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Våra underentreprenörer
förtjänar vår respekt!

Grattis Håkan som
fyller 45 och Schierman
som blir 20!!

Inlagda stormöten
Vi har kvartalsmöte den
26:e mars klockan 12.0016.00 i Solna som vanligt!

Dipart Boys framgångar
fortsätter i vår! Vi som vill
vara med och spela korpfotboll anmäler oss till
Yasmin precis som vanligt.

Dags inleda löparåret
Premiärmilen är den perfekta
inledningen av 2010 års
löparsäsong. Söndagen den
28 mars går loppet och vi
springer 10 km på Norra
Djurgården. Klart vi ska vara
med! Vi anmäler oss till
Yasmin, senast den 5 mars!

Arbetsdag med
Vision.nu hos Frälsis!
Vår utsände kom av en tillfällighet förbi ett av våra byggen precis när
ställningen gick ned. Ställningskillarna visar här på vilket sätt ställningen
lämnats över till dem inför rivningen. ”Oavsett byggfirma så ser det ut så
här, vi har sedan länge gett upp.”
Läs mer på sidan 3
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Nästa besök blir på
Frälsningsarméns härbärge
Bergsundsstrand 51,
kl 8.30-14.00 den 15/3.
Två dipartianer behövs.
Vi anmäler oss till Yasmin.

Vi har grejer att ta tag i!!

3

Vi har som företag kommit långt. Så långt att vi
ibland börjat tro att det går lite av sig självt.
Jag har känt att en viss självsäkerhet smugit sig in.
Att en viss förnöjsamhet kunnat märkas. Och att en
viss ödmjukhet ibland varit på sin plats.
Vi vill så gärna vara byggproffs och i mångt och
mycket är vi också det. Men vi har grejer kvar att
jobba på! Tro mig vi har grejer kvar att ta tag i.
Främst tror jag att en viss självkritik är på plats.
Det är jag och de övriga i ledningen som lägger
ribban. Det är vår attityd som smittar av sig. Det är
hur vi pratar om och lever våra värderingar som
skapar vår viktiga företagskultur. Det är hos oss
själva vi måste börja när förändringar krävs!
Jag har de senaste dagarna funderat och kommit
fram till att jag ska jobba extra hårt med följande.
1
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Jag ska bli oerhört noggrann när det
gäller att bli klar med det jag lovat i tid.
Att respektera de som finns runt omkring mig
”självklart
och som är beroende av att jag levererar
i tid!
Sickan”
Att hålla mina tidsplaner! Ska jag vara
klar den
25 mars så är det den 25 mars som gäller och
inget annat!
Vårt kundfokus måste leva!
Min lön, mina arbetsuppgifter och egentligen
mitt berättigande på byggmarknaden kommer
från människor som ger oss och mig en uppgift
att utföra och en ersättning därtill. Utan dessa
människor skulle jag inte finnas i branschen.
Jag får aldrig glömma det. När man blir irriterad
för att en kund ringer då är det dags att ta sig
en allvarlig funderare!
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Respekten för de som är längst ner i
pyramiden ska vara en del av Dipart.
När jag och Thomas för nästan 20 år sedan
började med Dipart så reste vi land och rike
runt och monterade balkongräcken. Ofta fick vi
inte ta del av bodar och andra bekvämligheter
och behandlades som en andra klassens
hantverkare. Det stämde säkert men att vi även
behandlades som en andra klassens människa
var däremot inte okej. Det störde mig!
Idag är respekten för våra UE till och med
inskriven i vår nuvarande vision.
”Vi medarbetare ska ha en dokumenterad hög
arbetstillfredsställelse samt agera
professionellt och trevligt gentemot kollegor,
kunder och leverantörer.”
Det är viktigt att komma ihåg att vi tillsammans
med våra underentreprenörer ska arbeta för att
förverkliga ett projekt. Vi ska uppmuntra till
samarbete och gemensam arbetsglädje även
om vi arbetar i olika juridiska enheter. På så sätt
får vi en avspänd och trivsam miljö som gynnar
alla inblandade och som även leder till förbättrad
kvalité för vår kund.
Innan vi startade Dipart var jag anställd på en
Dominik från Schweiz
reklambyrå i 10 månader. Sedan gick vi i
konkurs. Den vd´n hade ett ordspråk som löd:

”You never get a second chance
to make a first impression”

Jens Hoffmann

Forts från framsidan..

