April
Zygmunt, med 8 år på Dipart och ursprungligen från
Polen, har tagit sig an nye Ishaq 18 år från Afghanistan.

Det var så härligt att komma ut till Kv. Magasinet, där vi precis börjat en stor garagerenovering, och träffa
gänget som är där. En sådan blandning av människor som under Diparts flagga arbetar tillsammans. Det
roligaste var att få höra hur Zygmunt tar hand om Ishaq och hur mycket det betyder för honom att äntligen
få ett jobb. Läs mer om projektet på sidorna 18-21.
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#Metoo upproret, samt det sätt som många ser på arbetskraftsinvandring,
gör att jag vill skriva till dig om hur jag tänker kring dessa värdegrundsfrågor.

Vår värdegrund, redan nästan 20 år
gammal och fortfarande vårt rättesnöre.

Vi som jobbar ihop är en av rubrikerna. Meningarna
är för oss självklara och grundbulten i vår företagskultur.

Sexuella trakasserier har visat sig förekomma i stor omfattning i många branscher.
Det vi kan göra är att säkerställa att vi på Dipart behandlar varandra schysst!
I vår värdegrund står det ”Vi är ärliga och visar varandra respekt”. Vi ska fortsätta med att prata om
och till andra med respekt, vare sig de är närvarande i rummet eller inte. Och självklart ska vi behandla alla
arbetskamrater lika oavsett om vi kommer från Sverige eller kanske Syrien, är man eller kvinna, tror på en
viss gud eller ingen alls, har mörk eller gul hudfärg eller vad det nu kan vara. Visar vi varandra respekt så
behöver vi inte fundera så mycket, det blir rätt även ur omgivningens perspektiv.
Vi på Dipart accepterar ingen form av trakasserier. Varför? Jo den person som trakasserar någon visar inte
vederbörande respekt, är inte lojal och hjälper oss definitivt inte till att komma framåt. Vi är så många, drygt
130 personer och vi alla kan inte alltid tänka och göra saker rätt, vi får hjälpas åt. Säg ifrån om någon i din
närhet använder ord som är gränsande till att kunna såra. Det känns bra efteråt och kanske är den personen
du säger till den som efteråt uppskattar ditt mod mest.
Jag önskar, och kämpar för, att alla på Dipart ska kunna åka till jobbet och veta helt säkert att idag kommer
jag bara få ärligt menade och schyssta kommentarer utifrån det jag presterar och hur jag agerar som person.
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Vi är drygt 130 anställda på Dipart och då borde vi, enligt statistiken, ha minst 15-20
personer med en öppet annorlunda sexuell läggning än den heterosexuella! Har vi det?
Ingen på Dipart har, enligt vad jag vet, någonsin valt att
berätta för oss andra om sin homosexualitet. Enbart en
person har under alla dessa år vi funnits berättat för mig
om sin bisexualitet. Varför har det inte hänt oftare?
Jag vet inte men jag har funderat kring det.
Vi är så många så vi har säkert alla sexuella läggningar
representerade på Dipart, all statistik tyder ju på det.
Jag vill att alla ska veta att det är helt normalt att vara
den man är. Jag, och jag tror jag pratar för de allra
flesta, kommer stötta alla som väljer att berätta att de
föredrar att leva med någon av samma kön eller varför
inte kunna attraheras av både män och kvinnor. Så
länge vi visar varandra respekt är allt okey i min värld.

Min kamrat från skoltiden, André Liegois, gifte sig nu i
oktober med sin Christos och jag fick äran att hålla tal.

Av våra drygt 130 anställda är bara 9 kvinnor. Jag är övertygad om att
vi blir ett bättre företag, ur alla aspekter, när fördelningen blir jämnare.
Vi ska ta krafttag för att jämna ut den ojämna fördelning som nu råder mellan kvinnor och män på Dipart.
Jag är övertygad om att allt blir bättre om vi har fler kvinnor i våra arbetslag ute på fältet, bland våra
tjänstemän och i ledningen för Dipart. Vi måste först säkerställa att den arbetsmiljö vi har att erbjuda är
acceptabel och fri från den jargong som en del förknippar med byggbranschen. Låt oss tillsammans jobba
med det och det arbetet har börjat nu!

