Agneta lackade ur! Kräver förändring!

”Vår interna kommunikation är
rena katastrofen!”

Agneta är verkligen uppskattad. När hon nu i ett samtal med Jens ryter i och kräver
skärpning, då är det klokt att vi tar till oss av det hon vill förmedla. Forts på sid 4…
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Vart skulle vårt samhälle ta vägen om vi alla skulle sluta bry oss?
Blev glad och imponerad över Byggnads ordförande Johan Lindholm som engagerar sig långt mer
än man kan förvänta sig. Han har engagerat sig för de gästarbetare i Qatar som under slavliknande
villkor färdigställer arenorna inför världsmästerskapen i fotboll. Johan åker dit, smart som han är så
ser han till att journalister följer med honom, och så får han upp frågan till allmänhetens kännedom.

Johan på möte med gästarbetare i Qatar.
Källa: Svenska Dagbladet.

Jag träffade Johan för första gången för säkert 12-15 år sedan.
Han var ombudsman på Byggettan och jobbade med lönefrågor.
När sedan vi på Dipart tog fram ett eget lönesystem och tidningen
Byggindustrin skrev om det då ringde Johan mig. Ungefär så här
sa han ”Hoffmann, vad faan har du hittat på nu? Det här är
oacceptabelt. Vi kommer sätta Dipart i blockad” Jag sa då, ”Johan,
kom hit så får vi prata om det”. Johan kom över till oss på Dipart,
vi satte oss ner och pratade om vårt sätt att sätta lön och det var
bara några justeringar som krävdes så var vi överens. Sedan den
dagen har vi träffats lite då och då och alltid hittat lösningar på
saker och ting. Säga vad man vill om Johan, han gör avtryck.
Lite som ”Hate me or love me, but don’t ignore me”
Det imponerande med honom är att han engagerar sig. Och nu
har han satt strålkastarljuset på de byggnadsarbetare som, enligt
vad tidningarna skriver, får arbeta under slavliknande villkor i Qatar
med färdigställandet av fotbollsarenorna. Kan vi, om vi nu skulle
kvalificera oss, åka dit och spela fotboll med vetskapen om att
4000 byggare dött för att arenorna ska stå färdiga i tid?
Hatten av för Johan, som engagerar sig. Och vi på Dipart ska
också dra vårt lilla strå till stacken för att göra samhället vi lever
i en aning mer mänskligt. Och vi kan, och ska, också efter vår
förmåga försöka föregå med gott exempel när vi har möjlighet.

VD på Dipart Entreprenad och ansvarig utgivare Monthly
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Norrköping hade en konferens för hela byggbranschen.

250 personer lyssnade på de olika talarna, aulan var fullsatt!

Ostlänken (en järnväg) ska byggas mellan
Norrköping och Stockholm vilket leder till en
pendlingstid på 40 minuter mellan städerna.
Och ett helt område i centrala Norrköping,
som varit industrimark, ska bebyggas med
bostäder. Det är en enorm investering och
för att dra igång det hela bjöd Norrköpings
Kommun in till konferens. Det var politiker,
byggbolagschefer, stadsarkitekter och
näringslivschefer som talade. Som avslutning
på dagen var Jens inbjuden för att prata om
hur vi på Dipart involverar socialt ansvarstagande i vår vardag som byggföretag.

Stefan Attefall, fd bostadsminister, talade om vad
som krävs för att få till stånd ökat byggande.

