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Elika 4 år var med pappa på jobbet! Själv
funderar hon nog på en karriär som modell?

Saeid som sedan flera år jobbar inom vår balkongavdelning tog med sig dottern Elika och besökte
jobbarkompisarna. Och det var något av det roligaste hon kunde tänka sig. Och enligt Saeid så läser
Elika varje månad vår tidning och när pappa är med vet jublet inga gränser.
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Att politikerna inte gör något…..
I Stockholm finns det säkert tiotusentals arbetare på byggen som jobbar under villkor ingen seriös
byggnadsfirma skulle erbjuda sina anställda.
Jag tänker på lönen som i många fall är långt under hundralappen i timmen… Jag tänker på takarbeten utan
skyddsställningar eller livlinor…. Jag tänker på arbetsdagar som är betydligt längre än 10 timmar och då
ofta utan fler raster än lunchen….. Jag tänker på att inga skatter eller avgifter betalas in till det allmänna
utan man skyfflar över det ansvaret på andra…
Samtidigt som detta händer mer eller mindre öppet och många arbetstagare som söker lyckan
i Sverige blir utnyttjade av skrupellösa företagare så är det en annan sak att tänka på! Detta snedvrider
konkurrensen. Fri företagsamhet bygger på laglighet. Om företag som tävlar om jobb inte slåss på lika
villkor så fungerar inte fri marknadsekonomin. Friska företag slås ut och oseriösa tjänar pengar.
Så är det till stor del i Sveriges byggbransch idag och våra myndigheter gör långt ifrån tillräckligt! Fy….
Om min grabb skulle säga: ”pappa jag vill åka till Norge och jobba som grovis i byggbranschen” Då skulle
jag svara. ”Åk du Tim” Men om vi hade bott i något annat land och min son skulle sagt ”pappa jag vill åka till
Sverige och börja jobba som grovis i byggbranschen” Då skulle jag sagt. Nej Tim, det kommer inte på tal,
det är för farligt. Du kommer antagligen vare sig få jobba under drägliga arbetsmiljövillkor eller få schyst lön!

VD Dipart Entreprenad AB
Och ansvarig utgivare av Dipart Monthly
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Vattenrör i ett flerfamiljshus som vi renoverat har sprungit läck.
Stora skador och olägenheter för de boende är följden. Massmedia
uppmärksammar det hela. Nedan en artikel i Märsta.nu

Omfattande läcka i bostadshus
Publicerad: 21 maj 2013 kl 15:44
Ett bostadshus på Sleipnergatan i Valsta har drabbats av vattenläckage som drabbat minst en lägenhet och hissschaktet. Orsaken är en bristfällig renovering då gamla vattenledningar inte pluggades, meddelar Rikshems
fastighetschef i Märsta David Stockman.
En boende på Sleipnergatan 44 vaknade upp 8.30 på tisdagsmorgonen sedan hon hört en smäll från badrummet.
När hon kom dit forsade vattnet ut från kaklet. Lägenheterna i bostadshuset har nyligen renoverats men då man
missade i att plugga igen gamla vattenledningar brast det till slut. Vatten rann också in i hisschaktet som nu stängts
av i det nio våningar höga huset.
- Det blir jobbigt med barnvagn och för äldre i huset, jag får släpa två barn upp och ner för trapporna, säger den boende
till märsta.nu
Hissen ska åtgärdas
Rikshem som köpte bostadshuset för lite mer än ett år sedan av SigtunaHem meddelar att det som orsakade skadan
repareras under dagen. Man vet att minst en lägenhet är drabbad och under tiden får man använda den
evakueringsdusch som finns i källaren medan man renoverar i badrummet. Under tiden kommer den boende att få
reduktion på hyran. Hissen har redan fått vattnet utpumpat men den har orsakat skador som måste åtgärdas via
hissentreprenören. Även avfuktare ska ställas ut i schaktet. David Stockman som är fastighetschef i Sigtuna/Märsta för
Rikshem skriver i mail till redaktionen att man ska försöka ordna ett barnvagnsrum som finns på området. Han betonar
att säkerheten kring hissen är A och O och den kommer inte att tas i bruk förrän man fått klartecken från entreprenören
att den är säker att använda. Under onsdagen tror sig Rikshem veta omfattningen av skadorna mer definitivt.
Daniel Iskander
0705 666 291 daniel.iskander@marsta.nu

Alltså ett flerfamiljshus med åtskilliga lägenheter som vi stambytt visar sig ha rör som borde pluggats men
där vi missat. Konsekvensen har blivit att rören sprungit läck. Att det är en UE till oss, en rörfirma, spelar
ingen roll. Vi har totalansvaret. När sådant här händer ska vi omedelbart sätta in alla resurser för att stötta
hyresgäster och vår beställare. Inga resurser ska sparas när det gäller att minimera skadorna och återställa.
Det är ofta i hur man hanterar reklamationer eller problem som man långsiktigt blir bedömd. Givetvis tar
vi också kontakt med journalisten Daniel Iskander för att informera om vad som sker. Vi ska ta vårt ansvar
och engagerat arbeta för att återställa fastigheten i ursprungligt skick.

