Dipart syntes verkligen
under årets Pridefestival!

Vi var mitt uppe i renoveringen av broarna på Kungsgatan när Pridefestivalen gick av stapeln. Tiotusentals
människor passerade även under vår flagga just denna dag. Festivalen har aldrig varit större och det finns
skäl till det. Men hur har vi det med HBT-frågorna på Dipart? Läs gärna ledaren…
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I somras badade jag i
Lundbybadet i Mjölby,
och måste säga att
takterna sitter i….

Det här är första numret efter sommaren. Vi är igång igen och jag hoppas att de allra flesta av oss har
fått en skön sommar. Förutsättningarna har verkligen funnits. Sällan har det varit en så bra sommar!!
Vi är 110 anställda på Dipart. Och mig veterligen så finns det ingen av oss som öppet berättat att han eller
hon har en annan läggning än den heterosexuella. Och all statistik säger att det borde vara mellan 5-10 av
oss som har en annan läggning. Varför har ingen öppet sagt att han eller hon är homosexuell? Jag har inte
svaret på det men garanterar att den dagen det händer kommer jag och säkerligen alla andra också att
behandla den personen precis som vanligt och på samma sätt som vi skulle behandlat vilken annan kollega
som helst. På samma sätt som vi accepterar alla oavsett nationalitet och religion så kommer vi behandla
alla lika oavsett sexuell läggning. Vår värdegrund säger ”Vi accepterar ingen mobbing eller rasism” och
vi kommer följa den även här.
Vi börjar bli stora nu, vi är många och det snurrar mycket material, maskiner och förbrukningsresurser. Och
för att inte tala om alla timmar vi förbrukar varje dag. Vi skriver på sidan 17 i det här numret om det slöseri
på resurser som ibland förekommer. Vi måste verkligen tänka på att allt vi använder kostar pengar, pengar
vi tillsammans måste tjäna ihop och som i slutändan våra kunder betalar. Jag återgår till våra kärnvärden
som säger ”Vi arbetar alla för bättre lönsamhet och tänker ekonomiskt i våra vardagliga beslut”
Jag var ute i Orminge och hälsade på Rasmus, Jonny, Tomas och Samuel. Det var skönt att se att klockan
07.00 var alla ute ur boden och i full färd med att starta upp dagens jobb. Att vi måste värna om våra
arbetstider och verkligen arbeta 8 timmar om dagen är så viktigt, det är en nyckel till bra lönsamhet i varje
projekt. Konkurrensen vi dagligen stöter på i vår bransch med så många företag som har lägre
lönekostnader än vad vi har är mördande. Och då är det av absolut nödvändighet att vi verkligen är
effektiva och arbetar under den tid vi får betalt. Viktigt att tänka på är att det är allas individuella ansvar
att arbetstiderna sköts. Det ska inte behövas någon chef för det!! Att Marie och Gunilla ser till att alla
får betalt för den tid vi jobbar är självklart! Och det är lika självklart att alla arbetar de timmar vi redovisar.

Nu är hösten igång! Vi har massor att göra och produktionen är i full gång överallt. Traditionellt sett är den
här tiden vår bästa och det är nu vi tjänar pengar inför vintern. Så ge järnet allihop och när det är mycket
och vi är stressade se då till att ge kompisen lite extra energi. Ett leende, en hjälpande hand och så hugger
vi i tillsammans och gör vårt bästa. Då kommer vi långt. Och oj vad mycket häftigt som hela tiden sker och
som gör att vi blir ett bättre företag att ha som entreprenör och kanske framförallt, att vara anställd på!
Nu kör vi!!
VD på Dipart Entreprenad och ansvarig utgivare Monthly
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Vi bad Björn berätta om hur han tänkte inför starten av
projektet ”Omisolering av tre broar på Ormingeringen”.

