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Vi tar ledigt över jul och laddar
inför ett nytt spännande 2011!

Vi grattar två
riktiga kanonkillar
Niklas fyller 35 på julafton
och vi hoppas han får
många presenter..

Tarik fyllde 25 år den 8/12
och vi firar med ett kort på
honom när han kom till oss
som ung lärling.

Erik Möller har slutat
.
Vi önskar honom all lycka
i framtiden.

Nöjd Medarbetarenkät

2010 var ett turbulent år. Massor av saker har hänt. Vi har upplevt både en
avklingande finanskris och en start på något som kan kallas högkonjunktur,
allt under ett och samma år. Vi har dessutom blivit fler och även på riktigt
etablerat oss som en byggare att räkna med i Arlandaområdet. Dessutom
har vi sagt adjö till den organisation vi jobbat i under många år och därmed
också välkomnat ett nytt sätt att jobba på, det med fem affärsområden. Så
nu ska vi alla ha en skön ledighet över jul för det är vi värda. Och när vi
kommer tillbaka då kommer vi till det antagligen mest spännande året på
mycket länge, för det står liksom skrivet i stjärnorna!
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Fyll i enkäten på båda sidor
och lämna den sedan till din
arbetsledare.

Lägesrapport från
Silver i juletider.
Sfären och likaså InfraNord pågår med slutspurten
under julhelgen. Wedin
håller koll på båda byggena
med stöttning av Silver.
Nere i Nynäshamn pågår
montage av skivor under
Andrews ledning.

Vi har skrotat en helig ko i form av vårt gamla
lönesystem. MB-Gruppen kom för att stanna!
Redan i början på 2000 talet började vi jobba
med vårt värdegrundsbaserade lönesystem.
Det var i teorin oerhört bra, och fick mycket
uppskattning från alla håll. Tidningar skrev om
det och jag var ute och föreläste om systemets
sunda tänk. Men grabbarna var inte nöjda.
Systemet fungerade i teorin men inte i praktiken.
Tillsammans med ledningen har MB-Gruppen
nu infört ett nytt förenklat och i de flestas ögon
rättvisare lönesystem.

2010 har snart hamnat i dåtidens arkiv.
Vad fick vi egentligen gjort under året?
Jag skriver bara så här ur minnet ner några
saker som jag tycker vi klarat av bra och vill
också passa på att kommentera dem.
Vi ägare har tagit fram en ny vision,
Dipart 2015.
I början upplevde jag att den möttes med viss
skepsis men att allt eftersom året gått så har vi
allt mer visat att vi som företag menar allvar
med att vi vill uppnå den. Den kommer vara lika
viktig för oss som den tidigare var som sattes
2002 och hette Dipart 2010.
Vi har på allvar etablerat oss ute på
Arlandaområdet med ny modern etablering.
Med tre viktiga ramavtal i ryggen varav två är
med Swedavia och det sista men kanske
viktigaste är med Sigtunahem så har vi en
mycket bra bas att stå på när det gäller att bli en
stor lokal byggare i den här expansiva regionen.
Vi har blivit 17 personer fler under året!
När finanskrisen tvingade våra konkurrenter att
krympa, då byggde vi för framtiden. Vi är nu i
ingången till 2011 fler, starkare och bättre
rustade än någonsin. Och med konjunkturen i
ryggen så har det visat sig att vi gjort rätt.

En av våra värderingar säger ”Vi vill bidra till
en sund samhällsutveckling och vara ett
föredöme och ge inspiration till andra”
Jädrar anamma om vi inte levt den på ett riktigt
bra sätt i år! Tack vare vårt exempel har flera
andra organisationer gjort mycket bra saker.
Ett exempel är Sigtunahem som hakade på vår
klädinsamling. Ett annat är Nazifs fru Amela
som gjorde likadant där hon jobbar. Och vårt
engagemang med glasögonen som ger andra
idéer, biogasen för bilarna och vårt sätt att
rekrytera med mångfald blir goda exempel i vårt
samhälle, som sprider sig som ringar på vattnet!
Vi vågar förändra oss…
Aj aj vilket uppvaknande Rune var för oss och
kanske mest för mig. Hans besked var tydliga,
glasklara och när vi fått tänka till lite så var de
alldeles självklart nödvändiga. Men vi ska komma
ihåg att vi vågade ta till oss dem. Och det ska vi
ha en eloge för. Tänker särskilt på Marie och
Silver vars vardag förändras mest. Men det är
deras storhet just det att de accepterar
förändringens vind som är så nödvändig när vi
växer. För en sak är klar. Omgivningen förändras
och vi måste förändras minst lika mycket som
den om vi ska hänga med. Och vi ska göra mer
än hänga med. Vi ska springa först ut ur
startblocken 2011, för så bra är vi faktiskt!

