DECEMBER 2016
Svensson, vem annars, flankerad av snickarna Martin
och Erik önskar alla en riktigt god jul och ett gott nytt år!

Vi fokuserar i det här decembernumret på vårt affärsområde Bygg som främst arbetar med
byggservice men passar även på att summera upp året och givetvis önska alla en riktigt god jul.
Läs mer om vad Svensson, Martin och Erik jobbar med på sid 6-9.

Sida 1

Jag summerar 2016 och delger er mina tankar om 2017
Det har varit ett tufft år, inget snack om saken. Många av oss har verkligen fått kämpa hårt och vi har
utmaningar av en helt ny dimension. Men samtidigt ett år som gett oss oanade möjligheter inför framtiden.
Vi har mycket att göra. Affärer kommer kanske lättare än tidigare och vi har haft, och har, mycket att göra i
alla affärsområden. Tack vare ett flertal ramavtal som sträcker sig flera år framåt så har vi en god
grundbeläggning. Den fyller vi sedan på med entreprenader och möjligheterna till tillväxt och utveckling är
synnerligen goda. Vi märker att det är en högkonjunktur i vår bransch.

Samtidigt så har det fört med sig en helt ny utmaning för oss. Våra konkurrenter är skickliga och har lyckats
rekrytera flera duktiga platschefer ur våra led. För första gången märker vi på allvar av att branschen är
överhettad och att det är inte helt självklart att rekrytera. En naturlig förlust av 3-4 tjänstemän som flyttat till
annan ort tillsammans med ett par som samtidigt går vidare till annan verksamhet har varit kännbar.
Men jag tror det är nyttigt för oss på sikt. Vi har i vår Vision, Dipart 2018, att vi ska vara Stockholms bästa
arbetsplats. Det får vi verkligen ta på allvar så vi kan säkerställa att alla härliga dipartianer vill stanna och att
vi kan rekrytera ännu fler. Vi har i dagarna gjort klart med Johanna som ersätter Jaqueline, som flyttat till
Örebro, som HR generalist. Det är ett viktigt steg mot att bli framgångsrika inom rekrytering av
spetskompetens och att ta hand om alla som jobbar med oss. Det är mycket som ska skötas inom HR.
När jag tittar ut från mitt nya kontor så känner jag glädje. Tänk vad bra att vi efter 23 år i samma hus valt att
flytta. Nu har vi ett modernt, stort och fräscht kontor som egentligen är helt perfekt. Allt fungerar och Thorsan
säkerställer att tekniken är i framkant. Vi trivs verkligen varje dag och dessutom parkerar vi gratis vid entrén.
Vi sitter helt suveränt i lokaler vi kan växa i, en förutsättning för fortsatt tillväxt och framgång.
Så när jag summerar det senaste året så kan jag bara konstatera att vi verkligen utnyttjat tiden till att bli
bättre och mer redo för framtiden än kanske någonsin tidigare. Utmaningen med att rekrytera fler till vårt
gäng löser vi. Det är en tuff och viktig uppgift och ändå hanterbar.
Vi är en härlig samling byggare som tillsammans skapar vår arbetsplats och vår företagskultur. Att vi
dessutom tillsammans är med och bygger och renoverar Stockholm är bara ytterligare en bonus.
Jag önskar Er alla en härlig jul, ett gott nytt år och en välförtjänt ledighet. Vi ses igen i januari…..

VD på Dipart Entreprenad och ansvarig utgivare Monthly

Sida 2

Vi presenterar affärsområdet Bygg på de följande 12
sidorna, förmodligen Stockholms bästa hantverkare!
Här är Jens, Maurice,
Markus, Charlie, Jompa
och René. Den här
gruppen sköter med den
äran alla Trygg-Hansas
skador från Globen och ner
mot Nynäshamn. Ett
kanongäng som utvecklas
enormt och lämnar en rad
av nöjda kunder efter sig.

Kenneth, Håkan,
Murarmicke, Micke JM,
Adam och Robban. Alla
grymma hantverkare
som numera stöttar både
i Kim och Markus grupp.
Adam har tagit vår
friskvårdssatsning
till en egen ny nivå.

