Vi besökte vår kajrenovering åt Stockholms Hamn

Emil och Erik är två av våra 9 vattenbilare som håller vår fana högt ute på våra byggen.
Vi träffades när de höll på att plocka ihop för dagen ute på vår stora kajrenovering i Frihamnen.
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Jag var och lyssnade på Emerich Roth, överlevande från 14 månader i
fem olika nazistiska koncentrationsläger. Vad kan hans budskap säga oss?
När vi reviderade våra Kärnvärden förra gången kom det till en mening. ”Vi vill bidra till en sund
samhällsutveckling och vara ett föredöme och ge inspiration till andra” Vem det var som är pappa
till den meningen vet jag inte. Men den är bra! Och det är ingen självklarhet att leva upp till den. Men vi
försöker. Så när YBC, en gymnasieskola i Sickla ringde och undrade om jag ville komma och ge en
föreläsning för två klasser om hur vi jobbar med CSR, socialt ansvarstagande, så sa jag visst kan jag
det. Efter min föreläsning så nämnde läraren att senare på dagen skulle Emerich Roth komma. Han är
en av få överlevande som fortfarande åker runt i skolorna och berättar om allt det som faktiskt hände.
Läraren bjöd in mig och jag tog med mig min äldsta dotter och åkte dit. Kände också att det kanske
var sista möjligheten att få lyssna på någon som själv upplevt allt det jag själv bara läst om.
Emerich var fascinerande, tänk att vid 90 års ålder
hålla gripande föredrag. Han inledde med en ”tung”
film som berättade hans historia under kriget.
Därefter pratade han själv och vi i publiken fick
ställa frågor. En liten pojke sa ”de som var dumma
mot dig, sa någon förlåt någon gång?”

Hans budskap, så som jag förstod det, är:
• Vi måste öppna vårt samhälle, våra arbetsplatser, och låta alla oavsett ursprung få en plats.
• Människor som kommit på kant med samhället
måste tillåtas att få komma tillbaka in igen.
Gör vi det får vi ett samhälle där alla får plats och där rasism och dess värsta avart, nazismen, inte får
grogrund. Hur kan vi föra ner det budskapet till oss? Jo vi på Dipart ska fortsätta leva vår värdegrund i
allt det vi dagligen gör. Då handlar vi aktivt i den anda Emerich vikt sitt liv åt att förmedla.

VD Dipart Entreprenad AB
Och ansvarig utgivare av Dipart Monthly
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Vårt engagemang för en bransch med sund konkurrens
och schysta villkor för alla uppmärksammas i media.

Här intervjuas Gena av Dagens Nyheter ute på vårt bygge i Järfälla. DN har just nu en artikelserie om hur
smutsig vår bransch kan vara och ville även visa på att det finns undantag, där alla byggare oavsett nationalitet
får samma behandling. De valde oss som det goda exemplet!

Vi måste hela tiden vara uppmärksamma ute
på våra egna byggen. De UE som jobbar åt
oss skall få sina UE godkända av oss. Det
ska vi säkerställa i våra avtal och göra de
kontroller som krävs. Misstänker vi något, då
ska vi följa upp den misstanken.
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Vi besökte vår kajrenovering åt Stockholms Hamn, forts
Vi på redaktionen gav oss iväg mot Frihamnen
för att besöka betonggänget som renoverar
300 meter kaj åt Stockholms Hamn. Förresten,
betonggäng? Vi hade 3 betongare där men
också 6 dykare, 3 vattenbilare och två
tjänstemän.

Det var hyffsat lätt att hitta vilket underlättar! Klokt att använda
en av våra 200 inköpta anvisningsskyltar. Proffsigt!

Johan i kön till kaffet.

Precis innan grindarna till hamnen har vi ett upplag. Hit
kom Martin och hämtade upp oss så vi skulle hitta rätt.

Martin är platschef för det här jobbet som
kräver sin man. Tur vi har honom…Just den
här dagen fyllde Martin år. Det kan inte varit
en dag över 35!

