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Specialtema:

Stormöte med
alla på Dipart.
Vår ordförande Rune Brandinger kom och höll
ett brandtal: Vi måste ALLA göra vårt bästa och det
är i den dagliga kontakten med kunden det avgörs .

När Rune pratar lyssnar man, gammalt Dipart-ordspråk. Läs mer om Runes anförande på sid 4.
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”Det kostar säkert 250 000 att ha ett
stormöte. Men jag tror att på sikt sparar
vi in mångdubbelt.”
Vi blir fler anställda på Dipart för varje år och
vi genomför allt större projekt där även många
underentreprenörer arbetar. Våra tre kontor är
utspridda från Länna i Syd till Märsta i Norr
och med huvudkontoret i Nacka någonstans i
mitten. Dessutom är våra hantverkare
verksamma på en mängd olika arbetsplatser
över hela Storstockholm. Det är inte självklart
att veta hur vår företagskultur utvecklas.
Vi har alltid strävat efter en mänsklig
företagskultur som är baserad på den sunda
värdegrund vi tillsammans tog fram för mer än
10 år sedan. Därefter har vi reviderat den vid
ett par tillfällen då även samtliga nyanställda
deltagit under hela processen .

Under ett stormöte passar vi också på att
informera om nya policys, orderstockens
storlek, MB-gruppens arbete, vår ekonomiska
situation, presentera nyanställda och så
mycket mer.
Många frågor som vi tar upp blir lite som att
vaccinera oss själva mot framtida problem.
Har vi tydligt berättat vad som gäller i olika
frågor, exempelvis är det okej att dricka
mellanöl i boden? Så behöver det inte bli
något snack senare.
I det här numret av Monthly dröjer vi oss kvar
vid vårt senaste månadsmöte. Läs om alla
ämnen vi tog upp, tänk igen på all information
vi fick och jag hoppas att du tycker att det var
värt de 250 000 vi lade ner på att genomföra
mötet.
Håll till godo…

Men för att underlätta och säkerställa att vår
företagskultur utvecklas åt rätt håll, och att vi
alla vet vad som är viktigt för oss, krävs det att
vi pratar om allt detta som tillsammans bildar
vår företagskultur och våra värderingar. Ett
stormöte är egentligen det enda tillfälle då vi
kan göra det och där alla kan vara delaktiga.
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VD Dipart Entreprenad AB
Och ansvarig utgivare av Dipart Monthly

Vår vision, affärsidé och nuvarande organisation

Jens inledde mötet och hälsade alla välkomna för att sedan gå vidare till att gå igenom vår vision, Dipart 2015,
vår affärsidé samt vår nuvarande organisation. Det är fortfarande lite nytt för oss med att jobba i affärsområden
men nyttan med det är nog klar för de flesta. Därefter presenterades alla som blivit anställda sedan förra
stormötet och det var ett imponerande gäng.

Mats fortsatte med att berätta om våra policys och varför vi har dem. Han kommer under
maj månad åka runt på våra byggen och berätta mer om dem och nyttan de ger oss.
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Vår ordförande Rune Brandinger tog ordet…

”Det bästa framförandet jag lyssnat på” sa Jonny. Och en sak var klar. Budskapet från Rune var glasklart.
Vi måste alla bidra och jobba hårt för att höja vår lönsamhet. Rune var extremt konkret i sitt budskap. Ingen
kunde missförstå vad han kräver av oss alla.

Alla vi som lyssnade på Rune kände nog att det här var en ordförande som menade allvar och som vet
vad han pratar om. Det finns en enorm potential om alla tänker ekonomi och kundnytta var hans budskap!
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Fika och mingel, är man van vid full fart är det
jobbigt att sitta still, fikapauser är ett måste…

Arto som håller i våra balkongprojekt pratar
med Tony, en av våra viktiga vattenbilare.
Jonny och Sebastian från Norr ler och gör sig fina
för fotografen. Se sidan 15 så förstår du varför…

Peter, projektledare på Betong pratar med Andreas
som till vardags är servicesnickare på Syd.

Kaffe, ett nödvändigt gott. Här är det Pettan,
Svensson och Charlie som fyller på kopparna.