Våra underentreprenörer förtjänar och ska få vår respekt!

Fasaden såg vackert nygjord ut i vintersolen. Nu var det bara det sista lilla kvar innan vi var klara.

Vi har köpt fasadarbetena av en putsfirma som står för ställningen då deras putsjobb var av en större omfattning än våra balkongjobb. Så visst var det så att det var kommunikationen mellan vår UE, putsfirman,
och dess ställningsfirma som havererat. Men vi som totalentreprenör har ändå det totala kvalitetsansvaret
och samordningen på arbetsplatsen. Vi borde ha säkerställt att ställningen var städad innan rivning. Detta
av flera skäl. Av respekt för ställningsrivarna och deras arbetsmiljö. Av säkerhetsskäl så inget faller ner på
gatan vid rivning. Av kvalitetsskäl gentemot vår kund som köpt en ny fräsch fasad av oss och inget annat!
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Vilken häftig trappa vi gjuter åt
Stockholmshem i Bagarmossen.

Vi ser arbetsplatsen på långt håll och ser direkt att det
är vårt bygge. Det kan ingen undvika att se.

Vår försteman Mario Pabst kommer och möter oss.

Tarik, som är på god väg
mot att bli ett riktigt
byggproffs, välkomnar oss
med ett leende på läpparna.

Här håller vi på med de sista armeringsarbetena på plattan som kommer bli grunden för en mycket häftig trappa!
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Till vänster ser vi Tarik och Grzegorz mitt uppe i en
gjutning.

Det är ett häftigt projekt det här. Först och främst därför att vi varit med under själva projekteringen. Vi
tillsammans med Stockholmshem, arkitekter och landskapsexperter har utformat dessa mycket speciella
trappor. Den första vi nu producerar blir ett pilotprojekt och fortsättningen blir allt från 3 till 9 trappor. Men
att Mario, Grzegorz, Tarik och Jokisaari fått klia sig i huvudet mer än en gång under projektets gång det
är helt klart . Att mäta och räkna varit en stor del av det här uppdraget är självklart!

Vi från redaktionen
gillar snygga och
prydliga etableringar.
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Vi lär oss av beställare som ställer krav!

Kv Pelikanen etapp 1 var en gårdsrenovering som
vi utförde förra året. Eller rättare sagt skulle ha
utfört förra året. Vi blev inte klara i tid på grund av
att vissa av våra underentreprenörer inte hann med.
Andra problem vi hade var att snön kom…
Samt att vissa UE inte gjorde sina jobb enligt
handlingarna utan höll sig till branschpraxis.
Vid jul kom ett besviket mail från vår beställare till
vår VD gällande vårt sätt att driva entreprenaden.
Internt tog vi då ett möte och analyserade projektet.

Det är trist att
städa efter andra!

