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Babyboom hos oss på Dipart!
Pappaledige Jesper kom på besök.
Några Grattis!
Vi börjar med Marie som
fyllde de gyllene 50 i början
på april. Tätt därefter
kommer Witali som vi
gratulerar på 35-års dagen.
Kalkyl -Lasse som precis
halvpensionerat sig, firar sin
65-års dag den 21:a april.
Stort Grattis till er alla tre!

En välförtjänt långhelg..
Tänk, redan påsk..! Hoppas
vi alla får en härlig påsk
med lite efterlängtade
sovmornar
för att ladda upp
.
inför en kommande toppen
vår full av sol.

Nya jobb, vad händer?

Rickard, Jesper, Norman, Linkan och söta Vera i mitten, Jespers lilla 6-månader gamla dotter.

Nu händer det saker på Dipart. Andrzej har precis blivit pappa, Leddya väntar
tillökning, Johan likaså och säkert fler som vi på redaktionen ännu inte känner
till. Jättekul och vad skönt att vi så aktivt jobbar för att säkra återväxten i
branschen. Och det där med att vara pappaledig, numera är det en självklarhet!
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Alla affärsområden har
fullt upp för närvarande
utom Norr som har det lite
lugnare. Orderstocken är
bättre än någonsin. Vi har
jobb för 100miljoner i
orderstocken, känn lugnet.

Telefonlista bifogas
I detta nummer ligger en
telefonlista till oss på Dipart
som väldigt många har
efterfrågat.

Jag upplever att den gamla klyschan om att
pappaledighet inte accepteras verkligen inte
stämmer med byggbranschen. Det är numera
självklart att alla som blir föräldrar helt naturligt tar
ut sin rättmätiga ledighet med sina barn. Inget
konstigt med det. Trist bara att jag själv aldrig var
klok nog att göra det, men jag var i varje fall med
på ultraljudet!

Jag tycker att vi i byggbranschen
förtjänar ett mycket bättre rykte!
Det jag grundar påståendet på är givetvis den
vardag jag lever i. Den är färgad av mitt arbete här
hos oss på Dipart och av alla branschkollegor jag
träffar. Men även av vad jag ser som förälder.
När jag som pappa bedriver en stor del av min fritid
antingen huttrandes i ishockeyhallar eller hejandes
under handbollsturneringar så kan jag som
marknadsföringskille inte undvika att se på alla
skyltar som hänger på idrottsanläggningarnas
väggarna. Det är företag som sponsrar
föreningarnas verksamhet. Ofta är det byggfirmor
som skänker pengar till ungarnas idrott.
Heder till oss alla som ger bort en del av vinsten.
Nu som då hör jag historier om mobbing och
rasism som florerar på arbetsplatser. Men oavsett i
vilket sammanhang jag rör mig så tycker jag att vi i
vår bransch kommit långt de sista 10 åren. Delvis
tack vare de stora byggarna som Skanska, NCC
med flera som gått i bräschen. Hos oss på Dipart
så har det gått så långt så man funderar inte ens
på varifrån de olika kollegorna kommer. Men
givetvis så tänker vi på att lösa språkproblemen
som ofta dyker upp. Men att sluta anställa
människor som inte pratar svenska som första
språk är aldrig ett alternativ i urvalet vi gör i vår
rekryteringsprocess.

För en vecka sedan var det årsmöte på Sveriges
Byggindustrier. Hemska tanke men jag börjar bli en
veteran i sällskapet. Kommer så väl ihåg hur jag
tyckte det var trist att gå dit. Bara gubbar med
randiga kostymer över 55. Men nu sist så sa vår
ordförande som är i min ålder vid sitt välkomsttal
att ”idag är det 25% kvinnor i salen och att det är
värt en rungande applåd”. Kvinnorna är idag en
uppskattad och välkommen resurs i branschen.
Kampen för en bra arbetsmiljö har varit och är en
viktig fråga i hela vårt samhälle. En fråga i vilken
de osunda företagen drar ner ryktet för branschen
i vilken de verkar. Idag har de allra flesta större
byggföretagen en friskvårdspolicy som vi på dipart
säkert har mycket att lära av. Naprapater, stegräkningstävlingar och morgongympa för att bara
nämna några av alla idéer som florerar.
Kampen mot svartjobben! Ett oskick som finns
utbrett även hos oss byggare. Men jag vågar påstå
att både facket och vi arbetsgivare verkligen gör
vad vi kan för att stävja det. Trots att höga skatter
och annat gör det så lukrativt att bryta mot lagarna.
Men vi kämpar på, och måtte vi få mer hjälp av
politikerna.
Det här var ett axplock på åsikter jag har som visar
att vi börjar bli lite moderna och faktiskt tillhör en
bransch som kan räta på sin alltför ofta nedtryckta
rygg!
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VD Dipart Entreprenad AB

Nu vill vi på redaktionen ha lite feedback
Det är ju så att det tar en liten stund att göra Monthly varje månad. Och det vore toppen för oss
på redaktionen om alla Ni som läser tidningen tycker till om den och dess innehåll.
Det behöver inte vara så avancerat. Och för att hjälpa till med feedbacken så kan man förslagsvis svara på
följande frågor.

