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Trevlig sommar!!

Juni 2010

Titta på Midnattsloppet
14/8!
Vi är 13 st. som kommer att
springa: Zäta, Agneta,
Thomas, Kim, Augustin, Arto,
Jens, Peter C, Jonas, Peter,
Marcus, Andrew, Peter S och
Håkan! Alla som springer har
chansen att få 3000 kr om vi
slår föregående års tid!!

Grattis!
Martin, Andreas och Linda
som fyller år i juni!

Månadens ros går till
Sture Eriksson på Sweco
som utan en sekunds tvekan
ställde upp med att hjälpa till
ideellt med den pågående
renoveringen av Convictus
lokaler. Tack Sture!

Se bilderna från
Vilken fantastisk fiskedag vi hade. Trots att Victoria och Daniel sa ja till
varandra och fotbollsturneringen pågår för fullt så blev vi säkert 80 personer
som träffades vid Holmsjön för en fiskedag utan dess like. Napp, rusningar,
plask, barn som ramlar i, fiskmåsar som fastnar och räddas av Andy, korvgrillning tack vare Pastorn och god öl, läsk, pytt i panna och fantastiska
fighter med häftiga laxfiskar. Waooow. Det var en dag utan dess like.
Dessutom var vi flera som sov över och det var en höjdare. Att sakta vänta in
natten nere vid den spegelblanka sjön samtidigt som fiskarna går upp och tar
ytterligare en mygga….. Nästa år bokar vi ännu fler stugor…
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blodomloppet, sid 16!

Något som också visar att vi är på rätt väg är att
inbjudningar till samarbeten hela tiden dyker upp från
alla möjliga typer av företag. De tar kontakt med oss
och vill jobba ihop i olika projekt. Nya ramavtal med
spännande kunder, samarbeten med andra större
företag i andra branscher, vill någon förresten jobba
i Australien? ja oj vad många ”possibilities” som hela
tiden dyker upp…

Halva året har gått och vi
tar ledigt med gott samvete!
Det har varit ett tufft första halvår. Vi har som de allra
flesta känt av lågkonjunkturen även under 2010.
Prisbilden har i många fall varit ohälsosamt låg
vilket givetvis påverkat vår lönsamhet. Nästan så
man tycker att konkurrenterna som tagit jobben
borde ha fuskat på ett eller annat sätt. Undrar
förresten hur de tänker när vi vinner upphandlingar
och tar jobb. De sitter säkert också och svär och
undrar hur vi gör. Men viktigast är ändå att vi inte
permitterat under krisen utan fortsatt att långsamt
men säkert bygga vårt fina företag där trygghet är
en viktig faktor. Är man fast anställd på Dipart och
gör sitt jobb då ska man vara trygg!
Och nu med de första 6 månaderna i backspegeln
kan vi konstatera att orderboken är full, lite pengar
finns på banken och att vi kan andas ut. Jag tror att
de närmaste åren kommer vara bättre än de år som
precis passerat. Och vi kan fortsätta arbetet med att
få en bättre lönsamhet vilket är en förutsättning för
allt det roliga som ryms i vår dagliga verksamhet.
Under den tuffa tid som varit har vi fortsatt att skapa.
Tänk vilken häftig ny etablering vi har på norra sidan
av Stockholm. Kontor, varmlager, omklädningsrum
med bastu, uppställningsytor, 800 meter till pendeln
och allt strategiskt placerat mitt emellan Arlanda och
Sigtuna! Bra gjort Pastorn och Thorsan! Vilket
utgångsläge för expansion vi har på norrsidan inför
hösten! Bäva månde byggarna i Märsta!