Rickard, Micke, Packe, Alex, Henrik, Patrik och
Mathias. Tyvärr har Packe och Henrik slutat.
Ett grymt gäng som levererar varje dag.
Håkan
Åke
Vi måste ju ha med
Quareshi och Alex.

Jonny,

Martin
Kim

Erik
Svensson

Här har vi vårt mest rutinerade och samkörda gäng. En
dröm för alla underentreprenörer då allt alltid bara flyter
på. Här sitter många år på Dipart.

Sida 3

René och Hadi river en brandskadad villa på Värmdö.

René och Hadi har roligt när de jobbar tillsammans! Just nu arbetar de med en stor brandskada där det först
var tveksamt om det skulle rivas försiktigt och sedan återställas eller om hela villan skulle jämnas med marken
för att sedan bygga ett helt nytt hus. Det blev det förstnämnda och vi kopplades in. René leder arbetet på plats.

René är en rutinerad och oerhört kompetent rivare, och
alltid glad. Tänk vilken härlig personlig egenskap.

Hadi river det gamla köket och se arbetsglädjen.

Sida 4

En kundupplevelse under sommaren 2016, följande text kom på mailen….
Måndagen den 11 juni, första dagen på semestern. Familjen skulle packa det sista innan den efterlängtade bilsemestern.
Hustrun vaknade av ett konstigt ljud. Det lät som om vatten droppade inne i huset. Hon gick in i dotterns rum och möttes
av ett klafsade ljud under parkettgolvet och ett surrande ljud från akvariet. Cirkulationspumpen i akvariet hade behagat
pumpa ut vattnet på golvet stället för in i akvariet. 50 liter vatten hade under natten sökt sig in under golvet, ner till undervåningen och upp i angränsade gipsväggar. Katastrofen var total.
Till saken hör att detta var vår andra vattenskada inom loppet av 10 månader. Den första vattenskadan inträffade i
badrummet och den efterföljande reparationen, hanterad av ett annat bolag än Dipart, tog fyra månader och var dåligt
genomfört. Det var med den erfarenheten vi tvingades in i detta återställningsprojekt.
KL 8:01 den 11 juli ringde jag till Trygg Hansa. Ett skadeärende skapades och jag fick information om att Dipart skulle ta
hand fallet. Skönt tänkte jag, att det inte var samma firma som förra gången. Enligt Trygg Hansa skulle det ta ett par
dagar innan någon skulle kunna komma och börja riva. Hjälp, vi ska på semester imorgon. Att lämna hemmet för tre
veckors semester i vetskap om att det är genomblött i golv, väggar och tak kändes inte lockande. Jag beslutade mig för
att kontakta Dipart direkt. På hemsidan hittade jag mobilnumret till VD Jens Hoffman. Jag ringde honom och förklarade
min situation med vattenskada och semester. Han förstod mitt läge och lovade att hjälpa mig. Efter 40 min knackade det
på dörren, utanför stod Tosse. Han var fundersam över vad han skulle göra hos oss. ”Jag har bara fått ett samtal att jag
skulle åka hit”. Ett par timmar senare var golvet borttaget på övervåningen och 50cm av väggarna likaså. En kille från
Ocab kom inom 1 timme och installerade en avfuktare. Tack vare Diparts känsla för kundens behov, snabbhet i arbetsprocesser och flexibla hantverkare var läget stabiliserat inom loppet av 5 timmar. Vi åkte på vår semester dagen efter.
När vi kom hem tre veckor senare kontaktades jag av Joakim Sehlin från Dipart. Han sa: ”På onsdag kl 07:00 kommer
Tosse och påbörjar återställningen, om det passar er”. På onsdag kl 07:00 stod Tosse utanför dörren: Vi diskuterade kort
vad som skulle göras och bestämde en tidplan. Jag åkte till mitt arbete och när jag kom hem fanns det nya spånskivor
på golven och väggarna hade ny gips. Det fanns inte ett spår av att det pågått arbete i och utanför huset. Tosse hade
dammsugit och sopat carporten. Samma dag fick jag ett SMS av Tosse om att allt hade gått bra, att han inte kom
efterföljande dag utan dagen därpå och att målaren var beställd. Några dagar senare kom Göran från AJS, också på
utsatt tid. Han var trevlig, gjorde ett bra arbete och var klar på angiven tid. Efter 7 arbetsdagar var allt återställt.
Hela kundupplevelsen med Dipart skiljer sig på samtliga
punkter från den jag hade med entreprenören under min
första skada. Ni är enkla att arbete med, snabba att
respondera, uppträder lösningsfokuserat med ett optimistiskt
synsätt, ”det där fixar vi” och ni håller vad ni lovar. Återkopplar
hur arbetet går och vad som kommer att ske de närmaste
dagarna. De underentreprenörer ni har känns kvalitetssäkrade och agerar på ett likartat sätt som ni gör. Kom ihåg
att för mig som kund är Dipart Jens, Joakim, Tosse och
Göran. Hade några av dessa fallerat i sitt kundbemötande,
agerande eller leverans hade mitt omdöme blivit ett helt
annat.
Sist men inte minst, ni har förstått att er arbetsplats är mitt
hem. Fortsätt så här, för ni har hittat er nisch på marknaden.
Peter Häger
Korsfararvägen 126