God kväll Jens!
Jag är en av många som var och lyssnade på din föreläsning på Flygeln i Norrköping.
Jag tyckte att det var mycket inspirerande och intressant. På vägen hem funderade jag mycket på det du
berättat och hur jag i framtiden kan dra mitt strå till stacken. Jag funderade också på hur många företagare driver
sina företag enbart för sin egen vinning och aldrig ger något tillbaka till samhället. Jag kan villigt erkänna att jag aldrig
arbetat på ett företag som över huvud taget haft en tydlig värdegrund trots att detta är av största vikt och som i ditt fall
att de anställda, som ska leva upp till den, ska utforma den. Vikten av att vi alla, som du tryckte på, gör den insats vi
kan för att göra vårt samhälle bättre att leva och vistas i samt att de som behöver får en andra chans.
Jag ser dig som en inspirationskälla och vill tacka dig än en gång för det du delgav mig och alla andra.
Önskar dig fortsatt framgång i ditt arbete!
Vänliga hälsningar
Andreas Gleisner
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Agneta ryter i, går ut till alla med kravet:
Det krävs förändring! ”Respektera mitt jobb!”
”Det handlar om min vardag! Jag sliter och kämpar för att planera och få saker gjorda.
Vad tror Ni händer när jag då plötsligt får styra om allt? "Agneta är flexibel, hon fixar, henne kan vi kasta runt" det är så det känns. Jag ÄR flexibel och vill vara det. Men dom här ständiga extremt korta varslen kan jag bli
tokig på. Om det hade varit någon enstaka gång hade jag inte brytt mig. Men den interna kommunikationen är
katastrof. Att saker som gör att man måste kasta om sin planering inträffar, är ofrånkomligt. Det får vi leva med.
Men när saker som går att planera inte planeras, då blir det negativt för alla inblandade.

Foto: Jenny
Efter att Jens läst Agnetas mail så pratade de ihop sig om att det bästa kan vara att genom Monthly gå ut till alla….

Agneta, det finns flera nya på Dipart, så vi kan väl börja med att du berättar lite om vad du gör på Dipart?
Jag ansvarar för att samtliga etableringar, bodar, hantverkslokaler och kontor som Dipart har städas. Sedan sköter jag
kaffe, förbrukningsmateriel, frukt och annat ut till våra arbetsplatser och kontor. Arbetskläder och annat tar jag upp
beställningar på, köper in och levererar ut. Sedan är jag ansvarig för vårt samarbete med Convictus och det vi hjälper
dem med. Och en hel del annat..
Hur i all sin dag hinner du med?
Med ordentlig planering går det. Men om min planering inte respekteras, då fallerar det.
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Hur länge har du varit på Dipart?
Det är fem år nu.
Och hur trivs du?
Just nu är jag förbaskad, men annars trivs jag riktigt bra.
Annars skulle jag aldrig stannat så länge.
Vad är det som gör att du vanligtvis trivs?
Det är alla mina kollegor. De är överlag jättebra och
uppskattar mitt arbete och visar det också. Det är den
stora uppskattning jag får som gör att det är så roligt.
Agneta, du skickade ett mail och var riktigt arg på mig.
På en skala mellan 1 och 10, hur arg var du?
En 8, på väg mot en 9:a
Okey, vad var det som gjorde dig arg?
Du Jens ändrade mina planer, klockan 14.30 dagen innan.
Det var droppen som fick en redan full bägare att rinna över.
Okey, just det har du och jag pratat om och jag har all förståelse
för din irritation. Jag har tagit till mig det och det ska inte hända
igen, ber verkligen om ursäkt! Men passa på att berätta, vad är det
som generellt måste bli bättre, vad är det som gjorde att bägaren redan var full?
Vi startar byggen hela tiden, man planerar i veckor i förväg, men ingen informerar mig.
När sedan toalettpapperet är slut, då ringer man och det är kris, akut och panik!
Jag måste släppa allt. Min planering som ofta sträcker sig två veckor fram
för att jag skall vara så effektiv som möjligt raseras fullständigt.
Vad är det som måste till?
När ett bygge ska starta måste jag i god tid veta bland annat följande:
-Projektnamn
Alex bär
fram armering
-Adress
-Bod eller annan etablering?
-Antal personer det gäller, UE eller vår egen?
Ett minne blott i våra bodar…
-Namn på projektledare och ansvarig på plats.
kläder
på golvet när Agneta kommer.
-Start respektive slutdatum och info om eventuella uppehåll i projektet.
-Nycklar till bodar och eventuella koder.
-Info om parkering, och eventuellt parkeringstillstånd.
Jag vill att projektledarna ger mig all information innan projektet dras igång. Inte efter det varit igång i två veckor!
Det här handlar om att du vill ha respekt för ditt arbete, stämmer det?
Ja just precis. Men jag tror inte det egentligen handlar om det. Man tänker bara inte på min del
i en entreprenad. Men om jag skulle resa bort en månad. Då skulle Ni märka det, tro mig.
Jag måste passa på att fråga, har du märkt av någon typisk manlig chargong eller dåligt
beteende från oss män på Dipart?
Det var något jag funderade på innan jag började, var lite orolig för det. Men det har jag aldrig märkt något av.
Killarna ute på byggena är verkligen respektfulla mot mig och är alltid glada när jag kommer. Den förändringen
från deras sida som jag dock vill passa på att be om är att de slutar använda golvet i bodarna som förvaringsplats
och att slänga det som är skräp. Jag är förvisso till viss del både deras sambandscentral och i vissa fall psykolog,
och är jag det så stannar allt hos mig, men jag är inte deras mamma!!
Okey Agneta, det var ord och inga visor. Om du med en mening ska sammanfatta vad som ska bli bättre?
Ta med mitt arbete i Ert arbete! Meddela mig två veckor i förväg om ett bygge ska gå igång.
Hur vill du bli informerad?
På mail, Agneta@dipart.se
Tack Agneta, och du, du är grym!

