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Vi besökte Andreas och Håkan som på
plats sköter ett stambyte av 31 lägenheter.

Vi på Redaktionen känner, efter mer än 10 år med platsbesök, av när ett bygge är sunt. Och det
var precis den känsla vi nu fick. Att Håkan har koll på hyresgästernas önskemål, våra samarbetspartners och logistiken i största allmänhet stod helt klart efter en trevlig förmiddag ute på bygget.
Läs mer på sid 4-5
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Ett exempel på att vi kommit långt är de två
kontroller vi haft från Arbetsmiljöverket den
senaste veckan. På bägge byggena dök bara
representanter från myndigheten upp och
genomförde en noggrann kontroll.
Jonny berättade glatt att på vindarna vi bygger
fick han en guldstjärna. Det är Jonnys ord och
kanske lite färgade. Och jag kan konstatera att
jag inget mer hört vilket bekräftar hans ord.

Ingen har allvarligt skadats på våra
arbetsplatser, och så ska det förbli!
Det finns vissa saker som vi aldrig får tumma på.
Säkerheten på våra byggarbetsplatser är en
sådan. För länge sedan brukade jag säga ”ingen
balkong är värd att dö för” och jag tror alla
förstod vad jag menade. Idag är vårt arbete
gällande säkerhet så mycket mer än de orden.

Det andra besöket fick vi på Borensvägen där
Nazif är platsansvarig. Han sa ”jag tycker det är
bra att de kommer ut och jag fick flera riktigt bra
tips på förbättringar, ögonvattnet var gammalt,
våra gasflaskor måste vara täckta även
ovanifrån och ytterligare ett par punkter” Har
man den inställningen så blir varje besök från
arbetsmiljöverket ytterligare en möjlighet för
oss att bli ännu bättre.

Först och främst vill jag lyfta fram
medvetenheten om riskerna. Riskerna finns där
hela tiden, det visar statistiken om inte annat.
Det händer många olyckor i vår bransch och de
sker oftast när vi minst anar det.
Vi har nu skyddsombud, bra killar (när får vi
första tjejen?) som är välutbildade och som tar
sin roll på allvar. Projektledarna på Dipart går
också kurser och blir allt bättre. Och jag upplever
att det här är ett arbete där alla på Dipart strävar
åt samma håll. Vi har mig veterligen aldrig haft
en dispyt mellan ”kontoret” och ”gubbarna”
gällande säkerhet utan vi har alltid varit eniga.
För mig känns det också väldigt främmande att
gå emot vad Niklas vårt huvudskyddsombud
anser gällande säkerheten.

Arbetsmiljöverkets representant och Nazif.

Jag kan bara ytterligare en gång poängtera att vi
aldrig har haft en allvarlig olycka. Och nu gäller det
att vi fortsätter arbeta klokt och gemensamt så vi
alla slipper att någon gång få uppleva det.

I början på mars börjar Karl-Johan Brännström
på Dipart. Hans roll som kvalitetschef och BF9K
ansvarig kommer också handla om att värna om
en säker arbetsmiljö. Det är bara ytterligare en
satsning vi gör för att ligga långt framme gällande
säkerheten.
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VD Dipart Entreprenad AB
Och ansvarig utgivare av Dipart Monthly

Vi jobbar med att ta fram rätt lön, bra arbetsvillkor och
att skapa en egen yrkeskategori för våra vattenbilare!

Niklas (från MB-gruppen) Tony, Evertsson, Mats, Jokisaari och Rolle diskuterar hur lön, raster och arbetsmiljön
ska utformas i framtiden på Dipart. En del saker har landat. Nämligen att säkerheten får vi aldrig tumma på och
att lönen ska ligga på 200 kronor i timmen på grund av arbetets tuffa arbetsmiljö. Kvar att lösa är hur rasterna
ska disponeras så maskinparken har så hög beläggning som möjligt. Och vi var alla överens om hur viktigt det
är men vi har bara inte löst hur det ska gå till. Mötet enades om att fortsätta diskussionen inom kort.

Niklas, platsansvarig på vårt största betongjobb
där vi är fem som vattenbilar, blev ombedd att
närvara i sin egenskap av MB-representant.
Hans roll på Dipart kan inte överskattas. Niklas
är uppskattad av både företagsledningen och av
sina jobbarkompisar ute på byggena!

