Vi besökte vår stora balkong och fasadrenovering
som vi utför åt Brf Svärdsidan i Östberga, vilket bygge!

Vårt affärsområde Hus genomför stora balkong, fönster och fasadrenoveringar. Ju större projekten är desto mer
verkar vi komma till vår rätt. Att gå runt bland Brf Svärdsidans fyra stora hus där renoveringen är inne i en
intensiv fas är häftigt. Något nytt, modernt och betydligt mer boendevänligt håller på att växa fram. Följ med
våra utsända på en rundvandring på bygget. Läs mer på sidorna 22-25.
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Vi är inne i en riktigt bra period just nu. Orderingången är extremt bra och
det engagemang jag möter varje dag gör mig glad. Jag tror hösten blir grym!
Många företag har perioder på året som är lite tyngre, och perioder som är lättare och där det flyter.
Vi på Dipart har som så många andra byggföretag svårt att få mycket att göra och tjäna pengar på
vintern. I år var tyvärr inget undantag. Men nu har det verkligen vänt för oss.
I juni tjänade vi pengar och likaså i juli. Augusti kommer också bli bra, det kan vi redan se. Extra roligt
är att semestermånaderna blir en lönsam period för oss, inte alls självklart och desto roligare.
Ser vi framåt så är orderingången av allra största vikt. Inget händer ju om vi inte genomför affärer.
Den senaste veckan har varit otrolig för affärsområdet Betong som verkligen har flyt med säljarbetet.
Vårt ramavtal med Exploateringskontoret har genererat flera stora avrop, ett stort parkeringsgarage
har räknats hem och beställningar kommer nästan dagligen i våra andra avtal. Det är fullt året ut, minst.
Affärsområdet Hus har fått ett flertal stora beställningar och till och med Thomas, som ställer höga krav
på sig själv och övriga, är nöjd. Det är extra roligt att upptäcka att de nya tjänstemännen Martin och Tim
gör affärer så fort chansen ges. Det är lite av affärsområdets signum, den att alla tjänstemän gör affärer.

Och kanske roligast av allt är att Bygg verkligen fått upp farten. Det nya avtalet med Folksam genererar
nu ordentligt med jobb och man formligen möts av positiv energi när man kommer bort till Bygg.
Dessutom har Kim lämnat in en riktigt stor offert till JM och vi håller tummarna. Vårt affärsområde Bygg
kommer göra stora framsteg i år, tro mig. Ett av flera viktiga skäl till det är de två produktionsledarna
Packe och Mathias som verkligen redan visat oss att de var kloka internrekryteringar.
Jag upplever att vi nu har en väl fungerande organisation. Samtliga som börjat hos oss under det
senaste året fungerar bra i sina roller. Nu har den kraftiga orderingången, som inte ser ut att ha något
slut, gjort att vi behöver ytterligare resurser. Därför pågår nu rekrytering av ytterligare en platschefsgrupp för Betong. Det blir en utmaning, som vi kommer att lösa, som alla andra.
Och vi ska också fortsätta med att arrangera olika aktiviteter och uppmuntra engagemang som gör att
vi har det ännu bättre tillsammans som grupp och kollegor. Att vi alla trivs, utvecklas och har roligt är en
av nycklarna till vår framgång.

VD på Dipart Entreprenad och ansvarig utgivare Monthly
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Efter lata semesterdagar är det dags att få upp flåset.

Då är vi igång igen! Vi spelar innebandy på tisdagarna klockan 17.00-18.00 på SATS i Nacka Strand. Alla är
varmt välkomna. Det är gratis och det enda vi behöver ha med oss är träningskläder och ett gott humör.
Vi kan med fördel parkera på kontoret så går vi tillsammans de 500 metrarna till SATS.

