Vårt avtal med Nacka Kommun har rivstartat.
Vi besökte Lisa och Björn på vår etablering.

Peter Carlsson kommer hålla i avtalet med Nacka Kommun gällande underhåll av broar och större betongkonstruktioner. Arbetena kommer till stor del planeras och utföras av Lisa och Björn. Nu är vi i uppstarten
och har precis byggt upp vår etablering. Så vi åkte ut och träffade Lisa och Björn. Läs mer på sid 4-5

Sida 1

Vi blev utsatta för en obehaglig utpressningssituation nu i februari.
Några besökande personer ute på vårt lager fick tag på ett par mejslar och sedan började en
kanonad av besök, mejl, sms och telefonsamtal om att vi skulle betala kontant för slipning av
verktygen, och ingen liten slant heller, annars….. Givetvis betalade vi inte, det är emot allt det vi
står för och antagligen klingade hoten av så snabbt bara för vi var extremt tydliga med att inte en
krona! Även om jag var tydlig mot de som ville ha pengar så kändes det bitvis olustigt. Att låta
barnen sova på annan adress, parkera bilen en bit från huset och alla andra åtgärder jag tog var
antagligen onödiga. Men det gav mig ändå en förståelse för hur hemskt det måste vara att leva
under riktigt seriöst hot. Det unnar jag ingen. Men vi ger inte efter för den här sortens hot, aldrig!
Vår arbetsmiljö. Vi utvecklar egna rutiner och sätt att arbeta. Kul är också att andra
organisationer hör av sig och vill lyssna på hur vi gör. Vi tar nu ytterligare ett steg: I våra
affärsområden Hus och Betong har det i vissa fall, när riskanalysen så medgivit, gått att utföra
arbeten utan hjälm på. Det har varit i specifika projekt när absolut ingen risk för fallande föremål
funnits. Dock är det jobbigt med den ibland svåra gränsdragning det här ger upphov till. När är
det absolut riskfritt att arbeta utan hjälm? Att ha hjälm på sänder också ut en tydlig signal!
Nämligen den att vi tar arbetsmiljön och säkerheten på fullaste allvar.
Därför har jag tillsammans med affärsområdescheferna Martin och Thomas fattat beslutet att det
ALLTID ÄR HJÄLM PÅ för de som arbetar i affärsområdena Hus och Betong. Från och med
nu och alltid. För Byggservice är det fortsatt så att det sker en bedömning av projektledaren
utifrån varje projekts riskanalys. Med lite tur och stor sannolikhet är det här ytterligare ett steg
mot ett Dipart helt utan olyckor.

VD på Dipart Entreprenad och ansvarig utgivare Monthly
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Johan flyttar till sin familj i Härnösand.
Tack Johan, för att vi fått ha dig i hela 10 år!

Antalet balkonger vi renoverat runt om i Stockholm har nog ingen koll på. Så här brukar det allt som
oftast se ut. En ”limpa” med ett tjugotal balkonger, en container, byggställning och full fart uppe på den.

Johan ringde en dag för 10 år sedan. ”Kan jag få praktisera hos er?” Det tog ett tag innan vi förstod att han var
färdig högskoleingenjör och faktiskt skulle ha lön. Sedan vi förstod det har han hunnit bli en institution hos oss.
Så omtyckt, uppskattad och numera erkänt kompetent. Vi får ha kvar Johan till mitten av maj. Så passa på att
njuta av hans härliga humor, smittande skratt och den glädje han alltid sprider omkring sig. He will be missed….
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Vårt avtal med Nacka Kommun har rivstartat.
Vi besökte Lisa och Björn på vår etablering.

En manskapsbod, en kontorsbod och en verktygscontainer. Det är basen i vår etablering och kommer vara
därifrån vi utgår för att genomföra våra betongjobb. Lisa och Björn tog emot vår utsände och visade runt. Det
här blir jättebra för de av oss som under de närmaste åren kommer jobba tillsammans med Nacka Kommun.

Till och med panel i taket….