Sida 2

VD Dipart Entreprenad AB

Vårt arbete med den nya
organisationen fortskrider

Alla arbetsledare har gått
på en lite annorlunda kurs.

Varför tjänar Ni inga pengar? Frasen är redan
legendarisk och satte scenen vid Runes första
besök hos oss. Vi kunde ju ha svarat något i stil
med finanskris, satsat mycket på framtiden….
men vi valde klokt nog att inte svara alls. Och med
tystnaden började arbetet. Ganska snart framkom
att en ny organisation som mycket bättre skulle
klara av det Dipart som finns idag måste till. Vi hade
helt enkelt växt ur vår gamla organisation. Den nya
skulle fokusera på lönsamhet och tillväxt.

Vid tre tillfällen har arbetsledarna träffats under
välfyllda eftermiddagar. De har fått lära sig om:

Arbetet med den nya organisationen och hur den
ska se ut är i stort sett klart. Nu håller vi på med
affärsplanerna för de nya fem affärsområdena som
skapats. Det revolutionerande för oss är alltså att vi
istället för en produktionsdel styrd av Silver och en
försäljningsgrupp styrd av Thomas kommer ha 5
affärsområden med en chef på varje. Denna person
kommer ha det övergripande ekonomiska ansvaret
för sitt affärsområde. Givetvis kommer det här nya
sättet att jobba inte kunna implementeras helt
friktionsfritt. Så vi har mycket arbete kvar!

• Mental träning
• Stresshantering
• Hur våra tankar påverkas oss och våra beteenden
• Olika personlighetstyper
• Kommunikation
• Självkänsla/självförtroende
• Mål, vision och förändringsarbete

Så här beskrev Kaveh sitt intryck av utbildningen
”Kursen om stresshantering har gett mig en större
inblick i vad som händer med kropp och psyke när
man utsätts för konstant och intensiv stress under
en längre tid och hur man gör för att motverka den.
Jag tycker det var kul att gå igenom olika personlighetstyper, där var och en av oss arbetsledare hade
fått fylla i en enkät och då fått en beskrivning av
våra egenskaper. Då gick vi även igenom hur man
ska agera samt hur man inte ska agera för att
exempelvis övertala en viss personlighetstyp.
Kursdagarna har i sig själva varit avslappnande då
man har fått komma ner i varv från en annars rätt
hektisk vardag, dessutom tror jag att de har bidragit
till en bättre gruppkänsla internt för oss
arbetsledare.”
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Kvartalsmöte i optimismens tecken!!

Vi är många nu! Häftigt att vi fyller en hel jättesal och några av oss minns dåtidens kvartalsmöten nere vid
akvariet på Settervallska på kvällstid. Det har hänt en del. Mötena är oerhört viktiga för att vi ska kunna
träffas och alla ska få ta del av viktig information gällande ekonomi, orderstock och framtidstankar.

Thomas och Silver pratade för sista gången om sina
respektive områden försäljning och produktion. Hädanefter kommer de vara ansvariga för både försäljning
och produktion inom sina affärsområden. Idel positiva
tongångar var det. Vi har att göra och för första gången
har vi knuffat över produktion till nästkommande år!

Inte mindre än 15 nya kollegor som anställts under
året blev presenterade. Här är det Jonnie som
introduceras för alla oss andra. Det var ett häftigt
gäng som under året börjat hos oss och att vi blir
starkare än tidigare år är det inget tvivel om.
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Rune kom och drog en historia, andemeningen var att allt onödigt
ska bort. Därefter pratade han om vikten av en organisation som
fungerar och skapar en acceptabel lönsamhet.

