Evertsson är tillbaka i tjänst!

Det har varit ett tufft år för Roger Evertsson, ungefär så tufft som ett års kämpande mot en tuff sjukdom
kan bli. Med en vilja som är något alldeles utöver det vanliga och med en Sambo som vakat över honom
så har det gått. Och vi kan se på Andrzej och Arthur att de är glada att se Evertsson tillbaka igen. Vi har
fått en lång intervju med vår vattenbilningsveteran. Följ med och läs hans berättelse på sid 4-7.
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Vid senaste månadsmötet för tjänstemännen gjorde vår ekonomichef Marie en
ekonomisk jämförelse mellan perioderna januari-april 2013 och samma tid 2014.
Jag vet inte om vår bransch är speciell, det säger väl alla om just den sektorn de själva jobbar inom.
Men en sak känns klar, det är någon form av problemlösning hela tiden och så mycket saker att ta hand
om. Ibland så känns det tungt.

Och då!! När det är lite tungt kan det vara bra att få lite perspektiv på saker och ting. Verkligen få bevis på
att vårt arbete på sikt betalar sig. Jag citerar lite fritt Marie ”jämför jag de fyra första månadernas fakturering
i år med förra året så har vi fakturerat 11 miljoner mer i år. Förra året låg vi minus 3 miljoner efter de fyra
första månaderna som generellt är våra sämsta och i år är vi bara 800 tusen back. Totalt sett ser det
mycket bättre ut. Dessutom har vi fått trippel A i kreditvärdighet och det är enbart 3% av Sveriges företag
som har det, jag är nöjd” Så efter en sådan jämförelse känns det lättare att gå på någon arbetsuppgift som
kanske legat någon dag för länge.
Kim, Jimmy och Peter sitter tillsammans med Trygg Hansas
representanter och diskuterar hur vårt ramavtal fungerat. Vi
kommer snart få besked på om vi får en förlängning i
ytterligare en avtalsperiod. Det är ett avgörande besked på
många sätt och väldigt viktigt för hur vi strategiskt jobbar
med vårt affärsområde Bygg. Skulle vi inte få Trygg Hansa
så har vi en plan B för hur vi då ska agera för att säkerställa
full sysselsättning och fortsatt tillväxt.

Jag tror det är viktigt att kunna lyfta blicken, se att totalt sett så går det bra. Vi växer över tid, vi är
lönsamma, vi löser de flesta problem och våra kunder blir fler och aningen mer nöjda för varje år.
Vet vi om det så blir det lättare att gå ner i de ofta besvärliga detaljerna och kämpa på, i det som kallas
vardagen. Det är därför det var så bra av Marie att dra dessa jämförelser. Vi behöver få veta att vi
lyckas bra. Och vi är duktiga på att lösa alla dessa små utmaningar som tillsammans blir vår verksamhet.

VD på Dipart och ansvarig utgivare Monthly
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Orderläget i våra tre affärsområden är följande!
Bygg:
Här är det byggservice åt stora professionella kunder såsom Trygg Hansa, HSB, Sigtunahem,
Swedavia med flera som är kärnverksamheten.
Enligt Jimmy Bergström som leder affärsområdet så är läget följande:
”Ramavtalet med Länsförsäkringar har vi tappat. Kanske på grund av att vi inte var tillräckligt alerta och
berättade om våra omorganisationer som har gjort oss mycket bättre på just försäkringsskador.
Vi vet att vi har ramavtal med HSB Stockholm och Swedavia med flygplatserna Bromma och Arlanda.
Dessa två ramavtal är nyligen tecknade och kommer gälla i flera år till. Nu är det upp till oss att göra något
bra av dem. Ramavtalen är dörröppnare till många potentiella affärer.
De avtal som håller på att omförhandlas är byggserviceavtalen åt Sigtunahem och Trygg Hansa. Vi tror att
vi tappar Sigtunahem då de inte återkopplat till oss och det var flera veckor sedan vi offererade en
fortsättning. Gällande Trygg Hansa så kommer det avtalet avgöras inom kort. Det är oerhört viktigt för oss
då mycket av vår omsättning kommer från arbeten åt Trygg Hansas försäkringstagare. Det som känns
hoppfullt är att de senaste veckorna har mängden försäkringsskador från TH ökar markant. Det borde vara
ett tecken på fortsatt samarbete”. Säger Jimmy Bergström.

