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MB-grupp utsedd för Dipart!

GRATTIS!!
Jonas och Kevin som båda
fyller 20, Peter som blir 25
och Wedin som blev 40!!

Blodomloppet!
Nästa chans att springa
av sig blir den 9 juni då
blodomloppet äger rum på
Djurgården. Här kan man
välja att promenera eller
springa fem eller tio
kilometer. Alla bjuds på en
picknickkasse så vi kan
umgås både före och efter!
Vi anmäler oss till Yasmin
senast den 28 april!

Nytt avtal för alla
kollektivanställda. Första
utbetalningen sker med
junilönen då lönen höjs
med 1,65 kronor. Nästa
höjning på ytterligare ca
2 kronor blir i april 2011.

Midnattsloppet!
Det är även hög tid att
anmäla sig till midnattsloppet som blivit lite av en
tradition för oss. Glöm inte
att vi alla har chansen att
få 3000 kr om vi slår
föregående års tid!!Vi
anmäler oss till Yasmin
senast den 26 maj!

Här är killarna med möjlighet att påverka; Niklas, Z, Grzegorz, Norman och Rolle.
Fotograf: Cecilia Larsson

Läs mer på sidan 4.
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Vi har precis haft ett av de tre viktigaste
ögonblicken i Diparts snart 18 åriga historia!
Det jag tänker på är vårt senaste stormöte. Och
varför var det mötet så viktigt? Jo givetvis gjorde vi
mycket intressant och då tänker jag på val av MBgrupp, redovisning av vår ekonomi och mycket annat
men det som var av historisk betydelse var när vi
presenterade Diparts Vision 2015! Och när vi i olika
grupper diskuterade den och vilka konsekvenser den
kommer leda till för var och en av oss… Men innan
jag skriver mer om det så är det dags att känna lite
mer på visionen. Så här lyder den.

Diparts Vision 2015
Vi på Dipart utvecklas och gör skillnad med
ett aktivt miljö- och samhällsengagemang.
Vi är ett professionellt och innovativt företag
genom att vi lever Våra Kärnvärden.
År 2015 omsätter vi en halv miljard med en
vinstmarginal på 5%.
”självklart
Sickan”
Det första stycket är först av en orsak. Det är för
oss oerhört viktigt att vi gör skillnad. Vi vill inte bara
vara ett företag i mängden när det gäller hur vi
lämnar avtryck efter oss i vår omvärld. När det
gäller miljöfrågor så ska vi vara i framkant. Vi ska
vara ett föredöme när det gäller hur vi driver våra
byggen för att minimera spill och användandet av
giftiga ämnen. Vi ska använda biogas eller annat
likvärdigt drivmedel i våra bilar och vi ska i
görligaste mån försöka göra vårt samhälle till en bra
plats på jorden. Vårt engagemang för de svaga och
utsatta i samhället kommer fortsätta att växa och bli
en viktig del i vår vardag.

Det andra stycket är lika viktigt. Vi ska vara
professionella och innovativa som byggare. Vad
innebär det? Jo som jag ser det är en ständig
vidarutbildning ett måste. Kurser, seminarier och
utbildningssatsningar ska ske kontinuerligt samtidigt
som BF9K kommer få en större betydelse. Dessutom
måste vi hela tiden vara uppmärksamma på vår
omgivning och ligga i framkant. Vi ska inte följa
utvecklingen, vi ska leda den som någon känd tysk
firma tidigare sagt. Kaizen, en mängd små ständiga
förbättringar, kommer bli vår vardag. Dessutom
kommer vår värdegrund att spela en större roll. Det
är ingen tillfällighet att den är integrerad i Vår Vison.
När vi sa att 2010 då ska vi omsätta 150 miljoner då
var det inte många som trodde oss. Gå från 15 till
150 miljoner i omsättning, en tiofaldig ökning… Är
de knäppa? Därför har vi nu valt en blygsammare
linje. Vi ska bara öka drygt 3 ggr. Vi ska gå från 150
till en halv miljard. Och det med lönsamhet, annars
får det vara. Den här kraftiga ökningen kommer
givetvis ha stor betydelse för allt vi gör. Vilka jobb
ska vi satsa på? Hur stora lokaler ska vi hyra? Ja
frågorna är alltid många och den nya visionen
kommer ge oss många av svaren.
För oss som individer så kommer visionen också
innebära mycket. Vi som vill prova på tuffare jobb
kommer få vårt lystmäte, vi som vill ta chansen att
göra intern karriär kommer också få våra chanser.
Vanligtvis har större företag också högre löner…
Varför kan inte vi ha ännu bättre löner? Allt är möjligt
om vi tillsammans skapar en god lönsamhet.
En av utmaningarna som finns framför oss och som
belystes av flera på stormötet var att den familjära
känsla och goda samanhållning vi lyckats bygga upp
DominikHär
frånhar
Schweiz
måste vara kvar även när vi blir större.
vi
alla en sak att tänka på!. Det är upp till oss att vårda
Dipartandan. Jag lovar att göra allt jag kan och
verkligen fortsätta att satsa på allt det vi gör
tillsammans och som skapar vår företagskultur. Och
jag kommer alltid försöka finnas där för den som vill
bolla en idé, komma med kritik eller bara vill prata
lite grann om någonting.
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Kvartalsmöte
Först allmän information