Du är arbetsledare för de tre broarna i Orminge, stämmer det?
Ja det gör det och innan det här jobbet var jag arbetsledare i Häggvik.
Hur tänkte du när jobbet skulle gå igång?
Jag tänkte försöka återanvända så mycket material som möjligt från Häggvik som var ett liknande jobb.
Berätta, hur gjorde du?
Jo för det första så kollade jag handlingarna för broarna i Orminge och
det visade sig att det var samma armering där som i Häggvik. När det
var fastlagt så kollade jag armeringen som blev över i Häggvik och det
vi hade kvar där räckte till Ormingebroarna.
Men det var säkert mer än bara armeringsjärn som behövdes?
Ja det stämmer. I Häggvik hade vi också använt mycket plyfa som
gick att använda igen så den åkte också över till Orminge. Resultatet
blev att all plyfa som behövdes för inteckning kom från Häggvik och
var därmed redan betald. Vilket är bra även ur ett miljöperspektiv.
Jag hörde att du också var ute på lagret i Länna?
Lasse ute på lagret var till stor hjälp. Jag åkte dit och hämtade formplyfa till formsättningen och glasfiberstag.
Jag har nästan inte behövt köpa någon förbrukningsmateriel till jobbet.
Björn, har du någon aning om hur mycket pengar vi sparat
Björn talade sig varm om Lasse
jämfört med om vi hade köpt in alltihop?
som ”gör ett kanonjobb” på lagret.
Nej det vet jag inte exakt men att det är åtskilliga hundratusentals
kronor vi sparat in är helt klart.
Skulle du vilja skicka med några visdomsord till läsarna?
Ja, tänk efter först. Det är så lätt att bara lyfta luren och beställa nytt. Vid avetablering
av ett bygge, gör iordning det som är värt att återanvända och skicka det snyggt och
prydligt emballerat till Lasse på lagret så kommer det till nytta på nästa bygge!
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Det var gjutning på de tre broarna i Orminge
Vakt vars uppgift är
att hålla koll på
klockan. Vi får
arbeta på spåren i
exakt 3 timmar och
24 minuter.

En representant från Betongindustri utförde mätningar på den
levererade betongen så att alla ingående parametrar kan kontrolleras.

Peter som har klass A
behörighet övervakade
gjutningen.

Andrzej, Grzegorz och Witali göt och vi från redaktionen kan intyga att det
märks att det inte var första gången. Jobbet som sådant är reparation av tre
stycken broar över cykelvägar som vi renoverar nu istället för att Nacka
Kommun ska behöva genomföra en betydligt mer kostsam renovering om ett
par år. Lite roligt är att de här broarna ligger precis bredvid det stora jobbet vi
har i Orminge där vi byter ut nästan 400 balkonger. Jobben ligger så nära
varandra att vi använder samma etablering!
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Vi hade slutbesiktning på vårt stora kajprojekt

Vi har renoverat en stor kaj i Frihamnen, svårt, tungt och komplicerat men det har gått bra produktionsmässigt.

Det tog en liten stund innan vi förstod att vi faktiskt skulle få avtalet. Men när orden äntligen på något sätt sjönk
in och Daniel tryckte fram bilden Byggavtal Trygg-Hansa då som först så förstod vi. Se på Jimmy vilken glädje..

Här armerar vi upp en kajsida. Lika härligt som det är att jobba här på sommaren lika tufft var det bitvis i vintras.

Här är gänget som var med under besiktningen. Från oss
ser vi Johan och Martin. Det var det första kajprojektet vi
gjort vilket är viktigt då vi nu har ett lyckat referensjobb.
Det är ofta ett krav för att få offerera liknande jobb.
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En minutiös besiktning, och det gick bra!
Beställaren är väldigt nöjd med hur vi
genomfört entreprenaden. Hatten av för alla
som deltagit.

I somras gick Häggvik, som blev lyckat på alla sätt.
Mycket tack vare insatsen från Björn, Max och Alex…

En stilstudie på Alex

Björn höll i jobbet på plats och enligt Martin som är chef för vårt affärsområde Betong så var han ovärderlig.
Hans gedigna erfarenhet var nyckeln till den planering som gjorde att vi hann med den ursprungliga tidplanen
trots att jobbet växte. Och vi behöver väl inte ens skriva hur viktigt det är att bli klara i tid när vi spärrar av
viktiga vägar in och ut från Stockholm.