Vår ekonomichef Marie pratar med Petri. De har fått
mycket att prata om nu när Petri och Ingo jobbar med
det stora balustradräcket bara 100 meter från HK.

Michael, vår holländske snickare, visar att även
holländare dricker java. En viktig del av fikapauserna är att vi får en chans att morsa på
varandra. Viktigt då de allra flesta av oss inte möts
i vardagen.
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Våra affärsområdeschefer informerade:
Thomas som är chef över Projekt, där alla våra
balkong och fasadjobb ligger, började med att
presentera hur läget är för dem. ”Det ser oerhört
ljust ut, vi har mycket att göra redan nu i april
och det ser bra ut på förfrågningssidan. Jag tror
2012 kommer bli ett kanonår” Vi som varit med
ett tag känner Thomas och vet att han är en
obotlig optimist. Men faktum är att han varje år
på något sätt också levererar det han säger att
han ska leverera. Extra glädjande var att hans
organisation nu är fullbemannad efter att tidigare
ha haft vakanser.

Jimmy är chef på Syd. Det var för exakt ett år sedan
enbart ett dåligt fungerande lager. Under hans ledning
har vi fått ett fungerande lager och framförallt en
lönsam byggserviceavdelning. Och efter en tuff start
där en mängd omstruktureringar genomfördes i
rasande takt så är det nu ett lönsamt affärsområde.
”Vi har bra relationer med Länsförsäkringar, Trygg
Hansa och ett flertal stora beställare av byggservice.
Jag ser inget annat framför mig än att 2012 kommer
innebära fullt upp hela året, det ser bra ut”.

Pastorn, för fem år sedan
betongarbetare på Dipart - nu
affärsområdeschef på Norr, tog ordet.
”Det händer massor ute på Norr.
Sigtuna och Arlandaområdet är
expansivt. Vi arbetar fortfarande mest
åt Sigtunahem som vi har mycket
goda relationer med, men flera andra
kunder hör också av sig. Vi ligger i
förhandling om ett par stora projekt
och om bara ett eller två av dem faller
in så kommer det här året bli bra.”
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Silver, som driver affärsområdet Bygg, sa bland annat att vi har två innergårdar som vi är i full gång med att
renovera och att de ser ut att gå bra. Han berättade även att Jonny börjar som projektledare på bygg vilket
är en nödvändig förstärkning.

Martin som leder Betong var med på sitt
första stormöte men någon nervositet
kunde inte vi i publiken se ett spår av.
”Vi har mycket att räkna på, har fullt just
nu men det är av yttersta vikt att vi
investerar i ytterligare vattenbilningsutrustning” sa Martin, bland mycket annat.
Och att viss optimism inför 2012 fanns
hos honom kunde nog ingen missta sig på.

När dessa fem generaler
pratade så var det
nästan tyst i lokalen. Och
inte undra på det.
Frågorna de tog upp rör
ju varje anställd på
Dipart så direkt. Den här
typen av information är
uppskattad. ”Vem vill inte
veta vad som är på gång
när det gäller jobben”
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Vår MB-grupp informerade om sitt arbete.

MB-gruppen är en facklig grupp, styrd av Byggnads medlemmar på Dipart. Tanken är att Byggnads medlemmar
ska ha ett forum i vilket de kan diskutera, påverka och tillsammans med företaget arbeta för att Dipart ska bli ett
bättre företag och därmed en bättre plats att arbeta på. MB-gruppen ska också handlägga frågor som gäller
avtalet om anställningsskydd i samband med in- och utlåning av arbetare, uppsägningar pga arbetsbrist
(uppsägningar pga personliga skäl handläggs av avdelningarna) permitteringar och underrättelser.
Niklas och Norman som är förtroendevalda höll i
den här timmen. Diskussionen var ovanligt lugn
och det som verkade vara det viktigaste att ta i
var ersättningen till servicesnickarna för utebliven
etablering. ”Det är inte okej att behöva äta i bilen”
sa någon.
I övrigt verkade det som att det mesta fungerade
som det ska. Det är viktigt att alla vet till vem man
kan vända sig om man inte själv vill ta upp en
fråga. Det redovisades också vilken utbildning MB
gruppen och våra skyddsombud får och man kan
konstatera att den är gedigen. Kanske är det
orsaken till att vårt arbete med skyddsombud blir
allt bättre och att samarbetet mellan företagsledningen och MB gruppen fungerar bra.
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Georges utbildade oss i asbest och mögel.