Lisa väl tillrätta i kontorsstolen. Det kommer bli en
hel del pappersjobb.
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På ett av borden inne i boden låg protokollet från KMAronden. Resultatet var inte perfekt, men det var i stort
sett ronden! Vad bra! Vi börjar verkligen sköta det här
med skyddsronder på ett proffsigt sätt!

Niklas tar rollen som Huvudskyddsombud på
största allvar. Vi ska vara medvetna om att
hans, ibland kanske lite otacksamma uppgift,
säkerligen har räddat oss från flera olyckor!

Som sagt, det fanns några saker att
förbättra. De var noggrant antecknade likaså
vem som hade ansvaret och när det skulle
vara klart! Imponerande och självklart!

När vi skulle lämna etableringen i Nacka så mötte vi
en glad Stene som kom förbi för att lämna ett helt
gäng med prylar till Lisa och Björn. Det var med en
stark känsla av att ”det här kommer bli riktigt bra” som
vi lämnade Lisa, Björn och Stene
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Arbetsmiljön är viktig för oss på Dipart

Det här är ett utdrag ur vår kvalitet- miljö- och arbetsmijöpolicy.
När vi sammanställer våra KMA-ronder så ser vi att de flesta
nerslagen och anmärkningarna vi har är på bristande fallskydd.
Där måste vi bli bättre. Det här kan vi se innan något har hänt.

Undersöker man redan skedda olyckor
generellt i branschen så ser man att fall
är den vanligaste olyckan. Vi ska jobba
för att aldrig bli en del i den statistiken!

Vår Arbetsmiljögrupp

Finn minst ett fel! Kalle@dipart.se, pris till första rätta svaret

Simon Aspensson, Särskilt sakkunnig, Bygg
Karl-Johan Brännström, Kvalitetschef
Samuel Höwitz, Skyddsombud, Hus
Niklas Nettelbladt, Skyddsombud, Betong

Arbetsmiljögruppen är ett team med uppdrag att
förbättra arbetsmiljön. Just nu söker vi ytterligare
en person från affärsområdet Betong som med
engagemang kan förstärka gruppen. Ring Kalle om
du vill vara med eller har frågor kring vårt KMAarbete. Kalle har 0707-32 22 55
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Vi ska satsa på vår arbetsmiljö under
2015 och fokuserar på ett par områden:
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Våra KMA-ronder har verkligen börjat ge resultat som vi kan dra lärdomar av. Vi blir bättre hela tiden.
Jämför vi mellan åren 2013 och 14 så är det en tydlig förbättring. Kul, nu fortsätter vi på den banan.
Arbetsmiljö

6. Allmän ordning & reda
6.1 God ordning
6.2 Containrar (Skräp- och verktygscontainrar i god ordning).
6.3 Byggboden (ordning & reda, rent & snyggt)
6.4 Verktyg & redskap (god ordning).
6.5 Skyltar, anslag och viktig information.

7. Säkerhet
7.1 Fallskydd (Fritt från skräp, avspärrat, verktyg och andra föremål).

7.2 Ställningens säkerhet och funktion. (Besiktad? Etc.)
7.3 Förbandsmaterial (Finns i gott skick och tillgängligt).
7.4 Personlig skyddsutrustning (Enligt riskanalys och ordnings och
skyddsregler)

8. Brandsäkerhet
8.1 Heta arbeten, brandsläckare tillgänglig
8.2 Farliga ämnen eller material (gas)

…och fokusområden uppenbarar sig för arbetsmiljö där vi med enkla medel kan få goda resultat.
Arbetsmiljön är något som påverkar oss
alla och är en förutsättning för att kunna
göra ett bra arbete och må bra!

Därför behöver vi alla tänka till en extra gång hur vårt
agerande påverkar andra. Det är ju i regel någon som
kommer efter oss….
Vi vill ge alla en eloge för att det blir bättre. Och särskilt
till Niklas, Simon och Samuel som är skyddsombud med
uppdrag att värna om allas vår säkerhet
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Vi har stormöte den 13 mars på Quality Hotell
i Sickla! Ett späckat schema som avslutas
med en känd och inspirerande gästföreläsare

Så här såg det ut för något år sedan då vår Företagshälsovård höll ett uppmanande föredrag för oss om våra
matvanor. Det kommer bli ett flertal föredrag även denna gång. Dessutom ska MB-gruppen få tid, våra
affärsområdeschefer ska prata lite om hur det ser ut och mycket mer.

