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Vi har på allvar tagit steget
in i anläggningsbranschen!

Tjurruset närmar sig!!

Vi anmäler oss till Leddya!
Loppet går av stapeln den
16 oktober och vi vill ställa
upp med ett lag, eller hur!
Det är ju bara en mil.

Polisen tog klottrare

Och han är anmäld, vi har
krävt skadestånd och
polisen har gjort ett bra jobb.

Ska någon ha premie
för midnattsloppet?
Den som sprang fortare i
år än förra året ska ha en
bonus på 3000 kronor.

Förra årets julfest
blev en stor succé!!
Martin El-Sheriff, en av delägarna i Infrakonsult, som på uppdrag av Trafikverket
sköter byggledningen och vår projektledare Johan framför bron vid trafikplats Ullna
som vi renoverar för fullt just nu. Det här är verkligen roligt för vi har under lång tid
offererat större betongjobb och även utfört mindre liknande entreprenader. Och nu
släppte det och vi fick två broar inom loppet av 10 dagar!
Läs mer på sid 6-7

Sida 1

Vi behöver en festkommitté
som gärna får bestå av ett
urval av firmans anställda,
ring Leddya . Det ska vara
med respektive och festen
ska vara en höjdare!

När jag fick klart för mig hur det låg till så förklarade jag
varför det här var helt oacceptabelt. Och att de gärna
hade fått göra jobbet men att de då skulle haft normal
vit lön med skatter och avgifter betalda. Även de ska ju
kunna bli sjuka, gamla och föräldrar och då få stöd av
samhället. Killarna verkade förstå mig. Jag tror till och
med att de uppskattade mitt sätt att tänka och förstod
att jag egentligen gick deras ärende.

Jo jag gjorde nyligen en kontroll av en av våra
arbetsplatser. Meningen var att se om det fanns
någon som arbetade svart på bygget. Både Peter och
Kaveh hade nämligen meddelat mig sina misstankar.
BRA GJORT!! KÄNNS NÅGOT INTE OKEY; RING MIG
SÅ KOLLAR VI.
Först av allt så bad jag byggkillarna det gällde följa med
till vårt hantverksrum. Vi tog plats runt bordet och började
snacka lite grann. Därefter så förklarade jag hur vi på
Dipart arbetar med hjälp av vår värdegrund. Jag var extra
tydlig och berättade att rasism, mobbing och andra
former av bristande respekt för varandra är oacceptabelt
för oss. Det var också viktigt för mig att poängtera att vi
på Dipart är 15 olika nationaliteter och att mångfald är
något vi tror på. Jag ansträngde mig också för att
förmedla att vi vill göra rätt för oss och att respekt är
något vi visar varandra men även vårt samhälle.
Därför är det viktigt att alla företag och enskilda
betalar sina skatter och avgifter för att allt ska fungera.
Efter den här kanske lite långa inledningen men som
ändå satte scenen så bad jag killarna berätta om deras
arbetssituation. Och precis som alla andra gånger jag
gjort kontroller ute på våra byggen så berättar killarna
sanningen för mig. I det här fallet så hade vår underentreprenör köpt jobbet av en annan byggfirma. Så långt
var vi på Dipart informerade och till det här hade vi också
sagt okey. Men firma nr 2 hade sedan köpt upp en firma
nummer 3. Den firman hade sedan i sin tur köpt jobbet
av en firma nr 4. Ägaren till firma nr 4 satt mitt emot mig
och hade i sin tur tagit in två kompisar som han avlönade
svart. Men det var bara för att hjälpa dem lite grann
medans de väntade på besked från myndigheterna… ..

Summa summarum: Killarna fick lämna arbetsplatsen
direkt på dagen och min arbetsledare fick ett nytt
problem på halsen. Jag har nu kollat upp firma nummer
3 och 4 i kedjan och blev inte imponerad av det jag såg.
Men jag tror att någonstans väcktes ett hopp hos de tre
männen mitt emot mig om att det i Sverige finns ett
schyst system någonstans även om de ännu inte
kommit in i det. Det kommer också börja gnissla i
kedjan då pengaströmmarna inte blev som alla
aktörerna tänkt sig. Firma nummer ett och två har redan
ringt och krävt möten. Om vi bara leker med tanken på
att vi köpt firma nummer ett med en kalkylerad timkostnad på runt 330 kronor plus moms... Och om vi
bara leker med tanken på att killarna på plats fick,
säg 75 kronor utan moms? Någonstans skär någon
eller några stora skivor ost. Eller har jag fel?