Under de senaste åren har vi satsat mycket pengar och energi på att bygga upp en vattenbilningsavdelning.
Nu har vi en maskinpark som är toppmodern, ett gäng motiverade killar och mycket jobb. Att vi dessutom får
satsa energi och kreativitet på de här frågorna är helt naturligt. Och mycket underlättas av att vi har bra
relationer och kan bolla frågorna med Byggettan och Stockholms Byggmästarförening.
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Vi besökte stambytet vi utför åt Brf Åseterassen.

Håkan håller i jobbet på plats, och han är som gjord för det. Koll på läget, kan bygg och lite av ett socialt
fenomen. Och det måste man vara om man ska få ett bygge med 31 uppdragsgivare, som ofta har egna
önskemål och behov, att bli nöjda. Och till sin hjälp har Håkan Andreas med sitt härliga engagemang.
Den största orsaken till att vi
gör om badrummen är att
det är bomt…

”Jobbet är som sagt på 31 badrum. Vi är just nu i en spännande fas på
projektet och håller på att avsluta en etapp och påbörja en annan. Så just nu
har vi 12 badrum igång. Orsaken till att jag tycker jobbet fungerar så bra är att
vi har med trevliga hyresgäster att göra, har en förening vars styrelse är bra att
samarbeta med och så att våra underentreprenörer är så engagerade” säger
Håkan om vi på redaktionen fritt får citera honom.
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Rörmokarn och Andreas går igenom en detalj
inför färdigställandet av ytterligare ett badrum.

Håkan och Andreas monterar med
millimeterprecision upp en handukstork.
Till höger ser vi ett brev från Ordföranden till
vår affärsområdeschef Jimmy Bergström
angående jobbet. Kim som nämns i brevet är
förstås vår projektledare Kim Tyborn som
tyvärr inte kunde närvara vid vårt reportage.

Hej Jimmy!
Hoppas att det är bra med dig och att du undvikit influensan.
Ville bara ge dig lite feedback om vårt projekt med badrumsrenoveringen på Åsöterrassen. Nu är vi inne på etapp 3 av 5 och
avslutet är planerat till 10 juni.
Ville bara säga att Kim och Håkan är helt suveräna i att hantera vårt
projekt, det finns en helt otrolig glädje och de problem som dyker
upp har lösts på det bästa sätt och alltid med ett skratt.
Medlemmarna i fastigheten är otroligt förtjusta och ofantligt nöjda
med allt de gör.
Du skall också veta att samtliga hantverkare som är med i projektet
har samma positiva inställning och är otroligt omtyckta av
medlemmarna.
Du förstår att det är ett projekt som fungerar mycket, mycket bra.
Jag har sagt till alla hur bra det är, men du får gärna framföra hur
nöjda vi är.
Vi hörs.
MvH
Bosse
Ordförande Brf Åseterassen.
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Mikael Öhman börjar som projektledare på Syd

Vi på redaktionen åkte ut till Öhman och hälsade honom välkommen till oss på Dipart.

Micke, välkommen till Dipart, och vi måste börja med att fråga, vad föredrar du att kallas?
I grundskolan var vi många Mikael, så det blev Öhman och det skulle jag föredra, är van vid det nu.
Du ska vara projektledare för byggservice, hur kom det sig att det blev byggbranschen?
Jag har alltid tyckt om att skapa saker, se resultat. Tror det började redan som pojk då jag älskade att tälja
pinnar. Sedan har det bara fortsatt. Först sommarjobb med kabeldragning sedan byggskolan och där fick jag
prova på plattsättning, vilket jag tyckte mycket om. Så nu har jag 20 år som plattsättare och två år som
tjänsteman i bagaget. Och nästan hela tiden har jag jobbat mot privatkunder och ofta med olika
försäkringsbolag involverade så jag känner mig trygg i det.
Och vad är det som gör vår bransch så rolig tycker du Öhman?
Jag gillar resultat. Har alltid varit mån om att kunna se det färdiga resultatet i det jag gör och det kan man i
bygg. Jag strävar alltid efter att bli klar med det jag gör och vill vara stolt över resultatet jag uppnått.
Plattsättning i all ära, du har också ett annat stort intresse inte sant?
Jo det stämmer. Förutom min familj förstås som är det viktigaste så kommer innebandyn. Jag har först en
karriär som aktiv där jag nådde allsvenskan som spelare. Men där jag verkligen kommer till min rätt är som
ledare. Just nu är jag lagledare för Caperios herrar i Superligan. Vi är en riktig innebandyfamilj och mina barn
spelar också och min fru har en karriär som elitspelare.
Ja de ledaregenskaperna kommer du få mycket glädje av, vad blir din största utmaning på Dipart?
Det praktiska kring byggnation, där känner jag mig trygg. Att lära mig alla administrativa system och
hanteringen av alla program blir utmaningen. Och den ser jag fram emot. Ska bli kul att börja jobba här och
det känns redan riktigt bra!
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Dipart Syd bygger om sina lokaler