Årets Midnattslopp gick av stapeln den 19 augusti och vi
var självklart representerade. Den snabbaste dipartianen
var inte oväntat Olov, som sprang i mål på 43:42.
Imponerande! Innan året är slut kommer inbjudan till nästa
års lopp, så börja löpträningen redan nu så springer vi om
Olov nästa år!
Erika undrar…
• Finns det något intresse i företaget för att springa
andra lopp, utspridda över året för att hålla
motivationen och formen uppe?
• Finns det önskemål om andra typer av aktiviteter?
Maila gärna mig, på erika@dipart.se
Några av Diparts löpare taggade inför starten
av årets Midnattslopp!
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Vi pratar med Mats, vår personalchef, för att få reda
på läget på Dipart, vad är på gång?
Mats, kan du berätta vad som kan vara av allmänt
intresse gällande HR för oss på Dipart?
Ja, det första jag tänker på är att vi har rekryterat en HRgeneralist som heter Elin Näverfelt och som börjar den 1
oktober. Det är en rekrytering jag är mycket glad för då
jag tror hon kan tillföra mycket till oss på Dipart.
Är det något särskilt du tänker på?
Ja först och främst har hon rätt utbildning och 10 års
arbetslivserfarenhet, så hon är erfaren och duktig.
Dessutom kommer hon ifrån en bransch där
digitaliseringen är extremt långt gången, där kan hon
tillföra mycket.
Medarbetarsamtalen då, vad händer där?
Vi kommer att ha medarbetarsamtalen nu fram till 1
december och information om detta kommer med
tidningen. Det är viktigt att alla har sina samtal så jag vill
uppmana er alla att verka för att era samtal blir av. Det är
också ett tillfälle att ge feedback till företaget så att vi kan
utvecklas ännu mer och fortsätta att vara ett av Stockholms
bästa företag.
Och för alla oss som ska ha ett samtal med vår
närmaste chef, har du något tips du vill ge oss?
Var förberedd! Samtalet är en möjlighet till förbättring för
samtliga parter. Resultatet blir vad vi gör det till. En positiv
inställning ger ett positivt resultat. Sist men inte minst, ta
tillfället i akt och ta upp det som känns angeläget och ge
varandra feedback. Det är inte så farligt när man väl har
provat och sett hur bra det går.
Utbildningar, är det något särskilt på gång där?
Ja, förutom de löpande kravutbildningarna som alltid är
aktuella har vi den stora kompetenssatsningen med
Byggnads. Under det här året ser projektet över vilka typer
av kompetenser som behövs – det pågår alltså en behovsanalys kan man säga. Mer information kommer allt
eftersom arbetet fortgår. Själva utbildningarna kommer,
enligt plan, att börja under nästa år.
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Mats, vi har förstått att vi har fått in väldigt många nya jobb. Vad händer på rekryteringssidan just nu?
Vi är inne i en spännande fas där många beställare vill se oss som samarbetspartner. Det gör att vi kommer att
söka både yrkes- och tjänstemän på så gott som alla affärsområden för att kunna bemanna våra projekt.
Vilka tjänster söker vi för tillfället?
Vi söker både arbetsledare, platschef och yrkesarbetare till Betong, Dessutom behöver Bygg förstärkning i form
av fler servicesnickare.
Vilka är dina största utmaningar med rekryteringsarbetet?
Det är definitivt att hitta rätt kompetens. I branschen finns det fler jobb än arbetssökande för den kompetens vi
söker. Det är ett fullskaligt krig om duktig kompetens i byggbranschen, men vi kommer att gå ur striden som
vinnare.
Vad kan alla vi dipartianer göra för att hjälpa till?
Vi är ganska många dipartianer vid det här laget och alla får mer än gärna hjälpa till att hålla utkik efter bra och
kompetent personal. Vi behöver också hjälp med att dela våra annonser i sociala nätverk. Det går bra att fråga
Erika om hjälp om man är osäker på hur man gör.
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Vår orderingång är synnerligen god. Vi kommer visa ett
axplock på de jobb som är klara, där kontrakt finns!
Vi börjar med affärsområdet Hus

