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Vi jobbar tillsammans!

Pabst, Ari, Erik och Mehmet fångade på bild uppe på ställningen.
Vår utsände hälsade på grabbarna som jobbar på Hagavägen i Solna. Som reporter på Monthly och väl
införstådd med vad alla heter och var de jobbar kunde vår utsände snabbt konstatera att det var killar
från två affärsområden som jobbade tillsammans. ”När det finns behov hjälper vi varandra, just nu har
vi svårt att hinna med och affärsområdet Betong har stöttat oss en del på sistone” berättar Thomas,
affärsområdeschef på Projekt, som är specialiserat på balkonger och fasader.
”På Hagavägen ska vi renovera 40 balkonger och vi har precis startat upp jobbet som blir ett vinterjobb
med färdigställandetid satt till slutet på februari.” fortsätter han.

Läs mer om affärsområdet Projekt på sidorna 3-7
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Jag tror att vi har en mycket större kompetens
internt än vad vi tror. Vi har svetsare, stensättare,
skribenter, flerspråkiga, specialister på
stålkonstruktioner, matematiker, finsnickare och
en kock för att bara nämna några spetskompetenser. Det här är en outnyttjad styrka vi
har som det är dags att vi tänker på och drar
nytta av i framtiden.

Vilken inneboende styrka vi har på Dipart..

Vill avslutningsvis inför stressen som kommer när
allt ska vara klart till jul nämna det viktigaste vi
har, nämligen våra kunder.

Som många snabbväxande företag så har vi hela
tiden mycket att jobba med. Nu känns det som att
vi har resurser och kunskap för att kunna lösa
nästan alla tänkbara uppgifter själva vilket är
oerhört skönt inför framtiden.

Det är så lätt att glömma bort vilka det är som
betalar våra löner, som ger oss jobben, som ger
oss förtroendet. Vill be dig läsa ett härligt mail jag
fick häromdagen….

Jag vill ge några exempel på den styrkan. Jag blev
uppringd av en stor blivande bostadsrättsförening.
De ska bygga ett 40 tal lägenheter i en gammal
fabrik och ville träffas. ”Vem ska jag ta med på
mötet som är duktig säljare men ändå ger ett
typiskt bra byggare intryck” tänkte jag och bad
Anders vara med. Han gjorde mig inte besviken.
Nu fick jag ett mail om att de vill träffa oss igen.
Kaveh hade ett par kluriga byggfrågor på Brf
Klamparen. Ett typiskt prefabdilemma där man
eventuellt ska tillverka saker och ting på snickeri
istället för ute på bygget. Ett annat där han, van
vid kontorsanpassningar, fått gjutningen av 8
terrasser i knäet. Jag rådde honom till att ta
prefabfrågan med Jonny som haft ett eget snickeri
och betongfrågorna med Martin. Mötte Kaveh idag
utanför kontoret och han såg verkligen lättad ut.
När vi kort pratade om dessa två problem så
berättade Kaveh glatt att han fått den hjälp han
eftersökt.

”Hej Jens,
Tänkte göra dig lite glad och stolt så här på
morgonen.
Har ingen direkt bra erfarenhet av hantverkare så
jag ringde Länsförsäkringar och frågade ifall de
hade tips på ett förtroendeföretag de arbetar med
och fick då numret till er på Dipart Entreprenad.
Måste säga att jag hittills är mycket nöjd med ert
bemötande.
Proffsiga, kundvänliga och trevliga kontaktpersoner
som jag upplever som mycket seriösa och
snabba på att återkomma och ge feedback.
TACK, ni har ändrat min syn på hantverkare och att
det faktiskt finns seriösa aktörer där ute.
Må gott och hälsa dina härliga kollegor!
//Anna Hållén ”

Jag pratade lite med Zygmunt när jag var ute på
Ditchen senast. Han berättade på sin knaggliga
svenska att han har ”pappiren” för alla ”maschinen”
och så pekade han på en grävare, en lastbil och
en gaffeltruck. Jag hade ingen aning om att vi
hade en fullutbildad maskinförare i Zygmunt!!