Vi passade på att uppmärksamma vår jubilar
också! Niklas har nu arbetat på Dipart i tio år
och det var värt att firas!
Det var ett möte utöver det vanliga den här
gången. Men det började som vanligt med
allmän information om Dipart.

Alla lyssnade intresserat då det upplystes om
läget för Dipart och hur framtiden ser ut.

Dino från härbärget Convictus var där för att
berätta om hur han har upplevt vårt samarbete
och meddelade att han gärna fortsätter arbeta
tillsammans. Han påminde om personalpoolen
som man kan anmäla sig till för att kunna hjälpa
till ute på härbärget då det är ont om folk. Vi
anmäler vårt intresse till Yasmin!

Dominik från Schweiz

Sedan var det dags för en benstäckare. Vi
fick uppmaningen att prata med någon som
vi aldrig pratat med tidigare…
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Kvartalsmöte
Vi väljer vår MB grupp

Alla anslutna till facket fick delta i omröstningen.
Tjänstemännen fick vänta utanför så länge.
Detta kvartalsmöte skiljde sig från tidigare
möten då vi den här gången skulle utse en
MB-grupp. Leif från Byggettan var med och
såg till att allt gick enligt reglerna.

Även Staffan från tidningen Byggindustrin var
där för att rapportera om förloppet då vi är en av
de första företagen som skapar en MB-grupp.

Åtta stycken hade anmält sitt intresse men då
gruppen endast ska bestå av tre ordinarie och
två vikarier krävdes en omröstning.

Och här ser vi resultatet! Z, Rolle, Grzegorz,
Niklas och Norman består MB-gruppen av.

De fick även ställa upp och bli intervjuade för
tidningen Byggindustrin.
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Kvartalsmöte
Vi lanserar vår nya vision.

Det som vi alla kom fram till skulle sedan
skrivas ner på ett stort papper …

Och till slut var det äntligen dags för det alla
hade väntat på. Den nya visionen!

… som sedan kunde hängas upp på en vägg
i rummet så alla kunde se vilka för- och
nackdelar som diskuterats.

När alla hade fått se visionen för 2015 gjorde vi
en övning där vi diskuterade kring den i små
grupper, många tankar lyftes och ventilerades.

Det var mycket intressanta tankar som kom fram
vilket är mycket värdefullt för oss alla på Dipart.
Tack till Cecilia Larsson för dem fina bilderna!
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Nya ansikten på Dipart

Joakim Trana - Snickare

Under första delen av året har vi fått nya ansikten på
Dipart. Totalt är det fem personer som ska ta sig an
olika utmaningar. Här nedan följer en introduktion av
våra nya Dipartianer!

Thomas Zitzke - Plattsättare
Jocke kommer närmast från Einar Mattson där han
arbetat som snickare med olika ROT-jobb. Han är
musik- och sportintresserad och bor i Enskede.

Joel Bengtsson - Snickare

Han har kommit till oss på Dipart från Rostock i
Tyskland, med sin flickvän som fått arbete som
sjuksköterska på Karolinska. Thomas har en
gedigen yrkeserfarenhet med 15 år som plattsättare.
Han har pluggat intensivsvenska på samma skola
som vår Ingo gjorde innan han kom hit.