Vi blev varmt välkomnade. Vi har ju dels rötter rakt in i
Hogstad Aluminium. Det var Thomas pappa som
startade företaget en gång för länge sedan. Och i dag
är vi en av deras större kunder på balkongräcken.

Vi jobbade tvåskift och dessutom i stort sett alla helger. Intensiteten på jobbet var enorm. Just på bilden ovan
har ett skyfall kommit, mitt under vår gjutning. Men oftast hade vi vädret med oss.
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Häggviksstråket var ett stort projekt och allting var mycket, många och länge…. Så planeringen var A och O.
Det vi gjorde i stora drag var att ta bort den tidigare beläggningen av asfalt, kompletteringsarmera och gjuta ny
slityta av betong. Givetvis är det mycket mer än så (trafikavstängningar, vattenbilning, arbeten på järnvägsspår)
men i grova drag så….

I bar överkropp ser vi Alex. Han är bara lärling än så
länge men tog även under det här projektet en
framstående roll trots sin ungdom. Enligt Björn är
han en ”coming man” som spås en lysande utveckling
och karriär.

När allt var gjutet så slipade vi
betongen för att uppnå rätt yta.

Här täcker vi över den nyligen gjutna ytan då regnet
precis börjat falla. Inte helt lätt att få ordning på
presenningarna när det samtidigt blåser halv storm.

Inne i tunnlarna var det också mycket
jobb. Här flyttar vi runt stora betongelement.
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Max Rendahl, KTH-student
som jobbat all ledig tid hos
oss de senaste åren. Ett år
kvar till examen och vi
hoppas och räknar med Max
efter skolans slut. Max
stöttade Björn på ett
utomordentligt sätt under
hela projektet.

Vårt affärsområde Bygg hade en workshop
gällande förbättringar av vår byggservice…

Instämmer
inte alls

Instämmer i
Högsta grad

Vi har kommit igång med avtalet med Trygg-Hansa. Det är det ojämförligt största avtal Dipart någonsin tecknat
och av avgörande betydelse för oss både gällande vår lönsamhet och åt vilket håll vi som företag skall gå. Vi
satsar hårt på att bli en ledande leverantör av byggservice till stora beställare såsom försäkringsbolag och
större fastighetsförvaltare och då måste vår verksamhet bedrivas nästan industriellt. Vi måste vända på varje
sten för att förbättra oss. Det arbetet pågår för fullt, vi har kommit långt men har arbete kvar.

Vi jobbade både alla gemensamt med att diskutera vad som kan göras bättre och i grupper om två och två.
Idéerna lyftes, diskuterades, och protokollfördes. Helt klart är att vi har mycket att jobba med och många bitar
är redan på rull. En sak som diskuterades, och också har åtgärdats, var bilfrågan och vikten av att alla
hantverkare kan få med sig allt när de handlar inför ett projekt. Vi kommer återkomma till arbetet med att
effektivisera Bygg, då det självklart är ett aldrig avslutat arbete.
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Några bilder hämtade ur vår vardag….

Tapio har precis tillverkat två specialbyggda bryggor som vi ska använda vid vårt stora kajprojekt åt Lidingö
Kommun. Lagret på Länna är utmärkt att använda för liknande jobb. Vi har alla maskiner, gott om plats, en
komplett verkstad och dessutom en bra etablering. Dessutom finns ju Lasse där om en extra hand behövs.

Daniel är under kajen i Frihamnen och inspekterar.

Tomas träffade vår utsände i boden en tidig morgon.

Carlos kom och mötte vår utsände…

Vårt sociala engagemang röner intresse. Jens är ute på en gymnasieskola och ger praktiska exempel på
CSR (Corporate Social Responsibility) inför elever som ska ha det som ett skolämne.
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Jenny har börjat hos oss och rivstartat med
en sällan skådad energi!!
Jenny har tagit över vår reception efter Nathalie som återgått till skolbänken.
Jenny blev headhuntad till oss på Dipart efter att ha visat framfötterna på sitt
tidigare jobb inför en av oss vid ett mycket struligt möbelköp.
Hon uppvisade då ett flertal talanger. Hon lyckades först och främst sälja en
stor möbelgrupp. Sedan strulade det med lagersaldot men det löste hon galant.
Vid betalningen lade datorsystemet av, kön växte, och trots den frustration som
borde infinna sig löste hon det manuellt med ett synbart lugn. Sedan saknades
en pall och vilket fixades till genom att hon själv levererade den hem till
bostaden efter arbetstid. Allt med ett leende. Alla dessa egenskaper behövs
när man ska stötta vår byggserviceavdelning och samtidigt är vårt ansikte utåt!
Detta följdes av en uppmaning att söka tjänsten efter Nathalie.
Varmt välkommen Jenny!!