I
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Affärsområdet Projekt renoverar med stor
framgång balkonger i Sundbyberg!

Gjuteribacken i Sundbyberg har snart nya balkonger för
arbetet är inne i sitt slutskede. Nazif, som håller i jobbet, har
genererat flera affärer genom att erbjuda föreningen att få
ytterligare jobb gjorda . Vår utsände fick verkligen ta del av de
slutliga arbetena innan vi överlämnar projektet till föreningen.

Saeid bättringsmålar med gul fasadfärg.

Gena bättringsmålade för fullt. Det blir lätt
lite betongvatten som rinner ur formen vid
gjutning och det måste till lite finmålning
för att allt ska se snyggt ut.

Och mitt under besöket av vår utsände dyker
långtradaren med räcken upp. Och bilen som
behövs för lossningen!

Saeid har nyligen
tagit körkort. Och nu
stod nya bilen precis
framför bygget.
Självklart fick vår
utsände provsitta
den. Jättefin och vad
härligt det är med
lukten av ny bil…

Antagligen Stockholms finaste balkongplattor…
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Projekt renoverar balkonger åt Sigtunahem!

Vi vann en upphandling gällande en balkongrenovering åt Sigtunahem för någon månad sedan och nu är vi
igång. Det är Nazif, Johnny och Deniz som utför jobbet och det går riktigt bra. Skönt att vi inte är höjdrädda!!

Deniz skruvar bort de gamla räckesfästena och titta inte ner!

Johnny har blivit en viktig spelare i laget!

På andra sidan huset såg vår
utsände nästa steg i renoveringen.
En helt nedbilad balkongplatta. Vi
gör många balkonger varje år och
arbetet sker nästan industriellt enligt
en väl utarbetad arbetsmetod. Det
måste vara effektivt.
Sida vid sida, var sin rad, momentvis framskrider jobbet. Klart till semestern!
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Redaktionen följde med affärsområdet Projekts
Sebastian ut på ett stort fasad och fönsterjobb.

Sebastian diskuterar olika lösningar gällande murningen av tegelfasaden. Det är nämligen så att hela den
murade fasaden håller på att släppa från betongbjälklaget. Och det är orsaken till att vi fått jobbet att riva
Tydliga direktiv till murarna så det blir som det är tänkt. Att sättet att kommunicera är nyckeln till det mesta,
både det positiva och det som inte blir bra, det vet Sebastian. Tydlighet verkar vara hans signum!

Sebastians telefon ringer ideligen. En det ena än det andra… Att man som projektledare måste ha ett antal
större bollar och ett helt gäng mindre igång samtidigt verkar det inte råda något tvivel om.

Sida 6

Sebastian går in i fastigheten och fram till nyckelskåpet. Allt medans han diskuterar någon byggrelaterad fråga
gällande något annat bygge. Rätt nyckel, från rätt hyresgäst och han är vidare. Lite häftigt och faktiskt
imponerande att se med vilket fokus Sebastian hela tiden agerar….

Sebastian träffar våra duktiga snickare som håller på med fönsterbytet en bit upp i huset. Även här var det
frågor kring aviseringar och annat att diskutera igenom för att sedan direkt ta beslut.
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Witali och Grzegorz renoverar ett garage i Orminge!

Här i Orminge har arbetena påbörjats av Grzegorz och Witali som genomför de första arbetena.
Sedan kommer vår vattenbilningsavdelning. Vi kan vara trygga med dessa killar vid rodret!

”Stämp hyr vi alltid. Varför köper vi inte in dem
istället så äger vi dem och slipper hyra?” sa en
alltid lika engagerad Grzegorz.

”De ställlen där det är bomt är utmärkta med gul
sprayfärg” sa Grzegorz till Jens som hade vägarna förbi.
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Leonidas bror Emiljan börjar hos oss!!

Brödrapar!! Nu har vi ytterligare ett. Sedan flera år jobbar Leonida hos oss. Plattsättare, snickare dvs dubbla
yrkesbevis och numera också skyddsombud. En karriär hos oss där han successivt tar allt mer plats. Kul. Nu
har Leonidas också förmedlat kontakten mellan sin bror Emiljan och oss. Så numera har vi ytterligare ett
brödrapar på Dipart!

Dags för vår årliga grillning med våra optiker!! 

