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Vi bygger Europas
största skateboardramp!

Vi gratulerar!
Vi börjar med Lisa som fyller
härliga 20 år i början på maj
tätt följt av Leddya som till
hennes stora förskräckelse i
slutet på maj når 30 år..
Grattis, hoppas ni båda får
en underbar dag!

Fiskedag 18 juni!
Kom igen nu allihopa och
joina oss lördagen den 18
juni när årets fiskedag går
av stapeln! Bjud med de ni
känner som skulle njuta av
en dag i naturen med fiske,
trevligt sällskap, god mat –
ja en kanondag med
.
gemenskap
och skratt. Den
15 juni behöver vi ert svar
så vi kan beställa käket.
Se vår inbjudan på sid.16

I högdalen händer det grejer till alla skejtares stora glädje. Vi bygger en ramp
som ska vara 120 meter lång, 12 meter bred och med massor av häftiga kurvor
och höjder. Det här är betongjobb på hög nivå och grabbarna kliar sig i huvudet ,
diskuterar och löser problem hela tiden!
Läs mer på sid 4-5

Sida 1

Handbromsen som legat i sedan första
snön har bytts ut mot full fart framåt!
Äntligen har vi 110 % beläggning. I slutet på april
hade vi aningen för lite att göra, någon vecka
därefter så hade vi svårt att hinna med.
Vi måste dra lärdom av tidigare års erfarenheter
som säger, lite att göra under vintern och för
mycket under sommaren. Det är nödvändigt att
våra AO-chefer som gör våra flesta affärer ser
till att styra vår produktion så den blir någorlunda
jämt fördelad över året. Vi jobbar redan aktivt på
det här med ramavtal på årsbasis och även
andra idéer men vi måste bli ännu bättre. Jag
tror det här är en nyckel för att vi som företag
ska må bra.
Vi har tagit ett stort steg rent organisatoriskt.
Samtliga på Dipart har numera en tillhörighet.
Kan tyckas självklart men tidigare var alla våra
duktiga hantverkare i en pool som fördelades ut
efter projektens krav på bemanning. Det fanns
fördelar med det här systemet men en pool har
alltid en förmåga att vara aningen för stor. Det
är bekvämt med mycket resurser att ta av och
när man inte behöver ”gubbarna” så får de gå
tillbaka till poolen. Vi saknade det där personliga
ansvaret för att alla hade att göra! Dessutom så
hade ingen någon riktig närmaste chef! Det här
med att få ha en tydlig närmaste chef är viktigt
och något alla ska få ha. Vi har tänkt om och
numera ser det ut så här:

Nu är alla medarbetare del i ett affärsområde.
Alla medarbetare har en närmaste chef i form
av sin projektledare. Till dem kan man vända
sig gällande normala ärenden. Tanken är att
både personliga frågor och andra av rent
professionell karaktär enkelt kan lösas ute i
AO-området. Är det personalfrågor av större
vikt kan alltid Mats kopplas in och hjälpa till.
Det är sedan respektive affärsområdeschef
som har det yttersta ansvaret för att alla
medarbetare i sitt affärsområde har full
beläggning. Vi tror att vi får en mycket bättre
kostnadsmedvetenhet gällande våra
personalkostnader och även att arbetsmiljön
blir bättre genom en större tydlighet.
Givetvis kommer det lägen när något
affärsområde behöver stöttning av personal
från ett annat, eller är tillfälligt för många.
Dialogen mellan våra AO-chefer sker
kontinuerligt och det kommer vara så med
jämna mellanrum att medarbetare jobbar i
något annat AO-områdeän sitt eget! Det är
helt normalt och det är så vi kan parera att
mängden jobb varierar.
För trots att vi tillhör ett affärsområde och
jobbar för dess framgång så är det alltid
Diparts bästa som kommer i första hand!
Affärsområdena är en del i en helhet och
finns där för varandra.

Sida 2

VD Dipart Entreprenad AB

Besök för fotografering på Dipart Syd

Vi håller på att ta fram broschyrer. Det är ett riktigt litet gäng av informationsbroschyrer som ska fram och när
det var dags för Dipart Syd så saknades det någon bild på hela gänget. Så det var bara att kalla ut redaktör´n
som kunde vicka som fotograf. Det blev ett helt gäng bra bilder! Att vi har så vackra medarbetare!