Vid förra stormötet fick vi glädjen att fira ett antal trotjänare
som varit hos oss i tio år. Det kommer eventuellt att finnas
ytterligare någon som passerat den magiska gränsen.

Vi kommer också ta chansen att fylla i vår
Nöjd Medarbetarenkät. På bilden är det
Svensson som postar sina omdömen.

Efter stormötet kan de som vill (helt frivilligt) gå
ner till Urban Deli i Sickla och bara ha lite
samkväm. Blir trevligt att bara sitta och prata lite
och ta något att äta och dricka. Vill du hänga på?
Utmärkt tillfälle att lära känna fler på Dipart.
Skicka ett SMS till Jenny på 0760-03 60 00 så
sköter hon bordsbokning.

Viktigt!
Stormötet är en gång om året och
givetvis en stor satsning. Hela Diparts
produktion står still så det gäller att vi
nyttjar tiden. Den här dagen är
obligatorisk och viktig för alla!!
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Alla på Dipart har fått en tid för hälsokontroll.
De är obligatoriska, oerhört värdefulla och
ger oss en bra bild på hur vi egentligen mår.
Det allra bästa med de här kontrollerna är att de ofta fångar upp krämpor, sjukdomar och problem någorlunda i
god tid så vi hinner med att ändra vår livsstil om så behövs. Ett exempel kan vara begynnande högt blodtryck
som kan åtgärdas med medicin eller kanske viktnedgång -bara vi vet om det. Så se dessa kontroller som något
verkligt positivt, för det är just vad de är.

Bifogat med Monthly finns en inbjudan till hälsokontroll.
Det är den texten som gäller så läs den noggrant och följ instruktionerna!
Det som ingår i hälsokontrollen är vägning, blodprover, lungkapacitet, blodsocker, kolesterol och konditionstest.
Dessutom finns tid för ett samtal om vår hälsa och livsstil. Givetvis sker en sådan diskussion under tystnadsplikt. Så varmt välkommen in på kontoret för hälsokoll, och nu gör vi något riktigt bra av den här möjligheten!

DN skriver om nyanländas väg in i svenska
arbetslivet och tog oss som gott exempel
Henke fortsatte med att sätta igen badrummet efter att rörmokaren dagen innan varit nere under huset.

Vi har drygt 30% med annan härkomst än svensk. Vi tänker inte så mycket
på det men det är faktiskt lite ovanligt. Dagens Nyheter skickade en
journalist med fotograf för att höra hur vi gör. Här är de ute på vårt bygge i
Älta och träffar Samuel, Saeid och Carlos.
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Vi besökte vårt stora kajprojekt på Lidingö

På uppdrag av Lidingö Stad bygger vi en helt ny kajlinje i Larsberg. Dessutom ska en ny busshållplats samt en
ny angöringspunkt för SL´s färjetrafik uppföras. Projektet är på 10 miljoner och vi beräknar 6 månaders byggtid.

Vi skall installera ny spont (stålplankor som trycks ner i vattnet som stöd för betongen och för kajplanet) gjuta
ny krönbalk längs hela kajlinjen samt gjuta ny brygga och göra ett helt nytt kajplan för allmänheten.

Witali, Evertsson, Grzegorz och Johan har alla jobbat 10 år på Dipart. Med andra ord står 40 års samlad
erfarenhet här och blir förevigad. Stort faktiskt. Att de alla trivs på Lidingö råder det inget tvivel om, coolt jobb!
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Här är två riktiga arbetsmyror. Witali upplyste vår utsände om att vår största och äldsta bobcat också varit på
Dipart i tio år. ”Det verkar som den klarat sig bättre” sa Grzegorz med glimten i ögat.