Här ser vi byggbodarna med de blå kontorsbodarna ovanpå. Hela Frihamnen är gigantisk! Vi på Redaktionen
följde med Martin in en snabbis och sedan gick vi en runda på bygget. Vi bilar bort den dåliga betongen på
kajen och gjuter nytt. Men det är också en bit av kajen som är under vatten vilket komplicerar saken!
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Vakt vars uppgift är
att hålla koll på
klockan. Vi får
arbeta på spåren i
exakt 3 timmar och
24 minuter.

Här ser vi en bit av kajen där den dåliga betongen är bortbilad och väntar på
gjutning. Båten tillhör vår UE som är ett företag specialiserat på anläggningsdyk.

Grzegorz och Göran
jobbar med dykaren.

Det var full aktivitet på båten
då dykare var i vattnet. De
formsatte inför gjutning.

När dykarna är i vattnet så är en
flagga hissad. Kommunikationen
sker med hjälp av högtalare.

En sak är klar, man ska inte ha något
emot att frysa, jobba i nästan helt mörker
eller vara beroende av en slang för sin
möjlighet att andas. All heder till dykarna!
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En hel del jobb kräver
båtvana. Det verkar som
Grzegorz och Göran trivs
minst lika bra till sjöss.

Vi besökte vår kajrenovering åt Stockholms Hamn, forts

Lennart står glad vid kajen. Han är en av våra vattenbilare som ser till att den gamla betongen kommer bort.
Nu kommer ett containerskepp vilket händer med jämna mellanrum. Då är det bara att avbryta allt arbete.

Precis där vi jobbar ska skeppet lägga till. Full aktivitet råder när allt ska plockas ihop och dykarna ska upp.

Det som gör jobbet speciellt är att vi hela tiden måste anpassa oss
till fartygstrafiken. Det kommer dagligen stora containersfartyg och
varje gång ska dykarna upp ur vattnet, vattenbilningen avbrytas och
allt arbete upphör.

Dykchefen tar ner flaggan när
dykaren är uppe på land igen.
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Nu har vår vän från Holland lagt till och vår verksamhet tvingas ner på sparlåga.

Vi måste passa på att presentera Göran.
En riktig klippa som vi på redaktionen
träffar allt som oftast när vi är ute på våra
större betongprojekt. En allkonstnär som
behärskar i stort sett allt som rör
anläggningssidan.

Sida 7

Vi besökte vår kajrenovering åt Stockholms Hamn, forts

Vi gick bort en bit från produktionsområdet och träffade
Emil och Erik som var mitt uppe i att plocka ihop
resterande del av vår utrustning. Här Emil vid roboten.

Erik tittar till vår pump som står inne i containern

När allt är där det ska så är det bara att låsa och göra sällskap med de andra i boden.

Grzegorz, Erik, Emil, Jimmy och Lennart. Tillsammans har de
ovärderlig kunskap inom betong som vi har glädje av varje dag.
Nu var det dags att lämna grabbarna och fulla av förståelse för
vad en kajrenovering innebär i praktiken återvände vi till redaktionen.
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Vad gör en affärsområdeschef?
Vi har undrat vad en affärsområdeschef mest sysslar
med om dagarna? Så vi tog en intervju med Thomas
Frankborn som ansvarar för affärsområdet HUS.
Thomas, hur ser en vanlig dag ut?
Jag är ju övergripande ansvarig för affärsområdet så
jag lägger tid på att ha koll på allting utan att för den
skull gå ner i detaljer. Annars ser jag som min främsta
uppgift att vi alltid har fullt upp att göra och att det vi
gör går ihop ekonomiskt.
Då behöver man vara duktig affärsman för att vara
affärsområdeschef? Ja definitivt!
Är det något annat som är viktigt?
Ja, att skapa en teamkänsla, det ska vara roligt att gå
till jobbet. Min roll handlar mycket om att skapa
förutsättningar för alla andra att trivas och på så sätt
kunna göra ett bra jobb.
Ha fullt upp? Att sälja menar du?
Ja precis. Jag jobbar mycket med försäljning. Gör
affärer helt enkelt. Och när affärerna är gjorda så
säkerställer jag att vi kan utföra jobben så kunderna
blir nöjda och vill handla av oss nästa gång också.

