På stormötet gratulerade vi fem härliga killar som varit
hos oss i 10 år och som är lite av stommen i Dipart!!

Andrzej, Håkan och Norman står här med varsin blomsteruppsättning och har precis blivit tackade med
present. Petri och Mjösberg står bredvid men kom tyvärr inte med på det här fina fotografiet. De fem killarna
har varit skickliga och lojala yrkesmän hos oss i tio år och har stor del i att det gått så bra.
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Etik och Moral… Är det något vi behöver jobba med? Är det något som berör oss?
Om vi inte pratar om det, inte arbetar med frågorna, riskerar vi något då?
Det är av allra största vikt att frågorna kring Etik och Moral hela tiden lever!
Vi kan bara titta på löpsedlarna, lyssna på radio och läsa tidningarna, för att vara säkra på att det här är
en för vår bransch oerhört viktig fråga. Stora börsnoterade företag får personal dömda till fängelsestraff.
Beställare får avskeda förvaltare för bestickning och den ena härvan efter den andra nystas upp! Så jag
kan bara konstatera att frågan om vad som är Etiskt korrekt är en oerhört viktig fråga. Vår bransch är av
många sedd som en mer eller mindre smutsig bransch. Rätt eller fel, jag tror det blivit mycket bättre
men att generellt betydligt mer behöver göras för att motverka bestickning och korruption är enligt mitt
sätt att se det självklart.
Jag blev när jag renoverade mitt hus erbjuden mutor inte mindre än tre gånger. Leverantörer erbjöd sig
att utföra jobbet på mitt hus gratis mot att få avtal med Dipart. En gång fick jag till och med skicka ett
brev till VD:n på ett företag och kräva att bli korrekt fakturerad. Att det är ett helt säkert sätt att agera för
att inte få avtal med Dipart vet de med säkerhet nu.
Vi på Dipart hamnar med jämna mellanrum i knepiga situationer där gränsen är hårfin för vad som är
korrekt och faktiskt regelrätt bestickning. Det är inte alltid lätt att veta hur vi ska agera. För att få ett stöd
i sådana situationer har vi arbetat fram vår Etik och Moral policy. Den finns på nästa sida. Läs den noga
och hoppas den hjälper dig i det dagliga arbetet. I vissa fall är vi generösa. Jag tänker tex på gränsen
för att bjuda någon på mat. Men bättre ta till lite och kunna följa vår policy än att göra ett dokument vi
inte alls kan leva efter.
Jag tar gärna emot just dina åsikter om den här policyn. Och hamnar du i knepiga situationer, ring mig
så bollar vi vårt gemensamma dilemma.
Vill avsluta med att tacka alla som var med på stormötet. Vilken dag vi hade. Och jag vet att det är oerhört
svårt att sitta still en hel dag och bara lyssna när man är van vid att arbeta med kroppen. Men det
fungerade klockrent, och Mats, vilket jobb du lade ner för att den här stora dagen skulle bli så bra som
den blev, tack!!
VD Dipart Entreprenad AB
Och ansvarig utgivare av Dipart Monthly

Sida 2

Diparts Affärsetik
”Förhållningssätt gällande otillbörlig påverkan”
Etik och moral ska alltid gå före resultat.
Ingenting är gratis och det är vi själva som betalar genom tjänsten eller produkten.
Diparts policy för affärsetik grundar sig på risker som kan uppkomma på grund av otillbörlig påverkan
i verksamheten. Policyn är ett stöd för medarbetare i affärssituationer för att kunna ta beslut och utvärdera vad som är rätt och fel.
De främsta riskerna, som inte redan är behandlade i våra andra policys, i vår verksamhet är att bli
påverkade av leverantörer och att medarbetare påverkar beställare, båda på ett opassande sätt.
Diparts affärsetik är framtagen av VD, kvalitetschef och personalchef och revideras av VD varje år,
och grundar sig på policys, värdegrunder och ”Näringslivskoden”. Om en medarbetare är osäker vid
ett beslut ska VD alltid rådfrågas och till denne även rapportera misstänkta oegentligheter.
Alla nyanställda medarbetare får en utbildning i Diparts policys inom tre månader från anställningens
början. Om en medarbetare bryter mot Diparts affärsetik gäller samma förfarande som vid alla andra
policys.