Här borrar vi stag som håller sponten fast i
berget som ligger under havsbotten.
Här håller vi på att lyfta fram en spontplanka som sedan
skall slås ner i sjöbotten med hjälp av en hydralhammare
som väger 5 ton. Det skakar och vibrerar men låter
faktiskt inte så mycket.
Att vara på det här bygget ger en känsla av att vara mitt i
en avancerad produktion som bygger på att alla vet exakt
vad just de ska göra. Det löper på hela tiden…

Sida 11

Vi besökte vårt kajprojekt på Lidingö, forts

Witali, Johan och Grzegorz diskuterar formsättning inför gjutning av krönbalken.
Problemlösning är en stor del av vardagen.

Gjutning av bottenplatta för extrastöd till spont.
Första gjutningen var 30 kubik och fler kommer.
Se dykaren som har smörjobbet.

Evertsson, ovärderlig i sin förmåga att ha ett
bra humör och ge energi till oss andra.
Det var med ett leende vi från redaktionen
lämnade gänget på Lidingö…

Martin på besök, alla blev förvånade och glada.
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Vi placerade ut ett brofundament i Rinkeby.

Den här bilden togs för någon månad sedan i
vårt tält i Länna. Alex och Max är precis klara
med formsättning och armering inför gjutningen
av brofundamentet.

Här kommer det 25 ton tunga färdiga fundamentet på
lastbil ut till arbetsplatsen. Det krävdes en 130 tons kranbil
för att orka lyfta hela pjäsen.
Alex bärFotograf: Adolf Karlsén
fram armering

Alex och Max styr och ställer och baxar det tunga fundamentet till rätt position. Enligt vår platschef Adolf så
visar Max och Alex ett härligt engagemang vilket underlättar hans vardag påtagligt.
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När vi har mössa eller keps på jobbet ska det
vara enhetligt och proffsigt! Se snyggt ut!
Dessutom ska den vara funktionell!
När vi är ute på byggen, eller kommer hem till någon som fått en skada som vi ska återställa, så gäller det att
vi ger ett första intryck som är professionellt. Man ska se att vi kommer från Dipart. Därför ska vi ha enhetlig
klädsel och det gäller mössor och kepsar likväl som andra plagg. För att vi med gott samvete ska kunna ställa
det här kravet så har vi nu verkligen ansträngt oss för att hitta kepsar och mössor som är uppskattade, av
senaste mode och fyller de praktiska krav vi måste kunna ställa. Vi tog in åsikter från många och dessutom
fick Alex och Max vara ”expertgrupp”.

Alex och Max provar ut olika mössor och kepsar.
Vi kommer köpa in två olika typer av kepsar, bägge svarta med
Dipart logga på framsidan. Den ena har resår runt om och den
andra har ett silverspänne som passar de som vill ställa in
storleken exakt. Bägge dessa kepsar ska vara ”inne” och ingen
av de mer seniora tjänstemännen har fått tycka till.

Vad gäller mössorna så är det många som har uttryckt att de är
väldigt nöjda med den lite tunnare men varma modellen som har
fleece på insidan då den fungerar bra med hjälmen. Det är också
en hel del som sagt att de vill ha en sån mössa fast utan fleece.
Alltså en lite svalare som man kan ha såna här lite ruggiga dagar
vi har haft nu. Vi kommer köpa in dessa mössor.
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Alex, vår expert på kepsar…

Ifall du behöver se över ditt meddelande
i telefonen så kan du få hjälp här…
Det är en hel del av oss som inte har något hälsningsmeddelande inspelat på telefonen. Ibland är det till och
med helt fel person som pratar, då vi fått ta över någon annans telefon. Och så kan vi ju inte ha det, det ska
låta trevligt och ordnat när man ringer till oss!
Det är också trevligt och låter mer professionellt
om vi alla säger samma sak i meddelandet.
Så här gör du för att kontrollera och/eller ändra:
Ring 333 från din mobil
Tryck 2 – ”Hantera dina hälsningsmeddelanden”
Tryck 1 – ”Spela in ett personligt meddelande”
Om det finns ett meddelande från början så kommer
du att få höra det. Om inte så är det en röst som talar
om att du ska prata in ditt personliga
hälsningsmeddelande och sen avsluta med att trycka
på # (fyrkant)

Danne har nu ett trevligt hälsningsmeddelande på sin nya Iphone.

