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Julen närmar sig, vi kämpar på in i det sista
och tar sedan en lång och välförtjänt skön vila.

Presstopp!
Martin meddelade precis att
vi fått en order av Einar
Mattsson på en stor
garagerenovering
med start April!

Martin lägger golv i en lägenhet i Orminge, den som allt annat ska vara klar till jul.

Sida 1

Nu tar vi ledigt över jul och nyår. I varje fall de flesta av oss!! Och njuter av att ett år som började
besvärligt och som var jobbigt mitt i men som ändå slutar hyggligt nu är till ända. Och det med en
ny organisation och ett plusresultat på sista raden….
Det började med en riktigt lång och besvärlig vinter. Snö i massor under nästan 6 månader och dessutom
kyla… Inget vidare för oss som är specialister på betong. Självklart förlorade vi fart och pengar så starten
på året var tung och vi låg ett antal miljoner back.
Mitten på året var också kämpigt. Vi tappade flera nyckelpersoner på viktiga positioner och lyckades inte få
in nya ramavtal istället för de som går ut nu vid årsskiftet. Vårt affärsområde Syd som sysslar med
försäkringsjobb hade det extra tungt med en underbemanning som höll på att stjälpa hela affärsområdet.
Vi gjorde en radikal omorganisation. Affärsområdena Syd och Norr läggs ner. Ett stort affärsområde som
ska sitta i bottenplanet i Settervallska Villan skapades och där kommer i stort sett alla snickare höra
hemma. Det kommer heta Bygg och blir verksamt från den 1/1 2014. Huvudaffären blir försäkringsjobb och
vi har förstärkt organisationen så nu är vi definitivt inte underbemannade längre! Omorganisationen, när vi
gått från 5 till 3 affärsområden, har skett samtidigt som vi erbjudit alla duktiga hantverkare och tjänstemän
att vara kvar på Dipart!!! Unikt! Och vad skönt att vi kunnat göra det!
Affärsområdet Projekt som sysslar med balkonger och snarlika jobb ska heta HUS från den 1/1 2014 och
har också fått nya lokaler i Settervallska Vilan.
Så med en orderstock som aldrig varit större, tre starka affärsområden som kommer utgå från
Huvudkontoret och med massor av vind i seglen tar vi jullov. Vi ska veta att vi gjort massor av nödvändiga
saker under 2013 och att 2014 är året då det kommer börja synas att vi är på väg mot något riktigt bra.
Jag önskar oss alla en riktigt god och skön långhelg med vila, lek och familjemys……
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Vi besöker Erik som är specialist på försäkringsskador

Jobbet har varit igång ett bra tag vilket syns när vi kör upp till villan och ser bygget och Eriks servicebil.

Vår utsände träffade damen som bor i villan och Erik
innan kameran kom fram. ”Erik är bra, och så noggrann. Han är den ende som får vara här och den
ende hantverkaren som är duktig nog för att kunna
göra dessa arbeten. Vill Ni ha kaffe föresten?” Ja det
var inget snack om att Erik var uppskattad. Jobbet
inbegrep två kök och en massa andra jobb. Nu var
Erik i slutfasen och en sak var klar. Han var den
hantverkaren denna kund hade förtroende för! Vi i
reportageteamet förstod också att det här med att
vara servicesnickare är svårt. Förutom att vara
duktig snickare så ska man vara socialt begåvad.
Kunna komma överens med alla olika människor.
Att Erik kan den konsten råder det inget tvivel om!
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I Orminge jobbar Åke och Martin med en vattenskada.

Vi har flera hundra försäkringsärenden som rullar hela tiden. I en lägenhet i Orminge hade vatten runnit ut på
golvet. Trygg Hansa skickade jobbet med att återställa lägenheten till oss. Martin och Åke fick uppdraget…

När vår utsände kom till platsen så var Åke i full gång ute
i trapphuset. Skivor sågades och arbetet pågick för fullt.
Åke är vid det här laget en riktig veteran på Dipart. Det
började för många år sedan med balkonger men nu är
det byggservice som gäller.
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Martin måttar upp storleken på skivorna.
Normalt sett jobbar vi ensamma, men här kör
både Martin och Åke så vi ska bli klara till jul.

