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Radioprogrammet Kaliber besökte oss och temat
var arbetsmiljö. Lyssna på P1 den 31/3 kl 12.00.

Niklas blir intervjuad i sin roll som huvudskyddsombud. Det är ingen enkel uppgift
att få en mikrofon framför munnen, höra frågan och direkt svara något bra…

Sida 1

Läs mer på sid 3

Jag tycker att Byggnads gör klokt i att föra upp de
två frågorna Säkerhet och Ordning och Reda i
branschen på dagordningen. Det måste hända
någonting och bli mer verkstad och mindre snack.

Vi är i en spännande fas nu, både för
branschen som sådan och för oss på Dipart
Vår bransch är mitt uppe i avtalsförhandlingarna.
Byggnads har lagt fram sina yrkanden inför årets
lönerörelse. De trycker på två saker:
-Säkerheten ute på byggena. Den är enligt
Byggnads alldeles för dålig och att en
byggnadsarbetare varje månad ska förlora livet är
oacceptabelt.
-All kriminell verksamhet som pågår i vår bransch.
Främst är det de långa entreprenadkedjorna de
riktar in sig på. Att det ofta är tre eller fyra företag
inblandade innan man kommer ner till det företag
som gör jobbet är oacceptabelt. Kontrollen blir
obefintlig och när jobbet väl görs är ofta svarta
pengar och skattebrott ett faktum.

Arbetsgivarsidan vill ha moderna
medarbetaravtal. De vill bort från ackordet som
förutom att det genererar ständiga konflikter ute på
byggena dessutom är kostsamt. Varje anställd
som går på ackord kostar 2500kronor varje månad
bara för att kunna bestämma vad han eller hon ska
ha i lön just den månaden. Arbetsgivarna vill ha
månadslön och att den ska kunna förhandlas fram
mellan företagen och deras anställda.

Sammanfattningsvis handlar det mycket om
ackordet. Arbetsgivarsidan och då främst de fyra
stora börsnoterade byggföretagen vill ha bort
ackordet och det vägrar Byggnads gå med på. Jag
upplever att i alla andra frågor där har vi i stort sett
samma grundsyn. Ja vi får helt enkelt vänta och se
om det blir en strejk. En sak är dock klar, blir det en
strejk blir den oerhört kostsam. Uppgifter finns om
att den skulle kosta samhället 200miljoner per dag.
För oss på Dipart har vintern varit tung. Vi har som
nästan varje år förlorat en hel del pengar och gått
lite på sparlåga. Nu äntligen kommer våren och vi
kan alla sätta absolut full fart. Glädjande är att vi
står starkare än någonsin inför vår, sommar och
höst. Vi har kompletterat vår organisation med flera
duktiga hantverkare och tjänstemän, vi har löst
frågor som lönerna för vattenbilarna och
matersättningen för servicekillarna. Ja vi har helt
enkelt utnyttjat vinterns mörker för att förbereda oss
inför den delen av året som är vår. Och den är
äntligen här nu och det är helt underbart!

Nu ska vi snabbt växla upp till maxfart och det
ska bli spännande att följa våra fem olika
affärsområden och se hur nära sina respektive mål
de kommer i år! Förrförra året var Projekts, förra
året var Betong outstanding. Vilket eller vilka affärsområden blir de som överraskar mest positivt i år?

Personligen är jag emot ackordet, tycker inte det
fungerar ihop med våra grundvärderingar. Det
underlättar inte säkerhetsarbete, mångfaldsfrågorna eller att skapa ett klimat där alla får vara
med. Dessutom vill man som företagare veta vad
kostnaderna är i förväg samt givetvis undvika
ständiga konflikter.
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VD Dipart Entreprenad AB
Och ansvarig utgivare av Dipart Monthly

Radioprogrammet Kaliber besökte oss för att få veta
mer om hur arbetsmiljön är ute på ett normalt bygge.