*piiiip*
- Hej, du har kommit till ________ på Dipart Entreprenad. Jag kan inte svara just nu men lämna ett
meddelande eller skicka ett sms så ringer jag tillbaka så fort jag har möjlighet. Hej då!
*tryck på #*
Du kommer nu att få höra det du just spelat in.
Tryck 1 om du är nöjd och vill spara
Tryck 2 om du vill göra om

Det var ju inte så svårt ändå! tyckte Danne som här får sin nya telefon av Wiklund.
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Andrzej och Agneta jobbade i vårt glasögonprojekt och hjälpte 43 personer till bättre syn!

Optikerna Tinne och Gunilla utför synundersökningar. Andrzej hjälper till och tolkar så en av gästerna kan
förmedla till optikern vad han ser och inte ser. Tolkningshjälpen är ovärderlig i de här sammanhangen.
I bakgrunden ser vi Agneta som sköter kön av ”gäster” som ska in till undersökningsrummet.

Varje gång vi är ute och jobbar har vi med oss hundratals begagnade glasögon i olika storlekar och styrkor.

En undersökning pågår här för fullt.

Vi har sedan 2002 jobbat i projektet Vision.nu tillsammans med ett par optiker. Vi gör ungefär 8-10
arbetsdagar per år ute på härbärgen och jobbar också ett par dagar med att göra i ordning alla begagnade
glasögon vi samlar in. Vår hjälp under dessa dagar är ovärderlig. Vi hjälper optikerna att hjälpa. Varje gång vi
är ute är det två från oss och 2-4 optiker. Vi har sedan starten hjälpt mer än 5000 personer att få nya
glasögon. Vill du vara med nästa gång? Ring Jens (normal lön utgår)
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Polisinspektör Ulf Boström besökte oss,
varför går det bra just för Rasmus, hur gör Ni?

Ulf Boström jobbar med ungdomar som har problem i Göteborg.
Hans jobb är att få dem på rätt bana igen och att då få ett jobb är en
nyckelfaktor. Han kom till oss för att höra ”varför har det fungerat så
bra för Rasmus? Vad är det för stöd Ni har gett honom och vad
måste arbetsgivare göra för att få det att fungera?”
Rasmus, som givetvis samtyckt till att vi skriver om det här i
Monthly, deltog gärna och berättade vad som för honom varit
avgörande för att han valt att vara kvar på Dipart. ”Jag känner mig
sedd och uppskattad. Gemenskapen i vår grupp ute på bygget är
stark och jag får frågan om hur jag mår varje dag. Vill jag prata så
lyssnar alltid någon. Sedan har Mats inne på kontoret varit till stor
hjälp vid alla möten och även min handledare Arto”

Mats berättade om sina tankar…

Rasmus, går från klarhet till klarhet..
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Alla tjänstemän på affärsområdet Betong hade en
heldag inför starten av 2015.

Ebbe håller föredrag om kalkyl/inköp.

Ida, Niaz och Kalle jobbar i grupp.
Vårt affärsområde Betongs tjänstemän hade en heldag.
Förmiddagen var full av föredrag. Martin summerade 2014
och vad utmaningarna är för 2015. Johan berättade att han
ska sluta och sordin var total. Det goda humöret kom
långsamt tillbaka och vi fortsatte med en ekonomisk
grundkurs i soliditet, lönsamhet, arbetande kapital och vad vi
måste tänka på när det gäller likviditeten.

Ebbe och Daniel löser en uppgift

På eftermiddagen blev det grupparbeten vilket blev väldigt
lyckat. Kvällen fylldes med boule och god mat och bara
allmänt trevligt umgänge. Sådana här dagar är värdefulla.

Adolf gillar att vinna..