”Vi har fått i uppdrag att reparera en trapp
och kommer då göra pågjutningar på ca 50mm
med specialbruket Sto TG3.” berättar Tim som är
ny påläggskalv på Hus. Ja, ny är väl att ta i. Tim har
jobbat extra under hela sin studietid hos oss och
kommer börja som projektledare så fort skolan är
helt klar. Roligt är att Tim redan gör egna affärer
och driver projekt.
Vi har fått en ny stor entreprenad
av Akelius Fastigheter i Ösmo.
110 balkonger ska renoveras, asbest
som finns inne på balkongerna ska tas
bort och dessutom ska vi byta ut
befintliga fönster mot nya i pvc-plast.
Det här är en stor entreprenad som
kommer börja i september och pågå i
ungefär ett halvår. Vi toppar laget med
Arto som platschef.
Ny stor tilläggsbeställning på Granbacken i Tyresö, 108 glaspartier
Nazif håller i vårt fönsterjobb i
Tyresö, Granbacken. Där byter
vi 5 600 fönster. Nu har vi fått en
tilläggsbeställning på 108
fönster och dörrpartier i ekfanerad aluminium. Vi startar i
höst och blir klara sommaren
2018.
Före provmontaget

Färdigt arbete
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Vi fortsätter med affärsområdet Bygg
Johan Wiklund, ansvarig för vårt avtal med Folksam, berättar följande:
”Folksam har levt upp till vad de utlovade. Vi får nu mellan 2 och 3
skador om dagen och kommer ha full beläggning inom kort. Många
skador som vi fick innan semestern har stått på tork och ska nu börja
återställas. Vår dialog är fruktsam och vi hoppas den kommer leda till
ett utökat samarbete med större och fler skador”. Johan berättar också
att då vårt avtal med Trygg-Hansa upphör att gälla från den 1/9 i år så
pågår arbetet intensivt med att avsluta alla pågående gemensamma
arbeten med flaggan i topp. I dagsläget har vi något tiotal projekt kvar
där vi kommer behöva göra något aktivt arbete ute på skadeplatsen.
När September månad har gått ska alla arbeten vara slutförda åt TryggHansa. Vi ska avsluta på ett sätt så alla dörrar är öppna för framtiden.

Vi avslutar med affärsområdet Betong

Vi hjälper Implenia med Getingmidjan på Riddarholmen.
Till att börja med har Implenia köpt
tätskiktsbyte på taket av en
tågtunnel.
Vi kommer också göra en mängd
andra betongreprationer och
allmänna arbeten. Det här är
intressant och kan växa och bli ett
enormt projekt för oss.

Getingmidjan är den enda passagen för regionala tåg samt för
pendeltåg genom Stockholm. Vi startar i mitten på september.

Haga Staden är avtalet vi har med Exploateringskontoret, Stockholms Stad.
Vi sköter driften runt omkring de större
entreprenaderna i området. Det innebär att
vi ska: -Flytta tungavstängningar, grus och
andra massor. -Sköta staket och skyltar.
-Klottersaneringen i området.
Men det som är riktigt intressant är alla
entreprenader som vi får chansen att utföra
när vi ändå är på plats. Vi har redan fått tre
större avrop på projekt med snabb start.
Frentab har beställt produktion av 70 meter stödmur med start i september.
Volvo har beställt två provbeläggningar i deras industrilokaler. Provytorna är utförda och ska utvärderas
innan resterande golv årgärdas. Vi hoppas att det leder till stora beställningar.
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Vi besökte Bropatrullerna och då särskilt Jonas som efter
nästan 10 år på Dipart ska förverkliga sin barndomsdröm.

Vi hade bestämt träff med Jonas nere på Bropatrullernas etablering i Hornstull där ett femtontal av oss är
stationerade. När vi kom dit så var Niaz, Jonas och Risto ute på gården och det var full fart precis som vanligt.

Mario, som förutom duktig betongare, även är en av våra så uppskattade smeder kom ut och ville ha lite bärhjälp.
Han håller på med att bygga om ett smidesräcke till en av de stentrappor vi just nu renoverar.

Efter att vi pratat lite med Mario så gick vi
ut på gårdsplanen. Då hade Stene dykt
upp i vår nya lastbil. Samma storlek som
den förra men ny och med större kran.