Agneta Lööf - Byggservice

Joel har på ett suveränt sätt praktiserat hos oss under
sin skoltid och får därför nu chansen som lärling. Han
är hockeyspelare och därför en tilltänkt nyckelspelare
i vårt Hockey-Bockey lag, dipart Boys!

Samuel Höwitz - Betongarbetare

Agneta kommer susa mellan våra byggen, foto kommer snart.

Agneta kommer att fylla den viktiga rollen efter Brittis.
Hon kommer närmast från ISS där hon tagit hand om
växter och plantor ute hos företag, hon har även
arbetat som väktare och inom lokalvården. Agneta
bor med sambo, två barn och sin hund, som är ett
stort intresse, i Åkersberga.

Ännu ett lysande exempel på en kille som visat
engagemang och framfötterna som praktikant hos
oss. Därför var det inte svårt att erbjuda Samuel en
lärlingsplats. Han om någon var värd den!
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Nya jobb

Vi gör ett säljbesök
hos Sigtunahem

Stångskäret
Detta är ett garagejobb i Orminge som ligger i
området intill där vi var förra året och utförde en
garagerenovering med nya tätskikt och betongreparationer på pelare, tak och väggar hos Brf.
Västerbris. Den nya vattenbilningsutrustningen som
vi just köpt in kommer väl till pass. Peter Carlsson
blir arbetsledare och skall driva jobbet tillsammans
med Niklas som försteman. Ännu ett jobb som
kommer skötas enligt stafettloppet.

Uppstartsmöte med byggledaren Ivar samt Sara
och Jens från Stångskäret.

40 i topp

I våra kärnvärden står det att vi ska jobba mot
starka beställare. Så vi upprättade en ”topp 40 lista” där alla beställare vi gärna vill jobba med
finns. En av dessa kunder vi gärna arbetar mot
är Sigtunahem. Thomas och Pastorn gjorde ett
besök på deras kontor och träffade deras
byggledning för att diskutera våra möjligheter att
utföra ytterligare entreprenader åt Sigtunahem.

Brandskadad villa i Tungelsta
För 2 år sedan brann ett hus på Södertäljevägen i
Tungelsta. Huset blev totalförstört och revs ned till
grunden. Efter många turer fram och tillbaka så skall
nu huset byggas upp igen. Det blir ett rejält objekt
för Håkan och Andrew att jobba med. Huset är i tre
plan inkl. källarvåning och skall byggas i lösvirke.
Start 10 maj och färdigt till jul. Uppdragsgivare är
Länsförsäkringar. Det skall bli väldigt spännande att
följa detta arbete som kommer att växa fram. Det
ligger underbart vackert på en sydsluttning så risken
finns att de som jobbar där kommer att få en bra
solbränna.

Brandskadad villa på Ingarö
Ännu en brandskadad villa på 1 ½ plan där bara
ytterväggarna står kvar. Uppdragsgivare här är IF
försäkringar. Shna och Lasse har gjort en detaljerad
kalkyl som Andrew kommer försöka att följa till punkt
och pricka. Risken är stor att det blir mycket reportage
från detta då objektet ligger nära redaktörn.

Thomas har vid ett flertal tillfällen påpekat för vår utsände att
han inte behöver ta så många kort. Så denna gång nöjde vi
oss med bara ett kort.

Här ser vi Thomas och Pastorn precis efter mötet
med Sigtunahem. ”Det kändes bra det här, hoppas
vi får jobba åt dem i många år till” sa en glad
Pastorn.
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Vi gjuter på innergården Pelikanen!

Innan gjutningen kunde komma igång behövde
lite trubbel med elen ordnas upp. Efter lite fixande
och trixande löste våra gubbar problemet och
betongen kunde börja pumpas från roterbilen.

Där stod Erik i full beredskap och väntade på
att betongen skulle börjaKällardörr!
pumpas. Den här
gången väntade en spännande utmaning för
killarna eftersom de skulle använda cellbetong.
Det som gör den speciell är att den är lättare och
har en mer isolerande egenskap än vanlig betong.

