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Vi har haft en tuff och händelserik tid fram till
sommaren. Så nu tar vi en välförtjänt semester
och njuter av ungarnas upptåg eller bara av att
vara lediga. Ha nu alla en riktigt skön Sommar!

Leddya går på
mammaledighet efter
sommaren och jobbar fram
till v 34.

Jenny börjar i v 32
och jobbar parallellt med
Leddya en tid för att sedan
ta över helt.

Ett stort grattis till
Ferlander, Andreas, Linda
och Mehmet som fyller år
under juni månad!

Midnattsloppet
Vi har inte anmält någon
eller anordnat någonting
gällande Midnattsloppet i år.
Det har helt enkelt glömts
bort…

Vi har massor av jobb

Thomas trasslar upp ett av barnens många nystan under vår årliga fiskedag,
och med ett leende på läpparna.
Läs mer om fiskedagen på sid 12-15.
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Orderläget är synnerligen
gott. Alla kan vara säkra på
att vi har att göra under
hösten! Nu är utmaningen
att hinna med. En i
jämförelse med motsatsen
behaglig stress…

Tittar jag ett par år tillbaka så minns jag när vi
fortfarande hyrde in vattenbilning och precis hade
börjat prova på att renovera betongprojekt som
mindre garage…. Nu har vi en robot, två handlansar
och har dessutom etablerat oss som ett anläggningsföretag som är värt att räkna med. Johan sitter i
dagarna med slutklämmen på en offert gällande
renoveringen av inte mindre än fem broar. Och
utvecklingen är likadan i de övriga fyra affärsområdena. Vem kunde tro det för ett par år sedan?

Dags för välförtjänt semester!!!
Vill passa på så här innan semestern att förmedla
några spontana tankar. Vill bara tänka högt, skriva
ner det och låta dig ta del av det och sedan själv
få känna efter hur det känns för just dig…
Det händer så otroligt mycket hela tiden… När jag
springer på och en dag följs av en annan känns
det ibland lite ”same same”. Men när jag tänker
tillbaka sex månader i tiden, eller ett år eller varför
inte fem år så ser jag vad som faktiskt skett och
blir lite stolt över vad vi tillsammans åstadkommer.
Under det senaste halvåret har vi fullständigt
omorganiserat oss. Gått från en produktionsenhet
till fem affärsområden och fått fem affärsområdeschefer som var och en har det fulla ekonomiska
ansvaret för sin enhet. Dessutom har varje
hantverkare på Dipart fått en egen tillhörighet i ett
av dessa affärsområden. En stor förändring som
givetvis i inledningen var omtumlande. Men jag
tror att det var nödvändigt. Vi är inte det lilla
företaget längre utan måste ha en organisation
som bättre passar den storlek vi faktiskt har idag.
Samtidigt som detta skedde så påbörjades ett
aktivt styrelsearbete med en extern ordförande
som dessutom är osedvanligt kompetent och
krävande. Så tro mig när jag säger att
förändringens vindar inte bara känns ute på våra
byggen.

För fem år sedan hade vi Dipart Weekly. Jag
bläddrade precis i ett par nummer från 2006. Ser att
redaktören kommenterade att vi hade en etablering
i ett pannrum med toalett bredvid fikabordet. Ser
också att alla dåvarande 37 hantverkare på dipart
och deras arbetsplatser står på baksidan av Weekly…
Och vi hade precis påbörjat arbetet med att ta fram
vårt förrförra lönesystem… Det har hänt lite grann
sedan dess. Ta till exempel det nya jobb som Silver
skrivit kontrakt på, Brf Klamparen som visas på sidan
7, för fem år sedan skulle vi gjort en liten del av det
åt någon annan byggare…. Idag är det självklart att
vi gör hela jobbet själva…
Fast visst känns det i kroppen efter en resa. Och när
den pågår med sådan enorm fart år ut och år in så
sätter det sina spår.
Jag måste erkänna att den vila som semestern är till
för behövs mer idag än för tio år sedan. Då fanns det
ingen hejd på vad jag orkade… Nu finns det en gräns.
Så jag ska vara ledig i sommar. Vara med mina barn,
vila och bara finnas till. Räknar kallt med att höja mitt
personliga rekord på gädda och kanske hinna med en
hel del annat också.
En fantastiskt skön sommar önskar jag alla oss på
Dipart, för en sak är säker. Alla vi har tillsammans rest
riktigt långt på kort tid och dessutom i en härligt hög
fart! Det är dags för en tid med lugn och ro!