Sida 2

VD Dipart Entreprenad AB

Månadens fokus: Affärsområdet Projekt

Thomas, som här flankeras av Arto och John, är affärsområdeschef på Projekt. Arto, till vänster, är
projektledare och leder byggena ute på fältet. John har det övergripande ansvaret för affärsområdets
produktion. Thomas med omvittnad affärsmässighet och 20 år i branschen, Arto med 20 år som betongare
och John med en gedigen akademisk utbildning, dessa tre bildar ett riktigt bra team!
Det är ju som någon klok person sa, ingen är perfekt men ett team kan vara det! Det stämmer här. Sällan
har tre killar kompletterat varandra så bra och att de dessutom har roligt ihop är bara grädden på moset.

De närmaste 5 sidorna kommer presentera affärsområdet
Projekt och olika jobb de just nu håller på med. Behöver
vi säga att målen för nästa år är högt ställda??
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Projekt–Folkungagatans balkonger faller sönder..
I en skylift på Folkungagatan står Erik och Deniz
och monterar nät under balkonger. Här fanns
risk för ras och därför vidtog fastighetsägaren
denna åtgärd innan en olycka hann ske. På sikt
ska balkongerna renoveras på riktigt,
förhoppningsvis får vi då chansen att göra det
riktiga jobbet!

Vi kan nog redan här slå fast att höjdrädd är nog inget man ska vara om man ska bli en duktig
arbetare på Dipart, i varje fall inte i affärsområdet Projekt. Det är ju inga dåliga grejer som händer för
både balkonger och terrasser har en tendens att finnas en bit ovanför backen.

Här står Thomas tillsammans
med en av två extrainkallade vi
hade på plats. Deras uppgift var
att hålla koll på korgen i luften
och alla som gick under den.
Minsta lilla grej tappad från den
höjden kan göra stor skada.
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Projekt – Hagavägens balkonger renoveras

Hagavägen, ett riktigt fint och lite knepigt balkongjobb. John och Arto står
här med föreningens representanter. Under startmötet när hela jobbet ska
gås igenom så tar vi alltid en tur runt den blivande arbetsplatsen för att se
om det är något som bör diskuteras. Hela idén är att stämma av så att
föreningens förväntningar stämmer överens med det vi räknar med att
leverera. Och att detta görs innan vi går igång. Dyker något frågetecken
upp så har vi gott om tid att reda ut det.

Mario, en av våra mest
rutinerade betongare. Det
han inte kan, är nog inte
värt att kunna.

Veckans fråga? Vet du vad det
är för skillnad på en hink och en
rulle?

Mehmet hissar upp en rulle till Mario
som står beredd på 3:e våningen.
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Projekt – Terrass på Riddargatan renoveras

Högst upp i ett hus på Riddargatan i centrala Stockholm finns
det två terrasser. Olyckligtvis så läckte de och vi kopplades in.
Arto och Erik tar bort överytan av betong, byter ut tätskiktet
och gjuter ny överbetong. Dessutom installerar vi nya brunnar.
Ett fint litet jobb där utsikten är gratis och återigen så testas vi
gällande höjdskräck…

Ari tar ett stort ansvar när det gäller
att driva på produktionen ute på
byggena. Här ser vi honom i full färd
med att fixa något.

Ari och Erik, de är redan lite av ett radarpar. Erik är förresten
känd från TV. Vi på redaktionen såg honom på True Talent…
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Projekt håller också på med…

På Bastugatan upptäckte man fukt på insidan av huset och nu gör vi därför en
dränering för att undvika framtida fuktskador. Thomas står och dirigerar styrkorna…

I Svedmyra har vi just färdigställt
två hus som har fått ny fasad och
omgjutna balkonger med
smidesräcken… Ovan en bild som
visar husen mitt under
produktionen. Till höger ser du det
färdiga resultatet.

Det är en väsentlig skillnad när man
ser dessa hus och de omkringliggande
som ännu inte fasadrenoverats.
Ett stort lyft!
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Vad jobbar affärsområdet Betong med nu?
I ett garage under Larsbergs
Torg ute på Lidingö är vi i full
gång med att renovera. Det här
är ett stort jobb som kommer
rulla hela vintern med många
betongare involverade. Niklas
är ansvarig på plats och
tillsammans med honom finns
ett drygt tiotal av oss.

Vattenbilning, armering, små
och stora betonglagningar och
en hel del gjutningar. Allt ett
fint betongjobb ska ha. Och
inte dumt alls med ett riktigt
jättejobb som går över vintern.