Mauritz, Svensson och Stene kollar i de blivande broschyrerna…
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Skateboardrampen är en utmaning för oss!
Det tror jag
funkar…

Det tror
inte jag…

Mjösberg och Mario diskuterar höjder, kurvor och
annat som vår utsände inte riktigt förstod. Men
att det här jobbet är något utöver det vanliga det
är helt klart. Vi från redaktionen kommer följa
projektet med spänning!!

Tarik, kom som lärling, nu som fullbetald är han
med och skapar ett landmärke i Stockholm!

Joel, Witali och Mjösberg jobbar med en del av
den 40 000 kg tunga armeringen som kommer
ingå i skateboardrampen! Joel är snickarlärling,
oerhört lovande måste vi från redaktionen tillstå,
och får här en insikt i vad andra halvan på Dipart
klarar av att producera!

Sida 4

Joel, Johan och Mjösberg diskuterar
produktionen och hur den ska läggas upp.

120 meter lång, fem meter hög, 12 meter
bred… och allt ska hänga ihop och det ska
gå att skejta i den färdiga konstruktionen.
Inga grova gjutskarvar här inte och definitivt
inte fel fall!

Zygmunt har varit med oss 3 år nu. Timmerman från Polen med 15
års utlandstjänstgöring på stora infrastrukturprojekt. Hans erfarenhet
från stora betongjobb kommer väl till pass!
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Den Norske Veritas gjorde en extern revision för
att se om vi lever BF9K! Vilket de fann att vi gör!

Samtliga inom vår produktionsledning
lyssnade på när revisorerna inledde dagen.
De ger en klok och samlad bild över varför
det är viktigt att vi lever vårt kvalitetssystem.
Efter en förmiddag med diskussion och
avstämning gällande de stora linjerna i
vårt tänk var det dags för två besök ute
på projekt för att liksom tratta ner mot
detaljerna.

Mats och Andy förklarar för revisorerna hur vi
renoverat innergården åt Brf Sandberget.

Vi gjorde också en grundlig inspektion av källaren under
det nygjutna bjälklaget. Shna, som räknat fram kalkylen
och är ansvarig BF9K och Andrzej som varit en av de mest
framstående i produktionen deltog också och kunde
förklara hur vi tänkt och agerat.

Sida 6

Efter arbetsplatsbesöket så satte vi oss i boden. Frågorna till Andy var många. För Shna som är BF9K
ansvarig hos oss är det här lite av Dagen D. Projektet fick klart godkänt på alla punkter.
Därefter var det dags att
besöka vår stora balkongrenovering i Fisksätra. Nu var
det Thomas och Peter vars
projektledning granskades.

Thomas hade svar på allt, som alltid måste vi från redaktionen tillägga. Peter och Ari fanns också till hands
när revisorn ville ha mer exakta svar! Peter som projektledare och Ari som drivande yrkesman på plats
kunde konstatera att de gjort ett klart okey jobb! Vi blev godkända av Den Norske Veritas och är
kvalitetscertifierade enligt BF9K i ytterligare ett år!

Sida 7

Gjutning av balkonger på Rindögatan

Vid våra gjutningar som är den stora dagen på en balkongrenovering
kommer både pumpbil och betongbilar. När vår utsände kom till
platsen 06.10 var redan pumpbilen på plats… Och klockan 07.00 var
gjutningen igång och inte mindre än 6 man gav järnet!!
Brf Nummerhästen på Rindögatan.
52 balkonger och ett vanligt balkongjobb för oss men långt ifrån utan
utmaningar. Allt kan hända när det är
balkonger! Det är tjusningen.

Grzegorz, Gena och Jurek!! Kolla koncentrationen på dessa tre yrkesmän!
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Mehmet slipar ytorna och ordnar en finish som
ska vara i många år framåt!

SBC´s besiktningsman Atle Hansen går
tillsammans med Peter över balkongerna. Inte en
anmärkning! För bra för att vara sant…. Eller?

Vårt affärsområde Projekt har inte mindre än 7 balkongentreprenader igång nu.
Målsättningen är högt ställd och förhoppningsvis ska vi efter det här året befästa vår
ställning som den kanske mest anlitade balkongspecialisten i Stockholm!

En liten miss i projektlederiet..

Men vad lätt det kan bli tokigt, vi hade missat att informera en bilägare om just den här dagens annorlunda aktivitet. Mitt under
brinnande gjutning skulle vederbörande iväg till jobbet men var instängd! Som tur är var det en våghalsig förstående hyresgäst
som ville vara hjälpsam mot oss… Se hur han löste vårt problem!

