Ett administrativt misstag kan leda till att Eshaq,
anställd som betongarbetare, utvisas ur Sverige

Eshaq började hos oss i oktober förra året. Vi har följt den långa byråkratiska process han
tvingas gå igenom för att få en chans att stanna i Sverige. Läs Jens ledare på sidorna 2-3.
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Jens Hoffmann VD på Dipart:
”Eshaq har samtyckt till att jag
skriver om hans situation.”

Jag har följt Eshaqs kamp genom den svenska byråkratin för att kunna börja ett liv här i
Sverige. Jag är mållös. Jag vill berätta hur systemet får honom att pendla mellan perioder
av hopp och den nu rådande förtvivlan. Nu när allt ordnat sig, riskerar han att utvisas.
Eshaq som idag är 19, kom till Sverige som 16 åring efter att ha vandrat från Afghanistan till Grekland.
Det var en vandring som tog 35 dagar. Han gjorde resterande del av resan till Sverige med tåg.
Han kom ensam, vårt språk och kultur var väsensskilt från det han var van vid och han hade ingenstans
att bo. Han hade kunnat acceptera en bädd på en förläggning i Norrland men valde att vara kvar i
Stockholm. Eshaq har i kortare perioder sovit hos olika vänner, ute och under 8 månader delade han och
en vän ett förråd på 8 kvm i Gamla Stan. Det var gratis och gav dem möjligheten att vara kvar i
Stockholm. Eshaq har försörjt sig på 1800 kr i månaden från Migrationsverket och många olika svartjobb.
Jag hjälpte en annan ung man från Afghanistan som heter Omid med att göra ett CV en lördag och då
tog han med sig en kompis. Det var Eshaq, och det var så vi träffades första gången. Det visade sig att
de två bodde ihop i förrådet i Gamla Stan. Jag gjorde ett CV åt Eshaq också, och om jag ska vara ärlig,
så kände jag verkligen starkt för dessa två unga män som kämpade på i en sådan uppförsbacke. Jag har
sedan den dagen gjort vad jag kunnat för att hjälpa dem att komma igenom den byråkratiska mur som
hindrar dem från att få jobb, bostad och komma in i samhället.

Daniel, Zygmunt och Eshaq framför byggbodarna.

Lunch på Magasinet. Eshaq är en i gänget, precis som alla är.

En tid senare så gav vi Eshaq en sex månaders provanställning på Dipart. Då någon gång fick Eshaq
avslag på sitt andra överklagande om asyl. Eshaqs advokat överklagade till den tredje och sista
instansen, Migrationsöverdomstolen. Hela den här processen är flerårig och tänk er själva att pendla
mellan hopp och förtvivlan under så lång tid. Under tiden som Eshaq har väntat på asyl har det varit i
stort sett omöjligt att få vare sig en bostad eller ett vitt jobb.
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Eshaq, jag själv och Grzegorz på Magasinet

Amir, Eshaqs advokat, överlägger med Ida, Erika och Elin

Under tiden som Eshaq var provanställd hos oss så lyckades han hyra en möblerad lägenhet. Dessutom
så var han uppskattad på jobbet och blev erbjuden en tillsvidareanställning. Det började ordna upp sig.
Om även Migrationsöverdomstolen skulle säga nej till asyl så hade Eshaq en chans kvar, nämligen att
söka arbetstillstånd. Det måste ske senast 14 dagar efter att domen fällts. Kraven är tydliga och en
tillsvidareanställning på ett seriöst företag är det viktigaste. Eshaq uppfyllde samtliga krav och hans
advokat var beredd att skicka in en färdig ansökan om arbetstillstånd så fort domen blev känd.
Nu händer det som bara inte får hända. Migrationsöverdomstolen skickar domen med ett avslag till fel
mailadress. Konsekvensen blir att Eshaqs advokat inte i tid skickar in ansökan om arbetstillstånd.

Delar av det mail där
Migrationsöverdomstolen
erkänner sitt misstag och
ber om ursäkt.

Eshaqs advokat skickar in ett helt nytt ärende om arbetstillstånd till Migrationsverket direkt när han får
del av domen. Han bifogar Migrationsöverdomstolens mail vilket förklarar förseningen.
Migrationsverket accepterar inte förseningen och beslutar att Eshaq ska utvisas. En enkel biljett till Kabul.
Vi på Dipart har skriande behov av yrkesarbetare och speciellt betongare. Eshaq försörjer sig själv,
pratar bra svenska och uppfyller samtliga krav för att få stanna hos oss. Orsaken till att han inte får
arbetstillstånd och istället blir utvisad är ett myndighetsmisstag som en annan myndighet bortser ifrån.