Åke och Martin in action. Medans vi från redaktionen var på plats kom en dam och knackade på. Hon hade en
verksamhet i lägenheten bredvid där de tog hand om handikappade ungdomar som sov på vissa tider. Hon ville
veta vad som gällde så hon kunde planera sin verksamhet. Det tog inte lång tid så hade grabbarna lugnat
damen och gjort henne nöjd och belåten. Det är så tydligt att den sociala kompetensen som Martin och Åke så
tydligt visade prov på är alldeles ovärderlig i den här typen av jobb.

Apropå ingenting så kan vi från redaktionen flika in att visst vill vi se
lite snö, i varje fall på julafton, så vi slipper se scener som den ovan….
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Det fanns tidigare ingen tröskel,
så när det blev fullt med vatten
på golvet i badrummet så rann
det bara ut i hela lägenheten.
Men så är det inte nu längre…

Vi hade extern revision av vårt kvalitetssystem BF9K

Kalle, Jens och Mats Nilsson från Den Norske Veritas gick igenom Diparts ledningssystem.
Det var ju lite spännande onekligen. För exakt ett år sedan satt vi ju på samma sätt. Då jobbade Kalle
som BF9K revisor på Den Norske Veritas och gick med oss igenom vad som var bra och vad som borde
förbättras. Mats och Jens tittade då på varandra och några månader senare så jobbade Kalle på Dipart
som kvalitetschef. Nu tog han i den nya rollen som kvalitetschef hos oss emot sin efterträdare på Den
Norske Veritas och berättade inlevelsefullt om hur vi på Dipart lever BF9K.

Efter en ordentlig genomgång
av hur vi lever BF9K inne på
kontoret var det dags för ett
studiebesök ute på Thorilds plan.
Ett av våra största pågående
jobb som sysselsätter ett 20:tal
betongare och snickare.
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Vi har ett riktigt stort jobb vid Thorildsplan

Här går Mats ute i byggboden på Thorildsplan igenom med Kalle och Martin den gedigna dokumentation som
ett projekt som Thorildsplan kräver.

Under tiden som Mats grillade Martin och
Kalle i boden ovanför så passade Jens som
också var med på att snacka med Witali och
Grzegorz. De var båda två jätteglada åt att få
vara på Thorilds plan och jobba.

Efter genomgången av projektets dokumentation
blev det en ordentlig rundvandring ute på bygget.
Martin tog ledningen och visade Mats och Kalle
runt och förklarade allteftersom frågor dök upp.
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Vi hade extern revision av vårt kvalitetssystem BF9K, fortsättning…

Martin på väg till träffen med alla gubbarna. Det var ett
frivilligt initiativ av Trafikverket och vi hakade på. Det första
vi gjorde var att samla alla och prata om vikten av säkerhet.
Sedan delades alla in i grupper om fem personer i varje och
fick gå runt på arbetsplatsen och titta efter brister i
De olika grupperna redovisade vad de hade sett under
sin rundvandring.
säkerheten.
Och det fanns flera sådana.

Vi har nu varit kvalitetscertifierade i BF9K i 10 år. Helt klart är att vi snäppt upp oss avsevärt tack vare det. Ta
träräcket vi ser på bilden ovan. Det är ingen speciellt djup grop som är grävd, men det är lätt att vi skadar oss
om vi snubblar och ramlar ner i den. Eller vi ser den inte tidigt på morgonen när det är mörkt om det inte är ett
räcke där. Rundvandringen bekräftar att vi kommit långt i säkerhetsarbetet men det fanns saker kvar!!
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Sist men inte minst så gjorde Mats från Den Norske Veritas en sammanfattning över hur vi ligger till i vårt
arbete gällande KMA-arbetet. Vi väljer och har länge gjort så, att se revisionerna som gratis lektioner i hur vi
ska bli bättre. Så alla de förslag på förbättringar Mats kommer med är toppen. Nu gäller det bara att ta till oss
dem och förbättra oss ytterligare.