Sida 9

Så här ska det se ut - så här får det inte se ut
Tre bilder tagna mitt under
pågående balkongrenovering…

Snyggt, städat och inget skräp eller
betongspill. Hyresgästerna lever mitt i vår
renovering så att vi håller rent omkring oss är
inget annat än respekt! ”Vi arbetar som om
det är vårt eget hus” säger vår värdegrund…

Många föreningar i grannskapet följer vår renovering. Och det är relativt ofta så att ett jobb leder till ett
annat. Så det är värt besväret att sätta upp snygga bra skyltar. Vi ska inte använda dessa små tygvepor.
De blir aldrig snygga. Vi ska istället ta ut de mindre plåtskyltarna som finns på lagret! Det tar några minuter
extra att kånka upp dem men det är det värt då det blir rakt, snyggt och prydligt!
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Vi berättar om vårt mångfaldsarbete

Det är glädjande och hedersamt att vi blev ombedda att berätta om vårt engagemang för mångfald
och fördelarna vi har med att vi är ett mångkulturellt företag. Mats föreläste tillsammans med vår
landshövding Per Unckel under ett seminarium som Stockholm Stad anordnade. Syftet var att
inspirera och ge information till andra företagare om möjligheterna att anställa utrikesfödda. Det finns
en stor outnyttjad kompetens hos alla nyanlända blivande svenskar. Dessutom måste vi ge dem en
chans att komma in i vårt samhälle och då är ett jobb en utmärkt start.

Äldre policies ses över och nya skapas..

Vi har startat ett arbete med att uppdatera alla våra policies, dvs våra riktlinjer för vad som gäller för
alla praktiska frågor i vår vardag. Här ser vi vår policygrupp bestående av från vänster, Pastor´n,
Johan, Silver och Mats som går igenom och diskuterar vad som är viktigt att känna till. Allt från våra
bilar till kläder och skyddsutrustning... Allting kommer sammanställas i pärmar som ska finnas både i
bodarna och på kontoren. Vi hoppas att det ska bli tydligare för alla och underlätta vår vardag när väl
arbetet med alla policies är klart.
(Är gruppen väl sammansatt?)

Sida 11

Arto introduceras till rollen som projektledare

Mats och Arto går igenom rutinerna för att få till bra planering och produktion i projekten, det vi
kallar ”Stafettloppet”. Arto kommer att gå in och stötta som projektledare under rehabiliteringstiden
för sin opererade axel och antar utmaningen med ett stort engagemang. Arto har lång erfarenhet
av betongentreprenader efter 20 år som betongare och har alltid tagit stort ansvar ute på våra
byggen så vi ser fram emot att få hans hjälp med att leda ett antal av våra balkongprojekt.

Lasse jobbar vid
behov från och med nu!

”Z” går vidare i sin
karriär som byggare!

Lasse, uppskattad kalkylator hos oss, har fyllt 65 år. Trots
att tiden säger pension så är Lasse antagligen bättre än
någonsin. Till vår stora glädje så fortsätter han att stötta
oss på timbasis hädanefter. Kul att du vill fortsätta Lasse!!

”Z” lämnar oss för att starta eget! Duktig yrkesman,
stridbar för vad han tror på! Tomrummet blir stort!
All lycka i framtiden ”Z”.
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Vi ska grilla på Nyfiken Gul
med tjejerna i Vision.nu
Varje gång vi grillat, tagit en öl och njutit av
en helkväll med Tinne, Katta, Gunilla och
alla andra som hjälper till med Vision.nu så har
det varit kanontrevligt! Alla vi på Dipart
kan, får och bör komma baske mig för det är en
höjdare!
Hammarby Slussväg 15, Onsdag 1 Juni kl 19:00!!
Vi ringer Leddya och anmäler oss till en trevlig
kväll. Vision.nu bjuder! Alla vi på Dipart är
varmt välkomna! Tipsa även Leddya om vad
du föredrar, kött? Röding? Eller vegetariskt…

Sida 13

Kontorsanpassningen Soliditet går som tåget

Michael, Niten, Augustin, Ferlander och Jarreth! Det här gänget gör stordåd om vi på redaktionen ska gå på
vad Silver säger. Och det krävs också om kalkylen ska köras ihop. ”Kontorsanpassningar är det alltid hård
konkurrens om, så vi måste vara på topp under produktionen om vi ska köra ihop ekonomin” sa Silver och
poängterade att han är mycket nöjd med hur grabbarna kämpar för att få till allting på bästa sätt.