Inne på kontoret var Jonas, Niaz och Risto i full gång med att
planera olika jobb. Vi bad Jonas om en pratstund.
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Jonas, du arbetar din näst sista dag idag. Berätta, vad
är det du ska göra nu? Jag har kommit in på brandmannautbildningen så jag ska plugga i två år. Det är en
pojkdröm som går i uppfyllelse.
Men om du alltid har velat bli brandman, hur kom det
sig att du pluggade Bygg? Jo jag tänkte bli sotare först
därför att jag tyckte det var lite som brandman. Och i
regel är det plåtslagare som blir sotare så jag valde bygg.
Och hur kom det sig att det blev Dipart? Det var vår
lärare som fördelade ut oss på praktik och jag hamnade
2007 på Dipart.
Och så blev du anställd? Ja det stämmer. Jag fick gå på
en riktig anställningsintervju med dig Jens under tiden
som jag fortfarande gick på gymnasiet. Du krävde att få
se mina betyg och när du såg att jag hade IG i bild så
krävde du att jag fick ett godkänt betyg även i det ämnet.
Oj vad jag fick kämpa för att komplettera upp det betyget.
Hur var det att få lärlingsanställning hos oss? Det var stort, att få ett jobb var ju viktigt. Jag minns när
dåtidens Monthly som hette Weekly kom hem i brevlådan och jag var med på bild. Det var häftigt. Jag
hamnade först på ett balkongjobb med Ari och Arto och sedan på Gudöterrassen med Witali och Wiklund.
Jag har verkligen lärt mig mycket av killar som Grzegorz, Witali, Petri, Mario Pabst, Czeslaw, Grzegorz, Andrzej
och Mario Ebert. Jag har dem att tacka för mycket.
Och sedan fick du ditt yrkesbevis. Ja det fick jag 2011. Jag tror det var under tiden som vi gjorde skateparken under Johan Ahlstrand. Det var ett häftigt projekt.
Och Jonas, du var ledig en period, vad gjorde du då? Jag ville testa något nytt och läste filosofi. Jag ville
utmana gränserna för det mänskliga tänkandet. Så jag pluggade filosofi i två terminer och portugisiska i en.
Och så kom du tillbaka till oss 2015, varför då?
Jag ville jobba igen och då var Dipart det naturliga valet. Först
jobbade jag som yrkesarbetare i 7-8 månader och sedan blev jag
platsbas på Bropatrullerna. Det är en helt annan sak än att vara
yrkesarbetare. Nu har jag fått en helhetssyn på vad vi gör som jag
tidigare saknat.
Jonas, du har en utstakad karriärsväg hos oss och vi vill gärna
satsa på dig. Varför svänga 180 grader och börja plugga nu?
Jag har alltid haft en altruistisk sida i mig. För en tid sedan satt jag
och Fredrik i bilen när plötsligt bilen framför oss krockade och
började brinna. Jag sade till Fredrik att ta brandsläckaren och
släcka branden och själv tog jag första förbandslådan och tog hand
om föraren. Då kände jag att det här vill jag göra, verkligen hjälpa
andra och göra en skillnad.
Och Jonas när du nu slutar, har du haft ett samtal med Mats?
Ja då, vi kom överens om att jag kan jobba på lov och annan
ledighet, brandmannayrket har ju speciella tider. Så jag räknar med
att Ni kommer se en del av mig även i framtiden.
Jonas, all lycka till! Tack Jens, för allt.
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Vi besökte Bropatrullerna och då särskilt Jonas, forts.

Petri med Jonas 2007. En
betydligt mindre självsäker
ung man än idag.

Det har hänt lite på 10 år. Vi åkte med Jonas
på en tur bland alla de jobb som Bropatrullerna
utför åt Stockholms Stad. Vi åkte först till
anläggningen i Tantoberget som vi renoverat.
Nu är vi färdiga och anläggningen ska testköras inför vinterns halkbekämpning.

Det är en mäktig tunnel, rakt Man fyller flaken med sand och salt och
åker runt och ut. Silorna som rymmer
ner och in i berget.
sanden och saltet har vi renoverat.

