Monthly

Sommaren står för dörren och
med den blomstrar vår produktion.

Vår utsände kunde efter ett antal besök på olika arbetsplatser konstatera att det jobbas som aldrig förr.
Vi har mycket att göra, humöret är på topp och förutsättningarna goda. På bilden ovan ser vi Mehmet som
kontrollerar finishen på en alldeles nygjuten balkong. Följ i det här numret med och se hur vi gjuter, utbildar
oss och ger järnet den sista lilla tiden innan semestern. Läs mer om Mehmet och deras balkonggjutning på sid 4-5
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En orsak till som gör att jag tror det är viktigt att vi
kompetensutvecklar oss är att enklare jobb blir
utsatta för mördande konkurrens. Jag sitter med i
Stockholms Byggmästareförenings styrelse och
på förra mötet kom konkurrensfrågan upp, igen.
Det är så att allt fler byggföretag köper in billig
arbetskraft från främst Östeuropa. Enligt vad som
sägs så betalar dessa underentreprenörer sin
skatt i hemländerna men alla undersökningar jag
tagit del av tyder på att skatterna ofta inte betalas
någonstans. Framtiden måste vara att undvika att
utsätta sig för denna typ av konkurrens. Vi
kommer aldrig vinna den ändå. Utan vi måste hitta
jobb som kräver kompetens, språkkunskaper och
ett strukturerat tänk.

En hektisk sommar väntar oss..
För första gången någonsin kommer vi omsätta
mer pengar genom att vi jobbar mer under
semestern än vi gör övriga månader på året. Vårt
klimat i Sverige styr oss i byggbranschen mot att
jobba när klimatet tillåter effektiv produktion. Jag
såg nyligen Martin Munkhammars prognos för
semestermånaderna när det gäller produktionen
inom vårt affärsområde Betong. Två riktigt stora
jobb kommer rulla över sommaren.
Även våra övriga affärsområden kommer ha
verksamheten igång. Det här är nog en trend som
kommer hålla i sig. Att vi i byggbranschen allt mer
få ta semester när det är kallt och ruggigt i Sverige
eller får saxa våra semestrar över sommaren blir
nog bara att acceptera. Jag lägger mig inte i
planeringen så länge som det fungerar.
Affärsområdescheferna bestämmer över sin
produktion och planerar därefter. För Diparts
ekonomi tror jag det är bra.

I månadens Monthly har vår utsände valt att
rapportera från två utbildningar vi hållit under
månaden. Jag tror också det är en trend som
kommer fortsätta. Vi ska utbilda oss, bli skickligare,
bli mer kompetenta och utföra jobb inte så många
klarar av. Jag tror det är framtiden.

En utmaning vi också har i Dipart är vår
arbetsmiljö. Nu i veckan har hjälmfrågan kommit
upp igen. Många av oss som jobbar ute vill inte ha
hjälm. Den upplevs som för tung att bära. En av
mina uppgifter i höst är att se till att de regler vi
tillsammans tagit fram följs. Det ska inte behövas
en dödsolycka innan alla förstår vikten av att följa
uppsatta skyddsregler. Jag vill också poängtera att
jag är beredd att säga upp den eller dem som
medvetet och systematiskt struntar i att följa den
riskanalys som föregår varje projekts byggstart.
Jag vill också slå ett slag för rotation. Vi har fem
affärsområden. Flera gånger under året har killar
som tröttnat på det de gjort de senaste åren bett
om förflyttning. De vill vara kvar på Dipart, men
göra nya saker, utvecklas helt enkelt. Det här är
helt normalt och av godo!! Mer byten som det som
Darko och Nazif nyss gjorde. En nytändning på
två håll, kan inte bli bättre!!

Jag önskar Er alla som läser det här
en riktigt skön sommar och välförtjänt vila!
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VD Dipart Entreprenad AB
Och ansvarig utgivare av Dipart Monthly

Vi hade utbildning för affärsområdet Betong
i första hjälpen. Andning, blödning, chock.

Utbildningen syftade till att ge deltagarna grundläggande kunskaper i första hjälpen inklusive hjärtlungräddning samt att ge deltagarna grundläggande kunskaper i att förebygga och ge första hjälpen vid sår och brännskador. Kursen var givetvis väldigt praktiskt inriktad. Men som med allting krävdes det först ett
ordentligt teoripass. På bilden ser vi Grzegorz och Lisa som lyssnar intensivt på hur man ska agera när
olyckan är framme.

120 kg muskler i form av
Witali tränar återupplivning.

Lisa tränar mun mot mun metoden
och Petri och Johan väntar på sin tur.

Mario hjälper Evertsson som
precis fått något stort i halsen.