Vi kom fram till följande:
•Vi borde inte ha accepterat vår underentreprenörs oförmåga
att leverera i tid. Resurser borde från vår sida skjutits till för
att säkerställa rätt leveranstid. Vår UE är ett mycket seriöst
företag men med små resurser. Vi borde stöttat vår partner.
•De ansvariga för vår produktion hade slarvat med att ge
coachning och stöd till vår nyanställde tillika direkt från
skolan komne arbetsledare.
•Möten i form av startmöte, driftsmöten och andra i våra
rutiner förekommande möten hade inte hållits regelbundet.
Efter att vi analyserat vårt eget arbetes brister så bad vi om
ett möte med vår beställare. Vid det mötet frågade vi direkt
om vi kunde börja med att redovisa våra slutsatser. Det var
befogat med en viss ödmjukhet kan vi lugnt konstatera.
Efter att vi redovisat vad vi kommit fram till i vår analys så
kompletterade vår beställare med ytterligare ett par punkter.
De sköt främst in sig på bristande dokumentation. Vår
arbetsmiljöplan är för generell är ett exempel på deras
konstruktiva kritik. Dessutom så var arbetsledning på plats
alldeles för sällsynt och därmed bristfällig. Slutsatsen var att
de inte alls var säkra på att ge oss etapp 2.
Forts nästa sida
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Ett par dagar efter mötet hos Stockholmshem var
det besiktning av innergården. Och tro oss på
redaktionen när vi säger att det var snyggt och
prydligt på innergården och att besiktningen gick
bra. Och inte undra på det. Först hade Karpa och
Evertsson skyfflat innergården ren på snö och byggskräp. (Och därefter så snöade det.) Dessutom hade
Britis städat boden så den luktade nybakat. Vårt
engagemang för att åtgärda bristerna på etapp 1
var nog det som gav oss en ny chans på etapp 2.

Nya jobb
Pelikanen Etapp 2
VI har som sagt fått förtroendet av Stockholmshem
gällande etapp 2 av innergårdsrenoveringen på
söder. Arbetet består av klassiska arbeten som ingår
i en gårdsrenovering. Arbetsledare Peter tillsammans
med försteman Niklas kommer dra igång arbetena
v.8 för att sedan bli klara till sommaren. Det som
skiljer etapp 2 från den tidigare etappen är att nu har
vi mycket egna arbeten och kommer därför ha Niklas
med gubbar stationerade på arbetsplatsen hela tiden.

Katarina Bangata

Här går vi och våra UE tillsammans med
Stockholmshem en försyn av etapp 2.

Vi kommer renovera en kungsaltan samt befintliga
fönster. Ställningen beräknas resas v.9 och arbetet
kommer drivas av Petri och Ingo.

Hockeybockeyn är över!
”självklart
Sickan”
Silver tog med Niklas på startmötet av etapp
2.
Orsaken till det är att han haft ett antal jobb åt
Stockholmshem som försteman och där har ett
högt anseende. ”Vi skulle se positivt på att Niklas
är försteman på etapp 2.”
En positiv följd av vårt debacle på etapp 1 är att
vår kvalitetsansvarige Mats fick orsak att gå
igenom vår nya KMA-Plan med Stockholmshem.
Vi har nu fått beställningen på etapp 2 och kan
konstatera att orsaken till denna beställning är att
vi lyssnade på vår kund och tog deras befogade
kritik på allvar. Nu finns det ingen ursäkt för annat
än ett väl utfört arbete som är klart i tid.
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Hur kul som helst! Vi kör igen nästa år! Coach Johan
kallar oss i god tid! Och nästa säsong måste Jesper
vara med i fler matcher!!
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Gårdsrenoveringen Volontären snart klar!

Vår utsände som har följt Ingo och de andra grabbarnas arbete kan inte annat än imponeras av
resultatet. Lite spännande att följa ett projekt så här från sidan…

När vår utsände var på plats
nu senast så fick vi be Ingo
ducka när fotot från den
numera välkända
kameraplatsen skulle knäppas.
Dominik från Schweiz
Det är nära nu!

Samma dörr
sedd från
samma vinkel
med 2 månader
emellan…
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Vårt väderskydd på
Volontären höll inte!

Här står vår utsände för ett par månader sedan och
diskuterar med Ingo och Petri. Allt är frid och fröjd.