Tosse, lika duktig på kundkontakt som på att snickra.
Orsaken till det här brevet. För övrigt en mycket
uppskattad kollega och viktig i gänget.

Sida 5

En brödrost fattade eld på Sockenvägen 443

Tänk vad en liten brödrost kan ställa till det. Familjen hade lämnat
brödrosten med sladden i på morgonen och när sonen kom hem
efter skolan så brann det. Som tur är skadades ingen i familjen och
huset var försäkrat.

Ismaskinen, efter att isen smält, och
värmen från elden gjort sitt.

Trygg-Hansa har en arbetsgrupp som
kallas för Komplex. Den tar hand om
större skador, typ den här nedbrunna
villan.

Här ser vi taket ovanför platsen där brödrosten stod, efter att elden
blev släckt så kunde det konstateras att hela huset var rökskadat.

Sida 6

När det blev bestämt att huset skulle
återställas tog de kontakt med vår
projektledare Kim och hans grupp tog
sig an återställandet.

Kims grupp tog sig an uppgiften! Här ser vi
full uppställning utanför villan i Enskede. Nu
var familjen i goda händer.

Martin, Svensson och Erik. Tre rutinerade snickare som
allihop är mer än självgående. Jobbet var mycket uppskattat
dels för att det var så rejält, ofta klurigt och med en familj
som engagerade sig.
En hel del förändringar och förbättringar passade familjen på
att genomföra tillsammans med oss. Kul.

Svensson in action. Snart tio år på Dipart och alla projektledares dröm. Det bara flyter på…

Foto Torsten Anderberg

I gamla villor är hörnen allt annat än raka. Det finns knappt 90
graders hörn. Det var nog så att Erik var lite nervös när han
skulle såga till den här geringen, framför vår utsände. Men se,
det blev bra! Erik är också en snickare som ”det bara flyter på
och blir gjort, Erik är bra på att hålla i större jobb” hälsar Kim.

Sida 7

En brödrost fattade eld på Sockenvägen 443, forts

Vi jobbar tillsammans med 08 Plattsättning och här är Kenny och Björn ute och med hjälp av lasern kontrollmäter de hur mycket flytspackel som kommer behövas. Följande dag var det gjort. De är verkligen uppskattade.

Martin jobbar med att ordna till alla rör för badrummet på
övervåningen. Ett riktigt pill jobb då ingenting var rakt
eller rätt gjort från början, vilket ofta är fallet i gamla hus.

Erik berättade att hela den öppna spisen ska muras
om och att vår mycket eminente murare,
MurarMicke, snart kommer för att göra den. ”Han
ser verkligen fram emot det här jobbet och ringer
varje dag och undrar om han kan komma” säger
Erik med ett stort leende.

Sida 8

Kunden har beställt en del tilläggsarbeten när vi ändå
är på plats. Här tar vi en bit av hallen och gör dotterns
rum en aning större.