Vid kontakter med leverantörer
Alla evenemang från leverantörer ska godkännas av marknadschefen.
Det ska finnas ett syfte för företaget att skicka personal på evenemang och resor som leverantörer
bekostar. Resor utanför Sverige, VD beslutar.
Bjuden på lunch eller middag max 1000 kr/person och tillfälle.
Vi utvärderar systematiskt våra leverantörer.
Gåvor ska vara öppna och måttliga och alltid redovisas för marknadschefen.

Vid kontakter med beställare
Vi ska ta reda på beställarens regler om affärsetik och följa dessa.
Evenemang och resor som Dipart anordnar för beställare ska vara transparenta och till varje
tillfälle ska en agenda finnas. Då resor sker utanför Sverige, beslutar VD.
Bjuda på lunch, 1000 kr/person.
Vi utvärderar systematiskt våra beställare.
Ger vi gåvor ska de vara öppna och måttliga och alltid redovisas till marknadschefen.

Utanför arbetet
Diparts tillgångar; servicebilar, material, verktyg och kläder får bara användas för Diparts verksamhet,
det är inte tillåtet att använda dessa vid arbeten för annans räkning oavsett storlek på uppdrag.
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Vi hade 2014 års stormöte och det blev en späckad dag
med massor av information, inspiration och passion!
Jens hälsade alla varmt välkomna och sedan gick
det undan. Vi fick se vår affärsidé, pratade om vår
nya organisation som är helt ny för 2014 samt
blev informerade om hur ekonomin ser ut. Riktigt
kul att 2013 ser ut att bli det bästa året någonsin
lönsamhetsmässigt! Det känns tryggt! Sedan
avslutade han med att prata om Vår Vision. Vart
vi är på väg?

Mellan de olika punkterna flikade Mats in olika saker. Att han planerat hela mötet och hade bra koll på
dagordningen märktes tydligt. Att organisera ett sådant här jättemöte kräver sin man.

Mats är personalansvarig och det tar mycket tid, då det är ett
prioriterat område hos oss. Och han är dessutom drivande i
utvecklingen av Dipart och brinner för delaktighet och att alla ska
vara med på tåget. Så det är han som var ansvarig för dagens
agenda och val av medverkande.
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Fem kanonkillar som har varit med oss i 10 år!!!

Mjösberg, Andrzej, Håkan, Norman och Petri fick komma fram. Jens berättade om den första lilla tanken som
kom upp gällande var och en. Starka små berättelser som att Petri varit landslagsman i inte mindre än tre helt
olika sporter…. Andrzej började som räckesmontör och ansvarar nu på plats för hela innergårdsrenoveringar
och att Mjösberg blivit vår styrelseordförandes speciella favorit tack vare sin breda hantverksskicklighet.

De fick varsin blomsteruppsättning, en present och rungande applåder! Det
är killar som dessa som är stommen i ett företag! Vi på redaktionen kan bara
hoppas att de alla är kvar i ytterligare minst 10 år
.
Därefter var det dags för kaffe med macka. Och vi kan se
på bilden till höger att den var uppskattad. Det är Ode som
kompenserar en lite försiktig frukost med en rejäl smörgås!
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Svensk Folkhälsa presenterade resultaten för årets
hälsoundersökningar samt gav några förmaningens ord

Barbro, Ulrika och Marie står framme vid scenen och pratar om hur viktigt hjärtat är. Och hur vi ska äta,
motionera och leva för att vara rädda om det!. Vi ska inte sticka under stol med att här har vi att jobba med!

Ulrika, engagerad och mån
om att vi ska leva sundare!