Radioprogrammet Kaliber är lite som Kalla Fakta fast i radio. Duktiga journalister som gräver i ämnen som
behöver belysas. Journalisterna är erkända och har vunnit priser för sin grävande journalistik. Vi fick frågan om
vi ville vara med, tog den, funderade och svarade visst, Ni får komma till oss!

Jonny Ljungman är van vid media, ett 70:tal
tv-program går inte obemärkt förbi.

Mats har varit vår KMA-ansvarige i många år.
Dessutom har han varit ordförande i Byggmästareföreningens BF9K-utskott. Det var säkert
erfarenheter han hade nytta av när frågorna runt
vår arbetsmiljö blev invecklade och gick ner på
detaljnivå.

Niklas läser ur någon av
pärmarna för reportern.
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Ljudet av nybryggt kaffe
måste ju få vara med….

Hasse Tilly gjorde som nybliven styrelseledamot
i Dipart en rundtur på våra olika etableringar.

Petri, Johan, Hasse, Uffe och Thomas pratar
och Hasse berättar lite om sig och hur det
kom sig att han tackade ja när frågan om att
vara med i vår styrelse kom.

Hasse besökte först vår etablering vid Hornstull. Där har våra betongare som ingår i bropatrullerna sin fasta
etablering och vi på redaktionen måste bara säga att det är en förnämlig lokal. Att Hasse är byggare i grunden
märkte man snabbt. Frågorna han ställde var relevanta och det märks att han kan branschen. Det var bara
riktigt trevligt… Petri berättade bland annat om sina hundar och framgångarna han haft i hundlandslaget.

Här visar Johan bilder på Petris hundar för Hasse.
Johan skojade säkert om att man kan inte se vem som
är vem… eller något sådant om vi känner honom rätt.
Dipart har idag ett styrelsearbete som sköts som om vi
vore ett betydligt större företag. Det är viktigt att vi i vår
styrelse har olika typer av kompetens. Hasse Tilly och
vår ordförande Rune Brandinger är bägge externa
ledamöter med olika expertkompetenser. Ska de ha
möjlighet att fatta kloka beslut så gäller det att de kan
verksamheten. Därför gör vi en sådan här rundtur på
våra etableringar.
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Sedan gick vi ut på lagret och här berättar
Thomas något gällande produktionen.

Efter att vi varit i Hornstull så åkte vi
vidare till Dipart Syd i Länna

Vi kom ut till Syd ungefär vid 10 tiden. Kim och Jimmy var inne och de berättade för Hasse om den komplexa
verksamhet de driver gällande byggservice till främst försäkringsbolag. Efter ett tag kom Agnetha in och gjorde
oss sällskap. Dipart Syd har efter den senaste ombyggnationen verkligen fått det mysigt. Att fyra byggbodar
kan bli så bra! Hasse hade en bra bild av vår verksamhet på Syd när vi åkte därifrån för att få lunch på
Convictus i Högdalen….

Då Hasse visste i förväg att vi skulle till Convictus dagverksamhet och att det där finns ett stort behov av
kläder och annat så hade han klokt nog gjort vårfint i garderoberna. Flera av gästerna hjälpte till att bära in
påsarna med kläder och skor mot gratis lunch.

Hasse fick ett varmt välkomnande av Dino som är föreståndare i Högdalen (och vår gode vän sedan flera år).
Dino gick runt med Hasse och berättade om alla de tjänster de tillhandahåller. Allt handlar om att tillfredsställa
grundbehoven så man orkar ta ytterligare ett steg. Är du hungrig så orkar du inte söka bostad eller
sysselsättning… Vi på redaktionen kan intyga att det var en annorlunda och uppskattad upplevelse för Hasse.
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Hasse avslutade sin rundtur på Dipart Norr

När vi kom ut till grabbarna på Norr fanns Leonidas och Norman där redo för att ge en guidad rundvandring.
Leonidas berättade med engagemang om hur vi haft en skyddsrond på vår etablering, och att vi tydligen varit
hemmablinda. För det fanns mycket att förbättra då säkerheten i vissa fall var bristfällig. Vi hade exempelvis
aldrig kollat att brandposten fungerade.