Martin är nöjd, han har precis byggt en trumma där
man från övervåningen slänger ner smutstvätten så
den hamnar i tvättstugan nere i källaren.
I vårt affärsområde Bygg jobbar vi ofta åt Trygg-Hansa
eller andra försäkringsbolag och återställer skador efter
brand, vatten eller inbrott. En stor del av glädjen i jobbet
är all kontakt med försäkringstagare. Alla har inte alltid
sin bästa dag men i regel är det vänliga, glada och
tacksamma människor vi möter. Och familjen här på
Sockenvägen är inget undantag. De visar verkligen Erik,
Martin och Svensson sin uppskattning. Tänk vad mycket
det lilla kan göra… Värt att tänka på.

Sida 9

Micke från Ocab utbildade oss i allt gällande fukt.

Efter önskemål från våra hantverkare höll Micke
från Ocab en utbildning i fuktskador. Micke brinner
verkligen för fukt, och kan nog allt i ämnet. Att han
dessutom skulle bli en utmärkt lärare var en bonus.

Micke, Adam, Svensson och Kim lyssnar intensivt på
när maestro förkunnar.

Charlie, Markus, Jompa, Maurice och Jens deltog med stort engagemang. Nu betydligt klokare i ämnet fukt!
Syftet med utbildningen var att höja kompetensen för vårt affärsområde Bygg. Deltagarna fick lära sig hur fukt
vandrar, vad man ska tänka på när det kommer till skador orsakade av fukt samt olika tekniker för torkning.

Sida 10

Mathias och Johan räddade en familjs sommar

Före

Efter

Utdrag ur ett brev från kund till Trygg-Hansa
”Det jag också vill berätta om är hur Dipart hela tiden ställt upp. Johan Wiklund, projektledare på Dipart, kom direkt till oss
efter samtalet med Trygg-Hansa och informerade om vad som nu sker då det konstaterats att det gått igenom vatten till
källaren. Johan informerade även att vi inte kunde bo hemma under själva rivningen.
Vi åkte på semester när det revs och det skulle vara ett användbart kök när vi kom tillbaka lovade Johan.
När vi kom hem hade Johan styrt upp så att det var på det viset. Eftersom många, bl.a. Johan, var på semester därefter,
så fick vi klippan Mathias Hasslund som vår kontaktperson. Familjen åkte till Tyskland och Mathias styrde upp allt först
med fuktmätning som visade på torrt. YES!
Nu lovade Mathias att allt skulle vara återställt tills familjen kom tillbaka.
Mathias styrde upp allt med elektriker, röris, Saga Golv och er personal.
Jag bifogar några bilder några dagar innan och en hur det såg ut när familjen klev in genom dörren hemma.
Den här sommaren har varit kostsam och tärt mycket på mig och min familj.
Men Dipart har lyft oss ur gropen,
Ett exempel är när jag ringde Jens för att pratas vid om när allt kan bli klart och jag ville också avsluta våra
engagemang hos Trygg Hansa efter detta. Jens vände på allt så att jag kände jag kan stanna kvar hos er och
rekommenderade även: "Åk till förslagsvis Södersved ute på Ingarö och bada så tar vi hand om ert kök"
Det blev en del baddagar på Södersved efter vårt samtal och familjen kunde börja slappna av lite.
Tack för att vi fick ha Dipart som leverantör inklusive underentreprenörer och all professionalism som finns hos dem! Utan
Johan och Dipart är det nog så att jag inte längre hade varit kund hos er. ”
Vänliga hälsningar

Jonas Walter
Sköldingevägen 65

Sida 11

Vi hade en utbildning i att besikta försäkringsskador.

Vår kvalitetschef Kalle höll i utbildningen som var gedigen och innefattade både teori samt praktiska övningar
för fem av våra erfarna snickare. Vid slutet av utbildningen fick alla ett startkitt bestående av den
dokumentation som krävs samt en Ipad. Därefter är det praktik ute på fältet som krävs för att bli riktigt skicklig.