Marie pratar om våra tobaksvanor, och vad tobaken faktiskt ställer till med.
För ett par år sedan satt vi i MB-Gruppsmöte och diskuterade just företagshälsovården. Flera i gruppen,
tyckte att det vi då hade inte var tillräckligt professionellt. Vi kom fram till att gemensamt göra en ordentlig
utvärdering av nya samarbetspartners. Rolle, Norman, Niklas och Grzegorz samt Jens och Mats från
företagsledningen lyssnade på de olika företagen som presenterade sig och därefter kom vi fram till att
Svensk Folkhälsa var det bästa alternativet. Vi har inte ångrat oss! Även om de upprepar sina budskap, och vi
inte alltid lyssnar på allt, så sjunker det långsamt in!
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Barbro redovisar Diparts samlade resultat. Det såg faktiskt inte speciellt bra ut! För att summera det hela. För
många av oss motionerar för lite, äter fel och för mycket samt nyttjar för mycket tobak! På en direkt fråga om vi
är sämre än den genomsnittlige byggaren så är svaret nej. Vi är normala… Men om vi vill gå i pension som
friska byggare med många härliga år tillsammans med barnbarnen framför oss då måste vi tänka om!

FRISKGRUPP
= 40 personer

RISKGRUPP
= 50 personer

Av alla 110 nu anställda dipartianer så gjorde 90 av oss hälsotesterna förra året. Och hela 50 är antingen
överviktiga, äter fel, motionerar för lite eller nyttjar tobak. Observera dock att det räcker att man missköter sig
på en av dessa punkter för att hamna i riskgruppen. Det här duger inte om vi ska vara ett föredöme…

Här var han arg, vår VD…

Jens tog till orda som VD efter att resultaten var redovisade. ”Det finns två
aspekter på det här. Ser jag det ur ett företagsekonomiskt perspektiv, och med
vetskapen om att få slutar på Dipart och vi hela tiden blir äldre så kommer vi
tappa konkurrenskraft på lång sikt. Vi kommer helt enkelt inte orka göra vårt
jobb bättre än alla andra. Sedan vet jag av bitter erfarenhet från min egen
familj hur fruktansvärt det är att få lungcancer och hur pass tufft det är att
genomgå en by-pass operation. Vi ska baske mig vara friska när vi fyller 65.
Vår hälsa kommer bli en högprioriterad fråga framöver som får kosta pengar,!
Jag kommer bjuda in MB Gruppen till jobbet som väntar!
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Sveriges Byggindustrier och Byggnads informerade
om MB avtalet och vår MB-grupp informerade om 2013.

Henrik Cederlöf från arbetsgivarorganisationen Sveriges Byggindustrier och Magnus Lideus från Byggnads
pratade om vad syftet är med en Medbestämmande Grupp. och vilka frågor den ska jobba med.

Vår storlek på företag ger 5 personer från kollektivsidan i vår MB-Grupp. Och det är exakt fem personer som
visat intresse för uppgiften. Så det behövdes inget val. Här är Diparts MB Grupp! Rolle, Norman, Daniel,
Leonidas och Niklas. Vi får se till att ge dem feedback på hur saker och ting fungerar och slå larm när det inte
fungerar som det ska. Vårt gemensamma förbättringsarbete blir så bra som energin vi stoppar in.
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Så var det dags för mingel och mat och
en stund för lite kollegialt samkväm.

Amir, Saeid, Leonidas och Emiljan fikar och pratar säkerligen balkonger…

Johan i kön till kaffet.

Petri, Alex, Uffe, Guhlami, Lasse, Tony och Johan
fikar och samlar kraft inför fortsättningen på dagen..

John-John, Jesper, Joel och Norman
som alla jobbar tillsammans i
affärsområdet Bygg och sedan flera år
mestadels åt Sigtunahem fikar och trivs
bara rent allmänt.
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Så var det dags för styrelsens stund. Rune Brandinger
och Hasse Tilly äntrade scenen med stor tillförsikt!

Rune höll ett brandtal: ”Jag har varit ordförande i mer än 50 olika företag och har därmed erfarenhet från mer
än 50 olika Vd:ar. Så Jens ska veta att jag har lite att jämföra med” sa Rune med både allvar och glimten i ögat.
styrelse arbetar och vad som är dess främsta uppgifter.