Sida 5

Niklas gick skyddsrond på vår renovering
av Stallbron som ligger precis vid Riksdagen.

Vi har av Trafikkontoret (Stockholms Stad) fått i uppdrag att renovera Stallbron. Det kommer ske i två etapper
och beräknas vara klart i april. Niaz som är arbetsledare för projektet hade ringt vårt huvudskyddsombud
Niklas Nettelbladt för en skyddsrond. Vi från redaktionen följde med.

Niklas började med att gå en sväng runt bygget
för att få en överblick.

Niklas kunde konstatera att det var snyggt och prydligt
på arbetsplatsen.
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Samtidigt som vi gick vår skyddsrond så hade militären en övning runt Riksdagen. Lite komiskt faktiskt med
militärer mitt bland alla turister och byggare..

Vad lätt det kan vara att flytta en hel lyktstolpe
bara man har rätt maskin.

Lasse höll på att färdigställa etableringen, vatten, el och
allting annat som ska kopplas in.
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Niklas gick skyddsrond forts…

Niklas kunde konstatera att etableringen var snygg och prydlig. Men det fanns en hel del kvar att göra.

”Du har kallat till skyddsrond för tidigt Niaz. All dokumentation ska vara klar och anslagen i boden före ronden
och definitivt innan arbeten påbörjas.” Niklas var extremt tydlig på den punkten och en ny rond för att stämma
av att anmärkningarna blev åtgärdade bokades.
Att Niklas börjar bli varm i kläderna som skyddsombud råder det inget tvivel om.
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Någon vecka senare, skyddsronden återupptogs….

Renoveringen av Stallbron har fortsatt enligt plan. Här gjuter Fredrik Pedersen och Fredrik Klevstig
för första gången och det kommer bli många fler gjutningar innan vi är klara.

Hej Redaktör´n
Den senaste ronden var helt utan anmärkningar. Alla brister från den senaste ronden var åtgärdade.
Mitt intryck av bygget var god ordning på arbetsplatsen och alla bar hjälm vid besöket. Att det var en del
anmärkningar på den föregående ronden berodde på att etableringen ej var färdigställd trots påbörjade
arbeten och viktig dokumentation därför ej fanns anslagen.
De viktigaste förbättringarna generellt är att vi ska ha all dokumentation i ordning innan start, gå igenom
KMA plan med arbetstagarna på plats på startmötet.
Med vänlig hälsning
Niklas Nettelbladt, huvudskyddsombud
Dipart Entreprenad AB
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Åke och Martin renoverar ytterligare en
vattenskada på uppdrag av Trygg-Hansa

En tvättmaskin på översta våningen stod i ett relativt nytt, men inte fackmannamässigt utfört, badrum. När den
sedan sprang läck rann vattnet ner och förstörde innertaket till ett badrum på våning ett. För att därefter
fortsätta och förstöra väggar och innertak på bottenplanet…. Så Trygg-Hansa fick ringa oss.