Det här blev en lyckad
heldag, som antagligen
kommit för att stanna.
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Den 28/3 ska vi på Dipart trampa Spin of Hope
för barn med cancer - Du är väl med?
”Barncancerfonden samlar in pengar för att förebygga och bekämpa cancersjukdomar hos barn och arbetar
för en bättre vård- och livssituation för cancerdrabbade barn och deras familjer. I Spin of Hope ska vi bilda
ett lag om 12 personer som tillsammans håller igång en spinning-cykel under 12 timmar.
Eventet körs på ett 100-tal anläggningar runt om i landet och alla pengar går till barn med cancer!
På Body Joy finns instruktörer och olika tema på underhållning under varje cykeltimme. Det kan vara ett
rockband som spelar 80:tals klassiker eller något annat kul. Vi behöver inte ha cykelvana för att delta - bara
en god vilja. Målet är att samla in 100 000 kr under dagen på Body Joy och totalt över 4 miljoner kronor till
Barncancerfonden.”
Det här tycker vi är en riktigt bra sak och ska delta! Så vi har anmält ett lag från Dipart till en guld-cykelplats.
Vi har 12 platser på 1 timme var, och vårt lag heter ”Team Dipart”. Anmälningsavgiften är redan betald så
allt som behövs är sköna kläder att cykla i och en god vilja!
Läs mer på Body Joys hemsida, www.bodyjoy.se Body Joy ligger i Mölnvik på Värmdö och är Jens och Jockes
vanliga gym. Det är riktigt coolt och lite ovanligt som gym, familjärt liksom. De kommer göra den här dagen till
en fest. Med ett riktigt bra syfte.
Redan anmälda är:
Jocke Sehlin
Om du vill vara med så kontaktar du Jocke Sehlin (Projektledare på Bygg)
Jens Hoffmann
på antingen telefon 0707-32 22 33 eller via mail; joachim.sehlin@dipart.se
………. ……..
På kvällen är det mingel och fest för de som vill och det kommer vara riktigt trevligt
Vi syns där!

Häftigt att vara 25 personer som cyklar med ett live band
framför oss som spelar rock!
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Vi har behov av följande förstärkningar och rekryterar:
Till vårt affärsområde Bygg:
Här behöver vi två servicesnickare och en rivare. De ska helst ha erfarenhet från försäkringsskador,
stambyten och andra typer av ROT-jobb. Kontakter med underentreprenörer och kunder är en viktig del i
arbetet så man ska tycka om att kommunicera med andra på ett rakt och tydligt sätt. Det krävs att man är en
skicklig snickare för att klara av arbetsuppgifterna som är varierande och innefattar mycket problemlösning.
Till affärsområdet Betong:
Vi behöver förstärka vår organisation med tre tjänstemän, med gedigen erfarenhet från anläggningsjobb
såsom broar, P-hus och större betongentreprenader.
Vi ska också rekrytera sju stycken betongare. Riktigt självgående anläggare som gärna får vara erfarna
problemlösare. De ska bland annat arbeta med ramavtalet med Trafikverket gällande bropaketet Norr.
Slutligen vårt affärsområde Hus:
5-6 betongarbetare som kan jobba med främst balkonger, altaner och terrasser. Gärna en eller två som kan
ta rollen som platsansvarig ute på de större entreprenaderna. Hus tar entreprenader som innefattar fasader,
fönster, balkonger och inglasningar.
Till stabsfunktionen Kalkyl/inköp:
En kalkylator med minst 3 års erfarenhet av byggbranschen (kan vara i produktion eller som projektledare)
Och en Inköpare också med ett par års erfarenhet.
Till vår HR avdelning (personal)
Nu när Emilia lämnat oss behöver vi en ersättare. Arbetsuppgifterna är de vanliga inom en personalavdelning. Registrering av lärlingsböcker och utbildningar, rekrytering, samtal om saker som behöver
förändras osv. Arbetet inom den här avdelningen leds av Mats och han kommer finnas som ett viktigt stöd.

Så känner just du någon som skulle trivas med oss på Dipart och passar in på
någon av rollerna? I sådant fall tipsa gärna personen ifråga. All hjälp vi kan få
med dessa rekryteringar uppskattas verkligen.

Svensson, en av våra utmärkta
servicesnickare. Nu letar vi fler i hans
kaliber. Inte lätt och vi jobbar på det.
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