Vår bransch har en enorm arbetskraftsinvandring, och många far illa. Det är inte okey!
Vi ska ha egna anställda i största möjliga mån och respektera kollektivavtalet.
Vi har ett Dipartsätt att jobba på. Inget unikt på något sätt men ändå en kultur som hunnit sätta sig.
Den bygger på att vi i så stor utsträckning som det är möjligt skall arbeta med egen personal från alla de
nationaliteter som speglar vårt samhälle. Jag tror att även om vi har högre kostnader i form av korrekta löner
till alla, utbildningar, arbetsmiljöarbete och så vidare än vissa andra företag så har vi igen det. Vi har på Dipart
kompetenta, stolta och självgående yrkesarbetare som vi vet har rätt villkor och vi har möjlighet att skapa
riktigt effektiva arbetslag där vi känner varandra. Jag vågar gå så långt som att säga att jag tror vi har de bästa
90 samlade yrkesarbetarna i branschen.

Med andra ord kommer vi fortsätta att vara ett byggföretag med en del tjänstemän och en annan större del
yrkesarbetare. I min värld är båda precis lika viktiga för att vi ska nå ett bra resultat. Och att det i dessa två
grupper, som är Dipart, ska finnas alla sexuella preferenser, alla tänkbara nationaliteter, alla olika religioner,
och givetvis alla politiska åsikter. Med den gemensamma nämnaren att vi visar varandra respekt och hjälps åt.

VD på Dipart Entreprenad och ansvarig utgivare Monthly
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Samarbetet mellan affärsområdena Hus och Betong….
Hus och Betong har börjat arbeta mer
intensivt tillsammans än tidigare.
Projektledaren Tim har tagit ansvar för
det från Hus sida och vi passade på att
ställa några frågor till honom….
Tim Wikström, oöverträffad på excel,
grym projektledare.

Varför inleddes samarbetet från första början? Hus hade en svagare period med ett flertal jobb som blev
uppskjutna. Jag pratade med Jacob som kom med förslaget att vi skulle kunna prova att hjälpa Betong med
ett arbete. Vi fick börja med en åtgärd som bestod av att gjuta en ramp. Sedan växte det arbetet till ett garage.
Hur fungerar samarbetet nu då? Det funkar riktigt bra! Jacob är bryggan mellan affärsområdena och det är
intressant att kombinera våra olika arbetssätt och bolla idéer.
Kommer ni på Hus att fortsätta ert arbete med Betong nu när dessa projekt avslutas? Från Hus sida
finns det intresse av ett fortsatt samarbete. Vi ser fördelar i att ta tillvara på den interna kompetensen, det
bidrar till en mer lönsam affärsmodell. Vi vill att vi ska kunna arbeta mer som ETT företag och inte tre mindre.

Emiljan, Ari, Latif och Carlos på Hus hjälper Betong med ett mindre garageprojekt.

Hus ska renovera ”några” balkonger i Åkersberga!

Vi ska renovera samtliga balkonger, skärmväggar, plåttak, mjukfogar och tak
på fyra minst sagt stora hus på Norrgårdsvägen i Åkersberga, ett kanonjobb!
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”Jag har jobbat på affären i tre
år, vet på rak arm inte hur
många kalkyler jag gjort. Riktigt
kul att det äntligen gick i lås”
säger en glad Frankborn.

På Saltvägen är Ari och Johan med underentreprenörer
i full gång med att renovera balkongerna…

Ari möter vår utsände med sedvanligt raska steg. Det här är
ett jobb Ari som platsbas är väl bekant med och åtskilliga
likadana hus har under hans vaksamma ögon blivit renoverade genom åren. ”Så här ser de gamla räckena ut, inget
att spara på” säger Ari på sitt tydliga raka sätt.

”Balkongerna är helt slut, jag kan dra bort blecket” säger Ari.