Vi kommer inte bortse från att Eshaq är en av oss. Vi ska nyttja vartenda medel som står oss till buds så
det här misstaget rättas till. Det finns gränser för hur någons slarv kan få drabba en annan oskyldig
människa. Den gränsen är nu med råge överskriden.

VD på Dipart Entreprenad och ansvarig utgivare Monthly
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Vi har en balkongrenovering på Norrgårdsvägen

På Norrgårdsvägen i Åkersberga har vårt affärsområde Hus kommit igång med ett stort balkongprojekt. Jobbet omfattar renovering av samtliga balkonger med tillhörande tak, skärmväggar och
mjukfogar. Det är ett jättejobb som omfattar hela 318 balkonger och 636 skärmväggar och
arbetet beräknas pågå fram till 2019.

Projektets första etapp består av
det lägsta huset. Ställningarna är
resta, balkongerna låsta utifrån och
dörrar och fönster inplastade.
Arbetet med bortbilningen av
balkongernas och skärmväggarnas
framkanter har också kommit en
bra bit på väg.
Om allt går som det ska avslutas
den första etappen lagom till
semestern och arbetet med etapp
två påbörjas efter sommaren.
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”Ungefär 20-30 cm av balkongernas och skärmväggarnas
framkanter bilas ner. Vissa som är i dåligt skick kommer att bilas
ned helt och gjutas om. Vi injekterar in nya armeringsstänger i både
betongplattor och skärmväggar. Därefter formsätter och gjuter vi
nya framkanter.” Berättar Martin som är arbetsledare på projektet.
Martin, arbetsledare på
affärsområdet Hus
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Oannonserad kontroll av UE på Norrgårdsvägen

På Dipart är svartjobb oacceptabelt. Vi kontrollerar
nu våra byggen så att ingen svart arbetskraft eller
andra kriminella verksamheter förekommer.

Samling vid boden där Jonas och Kalle presenterar sig och meddelar syftet med besöket.
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Vår inköpare Jonas och vår kvalitetschef Kalle säkerställer att våra underentreprenörer jobbar
under korrekta villkor. Alla i boden tyckte kontrollen var bra, klart att det ska vara schysst.
Jonas och Kalle lämnade etableringen
med gott humör. Allt tyder på att samtliga
närvarande får korrekta vita löner, är
försäkrade och att allt går rätt till.
”Det är en djungel av regler, jag ska bara
stämma av med Migrationsverket
gällande ett par personer för att vara
helt säker på att allt är okej.” Berättade
Kalle efteråt.

Kalle förklarar vad syftet med kontrollen är för vårt
skyddsombud Latif och en underentreprenör.
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Vi reparerar Försäkringsskador på löpande band
I Tungelsta blev det baktryck i det kommunala
avloppet. Vattnet sprutade
ur brunnarna och steg 20
cm upp på väggarna i
denna villa. Efter att René
rivit färdigt och torkningen
avklarats var det dags för
Jimmie och Tommie att ta
tag i återställningen.
Ägarna till huset har
hamnat i trygga händer.

Jimmie och Tommie är ett bra team som även arbetat ihop innan de började på Dipart. Det märks
tydligt att de trivs ihop och har ett väl inarbetat samarbete. Samtidigt som arbetet fortskrider
planerar de dagens olika jobb och går igenom tidsplaner och beställningar. De berättar att det har
varit en lugn start på året, men att jobben nu kommer in i en strid ström.
”Det är kul att vi kan samköra ibland. Många jobb är små och kräver endast en person, men på
större jobb passar det bra att vara två.” säger Tommie.

”Det är 90 kvm vägg så
det har gått åt en och
annan skiva. Vi har som
tur är kunnat använda
garaget till förvaring av
allt byggmaterial.”
berättar Jimmie.

Jimmie och Tommie är
två av alla våra 20
duktiga servicesnickare.

