Monthly
Mars 2010

Nu är det nog slut på skottandet!

Grattis Marcus!!
som fyllde 20 den 11:e mars!

Thaiboxning!
Glöm inte bort torsdagar
med Jörgen Kruth! Mellan
17.00 – 18.00 tränar vi
ordentligt med kondition
och styrka och har jättekul
samtidigt. Kom!

Dipart-bloggens läsare
ökar konstant! Läs du med
på www.dipart.se. Under
fliken redaktionellt hittar du
den!

OBS!! OBS!! OBS!!
Vintern har kostat oss massor av pengar och energi. Undrar hur många
timmar vi skottat snö istället för att producera, så nu är det bra! Nu räcker det!

För våren med nya jobb är här!

Datum för årets första
kvartalsmöte är ändrat och
det kommer istället äga rum
den 23:e april klockan 12.0016.00 i Solna som vanligt!

Premiärmilen!!
Söndagen den 28 mars
håller vi tummarna för
Andrew och Svensson
som inleder löparsäsongen
genom att springa 10 km
på Norra Djurgården.

Glöm inte att lämna in
semesterlistan som vi alla
fick bifogat med förra
månadens utskick.

Vi fortsätter springa!
Nu känner vi att våren är nära, och med den kommer de nya jobben. För
precis som vårblommorna vaknar till när solen kommer så gör beställarna
det! Vi har tex som enda byggfirma fått ramavtal med Bromma Flygplats!
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Vi kommer delta i tre lopp:
Blodomloppet, midnattsloppet och Tjurruset! Vi
anmäler oss till Yasmin!

Nu drar det igång på allvar.
(Och det är slut på den lite lugnare perioden!)

Det rör på sig ute på flygplatserna… Ramavtalet med Bromma
Flygplats är en milstolpe för oss och blir en häftig utmaning!

Solen börjar synas på himlen, snön smälter och jag
börjar så sakteliga må bättre när hostan släpper
taget om min kropp. Solen gör riktiga underverk!
På samma sätt som jag mår bättre för varje dag så
kommer optimismen och glädjen till oss på Dipart.

Thomas brukar vara en slow starter som säljare.
Och snart när även han får in ett antal balkongjobb
kryddat med en och annan stor vanlig betongrenovering då har även vår betongsida ännu mer att
göra än vad de haft under vintern då vi ändå haft fullt.
När det nu drar igång för fullt. För det kommer det
att göra så gäller det att hålla tungan rätt i munnen!

Vintern har varit tung, dyr och besvärlig. Vi har fått
kämpa hårt för att få saker och ting att fungera.
Det är tröstlöst när allt fryser och tiden får läggas
på att skotta istället för att producera. Och när det
är så i månader i sträck! Den här vintern kommer
tyvärr synas i vår balansräkning, var så säkra!
Men nu kommer en ny positiv utmaning. Mängden
förfrågningar ökar markant vilket är bra. Och det är
många deadlines att hålla koll på. Mängden
uppdrag ökar också. Ute på Dipart Norr så har alla
killarna mer än fullt upp. Samarbetet med”självklart
Sigtunahem blomstrar och vi har 15 killar Sickan”
som
jobbar järnet. Och nu börjar det röra på sig ute på
Arlanda.. .. Vad månde komma därifrån? Pastorn
skruvade på sig vid förra planeringsmötet. Det var
nästan så han hoppades att Luftfartsverket skulle
ligga lågt ett tag, men det gick snabbt över!
Anders Silver har fått upp ångan. Ett stort
garagejobb är hemma i orderstocken, kontorsanpassningarna åt Fabege har kommit igång och
våra duktiga snickare har redan fullt upp.….
Vi kommer ha flera snickargäng som bygger kontor
åt Fabeges hyresgäster om allt går som det ska,
kul.