”Den här lådan har vi tillverkat och
monterat här på plats, den finfördelar
saltet” berättade Jonas.

Jonas åkte till porten som finns
på en av sidorna av berget och
låste upp. Framför oss öppnade
sig en lång väg rakt in i berget.

Jonas visade oss vägen in i själva
hjärtat på anläggningen. Det
märktes att han kan stället.

”Från lådan åker saltet ut på en lång
bana och hamnar i silorna där det sedan
tappas ned på lastbilarnas flak”.
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Efter att Jonas visat
oss runt så lämnade
vi Tantoberget.

Nästa jobb Jonas visade oss var en bro med en
kantbalksrenovering. Saltet från vinterns halkbekämpning skadar betongen. ”Jokisaari och
Mehmet kör med handlansen här och de kör på
rejält, de har bara någon eller ett par dagar kvar”.

Jokisaari och Mehmet, förmodligen några av Sveriges
bästa på handlans.

Här ser vi Jonas djupt försjunken i tankar.
Problemlösning är det hela tiden och det var häftigt
att följa med honom och se hur naturligt de tre
bollade frågorna och löste det som var oklart.

Jokisaari följde oss tillbaka till bilen och innan vi kom iväg
var det ytterligare några produktionsfrågor som
diskuterades och antagligen också löstes.
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Vi besökte Bropatrullerna och då särskilt Jonas, forts.

Nästa jobb Jonas tog med oss på var
en stor stentrapp vi renoverar på
Kungsholmsstrand. ”Det är en stor och
fin trapp vi gör iordning. Och det var
dags. Dessutom får vi bygga om
räckena för att de ska passa” berättade
Jonas och sköt till att det går riktigt bra.

Här pratar Jonas med Mattias som var på plats och jobbade.
Vi kunde tyvärr inte följa konversationen men det verkade som att
det mesta nog går alldeles utmärkt.

Jonas som är mån om att Stockholmarna ser vilka det är som gör staden vacker satte upp några Dipartskyltar.
”Mycket bra, inte en dag för tidigt, och de kunde ha varit lite större ” tänkte vår utsände nöjt för sig själv.

Efter att vi besökt Mattias och vår trapp så sa
Jonas ”nu åker vi till Slussen och hälsar på Åke
och Samet som ska vara där”.
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När vi med Jonas vid ratten kunnat parkera vid slussen så gällde det ju att hitta
vårt bygge. ”Jag ringer och frågar var de är.” sa Jonas.

Ett räcke hade blivit påkört och stolpen stack upp, vass som
ett svärd. Åke som är licensierad smed tog tillsammans med
Mehmet hand om reparationen. Jonas stämde av med dem
att det gick som det skulle.

Jonas blev avtackad av arbetskamraterna i Bropatrullen.
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Vårt bygge var bara ett litet
servicejobb, på andra sidan
av slussen.

Medan Åke och Samet lagade räcket åkte
Fredrik och köpte färg. ”Kulören blev perfekt!” sa
en riktigt nöjd Fredrik. Därefter tog Jonas och
körde vår utsände tillbaka till Hornstull.

Dagen efter blev det tårta och present på
kontoret. ”Tack för den här tiden Jonas, du
är suverän! Och varmt välkommen
tillbaka!”

Vi renoverar fyra broar i Farsta åt Stockholms Stad.

Max grupp, med Björn i spetsen, har blivit företagets specialister när det kommer till att isolera om broar.
Inom den närmsta framtiden kommer de att ha, inte mindre än sju, liknande projekt igång samtidigt.
Redaktionen besökte Farsta där fyra av broarna är belägna.

Mateusz, Pawel, Max som är platschef, vår utsände och Björn diskuterar.

Björn, uppskattad arbetsledare

”Logistiken är en riktigt utmaning” berättar Björn. ”Samtliga fyra broar trafikeras av kollektivtrafik vilket gör att de
måste vara framkomliga under hela renoveringen. Därför gör vi ett körfält i taget. Dessutom får vi ständigt små
överraskningar i form av ledningar som inte är med på ritningarna, olika lager som saknas eller är tjockare än vi
räknat med etc. Det är en riktig utmaning, men en rolig sådan!”
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Vår utsände tillsammans med Mateusz på en av broarna där vi frilagt betongen.