VD Dipart Entreprenad AB
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Vilket företag vill vi tillsammans skapa?
Som jag skrev i min ledare så reser vi med hög fart mot att bli större som företag, mer
professionellt organiserat och mot att bli en seriös aktör värd att respektera på byggmarknaden i
Storstockholm. Jag tror att mycket av den positiva utvecklingen vi genomgår får sin kraft från det
företagsklimat vi skaffat oss. Vi har, tycker jag, i alla år varit ett empatiskt företag som bryr sig.
Vi har en sund värdegrund där vi stöttar och hjälper varandra och där vi är stolta över att jobba på
Dipart. En kultur som både uppmärksammas och uppskattas av våra kunder och andra delar av
vårt samhälle.
Oavsett om det är stormötena, bloggen, Monthly, svenskundervisning för nyanlända, Sunda
Gubbar, hockeybockey, korpfotboll, midnattslopp, fiske eller julfest med respektive som vi
anordnar så tar det tid, energi, och kostar en slant. Något jag och fler med mig gärna lägger ner
för att få till den här fina känslan. Och jag uppmanar alla på Dipart att tänka lite i banorna: Vad kan
jag göra för att skapa en bra företagskultur? Om jag uppskattar Monthly, vad kan jag bidra med så
den är läsvärd och kan komma ut varje månad? Hur kan jag ge energi till bloggen? Hur kan jag
bidra till en bra julfest? Hur kan just jag skapa en ännu bättre arbetsmiljö där vi alla trivs och där
mina arbetskamrater känner motivation och hur kan jag ytterligare bidra till att vi gör jobb som
våra kunder är mer än nöjda med?
För jag tror bestämt att när vi växer och går mot att bli ett större företag så måste förändringar
ske. Och det kommer det också att bli. Den anda och den fina företagskultur vi under så många
år byggt upp, den är viktigare än någonsin att fortsätta att odla. Och ju fler vi blir ju fler kan hjälpa
till med att vattna denna växande företagskultur. För en kultur är som en växt. Den kan vissna,
den kan bibehållas och den kan växa sig starkare och bli ännu mer livskraftig!
Så har du en idé till en förbättring, ring mig. Vill du skriva något i Monthly, gör gärna det. Vill du
hjälpa till med julfesten, hör av dig. Har du en egen idé, toppen! Ju fler som engagerar sig ju bättre
får vi det! Och ju starkare och sundare växer sig vår företagskultur. // Jens

Några tankar från Andrew..
Frågan har kommit upp flera gånger om vi är samma Dipart då man nu är uppdelade i flera affärsområden. I fredags hade vi en gjutning som inte gick enligt plan. Att det inte gick fel vill jag tacka
Mario Pabst och Jonas för, företagets anda och insatsen som hela gänget bidrog med.
När allt började se dystert ut så kallade vi på hjälp. Det fick vi.
Att vi hjälper varandra är ganska vanligt. Denna gång behövde vi förstärkning nu, inte imorgon eller
på eftermiddagen, men nu.
Det skulle vara kul om alla kan fortsätta så här. Då det krävs, att man kan ställa upp utan en lång
förklaring, utan bara ringa.
”Vi på Dipart ” känns mycket närmare nu.

// Andrew
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Rapport lämnades från Svensk
Folkhälsa om hur vi på Dipart mår.
I årets hälsotest som vår företagshälsovård genom
Svensk Folkhälsa genomförde så deltog 80 personer, mångt
fler än någonsin tidigare! Testet delades upp på en del där vi
fick svara på frågor som resulterade i våra ”hälsovanor” och
”hälsoupplevelser” samt en del med medicinska mätningar av
vår kropp och dess fysik.

Vi är ett friskt företag..

Det var spännande och intressant när Cia, Ulrika och Camilla kom till Setterwallska Villan och
berättade resultatet av våra hälsotester. Och titta noga på bilden ovan...
”Detta resultat är 25% bättre än vad vi fått på något annat byggföretag - GRATTIS”!
Det var otroligt roligt och värmande att höra, vi är alltså det friskaste företag de arbetat med så
här långt! Det känns inspirerande att jobba vidare med våra satsningar för att vi alla ska må ännu
bättre. Och som en del i det arbetet så vill vi fortsätta stötta de av oss som behöver lite extra
hjälp för att få en bättre hälsa. Här följer några generella resultatet från testerna..
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I sammanställningen ser vi de blåa staplarna som visar ”bra” värden och de röda som
visar ”mindre bra”.
Positiva resultat: Generellt sett så har vi höga värden och några exempel är värda att
nämna. Vi har riktigt bra resultat när vi tittar på bl.a på våra blod- och kärlvärden. På frågan hur
vi upplever vår hälsa så svarar ca. 80% av oss att de har en god hälsa och hur vi upplever vår
hälsa är viktigare än vad vi tror för det påverkar vårt sett att leva.