Andra spännande saker är att människor hör av sig
till oss för att vi i deras ögon är en bra arbetsgivare.
De vill till oss. Varför? Jo de hoppas att de får det
bättre här hos oss vilket jag hoppas stämmer.
Men vi får se upp för samma sak gäller omvänt. Vi
måste jobba med de villkor vi själva vill jobba under.
Lön, väldigt viktigt, företagshälsovård, allt bredvid
jobbet, vad vi gör för typ av jobb på dagarna ja allting
spelar roll och bildar en helhet. Om vi har så bra
medarbetare som vi har då förpliktigar det. Bra
hantverkare ska ha bra villkor och detsamma gäller
alla på kontoret. Här måste vi tillsammans skapa en
högre lönsamhet så vi lättare kan leva vår värdering
”går Dipart bra ska det komma alla till del” vi lever den
redan men det blir lättare att konkret göra ytterligare
förbättringar när jobben går ännu bättre så vi har mer
pengar att röra oss med. Zäta eftersökte på förra
kvartalsmötet en lönevision. Ingen dum idé. Kanske
vi kan få till den i höst. Få något konkret som är
gemensamt som vi alla kan kämpa för att uppnå.
Slutligen vill jag uttrycka min stora glädje över att vi
utvecklas på det sätt vi gör. Även om man dag för dag
inte ser vad som händer så förstår man det när man
tar fram ett Dipart Weekly med ett par år på nacken.
Det ger perspektiv och får oss faktiskt att framstå som
ganska duktiga. Neeej inte ganska duktiga. Jag tycker
vi är riktigt in i bänken duktiga! Byggproffs helt enkelt.
Och mycket beror på att vi är framåt, tänker imorgon,
tänker nytt, är kreativa, ser möjligheter…
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Jens Hoffmann

MB gruppens allra
första arbetsmöte
Norman berättar vad hans grupp tycker är viktigt.
När alla grupper var klara var det ett femtontal lappar
med starka budskap som satt fast på luckorna runt
vår rittavla.

Mats hälsade hela MB-Gruppen samt Jens, Silver,
och Johan välkomna. Därefter redovisades dagordningen och syftet med dagens möte. Vi började
med att titta på de olika paragraferna i kollektivavtalet som styr MB-Gruppens arbete och därefter
började vi diskutera vad var och en personligen vill
ha ut av arbetet i gruppen.

Två och två pratade vi om vad våra förväntningar är
på MB Gruppen. Tänk vad det kan skilja. Varje par
dokumenterade sedan sina tankar genom att skriva
ner stödord på gula lappar. Det kändes verkligen
som att börja i rätt ända! Och bara det att lyssna på
andras förväntningar skapade en mängd a-ha
upplevelser. ”Ja men det stämmer hmm”

Här är ett exempel på en åsikt som kom fram. Går
det bra för Dipart så ska det också ge resultat för
samtliga anställda och det gör det om vi alla
gemensamt arbetar mot samma mål. En annan åsikt
var att gruppen ska jobba för att skapa medlemsnytta
för de som är med i Byggettan och betalar avgiften.

Niklas och Johan i en bra konstruktiv dialog.
Mycket vettiga åsikter kom härifrån. Vi från
redaktionen kommer fortsätta bevaka MBGruppens arbete.
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Nytt brädgårdsavtal
Tre nya avtal gällande brädgårdsinköp är nu klara.
Tack vare dessa avtal kommer vi att kunna få
bättre service och lägre priser.
När det gäller prisbilden så är de priser vi fått
konkurrenskraftigast hos Bygmakoncernen och
Lundquist och Lindroth-Södermalms Trä. Norrviken
är med för att de har en hög servicenivå som
uppskattas på vissa typer av jobb. Men vid större
inköp ska vi fråga på pris hos samtliga tre och
därefter köpa av den med de bästa villkoren.