Nu efter en god lunch och med välfyllda magar var
det dags för ytterligare ett informationspass. Och
kanske det viktigaste av dem alla, asbest och
mögel. Med andra ord vår hälsa. Att asbest är
farligt om man hanterar det fel är vetenskapligt
bevisat och att vi måste veta hur det hanteras är en
självklarhet. Så vi tog chansen här på stormötet att
bjuda in en expert på området. Det här var ett
ämne som engagerade och alla lyssnade intensivt.
Förhoppningsvis vet de allra flesta av oss nu
betydligt mer om asbest och när en varningsklocka
ska ringa. För det här är något vi ska ta på allvar!

Alla lyssnade och tog till sig. Frågor från oss som lyssnade tagna från vår verklighet gjorde det hela intressant.
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Svensk Folkhälsa, vår företagshälsovård,
informerade om vikten av rätt kost och motion.

Det var ett gediget program som
var förberett åt oss. Och innehållet var framtaget efter att
samtliga på Dipart genomgått
ordentliga hälsokontroller och vårt
behov av sundare kost var
fastlagt.
Blodsockernivån ska inte pendla.
Mat med snabba kolhydrater
upplöses direkt i magen och går
med raketfart ut i kroppen för att
sedan snabbt försvinna.
Långsamma kolhydrater som
finns i bland annat mörkt bröd
löses upp betydligt långsammare
och ger kroppen ett jämnt och
En skiva mörkt bröd och en skiva vitt bröd i varsitt glas vatten fick
under längre tid pågående tillflöde
exemplifiera långsamma respektive snabba kolhydrater. Efter någon
av energi vilket är mycket
minut var det vita brödet helt upplöst!
hälsosammare.
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Vi fick också en del aha-upplevelser när det gäller att äta
tillräckligt ofta. ”Två ordentliga mål mat med proteiner,
kolhydrater och vitaminer ur kostcirkelns alla delar är viktigt.
Och gärna tidigt på dagen. Men det är också viktigt med
mellanmål. Försök att äta något minst 5 ggr om dagen”.

Då är det slut på
vetekransarna…

Ulrika pratade om fetma och delade ut ett
snöre som var 94cm långt till killarna. ”Om
du är man och det inte räcker runt midjan
så är det dags att tänka till” var hennes
budskap. Tjejernas snöre var 80cm. Ett
budskap som riktades till många av oss
kan vår reporter intyga.

Damernas budskap, även om vi är det byggföretag bland alla deras kunder som har bäst värden, var allvarligt
och väl värt att tänka på. Vi har en hel del att jobba på här. Och en sporre för att börja äta sundare och träna
mer kan vara att ha ett mål. Förslagsvis att göra en bra tid på Midnattsloppet som vi ska springa som en
företagsaktivitet även i år. Vill du springa så är det bara att ringa Jenny!
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Grupparbeten kring hur vi ska må bättre…
I direkt anslutning till
Svensk folkhälsas
seminarier så delade
vi in oss i grupper.
Meningen var att
varje grupp skulle
komma med
konkreta förslag på
hur vi kan förändra
oss för att må bättre,
och också vad
Dipart som företag
kan göra…
Grupperna bestod av killar och tjejer från samtliga affärsområden, varav många inte
tidigare hade träffats ordentligt. Så grupparbetena tjänade dubbla syften. Smart eller hur!

Thomas, Deniz, Daniel och Charlie jobbade på
och kom med ett par riktigt bra förslag.
Samtliga har det röda bandet som Ulrika delade
ut och som, om det inte räcker runt magen,
visar att det är dags att börja tänka på vikten.
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Svensson och Jimmy redovisar vad deras
grupp kom fram till. Roligt var att varje
grupp verkligen ansträngde sig för att hitta
några nya svar på frågeställningarna.