Vi ska utbilda oss så vi
tänker grönt i våra affärer
Att alla företag har en påverkan på sin omgivning
är ett faktum. Man sätter liksom ett avtryck i sin
närmiljö. Ju mer skräp, avgaser, spillmaterial etc.
man genererar ju större avtryck. Det är därför
värdefullt att kunna utveckla en strategi för hållbar
utveckling. Vi vill ju lämna ett så litet avtryck i
miljön som möjligt!
Till våren startar en av EU sanktionerad utbildning i
att driva företag på ett miljöriktigt sätt. Vi har bokat
flera utbildningsplatser.
Vi som gärna vill gå
på detta anmäler vårt
intresse till Yasmin!

Semestern närmar sig!!

Den kraftiga snömängden gjorde att vårt väderskydd
inte höll. Vår ställningsfirma besiktade det i fredags
och bedömde att det skulle hålla. De hade fel.

Vi lämnar in den bifogade semesterlistan med våra
önskemål och så ser vi hur långt de kan bli uppfyllda.
Om våra stora kunder vill ha projekt utförda under
sommaren av skäl som är viktiga för dem så åtar vi
oss att ta jobben. Vi har helt enkelt inte råd att tacka
nej. Det kan innebära att vi får ge och ta på våra
semestrar för att få pusslet att gå ihop.

Dominik från Schweiz

Detta hände lördag natt, På söndagen var 7-8 man
från oss på plats, Arbetsmiljöverket är informerat och
med vår kund har vi kontinuerlig kontakt. Men
återigen, en olycka sker så lätt, vi får aldrig chansa!
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Convictus har redan
stor glädje av sin bil.

4 nya Caddy Maxi biogas
är inköpta och levererade

Nu kan gårdagens mat från restauranger och olika
cateringfirmor hämtas, Kalle skjutsas till sjukan
och rationella gemensamma inköp göras.

Här hämtar Micke sin nya Caddy hos Fredrik på
Volkswagen. Bilarna är precis som vanliga Caddys
men drygt 50 centimeter längre. Precis det utrymmet som ofta behövs för skivor och annat.

Lite mäktiga bilar faktiskt. Något mellanting
mellan VW Transporter och vanliga Caddys.

Här besöker Dino cateringfirman Skafferiet som fått
mat över sen helgens sprudlande bröllopsfest.
Dominik från Schweiz

Lätt och ledigt in i skuffen, morgondagens pålägg
på frukostmackan är räddat. Om DU känner någon
som får mat över…. Hör av er till redaktionen.

Nu får vi verkligen hoppas att regeringen tar tag i
det här med strulet kring biogasen. Det måste helt
enkelt gå att tanka bilarna rationellt och stationerna
måste i större utsträckning vara i drift. Det borde
vara en konkurrensfördel för oss och inte tvärtom
det här med biogas!
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Ska vi köpa ytterligare
en industritomt i Länna?

Efter att kalkyler gjorts och planer skissats så var
det dags att besöka banken för att ”dra” ärendet
inför Bankdirektör Burell och vår kontaktperson på
banken Anna Ahlstrand. Här ser vi Peter som
redogör för tomtens lokalisering. Han och Yasmin
hjälptes åt att presentera den tänkta investeringen.
Vår industritomt i Länna är nu fullt uthyrd och
ekonomin är bra på ägandet. Därför tittar vi nu på
att göra om processen med en annan tomt.

Här är Peter och Yasmin ute i ”vildmarken” och går.
Olika tomter finns till försäljning och priserna
varierar… Bedömningar måste göras och platsbesök i minus 14 och 24 cm nysnö ingår i jobbet.
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Brrrr! ”Har nog sett det som går att se,” tycks Peter
tänka högt och Yasmin håller nog med.

Så här glad var Yasmin efter mötet med banken. Det är
nervöst att presentera en stor investering inför en
rutinerad delegation från banken. Men det gick galant
och nu väntar vi på bankens åsikter. Men även om vi får
ok från banken så är det mycket kvar innan en affär är i
lås. Fler spekulanter kan finnas gömda i vassen och var
priset hamnar vet vi inte. Men vi från redaktionen vakar
över ärendet och håller er därute informerade.