Vi blev ganska många runt bordet och alla blev nog lite imponerade både av Hasses breda erfarenhet
och av hans blygsamma framtoning. Han blev lite som en i gänget vilket säkert uppskattades.

När klockan närmade sig fyra tog Hasse och tackade för
sig. Grabbarna från Norr hade gjort ett bra jobb och
informationen om verksamheten hade varit gedigen.
Dessutom så hade vi fått träffa en stor del av gänget. På
bilden ser vi en nöjd styrelsededamot som nu känner till
Dipart ganska väl. Och efter en hektisk dag så var det
nog ganska skönt att sätta sig i köerna mot Älvsjö.
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Vi hade ett viktigt och konstruktivt MB-Gruppsmöte

Det var ett tag sedan vi hade ett MB-gruppsmöte. Och vi började egentligen med att konstatera att vi måste
gemensamt se till att de hålls regelbundet. ”Det är ju inte nödvändigt att jobba med problem, vi kan ju arbeta
med förbättringar av sådant som fungerar också”. För vi var överens om att de frågor vi jobbar med brukar vi
lösa på ett konstruktivt och bra sätt.

Jens berättade exakt hur vår organisation ser ut idag.

Grzegorz, Niklas, Norman och Rolle fick också
information om hur vår affärsplan ser ut och att vi
tagit fram en kortversion av den som alla på Dipart
ska få ett eget exemplar av. ”Det vore kanon” sa
Norman.

Förra mötets protokoll gick vi självklart igenom.
Lite kul att se vad som faktiskt har hänt sedan dess…
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Fasta kostnader, bruttovinst, täckningsgrad… Mats förklarade och alla nickade
instämmande…

Vi diskuterade igenom ett par olika policys. Vad gäller vid…. Här hade vi precis enats om en formulering som
rör vår vattenbilningsgrupp och dess lön vid in och utlåning. Det är viktigt när man jobbar så här att
kompetenser inom i stort sett allt vi gör på Dipart finns inom vår grupp.

Rolle skriver under
en genomarbetad
och färdig policy.
Den är riktigt bra!!

Niklas tog upp att det är ett glapp mellan
gubbarna på de större byggena och projektledaren. Det behövs någon däremellan.
Här sitter Janne Norman och läser vår Affärsplan Light 2013.
Det är en sammanställning på 12 sidor av vår affärsplan som
annars är betydligt mer omfattande. Det är Rune som lagt ner ett
hästjobb på att banta ner den utan att förlora något väsentligt!
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Det är dags för val av ny MB- grupp!

Vår nuvarande MB-Grupp. Grzegorz, Niklas, Norman och Rolle.

Vad är en MB-grupp?

Dipart har ett avtal med facket, dvs Byggnads, om att deras medlemmar på Dipart kan företräda facket i vissa
viktiga frågor som rör kollektivavtalet och dess medlemmar. En grupp väljs ut på ett demokratiskt sätt av
medarbetarna och bildar en grupp, en s.k. MB-Grupp (MB=medbestämmande). MB-gruppen har sedan ett
mandat att föra en dialog med företaget och förhandla om bl.a., policyfrågor, arbetsmiljöfrågor,
kompetensutveckling, turordning vid händelse av arbetsbrist, mm. MB-gruppen har inte mandat att förhandla
om löner. Den förhandlingen sker fortfarande direkt med Byggnads. Ledningen ska också informera om hur
det går för Dipart och om viktiga förändringar sker i verksamheten.
MB-gruppen är därför ett viktigt forum för att vara med och driva frågor som utvecklar vårt företag. Den för
medlemmarnas talan och därför är det viktigt att de frågor som vi måste ta i lyfts till MB-gruppen. Det är allas
ansvar. Från ledningens sida så är vi glada för samarbetet och vill att det utvecklas ytterligare. Våra möten
går i positiv anda och vi har samma mål! Att skapa ett trivsamt och konkurrenskraftigt företag.