Jompa utvecklar ett resonemang och Jens tittat på
och verkar undra ”hur tänker han nu”?

Jenny, Robban och Mathias deltog. Jenny för att ha
koll, Robban och Mathias för de vill bli mer delaktiga
och bidra ännu mer i att vi blir bättre. De kommer
bägge två bli grymma på att besiktiga skador.

Jens berättar i pausen att han är här för att lära sig om besiktning. Han
fick en förfrågan om han var intresserad och tyckte att det kändes som
ett bra steg att ta för att utvecklas ännu mer, klokt Jens!
Kalle berättar vidare att tanken med utbildningen är att hantverkarna,
som besiktningsmän, ska kunna avlasta projektledarna och då är det
bra att kunna och förstå hela försäkringsförloppet från början till slut.
”Vi går just nu igenom ett försäkringsärende steg för steg så att vi
lättare kan förklara för kunden hur processen är.”

Sida 12

Uppskattning som visas oss och som förgyller vardagen
Charlie, uppskattad
servicesnickare och ofta
bjuden på fika enligt hörsägen.

Ett väl utfört arbete och nöjda kunder är vad vi eftersträvar och dessa brev visar verkligen hur duktiga och
trevliga hantverkare vi har!

Maurice, en mästare på
att kommunicera med
oroliga försäkringstagare

Sida 13

Vi renoverade ett fuktskadat hunddagis, och fick flera
nya vänner på köpet. Ordet hinder fick en ny betydelse.
Att renovera en lokal eller ett boende med kvarboende är alltid förenat med att vi tar lite extra
hänsyn. Nu renoverade vi ett hunddagis, som
fortfarande var i full drift.
Och vi kan bara konstatera att de allra flesta på det
här jobbet var kontaktsökande och väldigt lätta att
komma överens med. Vi fick ett gäng nya vänner.

Vi blev tjenis med alla, från 3 kilo
tuffing till stor luns som bara lade sig,
mitt i arbetsområdet, och där kroppsspråket bara säger att nu ligger jag här!

Jompa fick en ny utmaning på jobbet och vi kan återigen se att
yrket servicesnickare på Dipart är komplext.

Sida 14

Våra vänner på Convictus ordnade julbord åt alla som
inte har något bord, och vi fick chansen att vara med.

Det finns en tradition som alla av Convictus gäster vill vara en del av, och det är det årliga julbordet. För då är
det fest. Faten är välfyllda, maten är suverän och det bjuds generöst. I år var inget undantag. Vilket tabberas!

Erika som normalt sett sköter vårt kontor och
vår reception hade en kanondag och stöttade.

Jens som i vanliga fall
hjälper Trygg-Hansas
kunder att få sina hem
återställda gjorde denna
dag ett gästspel i köket.

Sida 15

Kön ringlade lång och det var många glada
miner vid faten när tallrikarna fylldes. Vilket käk
det bjöds på! Vi kan inte annat än skänka Dino
och hans kollegor en tanke och undra, när blir
personalen på det här stället årets Stockholmare.

Ett av affärsområdet Betongs mer komplicerade projekt
under året har varit bytet av trappan vid S:t Eriksbron.

Den gamla betongtrappan hade sett bättre dagar.

Vi ber Alexander som var platschef för projektet berätta lite om
arbetet för oss.
”Projektet gick ut på att, på Trafikverkets begäran, byta ut en
gammal sliten betongtrappa till en ny i Cortenstål. Arbetet omfattade
flera komplicerade moment eftersom trappan ligger precis bredvid
järnvägsnavet för Centralen och biltrafiken på S:t Eriksbron. Det
krävdes noggrann planering och första steget i projektet var att
bygga en skyddsportal över spåret för att skydda elledningar och
passerande tåg under projekttiden.”

Sida 16

Här bygger vi en skyddsportal över spåret för att
skydda elledningar och passerande tåg.