Värt att veta är att svartjobb finns på många ställen
ute på byggena. Enda sättet att upptäcka det är att på
plats rent fysiskt kontrollera de som jobbar. De ska bära
identitetskortet ID06 väl synligt och deras arbetsgivare
ska betala in deras arbetsgivaravgifter. Vi kommer
aldrig att med blanketter som skickas mellan olika
adresser vinna kampen mot de som valt att stå utanför
systemet. De svarar helt enkelt inte på korrespondens.
Så det är bara att ta matchen! ID06 ska bäras väl
synligt! På så sätt märks det direkt om någon saknar
sitt kort. Våra UE får inte handla upp andra UE utan
vårt godkännande! Och vi måste finansiellt kolla de
vi handlar tjänster av så deras inbetalda arbetsgivaravgifter matchar antalet anställda. Det här är ett jobb,
ett tufft jobb och i mångas ögon långt ifrån trevligt.
Men vi ska utföra det! Vi kommer ytterligare öka våra
ansträngningar för att hålla våra byggen rena.

VD Dipart Entreprenad AB
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Svart arbetskraft
fanns på vårt bygge!

Det här är ett vanligt Dipartbygge till storlek och
svårighetskrav. Ganska mäktigt kan man tycka.

Misstankar fanns om att vissa av de arbeten som
utfördes under vårt ansvar på ett av våra byggen
utfördes av arbetskraft som kunde vara avlönad av
svarta kriminella pengar. Så Jens, Kaveh och vår
utsände gjorde en kontroll ute i verkligheten.

Kaveh som kan spanska bad grabbarna följa
med ner i fikarummet för ett snack.
Grabbarna höll på som bäst med en stor gjutning
när vi anlände till bygget.

Innan vi pratade mer med killarna vårt besök
gällde så tittade vi lite på hur gjutningen flöt på.
Det gick långsamt och inte alls med vår
sedvanliga fart. ID Kort saknades och någon av
killarna saknade även riktiga arbetskläder.

Först gick Jens gick igenom vår värdegrund, vi
pratade rasism, allas lika värde och vikten av att
behandla varandra med respekt. Och att vårt
samhälle även det ska respekteras gällande skatter
och lagar. På direkt fråga berättade grabbarna att
de fick betalt med svarta pengar. Inte mindre än 4
olika företag var inblandade innan grabbarna till
slut kom fram i kedjan. De fick lämna vår
arbetsplats på dagen.
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Ytterligare en händelse som bara inte får ske!!!
Ett rejält väderskydd,
för att vi med god
kvalité ska kunna
färdigställa villan i
lösvirke.

På uppdrag av Länsförsäkringar bygger vi en villa
i Tungelsta då den gamla
brunnit ned. Vår utsände
var ute en dag då väderskyddet monterades av
vår underentreprenör.

När Jens såg dessa bilder hördes
enbart en stor trött suck och sedan…
Var är livlinorna? Vilken arbetsgivare
accepterar att killarna riskerar sina liv
på det här sättet?
Är killarna utbildade ställningsbyggare?
På vilket ”företag” jobbar dessa killar?

Jag blir så trött så trött… …. …

Jens hälsar också att han har mailat bilderna till vårt
huvudskyddsombud, Niklas Nettelbladt, för att exakt
få information om vad som gäller vid ställningsresning.
Finns det sedan orsak att gå vidare med ärendet så
håller han i det. Möten med ställningsentreprenören,
vars anställda ställningsmontörer vi trodde skulle göra
jobbet, kommer i så fall hållas med det snaraste.
Vidare hälsar Jens att det här ärendet kan hänga
ihop med problematiken som tas upp i hans ledare.
Men i dagsläget vet vi inget säkert men visst är det
så att en bild säger mer än ett helt gäng ord.

När vi ser brister i säkerheten, slå larm även
om det innebär att vårt bygge stannar!
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Internrevisioner genomförs för fullt
Solna Business Park

Efter den teoretiska kontrollen gjorde Mats och
Shna en rundvandring i arbetsområdet. Förutom
Niklas var även Witali, Peter, Dennis och Tarik med
och visade och berättade.

Shna och Mats som är våra BF9K specialister
besöker här vår försteman Wedin som håller i
allt det praktiska på bygget och närvarar gör
också Kaveh som är arbetsledare för bygget.