1 Lundquist & Lindroth (Sigtuna)
och Södermalms Trä (Årsta)
ingår i samma företag.
Varor kan också levereras till avtalspriser från deras
systeranläggningar Liljholmen, Djursholm och
Södertälje. Såväl Lundquist & Lindroth som
Södermalms Trä har en tydlig proffsinriktning och
de primära kontaktpersonerna är följande:
Stockholm Norr:
Sven, Svenne, Ericsson, Lundquist & Lindroth
Tel: 08-594 809 26 Mob: 073-986 22 77
E-post: sven.ericsson@lltra.se

3 Bygmakoncernen
Bygma har sin huvudanläggning i Tyresö.
Leveranser kommer från andra anläggningar av
miljöskäl om de ligger närmare bygget. Tyresö HK,
Spånga, Danderyd, Upplands Väsby och i
Bandhagen. I Bandhagen har de förresten en
specialanläggning för fasadmaterial, bruk, betong,
armering dit våra förstemän från betongsidan ska
för en visning. Säljare från Bygma kommer att
kontakta våra förstemän inom kort för besök ute
på bygget. Bygma har varit väldigt intresserade av
att jobba med oss och har lovat ge järnet!
Kontaktpersoner för löpande
materialbeställningar :
Karin Lundqvist 08-503 850 07 keo@bygma.se
Kjell Olsson 08-503 850 12 kem@bygma.se
Alternativt samlingsnumret 08-503 850 10 som
går till alla säljarna. Dessa har nu fått information
om vad som är extra viktigt när ni beställer varor.
Kontakt för Diparts Norrkontor:
Bygma Upplands Väsby:
Andreas Eden 08-590 013 30 kae@bygma.se
Offertförfrågningar:
Peter Bergengren 070-191 59 25 pob@bygma.se
Paulina Bassini (snickerier/inredning, kök:)
08-503 850 22 pbi@bygma.se
Bygma Tegelförsäljningen (fasad, puts, färg,
betonglagning/reparation)
Joakim Borgström 070-459 15 51 jbo@bygma.se

Stockholm Söder:
Ronny Edman, Södermalms Trä
Tel: 08-702 35 31 Mob: 0708-63 29 72
E-post: ronny.edman@sodermalmstra.se
Avtalsansvarig:
Anders Karlsson, Lundquist & Lindroth
Tel: 08-594 809 29 Mob: 070-795 34 60
E-post: anders.karlsson@lltra.se

2 Norrvikens trä
Norrvikens trä har visat en leveransskicklighet och
en service utöver det vanliga och kan med fördel
användas till mindre byggservicejobb.

Bygmas representanter var och besökte oss.
”Det är viktigt med tydliga överenskommelser nu
i början så samarbete får en bra start”
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Här får vi en snabb överblick över när tjänstemännen är lediga, så vet vi vilka vi ska kontakta vid frågor.

En komplett företagshälsovård kommer!
Självklart ska vi ha en mer komplett
företagshälsovård där vi kan få hjälp och
stöd med allt från mindre kontroller till
hjälp vid eventuella kriser. Några av oss
har undrat hur det egentligen ligger till på
den här fronten och därför kan vi nu glatt
meddela att det just nu pågår en upphandling för att hitta det företag som
passar oss bäst. Avtal bedöms vara klart
till hösten och kommer att innefatta bland
annat hälsokontroller, tester, stöd för
rehabilitering och krisstöd. Avtal kommer
att innebära att alla vet vart de ska gå vid
olycksfall eller sjukdom. Mer information
angående detta kommer lite längre fram.
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Nya Dipart Norr kontoret är en höjdare!

Arbetet med att få i ordning Dipart Norrs nya lokaler fortskrider, oj vad bra det blir! Pastorn och Thorsan
ser nöjda ut och det ska de vara. Här står de på vår nya uppställningsyta.

Även Zäta, Käck och Roger är glada över den nya lokalen.
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För en tid sedan fick några av oss ibland sitta utanför vår gamla etablering och äta då alla var där
samtidigt. Så är inte fallet längre… Nu har vi mer plats att röra oss på!

Ordentligt med ytor för omklädning, dusch och bastu. Hur bra som helst och viktigt för trivseln.
Och våra kvinnliga hantverkare har fått en egen del bara för dem. Vi är med i matchen och det var dags!