Petri har fått ett första förband lagt över ett
tänkt större sår. Det gäller att snabbt få stopp
på blodflödet.
Den här kursen blev mycket uppskattad och
det kändes också att alla tyckte det var
nyttigt. ”Alla på Dipart bör gå den här
utbildningen” sa Johan till vår utsände.
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Balkonggjutning på Rindögatan…

Det första vår utsände möttes av var en glad
Nazif som är ansvarig på plats. Nazif har varit
många år på Dipart och bad för en tid sedan
om större ansvar. Så från uppskattad servicesnickare på Dipart Syd till ansvarig för större
projekt på Projekt gick resan och enligt vad vår
utsände förstått så gör han ett kanonjobb
genom att leda byggena på ett utmärkt sätt.

Deniz påbörjar gjutning av balkong nr två.

Grabbarna med Mehmet i spetsen var redo uppe på
ställningen inför gjutningen.
Vi kunde också
konstatera att
ställningen var
besiktigad och
godkänd. Precis
som det ska vara.
Och skulle det
någon gång inte
vara så, så låter vi
bli att jobba på den
till dess den är
besiktigad och
godkänd.

Gustav, Gena och Deniz i full färd med att gjuta.
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Mehmet gick efter de andra och justerade ytorna. Han lade verkligen ner sin själ i finishen.

Gustav, Nazif, Mehmet, Said och Deniz

Vår utsände var med under större delen av gjutningen men när drygt hälften av balkongerna var gjutna så smet
han iväg till ett bageri i närheten. Så när det var dags att flytta pumpbilen hann vi med en kort fika på otäckt
goda dagsfärska wienerbröd. Inte speciellt nyttigt men precis helt rätt just då. Att gjutningen gått bra
avspeglades så tydligt på allas ansikten. Spänningen hade släppt och vi var så gott som i mål.
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Vi renoverar broar på väg 73 mot Nynäshamn.

Roland som är ansvarig för vattenbilningen pratar här med vår projektledare Johan. Vår utsände misstänker
att Johan sa ”gå genast och hämta hjälmen Rolle”. Det är måndag morgon och vi ska precis köra igång. I
bakgrunden håller Jonas och Tony på med att täcka in området där vi ska bila med osb-skivor och nät.
Trafiken passerar precis bredvid och ingenting får skvätta ut på förbipasserande bilister .

Intrycket man får vid ett besök är lugn, kontrollerad koncentration och förväntan.
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Tony och Roland som tillsammans sköter vattenbilningen
står här framför vår nya robot. Vi har även en handlans
på bygget som Tony sköter och med den bilar han allt
det Roland inte kommer åt med roboten. En handlans är
som en enorm högtryckstvätt… Och med ett tryck som
får dålig betong att lossna.
Jonas fixar med
skyddsväven.

Jonas tog upp svårigheten med att förstå hur konstruktören ville ha en viss armering. Han gick och hämtade
detaljen det gällde och på bilden ser vi hur Johan, Jonas och Göran tillsammans löser problemet.
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Vi renoverar väg 73, forts

Vår bilningsutrustning bilar med hjälp av vatten
som sprutas ut över den gamla betongen under
högt tryck. Innan man kan börja köra så ska
vatten dras fram från en brandpost 400 meter
bort. Här kontrollerar Roland att det fungerar.

I en container som hör till roboten finns pumpen.
Och det är inte vilken liten motor som helst. Här
kollar Roland oljan och….

Den läcker lite olja, vår
leverantör får komma ut
och efterdra några kraftiga
bultar.. ”Det här ger vi oss
inte på själva” sa Roland

Sedan kunde vattnet kopplas på
roboten…

Vid 08.00 var roboten igång och Rolle nöjd och hjälmen på!
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De här killarna är värda ett omnämnande!!

”Kevin tar mycket ansvar och är
mogen för sin ålder. Man lägger över
ansvar på honom för det är det han
vill ha” sa Pastorn nyligen.

Zitzke till vänster på bilden är en mycket kompetent
plattsättare. ”Vilka guldkillar du har, han Zitzke är ju
helt fenomenal” sa Peter Frank en privatperson som
precis fått sitt badrum renoverat till vår utsände.
Till höger på bilden ovan sitter Käck.
”Han löser allt projektledarna ute på
Arlanda vill ha gjort. Jag tror han har en
förmåga att lösa problem som är större
än de flestas” sa Pastorn om Käck.

Andrzej har klivit in i rollen som ansvarig på plats för våra
innergårdar. Enligt Silver så har Andrzej tagit ett jättekliv. ”Det
är ordning och reda på byggena, Andrzej har med sitt driv på
plats format ett bra team med ÚE, leverantörer och de övriga
Dipartkillarna och resultatet har inte låtit vänta på sig.
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Micke Jacobsson är allt i allo inom Bygg
på Bromma Flygplats. En sak är de
överens om bland våra uppdragsgivare
på Bromma ”Ni rör inte Micke”.

Gjutning på innergården Kättingen

Vår utsände följde betongslangen in genom fastigheten och ut mot gården

En etablering utanför ett hus i innerstaden. Hade det inte varit en pumpbil där hade man inte kunnat ana
vilken febril verksamhet som rådde på innergården… Vi höll på med en stor gjutning, Dagen D!