Så var med och engagera er!
Nu är det dags! På nästa stormöte efter semestern sker omval till vår MB-grupp. Tre ordinarie
ledamöter och tre suppleanter ska väljas. Alla som är fackligt anslutna i byggnads kan ställa upp i
valet. Röstning sker sedan på ett demokratiskt sätt av medlemmarna.
Ni som är intresserade eller har frågor kring MB-gruppen och dess arbete? Ring och prata med
Roland Åstrand på 0707-32 22 36.
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Bygg svetsar ihop sitt gäng genom teambuilding..

Vi har egentligen gjort en helrenovering av vårt affärsområde Bygg. Ny inriktning, ny ledning och ett flertal nya
hantverkare då ett antal av de ”gamla” snickarna gick över till Norr och Syd under den period förra året då vi
hade dåligt att göra i Bygg. Så att vi nu satsar på att få ihop det nya gänget är självklart. Jonny som affärsområdeschef har valt att satsa på 4 halvdagar med intensiv teambuilding, med hjälp av Prestationsbyrån.

Vi har under ett antal år jobbat tillsammans med
Prestationsbyrån. Det är så att när utomstående
kommer in och håller i övningar och seminarier
så blir det en annan stuns på det. Denna gång
inget undantag. Och Jonas som här föreläser är
magisk att lyssna på.
När han beskriver hur grupper fungerar, vad
som händer när förutsättningarna förändras för
gruppen osv då nickar vi alla igenkännande.
Men det krävs att någon berättar det för oss .

Och givetvis blev det till att jobba i grupp. Jonny, Yli och
Gulami bildade en grupp. Uppgiften var: ”Att med hjälp
av fem ark papper, en tejprulle och ett par meter snöre
bygga en bro som en radiostyrd bil både kan köra över
och under…..”
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Olsén, Jonny Ljungman, Wasberg och Kim planerar, funderar och är plötsligt ett lag som tillsammans ska lösa uppgiften.

En bit in i arbetet kommer övningsledare PG och
säger: ”Om tre minuter ska Ni alla vara tysta. Så det
som ska planeras och fördelas i form av arbete
måste Ni göra nu. För sedan får Ni inte längre prata
med varandra utan ni har 20 minuter på er att under
tystnad slutföra arbetet med bron!”

Rolle, Wiklund och Mathias jobbar på bra.

Den vinnande bron, perfekt utfört lagarbete av
Olsén, Wasberg, Jonny Ljungman och
Wiklund! Grattis grabbar!
Alla som var med den här eftermiddagen fick nog
minst någon aha-upplevelse. Och dessutom chansen
att lära känna de vi arbetar närmast med ännu bättre..

Jonas testar det vinnande arbetet…
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Karl-Johan, Kalle, Brännström har börjat som kvalitetschef med ansvar för bland annat KMA-frågorna!

Karl Johan Brännström, Kalle internt, lärde vi känna när han som revisor på Den Norske Veritas gjorde revision hos oss för att se
om vi lever BF9K. Sista genomgången av Dipart slutade i ett samtal om framtiden, resten är historia. Vår utsände fick ett par ord
med Kalle nu när han jobbat i lite drygt 2 veckor.

Kalle, du är Diparts första kvalitetchef. Givetvis undrar många vad man har för bakgrund för att kunna
ta på sig ett sådant uppdrag? Jag har läst Väg och Vatten på Chalmers. Därefter gjorde jag lumpen på
Ingenjörstrupperna vilket fortsatte genom att jag läste till, och fortfarande är, reservofficer. Efter den karriären
började jag på Den Norske Veritas och har varit där i fem år varav jag de senaste åren varit ansvarig för en
del av våra tjänster, däribland BF9K.
Vad sa Byggmästareföreningen när du meddelade att du slutar?
Dem tyckte självklart det var tråkigt. Nu måste ju Den Norske Veritas hitta en
ny revisor och det kanske inte är så lätt. Roligt är att de frågade om jag vill vara
med i deras BF9K-utskott vilket jag tackat ja till. Så jag kan fortsätta med att
stötta systemet med mina erfarenheter.