Dominik från Schweiz

Från lastbilen påbörjades resan för betongen
som sedan transporterades vidare in till
innergården genom denna splitter nya slang.

fönsterparti
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Sakta men säkert fylls banorna upp…
Andrzej och Czeslaw minskade risken för
betong i stövlarna genom att tejpa igen dem
ordentligt!

Inte mycket kvar nu!

Vi ser att tejpningen var en riktigt bra och
nödvändig idé!
”självklart
Sickan”
Dominik från Schweiz

Här ”rakar” Erik för att få in rätt fall medan
Niklas sköter slangen.

Äntligen är gjutningen med cellbetong på gården
klar! Resultatet blev som förväntat mycket
bra! Det som kvarstår är att gjuta med riktig
konstruktionsbetong och sedan lägga gjutasfalt.
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Ekonomimöte med
en sträng Marie

Påskmiddag med
Dino på Convictus

Marie och arbetsledarna träffades på kontoret
och pratade ekonomi. Det är viktigt att allt
fungerar ute på våra projekt då det är mycket
pengar i omlopp och vi måste se till att ha bra
likviditet. Därför ska vi se till att vi, våra UE och
leverantörer fakturerar vid bestämda tillfällen.

Vi tog med oss Anders Börjesson från Nacka
Kommun. Anders uppskattade att få träffa Dino

Styrelsearbete
I köket var inte mindre än 3 volontärtjejer igång
med att laga påsklunch till härbärgets gäster.

Personen på
bilden skojar!

Dominik från Schweiz

Det är dags för oss att få igång ett fungerande
styrelsearbete med externa ledamöter. Det krävs
nu när vi är så här stora och ska fortsätta på vår
resa. Så Jens gick en tvådagars utbildning i
styrelsearbete. Vi får se vart det leder…

Gunsan lagar kläder som sedan finns att tillgå
för gästerna. Men det tar för lång tid att göra det
för hand. Är det någon som har en symaskin
över? I så fall ring Yasmin. Vet Ni om att man
hamnar i himlen om man skänker en symaskin?
Det är faktiskt sant!
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Vi tackar dig Brittis

Tyvärr har Brittis valt att lämna Stockholm för
att åka tillbaka till sina hemtrakter i Karlskoga.
Det innebär att hon även lämnar oss på Dipart.
Vi önskar henne lycka till och tackar för att hon
gjort våra bodar till trevliga platser för oss att byta
om i och ha för våra raster.

Täbygänget lever i
sann kaizenanda.

Grattis Joey!

Ett stort grattis till Joey som fått sitt yrkesbevis!

Vi stärker upp med
fyra nya byggbodar.
För att kunna utföra våra etableringar ännu mer
effektivt har vi bestämt oss för att i så stor
utsträckning som möjligt äga våra egna
byggbodar. Därför har vi nyligen inhandlat 4
stycken 8-mannabodar och 2 stycken öppna bodar
som går att sätta ihop till en större verkstadslokal.
Tanken är att den här ”lokal” ska stå på lagret för
främst byggservicekillarna som ofta har ett behov
av en liten verkstad.

Grabbarna på Brf Jupiter i Täby ringde och bad
Jens komma ut och ta del av lite åsikter och
tankar. Många frågor har dykt upp under året vilket
inte är konstigt då det här är ett av Mattias första
riktigt stora jobb som försteman. Genomgående
så var det riktigt väl genomtänkta förbättringsförslag de kom med, lite i den Kaizenanda vi så
ofta hänvisar till.
Väldigt många bra idéer kommer från sådana här
improviserade möten ute på bygget.
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Premiärmilen gjord

Dipart Norr flyttar
till nya lokaler???

Säsongens första mil är nu avklarad för fyra av
våra grabbar! Bra jobbat Peter Svensson,
Marcus, Andrew och Kim! Loppets bana gick
över Södra och Norra Djurgården bort mot
Ulriksdal. Svensson överraskade genom att
springa på 41 minuter! Andrews tid på 55 minuter
hoppas vi däremot förbättras lagom till Blodomloppet som vi också ska delta i!

Vi tittar kontinuerligt på nya lokaler…

Källardörr!
En bra matsal..vore något istället för att sitta...

Svensson är full av energi strax före startskottet!