En blick ut genom fönstret visade vad som höll på inne på gården. Inte mindre än 35 kubik betong skulle gjutas.

Ett häftigt teamwork. Alla visste precis sin roll och arbetet flöt på i rask takt. Vår utsände fick också ett snack
med chauffören av pumpbilen som berömde våra grabbar. ”Jag blir alltid trevligt bemött av det här gänget, det
är inte alltid så tyvärr när jag kommer ut på gjutningar”.
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Under den här förmiddagen skulle halva gården gjutas så tempot var högt. Och fler än en hade pannan täckt
av svettdroppar för betong är tungt. Förresten, hur tung är en liter vanlig betong? Det är veckans fråga och
priset är fint för den som hinner först. Maila Jens om du kan svaret.

Andrzej jämnade ytorna mot fasaden.

Stilstudie av Jonas, Grzegorz och Arthur
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Plötsligt öppnades en dörr, en kvinna
höll på att gå rakt ut i den mjuka
betongen. Vi hade missat husets
tvättstuga…. Alla var villiga att hjälpa
damen över till trapphuset. Vilket hon
artigt men bestämt tackade nej till då
det fortfarande fanns möjlighet att gå
utan att klampa i betong. Men hade
hon lämnat tvättstugan 10 minuter
senare då hade hon nog gärna tagit
emot hjälpen…

Vi fortsätter jobbet med filmer till hemsidan

Här intervjuar Sami Andrzej under temat ”hur är det att
jobba på Dipart”. Det är inte så lätt att stå framför en
kamera som man kan tro. Men de här tre killarna
gjorde det galant. Petri blev också intervjuad och var
riktigt kanon. ”Petri är en framtida TV stjärna” sa en
imponerad Sami men tyvärr fick inte vår utsände någon
bra bild på det.

Här filmas Håkan av Sami under tiden som
han snickrar på en villa i Länna.

Ute i Länna fanns
även Andreas som
också han blev
intervjuad. Andreas var
precis som Håkan
avslappnad och ledig
framför kameran.
Kanske lite mer
kortfattad än Håkan
men det är enligt Sami
bara positivt. Ska bli
spännande att se de
färdiga filmerna som
förhoppningsvis snart
ska vara klara.
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Vi bygger om och till en skola ute på Lidingö.

Två byggnader ska renoveras och byggas om. Dessutom ska ytterligare en huskropp byggas helt ny. Det är
vårt affärsområde Bygg som har jobbet och det leds av Jonny som även har Kaveh till sin hjälp.

Här har Jonny startmöte med Henrik och Robin som är de två målare som ska vara med i gänget.
Jarreth och Augustin
jobbar med golven.

Augustin går
tillsammans med Jonny
igenom en del detaljer.
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Vi renoverar Settervallska Villans betongmur
Jag heter
Ingo

Och jag är
Petri

Ingo, Petri och Mario höll
som bäst på att montera
upp balustradräckets
överliggare när vår
utsände kom….
Det här jobbet är långt ifrån enkelt. Det är många parametrar att ta
hänsyn till för att få till räcket perfekt. Enligt vad vi på redaktionen
förstått så är Nacka Kommun nöjd med hur jobbet framskrider.
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Vårt affärsområde Projekt med huvudsyssla
balkonger hade kurs i betonglära.

Våra killar som sysslar med balkonger är ett häftigt gäng. Med undantag från Ari och Nazif är de flesta relativt
nya i byggbranschen och har kommit till Sverige från jordens alla hörn. Det som sammanför dem är en
brinnande lust för att prestera och skapa något bra. Att de förra året under Thomas och Artos ledning var
vårt mest lönsamma affärsområde var ingen slump. De kommer inte släppa förstaplatsen frivilligt. Här
vidareutbildar de sig för att bli ännu bättre!

Mats var ute på Norr och presenterade
vår nya policypärm och vad den innebär!

Vi har under Mats ledning lagt ner ett stort arbete på att skapa policys som bra verktyg i vardagen. Men för att
de ska fungera ska alla känna till dem och förstå varför de finns. Här presenterar och diskuterar Mats dem
med grabbarna på Dipart Norr.
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Vår årliga grillfest tillsammans med optikerna
i Vision.nu hölls i år igen på Nyfiken Gul.

Dipart gör tillsammans med optikerna i Vision.nu ett stort jobb genom att åka ut till härbärgena och prova ut
och sedan dela ut lämpliga glasögon. Men att enbart arbeta är inte melodin. Ibland ska vi ha trevligt, bara
trevligt och cementera vänskapen som vi brukar säga på Dipart. Därför grillar vi ihop en gång om året!

Andrzej och hans bestämda dotter
blev kvällens huvudpersoner.

Grillningen skötte Augustin, i bakgrunden, medans Grzegorz och
Jens mest snackade. Det här blev som alltid en höjdarkväll.
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