Jesper blev presenterad som
ny arbetsledare på Norr.

Sebastian och Joey fikade och lärde
säkert känna någon ny på firman.

Jimmy kommer ansvara för Dipart
Syd där byggservice kommer utgå
för södra delen av Stockholm

Mats presenterade Svensk Folkhälsa som
kommer bli vår nya samarbetspartner inom
företagshälsovård. Äntligen kan tyckas!!

Det funderades mycket under
mötet. Johan, Jens och
Ferlander funderar i kapp.

”Z”, Grzegorz, Norman och Rolle presenterade vårt
nya lönesystem och fick en spontan applåd!!
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Oj vilken julfest det blev i år…

Årets julfest gick som bekant av stapeln ute i en pampig och julig villa i Vaxholm och överträffade nog allas
förväntningar. Vi kan nog allihopa hålla med om att maten höll världsklass och stämningen var på topp! Med ett
mycket gott humör uppslöt alla runt halv sju tiden. Större delen av gänget hade redan hunnit med en liten
välkomstdrink på båten från Slussen, och några som tagit sig till Tornvillan på egen hand väntade ivrigt på sina
bordskamrater. Alla bänkade sig ganska omgående, efter att ha sett det fantastiska julbordet, och snart flödade
den ljusfyllda salen av mat, dryck och skratt! Som en liten avstickare fick man mellan matvarven delta i ett litet
quiz och det rullande bildspelet på Diparts glada medarbetare tog skratten till en högre nivå. Jens årliga tal höll
sig kort men fyllde med sina väl valda ord sin plats. Vad är en fest utan dans? Fram mot småtimmarna
sprudlade musiken nere i källaren och disco-stegen var ett faktum. Anders var utan tvekan den som visade på
mest show av oss alla. Det blev väl några väl motiverade ombyten under kvällen.. Stort tack Helena, Nazif och
Anders för en utomordentligt välordnad fest. Luta er tillbaks och njut av ett bildregn från kvällen!
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Johan och Jenny vann kvällens frågesport
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Villan i Tungelsta så gott som klar!!

Det är ett samkört gäng som byggt den
här fina villan från ny platta till fullt
färdigt hus. Vår kund Länsförsäkringar
har fått med Håkan, Augustin, Borzo,
Jarreth och Andreas ett bra gäng som
tillsammans med underentreprenörer
bildat en grupp som tillsammans fått till
ett bra slutresultat. ”Det har varit ett
oerhört roligt bygge det här med att från
start bygga en så fin villa i lösvirke” sa
Håkan inte utan stolthet i rösten. Det
Håkan ville lyfta fram var att alla sett till
helheten och hjälpts åt på ett bra sätt.
”Ingen har bara kört sitt race utan
samarbete har karaktäriserat bygget”

Håkan och Augustin har dragit ett stort
lass ute i Tungelsta och slutresultatet
blir över förväntan! Gärna fler sådana
uppdrag hälsar grabbarna till Silver!
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Vi har startat med innergården åt Brf Sandberget

Så här såg det ut när vår utsände kom förbi arbetsplatsen. Men det skulle ju pågå jobb var sagt? Ljud hördes
och vi gick fram mot den bortre delen av gården…

Där var gården öppnad och vi tittade ner…

Patryk, Jarek och Lamin hälsade glatt på vår utsände…

Stämpning pågick inför bilning. Om tre veckor
så är det vår tur att ta över jobbet då den nya
gården ska börja byggas upp.

Grabbarna jobbar på Riviera som, just det, rivare.
De var unisont överens om att det var toppen att
jobba åt oss och bad oss vidarebefordra det
budskapet. ”Killarna på Dipart är toppen och bäst är
nog hon med frukten”. Så en speciell julhälsning till
Agneta för den omvårdnad killarna känner.
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IDS-korten för biogasen har äntligen kommit!!