1 Håller inte alls med

10 Håller med helt och hållet

A

Jag tycker Monthly är bra

B

Min familj eller vänner läser Monthly

C

Jag vill även i fortsättningen få Monthly varje månad i brevlådan.

D

Jag tycker Monthly är viktig så jag vet vad som händer på Dipart.

Och skriv gärna några rader om hur du uppfattar innehållet. Vad är bra och vad saknas.
Strunta i grammatik och stavningen, det är vad du tycker som är viktigt!
(Om du till exempel tycker att Monthly är halvdålig så kan du svara A=3)
Svaren mailar du till info@dipart.se

Tack på förhand hälsar redaktionen…

Det här gäller angående vår telefoni med 3
•Gäller oss som jobbar på byggena.
•Abonnemangskostnaden betalas av Dipart.
•Det är gratis att ringa inom Dipart och till 08-nummer.
•Det är en tjänstetelefon som är avsedd att användas på jobbet.
•Alla fast anställda har gratis fått var sin telefon som ska hålla i två år.
•Vi har 200 kronor att ringa för varje månad, överstigs den så regleras det på lön.

Tanken med att vi bytte till 3 var dels att sänka våra kostnader men även att ge alla möjlighet till en ny
telefon. Förhoppningsvis räcker de 200 kronorna långt då vi har extremt låga kostnader, ringer gratis inom
3 och till fast telefoni. Vill ni använda telefonen privat så är det helt okey.
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Jimmy på Dipart Syd informerar om lagret
Hej allesammans
Vårt lager och all utrustning som finns där ingår nu i affärsområdet Dipart Syd. Vi sysslar främst med två olika
verksamheter. Vi har dels byggservice mot beställare som Länsförsäkringar , Brf Gudöterassen, Vasakronan
och ISS. Men förutom det sköter vi genom Agneta internservicen på Dipart och etableringarna genom Stene.
Etableringar beställer ansvarig projektledare senast 2 veckor innan önskad utkörning så vi får tid att se till att
allt kommer med och är i tipptopp. Skicka beställningar på syd@dipart.se
All den utrustning vi har finns till allas förfogande men måste även den beställas. Gör det på beställningslistan
som finns i Sitecon.
Vill vi ställa upp material eller maskiner på lagret så meddela även det i god tid så vi hinner anvisa plats och
sedan märka grejerna med rätt objektsnummer.
Agneta sköter om våra etableringar så de är snygga, rena och prydliga. När hon åker runt så tar hon med frukt,
kaffe, te, mjölk, hämtar upp era beställda kläder från Grolls och annat som behövs ute på byggena. Ring gärna
oss om Ni behöver verktyg eller annat som får rum i hennes bil. Vi använder i första hand våra egna grejer
istället för att hyra och de följer med ut till bygget på veckoturen. Agneta har 0707-32 22 54
Agneta och Stenes tid belastar de projekt de jobbar för och kostnaden är inte högre än för övriga ”gubbar”.
Kostnaden som belastar projekten för containrar, bodar, verktyg och liftar är i samtliga fall lägre än om vi hyr
samma saker ”på stan”. Tiden då lagret bara var en kostnad är förbi, nu ska även Syd gå med svarta siffror.

Ja det ska
väl vara allt
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Höjdrädd, nej inte ett dugg, någon gång!

Här lyfter vi upp en hängställning på taket ute i Farsta där vi ska renovera 80 balkonger
åt Brf Hjälmö. Hängställningen sätts fast på taket och sedan hänger den i linor och kan
höjas och sänkas från plattformen. Blåser det så svajar det. Stene har som vanligt varit
superbra med att fixa allt kring etableringen. Frivilliga till jobbet kan ringa John.
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Thomas Frankborn är AO-chef för Projekt.
”Inom mitt affärsområde som heter Projekt ,
därför att förutom balkongrenoveringar ingår
alla egna projekt vi startar upp som köp av mark
eller annat, händer det saker. Det är främst
balkongjobben som går bra och vi får hela tiden
nya förtroenden från kunder som vill renovera
sina balkonger, fasader, fönster och allt som hör
fasaderna till. Jag har stort hopp om att det här
året blir riktigt bra för oss.”

John stöttar Thomas i allt som ska ske efter att kontraktskrivningen är klar.
I dagsläget får både John och Thomas arbeta mycket och hårt för att hinna
med. ”Fram till sommaren har vi fullt” låter John hälsa vår reporter och det gör
han med ett leende.