Martin och Öhman diskuterar hur anpassningen av lokalerna ska ske. Ja lokaler… Det är ett antal byggbodar
som vi inreder så det blir ett funktionellt kontor. Och det fungerar. Nu ska vi skapa en ”öppen planlösning”
genom att ta bort en vägg. Tur vi har kompetensen inhouse….

Dipart Syd har nu flyttat från vårt tidigare lager till
en asfalterad yta precis bredvid. Den är nu
färdigställd för att passa Syd optimalt. Kontor för
fyra tjänstemän, byggbod, verkstad och ett upplag
för material. Precis allt som behövs men inget mer!
Nu kan man säga att bygget av Dipart Syd,
byggservicespecialisterna på Dipart, är färdigt och
det är i år verksamheten ska sätta sig och fullt
fokus läggas på produktionen.
Martin monterar vant upp luckorna som den
duktige servicesnickare han är..
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Affärsområdet Betong hade en egen dag!!!

Egentligen var det tänkt att vara en kick off inför våren och att vi i samband med det också skulle gå igenom
förra årets jobb. Och så blev det också även om de frågeställningar vi haft gällande vattenbilningen också kom
upp på dagordningen. Om vi summerar dagen så kan vi konstatera att Betong numera är det klart största
affärsområdet på Dipart och också det som under 2012 gick bäst. All heder åt alla på Betong!!! 

Mats pratade om vår värdegrund och på vilket sätt den
kan hjälpa oss i våra dagliga beslut och handlingar.

Efter en hel dag på kontoret så var det dags för
middag och efterföljande trekamp. Många av oss
har dolda talanger och det här var en chans att få
visa upp dem, samtidigt som vi lärde känna
varandra ytterligare och skapade mer vi-känsla i
gänget. När vi ordnar aktiviteter inom
affärsområdena så är uppslutningen mangrann.
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Vi har investerat i ytterligare en handlans!

Rolle och Evertsson framför vår nya handlans. Den är betydligt kraftigare en de två vi har sedan tidigare. Den
är bra speciellt när vi ska vattenbila ytor som är för små eller trånga för vår stora robot men ändå övermäktiga
för de övriga lite mindre handlansarna. Med den är vår maskinpark mer komplett.

Tony håller här på med finjusteringar och en
mindre ombyggnation innan driftstart.

Det är maffiga motorer..
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Vi har kommit igång med konstverket på Djurgården

Vår etablering ligger med fint sällskap. Omgivningarna är nog de finaste vi haft på ett betongjobb någonsin…
Kul att vi får förtroendet på den här typen av projekt. En vacker omgivning ger lite extra glädje till vardagen.

Cheswald och Andrzej håller som bäst på att armera upp inför första gjutningen.

Cheswald böjer till armeringen.

Andrzej och Andrzej kontrollerar att allting är i våg.
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Vi besökte våningsrenoveringen på Värtavägen.

Vårt mest säsongskänsliga affärsområde är Projekt. Balkonger, fasader, fönsterbyten och altaner är jobb som i
regel utförs under de varmare månaderna. Så att ha full beläggning även under vintern är en nyckelfaktor för ett
bra årsresultat. I år har Projekt två stora jobb som går under vinterns tuffaste månader. Det är bra och därför
valde vi att besöka ett av dem, nämligen Borensvägen i Årsta.
Polle, Wiklund och Kaveh är nyckelpersoner när det gäller att göra om den här lägenheten från originalskick
till en utsökt modern våning med bibehållen gammal charm. Ska bli kul att följa projektets gång.