Tankkorten från IDS har anlänt och förhoppningsvis
underlättar detta en del i vår jobbiga biogasvardag.
IDS ägs av OKQ8 och har därmed deras logga på
baksidan. Endast de OKQ8 stationer som har
möjlighet att hantera tunga fordon utgör en del i IDSnätverket och ditt IDS-kort är därför inte giltigt på alla
OKQ8 stationer. Stationer som accepterar IDS-kortet
visar vanligtvis detta genom att skylta med IDS logon.
Koden på kortet kan ej ändras! Idag är det endast
den stora och nya anläggningen i Älvsjö som IDS har
biogas på, men det är under utveckling! Så håll ut.

Tänk på:
• Lämna aldrig kortet i bilen.
•Om du blir av med kortet ring kontoret så
det blir spärrat omedelbart.
•Arbetsledarna tar med sig korten ut till
de som ska ha dem.
Macken i Älvsjö ska vara unik.
Den är bara anpassad för professionell
trafik och har en kapacitet lika med den på
Arlanda. Dvs det ska nästan aldrig vara kö,
(men mellan 12.00-14.00 är sopbilarna där
så undvik den stunden på dagen) aldrig
vara tomt på gas och det ska vara fullt
tryck i pumparna. Grabbar tanka gärna där
och meddela oss på redaktionen hur det
fungerar!! (förutom Arlanda och Älvsjö så
fungerar gasen dåligt just nu!!)

Ut med det gamla, in med nytt och skapa rymd!
Alla på kontoret deltog
i en stor städkväll.
Kaveh och Shna vid
containern som fylldes
med skräp från
kontoret. Vad mycket
dålig energi vi blev av
med på en kväll.
Våra kompisar, de som
var kvar, valde att flytta
till Gustavsbergs Zoo.
Må de trivas där.
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Marie och Thorssan i ”nya” köket.
Äntligen får vi på kontoret ett bra
fikarum där vi kan ha både kyl och
frys samt en kaffemaskin. Inte en
dag försent.

Shna genomför internrevisioner.

Kjell Fredriksson, vår kvalitetsguru, är fortfarande inkopplad och stöttar oss i vårt kvalitetsarbete. Oerhört nyttigt
att ha någon utomstående som kritiskt och med rutinerade ögon kan skärskåda vårt sätt att jobba. Och med
stöttning av Kjell så utvecklas Shna än snabbare mot att även hon bli en kvalitetsguru…. På bilden ovan ser vi
Kjell, Peter och Shna som reviderar vårt balkongrenoveringsprojekt i Västertorp. De måste ju ha hittat något då
vi inte lyckades slutföra projektet i tid. Meningen var att alla balkonger skulle fått klinkers lagt men det satte
kylan stopp för. En avvikelse kanske är att vi helt missbedömde vinterns påverkan på en balkongrenovering?

Sfären, det stora kontorsanpassningsjobbet vi utför åt Stena Fastigheter fick också besök av Shna.
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Vi byter balkongräcken i Skarpnäck

Vår utsände fick efter mycket letande upp spåret på grabbarna. Det första vi såg var ett upplag med gamla
räcken. Och ut därifrån kom Tarik med händerna fulla av stolphållare. Och sedan kom den alltid lika glade
Grzegorz bärandes på ett helt räcke själv.

Det är ett helt bostadsområde som
ska rustas upp och göras trevligare.
Som ett led i det arbetet ska de
gamla tråkiga räckena bytas ut mot
färgglada, underhållsfria räcken i
aluminium. Då dipart började sin
bana som byggfirma med just
montage av räcken som specialitet
(och enda syssla) så fann det sig
naturligt för oss att ta oss an denna
spännande uppgift.
Vår utsände tappade på 30 minuters
fotograferande och intervjuande
känseln i både fingrar och fötter…
Men som tur är var grabbarna
betydligt klokare klädda.

Här ser vi Tarik, Jokisaari och Grzegorz precis slutföra bytet
av ett räcke högst upp i en rad. Alltid lika kul när det passar.

Arto och Jokisaari nitar ihop
en gavel.
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Vi fick oväntat besök av en facklig delegation
som kontrollerade vår arbetsmiljö på Kv Sfären.