Sida 8

Vi har i Jenny en expert på att hjälpa försäkringstagare med att återställa deras hem efter inbrott
Jenny började sin resa på Dipart
i receptionen. Snart hade hon
koll på kontorsinköp, kvällsmöten, telefoner och började
stötta affärsområdet Försäkringsskador med lite allt möjligt. Hon
är en allkonstnär. Numera jobbar
hon som projektstöd och har tagit
över ansvaret för återställandet
av de inbrottskador som våra
kunder försäkringsbolagen
skickar till oss.
Jenny är duktig på att hålla i reparationer efter inbrott tillsammans med ”sina” yrkesarbetare. Hon
har koll på hur man säkrar upp efter ett inbrott och hur man återställer de skador som blivit.
Dörrar, persienner och lås, hon har koll! ”Jag har tid över för fler inbrottsskador även om jag inte
önskar någon att få ett inbrott” säger Jenny med ett skratt.

Ibland har man dagar som är lite extra
bra. Jenny hade nyligen en sådan dag.
En försäkringstagare hade kommit till
vårt kontor och lämnat en gåva med
tillhörande brev för att visa sin uppskattning. Tyvärr hann kunden lämna
oss innan vi kunde tacka. Men en sak
är klar, syftet med besöket uppnåddes.
Jenny och många fler av oss blev
riktigt glada. Tänk vad en chokladkaka
kan göra!
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Vi gjorde den årliga medarbetarenkäten digitalt

Min arbetssituation: Svarsskala 1-10 1=Instämmer inte alls 10=Instämmer i högsta grad

Jag trivs på
jobbet

Jag känner
mig delaktig
i mitt arbete

Samarbetet
med mina
arbetskamrater
fungerar bra

Vår arbetsmetodik:

Planeringen i våra
projekt fungerar bra

Vi har uppstartsmöten i våra projekt

Vi har avslutsmöten
i våra projekt
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Som en del i vårt arbete att bli
mer digitaliserade testade vi
på årets stormöte en digital
medarbetarenkät via Survey
Monkey. Totalt svarade 103
medarbetare på enkäten via
sina mobiltelefoner. Både
Diparts ledningsgrupp och
respektive affärsområde
kommer att få ta del av
resultaten i sin helhet för att
kunna arbeta på att förbättra
vår arbetssituation ytterligare.

Vårt ledarskap:

Jag känner
förtroende för
min närmsta
chef

Vi har högt i tak Min närmsta
Jag känner
förtroende för och vågar säga chef är tydlig
med vad som
vad vi tycker
vår VD
förväntas av
mig.

Janne Thorsell är vår IT-chef.
Digitaliseringen av Dipart går i
Min chef ger mig snabb takt. Intranät, SharePoint,
tydlig feedback
Medarbetarenkäter o.s.v. Allt
på min arbetsrullar på enligt affärsplan 2018.
prestation

Det inte många vet om Janne är
att han varit på Dipart i 16 år
och började som balkongmontör. Prata om annorlunda
internrekrytering, och en lyckad
sådan.

Vår arbetsmiljö:

Vi har en säker
arbetsmiljö

Vi har en trivsam
arbetsmiljö

Jag upplever att min
arbetsbelastning är
sund

Vår företagskultur:

På Dipart har alla
samma möjlighet
till att utvecklas
(avsett kön,
ursprung, sexuell
läggning etc.)

De sista frågorna om vår
företagskultur är väldigt talande.
”Jag rekommenderar gärna
utomstående att börja jobba på
Dipart.” har ett snitt om 8,91.

Jag känner
väl till våra
kärnvärden

Vi på Dipart
lever våra
kärnvärden

Jag rekommenderar
Jag lever våra Jag är stolt
kärnvärden
över att arbeta gärna utomstående
att börja jobba på
på Dipart
Dipart

Vår medarbetarenkät visar bra resultat. Och det viktiga är hur vi hanterar dem. Vi ställer frågor
för vi är intresserade av svaren och vad dem står för. Sedan ska vi arbeta med våra svagheter
för att bli bättre. Stort tack till dig som deltagit.
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Vi formsätter och gjuter murar på Kvarnholmen

Artur, vilken klippa han är i vårt affärsområde Betong. Han har varit hos oss i många år och har
vuxit till en nyckelspelare i produktionen. Ju mer komplicerat ett jobb är, desto bättre trivs Artur.

Arbetsplatsen var helt intäkt och den första vi
mötte var Fredrik som byggde form. En del av
gjutningen gjordes veckan innan och nu förberedde vi för nästa gjutning. Att bygga form på
berg är en utmaning då underlaget är så ojämnt.
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Artur berättade för vår utsände om hur omfattande det här jobbet är. ”Det rör sig om drygt 35
meter stödmur belägen på Kvarnholmen vid Stockholms inlopp. Ytan bakom murarna ska
senare fyllas med jord för att skapa tomtytor till fastigheterna som byggs uppe på berget.”

