföljning.

Hur rapporterar du?
Alla tillbud rapporteras till arbetsmiljögruppen.
Du kan lämna lappen till din chef eller skyddsombud
som skickar vidare till arbetsmiljögruppen.

Vad händer med ditt förslag?
Du förmedlar ditt förslag till Kalle. Sedan utvärderas
det av ledningsgruppen. De 5 förslag som ger mest
effekt vinner fina priser som delas ut på stormötet
2017.

OBS! Du kan även ta ett kort på bladet som du skrivit och skicka till kalle@dipart.se
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Vi tar några bilder ur vardagen, för affärsområdet Hus,
och visar hur en vanlig dag på jobbet kan vara för oss

Nazif och Thomas är ute och tittar på nya jobb.
”Vi skulle kunna lösa det genom att….”

Vi drar igång flera nya jobb varje månad.
Mängder av saker ska då vara klara och här
ser vi två av våra projektledare Nazif och Arto
som går igenom allting innan byggstart.

Här har vi bilat bort den gamla dåliga framkanten på en balkong och nu är det dags att
formsätta inför gjutningen.

Här ser vi Saeid som lagar upp en framkant med van
och känslig hand. Vi är duktiga på betongreparationer.

Till vänster ser vi Johnny som dammsuger en balkong
för att få den ren innan nästa viktiga moment.
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Gena monterar nya aluminiumräcken.

Nazif är ute på ett bygge och kontrollerar att vi
verkligen fått till det. Här var det gamla räcken
som skulle tillbaka efter att plattan renoverats.

Mehmet, alltid lika noga med finishen.

Johan och Redi uppe i korgen där
de besiktigar fasaderna i Ribbyberg.

Arto, Johnny och Samuel går
en skyddsrond inför starten
på ett montage av räcken
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Gustav brädriver en balkong efter
gjutning. Gustav var jurist i Albanien,
i Sverige blev han balkongspecialist.
Tur för oss på Dipart!

Vi fick en pratstund med Erik Alteryd, vår nye styrelseordförande, och fick chansen att lära känna honom.

Erik, du har precis tillträtt som ordförande i Diparts styrelse och säkert undrar många, vem är du?
Jag är en 53 årig göteborgare som hamnade i Stockholm av en slump och började på Skanska där nyproduktionen av SEB´s stora hus i Rissne var min första utmaning. Jag är civilingenjör i botten och byggare i själ
och hjärta. Kan också nämna att jag är överstelöjtnant med många år i jägarförband samt en inbiten seglare.
Och vilka olika befattningar har du haft genom åren?
Jag har nog byggt det mesta. Är som sagt byggare i själ och hjärta. Brinner för att skapa team och laganda.
Lyckas vi med det så kan vi försätta berg.
Och förutom att ha byggt en mängd olika projekt vilka jobb har du haft? Bara så vi får lite koll.
De senare jobben jag haft i karriären som är värda att nämnas är affärschef på Skanska vilket följdes av att jag
var VD på Veidekke Entreprenad. Det var väldigt intressant att få vara med och bygga upp det företaget från
ett litet till ett miljardföretag. Därefter gick jag över till Ramirent där jag blev VD för Ramirent i Sverige.
Och vad sysslar du med idag? Du är ju ung så ordförandeskapet på Dipart är ingen heltidstjänst.
Nej det stämmer. Jag börjar nu den förste september som VD för Oscar Properties Bygg. Det är oerhört
intressant. De utvecklar premiumbostäder och mitt jobb är att säkerställa att produktionen av dessa bostäder
blir snabb, kostnadseffektiv och av hög kvalité. Att lära mig att bygga torn blir roligt och en utmaning.
Du får inte intressekonflikter då, tänker på att det är också ett byggföretag?
Nej, vi jobbar i helt olika nischer av branschen. Jag har självklart stämt av detta både med
ägarna till Dipart och med Oscar Properties.
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Erik pratar under första
styrelsemötet på Dipart om
vikten av att ha en strategi för
hur vi ska nå våra mål.

Vad visste du om oss innan du tillträdde som Ordförande i Diparts styrelse?
Jag satt i styrelsen för Stockholms Byggmästareförening och lärde där känna Jens.
Och då blev det naturligt att följa er utveckling lite på håll.
Varför tog du jobbet som ordförande i Dipart?
Jag tycker om de värderingar Ni kämpar för på Dipart. Ni vill förändra branschen och har stuckit ut
hakan i en mängd frågor. Jag brinner själv för att förändra vår bransch till det bättre. Det är min
drivkraft. Dessutom tycker jag mycket om att coacha andra. Och det här är mitt första ordförandeuppdrag och ser det också som en naturlig egen utveckling.
Vad har du för mål med ditt ordförandeskap?
Det är för tidigt att säga. Ge mig ett par månader. Men det jag tror mig kunna tillföra, törs jag säga
redan nu, är en hel del affärsmässighet. Det är helt möjligt att tjäna betydligt mer än branschens
2-3% på sista raden och samtidigt få riktigt nöjda kunder och lyckade projekt.
Hur känns det att vi har Byggnads tidigare ordförande Hasse Tilly i styrelsen?
Jätteroligt. Jag har alltid haft goda relationer till facket.
Är det något avslutande du gärna vill att läsarna av Monthly ska få del av?
Jag vill att alla ska veta att en sak är jag benhård på. Arbetsmiljön får det aldrig slarvas med. Det
finns inga pengar i världen som motiverar att man tar en risk med någons hälsa. Där är jag stenhård.
Sedan vill jag lägga till en sak. Etik är viktigt. Att driva ett företag utefter de värderingar som Ni,
Veidekke och andra bra företag har är livsviktigt om man ska lyckas uppnå en sund företagskultur.
Och vad blir nästa steg nu?
Jag ska åka runt en hel dag tillsammans med Jens och bara besöka olika Dipartbyggen.
Jag ser fram emot att lära känna Dipart och alla Ni som jobbar här. Det här ska bli kul.
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Vi har problem med inbrott och skadegörelse så Ola, vår försäkringsguru,
kom förbi och lärde oss under en eftermiddag allt om våra förförsäkringar

Ola Siltala, mycket
uppskattad försäkringsman

Alex, Malin, Olov, Marie, Jonas och Max lyssnar och lär sig om hur vi
ska agera när vi har skadegörelse eller inbrott i containrar eller bodar.

Vår tidigare ordförande Rune Brandinger höll stort 85 års kalas och vi från
redaktionen var där och kan konstatera att energin är fortsatt på topp.

Vi har fått en Nostalgivägg!
Vi ser Rune i mitten spelandes dragspel. ”Hur har han haft tid att lära sig allt” var en fråga som poppade upp.
Oavsett vilket så ett stort grattis på födelsedagen önskar alla vi på Dipart.

Vi har en nostalgivägg! Och tar gärna emot mer saker ur Diparts historia…

Under sommaren har Malin gjort en tidslinje i köket som innehåller Diparts mest minnesvärda och roliga
händelser. Nu uppmanar hon alla gamla rävar på Dipart att skicka in vad som helst som hör till Diparts historia gamla foton, en keps, ja, allt uppskattas! På bilden ser vi exempelvis en gammal T-shirt, en sida ur bokföringen,
bilder från Jens och Thomas första år som balkongmontörer mm. Skicka in…
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