Lägger du dig i detaljer i produktionen?
Så lite som möjligt. Och det beror på att jag litar på de
övriga i affärsområdet. Vi är ett kanongäng.
När det händer saker, och det gör det hela tiden,
då finns jag där som stöd om någon behöver det.

Kan du ge något exempel på en affär du nyligen
gjort och som inte så många känner till?
Uppdraget vi fått av Wallenstam kanske. Det består i
att vi skall riva ner 912 st balkongfronter på 6 stora
hus och renovera och måla plattorna. Därefter ska
nya räcken och inglasningar monteras.
Entreprenaden pågår till sommaren 2015.
Något du avslutningsvis vill nämna?
Jag tycker att vi på Hus verkligen börjar bli
duktiga på det vi gör. Det är roligt och märks
då beställare hela tiden kommer tillbaka. Och
det beror på att vi från genomförd affär till
färdig balkong, eller vad det nu är vi renoverar,
lyckas leverera det som vi kommit överens om
med vår beställare. Och det är något vi alla
Balkongerna vi renoverar åt Wallenstam i Älta skapar gemensamt.
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Vi hade Introduktion av nyanställda för de som anställts
under de senaste 8 månaderna, bättre sent än aldrig!

Jens berättade historien bakom dagens Dipart. Det blev en lite annorlunda berättelse som började med två
kompisar, en verktygslåda och en gammal Saab och slutade en timme senare med dagens Dipart.

Därefter blev det lite mer allvar. Mats och Kalle gick igenom våra policys. Lite korvstoppning men ack så nyttigt.

Mats berättade också om våra värderingar
som är samlade i Våra Kärnvärden.

Martin Olsson, ny som
projektledare på Betong.
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Vår kvalitetschef Kalle var verkligen i sitt esse när han ”kom loss” och berättade om nyttan med BF9K och vårt
KMA arbete.

Carlos, längst till vänster jobbar med
balkonger i affärsområdet HUS. Han kom
fram till Jens i en av pauserna och berättade
att han jobbade som UE till en av våra UE när
vi började med balkonger på mitten av 90
talet. ”Det är som natt och dag”´. fritt tolkat.
Tapio, i mitten, som på plats håller i en stor
fönsterbytesrenovering har många bra idéer
från Lundbergs Fastigheter där han kommer
ifrån.

Erik, längst till höger, är bland mycket annat
vår nye friskvårdsansvarige, och ny som
projektledare inom Betong.

Kalle pratade om vikten av att vi vare sig blir påverkade
eller påverkar på ett otillbörligt sätt!
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Vi hade Introduktion av nyanställda för de som anställts
under de senaste 8 månaderna, bättre sent än aldrig! forts

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…
Sedan var det dags för vad som måste fungera! Det var dags för Gunilla och Marie. ”Tidrapportering, kvitton
osv måste lämnas in i tid och vara begripliga. Annars blir vårt arbete omöjligt. Och ring om något är oklart”

Thorsan berättade om data, IT och mobiltelefoner. Tur vi har
Thorsan för annars skulle vi nog få kommunikationsproblem.

När fyra späckade timmar
var avklarade så rundade
Mats av det hela.
Meningen med dagen är att
alla ska få en bra inblick i
vad som sker och varför.
Samt vart man ska vända
sig när något är oklart. Vi
drog också vissa lärdomar
såsom att vi måste skära
ner på alla fakta och
kanske lägga in en
gruppövning eller två.
Ett helt gäng dipartianer som förhoppningsvis har en större koll på det mesta.
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Vår nya MB-Grupp har kommit igång med en rykande
fart. Här diskuterar vi bland annat bilfrågan.