Johan bilar bort den gamla överbetongen. Ari
kommenterade med orden ”han kan jobba”.

Flera underentreprenörer var också på plats och jobbade,
bland annat ställningsbyggarna. Vi kunde konstatera att de
färdiga ställningstornen var besiktade och godkända. Ja det
var ordning och reda på bygget helt enkelt. Vi hoppas kunna
svänga förbi snart igen och ta nya bilder som visar hur det blir.
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Vi hade vårt årliga strategidygn med Erik vid rodret.

En gång om året åker vår
styrelse tillsammans med
ledningsgruppen iväg till en
kursgård under ett dygn.
Vi diskuterar en mängd saker
och framförallt vår strategi
inför nästkommande år.

Årets strategidygn spenderades på vackra Säby säteri på Ingarö.

Vår ordförande, Erik Alteryd, höll i taktpinnen och fick dygnets alla aktiviteter att hänga ihop på ett bra sätt.

Det är oerhört nyttigt att en gång om året verkligen lyfta blicken.
Och det gjorde vi verkligen. Exempel på ämnen som avhandlades:
Läran om strategi och styrning, ägarnas ekonomiska mål för Dipart,
Vår målbild 2020, en SWOT analys (styrkor, svagheter, möjligheter
och hot för Dipart) våra fokusområden samt strategiska initiativ.
Vi som följde dygnet för Monthlys räkning kan intyga att det var ett
givande dygn. Extra roligt att Kim och Johan var med och verkligen
tillförde energi till gruppen.
Kim Tyborn, en veteran på Dipart.

Sida 6

Den första dagen avslutades med en trevlig och
välsmakande middag.

Erik summerar upp ett av våra fokusområden, nämligen
att förstärka vårt varumärke. Många åsikter kom fram
gällande vår logga och vår marknadsföring.

Thomas gick igenom ägarnas ekonomiska
mål fram till 2020. Att de fortsatt ser att vi
ska vara ett tillväxtföretag står efter det här
dygnet helt klart. ”Vi ska fortsätta växa,
utveckla oss mot att bli ett bättre företag
och en bättre arbetsgivare i Stockholm.”

Vårt strategidygn blev startskottet för arbetet med vår affärsplan för 2018. Nu har vi klart för oss vilka våra
styrkor är men även vilka svagheter vi har. Vi vet vilken målbild vi satt upp för 2020 och vilka fokusområden
vi måste jobba med för att kunna nå både våra långsiktiga mål och de vi satt upp för 2018. Nu när de grova
målen och strategierna är lagda fortsätter arbetet ute i våra affärsområden.
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Affärsplan 2018 arbetas det med febrilt. Vi stannar till
hos Betong och deras workshop om målen för nästa år.

Hela gänget samlat och vi hoppar in mitt i deras SWOT-analys. På tavlan till vänster åker post-it lappar upp
där olika styrkor, svagheter, möjligheter och hot mot vår verksamhet dokumenteras. Nu har vi koll! Vi har
förstått att det blev en givande dag och övning som givetvis sätter scenen för hela 2018.

Nikola, platschef i den av våra grupper som bland mycket annat även sköter vårt ramavtal med Trafikverket,
sätter upp sina lappar på tavlan. Patrick som affärsområdeschef har tagit tag i ledarskapet på ett bra sätt.
Nu händer det mycket i vårt affärsområde Betong. Det ska bli spännande att läsa deras del i affärsplan 2018.
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Vår årliga revision av BF9K-certifieringen gick bra!