Betong:
Martin Munkhammar som är affärsområdeschef för Betong säger följande ”Vi har haft fullt hela vintern och
även våren. Men det har varit precis att alla haft att göra. Det som kännetecknat samtliga jobb som gått
fram till nu är att de varit lågt räknade och vårt fokus har varit att hålla igång våra olika betonglag. På varje
jobb har det varit upp till 10-15 företag och slagits om ordern så ersättningsnivån har varit låg.
Det har nu vänt helt. Vi har en helt annan marknadssituation just nu. Det finns många jobb att räkna på,
våra konkurrenter och vi själva har fullt och priserna har återgått till normala nivåer.
Vi har idag en orderstock som innebär att vi har i stort sett fullt fram till november. Främst är det Häggvik
som börjar i juni och är ett stort och häftigt jobb som kommer gå hela sommaren. Vi har även av Nacka
Kommun fått order på att renovera tre GC-broar. (Gång och Cykelbro). Stockholm Stad har köpt
renovering av en bro i Kista av oss. Dessutom så har samma beställare ropat av en hel mängd jobb på
vårt ramavtal och det innebär att våra bropatruller tar hand om dem jobben. Det ser med andra ord riktigt
bra ut för andra halvan av 2014” säger Martin till vår reporter.

Hus:
”Vi har helt fullt fram till september månad. Och då menar jag absolut proppfullt. Men i September slutar
dels det stora projektet där vi helt byter ut de gamla balkongerna mot nya i Orminge samt Söderhöjden i
Järfälla. Det är två riktigt stora projekt som totalt sett omsatt nästan 50 miljoner. Det vi i dagsläget har som
går i höst är projektet i Älta som också är stort samt en hel mängd mindre projekt på ett par miljoner. Det
som är glädjande är att vi har många offerter ute hos kund där vi väntar besked. Min magkänsla är den att
vi kommer ha mer att göra i höst än vi riktigt orkar med. Det ser riktigt bra ut och jag är full av förtröstan.
Jag är säker på att vi kommer klara affärsplanens mål och också överträffa dem” säger Thomas
affärsområdeschef HUS.
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Jens samtalade med en lugn och öppen Evertsson.

Om vi tar det alldeles från början, hur kom du först i kontakt med Dipart?
Jo jag jobbade på ett litet byggföretag som hyrde ut mig till Dipart för att bila och det pågick i säkert ett år och
jag kan väl säga så här. Det företaget var betydligt mindre seriöst än Dipart.
Du har östgötsk dialekt, var kommer du ifrån Roger?
Jag kommer från Motala och flyttade upp för att spela handboll i Hammarby och samtidigt utbilda mig till
gymnastiklärare ute på Bosön.
Jaha, då var du riktigt duktig i handboll?
Njae, men jag har fortfarande målrekordet i Motala. 1280 mål på 16 säsonger….
När du hade varit inhyrd under ett år, varför valde du att gå över till Dipart och ta en anställning?
Det var lätt, tryggheten och det kändes bra. Jag hade bara jobbat på byggfirmor med kontoret på vänster ficka
och kontanterna i högra. Så det var en ny upplevelse att jobba på en seriös firma.
Och hur länge har du nu varit hos oss?
Jag började 06 så det är snart 8 år, snart guldklocka säger Roger med ett stort leende…
Och om du ska beskriva de här 8 åren?
Allt har blivit så mycket större. Vi har som företag hoppat upp ett par divisioner.
Och vad har gjort att du varit kvar så länge?
Ja lönen kommer i tid, man får det man behöver i form av kläder och utrustning och folket är bra. Men synd att
Ode slutade, han var bra.
När började du med vattenbilning?
Jag började med det 08 och var den förste vattenbilaren på Dipart. Jag jobbade med det till den 15 maj 2013.
Och vad hände då?
Jag hade länge haft ont i magen, trodde det var njursten. Den dagen sa Maria, min sambo, att nu får det räcka.
Hon såg att jag hade fruktansvärt ont. Jag åkte in med ambulans, de tömde mig på 5.5 liter urin. Normalt kan
man knappt gå om man har en halv liter urin. Jag blev sjukskriven och fick tid för magnetröntgen. Hade inte
Maria tvingat in mig till sjukhus den dagen hade jag antagligen strukit med där.
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Och vad hände sedan?
De hittade en skugga. Men de visste inte om det var en inflammation eller en tumör och då fick jag göra
ytterligare tester. Att inte veta och gå och vänta på svar var jobbigt.
Och vad visade testerna sedan?
Att jag hade en stor tumör som låg och tryckte på urinblåsan. Och det var orsaken till att jag inte kunde gå på
toaletten och hade haft så ont.
Och nu, vad hände?
Jag blev flyttad till Radiumhemmet för fem veckor med både strålning och cellgifter.
Roger, du sa tidigare till mig att Radiumhemmet är det värsta stället du varit på. Varför?
De flesta som kommer dit dör. Jag låg där och under de 9 första dagarna dog tre personer och nästan jag
också. Men för min del så blev det kantboll åt rätt håll och efter fem veckor blev det operation. Tre lag med
kirurger opererade mig i 18 timmar. Det var en väldigt stor operation även för ett sjukhus som Karolinska.
Roger, hur blev det efter operationen?
Det gick inledningsvis bra efter operationen. Inga bakslag alls. Men när jag började med cellgifter i förebyggande syfte, ifall några metastaser hade spritts sig, så höll det verkligen på att gå illa. Man kunde tydligen
få 12 olika biverkningar av cellgifterna. Jag fick allihop plus ett par stycken till. Nu höll jag verkligen på att stryka
med igen. Hela kroppen blev svart och återigen var det Maria som räddade mig. Hon fick in mig till
Radiumhemmet igen och det var precis att jag hann i tid. Då vägde jag 58 kilo och hade ingen puls.
Men du berättade att det hände ytterligare en sak?
Jo, när jag började återhämta mig efter biverkningarna från cellgifterna fick jag komma hem. När jag var ensam
hemma en dag fick jag tarmvred. Det var utan jämförelse det värsta jag varit med om. Den smärtan var värre
än allt annat. Man får lätt just tarmvred när mycket ur buken är borttaget. När ambulansen kom fick jag morfin
och sedan expressfart till sjukhuset. Återigen var det med en hårsmån jag överlevde. Men efter det här så
vände det. Det var den 15 februari och det är starten på min väg tillbaka. Och idag väger jag 75kg igen.
Hur har stödet varit från Dipart och dina arbetskamrater?
Helt okey, många har hört av sig, skickat blommor och ringt. Grzegorz har nog ringt allra flitigast.
Besök har jag avböjt. Man är inte mycket att visa upp när man har 7 slangar rakt in i magen.
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Jens samtalade med en lugn och öppen Evertsson, forts..