Vi har tagit ett rejält tag i vår bilpark och
fortsatte med att köpa in 20 nya servicebilar!
Vi kommer inte längre äga några bilar utan det kommer företaget Autoplan göra. Vi betalar enbart en fast
kostnad varje månad per bil och efter en viss tid byter vi ut varje fordon. Tanken är att vi dels minimerar all
administration kring bilarna och att vi alltid ska ha marknadens mest effektiva servicebilar som alltid är i fullgott
skick. Bilhaverier och lånebilar ska bli ett minne blott vilket kommer öka vår effektivitet och arbetsglädje.

Vi tog ett rejält tag i vår bilpark och började
med att köpa in 20 nya servicebilar!
Vi kommer inte längre äga några bilar utan det kommer företaget Autoplan göra. Vi betalar enbart en fast
kostnad varje månad per bil och efter en viss tid byter vi ut varje fordon. Tanken är att vi dels minimerar all
administration kring bilarna och att vi alltid ska ha marknadens mest effektiva servicebilar som alltid är i fullgott
skick. Bilhaverier och lånebilar ska bli ett minne blott vilket kommer öka vår effektivitet

Ett första steg i det arbetet var att byta ut 20 servicebilar. Här ser vi hur Håkan, Jens och Martin utvärderar
olika bilar som leverantörerna lämnat för påseende. Martin mäter och konstaterar att en gipsskiva får plats
utan problem. I valet av servicebil var ett flertal personer involverade och servicesnickarnas åsikter vägde tungt.
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Håkan och Åke sätter sig in i hur förarmiljön är i varje bil. Den är ju vårt rullande kontor och det skiljer mycket
mellan de olika bilarna. Bara en sådan sak som att det finns plats för mobiltelefon och pärmar, en bra
färdnavigator så vi hittar och givetvis en skön förarstol. Det är häftigt vilken utveckling de här bilarna har haft.

Håkan och Martin informerade Jens som skötte upphandlingen av bilarna om vad som är viktigt när det kommer
till en servicebil. ”Den här har uppfällbart takräcke vilket är jättebra, då slipper vi montera upp lastbågar varje
gång vi ska köra längre reglar”….
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Vi valde Ford Transit. Den modernaste bilen och helt
klart bäst när det gäller service och totalkostnad.

När bilarna levereras är de strajpade och inredda med hyllor för verktyg och förbrukningsmateriel. För oss ska
det bara vara att hämta bilen, lasta in verktygen och köra ut på bygget och börja jobba. Här på bilden strajpas
ett demoexemplar som efter att det blivit godkänt blir mallen för övriga 19 bilar. En sak som är bra är att vi får
alla leveranser av bilar och service från Hammarby Sjöstad där Upplands Motor också har en anläggning..

Så var det dags för första leveransen. När vi kom dit togs vi emot
av chefsmekanikern Kary som personligen kommer ta hand om
oss på Dipart. Vi fick se verkstaden och sedan gick vi upp mot
bilhallen där själva överlämnandet skulle ske….
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Fotograf: Jenny O`brien

Upplands Motor tar verkligen vårt avtal på allvar och var måna om att överlämnandet av de två första bilarna
skulle kännas ”stort”. Nu kommer vi få en bil om dagen och någon vecka in i oktober så är alla 20 levererade.

En ordentlig genomgång av motorn.
Simon närmast i bild lyssnar, snart så..

Samtliga bilar levereras med inredning som är besiktad och
klar. Den är utvald av Kim och Peter som är projektledare på
byggservice och tidigare snickare så de vet vad som krävs.