Villan i Tungelsta

Dokumentationen var i ordning.

Parkeringshuset i Orminge
Mats och Andy går igenom dokumentationen.

Niklas tar emot Mats och Shna vid boddörren.
(Vad bra att vi köpt egna bodar, snyggt, enhetligt och så
blir de inredda som vi vill för bästa tänkbara komfort)

Zygmund och Tomasz jobbar med grunden
Och biträdande revisionsmästare Shna kontrollerar
och dokumenterar. Internrevisionerna är bra för vi får
fatt på våra svagheter och
kan ta tag i dem innan något
händer, förhoppningsvis.

Vi har massor kvar att jobba med, men jämför vi med
ett par år sedan så ser vi att vi hela tiden blir bättre…
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Fortsättning från framsidan

Vi har på allvar tagit steget in i anläggningsbranschen!

Trafikverket, (gamla Vägverket som arbetar nationellt) har
gett oss uppdraget att renovera bron vid Trafikplats Ullna.
Den ligger på vägen från Sthlm till Norrtälje och vi ska vara
klara i oktober i år. ”Nu har vi spärrat av Europaväg 18 och
är skyldiga till fredagsköerna, det trodde man inte för tio år
sedan” Niklas Nettelbladt försteman Ullnabron.

”Ni måste hitta jobb med vettiga skyltlägen”
Vår första saftblandare för personbil.

Vår första personbilssaftblandare…

Mario och Tarik
Nattarbete sker när vi gör trafikavstängningar och annat
förberedande arbete. Själva jobbet sker sedan på dagtid.
Och på grund av arbetenas störande karaktär för trafiken
så trycks tidplanen ihop maximalt.
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Bron Axelsberg i Hägersten som vi ska renovera åt
Trafikkontoret somhand-lägger Stockholms stads broar.

Vi kommer ta bort den gamla isoleringen från körbanan
och därefter lägga en ny. Binab som är en bra och väl
inkörd underentreprenör kommer bli en viktig samarbetspartner gällande isoleringen. Vi startar i vecka 34 och
beräknas vara klara i vecka 42. Mario Pabst och Mario
Ebert kommer utföra detta jobb tillsammans.
Säkerhet på väg. Vi måste gå den här kursen för
att få arbeta på vägar nationellt. Den har nu ett
femtontal på firman gått vilket gör att vi har några
av oss att välja emellan och en god beredskap
vid semestrar eller sjukdom.

Att vi på allvar gått in i anläggningsbranschen ses nog inte enbart av blida
ögon. Upphandlingen av en av dessa två
broar som vi fick blev överklagad. Dock
fann Förvaltningsrätten att fog för
överklagan inte fanns. Dyra advokatkostnader kastades därmed i ån, för vår
konkurrent.
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Nya jobb för hösten!

Fisksätras balkonger…

Tibble Torg i Kungsängen

Vi har i uppdrag från Brf Ekhammar fått att laga
ett 30-tal betongpelare, golv och väggar samt
tvätta och laga utsidan på garaget. Jobbet är inte
ett av våra större men ändå lite av en utmaning.
Uppdraget startar i slutet av september.

Kv Telegrammet

Vi har av Stena Fastigheter fått i uppdrag att
renovera ett provhus för att på så sätt ta reda på
hur vi ska gå vidare med de ytterligare 28
fastigheterna.

Kv Slalomsvängen…

Nytt balkong- och fasadrenoveringsuppdrag från
Familjebostäder. Jobbet ligger på Postiljonsvägen
i Svedmyra. Peter kommer hålla i entreprenaden
som är ungefär tre miljoner stor och består av två
fastigheter.

Brf. Jupiter har beställt
ombyggnad av en lokal.
Det ska bli en möteslokal i två plan
där det skall installeras hiss och
ett pentry. Den skall först tjäna som
visningslokal för det kommande
stambytet som ska ske i föreningen.
Arbetet beräknas ta ca 3 månader, Mattias som servat
föreningen perfekt kommer att ta hand om detta lilla
jobb med stöttning från ytterligare någon.