Vi måste leva våra rutiner. Låta vårt stafettlopp
fungera. Projekteringsmöten ska hållas!
Uppstartsmöten med killarna så de blir insatta i
projektet och formligen lyser av delaktighet ska
läggas in i planeringen. Kontinuerliga driftsmöten
med grabbarna enligt våra rutiner ska hållas och
byggmöten med kunden. Och om kunden inte vill ha
möten för det fungerar så bra så ser vi till att hålla
våra byggmöten men honom ändå. Vi får släpa
honom till mötena! Under hela stafettloppet ska vi
involvera vår kund. Och det ska vara naturligt att
överlämna en nöjd kundenkät när jobbet är färdigt!
Den involverar kunden, får oss att leva vår värdegrund och är en del av vårt lönesystem. Den ska
respekteras!
Dominik från Schweiz

Om vi lever våra rutiner och samtidigt respekterar vår
värdegrund då visar vi att vi är ett byggföretag med
en sund attityd mot kunden, lönsamma projekt och
med en ekonomi som ger utrymme för en bra
arbetsmiljö där vi alla kommer att utvecklas på ett
sunt sätt! Killar och tjejer! Nu kör vi och tungan rätt i
mun! Det ska bli vårt bästa år någonsin.
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Nya jobb

Ramavtal med Luftfartsverket gällande Bromma!

Warenbergsgaraget

Här ser vi vår beställare Per Blomberg från Stena
Fastigheter som precis tecknat avtalet med Anders
gällande renovering av Warenbergsgaraget som
ligger vid Brunkebergstorg nära Malmskillnadsgatan
i centrum. Garaget är stort! 8 000 kvadratmeter och
vi pratar en omfattande betongrenovering! Det här är
ett jättehäftigt prestigejobb! Vi har gett uppdraget till
Ari och Arto som kommer sköta jobbet i ett delat
ledarskap! Vår arbetsledare Johan kommer sova
gott om natten!

Arbetet med trapporna i
Bagarmossen växer.

Dominik från Schweiz

Vår stora trappentreprenad åt Stockholmshem växer.
Det verkar som vårt betonggäng kommer vara i
Bagarmossen stora delar av det här året. Vore bra
om alla våra yngre betongare fick chansen att jobba
här då projektet är mycket speciellt och kräver sin
man. Förresten, läs mer på sid 10-11.

Helt fantastiskt! Vi har av Luftfartsverket fått
förtroendet att vara den enda byggfirman med
ramavtal på Bromma Flygplats. Till att börja med
kommer två servicesnickare gå full tid på flygplatsen för att därefter kompletteras med hela
bygglag som går in och utför olika entreprenader.
Avtalet sträcker sig 2 år med option på ytterligare 2.
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Dipart uppmärksammas i media
Under den senaste tiden har vi fått mycket uppmärksamhet i både tv och tidningar. I debattprogrammet
Kvällsöppet som leds av Lennart Ekdahl diskuterades hantverkare och deras dåliga rykte. Där var Jens
med och representerade alla seriösa byggfirmor som tar avstånd från fuskbyggen och svartjobb.

Tidningen Borätt publicerade
en stor artikel om balkongrenoveringar och vad man
som bostadsrättsförening bör
tänka på. I artikeln är
Thomas med som expert och
berättar vad man som
beställare bör tänka på när
man renoverar sina
balkonger. I artikeln är bilder
med både från vårt jobb åt Brf
Jupiter samt åt Kv Högvakten
vid Vallhallavägen.
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Svenska Dagbladet skrev om vår satsning
på miljöbilar drivna av biogas och de
problem vi har med att tanka våra bilar.
Syftet för oss med att vara med i en sådan
här artikel är givetvis att påverka
politikerna så de påskyndar byggandet av
fler biogaspumpar överallt i Storstockholm.
Vi jobbar med opinionsbildning helt enkelt!