Polle är platsansvarig för bygget. Det som vi
från redaktionen direkt märkte var den ordning
och reda som utmärkte arbetsplatsen. Den
märks överallt. Ingenting lämnas åt slumpen!
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Stefan Henningsson börjar som projektledare på Norr!
För ett par månader sedan satt Pastorn, Thorsell och Jens och
brainstormade tillsammans. ”Vi skulle verkligen behöva
komplettera vår organisation härute med en riktigt kompetent
och erfaren projektledare” sa Pastorn och suckade fundersamt.
När han fick frågan ”om du fick välja fritt ur hjärtat bland alla du
känner i branschen…” Så sa Pastorn direkt. ”Ja det är ju
Stefan Henningsson på Sigtunahem, han är helt suverän men
han har ju jobb” Ja så är det ju men frågan är ju fri…
Resten är historia och Stefan har nu till allas glädje börjat hos
oss. Vi från Redaktionen satte oss med honom och tycker att
vi nu känner varandra lite bättre.

Stefan, varmt välkommen till Dipart. Men hur började det här. Hur fick du först kontakt med oss?
Jag hade ett byggföretag som hette Tectona Bygg. Vi hade sedan ett par år tillbaka ramavtal med Sigtunahem
och det fungerade riktigt bra. Sedan var Sigtunahem tvungna att gå ut med avtalet på LOU och jag förlorade
kontraktet, till Skanska och Dipart som fick dela på byggserviceuppdraget på Sigtunahems fastigheter.
Ja det måste ha varit tråkigt, vad gjorde du då?
Ja det var inledningsvis bittert då jag hade ett bra förhållande till Sigtunahem. Och vi hade tyvärr lagt allt krut
på att serva dem så då stod vi där utan uppdrag. Men det ordnade sig bra för Sigtunahem ringde och erbjöd
mig jobb som projektledare. Jag blev glad, sålde mitt företag och tackade ja.
Så då gick du över till beställarsidan och jobbade som projektledare hos din tidigare uppdragsgivare?
Ja det stämmer. Och mitt uppdrag blev att sköta mitt tidigare område där nu Dipart var entreprenören. I början
tänkte jag att vilka är det här som tagit mitt jobb och var skeptisk. Men det gick över tämligen omedelbart för
hantverkarna från Dipart som jag mötte ute på fältet var trevliga och professionella. Sedan har jag lärt känna
dem i min roll som beställare och jag har alltid varit imponerad över hur väl de gjort sitt jobb.
Vad kul, kan du ge något exempel på det?
Ja tydligast är väl vad som hänt under de snart fyra åren som avtalet varat. Skanska fick halva Sigtunahems
bestånd och Dipart andra halvan. Exakt samma förutsättningar. Skanska är fortfarande två man och en
servicebil och Dipart har numera Dipart Norr med allt vad det innebär.
Hur kommer din övergång från Sigtunahem till Dipart påverka vår affärsrelation tror du?
Enbart positivt hoppas jag. Att jag går tillbaka till entreprenörsledet är lite som att komma hem igen. Och
innebär inte att jag har något negativt att säga om vare sig att jobba som beställare eller på Sigtunahem.
Det har varit bra och lärorika år. Byggchefen på Sigtunahem har varit proffsig, gratulerat mig till nya jobbet
och bjudit in mig för att diskutera ett fortsatt samarbete. Hans sätt att ta min övergång har nog fördjupat
vårt samarbete och glatt mig mycket.

Vad, om du får säga det själv, tror du att dina styrkor ligger som projektledare?
Jag har jobbat i branschen i hela mitt liv. Frågor jag brinner för är effektivisering genom att välja smarta
lösningar. Sedan tycker jag också om att kalkylera och få till konkurrenskraftiga anbud. Och självklart att
göra jobb som kunderna är nöjda med. Det är ju ändå slutmålet med det vi gör.
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Svensk folkhälsa ska nu i vår genomföra
läkarundersökning av samtliga oss på Dipart!

Mats lyssnar på Ulrika och Cia som berättar något kul..

Vi kommer genomföra läkarundersökningarna under perioden vecka 11 till 16. En kontaktperson från varje
AO och enhet ansvarar för en bokningslista för läkarundersökningarna. Ulrika (i mitten på bilden) kommer
ringa respektive kontaktperson för att lösa allt det praktiska. Undersökningarna är gedigna och om något
verkar vara onormalt så blir man slussad vidare för noggrann utredning hos specialist. Obs, det är viktigt att
vi respekterar Svensk Folkhälsas arbete och kommer ihåg avtalade möten. Om vi uteblir utan orsak från ett
avtalat möte får vi själva stå för kostnaden, så det ser vi till att undvika!!

Ny stor order till vårt affärsområde Betong!!
Vi gjorde det här
garaget förra året.
Med start i mars ska
vi göra ytterligare två!!
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Witali och Grzegorz hjälpte våra optiker med
synundersökningar och att prova ut glasögon.