Ytterligare ett inspirerande jobb åt Stockholmshem.
Vi ska renovera 60 balkonger i Västertorp. Arbetet
påbörjas under september och skall vara klart innan
jultomten dyker upp.
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Ett garagejobb i Nynäshamn

En nykomling i gänget.
Hej på er!
Så är dagen kommen då jag intar min plats
här i Nacka, med vad jag tycker verkar vara
ett trevligt gäng! Leddya Reimann heter jag
och kommer alltså att jobba främst med
kommunikation och ekonomi.
Jag kommer närmast från Stockholm
Entreprenad och Peab där jag jobbat med
just ekonomi och information under 2,5 år.

Brf Söderkåkar som är med i HSB Södertörn har
beställt renovering av sitt parkeringshus.

Vissa ytor på undre planet ska målas och det gör vi
själva. Vi räknar med att Ingo och Petri tar jobbet.

Vi kommer på översta planet lägga nytt tätskikt och
startar vecka 34 och klart till mitten av november.

Stena Fastigheter beställer
Röda Korsets nya fina
huvudkontor av oss!

Jobbet kallas Sfären och ligger i Bergshamra och
har rullat på sedan början på sommaren med
mestadels rivning. Den går nu mot sitt slut nu och vi
ska börja skapa ett fint kontor i de numera tomma
ytorna. Vi beräknar att inflyttning kan ske i början
på nästa år. Kontoret ska bli på fem plan och till
ytan ungefär 3 000 kvadrat stort. Nu väntar vi på
bygghandlingar som tyvärr har dröjt lite. Vi kommer
vara minst 5 egna snickare när bygget drar igång.

Vad finns det då att säga för spännande om
mig..? Tja, en tjej i sina bästa år brukar man
väl säga. En glad liten 29-åring som trivs
med livet. Nybliven Ingarö-bo med mina 2
busungar, 3 om man räknar med maken.
Förväntningar på min nya arbetsplats..?
Stora! Jag tror på att utvecklas lite varje dag
på en plats man spenderar den mesta av sin
vakna tid (pigga tid?). Därför tror jag lite extra
på det här. Det kommer bli kanon!

Sida 9

Bilder från vår vardag som byggproffs…
Kontorsanpassning åt Green
Cargo i Solna Business Park

I Solna jobbar vi sedan flera år åt Fabege. Här ser
vi Augustin och Kaveh som diskuterar någon detalj
som rör Green Cargos nya kök som vi bygger.

Vi renoverade i somras
Gula Villan åt Sigtunahem

Akut jobb som vi
fick ta precis innan
semestern. Men
tack vare Surfarn,
Joey och Kevin mfl
så gick det bra.

Vi renoverar en Brunn åt
Jetpack ute på Arlanda
Jocke Trana lägger golv, ser ut som ekparkett.

Vi bygger ett café i Sigtuna
Rolle och Mjösberg,
200kg byggare med
50 års erfarenhet.
Och det blir bra också
I hamnen med vatten på tre sidor på en pir byggde
vi innan sommaren en bardisk på Café Våfflan. Det
var främst Käck som var pappa till det fina resultatet.
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Härbärget Convictus
graderas successivt upp…

Ett samtal till IKEA och ett möte hölls hos Dino

Patrik Karlsson på Svenskt Näringsliv har följt vårt
arbete med Convictus. På eget initiativ så startade
han en insamling av kläder som vi hämtade upp!

Convictus gäster har inte alltid möjlighet att sova
på nätterna så en skön bädd är oerhört välkommet. Bara att få sova utan att hela tiden
riskera att bli bortkörd. Efter ett antal incidenter
och ett långt användande var de befintliga
sängarna i riktigt bedrövligt skick.

De här frysarna pratar
Dino om på sid 15

Och gladast blir nog Dinos gäster…

Tack vare IKEA så finns nu nya SULTAN-sängar
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Vi har utökat våra lokaler i Settervallska
Villan med drygt 100 kvadrat och ett kök!

Mats och Silver i det som efter en skyndsam
renovering ska bli vårt nya kök.

Kaveh och vår fastighetsägare i Settervallska
villans stora entré.

Kavehs verkade relativt oberörd när han
klev in i vårt nya ”arbetsledarrum”.

Portarna till vänster öppnar vi upp. Där bakom finns vårt
nuvarande arbetsledarrum som kommer bli konferensrum.
En skön uteplats får vi också.
Det här löser ett akut problem för
oss, vår trångboddhet. Nu får vi
en skön respit men på lång sikt
måste vi hitta en annan lösning.
Vårt nya ”arbetsledarrum”
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Syns vi inte så finns vi antagligen inte.. ..
Vi på redaktionen ska ta två exempel ur vår verklighet som vi stött på när vi varit ute och jobbat.