I Hjulsta jobbar vi med ett liknande projekt i
Hörningegaraget. Även det är ett mäktigt betongjobb
som har det mesta.

Ebert och Evertsson diskuterar någon liten detalj.
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Tarik visar en pelarform inför gjutning.

Dipart Norr gör stambyten på Sleipnergatan
Zitzke sökte och fick jobb på Dipart. Han tog med sig
familjen och flyttade till Sverige från Tyskland Vi har inte
ångrat den rekryteringen en endaste sekund! Och
förhoppningsvis inte han heller för i honom har vi en
”grym” kille och plattsättare.

Leonidha började hos oss som plattsättare, och med
yrkesbevis även som snickare så är han värdefull
på stambyten.

Gänget som utför stambytet på Sleipnergatan i Sigtuna under en spontan samling.
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Dipart Syd har fått ett annorlunda projekt
Killarna på Dipart Syd
har fått ett hästjobb…
I Fisksätra står ett stall som ska få fler
funktioner än att bara vara just ett stall.
På ena kortsidan isoleras både golv
och väggar och här ska det bland
annat bli kafeteria, omklädningsrum
och andra utrymmen. Ut mot själva
manegen blir det glasvägg så man
kan stå inne och se på ridtävlingarna.

Martin, ny snickare på Dipart Syd.
(Även han känd från TV!)

När materialet levererades till
stallet fick Martin tag på en traktor
som kunde hjälpa till att lyfta upp
buntarna med spånskivor till loftet
där bygget utförs.
”Det hade varit ett två-dagars jobb
att bära upp allt utan hjälp” berättar
han.
För att golvet inte ska
släppa används både
skruvar och ett
särskilt trälim som
klarar kyla.
Det ser lite ut som när
man lägger parkett
fast här är varje bit
något mycket större…
Vi på redaktionen ser
fram emot att få
komma tillbaka och
se hur arbetet i stallet
fortskrider!
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Hjälm på våra byggen ska
hädanefter vara något helt naturligt!

Vi gör inför varje bygge en riskanalys. När det har ansetts nödvändigt med hjälm så har vi skrivit in det. I
ärlighetens namn så har därefter riskanalysens bedömning inte följts i den utsträckning vi önskat. Nu ska det
bli ändring på det. Hädanefter är hjälm obligatorisk på samtliga byggen där ställning används
och på byggen där det finns minsta lilla risk för nedfallande föremål.
Med andra ord så lyder regeln hjälm på och undantaget är jobba utan hjälm! Det är först efter en noggrann
riskanalys där vi kommit fram till att absolut ingen risk överhuvudtaget finns för huvudskada som arbete
utan hjälm godkänns. Det är de ansvariga projektledarna som ansvarar för att detta följs. Det gäller
självklart samtliga, även underentreprenörer, som vistas på vara arbetsplatser. När hjälm är ett krav då
ska vi ha hjälm på för att komma in på bygget!
Hjälm är en vanesak, och den räddar liv. För en vacker dag så händer det även oss ett tillbud. Den dagen då
något faller ner på någon av oss då ska den personen ha en hjälm på huvudet!
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Sista chansen att anmäla sig till julfesten!
Har du inte hunnit anmäla dig till årets julfest?
Lugn, ingen panik - än finns
det några platser kvar!
Anmälan görs till Jenny på
tel 08-716 90 50 eller mail
jenny@dipart.se
Det blir mingel, traditionellt
julbord, Pastorns rockband,
bar och DJ med dansgolv
på kvällen…
Välkommen till en trevlig
kväll den 3/12 kl 18.30 på
Astoria, Nybrogatan 15.

Vi fick fint besök!
I slutet av november kom mammalediga Leddya
förbi med sitt bedårande nytillskott Molly.
Hon hade mycket att titta på och många som ville
säga hej till henne. Vi fick flera leenden under
besöket!
När Leddya och Molly hälsat på de som var inne
gäspade Molly och hade nästan somnat innan de
hunnit ut till bilen.
En fortsatt mysig mammaledighet önskar vi på
redaktionen!
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Ditchengänget blev bjudna på god lunch
hos Convictus, som bara ligger 500m bort.