Ett ordentligt
varmlager håller
också på att göras
i ordning. Darko
håller här på att
lösa några grejer
med Pastorn och
Thorsan.

Här håller vi på att måla om vårt nya kontor, ljust och vitt ska det bli. Vi kan lugnt
konstatera att vi har ytor att växa i. Känns skönt med tanke på vår Vision.

Sida 7

Arbetena på Bromma
flygplats flyter på…

P-Huset i Orminge
som vi renoverar.

Snygg etablering
à la Stene

Niklas, Jurek, Tarik, Dennis och Erik
renoverar parkeringshuset och det går bra.
Där lägger de bland annat tätskikt, reparerar
skador, lagar pelare och byter brunnar.

Nya jobb kommer in så det är fullt upp för våra
Dipartianer som befinner sig på Bromma
flygplats. Här ser vi Pastorn och Åke som
diskuterar ett av jobben.

Binab är hos oss och lägger nytt tätskikt. Vårt
samarbete är flerårigt och fungerar utmärkt.

Här står Micke med en av våra biogasbilar.

Än så länge är det diverse mindre projekt men
lagom till hösten drar några större grejer igång.

Här ser vi Niklas och Tarik i full fart med att
laga betongskador.
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Vi renoverar Wahrenbergsgaraget
Just nu håller vi på med att renovera betongbjälklaget i Wahrenbergsgaraget. Vi vattenbilar skador i
tak, golv och vägg och sedan gjuter med ny betong.
Därefter ska vi måla taket och väggarna och lägga
nytt slitlager och tätskikt på golvet i form av ett
material som heter polyuretan (epoxi).
Pawel sköter
blandningen av
epoxiprodukter,
viktigt att man
blandar rätt mängd.
Lutningen i garaget är
kraftig så om
konsistensen är fel så
rinner beläggningen
iväg….

Ari och Johan
tittar på detaljer
i epoxin; ”hur
har vi gjort med
fogen och
anslutningen
mot den,” frågar
Johan. Inget
problem säger
Ari, ”man måste
vara noga och
ha lite känsla”.

Grzegorz visar hur mycket betong vi har
rivit ut från plan 2 i garaget.

Johan undrar om det har torkat tillräckligt innan han kan gå ut och inspekterar det hittills utförda arbetet.
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Återuppbyggnad av
brandskadad villa

Det är inte så ofta vi bygger villor och gjuter
villagrunder så det är riktigt kul när det händer.
I Tungelsta är vi nu igång med att bygga ett
trähus helt och hållet från början. Här ser vi
grunden till det som lagom till jul kommer att
vara en stor trävilla på två våningar.

Vi hoppas självklart på en fin sommar, det skulle
var riktig skönt då villan ligger lantligt bland ängar
och blommor! För vad är skönare än att jobba ute
i skogen.

Mario,
Zygmunt,
Tomasz och
Jarreth gör
grunden.

Nu har grabbarna precis gjutit färdigt grunden
och snart kan snickargänget sätta igång med att
bygga, under Håkans ledning.
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Jag går vidare nu…

Det har nästan precis gått ett och ett halvt år
sedan jag började jobba på Dipart. Det som
egentligen var tänkt att vara något tillfälligt medan
jag väntade på att sätta igång med mitt
examensarbete blev ett heltids jobb som sträckte
sig över en mycket längre period än planerat. Jag
kommer ihåg att det första jag tänkte var hur fort
tiden gick tack vare att det var så kul att jobba!
Men nu är det alltså dags för mig att gå vidare,
röra om lite i grytan som en klok människa skulle
sagt!
Jag är oerhört tacksam över att ha fått möjligheten
att jobba här på Dipart och att lära känna er alla!
Alla har varit jättesnälla och trevliga och alla
samtal jag ringt eller tagit emot från er har alltid
varit ett glädjeämne under dagen. Det är ett skönt
gäng som jobbar här, roliga och intressanta
människor som man kan skoja med men som
även är oerhört seriösa, ambitiösa och duktiga på
det de gör.