Både Rune och Hasse Tilly höll engagerande tal. Hasse berättade
med utgångspunkt från fem viktiga värderingar om varför han tackat ja
till att ingå i vår styrelse.
Hasse samspråkar här med
Leonidas. Hasse har, förutom
tio år som Byggnads
ordförande, ett spännande
yrkesliv bakom sig fullt med
erfarenheter. Dessa har han
med sig in i vår styrelse som
nu är mer komplett.
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Rune har de senaste tre
åren spelat en helt
avgörande roll gällande
Diparts utveckling!

Vår gästföreläsare Claes Knutson pratade om Passion
och vad som skapar ett riktigt challengerföretag!!

Max testar utrustningen innan
vi åkte ut.

Så här ser vägbanan ut..

Waooow, vad häftigt det var att lyssna på Claes. Exempel ur verkligheten som belyste vad som krävs för att
bli ett challengerföretag.. Att ordet Passion för sitt arbete var ett genomgående tema förstod vi alla!

Mats som känt Claes i mer än 15 år och som lyckades få honom till oss tackade så mycket för timmen vi fick
tillsammans. Alla verkade verkligen uppskatta Claes och speciellt hans sköna göteborgshumor. Det här med
att alltid ha en gästföreläsare är något som kommit för att stanna!

Vi fick alla den bok Claes
skrivit och som heter
HAR DU ATTITYDEN?
Claes signerar här ett ex
av sin bok till Thomas
Packe och Gunilla. Claes
bidrog verkligen till att göra
så dagen blev en höjdare.
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Våra affärsområdeschefer informerade om hur 2014
Vakt vars uppgift är
ser
ut kolloch
att hålla
på den affärsplan vi tillsammans lagt för året.
klockan. Vi får
arbeta på spåren i
exakt 3 timmar och
24 minuter.

Thomas berättar ”Det ser oerhört ljust ut. Vi har fullt hela vintern och jobb som går in i 2015. Vår organisation
på HUS är komplett och vi behöver kanske till och med bli fler som jobbar ute på byggena. Jag är stor optimist
inför året och tror det blir det bästa någonsin för det här affärsområdet”.

Martin är en försiktig general. ”Och mycket
hänger också på att vi kan förstärka vår
organisation, vi är för få” (I salen satt Erik, ny som

Jimmy berättade om Bygg och
affärsområdets flytt in till Settervallska
Villan. ”Det kommer bli ett lyft för oss”
Summerar vi hans intryck av 2014 så
var det med försiktig optimism han
såg an det nya året.

projektledare samt Daniel, Daniel, Emil och Fredrik som
alla fyra är betongare med mångårig erfarenhet. Alla fem
kommer från Waterjet och börjar hos oss i mars!) På

jobbsidan ser det bra ut, vi har mycket att göra
och räknar på desto mer” avslutade Martin.
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Det sista vi gjorde den här späckade dagen var att fylla
i den årliga Nöjd Medarbetar Enkäten.

Andrzej fyller i sin enkät med vana. Har man varit
på Dipart i tio år så är det inte första gången.
Förhoppningsvis blir resultaten också högre för
varje år. Vi på redaktionen kommer återkomma
efter att resultaten från enkäterna är sammanställda.

Stene är också en veteran, borde börja närma sig
tio år på dipart? Kan vi skönja ett litet leende….

Vi har av Einar Mattsson fått i uppdrag att renovera ett tvåvåningsgarage som går under namnet Kv
Proppen. Jobbet är på drygt 5 miljoner och startar den i:e mars och ligger i Hammarby Sjöstad. Orsaken till
att det redan nu behöver renoveras är för att de byggde det utan brunnar, dräneringsrännor och dessutom
så saknas tätskikt. Vi tackar och bockar för uppdraget och börjar redan nu förbereda för byggstart.

När enkäten var ifylld var det bara att lägga den i lådan. Samma låda som vi hade i starten för många år sedan.
Här närmast ser vi en glad Svensson som med varlig hand droppar sin utvärdering av hur han upplever sin
anställning. Svensson är för övrigt en mycket uppskattad servicesnickare som får till de mest komplicerade
uppdragen på ett förträffligt sätt. (Allt enligt Jimmy)
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Vår branschkollega Waterjet har gått i konkurs.