I Högdalen händer det grejer. En av Stockholms största satsningar på ungdomen håller på att ta form.
En enorm skateboardpark byggs. En del av den är den enorma skateboardramp, Ditchen, som vi bygger.
Europas största, 120 meter lång och ”fett häftig” som en tonåring skulle sagt. Vårt gäng som bygger den har
verkligen kämpat. Övertid, tungt, kallt, länge och med millimeterprecision. Dino, som är föreståndare på
Convictus dagverksamhet Bryggan Vantör som finns för de mest utsatta i samhället, har sett hur rampen vuxit
fram. Han ville passa på att bjuda vårt gäng på lunch nu när de jobbade så nära. Sagt och gjort. Hela gänget
gick till Convictus och blev varmt mottagna, fick en rundtur i lokalerna och blev därmed insatta i allt det som vi
på Dipart har kunnat stötta Dino, hans medarbetare och gäster med och därefter gavs en välsmakande lunch.

Hela Dipartgänget tillsammans med Dino, Rosa, Eva och Kajsa. Maten som bjuds är utmärkt och när vi
började bli klara ringlade sig kön lång. Kajsas mat är uppskattad och gästerna kommer långväga ifrån.
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Vårt engagemang för
Convictus uppmärksammas

Det samarbete vi har skapat med Convictus och alla de som
jobbar nere i källarlokalen - som numera är riktigt mysig,
uppmärksammas. Kul tycker vi och får ny energi! Och det
finns massor kvar att göra så det ska bli spännande att se vad
vi kan bidra med under 2012.

Jens medverkar i film om Nacka kommun
Nacka kommun vann
pris som en av de mest
företagsvänligaste
kommunerna i Sverige.
Det ledde till att en film
gjordes om just det. Vi
fick äran att vara med
och Jens blev intervjuad
av Näringslivsdirektören
Anders Börjesson som
vi känner väl sedan flera
år. ”Han brinner för oss
företagare och har hjälpt
oss på Dipart åtskilliga
gånger” sa Jens bland
annat under intervjun.
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Setterwallska Villan har fått ett ansiktslyft
Vi har lagt ner mycket arbete på
ett ansiktslyft av vårt kära
huvudkontor. Antingen det eller
flytta… Entrén var det senaste
men mycket återstår.

Nu är det stor skillnad. En ny snygg, entréskylt är beställd hälsar Jenny
och soptunnan ska rullas åt sidan.

Vi har tecknat avtal med OKQ8 och Statoil
Vi har med våra Bobcats, liftar och lastbilar tillsammans
över 50 fordon. Mängden drivmedel vi förbrukar är
avsevärd. Därför var det hög tid att åter se över våra avtal.
Nu har vi riktigt bra rabatt på främst biogas och diesel men
även på bensin. Det sistnämnda för att vissa av våra
fordon har det som reservdrivmedel. Framgent kommer
våra Mastercards att bytas ut mot lämpligt drivmedelskort.
Marie kommer att återkomma i frågan.
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Det har blivit dags för oss att göra den årliga kollen i
garderober och förråd för att samla ihop kläder,
böcker, sovsäckar och skor som ligger och tar plats
men som vi inte längre använder!
Från den 28/11 till och med 9/12 kommer vi att
ha vår årliga insamling till Convictus gäster. Ta med
plaggen till etableringen där du jobbar så tar Agneta
hand om dem när hon kommer på sin veckorunda.

Kanske har även du möjlighet att göra en insats?
Starta en insamling på Er arbetsplats och ring till
Agneta så kommer hon förbi och hämtar plaggen,
böckerna (Convictus har ett litet men mycket uppskattat
bibliotek), ryggsäckarna eller sovsäckarna som ni har
samlat ihop! (bra att ha när man inte har ett hem)

Vill du själv överlämna gåvorna eller se hur kläderna
kommer till användning så är du varmt välkommen
till Convictus på Skebokvarnsvägen 341 i Högdalen.

När alla kläder är ihopsamlade
kör vi dem till härberget
Convictus i Högdalens centrum.
Där sorteras och tvättas de
innan gästerna får tillgång till
dem. Gästerna här uppskattar
samma typ av kläder som vi gör.
Nu när vintern kommer önskas
särskilt jackor, mössor, vantar
sockor och andra värmande
plagg. Men även böcker,
ryggsäckar och liggunderlag är
mycket uppskattade!

Bild från en tidigare insamling
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Ring 0707-32 22 54
så kommer jag och hämtar!