Det här brevet kom till oss från Nackas
näringslivsdirektör Anders Börjesson
Hej.
Läste om er i SvD. Imponerande igen
med er envetna profil mot miljö.
Pratade med vår miljöchef, Christer
Rosenström, som har följt er resa i
miljön under en ganska lång tid.
Så här ser det ut med gas i Nacka:
Arbetena vid gasmack på OK-macken i
Skvaltan är på gång. Bygglovsansökan
för en mack till i Orminge har inte kommit
in än men han tror att Eon planerar ha
den klar 2011 – 2012.
Sedan säger han att vi jobbar på att
kunna ordna en produktionsanläggning
för gas i kommunen. Detta är en lång
planerings-process så det är ännu
ganska stor osäkerhet i detta. Hos
politiken verkar det i alla fall finnas
en vilja.
Anders Börjesson
Näringslivsdirektör
Nacka kommun, stadsledningskontoret

I tidningen Byggvärlden presenterades
Dipart och engagemanget vi tillsammans
har mot svartarbete och hur vi hjälper
hemlösa, i en stor artikel.
Vill ni läsa mer hittar ni artiklarna på vår hemsida under
redaktionellt och i bloggen finns en länk till Kvällsöppet.
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Innergården Pelikanen
etapp 2 fortsätter!

Peter, längst in till vänster, håller startmöte med
grabbarna. Man riktigt känner seriositeten i luften.

Arbetet går snabbt framåt och än så länge
känns allting riktigt bra. Men det gäller att vara
redo om något oväntat dyker upp.

Och här har det gjort det. Peter har hittat något
märkligt i rivningsmassorna. En tidning daterad
när gården byggdes! ”Waooow! Kolla grabbar!”

Ordning och reda och alla nödvändiga dokument
framtagna innan byggstart, så ska det alltid vara!

Här håller vi på att riva allt befintligt ytskikt på
innergården. Den lilla brokken jobbar för fullt och
Niklas och Erik inspekterar arbetena.

Det är alltid spännande att riva inne i de gamla
husen i Stockholm.
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Vi arbetar med att
välja nya hjälmar!

En otäck incident

Från taket, säkert 7 våningar upp, föll ett stort
isblock ner och träffade avsatsen för trappan till
boden. Isblocket for rakt igenom en tjock golvskiva.
Enligt vår utsände så stod ingen där just då.

*Det behövs inga kommentarer.

Vi har beslutat att ha som praxis att bära hjälm.
Man vet ju aldrig vad som kan falla från ovan!
Så valen när det gäller hjälm är flera. Med eller
utan hörselskydd? Med eller utan ögonskydd?

Personen på
bilden skojar!
Skyddsglasögon

Dominik från Schweiz

Enligt senaste hörselkontrollen så har 50% på
Dipart nedsatt hörsel i någon form. Så integrerade
hörselskydd blir det! Och våra ögon trivs vi med!
Vi har tagit fram olika hjälmar som kommer med
arbetsledarna ut på byggena så får alla tycka till!
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Marknadsföringscontainer skapad!

På lagret, men även ute i våra olika containrar,
finns massor av marknadsföringsmaterial. Skyltar,
vepor, banderoller etc.. Det var dags att samla
allt på ett ställe. Så Roger och Karpa fick i uppdrag att ordna en marknadsföringscontainer.

Dessa vepor betingar ett värde på åtskilliga tusen.

En container med allt som
rör marknadsföringen!

Stort jobb åt Fabege
Vi har fått i uppdrag att göra ett nytt stort jobb åt
Fabege kallat EDB. Som valigt är det mycket
installationer som skall samordnas av Dipart.
Håkan är försteman på detta projekt och Kaveh
sköter arbetsledningen med stöttning av Silver.
Jobbet skall vara klart den 25 maj för
säkerhetsbesiktning av EDB. Det är en hel del
plåtväggar som skall monteras och med dem har
Kaveh jobbat stenhårt för att få till bra inköp.
Mycket är i rörelse i vår favoritpark (Solna Business
Park) och Silver och Lasse räknar så pennan
glöder på andra intressanta kontorsanpassningar.