Arto nämnde bland annat att företagets initiativ med
fruktkorgar ute i bodarna är bra. Och kanske det skulle
vara två korgar fulla med frukt varje vecka?…

Alkohol och droger – våra policys
En gripande och intressant berättelse fick vi lyssna
på gällande alkohol och de konsekvenser det leder
till vid missbruk. Vår föreläsare Madeleine Swartz
från Nya Steget delade med sig av sina egna
erfarenheter och kunskaper om riskerna och
konsekvenserna av alkohol- och drogmissbruk och
vad som krävs för att komma tillbaka till ett värdigt liv.
Hon pratade om vikten av öppenhet och tydlighet för
att få tag i problemet så tidigt som möjligt.
”Ser du tecken på att något inte är som det ska, prata
med den det gäller. Lägg dig i. Ingen blir hjälpt av att
du blundar. Om omgivningen reagerar på alla
signaler om missbruk och att en person mår dåligt så
behöver man inte falla så djupt innan hjälpen
kommer och då behöver inte lidandet och
konsekvenserna bli så stora.” Det här citatet är inte
ordagrant men sammanfattar föreläsningens kanske
viktigaste budskap.
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Vår årliga nöjd medarbetarenkät…
Enkäten är riktigt bra som hjälp
för att få reda på vad som
upplevs fungera och vad vi
behöver ta tag i. Flera viktiga
förbättringsområden har genom
den blivit uppmärksammade
genom åren. Och när det sker
kan vi jobba med det och ser
genom resultatet på nästkommande års enkät om vi
lyckats…

Agnetha och Marie i djup koncentration…

Samuel och Erik skriver för fullt.

Nazif och Wiklund är båda
gamla rutinerade Dipartianer.
Det har blivit ett gäng sådana
här enkäter genom åren.
De verkar bägge två glada
vilket gör livet trevligare…
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Information, nyheter och lite smått och gott..

Vid uppstartsmötet bedömer vi om det finns risk för
fallande föremål på arbetsplatsen eller andra moment
som kan innebära skallskador. Finns det risker så är det
hjälm som gäller. Det här är en icke fråga. Så enkelt är
det hälsar Jens som är övergripande ansvarig för
arbetsmiljön på Dipart.

Vill passa på att tacka Ida som jobbar på konferenscentrat där månadsmötet
hölls. Hon tog alla bilder på oss under mötet och fick bland annat ett par
förfrågningar om hennes telefonnummer som tack för hjälpen.

”Ojoj vilket ös det var i torsdags. Dina grabbar fick jobba hårt.
Vi hjälpte nästan 80 gäster med att få glasögon.
Sebastian kunde ryska och han fick vara med och tolka super.
(Skitbra grabbar som vanligt :) Vision.nu firar 10 år nu i April.
Vi kommer fira det i samband med årets grill på Nyfiken gul.
Det kommer bli den 29 maj. Alla som hjälpt till under åren är välkomna.
Inbjudan kommer inom kort. Kram ´Katta & Co”
Alla som vill följa med och grilla den 29/5 på Nyfiken Gul ringer Jenny!

Vi har i nästan 10 års tid, en gång om året, hyrt en sjö där det varit ovanligt
gott om laxforell. Bäste fiskare på Dipart har genom åren visat sig vara
Mario Pabst som brukar snitta runt 20 firrar. Då intresset ändå börjat
sjunka för detta evenemang så pausar vi i år. Tycker du det är tokigt?
Prata med Jens så kanske vi tar nya tag nästa år. Kanske dags byta sjö?

Vi kommer centralisera all vår hantering av försäkringsärenden åt Trygg Hansa,
Länsförsäkringar och Moderna Försäkringar på Dipart Syd och Dipart Norr avslutar pågående
ärenden och tar därefter inga fler. Jesper och Daniel på Norr kommer hädanefter att ingå i
den ordinarie produktionen på Norr och vår asbestexpert Simon går över till Syd.
Hjälp till med vårt glasögonprojekt den 13 maj, symbolisk ersättning med 1000kr utgår. Det är dags att tvätta, mäta
styrkan, justera och paketera glasögon inför höstens besök ute på härbärgena. Det sker hemma hos Tinne på
Ingarö. Alltid riktigt trevligt med mycket skratt och gott fika. Witali, Grzegorz, Andrzeij med flera brukar vara med.
Först till kvarn.
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