Så då är 2013 års externa revision över av att vi på Dipart lever
vårt kvalitetssystem BF9K. Vi har i ytterligare ett år rätten att
nyttja loggan! Och så ska det förbli. Vi kan också konstatera att
tack vare Kalle så är vi väl rustade för att ytterligare ta kliv inom
det så viktiga KMA-arbetet.
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Trafikkontoret köper fyra broar till Rinkebystråket!

Trafikkontoret har beställt ett gediget jobb av oss. Vi ska riva fyra broar och sedan montera
upp nya i modernare tappning då hela området ska fräschas upp och bli ett trevligt gångstråk.

Vi från redaktionen blev givetvis nyfikna, hur går ett sådant här
jobb egentligen till. Det är väl inte bara att byta ut ett par
broar…. Eller? Vi stämde träff med Ebrahim som är ansvarig
för stabsfunktionen kalkyl/anbud/inköp hos oss.

Ebrahim först lite kort, vad är din bakgrund?
Jag gick på KTH och läste till byggnadsingenjör. Kom till
NCC där jag efter ett par år som arbetsledare började
jobba med kalkyl/inköp. Efter NCC tiden så jobbade jag
ett år på Waterjet som kalkylator för att nu jobba på Dipart.
Utmaningen i att bygga upp en stabsfunktion inom det här
gebitet var det som lockade mig över till Dipart.
Okey, när det gäller de här broarna, berätta lite.
Det är ett samarbete med Trafikkontoret gällande utbyte av stålbroar som
kommer ske de närmaste åren. Ett spännande uppdrag där vi väljer att
köpa in broarna av utländska producenter, de har bra kvalitet och lågt pris.
Ebbe, för det är så du kallas? Vad är skillnaden med att handla internationellt mot att köpa
samma sak av ett svenskt företag?
Bra fråga, den största skillnaden är att jag måste ha järnkoll på avtalstexter när det gäller det ekonomiska
och juridiken. Tack vare en gedigen utbildning som jag fick hos NCC så känner jag mig trygg där.

Kvaliten, hur kan du säkerställa att vi får det vi har köpt?
Vi kommer tillsammans med en expert ifrån Trafikkontoret åka ner till fabriken och kontrollera tillverkningen
dels för att se så produktionen är igång och dels för att säkerställa kvalitén på leveransen. Och tro mig, det
finns fler än svenskar som kan göra stålbroar….
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Ebbe bläddrar bland en av många ritningar.

Hösten 2015 kommer den stå klar – Rinkebys nya handelsplats med uteserveringar, restauranger, kaféer,
butiker och vardagsservice för rinkebyborna. Såväl lokala entreprenörer som välkända kedjor kommer kunna
erbjuda ett brett utbud med fokus på matkultur. Något för alla. Därför kallar vi handelsgatan “Rinkebystråket en plats för 1000 smaker”.

Ebrahim, det här är ju ett speciellt jobb. Vad kommer vi göra själva i entreprenaden?
Först och främst så kommer vi riva de gamla broarna. Sedan kommer vi gjuta brofästen, justera allting och
montera de nya broarna. Så ser det ut nu. Men eventuellt köper jag in specialister till vissa bitar. Det får jag se.
Det är långt dit säger Ebbe med ett leende.

Hur känns det inför 2014 Ebbe, du är kalkylchef… Och ska veta. Hur känns det?
Riktigt riktigt bra… säger Ebbe med ett underfundigt leende…
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Vi byter brolager på Franzensgatan.

Här håller vi på att renovera, tyvärr
har vi inga fotomodeller på plats men
att det är ett häftigt jobb…..
Ett flertal stora lastbilar blinkar och talar tydligt om att arbete sker på vägen mitt i natten. Det är en av våra
bropatruller som är ute och säkerställer att allt fungerar som det ska på vägar, tunnlar och broar i Stockholm.