Förbättringsområden: Vi kan både bli bättre på att motionera och att äta rätt! Motion är
viktigt för att få en bra hälsa och studier visar också att motion sänker vår stressnivå och gör att
vi orkar mera i vår vardag. Det samma gäller för maten vi äter, den ska ge oss energi och
samtidigt inte bidra till dåliga kroppsvärden och övervikt. Så vi kommer fortsätta tala motion, kost
och genomföra roliga motionsaktiviteter, som tex midnattsloppet. Vi som snusar kan också ta oss
en funderare på om det inte är dags att lägga dosan på hyllan, där har vi fortfarande för höga tal.
Glädjande dock är att rökningen nästan är helt borta på Dipart, vilket är väldigt bra och
tjänar oss alla. En liten uppmuntrande tanke till dem av oss som slutat röka de sista åren!

Vad händer framöver? Nu har vi fått ta del av resultatet som är mycket gott och som vi alla
vet gäller det att fortsätta arbeta förebyggande med vår hälsa. Vi kommer att fortsätta dialogen
med Svensk Folkhälsa kring aktiviteter för en sundare hälsa framförallt nu i höst men även under
nästa år så vi även i fortsättningen är det friskaste byggföretaget!
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Kontorsanpassningen ”Soliditet”
är besiktigad och godkänd.

Projektledaren Kaveh hugger in..

Den stora kontorsanpassningen Soliditet har nu nått sitt slut. Ett 2400 kvadratmeter stort jobb som började i
februari och som nu är klart. Vi kan dra en hel mängd lärdomar från det här jobbet. Enligt vad vi på redaktionen
förstått så har alla inblandade gjort sitt allra bästa och stämningen har varit riktigt bra.

Här äter alla tårta för att fira taklagsfest för ett kontorsanpassningsgäng…
Men vi måste också vara självkritiska. Det vi främst får dra som lärdom ur det här projektet är att vi måste
ha rätt blandning av fullbetalda med erfarenhet och lärlingar. Det finns ett kollektivavtal som reglerar
sammansättningen och det måste vi respektera bättre! Framförallt för våra lärlingars skull men även för de
fullbetalda som annars får dra ett för tungt lass. Dessutom får vi göra kostsamma kraftsamlingar mot slutet
av projektet och det ska inte behövas! Bättre personalplanering krävs i framtiden!
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Nytt jobb från Nobina ute i Solna Business Park
Hmm, undrar om
man behöver byta
dem…

Nobina som förr kallades Swebus behöver hjälp med en 1100 kvm
stor kontorsanpassning i Solna. Här ska en ny ledningscentral för
busstrafiken i Stockholm husera. Nya mötesrum ska byggas och
likaså ett nytt kök. Då jobbet ska vara klart redan i augusti kommer
vi att köra på hela sommaren.

Ännu ett stort jobb! Kv Klamparen

Kaveh, Silver och vår beställare.
Klamparen 9 ligger ute på Kungsholmen. Här ska slitna fasadskivor på två stora huskroppar bytas ut,
nya glasräcken ska monteras och en hel del annat. Vi börjar i juli och ska vara klara till jul.
Här kommer vår marknadsföringsansvarige gå i taket då vi har extremt bra skyltläge ut mot
vältrafikerade Klarabergsleden. Projektledare här blir Kaveh!
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Arbetet med Europas största skateboardramp fortsätter med oförminskad hastighet

Joel som är en av våra snickarlärlingar bad särskilt om att få vara med och spika form.
Vi på redaktionen log lite grann till mans och tänkte nog allihop. ”Då har han verkligen kommit rätt.”

Nu har vi också fått upp en blygsam skyltställning. Det ska inte gå någon förbi att det är vi som bygger det här
minnesmärket i Stockholm. I varje fall så kommer varje skateare i stan känna till vad det är som växer fram.
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40 000 kg armeringsnät håller på att läggas ut. På bilden ser vi Zygmunt justera de linjer vi jobbar efter.

Vår byggserviceavdelning Syd växer för varje dag

Dipart Syd har haft svårt att hinna med, därför stöttar Linkan och Nazif som normalt jobbar på Dipart Norr
Sydgänget för stunden. ”Vi skulle gärna se att se blir kvar här” hälsar Pettan.
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Vi har premiär med vår nya bilningsrobot!
Vår robot bilar bort betong med
hjälp av vatten som sprutas ut
under högt tryck. För att det
ska kunna ske behöver den
kompletteras med en dieselpump modell större som klarar
av att leverera vatten med ett
tryck av 1500 bar. I dagsläget
har vi ingen egen sådan utan
hyr en från ISS.