Artur, Dawoud, Zasada och Nikola. De fyra ingår i en riktigt vass platschefsgrupp. Avancerade
jobb som alla är riktiga utmaningar. Vi från redaktionen ska återkomma med det färdiga resultatet.

Sida 13

Hasse Tilly lämnar vår styrelse efter sex år

Hasse, vi skulle ha tackat av dig från vår styrelse på Stormötet, men du fick förhinder.
Nu gör vi det så här i ett möte och en intervju för Monthly istället. Hur känns det?
Det känns riktigt trevligt.
Hasse, hur länge satt du i Diparts styrelse?
I sex år ungefär.
Vad är dina starkaste intryck från tiden med Dipart?
Det sociala engagemanget är det jag tänker på först.
Det har visat sig vara mycket större än vad jag trodde.
Jag minns när du Jens tog med mig till Convictus och
jag fick träffa Dino och de andra som jobbar där. Att se
hur mycket vi faktiskt hjälper till med. Jag är också glad
över att se att vi rekryterar så många nysvenskar som
på så sätt kommer in i samhället. Jag är också glad
över att vi respekterar kollektivavtalet fullt ut.
Det jag kanske har funderat mest på är ju om det går
att vara så noga med allt som heter ordning och reda
och ändå få en acceptabel vinst.
Hasse, om vi går tillbaka i tiden, hur kom det sig att
du kom in i byggbranschen? Jag fick en praktikplats
som murare och det var riktigt roligt. Jag fick smak för
det och jobbade som murare i 16 år.
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Sedan blev du fackligt aktiv, varför?
Jag började på BPA som murare på miljonprogrammet. Det var enahanda och jag bytte firma till
en liten murarfirma med 6-7 anställda. Där blev jag lagbas och fick gå utbildningar. Sedan blev
jag tillfrågad om att delta i sektionsstyrelsen. Därefter blev jag studieuppsökare och åkte runt på
byggena och fick yrkesarbetare att gå utbildningar. Det var roligt och jag lärde känna väldigt
många ute på arbetsplatserna.
Din karriär blev väldigt spännande och du blev Byggnads ordförande 2002 och fortsatte
att vara det i 10 år. Hur var det att vara ordförande för Sveriges alla byggnadsarbetare?
Fantastiskt. Jag var ju byggare själv och kände verkligen för frågorna. Jag ville förbättra villkoren
för byggnadsarbetarna. Jag kände mig stolt över att få företräda Sveriges alla hantverkare.
Vilka var dina hjärtefrågor som du drev allra hårdast?
Bevarandet av kollektivavtalet var viktig. De olika löneformerna med ackordet som är löneledande. Kollektivavtalet var på den tiden hotat av Sveriges Byggindustrier som ville få det
företagsanpassat vilket skulle fungera på Dipart och större företag men definitivt inte på många
små företag. Jag arbetade också för att skydda yrkesbevisen och kompetensutveckling vilket jag
såg som avgörande för branschen.
Var det något resultat som du är särskilt stolt över?
Att vi kunde behålla kollektivavtalet starkt och levande. Dessutom är jag stolt över att vi kunde
lyfta arbetsmiljöfrågorna så de kom upp på dagordningen.
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Hasse Tilly lämnar vår styrelse efter sex år, forts.

Hasse har ett stort
konstintresse. Här är
en signerad tavla han
fått av vår före detta
statsminister Göran
Person.