Fredrik och Björn, två mycket rutinerade
bropatrullkillar som med oanad erfarenhet,
mängder av skicklighet och ett härligt
engagemang bara löser uppgifterna.

Det vi gör är att byta fog gummit ovanpå Essingeleden så
att vattnet inte åker genom bron och kommer ner till
brolagren som är under bron.
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Kom ihåg stormöte den 14 februari. Engagera Er i vår
Medbestämmande Grupp (MB-Gruppen) vi ses…

Det är återigen dags att ha ett stormöte och datumet är satt!

Vi vill presentera Göran….

Göran började jobba med oss i samband med att
Martin blev affärsområdeschef för Betong. Allt
sedan dess har Göran varit en fixare och ledare
ute på våra byggen. ”Det finns nog inget han inte
kan” är ett omdöme. Ett annat vi hört är ”Ber man
Göran så blir det gjort, och snabbt också” Vi kan
från Redaktionen bara konstatera att Göran är en
viktig spelare i vårt lagbygge och dessutom
populär. Och det för att han bara är sig själv….
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I våras, då alla siffror såg ut som hemskast, sa vår
ordförande Rune Brandinger: ”En låda champagne
till den affärsområdeschef som klarar sina årsmål”.

Det var ett löfte Rune kastade ur sig, antagligen säker på att ingen skulle ha en chans att klara av sina årsmål.
Vi hade precis haft en lång, kall och snöfylld vinter och alla affärsområdeschefer hade riktigt dåliga siffror. Nu
vet vi att Thomas som här skakar hand med Rune och Jimmy klarade av sina årsmål. Att Jimmy inte är med på
bilden beror på att han är i solen på semester. Men nu när året nästan är över så kan vi konstatera att tack
vare Hus, Bygg och Betongs (för att använda våra nya affärsområdesnamn ) starka upphämtning så slutar året
på ett plus!
Vi kan bara hoppas att Rune kastar ur sig fler sådana här vad för tydligt är att några av oss verkligen går igång
på tuffa utmaningar.
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Vi kommer fortsätta jobba tillsammans med Sigtunahem i ytterligare 3-4 månader, roligt och utmanande!

Max testar utrustningen innan
vi åkte ut.

Sigtunahem har valt att förlänga vårt avtal med ytterligare
ett par månader gällande byggservice. Jättebra och vi på
Redaktionen tror att brev liknande det som publiceras här
nedan kan vara en del av orsaken till förlängningen.
har ´tidsperioden
för vårt ramavtal gått ut och vi
Så här Därefter
ser vägbanan
ut..
kommer offerera för att försöka få uppdraget även nästa
avtalsperiod!

Vår hyresgäst i Länna har sagt upp hyreskontraktet.
Nu
letar vi nya till två tält med uppställningsytor.
Det är en hel apparat om några stycken ska slipa en vägbana, delar av trafiken ska läggas om…

jj

Vi har tidigare haft ett tält av de fyra vi äger. Nu när den tidigare hyresgästen sagt upp sitt avtal passar vi på
att ta ytterligare ett tält till vår egen verksamhet. Det blir bra och framförallt nödvändigt för Betong som har
skrymmande utrustning.
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Vakt vars
uppgift
är på en lärarkonferens
Mats
var
ute
att hålla koll på
och
pratade
om hur vi jobbar på Dipart.
klockan.
Vi får
arbeta på spåren i
exakt 3 timmar och
24 minuter.

Det anordnas varje år konferenser för lärarna i byggprogrammet. Där ventileras bland annat samarbetet med
byggföretagen. Tidigare satt Jens i RYKEN dvs Regionala Yrkeskommittén och numera är det Mats som
håller i de frågorna hos oss.

En present som tack för engagemanget…

Om vi ska ha skickliga yrkesarbetare i Sverige så måste vi företagare ställa upp med praktik och lärlingsplatser.
Hur ska det annars gå? Ja det och många andra ämnen diskuterades och vi på Redaktionen kan också intyga
att Mats pratade mycket om värdegrund och vikten av etik och moral. Det borde kanske vara en kurs i skolan?
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