Simon och Alex skriver under papperen. De är nu
ansvariga för varsin sprillans ny servicebil och kan
börja med att lämna tillbaka sina för små hyrbilar…

Och här får Simon lite högtidligt ta emot nycklarna
till sin Ford Transit från Fredrik Sandsten som är
vår personliga kontaktman på Upplands Motor.
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Vi besökte Lasse som sköter om vårt lager i Länna
vilket spelar en viktig och central roll i vår verksamhet.

På Slipstensvägen 17 i Länna har vi en industritomt på nästan 8000 kvadratmeter. Vi har rest fyra stycken
industritält varav två är uthyrda till andra företag. De två närmast på bilden har vi själva och där förvarar vi en
hel mängd olika saker såsom bodar, containrar, maskiner och olika sorters förbrukningsmateriel.

Lasse arbetar heltid på lagret och jobbar dagligen med att ta hand om vår utrustning,
våra bodar och allt annat vi använder ute på våra byggen. Det är ett ”never-ending”
jobb som förutom ett bra ordning och reda tänk även kräver sin man när det gäller att
laga och fixa till allt vi använder ute på arbetsplatserna. Han är guld värd!
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När vi besökte Lasse var han i färd med att skylta upp
alla våra containrar och bodar! Enhetligt ska det vara!

Nya skyltar är inhandlade som är gjorda i plast istället för i plåt och som dessutom är laminerade i plast så den
kommande grafittin bara är att torka bort. Vi ska hädanefter inte behöva kassera nersprayade skyltar utan bara
torka dem rena med en trasa och lite starkt. Lasse är grafiker i botten och har ett öga för estetik.

Så här kunde en bod tidigare
se ut. Och det finns säkert
andra exempel på skyltarnas
placering. Men det är slut med
det nu, alla skyltar kommer
vara placerade likadant på alla
bodar enligt Lasse.

Här mäter Lasse ut exakt var på boden skylten ska sitta och dokumenterar det. Hans tidigare erfarenhet från
den grafiska branschen märktes väl under arbetet.
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Våra bodar och containrar får nya skyltar….

Att vi ska ha likadana bodar och containrar är viktigt. Det ger ett enhetligt utseende som man känner igen.
Det är en av Lasses käpphästar och en viktig del i vår marknadsföring, man ska se att det är ett Dipartbygge!

Carlos kom och mötte vår utsände…

En bod klar! Nu gäller det att vi hjälps åt att hålla bodarna schysta. När våra skyltar blir nerklottrade, fram med
en trasa och lite starkt och torka dem rena! En dipartskylt ska aldrig vara nerklottrad!
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Lasse passar på att vädja om större medvetenhet hos
oss alla om våra sakers värde!…..

Carlos kom och mötte vår utsände…

Lasse framför en hög med arbetskläder som följde med en bod in till lagret då ett bygge avetablerades. Massor
av pengar som förstörs då nya kläder säkerligen köpts in istället för alla dessa plagg. Kläderna är ett exempel
och det finns många fler…

Ett par helt nya byxor som saknar
ägare…. Säkert över 1000kr..

Ett helt rum med betongrenoveringsprodukter
som blivit över på diverse projekt.
Olika vepor och banderoller
hamnar på lagret i en stor
hög. De är dyra och kan med
fördel återanvändas. Vik ihop
dem snyggt så använder vi
dem igen.
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Stövlar har vi gott om…

Så vad kan vi tänka på förutom att ta
hand om vår utrustning? Jo, innan vi
köper nytt, kolla med Lasse om det vi
behöver redan finns!!

Vi jobbade i vårt projekt med glasögon till Stockholms
hemlösa och inte mindre än 52 personer ser nu bättre.

Kön ringlade sig lång och Jens från oss på Dipart höll i den. Han kontrollerade om personen ifråga blivit undersökt av våra optiker tidigare och tog i sådant fall fram diariekortet. Annars skrevs ett nytt kort och sedan blev vår
gäst uppsatt på väntelistan. Det här jobbet är viktigt och kräver ordning och reda för kön blir lätt lite ”rörig. Det är
alltid någon från Dipart som sköter det här så optikerna kan fokusera på att göra synundersökningarna.