Anna, revisor på Den Norske Veritas, Kalle vår kvalitetschef samt Johan ansvarig för försäkringsskadorna
hos oss går igenom resultaten från besöken på ett par byggserviceprojekt. Det fanns en del att förbättra.
Sedan 2002 är Dipart certifierat enligt BF9K, Byggmästareföreningens motsvarighet till ISO 9001.
BF9K är ett lednings- och produktcertifieringssystem som ställer krav på kvalitets-, miljö- och arbetsmiljö.
Det fungerar på samma sätt som en ISO-certifiering med den stora skillnaden att BF9K är anpassat för
byggbranschen. BF9K ger systematik och struktur i såväl byggprojekt som i företaget. Vi på Dipart blev
certifierade enligt BF9K redan 2002 som 17:e företag i hela Sverige. Det gäller för oss att fortsätta hålla
fanan högt och hedra tanken med BF9K.
Certifieringen är av stor vikt för oss, då den inger trygghet för våra kunder. Med en entreprenör som är
certifierad enligt BF9K får kunden en bekräftelse på att entreprenören har ett fungerande ledningssystem för
kvalitet, miljö och arbetsmiljö (KMA) som genom intern och extern revision hålls vid liv och ständigt förbättras.
Systemet ställer krav på att vår personal är kompetent, har lämplig teoretisk och praktisk utbildning samt har
färdighet och erfarenhet för arbetsuppgifterna. Årliga revisioner utförs av ett oberoende certifieringsorgan,
Det Norske Veritas, och då kontrolleras det att BF9K-systemet fungerar både i företaget och i aktuella projekt.
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Bygg har skrivit avtal med ett nytt försäkringsbolag.

Janne Järnstad från Gjensidige
skakar Johan Wiklunds valkiga
näve. Överenskommelsen är
klar. Dipart och Gjensidige
börjar en 6 månader lång
prövotid som samarbetspartners. Och vi har båda två
avsikten att få det att fungera
bra så avtalet kan bli flerårigt.
Nu gäller det att vi är på tårna
så Gjensidige vill förlänga efter
de sex månaderna.

Och med ett stort fastighetsbolag, Akelius Fastigheter.

Vi har skrivit avtal med Akelius
Fastigheter gällande Byggservice på
södra sidan av Stockholm .
Kim Tyborn, ansvarig för den av våra
grupper som huvudsakligen ska arbeta
med traditionell byggservice och
entreprenader, signerar avtalet.
Vi kommer dra igång i januari med
Akelius.
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Vi deltog i ett möte med Wilma som är praktikant, vår
ansvarige hantverkare Markus och byggläraren Mats.

Wilma går andra året på gymnasieskolans byggprogram. Vi fick för en tid sedan frågan om hon kunde göra sin
praktik hos oss och självklart sa vi ja. Markus är nu hennes handledare och det verkar gå bra. Här ser vi
Wilmas bygglärare Mats som är ute och besöker henne.

Wilmas praktik har enligt henne själv börjat bra. Först var
hon på lagret i Länna under Linns ledning, vilket var
givande, och nu under andra och tredje praktikperioden
så blir det riktiga byggen med Markus. Vi ska se till att
det blir en bra introduktion till byggbranschen för Wilma.
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Wilma, Mats och Markus gör en sista avstämning innan Mats åker vidare till nästa elev.

Vi följde med Mathias på ett startmöte i Sköndal…

På Spritsvägen i Sköndal har olyckan varit
framme. En stor vattenläcka i badrummet på
övervåningen har läckt ner i källaren. Då huset
inte är renoverat på ungefär 50 år har ägarna
bestämt sig för att evakuera villan och rusta
upp hela huset på en gång. Vi konstaterar att
rivare Kenneth gjort ett riktigt bra jobb och att
det är städat och snyggt.
Mathias presenterar Dipart som företag för
kunden och berättar hur ett återställande går
till. Därefter går de igenom hela huset
tillsammans och diskuterar vilka ändringar i
planlösningen som kunden vill göra, vilka
väggar som ska flyttas eller tas bort samt hur
man bäst utnyttjar ytorna. Mathias bakgrund
som servicesnickare kommer väl till pass då
han vet exakt vad som är genomförbart och
hur man ska gå tillväga.
”Det är lite kvar att riva och det är inte helt torrt
än. Men så fort vi får klartecken är det bara att
sätta igång!” meddelar Mathias. Kunden får
instruktioner om att börja titta på materialval
samt välja kök. Vi lämnar därefter en glad och
förväntansfull kund i Sköndal.
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…och på en avsyning av ett färdigt jobb på Dalarö.