Hur har klimatet i byggbranschen utvecklats under åren 2002 till idag?
Jag upplever att det fortfarande finns mycket oseriöst i branschen. Och det är nog mest på
privatmarknaden och bland små företag. Men det har gått åt rätt håll ändå. Jag var med om att
införa ID06 och det var bra även om många missbrukar kortet. Det nya med entreprenörsansvar
tror jag också är bra.
Du satt även i Socialdemokraternas partistyrelse under lång tid. Vilken av alla
statsministrar lärde du känna bäst?
Göran Persson. Han redovisade sina analyser över Sveriges ekonomi och de andra partiernas
politik vilket var fascinerande. Det var alltid lika roligt att lyssna och höra hur han fick ihop det på
slutet. Jag var och besökte honom på hans gård i somras och vi fikade vid hans köksbord.
Kan du beskriva hur han var som person och ledare?
Han var jättetrevlig. Och jag minns särskilt att han var med i en stipendienämnd där vi delade ut
stipendium till olika konstnärer. Till vår hjälp hade vi tre experter. Men det var Göran som kunde
mest, han var riktigt påläst och konstintresserad.
När fick du först kontakt med Dipart?
Det var nog när jag någon gång 2004-2005 som ordförande i Byggnads skulle debattera
svartjobbens alla nackdelar mot en företagare. Det visade sig vara du Jens från Dipart och vi
tyckte ju likadant. Sedan minns jag en artikel i Svenska Dagbladet där du gick ut och offentligt
stöttade kollektivavtalet. Det var starkt och uppskattat. (Artikeln hänger på nostalgiväggen)

Hur tänkte du när du fick frågan om att sitta i vår styrelse?
Först trodde jag att Ni skojade. Sedan tyckte jag att det var roligt. Se om Jens lever upp till allt
han säger, tänkte jag. Jag lärde mig mycket av framförallt Rune Brandinger, vår förra ordförande,
tänker på hur han såg allt i tidscykler. Det hade jag med mig när jag var ordförande i andra bolag.
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Vad fick du för reaktioner från dina
gamla kollegor på Byggnads?
Egentligen inga alls. Grattis sa många.
Vad tycker du att vårt styrelsearbete har bidragit med?
Rune var som ordförande väldigt långsiktig, han gjorde upp planer och skapade tydliga mål, det
tror jag är viktigt. Han skapade också tydlig struktur och ordning och reda. Sedan gav han varje år
Thomas en låda champagne för att han var den ende affärsområdeschefen som nådde målen.
Vilka frågor anser du är de viktigaste för Dipart att arbeta med under de närmaste åren?
Fortsätt jobba med ert sociala engagemang, det är oerhört värdefullt på många sätt. Sedan måste
lönsamheten bli bättre, annars klarar vi inte av att göra de investeringar som behövs. Slutligen
hoppas jag att Dipart fortsätter med egna yrkesarbetare och inte börjar använda sig av enbart
underentreprenörer.
Vilken är branschens största utmaning enligt dig?
Vi måste arbeta stenhårt med att få en schysst bransch.

Hasse, du är pensionär sedan en tid tillbaka och nu träder du även tillbaka från Diparts
styrelse. Vad kommer du att syssla med framöver?
Jag trivs rätt bra med livet. Jag var mentalt förberedd på att telefonen skulle sluta ringa. Nu styr
jag min tid själv, en skön lugn frukost, läser tidningarna och har det bra. Och så spelar jag golf
förstås, det är riktigt roligt.
Vill du skicka en hälsning eller några sista visdomsord till alla på Dipart?
Tack för att jag fick möjligheten att lära känna Er och alla möjligheter det gav mig. Dipart är på
många sätt exemplariskt och jag tvekar aldrig när jag får en chans att berätta om allt vi gör.
Ni ska veta att jag hoppas att fler företag börjar efterlikna Dipart, speciellt när det gäller hur
personalen behandlas. Dipart blir mer och mer känt, det är bra.
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Vi besöker Bropatrullen som jobbar åt ”Staden”

Vi följde med Bropatrullen under en förmiddag och började på etableringen i Hornstull. Efter en
kopp kaffe var alla på banan och Niaz gick igenom dagens göromål. När alla hade koll på vad
som skulle göras packades bilarna med nödvändig utrustning och så bar det av.

Det slog gnistor i verkstaden när Petri och Mario svetsade räckesdetaljer. Därefter åkte de ut för att
reparera räcket längs med Vasabron. Vi har på Dipart flera riktigt kompetenta smeder, bara en sådan sak.

Att räta ut krokiga räcken är något
som Bropatrullen gör så gott som
dagligen. Nya arbetsorders
kommer nästan in i högre takt än
vi hinner beta av dem. Längst till
vänster ser vi Mjösberg. Han är
betongare, smed och dessutom
duktig på att snickra. En riktig allkonstnär helt enkelt.
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Vi utbildar oss för att kunna lägga tätskikt

Andrzej, Mario, Modo, Mario, Mateusz och Gustav tittar
intresserat på utrustningen.