Kalle, trygg norrlänning, gillar
allt som rör sig och låter…

Vad gjorde att du tackade ja, för jag antar att du fick ett erbjudande?
Ja så var det förstås, men det föregicks av flera möten. Men det som lockar är de
snabba besluten som sker i ett företag som Dipart. Dessutom var det dags för mig
att gå vidare och jag känner att jag kan bidra med mycket kompetens. Särskilt
inom processtänket samt att vi förstår att kvalité är att leverera det som förväntas.
En blond lintott kom in på kontoret i
förra veckan. Det var allas vår Joel
som är tillbaka efter 18 månader i
Asien och då särskilt Australien.
Numera kan han surfa som en
riktig Aussie och att han är en
hejare på att jobba vet vi redan.
Joel, varmt välkommen tillbaka och
du går rakt in i gänget på Bygg!

Vad blir prio ett för dig nu?
Jag kommer börja med att lära känna
företaget. Sedan kommer jag börja stötta där
vi har störst behov. Syd och Betong är i faser
där mycket utveckling krävs så de ligger högt
på listan.
Okey Kalle, Varmt välkommen!! Du är
efterlängtad kan vi på Redaktionen intyga!
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Ytterligare två riktigt duktiga snickare kommer till oss!
Tapio, du är snickare sedan barnsben och har de
senaste 8 åren arbetat som platschef, hur kom det sig
att du kom till oss på Dipart? Jag lämnar Norrköping nu
och flyttar till kärleken här i Stockholm. Min sambos
väninna är personalchef på ett av de allra största
byggföretagen, hon rekommenderade Dipart då de själva
har anställningsstopp.
Men vi har även fått brev av LE Lundbergs där de
varmt rekommenderat dig…. Ja det stämmer, jag
arbetade i Norrköping åt samma projektledare som håller i
jobben som Dipart gör åt LE Lundbergs i Södertälje. Så de
kände väl till Dipart.
Men, både snickare och arbetsledare, hur hänger det
ihop? Jag tycker om att hålla i byggen, men vill göra det
med blåstället på och vara en del i produktionen. Så enkelt
är det.
Tapio Koski, rekommenderade från flera håll valde att
skriva på för oss. En värvning i Zlatan-klassen!

Hur känns det nu Tapio? Toppen, flyttar ihop med min
sambo, ny lägenhet, nytt jobb. Allt faller på plats.

Erik kommer hem igen!!
2001 startade vi ett dotterbolag som
hette Dipart Bygg. Erik började som
lärling där ett par år senare. 2007 köpte
en av de dåvarande delägarna loss
bolaget och driver det idag vidare under
annat namn. När Dipart Bygg lämnade
oss så följde samtliga hantverkare med,
ett självklart val då de var mitt uppe i ett
stort projekt ute på Gåshaga Pirar. Men
nu har Erik Lundberg hittat hem igen.
Extra kul då vi som var med då minns
honom och hans härliga entusiasm. Att
Erik också hunnit med en tid på BTH
Bygg och ytterligare förstärkt sitt
kunnande inom byggservice är bara ett
plus. För nu börjar han ute på Dipart
Syd där hans kunnande kommer väl till
pass.
Mats hälsar Erik välkommen tillbaka till oss.
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”Jag var med och jobbade i vårt glasögonprojekt!”