Vi skar sönder den befintliga trappan och på bilden till
vänster så lyfter vi ner bitarna, en efter en med kran.
Att riva den befintliga trappan i sig var ett komplext
arbete då den var 11m hög och sträckte sig delvis över
spårmiljö och delvis in under S:t Eriksbron där
tunnelbanan går, samt uppe på bron där både gående
och biltrafik finns.
”Under rivningsarbetet jobbade vi nästan uteslutande
nattetid för att minimera störningar på tåg- och biltrafik.”
Fortsätter Alexander.

Sida 17

Vi byter trappan vid S:t Eriksbron, forts.

Pavel och Andrzej, armerar trappans nya fundament.

Fördelen med den nya trappan av
stål var att den kunde prefabriceras
och sen lyftas på plats och
monteras ihop på bara 5 nätter. Den
nya trappans vackra rostfärgade yta
är mycket hållbar och själva
trappstegen utförs i betong. Den
kommer att stå emot slitage från
gående samt väder och vind under
många år framöver.

Sida 18

Niklas och Andrzej gjuter nya trappsteg till trappan. De är bägge två erfarna och kompetenta betongare.

I mars 1937 stod trappan klar vid S:t Eriksbron.
Nästan 80 år senare monterar Dipart en ny.

Fredrik, Peter och Krister. Betongare som är med
och förändrar Stockholm.

Sida 19

Vår styrelseordförande Erik Alteryd var på besök
och blev tillsammans med Jens utmanad på dubbel.

Erik var fokuserad och ville verkligen vinna.

Nazif och Tim var inte blyga utan utmanade vår VD Jens
och Erik på en dubbel! Vi på redaktionen är självklart helt
opartiska men kan ändå inte göra annat än att konstatera
att gammal är fortfarande äldst. Ungdomarna får allt träna
ett tag till innan det är idé med en revansch.

Här tog matchen slut, man kan nästan ana hur gärna Nazif hade velat vinna. Det går fler tåg.

Sida 20

Generaldirektören Anne Holm Gulati frågade ”hur får ni
dem här personerna att trivas, fungera och vara kvar?”

Mats berättar hur vi tagit fram vår Värdegrund, samt hur vi använder oss av den i vardagen.

Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson gav generaldirektören Anne Holm Gulati i uppdrag att lämna
förslag för att förebygga återfall i brott, s.k. inslussgrupper. För att göra denna modell ville hon intervjua Jens,
Mats och Jaqueline om hur Dipart arbetar för att ge personer med kriminell bakgrund en ny chans i arbetslivet.
”Allting börjar med att man måste ha ett jobb. Och ett jobb där man får lite extra stöttning. Framförallt behövs en
mentor ute på arbetsplatsen, någon som bryr sig. Men det är inte allt. Bostad, hjälp med banken ja det är
mycket som ska fungera och många som måste involveras. Man kan nog säga att varje person behöver en
projektledare som håller ihop allt som måste göras för att helheten ska fungera. Att det fungerar hos oss är nog
för att vi i varje fall delvis tagit den rollen.”
Samtalet rörde sig kring hur viktigt det är att
människor som hamnat utanför samhället får en
chans att komma tillbaka. Vikten av att
myndigheterna fortsätter stödja en person även
efter att en anställning påbörjats.
Modellen som Anne ska ta fram aviserades av
statsministern tillsammans med regeringens
långsiktiga reformprogram för minskad
segregation och ska vara möjlig att pröva i form
av en pilot under 2017.

Sida 21

Vi har jobbat i vårt projekt Vision.nu där vi hjälper de
som har det tuffast med att få ett par vettiga glasögon

Ida och Erika från redaktionen följde med optikerna på
Vision.nu till Stadsmissionens center och såg till att
många hemlösa fick genomgå en synundersökning och
sedan fick ett lämpligt par glasögon.
Vi på Dipart har stöttat Vision.nu finansiellt och genom
att alltid vara med ute och jobba sedan 2002 och nu har
vi hjälpt ungefär 6 000 personer att få en acceptabel
syn.

Ida sköter kartoteket, ser till att kön respekteras
och letar fram återkommande gästers journalkort.

Erika är ansvarig för Vision.nu tillsammans med Jens
och det är till henne vi vänder oss när vi vill vara med
ute på ett härbärge och jobba.
Värt att nämna är att den hos oss som jobbar med
Vision.nu eller på Convictus får normal lön.