Vi röstar fram vår
Nya MB-grupp
På kvartalsmötet den 23 april kommer vi att rösta
fram vår MB-grupp. Det här är en fortsättning på
det som Byggettan informerade om på förra
kvartalsmötet. MB-gruppens uppgift, väldigt
kortfattat, är att tillsammans med ledningen på
Dipart diskutera och förhandla om viktiga frågor
som vanligtvis Byggettan skulle ha tagit med vår
ledning. Det kan tex handla om rekryteringar, uppsägningar, information om stora förändringar i
verksamheten, etc. Lönegruppens diskussion
kommer också att inkluderas i MB-gruppen.
Byggettan är med på mötet och informerar samt
kommer att hålla i omröstningen som sker enligt
”sluten” omröstningsprincipen.
.

Karpa
fixar inne i
containern

Det innebär inte handuppräckning utan vi får
anonymt skriva på lappar namnen på
kandidaterna som vi röstar på. Alltså vi skriver
namnen på de tre killar eller tjejer som vi röstar
på på en lapp som vi sedan lägger i en låda.
Ingen får reda på vilka någon annan röstat.
Samma princip som i Robinsson!
Vi ser fram mot att utveckla en slagkraftig MB-grupp.
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Brf Volontärens innergård är snart klar!

Vi köper in gjutasfalten av NCC´s bolag Binab.
Chauffören ses här fylla en skottkärra med asfalt.
Så här såg gården ut för ett par månader sedan.
Lägg märke till fönsterpartiet samt källardörren.

Precis som i fornstora dagar så krävs det muskler
för att flytta asfalten in på gården.

Källardörr!
Visst börjar vi bli duktiga! Vi bygger verkligen
inte helt självklara grejer! Vår uppskattade
praktikant Samuel går här med läromästaren
Petri som varit här större delen av byggtiden!

Häftigt att se ett samspelt arbetslag jobba effektivt.
Dominik från Schweiz

fönsterparti
Nu är det inte många arbetsdagar kvar så är vi
helt färdiga med Brf Volontärens innergård.
Förhoppningsvis kommer det många gårdar
under de kommande åren.
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Trappan i Bagarmossen tar form.

Jokisaari, Tarik och Grzegorz är en del av det
gäng som framgångsrikt, som det verkar än så länge
för ingen har ju gått på den färdiga trappan, skapat
det häftiga byggnadsverk vi internt kallar ”trappan
i Bagarmossen.”

Jokisaari är en lagspelare som bara tillför energi
genom att alltid ställa upp och vara positiv.

Någon som tror det är enkelt att vara betongare…

Vår etablering sprider ljus över Bagarmossen.

Grzegorz är en pådrivare och förebild som få!
Finns det fler än de två vi redan har av bröderna
Dabrowski så är de varmt välkomna!

Jokisaari och Witali samarbetar.
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Fotograf: Johan Ahlstrand

”självklart
Sickan”
Dominik från Schweiz
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Full aktivitet på
Norrsidan
Pahlén-killarna, Wiklund, Schierman, Joey och Z
som har vart ute hela vintern har fått komma in i
värmen och stötta upp Sigtunagänget.

Här lägger vi in Nivell golvsystem i två lägenheter
som vi renoverar.
Det har skapats något särskilt mellan grabbarna
ute på Dipart Norr. En gemenskap som verkar vara
något utöver det vanliga. Så Pastorn blev nog inte
förvånad när Jens förklarade att ”vi ska se upp så
det inte blir olika kulturer på våra två kontor” när
han var ute och besökte Pastorsexpeditionen.

Wiklund och Joey bygger sex stycken barnvagnsförråd så det är mycket att stå i ute i Sigtuna.

Linda börjar jobba igen
tillsammans med Hedlund

”självklart
Sickan”
Joey, alltid glad!
Vilken härlig
personlig egenskap! Är alla
Irländare lika
goa och glada?