I snart 12 år har vi tillsammans med några
helt fantastiska optiker varit ute på
härbärgen och gjort synundersökningar.
Det som är hela grejen är att vi har med oss
lådor fulla med begagnade glasögon så
våra ”kunder” får prova ut ett par lämpliga
glasögon direkt efter undersökningen. Och
tro oss på redaktionen när vi säger att
många i Sverige idag går omkring utan att
kunna se!

Hej Jens!

Den här gången var vi på Crossroads. Det är en plats för
främst människor från länder utanför EU som kommit hit för
att jobba. Men inget jobb, ingen bostad och pengarna tar
slut… Det kan gå snabbt. Witali och Grzegorz var oumbärliga
främst därför att de pratar förutom svenska även ryska,
polska och tyska vilket underlättar arbetet enormt i de många
fall gästerna pratar något av de språken.

Vi hjälpte 54 st på Crossroads. Det som slog oss alla var att det gick otroligt smidigt
och snabbt att göra synundersökningarna, även om det ibland var svårt med
språket. Vi förstod sedan att det berodde på att det inte fanns så mkt drogproblematik
eller psykisk sjukdom hos Crossroads gäster. De flesta var papperlösa.
Greg o Witali är kanon :)
Kram Katta
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Lite information om vår bilpark!!

Dino Gerdin, föreståndare för Bryggan Vantör, tar över Agnethas Caddy Biogas. Agnetha tar en annan Caddy
som ersätts av en VW Transporter. På så sätt blir det ett triangelbyte som alla tjänar på. Det känns också
skönt att vi även i fortsättningen kan stötta Dinos fantastiska verksamhet med bil.

Trafikkontoret har åsikter om vår strajpning…

När vi jobbar ute på vägar, i tunnlar och på lederna så gäller det att vi syns. Vilket Trafikkontoret med all rätt
tycker är viktigt och har påpekat för oss. Därför har vi gjort ett avsteg från vårt profilprogram.
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Lediga tjänster där rekrytering pågår…
Vi behöver hela tiden komplettera vår organisation. Vid varje rekrytering så tittar vi först och främst
internt. Har vi någon på Dipart som vi tror skulle passa? Om så är fallet tar vi kontakt. Men om någon av
oss vill förändra vår arbetssituation och prova något nytt så ringer vi Mats!!
Vattenbilning: Vi behöver ytterligare två personer till vår vattenbilningsavdelning. Givetvis ingår allt som
rör vattenbilning i arbetet såsom service av maskinerna, täckning av arbetsytan, ta hand om vatten till och
från arbetsplatsen och självklart att utföra själva vattenbilningen. Vattenbilningsgruppen består idag av 4
man och ingår i affärsområdet Betong. Ta kontakt med Mats (mats@dipart.se)
Servicesnickare till Syd: Vi behöver ytterligare 2-3 snickare som förutom att vara duktiga självgående
yrkesmän även ska vara socialt kompetenta utöver det vanliga. Kundkontakten är en stor och viktig del i
arbetet och ett tålamod och en förmåga att anpassa sig till olika människor är en förutsättning för ett
framgångsrikt servicearbete. Körkort och bra förmåga att kommunicera på svenska är krav. Ta kontakt
med Mats.
Servicesnickare till Norr: Kommer antagligen att bli aktuellt inom kort.
Projektledare till Betong: Vi utför broreparationer, renoverar P-hus och garage, gjuter stora
betongkonstruktioner som ibland till och med invigs av vår majestät Konungen. Så självklart krävs en stor
teknisk kompetens. Men lika viktigt är att kunna leda, entusiasmera alla killar och tjejer som jobbar inom
affärsområdet. Med stora avancerade projekt kommer också en nödvändighet av administrativ fallenhet.
Kalkyler ska räknas, anbud ska skrivas, projekt ska få sin nödvändiga dokumentation och ekonomin ska
redovisas. Den som söker bör veta vad som ingår i jobbet. Intresserad? Ta kontakt med Mats.

Jurek har under en längre tid svetsat med den äran…

Dipart Syd har ett stort jobb där
svetsning ingår. Tanken var att en UE
skulle göra jobbet. Men de hade
sedan inte resurserna och Jurek sa
att han svetsat mycket i Polen. Det
visade sig att han var outstanding!!
Ingen gör jobbet bättre eller
snabbare!! Jimmy hälsar att han är
mycket nöjd med Jureks jobb!!
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