”Jag var på den här bron för 17 år sedan för att sätta
stänkplåtar längs med staketet .” berättar Björn.
Och nu är han tillbaka för att isolera om den. Först
skärmas broarna av och skyltas upp ordentligt så att
det blir en säker arbetsplats. Därefter skärs asfalten
upp och fyllnadsmassor och skyddsbetong grävs upp
och fraktas bort.
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Vi renoverar fyra broar i Farsta, forts.

Över en av broarna löper ett flertal ledningar med starkström som måste skyddas. ”Vi bygger en form för att
kunna gjuta skydd för ledningarna innan vi kan fortsätta. Det rör sig om minst 300 ampere i glasfiberledningar så
vi har respekt för dem.” berättar Mateusz.

Pawel och Mateusz har jobbat med oss på Dipart i några månader nu och trivs bra! De riktigt strålar när vår
utsände ställer frågor om vad de arbetar med. ”Det här är ett företag som bryr sig! Se bara på Dig, du är här
på vår arbetsplats! Och du är intresserad av vad vi gör! Det har jag inte varit med om på tidigare arbetsplatser.”
säger Pawel.
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När formen är klar är det dags för gjutning. Mateusz dirigerar betongbilen och Pawel sköter betongvibratorn.
När skyddet för
ledningarna är gjutet och
har brunnit klart, kallas
våra vattenbilare in för att
blästra den frilagda
betongplattan fri från
gammalt tätskikt. Därefter
läggs nytt tätskikt,
fyllnadsmassor och
gjutasfalt. När
kantstenarna lagts på
plats, asfalteras ytan om
och vi kan arbeta vidare
på brons andra halva.

Björn är nöjd med formen som inte läcker en enda droppe. Han fotograferar flitigt arbetets alla delar. Att arbetet
dokumenteras noga och förs in på de nya ritningarna är viktigt. Dokumentationen är även avgörande för att
kunna visa beställaren exakt vad som gjorts och hur arbetet fortskrider.
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Lagret i Länna görs om så att det kan tillgodose
våra nuvarande och framtida behov.
1
2
3
4

Vår inköpare Jonas och Linn Rendahl leder just nu projektet Omorganisation av lagret i Länna. Efter flera
veckors planerande och skissande vet de nu hur ytan skall nyttjas. Vi på redaktionen gjorde ett besök för att se
vad det är vi gör.

Jonas och Linn lägger upp planen för dagen.
”Vi äger alla fyra tomterna men hyr idag ut tomt 1 och 2. Tanken är att tomt 4 nu också ska hyras ut.” berättar
Linn. ”Men innan den kan hyras ut, måste den inventeras och tömmas.” fortsätter hon. Den tomt som ska
tömmas är idag relativt välfylld och därför behöver tomt 3, vår eget lager, också inventeras och allt onödigt
slängas för att vi ska få plats med allt.
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För att kunna tömma den tomt som ska hyras ut, behöver
lagret en ordentlig genomgång. Linn har därför jobbat med
att märka upp varenda pinal. För att få en bättre bild av
vad som ska vara kvar kom hon och Jonas på ett system
där de märker upp allt med tejp i olika färger. Därefter kom
representanter från de olika affärsområdena ut för att
tillsammans med Linn gå igenom vilka saker som ska
sparas, säljas och kastas.

Spara

Sälj
Kasta

Arto representerade Hus och gick igenom lagret från golv till tak för att se vad affärsområdet är i behov av inför
framtiden. En trave fönster till exempel, som blivit över från ett av hans projekt var skeva och trasiga. De var
oanvändbara och markerades därför med blå tejp och kommer slängas.
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Lagret i Länna görs om, forts.
När allt var uppmärkt
och klart kallades
kavalleriet in för att
hjälpa till att sortera det.
Jurek och Jimmie som
normalt sett jobbar på
lagret fick hjälp av
Adam, Håkan och
Bobby. Allt som skulle
kastas sorterades ut
och metall, trä, plast
och glas separerades
innan återvinning. Totalt
har minst 10 containrar
med skräp fyllts hittills.