Dominik från Schweiz

Linda blev sjukskriven i oktober förra året och har
alltsedan dess funderat lite på vad hon vill göra.
En sak har dock varit säker, det är med kroppen
hon vill jobba och gärna med finlir. Så nu börjar
Linda arbetsträna tillsammans med Hedlund ute
på Dipart Norr. Då förstår vi som vet att Hedlund
är plattsättare att det är till det Linda ska utbilda sig.
Och det är toppen! Vi har mycket plattsättningsjobb.
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Synundersökningar med Vision.nu
Och så har vi haft årets första arbetsdag ute på fältet
med Vision.nu. Den här gången var det Hedlund
och Linkan som anmält sig som assistenter och de
kan berätta att de fick en dag utöver det vanliga!

Det var många av härbärgets gäster som anmält sig
till synkollen och vi gjorde vårt bästa för att dela ut så
”rätta glasögon” som möjligt till var och en av dem.
I snart åtta år har vi samarbetat med Vision.nu och
Tinne och Katta. Tack vare dessa två har flera tusen
av Stockholms hemlösa fått en syn som fungerar i
vardagen. Och för några dagar sedan fick vi veta att
de blivit utnämnda till månadens Stockholmare och
kommer få sina namn upphängda på väggen i
Stadshuset! Grattis Tinne och Katta, detta har ni
förtjänat!

Tinne och Katta,
världens förmodligen
i särklass bästa optiker

Dominik från Schweiz

Det är en alltid lika stark upplevelse när någon som
inte kunnat se bra på länge plötsligt inom loppet av
trettio minuter hunnit genomgå både synkoll och
glasögonutprovning och finner att det plötsligt går
att läsa igen!! Den förvånade minen är obetalbar.
Som åskådare blir man berörd helt enkelt!

Nu har vi även fått datum för kommande uppdrag med
Vision.nu. Först ut blir en arbetsdag hemma hos Tinne
den 25/4 kl 11.00-16.00. Vi ska sortera, tvätta, mäta upp,
packa lådor och fylla koffertar med glasögon för höstens
arbetsdagar. Vi bryter självklart för mat och fika .
En symbolisk ersättning på 1 000kr utgår till var och en.
En vårträff planeras för fullt för alla som hjälpt till under
alla år ute på härbärgena. Det blir på kvällen den 27/5
så reservera den kvällen redan nu. Vi ringer Yasmin!
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Forellgaraget får en Våra Transporter
snabbgående hiss! ska vara miljövänliga

Här monterar vi en ny fasadbeklädnad. Ånga har
använts för att böja virket för att klara radien
på fasaden vilket är en svår och krävande teknik.

Raimo som kört bodar och containrar åt oss i alla
år har tyvärr valt att inte uppgradera sin lastbilsflotta
till moderna miljövänliga bilar. Därför har vi valt att
sluta köpa hans tjänster. Enda gången han får
komma till våra byggen är när han kör sin vita bil,
se bilden, som fortfarande är tillräckligt modern.

Vår handelsminister
fick ett par goda råd!

Så här ser det ut inifrån när vi jobbar. Två inne
och en ute i bomliften. Riktigt teamwork.

Här ser vi det översta planet på hisstornet där den
nya hissen har monterats. Här arbetar vi även
med att återställa fasadytor och belysning.

Vi fick tack vare Svenskt Näringsliv en inbjudan att
komma och träffa Ewa Björling, regeringens
handelsminister. Meningen var att Ewa ska få träffa
företagare för att få ta del av deras synpunkter. Då
det var många företagare och lite med tid så tog vår
representant Jens chansen att begära ordet först av
alla. Nu vet Ewa mer om situationen som råder inom
vissa delar av vår bransch och vad som krävs för att
råda bot på det.
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Viktig information kring vårt lager!
Svänger vi av vid Länna-avfarten från väg 73 och kör
in till industriområdet är vi nästan framme vid vårt
förråd. Som en hjälp på traven för att hitta rätt finns en
stor skylt, i sann Dipart-anda, plus tre ståtliga flaggor.