När våra rivare, snickare och underentreprenörer gjort sitt är det upp till bevis när produktionsledaren Mathias
kommer ut och slutbesiktar. Arbetet synas från golv till tak och allt dokumenteras noga. Eventuella fel förs in i
protokollet som sedan signeras av försäkringstagaren. Det är såklart väldigt viktigt att kunden är nöjd med
slutresultatet men även med återställandet i sin helhet och Mathias lyssnar noga på vad kunden tycker om vår
egen personal och våra underentreprenörer.
Före

Efter

Vatten hade stigit upp ur en avloppsbrunn utanför källardörren och in i källaren. På uppdrag av Trygg-Hansa tog
Markus och Mathias grupp tag i ärendet som innebar en totalrenovering av både toalett, bastu, tvättstuga och
förrådsutrymmen. Resultatet var ljust och fräscht och vår personal kan vara nöjda med kundens omdömen.
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Våra rivare och snickare måste ha rätt förutsättningar.
Vi måste förbättra kommunikationsportalen SharePoint!

Vår utsände tog en lunch med snickarna Micke och
Stefan. Osökt började vi diskutera saker som kan bli
bättre. Vår kommunikationsportal Sharepoint kom upp
som en sak som måste bli bättre. ”Det är mycket som
inte fungerar, bjuder jag in en underentreprenör så ser
det ut så här” sa Stefan och visade skärmen.

Två timmar efter att vår utsände träffade Micke och
Stefan så var Janne Thorsell, vår Data och IT chef,
ute hos dem och lyssnade med egna öron. ”Nu är
det högsta prioritet att få ordning på Sharepoint”.
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Vi har köpt en ny Scania Lastbil med en 30 tons kran!
”Det här är en bild på en liknande
lastbil, vår ska vara svart”

Nu är kranväxlaren beställd!

Uffe, blivande chaufför
Vi har investerat i en svart treaxlad Scania lastväxlare med en 30 tons Palfinger-kran som tar 18 ton
på lastväxlarkroken. Motorn uppfyller miljökraven för Euro 6 och det enda vi inte kan göra med den är
att flytta vattenbilningscontainern och våra bodar. Den här investeringen kommer underlätta enormt för
främst Betong men kanske även för vårt affärsområde Hus. Spännande med ytterligare en lastbil.
Vi kommer få den levererad i mars enligt senaste besked från Scania.
Uffe, du ska ju få en ny lastbil! Vad innebär det för dig? Det kommer att bli en enorm skillnad!
Arbetsmiljön får sig ett ordentligt lyft, framförallt ergonomiskt. Gubben sitter ju som ett S just nu.
Och det blir en stor skillnad i arbetssätt också. Den nya pärlan har en tre gånger så stark kran och
ett betydligt större flak. Jag kommer att få ett mer omväxlande arbete med varierande arbetsuppgifter.
Vad kommer det att innebära för Dipart? Den nya bilen kommer vara betydligt större och har en större
viktkapacitet. Jag kommer kunna utföra många av de jobb som vi idag köper in, så det blir kostnadseffektivt.
Har vi full beläggning för en till lastbil? Ja, det har vi enligt min uppfattning haft länge. Som jag ser det
skulle vi nog kunna sysselsätta 2-3 chaufförer till med den mängd jobb vi har. Då skulle vi kunna köra
bilarna dygnet runt så utnyttjandegraden skulle bli betydligt högre.
Vad händer med den gamla bilen? Den kommer vi att ha kvar, och det är jag glad för. Vi har som sagt
högtryck på arbeten som kräver lastbilar.
Om du skulle jämföra den nya bilen med en personbil, vad skulle det vara för bil? Det är svårt.
Om jag säger folkvagn så missuppfattas det, även om jag menar det positivt. Men jag kan väl säga
Rolls Royce. Min önskelista är mer än väl tillgodosedd!
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Vi och våra vänner optikerna arbetade hos Convictus

En av dagens besökare var Tommy. ”En gladare kille än Tommy får man leta efter. Trots en tuff livshistoria är
han alltid lika glad när vi ses.” berättar Erika som ansvarar för vårt samarbete med Vision.nu och Convictus.

