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Vi har under sommaren med framgång
utfört två stora betongentreprenader.

Martin framför Häggvikstråget. Det största betongjobb vi någonsin gjort !!! Och tack
vare att alla inblandade gjorde mer än vad som kan begäras så gick det bra!
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Läs mer på sid 4-7

Personligen har jag alltid engagerat mig i
frågan om en sund hederlig byggbransch.
Jag har ställt upp i intervjuer, skrivit
debattartiklar och varit en allmänt aktiv
debattör. Vet inte om jag har energin kvar till
det. Men nu i veckan är det styrelsemöte i
Stockholms Byggmästareförening och då är
frågan uppe igen. Ett par seriösa putsföretag
har denna gång lyft frågan. De säger ” vi kan
helt enkelt inte konkurrera för ingen
använder svensk arbetskraft längre”. Och jag
tror att man istället ska säga, ingen betalar
skatt längre för arbete! För varifrån man
kommer spelar ingen roll. Men om skatter
och avgifter betalas spelar roll. Jag kommer
vara aktiv under mötet, jag lovar!

Faan, jag är arg! Vart är vi på väg?
En av huvudnyheterna i tidningarna har varit
den stora mutskandalen där två av våra
konkurrenter och minst en person hos en av
våra ramavtalsbeställare är inblandade.
Mutor på många miljoner, häktade personer
bland entreprenörerna och avstängda
personer på beställarsidan. Men vad skönt
att stadens kontrollsystem verkar fungera.

Vad ska vi göra då? Jo vi ska fortsätta att
satsa på de segmenten där välutbildad,
välinformerad och självgående personal
krävs. Där det är viktigt att ha ordning på det
som kollektivavtalet och vårt kvalitetssystem
kräver. För de områdena i vår bransch finns.
Och kunder som vill ha ordning och reda
finns också! Vi ska bara leta rätt på fler av
dem. Och var så säker, en dag, och för
några har den kommit, så upptäcks fusket
och då vänder sig beställarna från de
företagen och då finns vi och många andra
där. Redo att långsiktigt ta vid!

En kompis till mig som precis startat
byggfirma jobbar mot privatpersoner ute på
Värmdö. Han berättar varje gång vi ses på
gymmet den ena skräckhistorien efter den
andra. De handlar om utländsk arbetskraft
som inte kan sin sak, privatpersoner som när
rotavdraget är i taket ska ha jobbet gjort svart
eller om projekt han blir kallad till och som
nästan uteslutande handlar om att återställa
efter sk. hantverkare som gjort det ena
fuskbyggarprojektet efter det andra. Som
privatpersonen som mot svart betalning köpt
fällning av fyra specifika träd. När han kom
hem var det enda som var kvar på hela den
stora tomten just de fyra träden. Alla andra
låg fällda. Jag har slutat att reagera. Jag bara
suckar, ler och säger, ja ja det blev väl
billigt…. ….

Att arbeta korrekt, med schysta villkor för
samtliga på en arbetsplats, oavsett
nationalitet, är den långsiktiga melodin! Vi
ska inte ändra våra värderingar där. Utan
fortsätta att tacka nej till bland annat alla
mail som kommer om betongare för 140
kronor i timmen inklusive allt! Det kommer vi
långsiktigt tjäna på och inte minst viktigt,
kunna fortsätta sova gott om natten!

På sidan 3 redovisar vi en konsekvens som
drabbar oss på Dipart av att branschen, dess
kollektivavtal och den svenska skattelagstiftningen inte fungerar som tänkt.

VD Dipart Entreprenad AB
Och ansvarig utgivare av Dipart Monthly
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Vi omorganiserar och väljer samtidigt att inte
längre satsa på innergårdsrenoveringar!! Trist!!
Omorganisation: De betongare som tidigare sysslade, i vårt affärsområde Bygg, med
innergårdsrenoveringar går över till Betong. De får självklart Martin som chef och kommer bli
en viktig förstärkning där.

Vi kommer hädanefter inte fortsätta att satsa på innergårdar. Det här är tråkigt då vi nu är
riktigt duktiga på det och gör fina jobb. Samtliga av oss som hållit på med innergårdarna ska
veta att det har inget som helst att göra med vad vi presterat. Utan beror enbart på att vi inte
är konkurrenskraftiga av skäl som redovisas nedan. Om någon beställare kommer med en
innergård och prompt vill att vi gör den så avgör Martin om vi ska ta jobbet. Han kommer då
självklart jämföra det med eventuella andra betongjobb och göra en affärsmässig bedömning
om vi ska ta just det jobbet eller ej. Men det är inte längre något vi satsar på!
Varför slutar vi med innergårdar????