Alvar justerar ett par bågar så de passar den nya
bäraren. Alvar är pensionerad optiker och gör god
nytta i vårt projektl

Sida 22

Nu drar vi vårt strå till stacken!
Det är dags för vår årliga insamling av kläder till Stockholms hemlösa!

Mellan den 13/2 och 3/3 kommer vi att ha vår årliga klädinsamling till Convictus Härbärge för hemlösa i
Högdalen. Gör ett ryck där hemma och samla ihop alla plagg som bara ligger och tar plats. Ta med allt till din
etablering eller ditt kontor.
”Alla plagg uppskattas varmt!” hälsar Dino som är föreståndare för Convictus i Högdalen.
När vi samlat ihop kläderna åker vi med dem till härbärget. Där sorteras de och tvättas om det behövs, för att
omedelbart hängas ut på klädstället där åtgången är stor. Härbärgets gäster är som vi - de uppskattar hela,
rena och varma kläder.
Extra eftertraktat är varma jackor, vinterskor, vantar, mössor och
halsdukar! För att inte tala om ryggsäckar, liggunderlag och sovsäckar!
Även baskläder som trosor, kalsonger och tröjor är det stor brist på.
Ja, egentligen allt man behöver för att sova utomhus på vintern.

Ni som läser detta och inte jobbar
på Dipart!
Få din arbetsplats att också göra
en insamling. Tillsammans gör vi
skillnad!

Dino Gerdin, föreståndare för
Convictus i Högdalen
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Dags för Hälsotest!
I slutet av januari drar vi igång!
Med start i vecka 4 kommer Svensk Folkhälsa till oss (HK Nacka, Hornstull, Finsta) för
att genomföra hälsotester på oss alla.
Hälsotesterna är viktiga både för dig som individ och för att Dipart ska få en ”status” på hur vi mår så vi kan
satsa rätt i våra aktiviteter för bättre hälsa! Hälsotesterna är obligatoriska. Observera att ingenting
rapporteras på individnivå, utan hälsotestet sammanställs på gruppnivå. Hälsotestledarna har tystnadsplikt.

Vad innehåller en hälsotest?
•
•
•
•
•

Hälsosamtal (frågeformuläret i Todaytoo.com)
Mätning av Vikt, längd, midja och fett%, blodtryck samt lungkapacitet, s k PEF-mätning.
Blodprover - Kapillära blodprover tas, d v s stick i fingret, för att mäta Hb (blodvärde),
glukos (blodsocker) och kolesterol (blodfetter).
Hörsel
Konditionstest - Konditionstestet består av cykling på cykelergometer i ca 8 min. Efteråt beräknas
din syreupptagning och ditt testvärde = din kondition.

Hur går det till?
Du kommer att via din mejl få inloggnings uppgifter till en webbsida (Todaytoo.com) där du ska besvara ett
antal frågor som sedan ligger för grund för samtalet vid din hälsotest. Du kommer via todaytoo.com också
få all information om hälsotestet samt vad du ska tänka på innan hälsotestet. Om du ej har en mejladress
så får du en papper via posten som du fyller i och tar med till hälsotestet.
Bokning av tid kommer att ske via cheferna i respektive affärsområde. Boka om/av/byter tid med en
arbetskamrat ifall ni är sjuka eller fått annat förhinder. Det kommer ni kunna göra antingen till Svensk
Folkhälsa direkt eller till Erika i receptionen.
OBS! Återbud senare än 24 timmar innan besöket kommer att debiteras med full avgift från Svensk
Folkhälsa och det innebär också avdrag på lön. Så var noga med att sköta din tid!
Har ni frågor eller funderingar är ni välkomna att kontakta Marie Larsson på Svensk Folkhälsa tfn.
070- 482 70 66 eller ring Erika i receptionen, tfn. 08-515 16 215. Erika kan också hjälpa till om ni behöver
byta tid.
Så, dags att ta några extra promenader och fylla tallriken full av grönsaker,
då kommer vi alla uppnå strålande resultat.
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