•
•
•

Visste du att:
Vi uppmuntrar alla våra medarbetare
att delta på arbetsdagar med
Vision.nu under betald arbetstid.
Erika har en genomgång med alla
som ska följa med för första gången
och rätar ut alla frågetecken.
Under vårt samarbete med Vision.nu
har vi hjälpt till att dela ut ca. 6000 par
glasögon till Stockholms hemlösa.

Elin och Linn deltog båda för första gången på en arbetsdag
med Vision.nu. ”Det är helt fantastiskt att få vara med om
något sådant här på arbetstid!” sa Linn entusiastiskt. ”Jag
håller med! ”sa Elin. ”Att vara med på en sådan här dag, är
inte bara givande för Vision.nu och de hemlösa, utan i allra
högsta grad även för mig som person. Man möts av så
mycket glädje och värme på Convictus samtidigt som vi
gör ett viktigt jobb här och jag hoppas att fler på Dipart
tar chansen att engagera sig i det här projektet!”
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Lagge hade inte sett ordentligt på många år innan han hörde talas om vårt arbete med Vision.nu. När han fick
reda på att vi skulle besöka Convictus i Högdalen skrev han upp sig på kölistan.
När Lagge satte sig på stolen vid Kattas
station för syntest var han nedstämd.
”Jag tror kanske inte att du kan göra så
mycket. Jag ser knappt människorna som
går förbi mig på gatan liksom…” sa han trött.
Femton minuter senare satt han och strålade
som en sol. Katta hade ställt in utrustningen
så Lagges synfel var korrigerat ”Så här bra
har jag inte sett sedan jag var barn!”
Lagge är projektets syfte personifierad.
Han var så lycklig över att kunna läsa och
titta på TV igen, men framför allt över att
kunna se vilka han möter när han är ute
och går.
Sedan 2002 har vi varit huvudsponsor för
Vision.nu. Tillsammans med optikerna
besöker vi härbärgen runtom i Stockholm,
ungefär 1 gång/månad, för att utföra synundersökningar och dela ut insamlade,
iordninggjorda begagnade glasögon. Vi är
alltid delaktiga med minst två av oss som
arbetar under betald arbetstid genom att
vara med och stötta som assistenter med
allt från att hålla ordning i kön till att leta fram
lämpliga glasögon bland de tusentals vi har Lagge, en av ett 60:tal gäster som fick glasögon sist vi jobbade.
med oss ut varje gång.
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Betong har skrivit avtal på att renovera ett parkeringsgarage på hela 13 000 kvm i Flemingsberg åt D.Carneige

Affärsområdeschef Patrick Lepierre skriver under avtalet med D.Carnegie´s Veikko Korhonen.

I Flemingsberg finns detta mycket slitna garage i två plan, på totalt 13 000 kvm, som vi kallar Magasinet.
På uppdrag av D.Carnegie ska det nu totalrenoveras av våra vattenbilare och betongare. Det är ett jättejobb
som beräknas sysselsätta runt 30 personer per dag under ett års tid. För att få en så bra start som möjligt så
är inte mindre än åtta av våra tjänstemän engagerade samtidigt i projektet under den första fasen.

Vår eminenta platsbas Mario mötte vår utsände framför Magasinets etablering.
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Vi kom ut och hälsade på under frukostrasten. Zygmunt, Micke, Mario, Ishaq och Daniel satt och drack den
sista slurken kaffe när vi kom in i boden. Ett härligt gäng där främst Mario och Zygmunt står för erfarenheten
och kompetensen. Micke är duktig rivare men här på lån från Bygg då det är lite att göra i försäkringsaffären
för stunden. Ishaq och Daniel är fortfarande under utbildning och går under Mario och Zygmunts vakande ögon.
När vi frågade Mario hur det går för Ishaq och Daniel så sa han ”vissa lyssnar andra inte, Ishaq och Daniel dem
lyssnar. ” Nog diskuterat efter det svaret, killarna är uppskattade av Mario.
Ishaq har under sina två år i Sverige
sökt mängder av seriösa jobb utan
framgång. Det är svårt för nyanlända att
få ett arbete. Inget personnummer, då
får man inget jobb. Och utan jobb kan
man inte få ett personnummer. Det är ett
komplext ekorrhjul som är svårt att
komma ur utan hjälp.
Nu har Ishaq fått ett riktigt jobb hos oss
och förhoppningsvis är det av helt
avgörande betydelse för hans väg mot
att bli integrerad i vårt samhälle och
kunna få en dräglig tillvaro.