Vår personal samt våra underentreprenörer ska ha en etablering där dusch,
omklädningsrum och en trevlig plats att
äta på är en självklarhet.

Vi, eller den rivningsfirma vi anlitar, för det
ofta stora och tunga rivningsjobbet ska ha
löner som stämmer överens med normerna
på den svenska arbetsmarknaden.

De konkurrenter vi slåss mot när det gäller innergårdar använder sig i stor utsträckning inte av
etableringar. De väljer att låta sin personal nyttja någon form av utrymme i källaren på den gård de
jobbar. De sparar på så sätt in mellan 200-400 tusen kronor per objekt vilket en etablering kostar.
Rivningsarbetet utförs ofta av någon form av utländsk arbetskraft som har en lönenivå som vida
understiger vår. Förhoppningsvis betalas skatterna i något annat land..
Det här är de två viktigaste skälen till att vi inte kan konkurrera prismässigt.
Att Anders Silver kan driva innergårdsrenoveringar, att Shna
kan räkna mer eller mindre exakt på vad en gårdsrenovering
ska kosta och att gänget på bilden till höger är mästare på
att göra jobbet spelar ingen roll. Vi får acceptera hur
byggbranschen är idag när det gäller innergårdar och lämna
den marknaden. Vi är utkonkurrerade helt enkelt!
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Forts från sid 1.

Vi har i sommar renoverat Häggvikstråget.

Orsaken till renoveringen var att den gamla körbanan släppte igenom grundvatten som låg och tryckte på
underifrån. Vi skulle ta bort den gamla körbanan och ersätta den med en nyutvecklad slitbetong. (i grova drag )

Som alltid vid den här typen av projekt är trafikavstängningarna av oerhörd vikt. Det är kostsamt, ansvarsfullt
och får bara inte bli fel. Än så länge har vi lyckats få till det riktigt bra på varje jobb. Och självklart så köper vi
den här tjänsten av specialistföretag som inte gör annat på dagarna.

Trots att vi hade en trafikavstängning som var rättutförd så tar det ett tag för alla stockholmstrafikanter
att vänja sig. Och precis i början på jobbet var det någon som körde och antagligen satt i andra tankar….
Kanske pratade vederbörande i telefon…
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Efter att trafikavstängningen var gjord och vi på allvar
etablerat oss på arbetsplatsen så kom Evertsson med
vår bästa robot för att gå igång med vattenbilningen.
Peter och Martin tittar, funderar och
löser problem.

Den gamla
beläggningen antingen
revs upp eller
vattenbilades bort. Här
en underentreprenör i
full gång.

Jag bara nöter
på, det är mitt
jobb…min lott
i livet…

När vi hade tagit bort den gamla körytan var det dags att armera för den nya av betong. Vi fick bland annat
borra 4000 hål för att kunna förankra armeringsjärn med diameter 30mm. Under hela projektet jobbade vi
tvåskift och dessutom alla helger. ”Våra grabbar ska verkligen sträcka på sig” sa Martin.
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Fortsättning på Häggvikstråget…

När det var dags för gjutning så kändes det i luften. Alla betongares dagen D! Och det var inga små gjutningar.
70-80 kubik per gjutning och inget fick gå fel. (Fast det händer ibland, en gång försov sig chauffören av
gjutningens första betongbil och 10 man stod och väntade medan han sussade… dyr nattsömn…)

Här kör Peter, Czeslaw och Niklas den stora vibbran för
att få betongen att bli jämnt fördelad. Tungt och slitigt
men fint blir det. I bakgrunden ser vi Arthur som jämnar
till betongen mot tunnelväggen.

Vi hyrde in killar från Helpman för att klara det här
jobbet. Totalt sett var det fem man och på bilden ser
vi Lasse och Bengt som efter lite inkörning blev
uppskattade medlemmar i gänget.
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Arthur, Andrzej och
Peter har varit
nyckelpersoner
vid det här projektet.
Alla tre har tagit stort
ansvar, mer än vad
man kan begära, och
har på ett väsentligt
sätt bidragit till att
projektet blev en
framgång.