Dominik från Schweiz

… på den utomhusmöbel som vi ibland får hålla till
godo med idag. Vi vet om att det är akut!! Vi
kämpar på med att hitta bra lokaler, tro oss!

Efteråt var inte alla lika pigga…
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Vi fortsätter arbeta
på Arlanda

Dipart Norr
Avslutsmöten börjar bli rutin

Det var dags för att hålla avslutsmöte på den
största plattan vi gjort på Dipart. Hittills! Nöjdkundenkäten var på plats och pastorn förde protokoll.
Det är lätt att ha avslutsmöte när kunden är nöjd.
Kalkylen som Lasse gjort var lätt att stämma av,
dock måste parametern förbrukningsmaterial
förbättras på något sätt. Blir något för MB-gruppen
att ta tag i. Alla ord var positiva, till och med
arbetsledningen fick beröm av killarna. Underbart
driv i hela jobbet. Mer sådant så blir dagarna
roligare.

Ute på Arlanda håller en del av Dipart Norrgänget på att bygga om Terminal 2. Här ser vi
hur de är i full gång med att bygga en stor vägg.

Källardörr!

Nazif ute på Sigtuna
Ännu en tung förstärkning i Sigtunagänget, Nazif!

Johan Käck tar en paus i arbetet för att ställa
upp på en improviserad actionbild!

Dominik från Schweiz

fönsterparti
Ordning och reda är det på bygget i Terminal 2.
Uppe på anslagstavlan sitter KMA-planen och
den kompletteras med bland annat en brandsläckare och ett första hjälpen kit.
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Säkerheten alltid först

Nytt drivmedel för
våra bobcats
Det har nu kommit ett drivmedel som är till för vanliga
dieselmotorer men som är betydligt skonsammare
mot miljön. Med EcoPar, som det heter, går utsläppen
av många cancerogena ämnen ner med 90% och
mängden av kväveoxid minskar med upp till 50%.
Samtidigt som den värnar om miljön så har den även
positiva effekter på hälsobesvär som kan orsakas av
diesel . Ett perfekt drivmedel att nyttja vid till exempel
våra renoveringar av parkeringsgarage.

Det är så lätt hänt att olyckan är framme och nu har
det tyvärr skett. Ingo var i full gång med att klyva då
det som inte får hända hände. Detta visar att olyckan
kan var framme även för dem mest rutinerade och
därför är det extra viktigt att vi aldrig kopplar bort vårt
säkerhetstänk. Man får även lyssna på sin kropp och
känna efter om det är dags att ta en paus. Krya på
dig Ingo, vi hoppas att du är tillbaka snart!

Här tankar Karpa vår bomlift från en av våra farmartankar, i vilken det hädanefter ska vara Ecopar.

Källardörr!

Det går undan med
fordonsgas!
Saab har släppt en racingbil som är gasdriven för
tävlande i STCC. Detta tyder på att fordonsgas är
ett drivmedel som man kan räkna med då det klarar
av de höga krav som ställs på drivmedel för bilar
som deltar i racing. Och med detta sagt tror vi att
Thomas kommer bli nöjd med sin nya miljöbil!

Dominik från Schweiz

fönsterparti
Ingos cirkelsåg skar ett djupt snitt i handen. Men
som tur är så var det inget som kommer leda till
några men. Och det är ju väldigt skönt att höra
då annars händerna är oerhört känsliga med alla
dess nerver och senor.
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Dags för årets fiskedag!!

Källardörr!

Den 19 juni är det äntligen dags för vår årliga fiskeupplevelse! Då hyr vi återigen den 20 hektar stora
sjön Fyrväpplingen som ligger så vackert inne i en
skog en bit utanför Arlanda. Alla med någon form av
anknytning till Dipart är välkomna; anställda,
praktikanter, kunder och leverantörer!!
Och självklart hela tjocka släkten!
fönsterparti
Förutom att grilla fisken som vi fångar kommer det
bjudas på lunch och kaffe. Så alla vi som vill komma
ringer till Yasmin och anmäler oss senast den 11 juni!
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Dipartgänget årgång 2010!!

Här ser vi hela glada teamet! Tyvärr var några sjuka men nästa gång får vi med ALLA på bild!
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