Mario visade vår utsände delar av
projektets dokumentation och ID06
stationen där vi checkar in och ut varje
dag. Ruggig ordning och reda faktiskt.

Parkeringshuset Magasinet har stått tomt under flera år.
Skicket har varit så dåligt så bilar inte har fått tillträde.
Under dessa år har tusentals stämp hållit garaget uppe.
Vi har nu köpt loss dessa stämp och de kommer
successivt flyttas runt och sedan avlägsnas allt eftersom
renoveringen fortskrider och blir klar.
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Betong har skrivit avtal på att renovera ett parkeringsgarage på hela 13 000 kvm i Flemingsberg forts…

Delar av garagets bottenplatta ligger inte på marken utan
svävar i luften, marken har under årens lopp satt sig.
Så ska det givetvis inte vara utan det blir något vi får
åtgärda.

Vi ska vattenbila med både robot och handlansar
vilket genererar buller, ånga och arbetsmiljörisker.
Därför bygger Zygmunt, Daniel och Ishaq en
avskärmning så vattenbilningen får sitt eget
arbetsområde.
Daniel sågar till skivor för byggandet av skärmväggen.
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Hela vår vattenbilningsavdelning hjälps åt på den stora ytan. På bilden ovan har Karpa bilat bort betongen
längst ner på en pelare med handlansen och Mario berättar för vår utsände exakt vad som nu ska ske.

Mehmet och Jokisaari finjusterar vattenbilningsroboten för att kunna sätta igång och jobba. Vi från redaktionen
kommer följa Kv. Magasinet då det är ett stort jobb som går under ett helt år.
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Vi besökte vårt gäng som gjuter om flera stödmurar
ute på Kvarnholmen under ledning av Jonas Gradin.
Jonas Gradin, vi börjar med att skriva några ord om
honom. Jonas började hos oss för nästan 15 år
sedan. Han var då fortfarande betonglärling. Efter ett
par bra år hos oss gick Jonas vidare till Skanska. Där
har han vidarutbildat sig och bland annat gått deras
ledarskapsutbildning till arbetsledare samt gått kursen
Betongklass 1. Nu efter att ha varit utlånad i nästan
15 år är han tillbaka hos oss och leder arbetet ute på
fältet i Nikolas grupp. Gruppen är grym. Nikola är
platschef och övergripande ansvarig, Jonas sköter
produktionen och Ida är mycket uppskattad som
entreprenadingenjör. En perfekt sammansättning.
På Kvarnholmen har en tidigare entreprenör gjutit
flera stora betongkonstruktioner. Dock är kvalitén inte
tillfredsställande och dokumentationen har mycket
övrigt att önska. Det blev för dem att riva och göra
om. För att säkerställa kvalitén så kopplades vi in.
Jonas Gradin, en uppskattad arbetsledare som kan Betong.

Vi kom till de sista skruvarna i formen. Pawel och Artur var nöjda med resultatet och det var dags att gjuta.
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Stödmuren gjuts i etapper och först ut är
såklart själva bottenplattan.
Artur vibbrar, medan Pawel och Zasada
ser till att betongen fördelas jämnt.

Det här är ett grymt gäng med en stomme i Pawel och Artur som båda varit på Dipart i snart tio år.
Nu har de kompletterats med ytterligare fyra rutinerade betongare och vi har skapat ett bra betonglag.