V 73 mot nynäshamn

Och så var det dags!! Jobbet var klart och trafiken
skulle snart släppas på. Lördag natt och grabbarna
tog bort skyddsstaketet mellan körbanorna. Vår
utsände kunde se glädjen i grabbarnas ansikten.
Äntligen!!! Här personifierat av Grzegorz.
Gammal körbana
med asfalt

Ny körbana
med slitbetong

Vi från redaktionen minns när det häftigaste uppslaget till en artikel var något helt annat än Häggvikstråget.
Vi kan bara säga att waoow viken resa vi alla gör tillsammans. Och att få möjligheten att skriva om alla de
häftiga projekt vi på Dipart genomför är bara fett intressant som vår unge praktikant på redaktionen skulle
ha sagt. Och om vi ska vara lite seriösa så är det dubbelt så kul när alla man stöter på ute på byggena
också är så intresserade, engagerade och kompetenta som vi är idag!!! Vad månde bliva!!!
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Vi renoverade även fogar på väg 73.

Även här stängde vi av körfält på en stor tillfartsväg till Stockholm och även här fanns det trafikanter som
satt och drömde… Jobbet har gått lika bra som Häggvikstråget och krävt mycket av alla inblandade.

Pawel, Grzegorz, Johan, Göran och en inhyrd från Helpman
som vi på redaktionen tyvärr inte kan namnet på.
Det här jobbet utfördes också non stop med tvåskift, helger
och totalt fokus på sluttiden. Ingenting tyder i dagsläget på
annat än att det har gått bra.
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En investering i tre stycken klätterställningar!

Affärsområdet Projekt vars huvudsyssla är balkongrenoveringar har numera tre egna klätterställningar. Och de
är några av marknadens bästa då vi själva kan flytta dem mellan olika balkongrader. Det här kommer öka vår
konkurrenskraft då ställningshyra är en stor del av varje balkongentreprenad. ”Vi sparar in halva
investeringskostnaden bara på det här projektet” sa Arto till vår utsände.

Snygg etablering med vår
karaktäristiska Dipartväv..

Ari som är platsansvarig
diskuterar något med Erik.
Antagligen var ingjutningsgodsen ska sitta.
Gena knackar och letar bomytor.
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Renoveringen och tillbyggnaden av friskolan I ur
och skur har gått enligt plan och är snart helt klar.

Vårt affärsområde Bygg har haft två stora jobb under sommaren. Dels den här skolan men även
renoveringen av Bygg Oles huvudkontor i Nacka. Jonny och Kaveh har skött projektledningen och
snickarna har turats om att jobba och ta semester. När vår utsände var där så pågick slutfinishen inför
att alla barnen skulle komma tillbaka från ett förhoppningsvis välförtjänt sommarlov.

Augustin har spelat en viktig roll som platsansvarig
snickare. Han har hållit i underentreprenörernas
tidrapporter då de gått på löpande och även varit
drivande i den dagliga produktionen.
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Kaveh har skött ekonomi och administrationsbiten. En viktig roll som inte så många vill ta
men som är helt avgörande för den här typen
av komplexa och intensiva byggen.

Vi håller som bäst på att renovera taket hos Bygg-Ole.

Ole Gustavsson som äger Nacka Trä och Bygg Ole ringde och undrade om vi kunde hjälpa dem med ett tak
som regnar in. Klart vi kunde det! Silver åkte och träffade dem och en affär gjordes upp. Därefter har Jonny
och Kaveh drivit jobbet som pågått sedan första semesterveckan. Nu har vi 7 killar där och jobbet har vuxit.
Det var inte så lite som först antogs. Bland mycket annat har vi blästrat takstolarna med kolsyra för att ta
bort eventuell svamp! Vi kommer återkomma till det här bygget framöver.

Vi tackar Jenny och Andreas för tiden som varit.
”Tack för mig! Jag har haft ett jätteroligt år här på Dipart och kommer att ha
många roliga minnen med mig härifrån. Den 3:e september börjar en ny
utmaning för mig i en helt annan bransch - nämligen klädbranschen på
J.Lindeberg, och fortsatt inom ekonomi” . Hälsar Jenny som jobbar sin
sista dag den 31:a augusti.

Vår duktige snickare Andreas lämnar oss och går vidare i karriären. Han
kommer börja på en annan byggfirma i rollen som arbetande arbetsledare.
Vi önskar Andreas all lycka till!!
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Och istället välkomnar vi…
Mjösberg, lite av
en legend på Dipart.

Jan Mattsson har anslutit till Dipart. ”Mycket duktig
allroundkille som är lite som Mjösberg” sa Pastorn.
Oj det är mycket att leva upp till men om Mattsson
bara är hälften så bra som Mjösberg så blir han en
stor tillgång. Att Pastorn är mycket glad för
värvningen av Mattsson är utom allt tvivel!