Bosse från Polygon mäter fukthalten och kontrollerar dess spridning. Här har Åke rivit innertaket. Efter en tids
torkning är det klart för återuppbyggnad.
Åke tillhör en av våra viktigaste yrkeskategorier inom vår byggservice, rivare. De är ofta de första hantverkarna som möter
kunderna och de sätter scenen för resten av renoveringen. Det är
nog inte att sticka ut hakan för mycket när vi på redaktionen säger
att vi på Dipart antagligen har Stockholms skickligaste rivare.
Lyckas de etablera en bra kontakt med de boende är ofta resten
av projektet en enklare resa. Och de är proffs på kundkontakt!
Åke är här tillbaka på bygget efter rivningen och hjälper vår
eminente snickare Martin Hen med att gipsa.
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Martin, servicesnickare som hela tiden håller i mellan 5 och 10 projekt. Här isolerar han innertaket i
ett av de skadade badrummen. Vår utsände blev imponerad över hur exakt och fort jobbet blev gjort.

Åke och Martin gipsar innertaket. Ibland behöver vi vara två personer och inom gruppen stöttar man varandra.

Martin spikar listerna innan det är dags för målaren
att fixa den slutliga finishen.

En nöjd Martin ler mot vår utsände….
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Affärsområdet Bygg fortsätter att utvecklas!
Joachim Sehlin arbetade de
senaste två åren som projektledare på Locum när han såg
en platsannons i Nacka
Värmdö Posten från oss och
kände att han ville söka sig hit.
- Ja jag fick såna positiva
vibbar av företaget, det
verkade så familjärt och
öppet. Bara en sån sak att
cheferna kommer in och
hälsar på morgonen, byter
några ord… Sånt betyder
mycket, det är väldigt
positivt. Sen så verkar det
ju hända grejer hela tiden,
det står ju inte direkt still.
Och det är viktigt för mig
att det är action, annars
tröttnar jag.
Och det var väl det som var problemet med Locum, det var lite för lugnt.
Innan det så hade Jocke eget företag där han åkte runt i hela Sverige och byggde upp butiker åt
olika butikskedjor. Men efter tio år så blev det jobbigt med resorna och han började på Locum.
-

Men du är snickare i grunden?
Ja det stämmer. Jag jobbade som snickare på Värmdö Bygg i 18 år....
Oj, eller är det så länge? Det var väldigt vilken lång tid jag har jobbat,
usch vad gammal jag känner mig nu! Men jag kan ibland sakna
att vara snickare.
Men vad gör du för att hålla dig ung då?
Ja jag har ju fullt upp egentligen med fru, en son på 19 och en dotter på 15 år. Och så har vi nyss köpt
ett nytt hus, och då finns det ju alltid att göra. Och bor man på Värmdö så ligger det nära till hands att
man åker båt eller spelar golf på lediga stunder. Sen så är jag ju ganska morgonpigg och försöker att
ta ett spinning pass innan arbetet. Så jag är en kille som gillar när det händer grejer!
Nu kanske jag
äntligen får
lite sällskap!

Men det är ju härligt att höra, inte bara
för oss utan också för Wiklund som nu
kanske äntligen får en morgonkompis
på gymmet!
Välkommen Jocke!
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Av Stockholms Stad har vi fått uppdraget att
säkra nyttjandet av Slussen, fram till rivning!

Vår etablering vid slussen, för en månad sedan.
Alla skyltar vi numera har till våra bodar är graffittiskyddade dvs laminerade i plast. Det är bara
att ta en trasa och torka bort ”konstverken”.

Vi har flera stora ramavtal. Ett som kanske inte så många
känner till är det vi har med Trafikkontoret (Stockholms Stad)
gällande underhållet av Slussen. Konstruktionen måste vara
säker och hålla ihop fram till dess den ska rivas. Så vårt främsta
jobb är att underhålla Slussen så det är säkert att åka igenom
och vistas där. Vi skrotar lös betong, kontrollerar räcken och nu
i december ska vi förstärka ett antal pelare som är dåliga.
Slussen är en märklig konstruktion. Det vimlar av gångar, rum
och utrymmen som säkert de flesta av oss inte har en aning om
finns. Bara en sådan sak som att säkert 10-15 personer bor där,
i de ofta kalla övergivna utrymmena.