John Hunter, projektledare

Projekts stora balkongrenovering i Fisksätra

Pavel, Tomasz, Grzegorz, Erik och några till har gjort ett bra jobb i Fisksätra. Men tyvärr får vi inte fortsätta
efter de inledande tre husen. Stena Fastigheter har inga medel avsatta för det i sin nuvarande budget.
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Rindögatans balkongrenovering går som tåget!

Peter utför en förbesiktning av en balkong för att säkerställa att rätt
renoveringsalternativ utförs.

Gena bilar ner en balkong, ett tungt men nödvändigt
moment för att ta bort all den gamla dåliga betongen.

Mehmet, Gena och Jurek utför en av många balkonggjutningar på Rindögatan. Gena blickatr uppåt för att se att allt flyter på okej.

Vi på redaktionen har hört mycket gott om gänget på Rindögatan. Ingo,
Petri, Gena, Mehmet, Jurek, och Jonas har verkligen kämpat på för att
få till jobbet på ett bra sätt. Det här med balkonger är speciellt. Att gjuta
balkonger är ganska enkelt. Men att få till allting runtomkring, det är
utmaningen. Hyresgäster, bilar som står i vägen, betongpumpar som
inte kommer fram och vädret som vi inte kan styra över.
Men finns viljan så blir det i regel bra.
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Johan Ahlstrand är AO-chef för Betong.

”Inom mitt affärsområde som heter Betong, därför att här
gör vi stora betongjobb som broar och parkeringshus, går
det för närvarande riktigt bra. Vi har en orderstock som
innehåller ett flertal P-hus och inte minst Europas största
skateboardramp i betong. Den ska bli hela 120 meter lång,
innehålla inte mindre än 40 ton armeringsmattor och 300
kubik betong. Det känns som att 2011 blir ett kanonår”

Peter Carlsson jobbar med Johan på Betong och är nu inne på sitt
andra år som projektledare. Hans projekt genomsyras av Peters
starka engagemang och noggrannhet.

Johan skrev under ett ramavtal med Trafikverket, ett genombrott!

Trafikverket ansvarar för underhållet av alla broar i Mälardalen och skriver här på ett avtal med Johan om
underhåll av broarna i Storstockholm. Ett genombrott hos den här stora beställaren.
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Europas största Skateboardramp börjar byggas…

Johan och Mario inspekterar
markarbetena som precis är färdiga.
Vilket bygge! Och det visar lite på vår bredd
inom betong. Balkonger, parkeringshus,
skateboardramper och broar…
Vad månde komma härnäst?

Stene har bråda dagar med att fixa
alla våra etableringar.

Johan kompletterar sin vattenbilningsavdelning
med en robot av senaste modell.

Conjet som är vår leverantör har blivit en viktig samarbetspartner. Den här roboten blir ovärderlig.
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Anders Silver är AO-chef för Bygg.

”Vi heter Bygg för vi är bredast då vi är specialister
på innergårdar och kontorsanpassningar men även
har ett antal kunder åt vilka vi renoverar eller
bygger nytt allt efter deras önskemål. I mitt affärsområde finns det både skickliga betongare och
snickare och vi klarar av alla typer av byggjobb”

Kaveh Abbaspour är projektledare
och numera lite av specialist på
större kontorsanpassningar. Före
jul var det Röda Korsets huvudkontor och nu är det en stor
kontorsanpassning åt Fabege
som är huvudsysslan.

Andrew Richardson projektledare
för främst våra innergårdar. I
dagsläget är han klar med Brf
Tuben och håller på med Ankaret
och Sandberget. Vilka namn
förresten…

Vi renoverar en jättefin vill under namnet villa Birke

Augustin är alltid glad och
här ses han måla en takfot.

Thomas finslipar det sista i det
nykaklade badrummet.
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Andreas och Håkan inspekterar
det nya innertaket – ser bra ut!

I Solna pågår en stor kontorsanpassning, Soliditet

Det är full rulle hela tiden och tiden är som vanligt knapp. Men enligt vad vi på redaktionen hört så ligger vi
bra till. På bilden ses Jarreth, Kevin och Ferlander in action. ”Vi har ett kanongäng här ute och stämningen
är på topp” hälsar Ferlander..
Vi bygger alltså ett nytt kontor till företaget
Soliditet. Som vanligt är det snabba bud,
mycket går ”på pek” och ett visst datum
ska inflyttning ske. Då ska allt vara klart.

Michael och Niten ställer ner ett par skivor
gips. Visste ni förresten att Michael spelade i
Ajax och då var lagkamrat med Zlatan?