Det finns konkurrenter och så finns det konkurrenter. Waterjet har varit ett företag vi kämpat mot på de flesta
betongjobb de senaste åren. Skickliga yrkesmän, rätt löner och seriösa på alla sätt. Det var lite av en chock att
få beskedet. Givetvis agerade vi. Bilden är tagen när vi tittade på alla inventarier i konkursboet som vi lade bud
på. Enligt konkursförvaltaren var vårt bud ett av två han redovisade för banken som var största fordringsägare.
Tyvärr räckte vi inte riktigt till utan konkursboets inventarier köptes upp av den förförra ägaren.

Det var så mycket
maskiner, containrar,
bodar, robotar osv… Sida
upp och sida ner…

Joey har tyvärr slutat hos oss och gått
vidare, en förlust både för att han är en
Martin framför en av tre båtar som
användes främst vid kajrenoveringar.

Här sitter Martin och sätter pris på alla inventarier.
Resultatet av konkursen blir att minst fem duktiga
personer går över till oss. Pågående jobb och ramavtal
vet vi i dagsläget inget om men vi visar givetvis vårt
intresse. Hoppas nu att vi kan ta en del av den marknad
Waterjet hade och att andra aktörer som kommer in är
lika seriösa som Waterjet var.
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Lite om allt möjligt….

Vi håller på att göra i ordning lokalerna i Settervallska Villan. Först och främst så installerar vi en fast
kabel in till vårt nätverk. Det ska bli så skönt för det börjar bli trögt och vi ramlar ur våra program.
Dessutom så flyttar alla projektledarna som idag sitter i Länna in på nedre botten nu i månadsskiftet
mars/april och i samband med det flyttar flera av oss upp till våning tre. Inför att vi gör denna
omfördelning och utökning av våra lokaler så öppnade vi upp ett skåp vars nyckel varit bortslarvad. Ingen
hade varit i skåpet på minst 15 år. Vi hittade gamla brevpapper….

Vi har ytterligare en 10 års jubilar, nämligen Janne Thorsell

För lite drygt 10 år sedan sökte Thorsan jobb hos oss. Han bodde då i Norrland och ville ner till Stockholm.
Jens berättade för oss på redaktionen att han blev lite förvånad. ”Thorsan var konstruktör och jobbade på en
konstruktörsbyrå med avancerade ritningsuppdrag. Men ville börja jobba hos oss som balkongräckesmontör.
Men när han berättade att han hade fått ont i nacke och skuldror av allt ritande förstod jag honom bättre”. Men
åren gick och Thorsan visade ideligen sin breda kompetens när det gäller administration, data, IT och allmänna
byggkunskap. Så karriären ute på fältet blev kortvarig. Räckesmontör-försteman-arbetsledare-och nu vår data
och IT chef. Thorsan var inte med på stormötet då han blivit pappa men är nu tillbaka. Det första han har tagit
tag i är indragningen av en fast lina till Settervallska Villan och nästa stora uppdrag blir att som projektledare ta
hand om hela projektet med att integrera gamla Syd och Norr i Settervallska. Dvs hela den flyttprocess som
kommer igång i slutet av mars då vi äntligen allihop kommer vara samlade på HK. Vi på redaktionen pratar
säkerligen för alla när vi säger att Thorsan är grymt uppskattad!
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Vår årliga klädinsamling till Convictus
blev återigen riktigt lyckad. Tack alla!!!

Som vanligt har Agnetha gjort ett kanonjobb med att samla ihop alla kläder som vi alla tagit med oss till våra
byggen och kontor. Agnetha visste inte på rak arm hur många lass med kläder hon kört till vårt härbärge i
Högdalen… ”Men många är det” sa Agnetha på en direkt fråga. Tack alla vi på Dipart, fruar och vänner…….
Vi på redaktionen vill också sända ett särskilt tack till ByggOle vars VD Ole Gustafsson drog igång en stor
klädesinsamling tillsammans med all personal samt skänkte en stor summa pengar. Grolls butikschef Stefan
Högström ”hittade” ett stort parti på 3000 kalsonger som även det gick till Convictus gäster.
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