Sida 11

BF9K utbildning på Brf Jupiter och Forellgaraget

BF9K är en stor del av vår verksamhet och därför
är det viktigt att vi diskuterar systemet
kontinuerligt. Och utbildar oss i alla processerna.

Peter och gänget på Forellgaraget hade bra frågor
kring BF9K och vad systemet innebär.

Nazif, Jonas, Matte och Mario engagerade sig
livligt och bidrog till många nyttiga lärdomar!

Det är intressant att se hur fler och fler av oss börjar
förstå varför BF9K är så viktigt för oss. Och att
mycket av det vi gör i vår vardag faktiskt är BF9K.

Byggproffs bär hjälm
i förebyggande syfte!
Schweiz
Lagen säger tydligt att vi ska bära hjälm på våra byggen om inte förutsättningarna säger Dominik
att det från
tydligt
inte behövs. Dvs, regeln, och inte undantaget, är att bära hjälm! Det ska vår riskanalys och uppföljning i
KMA-ronder (tidigare skyddsrond) säkerställa. Hos oss är det idag precis tvärtom. Det är ett undantag
att bära hjälm. Det trots att vi ofta går på ställningar och har arbetande moment över våra huvuden,
eller befinner oss på marken under ställningar och bygghissar. Exemplen kan göras många om vi
bara tänker till lite kring vår egen säkerhet och vad som skulle kunna hända.

Detta ska vi bli bättre på och målet är att förebygga olyckor, vilket vi hittills varit förskonade från, ”ta i
trä”, och vi ska tillsammans se till att den trenden fortsätter. Vi kommer att göra en inventering av vilka
som fått hjälm utkvitterat och sedan se till att alla har en hjälm i sin ordinarie utrustning. Mer information
kommer och börja vänj er vid tanken på att hjälmen blir ett vanligt inslag på våra byggen.
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Journalister på besök vid
trappan i Bagarmossen.

Avslutsmöte gällande Brf.
Aspnäs och Hästhoven.

Tidningen Byggvärlden hade stämt träff med Jens
ute på bygget klockan 13.00. Men väl där tog
Grzegorz och grabbarna över. Det fanns inte stor
chans för Jens att få en syl i vädret. Men det gjorde
inte så mycket då bättre representant för Dipart än
Grzegorz knappast finns på firman.

Våra avslutsmöten i projekten är väldigt viktiga.
Det är nu vi kan dra nytta av våra erfarenheter och
åsikter om hur vi kan bli bättre. Meningen är ju att
vi aldrig ska göra samma misstag två gånger. Det
är gott och se hur högt i tak det är på våra möten
och hur mycket alla bidrar med.

Vilka viktiga frågor kom fram? Den viktigaste alla
kategorier var kalkylfrågan. Man måste få en kalkyl
som är genomarbetad och där killarna känner igen
de olika momenten som de ska utföra. Antalet
timmar för varje delmoment måste vara realistiska.
Dominiksom
från Schweiz
Givetvis ska också ytor, antal och annat
går
att mängda stämma någorlunda. Hur ska annars
tidplanen kunna följas?

Grzegorz presenterade
sig själv och berättade
mer om vårt projekt.

Dipart utsatt för spam

Här ser vi Jörgen, fotograf, som tar en bild på Tarik
samtidigt som journalisten Linda antecknar något.
Ska bli kul att läsa artikeln när den är färdigskriven.

Diparts blogg har utsatts för spam. Under några
timmar uppträdde sidan konstigt. Problemet löstes
av vår systemutvecklare Sami och det ska nu
fungera precis som vanligt.
Besök gärna vår blogg på www.dipart.se
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MB-avtal tecknat med
Byggettan. (MB=medbestämmande)

Vi ska respektera
varandras integritet.
Vi har sedan vår allra första hemsida försökt att
jobba med bilder på oss som jobbar på Dipart. Det
är roligare med en glad snickare än ett högt hus!
När Weekly kom år 2001 så fortsatte vår redaktör att
använda sig av bilder på oss som jobbar. Istället för
färdiga balkonger så var det bilder på färdiga Dipart
Boys killar som pustade ut efter en korpmatch.
Weekly har sedermera övergått till att bli Monthly
men stilen och tänket är detsamma.