Som vi tidigare berättat utbildar vi oss för att kunna
hantera våra egna tätskikt. Efter den teoretiska
delen, som hölls inne på kontoret, var det dags för
den praktiska utbildningen. Tanken är att vi ska vara
oberoende av UE på tätskikt.
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Vårt ramavtal gällande Hagastaden går utmärkt

Bosse sätter ut lutningen och placeringen av rören. Drygt 40 år i branschen, det märks. Bosse kan förmodligen allt.

I Hagastaden börjar just detta projekt att lida
mot sitt slut. Som vi tidigare beskrivit i Monthly
så handlar det om fyllning av en påfartsramp.
Vi har nu i slutskedet lagt vatten- och avloppsledningar. 110 meter betongrör har lagts i
marken med tillhörande brunnar.
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Linn sköter mycket av produktionsledningen på plats.

Pawel, Enzo och Zbigniew åker med på det sista röret.

Pawel, Enzo och Zbigniew har alltid roligt
tillsammans. De är tre riktigt duktiga
betongare som under Linns ledning kommer
att gå direkt på nästa jobb när detta är
avslutat. På agendan står sänkning av
fjärrvärme och fjärrkyla i en annan del av
Hagastaden. För att möjliggöra detta måste
de först sänka den befintliga sopsugen. Mer
om detta projekt kommer när det dragit igång.
Byggledarna för Hagastaden har till vår VD
uttryckt sitt stora gillande med yrkesarbetarna,
Linn och Bosse. De är verkligen nöjda.
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Vi har byggt en solterrass ovanpå etableringen
på Kv. Magasinet. Vi är värda lite sol och värme

Vi har byggt en takterrass ovanpå etableringen vid Magasinet i Flemingsberg. En fredag i början
av april invigdes den med en härlig grillunch! Stämningen var på topp när dipartianer och underentreprenörer, efter en avklarad gjutning, frossade på hamburgare i det strålande solskenet.
30 yrkesarbetare åt upp drygt 90 hamburgare.

Det var glad stämning när alla laddade kroppen med energi i form av både god mat och sol.
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I denna mörka, fuktiga och bullriga miljö spenderar gänget på Magasinet sina dagar. Det är ett
tufft jobb som dessa betongare och vattenbilare klarar galant. Här syns den senaste gjutningen.

Jokisaari, Grzegorz och Mehmet ser onekligen nöjda ut.

”Det här gänget har spenderat hela vintern
i den här mörka grottan till garage. Det är
på tiden att de får komma ut i solen och
tanka lite D-vitamin!” sa Patrick leende när
han bemannade grillen.
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Roya går vidare i karriären och kommer inte
längre att vara vår beställare till Bropatrullerna.
Roya

Vi gjorde i vintras Monteliusvägen åt Stockholms Stad med Roya som beställare. Då togs dessa
bilder där hon vandrar runt med oss och Salem vår byggledare. Roya har blivit uppskattad för att
hon har en förmåga att lita på andra och skapa ett klimat där alla trivs och vill göra sitt bästa.
Roya har enbart för Monthly skrivit ett litet avskedsbrev till alla som jobbar på Bropatrullerna. Vi
är tacksamma för den tid vi fått tillsammans. Du är grym Roya!

Hej alla på Bropatrullerna
Avslut är alltså inte helt lätta. Att påbörja något nytt med, för mig bättre villkor, betyder ju
inte bara glädje utan även en sorg. Jag vill sända ett stort varmt Tack till alla på Bropatrullerna, ekonomiansvariga, vattenbilare, platschefer, arbetsledare, och underentreprenörer…som har gjort mitt jobb möjligt.
Jag har gjort tabbar, en del misstag och försökt att förändra till det bästa . Allt är en
process……… !!! Tack för att ni delat med er, öppnat upp och släppt in mig i ert arbetsliv.
Ni har lärt mig mycket genom åren och jag har en känsla av att ni kommer att fortsätta
lära andra som kommer i er väg. Uppskattningen jag får från alla är för att vi har kunnat
jobba bra i team och jag vill dela med mig av den uppskattningen till er. Kollegor &
vänner, vi kommer med all säkerhet att mötas framöver under andra former. Tack för att
ni berört mig! Nu börjar en ny tid, en ny fas……. TACK än en gång!
Roya
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Fair Play Bygg ska fortsätta i minst två år

Fair Play Byggs Framtidsgrupp undertecknar enhälligt rekommendationen till projektets ägare.