Adam och Bobby sorterar ut metallskrot.

För att flytta tyngre föremål krävs både truck och kranbil.
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När det började bli ordning så var det dags att sälja av det som markerats med gul tejp.

Lagret var verkligen något att sätta tänderna i.
Det här är en bild på tält 4 innan arbetet började.

Ett flertal annonser ligger nu uppe på Blocket.

Tält 4 som det är nu. Vi kan bara konstatera att Linn
och grabbarna gjort ett makalöst jobb!
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Vi besökte vår stora balkong och fasadrenovering
som vi utför åt Brf Svärdsidan i Östberga, vilket bygge!

Johnny såg när vi cirkulerade runt och vinkade till sig oss och visade var vi kunde parkera. Det var närmare 40
personer med våra underentreprenörer inräknade som arbetade på bygget den här dagen så det var inte enkelt att
hitta en plats för bilen. Johnny visade oss in på bygget och vi från redaktionen kunde börja göra vårt reportage.

Vi ser här Gustav som med van blick tittar ut över bygget. Vi mötte också en engagerad Ghulami som i uppI korgen är två plåtslagare från Jonassons Plåtslageri
skattande ordalag pratade om Amir som skulle
som byter ut takplåtar vilket bara det är ett stort jobb.
sluta denna vecka.
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Amir, Ghulami berättade att du ska sluta den här veckan, stämmer det?
Ja, det gör det. Jag har kommit in på KTH och ska studera medicinsk kemi. Jag har redan en examen i det från
mitt hemland Bosnien-Hercegovina så nu ska jag i två år komplettera den. När jag är klar är jag civilingenjör.
Ett stort grattis till dig, helt rätt. Men lite ledsamt för oss på Dipart. Du är mycket uppskattad!
Ja, det är lite tråkigt. Dipart har betytt mycket för mig. När jag kom till Sverige för fyra år sedan fick jag nästan
med en gång jobb på Dipart. Det är tack vare den anställningen jag kunnat komma in i samhället, du vet köpa
lägenhet och allt det andra man vill göra.

Amir samspråkar med vår utsände och samtalet blev långt
och intressant. Vi skulle lätt kunna fyllt fler sidor..
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Amir, jag har aldrig frågat dig, varför
flyttade du hit från Bosnien-Hercegovina?
Det var kärleken. Jag träffade min fru och hon
hade bott i Sverige sedan hon var två år. Så
det var bara att flytta hit om jag skulle kunna få
vara med henne.
Vill du genom Monthly passa på att hälsa
alla på Dipart något?
Jag vill tacka för att jag fick chansen att börja
jobba här. Det har varit så viktigt för mig att ha
ett bra jobb som ny i Sverige. Helt avgörande.
Och jag vill hälsa så varmt till alla på Dipart
och tacka för den här fina tiden.

Vi besökte Brf Svärdsidan i Östberga, fortsättning!
Efter vårt samtal med Amir
gick vi runt hörnet på huset
och där förbereddes en stor
gjutning. Det var trå rader
balkonger som skulle gjutas.
Vi bilar ner de gamla
balkongernas framkanter
och gjuter sedan betydligt
större balkonger.
En stor pumpbil och en
betongbil stod uppställda
och förberedde för fullt inför
gjutningen.

Uppe på ställningen väntade Juan, Redi, Igor, Ranko och Johnny otåligt på att
gjutningen skulle kunna börja. Vi på redaktionen undrade faktiskt om man
Johan lät den första laddningen verkligen behövde vara 6 man för att gjuta några framkanter. Tur att vi inte sa
med betong hamna i en säck. något för när det väl drog igång, då förstod vi hur upplägget var. Och det
Den är tydligen inte helt okey. märktes att det inte var första gången gänget göt balkonger.
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Redi och Johan förberedda inför gjutningen. Alltid lite
nervöst. Man får ingen andra chans med betong.