Carlos kom och mötte vår utsände…

Vi var den här gången bara två optiker.
Katta och Tinne fick jobba stenhårt i fem
timmar utan rast och det var precis så vi
hann med alla som ville få glasögon. Det
är verkligen snabba bud och det var tur att
vi hade bred språkkompetens för gästerna
var verkligen från jordens alla hörn.

Plötsligt blev det ett break, dags för en häftig musikstund som gav en skön stämning.
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Vi

Emilia som normalt sett jobbar med alla våra personalfrågor var med för första gången. Vilken klippa!! Hon var
helt enkelt oumbärlig!! När optikerna gjort synundersökningen och skrivit ner resultatet på en lapp ges det till
oss assistenter. Vi letar fram glasögon som är så nära i styrka som det går att hitta bland de tusentalet bågar
vi har med oss. Emilia var lika rationell och snabb här som i hennes vanliga jobb!

Två coola herrar som mer än gärna ställde upp på bild iklädda sina nya bågar. Kanske inte Ray-Ban men nu
ser de betydligt bättre än innan och det är värt mycket!
Vi ska snart ut och jobba igen. Vill du vara med? Ring in till Jenny och anmäl dig. Nästa gång är
torsdagen den 23/10 klockan 08,45-13,00 på Frälsningsarméns sociala center som ligger vid Hornstull.
Och sedan ska vi Torsdagen den 20/11 klockan 09,00-12,30 till Klaragården vid Klara kyrka och då får bara
tjejer vara med. Normal lön utgår. Det enda du behöver är ett gott humör. Resten klarar vi av på plats!
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Nya jobb som kommit in till vårt affärsområde Betong!

Reparation av Bro 59
Bron skall stängas av helt för trafik under entreprenaden d v s arbetet sker i en etapp. Brons tätskikt skall bytas ut till
tätskiktsmatta. Brons båda övergångskonstruktioner skall byggas om. De gamla övergångskonstruktionerna rivs delvis.
Beställare är Upplands Väsby Kommun. Kontraktsumman är ca 6 miljoner.

Ramavtal Nacka kommun:
Drift- och underhållsentreprenad för konstbyggnader:
Entreprenadarbetena omfattar huvudsakligen drift och löpande underhåll av konstbyggnader i stål, betong, trä och sten.
Med konstbyggnader menas broar, tunnlar, stödmurar, kajer, bryggor mm. I entreprenaden ingår avrop för åtgärder som
behöver utföras skyndsamt. Kontraktsumman är ca 7 miljoner årligen.

Ombyggnad av Larsbergskajen åt Lidingö Kommun
Larsbergskajen är en spontkaj som ursprungligen byggdes 1940. Det är tack vare att vi hade vår kajrenovering i
Frihamnen som referensjobb vi kunde vara med och offerera.
Kajen fungerar idag som på- och avstigningsplats för olika färjor samt som snötipp för Lidingö stad.
Kontraktsumman är ca 9,5 miljoner.

Omisolering 4 st broar i Västerort åt Trafikkontoret
2 st broar omfattar endast lokala reparationer, fogbyte och räckeslagning:
2 st broar omfattar hel omisolering: Kontraktsumma ca 2,5 miljoner.

Akalla Bussterminal åt Trafikkontoret.
Entreprenaden omfattar betongreparationer på däcket
ovanför Akalla Bussterminal. Reparationer ska utföras
på bl.a. hakupplag, kantbalk, vägg och pelare. I objektet
ingår även komplett återställning samt samtliga
Erforderliga trafikavstängningar och TA-planer.
Kontraktsumman 4 miljoner.

Akalla bussterminal, snart betydligt snyggare!
Peter är tillbaka!
Efter 6 månader där
vågorna på Bali blivit
utmanade på allvar är han
åter i tjänst Så efterlängtad!

”Vi kan konstatera att för vårt affärsområde
Betong ser det ut att bli en hektisk höst!
Kul och med Peter tillbaka och ytterligare
förstärkningar på väg in ser det ljust ut”
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