Ett glatt gäng fikar och gladast verkar Joel vara.
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”Pastorn” Lund, AO-chef för Dipart Norr
”Vi heter dipart Norr för vi är det självklara valet för
alla som vill ha byggjobb utförda inom en radie av
tre mil runt Arlanda. Vi är idag så kompletta så vi
kan utföra egentligen allting. Snickare, plattsättare
och betongare vi har rubbet. Och vi vill alla vara
specialister på att få våra kunder riktigt nöjda”

”Surfarn” har med den
äran klivit in som
projektledare istället för
pappaledige Jesper.

Thorsell är nödvändig och nyttig för
helheten. Pastorn driver på, startar
nytt och gör affärerna. Thorsell finns
där och styr upp dokumentationen,
Pastorn, faktureringen och bidrar med
sitt norrländska lugn till harmonin.

Lasse och Shna i anbudsgenomgång med Thorsell och Pastorn, nu gäller det en brandstation ute på Arlanda.
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Rickard är rutinerad som plattsättare och
förstärkte nyligen vårt plattsättargäng och
jobbar här med ett snart helfräscht badrum.

Mats, vår personalansvarige, sitter med Sebbe
som precis blivit fast anställd. Pastorn bara ler..

Zitzke kom till oss från Tyskland och vilken förlust ’
de gjorde där nere som släppte honom. Det är bara
för oss att tacka och ta emot. Oerhört uppskattad.

Joey och Ragge fixar till en brandskada i Vallsta Centrum. De
reglar upp och fixar till en plåtfasad. Bägge två har emigrerat
för att komma till oss. Joey kom direkt från Irland för kärlekens
skull och hamnade hos oss vilket vi tackar för då han förutom
att vara en duktig snickare alltid är glad. Ragge flyttade upp
från Småland och ger med sitt lugn och sin breda kompetens
en stabilitet som är mycket värd. Alla skulle behöva en Ragge
i sin organisation.
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Jimmy Bergström är AO-chef, Dipart Syd

”Vi heter Dipart Syd för vi utgår från Länna där vi förutom
hela Diparts lager med bodar, containrar och maskiner
förmodligen också har Storstockholms bästa byggserviceavdelning. Vi utgår härifrån och ger service till övriga
affärsområden med etableringar och internservice. Och
dessutom så utgår alla våra servicesnickare härifrån när vi
gör jobb åt ISS, Länsförsäkringar, Brf Gudöterassen,
Vasakronan och ett flertal andra kunder.

Peter Karlsson är projektledare på Dipart Syd. Peter är snickare i
botten vilket är en stor fördel. ”Det praktiska kan han på sina fem”
sa Jimmy och berättade även att Peter själv offererat och precis
fått ett ramavtal med Moderna Försäkringar!

”Så här soligt och idylliskt kan ett vanligt byggservicejobb vara ” hälsar Peter som precis varit ute på en ö i
Skärgården och inspekterat ett blivande jobb.

Åke är redan en veteran hos oss. Här står han i
solen och njuter samtidigt som han lagar en trasig
mur. Skönt med en kollega som kan det här med
betong mitt bland alla snickare.
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Mauritz och Andreas på ett av våra många jobb åt Länsförsäkringar. Projekten vi gör skiljer sig enormt från ett till ett
annat. I just det här fallet så är det en rejäl renovering..

Här mäter Mauritz någonting. Givetvis så har
Svensson koll på att det går rätt till. Gammal vana
som sitter i. Men det behövs inte så ofta nu för
tiden för Mauritz är fullbetald och numera fullgod
servicesnickare. Svensson har gjort sitt jobb som
handledare!
Vi vill också passa på att gratulera Mauritz till
körkortet!! Kul och inte alls dumt om man trivs att
jobba som byggservicesnickare hälsar Jimmy!

Hmmm, jag
hade nog vänt
tumstocken…

Svensson, duktig, uppskattad och tidigare Mauritz handledare genom en viktig del av lärlingsperioden!
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10:e svenskakurs-kvällen avverkad!

Tio tisdagskvällar har redan passerat, tio kvällar där flitens lampa
har lyst i Settervallska Villans stora konferensrum. Detta har varit
givande och omtyckt bland våra killar. Svenskaläraren Caroline
som har hållit i det här har verkligen varit en klippa och en ovärderlig stöttning
och hjälp för oss! Tusen tack! Förutom en stor förbättring i det svenska språket har
det även varit lite kvalitetstid där killarna kunnat umgås och lära känna varandra lite bättre i annat än byggmiljö.

Det här meddelandet kom
redaktionen tillhanda
häromdagen. Det visar att vår
satsning på biogas var korrekt
ur ett miljöhänseende! Kul för
när vi för 6 år sedan började
köpa gasbilar var det ingen
självklarhet. Att det numera
också är betydligt enklare att
tanka är också skönt. Även om
det fortfarande finns mycket
kvar att göra. Men det byggs
nya stationer hela tiden så det
går åt rätt håll…
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