Till vänster ser vi Evertsson som
tvättar vår robot ren innan
fotografering. Till höger håller han
styrmekanismen till roboten i sin
hand. Evertsson är nyckelperson
inom affärsområdet Betong tillsammans med Karpa och Jokisaari
som alla tre är experter på just
vattenbilning.

Visst är den vacker, vår nya robot…
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Brf Tubens innergård är nu helt klar.

Vi påbörjade renoveringen i augusti och upptäckte snart att det var inte fyllnadsmassor under asfalten som det
stod i handlingarna utan massivt urberg. Så här såg innergården ut i oktober 2010. Mycket har hänt sedan
dess och det liknar numera en liten oas mitt i stan. Andy har varit projektledare för den här utmanande
innergårdsrenoveringen. Trots en inte helt rak resa så blev slutresultatet riktigt bra.
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Vårt årliga fiskeäventyr blev en höjdare!

Någon timmes färd öster om Arlanda, långt inne i skogen, ligger Holmsjön. Vacker som en dröm och inbjudande
vare sig man bara vill umgås med familj och vänner, njuta av naturen eller fiska lax och, tro det eller ej, gädda!

Det som är så härligt med Holmsjön är att den är stor, med många fina platser för umgänge, men även
med ett flertal öar och vikar för den som inte vill avslöja sina fiskeknep för nyfikna fiskekompisar.
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Vi spred snabbt ut oss runt lägerplatsen. Några fikade, andra satt och pratade men de allra flesta fiskade.

Nazif stod och kastade på samma ställe hela
förmiddagen. Inte ett napp! Sedan gick han bort
till Mario och frågade ”Hur gör man egentligen”

Agneta med familj klev iland på en egen liten ö. Där var
de med fikakorg och oändligt tålamod nästan hela dagen!

Silver kom inte riktigt i mål
denna gång…

Tänk vad kul man kan
ha även om man inte
gillar att fiska…

Grillen kom igång, röken skrämde myggen och
snart kunde man känna Ulfs specialkryddade
regnbågslax, som gjorde succé!
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Amir, fick troligen sitt livs första och andra fisk denna dag.

Danni och Emmie blev nog mest rädda av alla…

Mot kvällen var det ett
gäng riktiga entusiaster
kvar. Och vi fick betalt
för tålamodet. Vindstilla, fiskarna vakade
och nappade. Och vi
fick uppleva en härlig
försommarkväll med
grymt fiske.

Ibland får man en ful fisk…

Nazif var ganska
nöjd efter att han
rensat ett flertal
fina fiskar. Undrar
om Mario fick en
tacksam tanke…
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Pastorn lever inte som han lär!
Fem personer i båten men
ingen roddare! Elmotor….
Nja Pastorn det kommer man
inte till himlen på. Att det alltid
ska effektiviseras…

När fiskafänget hållit på ett par timmar kom bandvagnen med pytt, rödbetor och stekta ägg!

Vilken glädje Amir visade
när den väl låg där…

Nazif blev riktigt lyckosam till slut!
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Andreas dotter fick den största fisken!
3.4kg!! Ett jätte grattis från redaktionens
fiskeavdelning.!

Teaterföreställningen Oidipus Cigarr höll
en bejublad föreställning på Convictus!
Mats, vår personalansvarige, är med i ett nätverk som
heter Social Venture Network, SVN. Där lärde han
känna Jonas S Nerbe som är skådespelare och normalt
sett uppför pjäsen på Boulevardteatern. Jonas nappade
på idén om att hålla en föreställning på Convictus…

På Convictus finns det inget ventilationssystem. Så Stene
installerade ett provisoriskt som möjliggjorde föreställningen

Röken ligger tät i salongen. Doktor Sigmund
Freud puffar på sin cigarr och arbetar vidare
med sitt Oidipuskomplex. Pjäsen var uppskattad trots sitt djup och lite mörka framtoning..

Föreställningen var säkert den första av Sigmund Freud på ett härbärge… Men visst är det häftigt när dörrar
öppnas. Vår reporter hälsar också att publiken var oerhört engagerad och uppskattande inför ensemblen.

Tinne,
förmodligen
världens bästa
optiker…

Vi har hunnit med ytterligare
en arbetsdag med Vision.nu.

Inte mindre än 59
personer fick
ändamålsenliga
glasögon..
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Agneta var med och
gjorde som vanligt ett
uppskattat jobb!