Vi behöver förstärkning
Vi har massor att göra och söker:







Snickare
Betongare
Plattsättare
Inköpare
Kalkylator
Projektledare

Om du känner någon, har en kompis som… Eller vet någon som
tröttnar på sina nuvarande arbetsuppgifter och som skulle passa
in hos oss så be dem höra av sig till Mats.
Full diskretion gäller givetvis.

Sida 14

Några episoder ur vardagen…
Kaizen, det japanska uttrycket som står för många små kontinuerliga förbättringar… Många av oss lever
efter det. Jens berättade för oss på Redaktionen att många ringer in när de har idéer på förbättringar. Vi
har tidigare berättat om Nazifs idé gällande Big Bags. Nu i veckan ringde Ferlander och kom med följande
förslag på arbetsmiljöförbättringar. ”Jag var på skyddsombudsutbildning gällande asbest. Det är farligare
än man kan ana och finns på så många ställen. Kan vi inte göra en storsatsning på att utbilda alla, även
våra projektledare på asbest. Han som höll i kursen på byggettan var jättebra, kanske han kan komma?”
Ferlander tog även upp problematiken med hörselkåpor som tas av och på och glöms att ta på igen och
rätt vad det är så sågas det bredvid…. Och faktum är att många på Dipart inklusive Jens har hörselnedsättningar. ”Vi bör göra något även åt det här”! Det är till stor del tack vare sådant här engagemang som
Ferlander visade här som vi blir bättre!
Vi på redaktionen har hört mycket positivt om vår
praktikant Jarreth. Han har praktiserat i flera års tid hos
oss lite i det tysta. Men utvecklingskurvan har varit
tydlig. Hela tiden lite bättre och alltid ett föredöme när
det gäller tider och engagemang. Därför är det med stor
glädje vi nu kunnat anställa Jarreth som lärling!
Välkommen på riktigt Jarreth!!!
Jarreth under ett Taiboxningspass…
100% engagemang och satsningen var total.
Vår VD Jens sitter med i Sveriges Byggindustriers opinionsgrupp. Meningen med gruppen är att den ska
vara rådgivande till VD på Sveriges Byggindustrier i ett antal frågor. Jens berättade följande för vår
utsände. ”I dagsläget diskuterar vi lönefrågor. För i den här gruppen är vi två småföretagare och sedan är
det de 4 stora bolagen som är representerade och självklart dominerande. Det stora samtalsämnet är hela
tiden ackordslönesystemet. Det här med att var 12:e vecka internt på företagen hamna mer eller mindre på
kollisionskurs för att ackordsavstämningarna inte sker friktionsfritt. Vilket i värsta fall leder till att man lägger
ner arbetet. Vad jag är genuint glad för att vi på Dipart inte har det på det sättet. Och att vi i samförstånd
löser vår lönesättning”.

Modet att våga prova på nya jobb…
Martin el Sherif och vår Håkan diskuterar
någonting på garagejobbet vi gör i Hammarby
Sjöstad. ”Han är faktiskt riktigt bra, han
kommer med råd och tips och är hela tiden
hjälpsam. Jag gillar att jobba med honom”
säger Håkan som inte tvekade när han som
snickare fick möjligheten att bli ledande i vår
renovering av det här garaget. ”Omväxling är
bra och det här är ett utmanande jobb som är
riktigt kul” hälsar han genom vår utsände.

Sida 15

Hjärtligt välkommen
till årets fiskedag
den 18 juni

Vad vore sommaren
utan vårt fantastiska
sommarfiske?

Lördagen den 18 juni får vi på Dipart med respektive sällskap tillgång
till vårt egna fiskeparadis. En idyll en bit utanför Arlanda. Vi börjar runt
12 på lördagen och fortsätter till midnatt. En uppskattad dag bland
barn och vuxna! Ta med dig familjen, vännerna, ja grannen om du vill!
Det blir fiske, grill, upptäcktsfärder, lek, smarrig lunch och mer därtill!
Anmäl er senast 14 juni till Leddya, 08-716 90 50. Varmt Välkomna!
Förra året fick
jag 14 stycken..