”Det är jättesvårt att få alla att sköta manuella körjournaler, antagligen är en GPS puck det enda alternativet”.
”Jag avskyr att känna mig övervakad” Ja vi kan konstatera att frågan är komplicerad och inte helt självklar.
Kalle hade förberett genom en faktaspäckad presentation och därefter diskuterade vi frågan.

Det var som sagt en givande och bra diskussion. Slutligen enades vi om en väg att gå som samtliga kunde
enas bakom. Känns väldigt bra att kniviga frågor kan diskuteras på ett lättsamt men ändå allvarligt sätt.
Danne och Leonidas, som är nya i MB-Gruppen, kom bra in i gänget och var med i samtalet från första stund.
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Redaktionen besökte Per och Åke som renoverar en
villa efter att en bil hamnat lite tokigt.

När vår utsände kom till villan där vi renoverar så möttes vi av två servicebilar och en delvis inplastad gavel.
Tydligen hade backen åkt i istället för ettan. Lätt hänt.

Åke är betongare och
rutinerad. Snart 10 år
på Dipart!

När vi närmade oss husets gavel stötte
vi på Åke som höll på med att styra upp
ett annat jobb. Tydligt är att våra servicekillar har många bollar i luften hela tiden.

Titta vad vi hittade innanför plasten! Per som
lossar några skruvar för att ta bort en osbskiva.
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Max testar utrustningen innan
vi åkte ut.

Så här ser vägbanan ut..

Åke och Per tar bort elementet för att kunna fortsätta renoveringen, eller om det var så att vår utsände bad
dem göra så för att få till en bild . Oavsett vilket så är många av de små jobb vi utför komplicerade så till vida
att det är ofta många inblandade. Här måste rörmokaren komma ut bara för att koppla bort ett element.

De flesta av oss inom byggservice är snickare i grunden. Men med tanke på alla olika
uppgifter vi får lösa varje dag så är kanske multihantverkare mer rättvisande!
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Nu kör vi igång Diparts friskvårdssatsning!!
På förra stormötet gick våra vänner på Svensk Folkhälsa
igenom läget på Dipart när det gäller hälsan. Budskapet
var klart! Vi har en del att jobba på! Vi måste röra på oss
mer och leva sundare! Så i linje med vad som sades då
så ska Dipart satsa resurser och energi på att ge oss de
möjligheterna! Och det är så att det är allas vårt ansvar att
vara i sådan form så vi orkar med vårt jobb!! Och vår fritid
med barn och familj också för den delen!

Ulrika pratar om vikten av motion!

Erik har tagit bollen och blivit friskvårdsansvarig på Dipart.
Han har för redaktionen kommit med ett par olika ideér på
aktiviteter. Har du en egen? Meddela honom…..
Dipart står alltid för kostnaderna när det gäller hyran för
idrottshallar, anmälningsavgifter etc. Sedan styr Erik upp det.
Vi ska anmäla ett Dipartlag till Midnattsloppet!
Dipart står för anmälningsavgiften! Ring Erik!

Vi väcker liv i Dipart Boys, formodligen byggbranschens trevligaste fotbollslag.

Mjösberg, känd Dipart
löpare…midnattsloppet..

Blodomloppet, motion för en god sak.

Ska vi träffas i Hellasgården på fredagar
efter jobbet? De som vill promenerar,
andra springer och så avslutar vi med
en gemensam bastu?
Träna Cross-Fit med Richard Nordstrand?
Anmäla ett korplag i badminton, fotboll
eller pingis? Innebandy?

Vi tränar kampsport tillsammans, under ett år
hade vi Jörgen Kruth som tränare.
Witali in action

Dipart Boys var en raket i hockeybockey.
Vi pratade in oss i division 2 och föll varje
år ned en division. Och kul hade vi under tiden.

Ge nu feedback till Erik på vad just du vill
göra och när. Erik nås på 0760-03 60 13
eller erik@dipart.se
Dipart Boys 2008
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Bidra nu, var med, ring Erik,
berätta vad du vill att vi gör!