Kaveh och Ferlander hade precis börjat sin skyddsrond när fyra personer dök upp. Det visade sig att de var
från Elettan, Byggettan och Målarettan och att en av dem hade med sig en praktikant. Damen från Elettan
var den som höll i snacket. ”Är det okey om vi går runt och kontrollerar arbetsmiljön?” sa damen till vår
arbetsledare Kaveh som svarade ”Vi ska precis gå en skyddsrond så haka på”….
Sagt och gjort. Hela gänget följde med och gick ronden. Det som den fackliga gruppen slog ner på var främst
två saker. Vår elektriker hade inte gjort någon riskanalys, skyltning saknades gällande vilken typ av el det
fanns på de olika eluttagen och elskåpen stod olåsta under arbetets gång. Summa summarum så fick elfirman
sina fiskar varma. Det var inte mycket som var okey och det var tydligt att de inte uppskattade besöket. För
vår egen del så fick vi en kraftig reprimand när det gäller etableringen. Den är stor och bra men det saknas
duschar. Dessutom var omklädningsrum och matsal i samma stora rum vilket inte alls är godkänt enligt
kollektivavtalet. Damen sa ungefär så här till Kaveh ”Det får gå för den här gången, men nu känner jag igen
dig, och ser jag dig igen så kommer jag ha nolltolerans”.

När vår utsände pratade med vårt skyddsombud Ferlander några timmar efter att ombudsmännen lämnat
bygget så tyckte han att det var väldigt bra att de kom. Det är på sådana här skarpa lägen man lär sig, ungefär
samma inställning hade Kaveh som aldrig hade varit med om något liknande tidigare. ”Och vilken tur att de
kom precis när vi skulle gå en skyddsrond, jag tror de förstod att vi gör vårt bästa men att vi inte ännu har all
kompetens som krävs för att få till det helt perfekt, det här med att duschar och omklädningsrum måste vara
åtskilt med en vägg från matsalen är ju logiskt men det hade jag ingen aning om” Sa Kaveh avslutningsvis.
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Vi blev inbjudna av
Byggnads till Solvalla…

Enkla verktyg till att må bättre
Drömmar och Mål!
Att drömma får oss att tänka kreativt och fritt.
Drömmarna kan vara gränslösa och kanske t.o.m.
ouppnåeliga. Men de är viktiga för att kunna nå
våra mål. Ett mål är det resultat som du vill uppnå,
det ger oss en riktning och du har lättare att ta
beslut som leder dit.
Man kan ha olika mål i livet. Det kan vara:
Andliga mål – rör din egen utveckling för att
må bättre
Professionella mål – det du vill uppnå i arbetet
Ekonomiska mål – vilka tillgångar du vill ha
Idealistiska mål – det du vill för att bidra till en
bättre värld
Sociala mål – hur du vill ha i din familj och
med vänner
Fritidsmål – vad du vill uppnå på fritiden
För att nå ett mål är det viktigt att veta vad som
krävs, och att kunna formulera det. Skriv ner dina
mål, om du inte är redo att skriva ner dem är du
inte redo för en förändring.
Titta på ditt mål ur ett SMART perspektiv;
Specifikt – det ska vara konkret och tydligt
Mätbart – det ska kunna gå att kontrollera att det är
uppnått
Angeläget – det ska var något vi verkligen vill
uppnå
Realistiskt – det ska var möjligt att uppnå
Tidsbestämt – det ska ha ett slutdatum

Hasse Tilly, ordförande i Byggnads, bjöd in vår MBGrupp och Pastorn till en helkväll på Solvalla. Trav,
god mat och härligt snack av Steffo Törnqvist stod
på kvällens meny. ”En riktigt trevlig kväll och vad
häftigt att sitta vid Byggnads bord och umgås med
både Tilly och Lindholm en hel kväll. De är ju bara
människor precis som vi även om de sitter så högt
upp i facket som man kan komma” sa Niklas med ett
leende på läpparna till vår utsände.

Vi hälsar plattsättarna Jocke
och Richard varmt välkomna

Förbered dig på fallgropar. Ha en plan för hur du ska
göra, om det inte går som du har tänkt. Tänk vad du
kan lära dig, hur det kändes och hur du kan
förhindra att det händer igen.