Är det något vi som arbetsgivare kunde ha gjort annorlunda?
Nej, så som ni agerade passade mig bra.
Nu är du ju tillbaka och arbetstränar. När började du känna för att göra något på dagarna?
Jag började med Rehab för 5 månader sedan. Och nu blir jag allt starkare och jag vill ju göra något för att få
tiden att gå. Vill träffa kompisarna och få de sociala kontakterna att fungera igen.
Och varför ville du tillbaka till oss på Dipart?
Ja varför inte?
Så när du ville tillbaka vad gjorde du då?
Jag ringde Mats och så hade jag kontakt med Försäkringskassan. De har för övrigt varit förbaskat bra hela tiden.
Så jag hade möte med Mats och vi bestämde att jag ska börja arbetsträna 25% och så är jag fortsatt sjukskriven
under tiden. Den 4:e juni ska vi träffas och utvärdera hur det går. Målet är att jag ska tillbaka och jobba heltid.
Och nu är du tillbaka med dina arbetskamrater?
Ja, och det tog exakt ett år på dagen vilket är lite coolt. Känns bra.
Hur har du påverkats under det här året?
Ja det har ju varit psykiskt jobbigt. Dödsångest under nätterna. En gång till exempel efter operationen när de
gjorde en koll så sa en läkare att tumören kommit tillbaka. De gjorde ytterligare tester och jag fick vänta på
besked i 10 dagar. Fruktansvärda tio dagar. Sedan var det inget. En läkartabbe, en feldiagnos.
Annars måste jag säga att kirurgerna var oerhört proffsiga. Jag kunde inte hamnat bättre. Däremot var natt
personalen rena katastrofen. Men men….
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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.

Och om du har fått någon insikt under det här året, vad skulle det vara?
Skjut inte upp det du vill göra. Vill du åka till Thailand, gör det. Vill du köra en sportbil, gör det. Nästa år kan det
vara försent! Och det häftigaste jag varit med om i år var när jag för första gången på ett år kunde köra bil igen.
Jag åkte runt alldeles själv på Lidingö och tutade. Det var riktigt stort. Och för inte så länge sedan tog jag ut min
Harley Davidsson. Och körde själv, det var också helt fantastiskt….
Och Roger, jag förstår att din Sambo Maria har betytt mycket under den här tiden?
Ja, hon har ju till att börja med räddat livet på mig i varje fall tre gånger. Så helt fel har du inte.
Tack Roger för att du vill dela med dig.
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Vi sprang runt Tantolunden i Convictusloppet.