I form lagom till
sommaren!

Allt eftersom träningen med Jörgen avancerat
har det blivit mer och mer teknik och även lite
sparring. Jättekul. Här flankerar Kaveh och
Peter den store idolen..

Andy och Kaveh sparrar. Suverän genomkörare av
axlar och hela kroppen. Smidighet, styrka och
kondition.

Under min tid här har jag lärt mig jättemycket;
viktiga saker som jag definitivt kommer att ta med
mig till mina framtida jobb, men även alltid bära
med mig i livet. Jag hoppas även att jag har
bidragit med det jag kunnat erbjuda!
Avslutningsvis vill jag säga att jag har haft en
sådan tur som fick chansen att börja arbetslivet på
ett sånt bra företag som Dipart och min
förhoppning är att Dipart fortsätter att gå framåt
men att man aldrig tappar det mänskliga och
jordnära som jag tycker definierar Dipart!
Så tack för den här tiden! Vi ses!

Vi tränar inte midsommar, men torsdag därefter
blir sista gången innan sommaren. Vi ska även
utvärdera hur vi ska göra efter sommaren.
Alla som är intresserade av en fortsättning
ska komma torsdagen den 1 juli så pratar vi
framtid.
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Nya jobb i massor

Brf. Ankaret, ytterligare en gård!
Här skall gårdsbjälklaget rivas ned till
konstruktionsbetongen. Vi skall även göra om
ett antal fall till nya brunnar och sedan återställa
tätskiktet. I lokalen håller ett vandrarhem på att
byggas och för den lokalen skall vi skall montera
fyra stycken ljusinsläpp.

Kvarteret Skolan
Vi har fått förtroendet av landsorganisationen
LO att renovera åtta stycken balkonger på en
fastighet i samma kvarter som LO borgen på
Norra Bantorget. Arbetet kommer att vara
klart under juli månad.

Jobbet påbörjas direkt
och arbetsledare blir Peter.

Brf. Tuben, en gårdsrenovering
Vi ska renovera en liten gård på Rådmansgatan,
nära Vasaparken. Bjälklaget skall rivas bort helt
och eventuellt ska en del under gårdsbjälklaget
grävas ur. Vidare utgrävning måste göras för att
se om det finns berg som måste sprängas bort.
Arbetet kommer att påbörjas med ställning och
rivning under juli och våra egna arbeten kommer
att starta efter semestern.

Sfären, en kontorsanpassning
I Bergshamra ligger detta projekt som tidigare har
varit ett ålderdomshem men som nu skall anpassas
för nya kontor. Ytan är på 3000 kvm. Rivningen har
precis kommit igång och återbyggnaden beräknas
starta efter semestern. Skall vara klart till jul och
beställare är Stena fastigheter.

Kaveh leder
arbetena på Sfären

Arbetsledare för
projektet blir Andrew.
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Gröndalsvägen 112

Ica Matmäster

Vi har fått i uppdrag av Lansen Förvaltning, som
vi tidigare gjort jobb åt, att renovera 48 stycken
balkonger i Gröndal. Renoveringen omfattar
lagning, impregnering och målning av balkongplattorna, så det är inga räcken som skall bytas
den här gången.

På Folkungagatan ligger det en Icabutik som vi
nu har fått i uppdrag att renovera. Butiken har
haft problem med vatten som blivit stående
innanför dörren under vinterhalvåret och sedan
runnit ner och trängt in i betongen. Därför skall
nu bjälklaget bytas ut. Butiken kommer att
fortsätta hålla öppet under tiden vi arbetar där så
lite fix och trix kommer att krävas. Lite roligt att
veta är att detta jobb är det första som Lasse
räknade på när han började här för tre år sen.
Men man valde att skjuta på ombyggnaden och
nu när jobbet blivit aktuellt igen så fick vi det. Bra
jobbat Lasse! Trägen vinner!