När formen är fylld så är det dags att jämna till ytan. Pawel jobbar koncentrerat och resultatet blir gott.
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Vi besökte gänget som gjuter om
flera stödmurar ute på Kvarnholmen, forts...

När vi är nöjda med resultatet av gjutningen plastar vi in ytan för att betongen inte ska torka för fort och spricka.

När bottenplattan har brunnit klart är det dags att
montera formen för väggarna. Vi är fem personer som
arbetar här och förutom veteranerna Pawel och Artur
är det Simon, ZB (uttalas zibi) och Zasada.

Artur närmast, ZB, Zasada och Pawel formar för
fullt inför gjutningen av väggarna.
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Hampus och Simon är båda relativt nya på Dipart. Hampus är skollärling och visar framfötterna hela tiden
enligt vad vi fått höra. Simon däremot, är trots sin ungdom rutinerad när det gäller stora anläggningsjobb. Han
har fem år på PEAB bakom sig och har byggt bland annat Mall of Scandinavia.

Ett härligt gruppfoto på Zasada, Jonas, Pawel och Artur som vi gärna visar. Det togs innan ZB, Simon och
Hampus anslöt till gruppen. Nästa foto kommer bli komplett, då ska alla vara med.
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På uppdrag av Nacka kommun har vi bytt ut en gammal
träbro i Nacka Naturreservat. Ett roligt jobb på alla vis.

Simon, en av våra duktiga lärlingar, har
tillsammans med Alex gjort det mesta av
jobbet. Tänk vilken arbetsmiljö vi bitvis har
för våra betongare på Dipart. Den gamla bron
var i så dåligt skick att den nästan stod under
vatten. Vi fick börja med att kliva i våra
vadarbyxor för att kunna riva bron.

Vi på Redaktionen vill tacka Björn för att han hela tiden förser oss med suveränt redaktionellt material, uppskattat!

Vilken fin bro! Tack Simon, Alex och Björn från oss som uppskattar att vandra i Nacka Naturreservat!
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Roger, Ragge, Mjösberg är tillbaka hos oss!

Roger började hos oss 2004 och blev snabbt en uppskattad och populär allkonstnär. Betongare i botten och
med en fallenhet även för snickeri, svetsning och kanske framförallt ordning och reda i logistiken ute på
byggena. Under flera år arbetade Roger i vårt affärsområde Dipart Norr, med etablering i Märsta, som vi valde
att lägga ner 2014 då vårt ramavtal med Sigtuna Kommun upphörde. I samband med det så slutade många
som tidigare utgått därifrån. Efter ett par år på en annan byggfirma så är nu Roger tillbaka och ska jobba på
Bropatrullerna tillsammans med de tidigare arbetskamraterna Petri, Stene och Mario med flera.

Roger visste sedan de tidigare 10 åren hos oss att
yrkesbeviset ska visas upp. Och nu har det nog gjort sitt.
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”En härlig förstärkning, vad jätteroligt. Roger är
tillbaka hos oss”

Vår årliga klädinsamling startar nu. Många av Convictus
gäster är tunt klädda, fryser, huttrar och vintern är här!

I rummet på Convictus där skor, jackor och kläder
förvaras är hyllorna och klädstängerna så gott
som tomma. De drygt hundra gäster som
besöker härbärget dagligen går i trasiga skor och
fryser i tunna sommarjackor. Behovet av varma
kläder är större än någonsin.
Varje år samlar vi in kläder, sovsäckar, skor, vantar och allt som gör livet lite enklare om man sover ute på
vintern. Vi drar igång tidigare än vanligt då behovet för närvarande är stort. Förra året fyllde vi två skåpbilar till
bredden och i år hoppas vi på ännu mer. Klädeshögen växer nu på kontoret, våra övriga etableringar samt hos
ett flertal av våra samarbetspartners. Den 8 december levererar vi allt vi samlat in till Convictus i Högdalen så
att Eva åter kan fylla hyllorna. Kom igen nu så gör vi ett ordentligt ryck!!
Fram till den 7 december går det bra att du tar med dig din påse till boden, etableringen eller till huvudkontoret.
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