”En höjdbegränsningsportal hade
besparat mig lite besvär..”
Här kommer nästa stålbalk, till ”våning” nummer två. Balkarna som här monteras läggs ovanpå uppläggen.

Ett typiskt Slussen jobb? Samtalet till Johan Nyström Ahlstrand
kom klockan 12.00. En lastbil hade åkt ner i Slussen men
chauffören var inte riktigt på det klara med hur hög hans bil var.
Så hela taket skalades av och vårt uppdrag blev att skära loss
de lösa bitarna på bilen och rensa tunnelröret. Köerna blev
enorma och knappa sex timmar senare kunde trafiken släppas
på igen.
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Vi monterar ”höjdbegränsningsportaler.”

Ett problem i Stockholm är tunnlarna och deras höjd. Det händer då och då att lastbilar åker ner i dem och
fastnar. Därför vill Stockholms Stad att de ska ”bli varse” att de är för höga innan de åker ner i tunneln.

Innan gjutning kontrolleras betongen. Den får inte
vara för lättflytande utan ska ha rätt konsistens.

Formsättning utav
den högre skolan

Fredrik leder och fördelar
ut betongen i formen.

Mycket av arbetet på ett sådant här jobb är att få till logistiken. Det kan nog inte bli så mycket mer besvärligt än
så här när det gäller den omkringliggande trafiken. Det vi bygger är portaler som ska stå framför tunneln och
som lastbilar måste igenom, utan att ta i, innan de åker ner i tunneln.
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Gjutningen pågår för fullt. Det gäller för Fredrik att inte halka…
Till höger ser vi en färdig ”portalfot” och vi på redaktionen kan
intyga att det är ingen lätt liten pjäs inte…

Samtidigt som vi gjutit betongfundamenten på plats har en smidesverkstad på vårt uppdrag tillverkat själva
portalerna. Här ser vi hur vi, mitt i natten, monterar upp dem. Montaget sker på natten för att minimalt störa
stockholmstrafiken. I framtiden kommer förhoppningsvis inga lastbilar fastna nere i tunneln utan de blir
”varnade” redan framför tunneln genom att de slår i dessa ”höjdbegränsningsportaler.”

Sida 15

Det fanns risk för ras i Akalla bussterminal
och vi fick vidta extraordinära insatser.

Vi håller på att renovera Akalla bussterminal. Ett stort och spännande jobb som inte gick helt smärtfritt.

När vi bilat 27 löpmeter av väggen framkom det att det
kunde finnas risk för sprickor och i värsta fall ras.

Möte tidigt en morgon, taktiksnack inför hur vi
skulle gå tillväga för att helt ta bort risken för ras.

Vår smed fick montera upp balkar längs väggen och vi grävde ner stöd för stämpen. Arbetet pågick
mellan 07.00-23.00. och många av oss jobbade hela den tiden. Det gällde att snabbt säkra väggen.

Niklas och Max diskuterar ett problem.

Stämpningen klar, risken borta.
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Här är hela väggen stämpad, en del av den är armerad, formsatt och gjuten. Allt detta gick på några dagar då
alla verkligen ställde upp. All busstrafik hade fått omdirigeras och det var av stor vikt att arbetena blev färdiga.

Och här är stora delar av gänget som gav allt för att bussarna skulle få komma tillbaka in i terminalen så att
stockholmstrafiken skulle flyta som vanligt. Det här är ett särdeles bra betonggäng!
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Vårt affärsområde Hus, specialisterna på balkonger,
åkte på konferenskryssning och summerade 2014!