En ny milstolpe i vår utveckling! Hugo Carlsson från
Byggettan var på besök och nu är ett avtal om MBgrupp tecknat. Vår ambition är nu att MB-gruppen
kommer att få fokus på många viktiga frågor och att
kommunikationen mellan våra lagdelar kommer att
stärkas.
FRIVILLIGA TILL MB-GRUPPEN? (ring Mats) så
kan vi diskutera detaljerna. Vi kommer att rösta fram
vår MB-Grupp på nästa kvartalsmöte. Vore jättekul
med många intresserade.

Äntligen fler skyddsombud hos oss på Dipart!

För oss som är verksamma i Dipart så är både
hemsidan och Monthly ett sätt att bli mer
informerade. Ett sätt för oss att få veta mer om
helheten. Det här är också något alla blir informerade
om när man blir anställd.
Men nu har det kommit till ytterligare en aspekt.
Vår Dipartblogg. Där används också bilder ur vår
vardag.
De av oss som inte vill vara med på bilder
som visas på hemsidans blogg kan ringa in
och meddela det till Yasmin. När vi anställda
presenteras på hemsidan blir det utan efternamn
och telefonnummer.

Personalpoolen utökades
med en matlagningskung!
Jonas.
Dominik från Schweiz

Niklas, Grzegorz, Martin, Mats och Thomas
Kullberg från Byggettan går igenom förutsättningarna.
Nu är det formellt! Vi har tre nya skyddsombud på
Dipart och därmed en ny grupp som ska jobba med
att förbättra vår arbetsmiljö. Med utbildning från facket
och vårt stöd så kommer de att göra ett gott arbete.

Dino på härbärget Convictus
hade kort om folk och många
gäster. Han insåg att det inte
skulle hålla så han ringde
genast till oss och hörde om
någon kunde ställa upp.
Och det gjorde Jonas gladeligen! Mycket uppskattat!
Vi kan alla höra av hos till Yasmin på kontoret
för att anmäla oss till personalpoolen!
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Vi jobbar vidare med
Forellgaraget trots vintern.

Samtidigt som skottningen pågår fortsätter vi med
våra normala jobb på Forellgaraget. Just nu håller
vi på att montera en hiss som ska gå upp till tredje
våningen och ha fasadskivor på utsidan.
När Huge frågade oss om vi kunde bistå med snöskottning av Forellgaraget så sa vi givetvis ja. På
bilden ser vi Pawel och i bakgrunden Zygmunt.
Bägge två enligt uppgift skickliga snöskottare.

Välkommen till oss Jesper

Vår utsände tog mod till sig och tittade ner, (men
givetvis hade han dessförinnan spänt fast sig?!)
Jesper är plattsättare, fd hockeyproffs i Allsvenskan,
riktigt trevlig och en räddare i nöden för Diparts
Hockeybockeylag. Han jobbar på Dipart Norr och
är redan väl inkörd i gänget. Välkommen Jesper!
”När vi träffade Jesper
första gången så slogs vi
av att vi tillsammans med
honom skrattade så många
gånger. Man blev smittad
av Jespers glädje…”

Vår bobcat, Goliat, är supereffektiv på vintern!
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Vårt träningspass på torsdagar börjar bli
en hälsosam vana för många av oss!

Så var det dags igen! Det var en taggad grupp som samlades, redo för att fightas lite. Jörgens träningspass
är inte att leka med, det kan alla som varit med vittna om! Svetten rinner och mjölksyran är ett faktum..
Men åh vad skönt det är efteråt.

Stålformen är nästan helt klar.

Dominik från Schweiz
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