Thomas och Packe framför samlingsplatsen för alla löpare på Zinkensdam. Vi var säkerligen närmare 500
löpare vilket är bra då det var första gången Convictusloppet genomfördes. Kul idé och alldeles lagom långt
tyckte vi på redaktionen. Bilden är tagen bredvid en av våra gamla servicebilar som vi skänkt till Convictus.

Packe och Thomas bredvid
Ludmila, en av arrangörerna!

Vi blev ett riktigt bra gäng. Thomas, Kim, Kims väldigt söta flickvän, Jens, Packe,
Håkan och hans dotter Martina blev Dipartlaget för dagen. Åt Kim och Thomas
fanns inte mycket att göra. Att det alltid ska tävlas? Packe och Jens tog en skön
promenad runt Tantolunden istället. Varför inte njuta av stunden? Oavsett vilken
fart man hade så var det en skön kväll och arrangemanget var perfekt.

Vi anmäler ett Dipartlag till Midnattsloppet, Dipart betalar,
vi springer…. Alla intresserade ringer till Nathalie och anmäler sig…..
Haka på nu så vi blir ett stort gäng, käka efteråt?
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Dipart har fått kreditbetyget trippel A.
Det är faktiskt lite roligt och något av en milstolpe!

Vi har inte alltid haft en stabil och trygg ekonomi. Vi minns hur det var när vi ibland faktiskt
inte fick offerera vissa större beställare för de var osäkra på vår långsiktiga finansiella
stabilitet. Så att det nu ser betydligt bättre ut efter ett par år med stabila resultat är skönt.
Det är tryggt med en stabil balansräkning och därmed ekonomi. Det är helt klart så att ju
stabilare Diparts ekonomi är, ju tryggare är våra jobb. Och att Rune, vår styrelseordförande,
kan ta åt sig äran för i varje all ett av de tre A.na är också ett faktum.
Faktaruta:
Det högsta kreditbetyg ett aktiebolag kan få är AAA. Bland annat krävs att företaget omsätter mer
än 2 miljoner, har varit verksamt i minst 10 år och har nyckeltal som är väsentligt över branschens
genomsnitt. Om något av dessa krav inte uppfylls får företaget AA (god kreditvärdighet)
eller A (kreditvärdig). Övriga kreditbetyg är AN (nystartade företag där ingen negativ information
finns), B (företag med nyckeltal under branschsnittet eller som har negativ information) och C
(företag med stora betalningsproblem, förbrukat aktiekapital, konkursengagemang och
revisorsanmärkningar eller med nyckeltal långt under branschsnittet). Företag där viktig information
saknas eller är inaktuell får kreditbetyget – (streck), liksom företag som inte är aktiva.

Vi rekryterar för fullt till affärsområdet Betong!
Vi har nu annonserat i ett flertal tidningar och intervjuer har
skett kontinuerligt med olika sökanden. I dagsläget för vi
diskussioner med 2-3 personer som kan komplettera vårt
affärsområde Betong som projektledare. Fokus har också
hamnat på Ida, Max och Niaz som studerar till projektledare
och som jobbar all ledig tid hos oss i väntan på examen
nästa år. Vi ska verkligen se till att de utvecklas maximalt
när de är hos oss och de ska veta att vi gärna ser att de
börjar på Dipart efter examen från skolan.
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Vår styrelse tillsammans med ledningsgruppen var iväg
på det årliga strategidygnet. Framtiden skall stakas ut!

Vi var i år på Balingsholms Kursgård utanför Huddinge. Nära Stockholm men ändå i fantastiska miljöer vid
vatten och i skogsmiljö. Här är vi i inledningen av dagen och vi ser hur alla lyssnar spänt när Mats, som inte
syns på fotot, pratar.

Vår ordförande Rune Brandinger höll ett riktigt brandtal gällande vilka framgångsfaktorer vi måste arbeta
ännu mer med. Efter att man lyssnat på Rune så riktigt det kliar i fingrarna efter att ta tag i saker och ting…
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Vi fick bland mycket annat under det här dygnet jobba med vissa frågor i grupp. Här är det Jens, Kalle och
Martin som jobbar med frågan ”Hur säkerställer vi rekryteringen av framtidens ledare”

Thomas, Hasse Tilly och Mats jobbade som om de aldrig gjort annat än jobbat tillsammans i grupp.
Det är roligt att se hur många bra idéer som kommer fram om man lite vilt brainstormar som vi gjorde här.