Sebastian redovisar hur de olika projekten vi genomfört under 2014 gått ekonomiskt. Vi kan med året nästan
över konstatera att affärsområdet Hus varit helt outstanding! De har redovisat en lönsamhet som varit riktigt
bra! Alla på Hus ska ha en stor eloge för ett fantastiskt arbete och en arbetsinsats helt utöver det vanliga!

Här sitter stora delar av gänget, förhoppningsvis lite stolta över sig själva. Och det är helt befogat med det
resultatet. Efter konferensen blev det god mat och mingel runt om på båtens alla gemensamhetslokaler.
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Jenny och Agneta jobbade i vårt glasögonprojekt på kvinnornas fristad, Klara Gården.

Klara Gården är en fristad för kvinnor där män inte är
välkomna. Därför var det logiskt att Jenny och Agneta var
med den här gången. Inte mindre än 29 kvinnor fick
glasögon. Jenny berättade att speciellt en kvinna var det
roligt att hjälpa. Hon hade ett kraftigt synfel och blev glad
och förvånad över hur det var att faktiskt kunna se
ordentligt. ”Det var extra roligt att hjälpa henne” sa Jenny

Här håller Agneta koll på var och en av
gästernas kundkort. Det är krav att vi har ett
”kundregister” och dessutom underlättar det
när någon redan gjort en synkoll och
återkommer något år senare…
Det är ibland lite känsligt att fotografera. Nedan ser vi några kort
från ett tidigare tillfälle då vi var ute och jobbade. Det är Agneta
som hjälper Anki med glasögon. Tyvärr finns hon inte bland oss
längre, men hon gav redaktör´n sin tillåtelse till att använda
dessa kort. Anki var speciell på många sätt, bland annat var hon
ett musikaliskt geni och spelade piano, dragspel och gitarr på
mycket hög nivå….

Den här dagen var det drygt 125 personer i
kö… Anki var tidig och fick nummer 6..

Synundersökningen gick galant.. Anki var dock lite fundersam..

Agneta hjälper här Anki genom att leta fram
olika begagnade glasögon som i styrka passar
Ankis synfel. Man får testa flera olika par.

Och Agneta hittade ett par som passade bra, inte bara
för att Anki såg bra ut i dem utan hon såg bra också…
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Vår årliga klädinsamling!
Mellan den 7/12 och 15/12 kommer vi ha vår årliga insamling till Convictus Härbärge för hemlösa i
Högdalen. Kör ett race där hemma och samla ihop alla plagg som bara ligger och tar plats (och din
energi). Ta med allt till din etablering eller kontor där Agneta tar hand om dem när hon kommer förbi
på sin veckorunda. Alla plagg uppskattas varmt hälsar Helena som är föreståndare för Convictus i
Högdalen! (Och som tagit över efter Dino som är sjukskriven)
När vi samlat ihop kläderna åker vi med dem till härbärget. Där sorteras de (och tvättas om det
behövs) för att omedelbart hängas ut på ”klädstället” där åtgången är stor. Härbärgets gäster är som
vi, de uppskattar rena hela varma kläder. Baskläder som underkläder, tröjor, sockar, vantar och
mössor. Många tycker att varma jackor och skor är en höjdare på vintern. För att inte tala om tält,
ryggsäckar och liggunderlag. Kalsonger, strumpor och trosor är det stor brist på och de uppskattas!

Ni som läser det här och inte jobbar på Dipart!!
Gör en insamling på Ert jobb, ring Agneta så
kommer hon förbi och hämtar upp plaggen.
(Du som vill se hur kläderna kommer till användning är varmt
välkommen ner till Skebokvarnsvägen 341 hälsar Helena.)

Agneta efter en hämtning förra året. Det blev
ett flertal fulla bilar… Ställ säckar och påsar i
boden eller utanför vilorummet vid
Settervallska så tar hon över… Undrar du över
hur det går till? Ring gärna Agneta och fråga…

En bild tagen av Dino på Convictus. Gäster som letar efter
bra vinterkläder…

Ring så kommer
jag och hämtar!
0707-32 22 54
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Vi passar också på att tacka Byggnads,
Stockholms Byggmästareförening och
Bygg Ole/Nacka Trä som samtliga
hänger på vår insamling…