Per Eriksson börjar som servicesnickare på
Syd. Per har mer än 10 år i yrket och har
jobbat på bland annat Q-gruppen som är en
erkänt bra firma. Han kommer att stötta upp
Syd som har haft en bra utveckling med de
ramavtalskunder vi jobbar med.

Nathalie Paavilainen tar nu över
rodret efter Jenny som receptionist
här på huvudkontoret i Setterwallska
Villan. På fritiden tycker hon om att
träna och att umgås med sin familj.

Varmt välkomna önskar vi er alla tre!
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Jobbet med två viktiga rekryteringar pågår…

Aldrig förr har vi haft så mycket att göra när det gäller betong. Våra stora ramavtal med Trafikverket
och Trafikkontoret genererar hela tiden fler och fler jobb. Dessutom har Johan gått på en välförtjänt
semester som sedan ska fortsätta med en lång pappaledighet. Så vi behöver två stycken duktiga
projektledare till alla våra stora betongjobb. I dagsläget har vi klart med en förstärkning som kommer
presenteras i nästa nummer. Men vi behöver ytterligare en så alla tips mottages tacksamt.

Redovisningsekonom har vi också sökt!!

Och här, precis när det här
fotot togs,så bestämde
Mats och Marie vem som
får jobbet. Urvalet har inte
varit enkelt då mer än 100
personer sökt tjänsten! Men
nu är det klart och Maries
blivande kollega kommer
presenteras noggrannare i
nästa nummer.
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Thomas, du är saknad!!

Vi saknar vår Thomas… Dels så är han som
affärsområdeschef oerhört viktig för Projekt då han
”drar in jobben”. Men vilket vi alla som är på kontoret
märker, han höjer stämningen runt omkring sig bara
genom att finnas där.
Som den obotlige optimist han är så sa han ”Jag lade
operationen på fredag för då kan jag vara tillbaka på
måndag. I skrivande stund är det tisdag och han har
lustigt nog ännu inte dykt upp, som tur är. Han har
genomgått en total renovering av knät inklusive
glädjen av att ha fått nya korsband. Så nu blir det
kryckor…
Thomas krya på dig och kom snart tillbaka. Var säker
på att Arto och Sebastian och alla killarna i Projekt
ger lite extra för att fylla tomrummet tills du är tillbaka.
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Mats var ute på våra byggen och
berättade om våra uppdaterade policies

Mehmet

Mats

Nazif

Deniz

Gena

Våra policies ska vara en guideline i vardagsbesluten. Vad gäller angående rökning på våra arbetsplatser?
Hur hanterar vi olika frågor? I vår nyligen framtagna policypärm ska svaren finnas. Mats går igenom allting
och leder diskussionen som följer. Det är bra med diskussioner för inget är ju hugget i sten.

Rolle och Uffe skrattar gott..

Jonas, Grzegorz och Mats ute på väg 73 innan
sittningen i boden.

Engagemanget som alltid visas när frågor om arbetsmiljön kommer upp är stort. Bra, det ska det vara.

Som sagt, ett härligt engagemang. Det
driver utvecklingen.
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Vi har hunnit med att stötta vännerna på Convictus

1000 par
kalsonger, ett
överskottsparti
som Grolls sålde
”extremt billigt”
till oss på Dipart.

Danielle, dotter till en av våra utsända,
och som sommarjobbade på härbärget
berättade om den stora bristen på
underkläder. ”Häromdagen sa en av våra
gäster, -ge mig ett par trosor då, om det
är något jag är säker på så är det min
manlighet”.
Egentligen är det logiskt, ingen skänker
sina gamla underkläder. Har man inte
tillgång till toalett, sover ute, kanske inte
äter ofta alls men dricker regelbundet ja
då går det åt underkläder.
Vill också passa på att slå ett slag för vår
årliga insamling av kläder som sker i
december. Passa på att skänka bort allt
som bara ligger och tar energi då!!

Vi skar till 100 liggunderlag!!!

Gratis lunch till alla som hjälper till att bära…

Danielle och Majsan som ansvarar för kläderna
började packa upp kalsongerna. Majsan lade ut en
kartong med ett femtiotal par som snabbt gick åt.
Flera gäster passade också på att tacka… Det här
var en udda grej för oss på Dipart men, kanske den
bästa på mycket länge…

Behovet av
liggunderlag bland
gästerna på Convictus
är stort. Vi hade
mattor som blivit över
på lagret så
grabbarna på Syd
med Jurek i spetsen
skar till 100 stycken i
liggunderlagsstorlek.
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