Så var det dags för redovisning. Som i skolan fast
nu i skarpt läge! Kalle briljerade med kloka slutsatser.
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Här redovisar Jimmy sin
grupps idéer och tankar.
Förutom att jobba med de
två-tre viktigaste frågorna
för Diparts framtid så
umgicks vi på ett lättsamt
sätt och lärde känna
varandra ännu bättre!
Och det är nog så viktigt!

Vi bytte två gång- och cykelbroar på natten i Rinkeby.

Vi köpte in fyra broar från ett polsk smidesföretag då vi senare i år ska byta ytterligare två. Här ser vi hur de
ligger på långtradare i väntan på att lyftas på plats. Det här jobbet gick snabbt att utföra men oj vilken logistik
som har krävts för att få allt att klaffa.

Här har vi precis demonterat och bortforslat de gamla uttjänta broarna. Vi håller på att finjustera brofästena och
snart ska de nya broarna lyftas på plats. Betongfundamenten som vi ser på bilden har vi formsatt, armerat och
gjutit ute på vårt lager i Länna.
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Här har långtradaren med bron på flaket kört fram och ställt sig redo för montaget. Alla är spända, ingenting
får gå fel. Vi har bara några timmar på oss och allt ska redan vara dubbelkollat och kollat igen.

Och så lyfter vi den stora smidesbron och snurrar den 90 grader så den hamnar rätt. I det här läget var flera av
oss riktigt spända. Måtte den passa!!!
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Vi bytte på natten två gång- och cykelbroar i Rinkeby.

Max blev hyggligt glad när han var helt säker på att allt fungerat. En krigsdans på stället!!!

En färdig bro som verkligen ser ny och fin ut. Det här var lite av ett prestigejobb som vi klarade av på ett bra
sätt. Men det är givetvis krävande på ett annorlunda sätt. Ebbe har frågat utländska företag, kontrakt på
engelska har upprättats. Martin har inte mindre än två gånger fått åka och kontrollera produktionen i Polen
osv. Och vi kan konstatera att allt gått vägen. Samtliga involverade kan gott sträcka lite extra på sig!!!
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Vi hade en intern kurs i Settervallska Villan för våra
samtliga servicesnickare och rivare gällande asbest.

När vi gör byggjobb, och då särskilt när vi sanerar gamla
badrum och andra typer av våtrum så stöter vi regelbundet
på asbest. Det är inte så självklart att veta när det här farliga
materialet finns i exempelvis fogar eller skivor. Så det behövs
med jämna mellanrum en uppdatering i hur vi hanterar detta.
För att vi ska ha respekt för asbest är helt klart.
Och bästa sättet att visa respekt är att skaffa sig kunskap.

Jojje från ABVAC kom till oss och
höll i två utbilningar för vårt affärsområde Bygg. Det var inte bara
teori utan vi fick även se och
känna på olika materialprover.

Här visar och
berättar Jojje utifrån
egna erfarenheter.
Många av oss hade
relativt bra koll på
det här men det är
alltid någon ny
insikt man får under
en kurs.
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Och givetvis blev det tid för en fika och
lite erfarenhetsutbyte. Det här med att
anordna egna kurser är bra och något
vår kvalitetschef Kalle brinner för.

Vår MB-Grupp tog upp frågan:
Kan vi ha våra servicebilar som förmånsbilar?

Våra servicesnickare och även ett flertal av våra hantverkare i de andra affärsområdena åker hem med sina
servicebilar varje dag. Det är helt okey att åka till och från jobbet med servicebilen enligt skattemyndigheten då
hemmet är tjänstestället. Men väl hemma får man enbart åka 100 mil privat med bilen eller max 10 ggr på ett år
säger Skattemyndigheten. Det är ingenting. Och för att kunna bevisa att vi inte nyttjar bilarna mer än så privat
så har vi övergått till elektroniska körjournaler. MEN…. Om vi som har en servicebil vill kunna nyttja den privat
fler gånger än 10 under ett år och är beredd att betala förmånsvärde för det, Skulle det fungera? Det var frågan
vår MB Grupp ville lyfta med Kalle som är övergripande bilansvarig. Jens som VD var också med.