Förrådet är ett bra stöd till Dipart. Det finns stora ytor,
både inom- och utomhus. Trots den stora
investeringen, och de nöjda hyresgäster som vi har
fått som grannar, är det en lite underskattad del av vår
verksamhet. Möjligheterna att utveckla det till en ännu
mer positiv enhet som bidrar till vinsten för alla våra
projekt är stora.
I dagsläget har vi ett fungerande system tack vare att
vår förrådsman, och ett flertal förstemän, vet vad som
finns och var det finns. Men det räcker inte hela
vägen.
Under den närmaste tiden ska vi jobba vidare
med
”självklart
att inventera hela upplaget och införa ett hanteringsSickan”
program för det. Meningen är att underlätta hur vi kan
få ut material och utrustning till er på fältet. Vi tjänar
ingenting på att hela rubbet står kvar på hyllan och
samlar damm. Det är ganska enkelt att se hur vi kan
hålla nere kostnader och förbättra för oss genom att
strukturera upp lagret.
Det finns utrustning som står i hörnen utan anledning.
Brukblandare, skottkärror, frånluftsfläktar, elkablar och
centraler, stegar, ännu flera kablar, containrar och till
och med byggbodar.

Det är viktigt att vi alla tänker på att lämna tillbaka
det vi använt helt och rent. Både för att man själv vill
ha sakerna på det viset men också för att det annars
kan stjäla tid från andra. Tid som inte bara är pengar
men även möjligheten att hinna med allt annat. Och
visst kan man bli sur då skarvsladden inte fungerar,
men då är det inte så mycket arbete att sätta dit en
lapp så man vet att den måste repareras.
När vår Dipart lastbil kommer vid projektets slut är
det endast för att ta vara på sådant som vi kan
utnyttja igen i framtiden och inte material som skall
slängas eller återvinnas.

För miljöns skull måste vi även bli bättre på att
planera våra leveranser. Vi har chansen att bruka
förrådets lastbil, Brittis med sin servicebil och några
från vår byggservice avdelning då de är ute och kör.
Om det blir panik, som inte är helt ovanligt, kan vi
beställa en budbil direkt från inköpsstället. Att åka tur
och retur enbart för att lämna eller hämta material är
inte vinstgivande med hänsyn till tid, gas, eller
projektbudgeten.
Snart ska vi bygga ihop en mindre serviceverkstad,
ett stort plus då man inte alltid kan jobba ute eller
behöver större plats än vad som finns
tillgängligt
på
Dominik
från Schweiz
arbetsplatserna.
Allt kommer inte att hända imorgon, förmodligen inte
dagen därpå heller. Men enligt Kaizen budskapet, och
alla bäckar små; om du har idé eller ett behov av
förrådet, säg till. Det kan alltid bli bättre!

Andrew Richardsson
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Grattis till ditt yrkesbevis Tarik!

Tarik har genomfört sin praktik, lärlingstid och nu också det teoretiska provet för att få yrkesbevis hos
oss. Han är med ute på härbärgena och jobbar med Vision.nu, spelar fotboll i vårt korplag och är en av de
som tränar hårdast på torsdagarna med Jörgen Kruth. Han är en representant för dagens ungdom!
Gärna fler killar som honom! Grattis Tarik till ditt yrkesbevis och informera Marie så du blir fullbetald.

Dipart Boys ger
järnet i år igen!

Svensson är skadad
i axeln! Inte bra alls!

”självklart
Sickan”
Dominik från Schweiz

Anmälningen är inskickad och det blir ett riktigt
bra gäng även denna säsong. 10 dipartianer är
anmälda än så länge. Vi behöver bli fler, Yasmin!

Vi följer din sjukskrivning och håller tummarna för att
du snabbt är tillbaka. Du är saknad kompis!

Månadens
Dipartian
Blev enligt juryn (Silver) Jens. Motiveringen var att
tack vare den massmediala uppmärksamhet som
skapats kring de viktiga frågor vi kämpar för har även
affärsmässiga fördelar skapats.
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