Vi på Dipart sponsrar arbetet med att ge glasögon till de hemlösa i Stockholm. Dessutom är vi alltid med och
jobbar ute med våra optiker på de olika härbärgena. En gång om året träffas vi som jobbar i projektet… Vi
grillar och chillar på Nyfiken Gul (vägbeskrivning se nyfikengul.se) Vision.nu bjuder och vi dyker upp och bara
njuter av en fin sommarkväll. Det är den 5 juni klockan 19.00 och vi ringer Nathalie och anmäler oss. Vi kan
välja mellan att äta Röding, Entrecote, Fläskfilé, Lamm, Vegetariskt ( grönsaksknyte med fetaost) Alla vi på
Dipart är mer än välkomna!! Våra optikervänner kommer och förhoppningsvis Dino och några fler i gänget!
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Vi lyfte upp inglasningspartier till vindsvåningarna…

Vi producerar tre snygga vindsvåningar i Vasastan. (Snart ska vi från redaktionen göra ett ordentligt reportag)
Men som en smakretare kan vi visa hur man får upp ett inglasningsparti.. För inte springer vi i trapporna inte…
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Joel med kollega stod uppe på den blivande altanen och tog emot hela partiet.

Samtidigt som det utvändiga
som takfönster och altaner på
vindsvåningarna börjar bli klart,
så fortsätter arbetet invändigt.
Här ser vi Gulami som precis
blandat en rulle bruk. Som
sagt, vindsvåningarna förtjänar
ett stort eget reportage med
vår egen proffsfotograf.
Lägenheterna är helt unika….
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Vi besökte grabbarna som sköter vårt
ramavtal med Swedavia på Bromma flygplats.

Mjösberg och JohnJohn monterar en
glasskiva inne på
Bromma Flygplats.

Arto, Samuel och Mats ser hur lärlingsboken ska fyllas i på BYN’s hemsida.

John-John, Mjösberg, Micke och Thorssan. Dessa fyra har tillsammans sett till att projektledarna på Swedavia
Bromma är nöjda med oss. Med lite tur kan avtalet växa nu när flygplatsen kommer vara kvar.
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Agneta tar för sig, nu håller hon även i hur vi ska se ut!

Jens har tidigare sett till att vi har rätt kläder för
våra behov och att alla de arbetsmiljökrav som
finns uppfylls med råge. Men detta räcker inte!
Policyn på Dipart är att vi ska ha på oss
Dipartkläder när vi är på våra byggen. Man ska
se att det är personal från rätt företag på plats.
Och då måste ju kläderna vara moderna och
snygga…. Det har visst varit lite si och så med
det…. Men nu är Agneta involverad så nu
kommer vi bli stiliga också….
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Diparts nya styrelse har sparkat igång arbetet.

Thomas Frankborn, Hasse Tilly, Rune Brandinger, Jens och Mats Hoffmann. Där har vi Diparts styrelse 2013
och vem vet kanske ytterligare ett par år fram i tiden.

Thomas och Hasse verkar trivas med varandras sällskap.
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Två killar med oerhört mycket
erfarenhet och om några
kompletterar varandra så är det
säkert dessa två.
Två framgångsrika karriärer i
byggbranschen men de har nog
inte jobbat med samma saker
någon gång.

Hasse Tilly, Thomas Frankborn, Rune Brandinger, Jens och Mats Hoffmann. Där har vi styrelsen 2013.
Härlig bredd på kompetensen och skön dynamik! Borde bli bra!!

Stefan Henningsson tar över som AO chef för Norr!!
Stefan Henningsson har tagit över som affärsområdeschef på
Dipart Norr. Stefan kommer framförallt fokusera på att stärka
vår kärnverksamhet som är byggservice. ”Det är med stor
ödmjukhet jag tar på mig rollen och att det är inom produktion
jag är stark är ingen hemlighet. När det gäller ekonomifrågorna behöver jag mycket stöd av Janne Thorsell och det
känns skönt att veta att han gärna vill ge mig det.”
Jens meddelade oss på redaktionen att han är mycket glad
för att Stefan tackade ja till att ta tjänsten. Tack vare att
Surfarn och Thorsell är så varma i kläderna så kommer det
att gå galant för Stefan i den nya rollen.
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Rapport besökte Jens samt vårt vindsprojekt!

En stor utredning presenterades i dagarna gällande hur vissa företag lägger sina huvudkontor i länder där
skattesatserna är låga. Man kan exempelvis lägga huvudkontoret i Irland, ta personalen från Polen och ha
verksamheten i Sverige. Allt för att minimera skatteinbetalningarna. Givetvis snedvrider detta konkurrensen.
Rapport kom ut till oss och intervjuade vår VD Jens och hans svar var med på Rapport.

Som alltid vid reportage ska det till lite miljöbilder. Så teamet från Rapport åkte ut till vårt projekt där vi bygger
tre vindsvåningar i Vasastan. Här filmas Jonny Ljungman när han sågar…
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