Vad säger regelverket? Vad skulle det innebära för kostnad för Dipart? För företaget får betala sociala avgifter
på förmånsvärdet. Hur gör våra konkurrenter? Mängder av frågor…. Det beslutades att Kalle utreder och Jens
skulle lyfta frågan i Byggmästareföreningens styrelse. Fler företag än vi måste brottas med dessa frågor. Det
kanske är ett branschproblem rent av? Vi från redaktionen bevakar frågan och återkommer.
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Vår bilpark och dess skötsel har varit en jättefråga
som vi nu slutligen en gång för alla har löst!
Vi har inte mindre än 65 bilar och då
räknas inte lastbilar, Bobcats och
släp in i den siffran. Av dessa har vi
av ren lathet köpt ut ett trettiotal
fordon när leasingen gått ut.

Det syns inte så bra på
bilden, men stålhättan
på den högra skon är
helt tillplattad.

Kalle och Marie har under en längre
tid jobbat med bilfrågan och kommit
fram till följande:
-Vi skall inte äga bilar.
-Bilarna skall bytas ut mot nya
betydligt tidigare än förut.
-Kostnaderna för bilarna skall hamna
i respektive affärsområde eller stab.

Så det vi nu gjort är att teckna avtal med Autoplan,
som är ett dotterföretag till Swedbank. De kommer
äga våra bilar, vaka över reparationskostnader,
påminna oss när det är dags för service och
avslutningsvis ta hand om bilarna och sälja dem.
Dessutom kommer de sköta all administration
gällande bilarna. Det är alltså ett helt nytt sätt att
jobba med bilfrågan. Vi likställer våra bilar med
vilket verktyg som helst. De ska bara fungera med
minsta möjliga ansträngning.
Jens skakar hand med Björn Brodin på Autoplan.

Vi är inte längre det lilla uppstickarföretaget utan är
idag väl kända på våra respektive marknader här i
Stockholm. Dessutom är det så att samtliga
tjänstemän betalar en inte försumbar slant varje
månad för att kunna nyttja sin företagsbil även privat.
Därför kommer samtliga nya bilar att börja strajpas
Mats, HRenligt skissen till höger. Vi byter
alltså strajpning
chef.
allteftersom vi byter ut våra företagsbilar.
Servicebilarna kommer se fortsatt likadana ut.
Det har tagit Jens, som är ansvarig för vår marknadsföring, lång tid att landa i detta. ”Nu är beslutet taget
och det känns rätt” hälsar han.
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Percy från
byggettan

Kalle, KMAansvarig på Dipart.

Vår stora kajrenovering åt Stockholms Hamn fortsätter.

Som Evertsson tidigare i tidningen sa ”Vi har kommit upp ett par divisioner” så kan vi inte annat än hålla med.
Vilket häftigt jobb. Här armerar och formsätter Witali, Grzegorz och några till för glatta livet. Nu börjar också
vädergudarna vara snälla mot oss. Det är betydligt trevligare att jobba här nu än det var vissa dagar i vintras.

Witali håller i betongslangen och Grzegorz sköter vibbran. Ytterligare ett antal meter kaj är gjutna.
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Och så kommer då ytterligare ett skepp. Det är bara för oss att avbryta arbetena. Vattenbilningen stannar av,
dykarna kallas upp och vi får igen ett break. Problemet vi brottas med här är det omöjliga i att planera. Vi vet
aldrig mer än en timme i förväg om ett stort skepp ska lägga till...

Vi har haft inte mindre än 6 anläggningsdykare igång.

Nytt skepp in och dykarna upp…

Till vänster vårt dykskepp, till höger vår etablering, i mitten
en bit kaj färdig för gjutning. En vanlig dag i Frihamnen…

Martin Olsson sitter på heltid i hamnen
och sköter jobbet.
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Svenskt Näringsliv hade ett seminarium, vi och Ikea var
inbjudna som goda exempel inom arbetsmiljöarbetet.

Max testar utrustningen innan
vi åkte ut.

Så här ser vägbanan ut..

Robert från Svenskt Näringsliv inledde seminariet för de 120 som var på plats, Han poängterade vikten av att
alla inblandade samarbetar i frågan.

Ikea hade en proffsig presentation.

Vår kvalitetschef Kalle, snart en guru
inom arbetsmiljö.
Kalle berättade om
Diparts arbete med
arbetsmiljö och
tryckte på medvetenheten och allas ansvar för arbetsmiljön.
Att Dipart blev inbjudna med IKEA är
häftigt.

Panelen med representanter från fack och arbetsgivare grubblar…

Sida 20

Kalle blev tackad
med blommor och
applåder.