Diparts hemsida –
nu på engelska!

Äntligen kan alla engelsktalande personer i
länder runt om i världen gå in på vår hemsida
och läsa om oss och det arbete vi gör! Det
tackar vi Yasmin för som förutom allt annat
även är tvåspråkig!!

Jens talar externt
om vårt lönesystem

Svenskt Näringsliv hörde av sig till Jens och ville
att han skulle prata på Svenskt Näringslivs stora
Framtidsmässa i slutet på maj! Sagt och gjort. En
överenskommelse gjordes om betalningen som går
till Convictus i Högdalen och därefter var det bara
att köra. Föredraget blev bra och extra kul var att
Urban Bäckström, VD på Svenskt Näringsliv var
en av åhörarna.
Spännande är också att vårt lönesystem röner
uppmärksamhet och faktiskt lite beundran.
Historien om hur vi började med en Vision, Dipart
2010, och snabbt förstod att om vi ska nå den då
måste ví alla utgå från samma värdegrund. Ha en
gemensam plattform. Och att vi ur vår värdegrund
hämtat inspiration till vårt lönesystem är intressant
och nytt för många. De flesta är mest intresserade
av hur vi gått till väga och vilka beteenden vi vill
stärka genom lönesystemet. Vårt lönesystem driver
ju vissa beteenden…. Har vi tänkt på det?
För oss själva gäller det att hela tiden jobba med
vårt system för att få det att leva och bli bättre. För
färdigt blir det aldrig.
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Synundersökning
på Klara Gården…
Det är alltid lika spännande och lärorikt att få
komma ut på olika härbärgen och jobba med
Vision.nu. Nu senaste var vi på Klara Gården
vilket endast är öppet för kvinnor och därför följde
Yasmin och Shna med. Då Yasmin tidigare varit
med på just Klara Gården var det många bekanta
ansikten och för Shna var det en upplevelse
utöver det vanliga. Samtidigt som det är ytterst
intressant att lyssna på gästerna berättelser får
man sig även en tankeställare.
Sammanlagt utfördes 39 synundersökningar,
glasögon i rätt styrka delades ut och alla fick
också varsitt par solglasögon, lagom till
sommarens intåg. Det känns bra att bidra med
hjälp när man kan!

Yasmin lär sig hur en undersökning går till.

... som avslutades
med grill på Nyfiken
Gul i härlig miljö
Tinne, nyligen
utnämnd till
månadens
Stockholmare,
grillar med
ovan hand.

Det är ett
mysigt
ställe,
Nyfiken Gul
Ett tiotal dipartianer, ett tiotal optiker och några till,
Kvällen blev hur trevlig som helst!

Shna lärde sig snabbt att hitta rätt glasögon till
respektive besökare. Tinne vakar som alltid.

Ett symboliskt tal hölls från de hemlösa till Katta
som var med och grundade Vision.nu för nästan
3 000 par glasögon sedan.
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Vilken härlig fiskedag vi hade!

”Tack för en kanon dag. Moa blev överlycklig när hon
fick en fisk på kroken ( och jag med). Hon pratade
hela vägen hem hur mysigt det hade varit. Hon tyckte
det var så kul att ro båten. Tack för en generös dag
med mat o fiske.” Ett så här fint tackbrev dök in på
redaktionen från en av världens bästa optiker, Katta!

Svenne 71, lärde oss rensa en
lax med tre drag med kniven…

Kaveh grillade sitt
livs första egen
fångade fisk.
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Klockan tolv på natten sprakade fortfarande
elden och några livsnjutare satt vid
lägerelden och bara njöt. Det var vindstilla,
fisken slog och det var en naturupplevelse
att baravara och titta ut över sjön.

Vi sprang Blodomloppet!!
40.10 klart man är arg!
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