En dag på andra sidan!
Wow vilken dag, den började nervöst och spänt. Hur skulle det gå en hel dag med hemlösa? Jag har aldrig
varit i kontakt med hemlösa tidigare men det här var en upplevelse jag sent ska glömma. Det började med att
jag träffade optikerna ”4 st.” och hjälpte dom att komma iordning, spika upp syntest tavlor, ställa fram en
bokhylla som jag använde som disk.
Mitt jobb under dagen var att se till att dom som hade fått nr lapp kom in till optikerna i rätt ordning. Jag trodde
innan att det skulle bli en tuff dag med mycket stök och bök, vilka fördommar man har. Det blev en av dom
roligaste dagarna i mitt liv, så mycket skratt och glädje man fick. Dom här människorna var så tacksamma för
den hjälp som Dipart ställer upp med. Man lever så långt ifrån den världen som dom lever men ändå så nära.
Vi hade 70 personer som fick hjälp att pröva ut glasögon och totalt blev 100 par glasögon utdelade den
dagen, vilka härliga människor dom blev så glada för nu kunde dom se igen! Så sa dom, en tjej kom fram till
mig med en väldigt rolig fråga: hej är du optiker? Nej svarade jag, jag bara hjälper till här vad gäller det? Jo i
somras drack jag träsprit och nu ser jag väldigt dåligt. Tror du att dom har tid med mig? Självklart sa jag men
träsprit är inte bra att dricka sa jag då till henne, hon skrattade och sa det vet jag men vad ska man göra när
det var det enda som fanns att dricka.
När dagen var slut hade jag tackat nej till lunchen, jag var så inne i jobbet med dessa fantastiska människor,
så glada och tacksamma. Den stora frågan? Var jag någonsin rädd. NEJ! Det var bara roligt, det är inte bara
missbrukare som hänger där. En kille har föreläst på universitetet, flera pluggade. Det var en stor blandning
av människor, totalt kommer det drygt 100 personer varje dag till det här härbärget i Högdalen. Jag bor idag i
Örby och är uppväxt i Rågsved och har aldrig hört talas om det här stället, det ligger mitt i mellan Örby och
Rågsved. Skulle jag få frågan igen om jag vill ställa upp skulle jag säga ja direkt.
Ps. Dagen slutade med att jag själv fick göra ett syntest och fick med mig ett par 1 + glasögon hem. Ds

Med vänlig hälsning// Öhman
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Här står jag och Tinne och tar emot kunder..

Den här tjejen hade fått glasögon tidigare, så jag letade
efter hennes kort i vårt register.

Gunilla utför ett syntest

Katta utför syntestet på gammalt hederligt sätt. Det fungerar lika bra
som de moderna maskinerna som finns hos optikerna i butikerna.

Här står vi hela gänget
efter dagens slut. Som
jag skrev nyss, mer än
70 personer fick
glasögon. Antagligen
skulle de inte kunnat få
den här hjälpen annars.

Viktigt!!!!
Den 25 april ska vi till Frälsningsarmens härbärge vid Hornstull. Två frivilliga
från oss behövs för att stötta optikerna!! Först till kvarn.
Den 19 maj ska vi tvätta, mäta styrkor, paketera och fixa med glasögonen
inför höstens arbetspass. Det sker hos Tinne ute på Ingarö. Vilka vill vara
med?? Ring Nathalie… (Witali, Pavel, Grzegorz, Andrzej… kommer Ni i år?)
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Vi har köpt en begagnad lastbil, tillräcklig för de flesta
behov, och i en storlek som är anpassad för Sthlm.

Kranen är tillräckligt stark för att lyfta det mesta vi kan behöva flytta på. Tänker på våra containrar, vattenbilningslansarna, pallar med bruk och så vidare. Som du ser på fotot är bilen också kort. Ingen tillfällighet. Den
fungerar hyfsat när det gäller att ta sig fram på alla de jobb som trots allt sker i relativt tätbebyggda Stockholm.

Lastbilen hade fyra olika flak som ingick i köpet. Det innebär att vi kan flytta våra bobcats, rivningsmassor och
annat genom att nyttja flaken. Den här investeringen gör oss mer självständiga och flexibla. Det tar alltid en
stund innan någon transportfirma kan komma och utföra en flytt av något. Nu kan vi agera direkt!
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