Här är gjutningen i full gång. Till höger ser vi Johnny
som är redo för att vibrera betongen.

Killarna som göt fortsatte med nästa
balkong och Ranko ordnade slutfinishen.

På väg ner gick vi förbi en balkongrad
som nyligen gjutits om. Det blir verkligen
en otrolig skillnad när vi utökar djupet
med 50 centimeter. De boende kommer
säkerligen bli riktigt nöjda.
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Vår utsände fotograf,
Erika, i aktion.

Vi hjälper Convictus, vilket för oss, gör gott i själen.
För Convictus gäster, gör det en skillnad!

Erika som är den hos oss som ansvarar för vårt
samarbete med Convictus, svängde tillsammans
med vår utsände i veckan förbi och besökte Dino
och de övriga på härbärget. Vi kände oss
välkomna, då det första vi såg var deras Dipartbil.
Den används för att skjutsa gäster till sjukhus,
hämta mat och till alla tänkbara transporter.
Den gör en skillnad i vardagen.

Janne Thorsell, vår IT-ansvarige, ser till att de datorer som
inte längre klarar våra tunga program får nytt liv. Här är
Convictus datahörna där det surfas, facebookas och söks
jobb.

I november drar vi igång vår årliga klädinsamling

I ”butiken” är det ordning och reda, visade Dino. Det finns relativt gott om tunna kläder och underkläder.
Däremot dinglar galgarna på klädställningen utanför butiken tomma. Där ska det hänga jackor för höstens
kallare väder men dessa är det tyvärr ont om. Av den anledningen startar vi klädinsamlingen redan i november!
Kika gärna igenom garderober och förråd och se vad ni kan avvara.
Convictus får frukt
Jackor, varma tröjor, jeans, strumpor, skor i storlekar större än 42,
och grönt levererat
mössor, vantar, sovsäckar, ryggsäckar och liggunderlag. Allt man
fyra gånger i veckan
själv skulle vilja ha för att sova utomhus på vintern är av intresse.
från en generös
matkedja. En stor
del av det hamnar
här i kylen där alla
kan ta för sig så
mycket man vill.
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Snart finns tillfälle att arbeta i projektet Vision.nu igen

Andrzej, Pavel och Arthur gjorde för några år sedan en riktig arbetsinsats hemma hos Tinne
Höstens första tillfälle blir söndagen den 10 september hemma hos Tinne på Ingarö. Vi är där mellan kl. 11:00
och ca.15:30 och hjälps åt med att sortera, putsa och paketera donerade glasögon. Det är ett bra tillfälle att lära
känna optikerna lite bättre samt få en inblick i hur projektet fungerar.
Nästa tillfälle ute i fält blir ett besök på Frälsningsarméns sociala center i Hornstull, torsdag den 14 september.
Vi träffas där kl. 08:45 och håller på till ca. 13:00.

Maila Erika om du är intresserad av att hjälpa till, erika@dipart.se (vanlig lön utgår)
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Snart lanserar vi vårt nya intranät.

Tanken med intranätet är att vi enklare ska kunna kommunicera sinsemellan och lättare kunna ta del av viktig
information. Vi kommer att ha tillgång till intranätet i våra telefoner eller datorer och när viktiga meddelanden
publiceras så meddelas vi via mail och/eller sms. Sidan kommer att rymma policys, en kalender med viktiga
datum och händelser samt direktlänkar till blåkläder.se och vår egen hemsida och flera andra. Vi hoppas på att
kunna lansera intranätet under september månad.

Månadens fråga
När vi tidigare gav ut Weekly så brukade vi ha
”Veckans fråga”. Det tar vi nu upp igen men med
”Månadens fråga”!
Skicka ditt svar till erika@dipart.se så har du
möjlighet att vinna ett fint pris!
Vilket år började vi ge ut Monthly istället för den
tidigare tidningen Weekly?
Utslagsfråga: Vem uppskattade troligen
ändringen mest?
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