Fair Play Bygg tar emot, utvärderar och kompletterar tips om brottslig verksamhet i byggbranschen och ser till att föra dem vidare till rätt myndighet. Det är ett projekt som pågått i två
år och som hitintills lett till nästan 300 välunderbyggda tips som gått till rätt person på rätt
myndighet. Tipsen har lett till ett antal tillslag och fällande domar.
Ägare och finansiärer av projektet är gemensamt Stockholms Byggmästareförening och
Byggnads Stockholm Gotland som vardera satsat 1.5 mkr per år i projektet.
Framtidsgruppen, som består av tre entreprenörer och tre fackliga representanter, fick i uppdrag
av ägarna att utvärdera projektet. Hur har det fungerat? Har det varit ett effektivt vapen mot den
kriminella verksamheten som florerar i vår bransch? Är det värt pengarna för ägarna att driva det
vidare, och i sådant fall i vilken form?
Jens blev sammankallande för gruppen och till sin hjälp hade han de som idag arbetar i
projektet. Tre möten senare var alla helt överens. Projektet ska självklart drivas vidare och då i
en utökad form.
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Våra framtida servicebilar kommer vara Peugeot

När vi för fyra år sedan handlade upp våra transportbilar föll beslutet på Ford. Avtalet skulle gälla
i fyra år och dessa år har nu passerat. Det var dags för en ny upphandling.
Alla leverantörer på marknaden bjöds in till upphandlingen för att lämna offert till Dipart. När vår
inköpare Jonas hade skalat ner det till tre möjliga leverantörer kallade vi in personer från
produktionen som fick provköra våra tre finalistbilar och fylla i utvärderingsblanketter.
”Kravspecifikationen byggdes av önskemål från produktionsledningen, stödenheterna och
telefonintervjuer med några av de som dagligen använder transportbilarna som arbetsredskap.
Det har varit viktigt för oss att vara noggranna med att vi köper det vi behöver och endast vad vi
behöver – inte det vi vill ha för att det är kul att ha.” Berättar Jonas.
När slutförhandlingen var avslutad föll valet på Peugeot. De nya bilarna kommer att rulla ut i höst.

Micke, Tomas från Peugeot, Sören och Adam på bilprovardagen.
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Jens skriver på avtalet

Vi besökte Folksams handläggare i Umeå

Johan som är affärsområdeschef för Försäkringsskador åkte tillsammans med Jens till Umeå. De presenterade Dipart
för handläggare som sköter försäkringsskador i hela landet, däribland Stockholm.

Folksam har tre kontor som vart och ett har ett femtontal handläggare som sköter alla
försäkringsskador i hela Sverige. De tre kontoren finns i Umeå, Örebro och Helsingborg. När en
handläggare anser att en besiktning behövs av en utetekniker så finns tre stycken att tillgå på
Folksams kontor på Södermalm. Efter en besiktning så bestämmer uteteknikern vilken byggare
som ska få skadan. Vi har en dialog med de tre uteteknikerna och får många av deras skador.
Men ofta kan handläggarna sköta en skada utan att blanda in en besiktning. Då väljer de själva
en byggare i Stockholm och det finns ett tjugotal att välja på. Vårt syfte med att besöka dessa tre
kontor är att de i framtiden ska ge fler skador i södra Stockholm till just oss. För nu vet de vilka vi
är och vilka resurser vi har samt att vi är trevliga och experter på just försäkringsskador.
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Vi ska återigen ha en underbar fiskedag för alla

I många år har vi inlett sommaren med en fiskedag och i år är inget undantag.
Lördagen den 16 juni möts vi på Dipart med respektive sällskap vid Holmsjön. Sjön ligger i
hjärtat av Roslagen, strax norr om Knutby och är ett riktigt fiskeparadis! Vi börjar kl. 12.00 på
lördagen och fortsätter så länge vi orkar. En uppskattad dag för både barn och vuxna! Ta med
familjen, vännerna, ja grannen om du vill! Det blir fiske, grill, bad, lek, god lunch och mer därtill!
Övernattning på campingen med fortsatt fiske följande dag är möjligt om så önskas.
Anmälan är inte nödvändig, men om man vill ha mat är sista anmälningsdag den 12 juni. Maten
är fri från fläskkött och om ert sällskap har andra önskemål om kost eller allergier meddelar ni
det till mig på telefon. 08-716 90 50 eller mail erika@dipart.se.
Varmt välkomna!
Erika
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