Vi har ett innergårdsprojekt på Kungsholmen.
Trots att ett stort väderskydd var rest där utmärkta skyltlägen fanns så missade vi att
montera upp vår stora snygga plåtskylt.
Ja någon dag senare och
betydligt bättre än inget…

På andra sidan gatan fanns det här. Bägge
bilderna är tagna från samma plats, fast vår
fotograf har snurrat ett halvt varv. De som gick in
och ut vid den här adressen hade också missat
att Dipart fanns och jobbade med innergårdar.
Men som fastighetsägare och intresserade av
byggfrågor så tittade de säkert regelbundet på
renoveringen på andra sidan gatan och vipps så
visste de vem som gjorde jobbet.
Och vem vet, de kanske har en egen innergård
som behöver renoveras?

Det här är ett utmärkt arbete sett ur en marknadsföringsaspekt.
Och markiserna sitter på framsidan av Dipart Norrs nya
Lokaler ute i Arlandastad. Ett smycke i vardagen.
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Vi har byggt ihop Convictus kök med tre oanvända
källarutrymmen. Resultatet blev ett helt godkänt
restaurangkök, omklädningsrum och lagerutrymme

”Tänk om jag hade en öppning här då kunde jag ha ett frysrum bredvid köket vilket skulle underlätta enormt”
säger Dino från härbärget Convictus till vår samarbetspartner Pär från AJS måleri. (som målade gratis….)

Kim höll i våra arbeten på plats, här
diskuteras en öppning i en vägg.

Vad dammigt! Som tur är byggde vi
en luftsluss.(hade inget med tur att göra)

”Kim var en riktig
pärla” sa någon

”Vilket käk Kajsa
kommer kunna
”Vilket käk Kajsa
bjuda på nu!”
kommer kunna
bjuda på nu!”

Lisa vår betonglärling var
med Kim under bygget.

Köket som lagar frukost och
lunch till 120-140 personer
dagligen har nu direkt kontakt
med förråd och frysrum.
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Så här såg ”frysrummet” ut. Fullt av bråte och
utan vettig kontakt med den övriga lokalen.

Dino diskuterade golvet med Stene och Kim. De kom fram
till att vi skulle flyta golvet vilket Åke kom förbi och gjorde..
Convictus kan nu tack
vare frysrummet lagra
mat. Oerhört viktigt då
överbliven mat från
fester och mataffärer
nu tacksamt kan tas
emot och sparas på
ett korrekt sätt! Har du
ibland en större mängd
mat över? Ring Dino
på 08-508 20 396

Arbetena har här kommit långt. Sture
Eriksson från Sweco kom ut och kollade så
ingen avväxling behövdes.

Åke fixar till dörröppningen.

Andy som höll i
arbetsledningen
för projektet fixade
fram armaturer…

”Här ska frysarna stå!!”

Det bästa med ombyggnationen är att köket nu får möjlighet att
lagra mat på ett korrekt sätt. Det i sin tur kommer göra att matkostnaden för härbärget går ner och pengar kan användas till
andra viktiga behov. Nästa stora uppgift för oss blir att ordna
gratis mat till Dinos gäster. Borde gå då det slängs massor av
tjänlig mat och Convictus har vår gamla dipartbil så
transporterna till Convictus kan lösas för de som donerar.
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Vi sprang Midnattsloppet!
Vår oumbärliga
Agnetha med
Sambo Magnus
på väg till starten.

Vatten, bananer
och annat bjöds
det på men hettan
var fruktansvärt
besvärande.

Det var på grund av värmen extremt svårsprunget i
år. Så de allra flesta fick sämre tider än föregående
år. Men det är positivt för nästa år för alla som slår
föregående års tid får en bonus på 3 000kronor!

Vi ska anmäla ett lag
till Tjurruset, ring
Leddya, det går av
stapeln den 16
oktober i höst.

Stora delar av vårt gäng samlat.

Vi har dragit igång vår Tai boxningsträning. Det är kanonkul och roligast av allt är sparringen enligt uppgifter till redaktionen.
Alla välkomna torsdagar kl 17.00 Södermalmsallén 14, Södra station, uppgång Rosenlundsgatan.

Czeslaw och
Jörgen Krut

Andrzej och Kaveh sparrar mot varandra
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