Jocke
Vad har du för mål till nästa år?
”Alla våra drömmar kan uppfyllas om vi har mod att
drömma dem”
Gunilla & Helena
www.qraliv.se

Richard

Vi har ett stort tryck på oss ute på Dipart Norr för att
hinna med alla stambyten och våtrumsrenoveringar
som speciellt Sigtunahem behöver hjälp med. Därför
har vi nu glädjen att presentera två duktiga
plattsättare som kommer förstärka oss ute på
Norrsidan. Varmt välkomna till oss Jocke och Richard!
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Vår insamling slog alla tidigare rekord, tack alla!!

Vår klädinsamling till Convictus härbärge Bryggan Vantör blev
lyckad. Pastorn pratade med Jenny på Sigtunahem och vips blev
en hel Caddy Maxi fylld med allt en hemlös kan behöva en riktigt
kall vinter!!! Tack Sigtunahem! Vi själva har också gjort en strong
insats och inte mindre än ytterligare två bilar blev proppfyllda
med kläder! Tre fyllda Maxibilar med kläder det innebär en lite
enklare vardag för väldigt många! Tack alla som kunnat bidra!!

Utvecklingssamtalen skrider sakta men säkert fram

Tarik tittar under samtalet ner på ”våra
värdegrundsbubblor”

Niklas och Mats mitt under
diskussionen

Utvecklingssamtalen börjar gå mot sitt slut. Det har varit en lång men
lärorik och viktig process och den handfull killar och tjejer som ännu inte
haft sitt medarbetarsamtal kommer ha det under början på nästa år.
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Witali i djupa tankar

Vi måste alla lära oss svenska!
Vi är många på Dipart som behöver prata bättre svenska för att produktionen ska kunna
fungera på ett smidigare sätt. Nu har vi för ofta kommunikationsproblem. Dessutom är
det uppgifter som behöver göras som vi inte klarar av om vi inte kan språket och det är
i längden ingen självklarhet att andra alltid ska kliva in. Och kanske det viktigaste av
allt, bitvis är det förenat med fara att inte kunna kommunicera med varandra på en
byggarbetsplats. Det här är en svaghet som vi har så därför drar vi igång:

”Diparts kurs i Svenska för nya byggare”
Innehåll i utbildningen:
Muntlig interaktion – att kunna förstå och tala med andra. Även att hitta olika vägar att lösa
situationerna, som när man inte förstår och har svårt att utrycka det som man vill få sagt.
Läsförståelse – kunna ta del av allt från instruktioner, brev, tidtabeller och samhällsinformation.
Skriva - kunna formulera allt ifrån enkla meddelande till mail och mer ingående rapporter .
Upplägg:
Undervisningen är varje tisdag mellan 18.00-21.00 i stora konferensrummet i Settervallska Villan med
start i mitten på januari. Meningen är att under lektionerna gå igenom saker som alla behöver kunna
och sedan individuellt ge uppgifter för hemstudier som kan göras både hemma och på bygget.
Mål:
Öka förståelsen och att kommunikationen i svenska ska bli bättre för alla deltagare. Målet är att vår
produktion ska flyta bättre, risker i form av språkproblem ska undanröjas och att alla lättare ska klara
sig i det svenska samhället.
Material:
Vi kommer använda oss av material i form av dokument från våra byggen, men kanske främst
läroböcker i svenska. Det kommer bli läxor och hemuppgifter att lösa som är individuellt utformade.
Ekonomi:
Dipart står för lärare och material i form av böcker och häften. Lön utgår inte under utbildningen eller
läxläsningen.
Vem är lärare?
Vi har kunnat rekrytera Caroline Sahlberg som är utbildad lärarinna i svenska för invandrare och som
dessutom verkligen tycker att det här är ett intressant projekt. Hon är proffs på just att få sådana som
oss att prata, skriva och förstå ännu bättre svenska. Det räcker inte att bara hjälpligt göra sig förstådd.
Vi kan ju olika mycket? Några kan ju redan prata skaplig svenska!
Många av oss kan redan hjälplig eller bra svenska. Kom ändå!! Undervisningen blir individuellt
utformad och vi kommer dela in oss i små grupper beroende på hur mycket vi kan. Vi som redan kan
prata bra, kom!! Så lär vi oss skriva och prata ännu bättre! Vi ringer och anmäler oss till Leddya innan
den 15 januari.
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