Nu inför semesterperioden är det tid för andra numret av DGE’s
nyhetsbrev. Vi fortsätter alltså att på detta sätt kommunicera vad
som händer kring DGE och miljöfrågorna i allmänhet.
Vi fortsätter också att växa och är nu en nationell fullservicekonsult
inom miljöområdet med totalt 25 medarbetare i truppen. Många av
oss har en historia på stora ”överorganiserade” konsultföretag, med
omfattande administration och därmed kostnader. Med dessa erfarenheter och en tro på individens egna kraft för ögonen, är vi med
flit fortsatt sparsamt hierarkiska med mycket individuellt ansvar.
Verksamheten och kvalitetssäkringen sker dock inom ramen för ett
förutbestämt och överenskommet gemensamt ”spelsystem”, där det
också ska finnas plats för innovationer.
För mig känns det väldigt stimulerande att få coacha detta lag med
flera kompetenta medarbetare på alla positioner. Att dessutom se
medarbetare debutera och växa in i nya roller, alltid med en hög
kundservice för ögonen, är fantastiskt. Jag kan inte påstå att vi spelar ”sambafotboll”, men DGE har ett lag som levererar bred, innovativ, ekonomisk och ekologisk hållbar rådgivning som svarar upp mot
framtidens krav.
Det gemensamma resultatet och den teamkänsla
som finns är en del av belöningen inte bara för
mig utan för hela truppen. Det blev visst
mycket fotbollstermer, men man kan ju inte
låta bli att påverkas av VM i Sydafrika.
Glad Midsommar och en trevlig Sommar önskar
Johnny Sjögren
VD

DGE delägare i Kemanalys

Vi på DGE kan glädjande nog berätta att vi numera är delägare i analyslaboratoriet
Kemanalys i Göteborg. Syftet är att stärka vår konsultverksamhet med
analyskompetens som också gör oss unika på marknaden.
Kemanalys fokuserar på kvalitet, snabba analyser och personlig
kontakt som ett komplement till de större laboratorierna. I dagsläget är
Kemanalys kunder i första hand verkstadsindustri samt oljeindustri. De stora
volymerna ligger på analys av olja i vatten och mark.
För mer information om Kemanalys och ackrediterade analyser mm
kontakta Christer Gustafsson, tfn 0734-17 10 90.

Vi växer ytterligare !

DGE fortsätter växa och vi har nu nöjet att hälsa fyra nya medarbetare välkomna
i gänget. Malmökontoret har förstärkts med Nan Kjellberg som är utbildad civilingenjör i Riskhantering och sedan 2005 har jobbat inom området både
kommunalt och som konsult. Genom Nan kan vi nu tillgodose våra kunders
efterfrågan på kompetens inom risk- och krishantering. I Göteborg utökas vårt
Miljökontrollteam under sommaren med ytterligare tre medarbetare, nämligen
Karin Svenstig, Claes Jonsson och Mårten Arbrandt. Samtliga dessa
tre nyförvärv har ett förflutet från ÅF-Kontroll.
DGE hälsar Nan, Karin, Claes och Mårten hjärtligt välkomna!

DGE samarbetar över Öresund

DGE Mark & Miljö AB ingår som de flesta kanske känner till i DGE Group med säte
i Danmark där man har fem kontor fördelade över landet. Inom området mark och
grundvatten är Danmark en föregångare vad gäller tekniska lösningar för
markundersökning och in situ-sanering, dvs sanering av förorening i mark utan
urschaktning. Tack vara de fantastiska förbindelser som idag finns i Öresundsregionen har vi på DGE i Sverige inte mer än 45 minuter till vårt systerkontor i Holte
utanför Köpenhamn. Detta ska vi självklart nyttja och därför har det inletts ett
kompetensutbyte mellan Malmö och Holte där en av målsättningarna är att ta hjälp
av varandra i olika uppdrag samt erbjuda våra kunder i Sverige de tekniska lösningar inom främst in situ-sanering som redan är etablerade i Danmark.
Vill du veta mer om DGE’s tjänster inom mark och grundvatten i Öresundsregionen,
kontakta Johan Kleman på 0706-17 10 91.
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Kalmar kommun - ett unikt exempel?

Redan 1996 togs ett politiskt beslut i Kalmar kommun att alla förvaltningar och bolag
skulle certifieras enligt miljöledningsstandarden ISO 14001. Certifierade verksamheter
är sedan dess fastighets- och inköpskontoret, barn- och ungdomsförvaltningen, räddningstjänsten, samhällsbyggnadskontoret, kommunledningskontoret, omsorgsförvaltningens administration, Kalmar Vatten AB och Kalmar Hamn AB. Sedan DGE startade
har vi gjort uppdrag för dessa förvaltningar och kommunala bolag inom områden som
utbildning av interna revisorer, miljöutredningar, utveckling av verksamhetssystem,
systemrevision, lagstiftningssupport och seminarier i värdegrunder och policy.
I 2009 års kommunala budget togs ett beslut att alla förvaltningar och bolag skulle
vara certifierade enligt ISO 9001 och 14001 under ett gemensamt certifikat under
2010, vilket får ses som unikt inom den kommunala sektorn. DGE har fått förtroendet
att genomföra utbildningsinsatser för cirka 200 medarbetare inom Kalmar kommun i
verksamhetssystem och intern revision.
Kontakta oss på DGE om Ni vill veta mer om våra tjänster inom strategisk miljörådgivning och verksamhetssystem. Våra medarbetare inom området finns på plats i Kalmar,
Göteborg och Malmö och svarar gärna på era frågor!

Oljehamnen i Göteborg vänder sig till DGE

Även 2010 får DGE förtroendet av Oljehamnen i Göteborg att genomföra
periodiska besiktningar av de olika verksamheterna i hamnen. Våra besiktningsrapporter redovisar framkomna avvikelser, men framför allt identifieras förbättringsområden inom verksamheternas egenkontroll i syfte att effektivisera och
förbereda verksamheten för framtida krav. Besiktningar är en viktig komponent
för att effektivisera och följa upp egenkontrollen.
Kontakta Christer Gustafsson, tfn 0734-17 10 90, för mer information.

Inogen tar DGE ut i världen!

Efter återhämtningen från den finansiella krisen har de internationella uppdragen från miljöalliansen Inogen åter börjat strömma in till oss. Uppdrag i samband med företagsköp i Norge och utveckling av en internationell miljö- och
arbetsmiljölagstiftningsdatabas för Sverige, Norge, Danmark, Finland, Vietnam
och Thailand är några av de uppdrag vi åtagit oss under början av 2010.
DGE arbetar även med att bygga upp kunskap kring förorenade områden, avfall
och vattenrening i Thailand, Vietnam, Malaysia och Indonesien. Mycket mer om
detta kan ni läsa i nästa nyhetsbrev. För info om Inogen, se www.inogenet.com.
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