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Swedavia har förlängt ramavtalet med oss på Arlanda!!
”z” och Mjösberg har starkt
bidragit till att vi ses som en
kompetent byggare av Swedavia.

Värmande ord..
fick vi spontant i ett mail från
Johan Norinder på
NV Rörteknik AB. Han lät
hälsa från kollegan Victor så
här, med exakta ord: ” är så
j-a roligt att jobba med
Dipart, killarna är alltid
trevliga, man behöver aldrig
be om hjälp och de är inte
rädda för att hugga i.”

Grattis Johan & Jenny
Den 16:e oktober fick de
varandra! Nu väntar härliga
och soliga veckor i varmare
breddgrader. Vi önskar
dem fortsatt lycka och ett liv
fyllt av kärlek och äventyr!

.

Klädinsamling till
Convictus härbärge!

Ramavtalet med Swedavia AB (fd Luftfartsverket) ute på Arland har förlängts.
Det här är stort! Oerhört stort och leder till trygghet och stabilitet för Dipart Norr.
Vi har tecknat kontrakt på 2 år med option (möjlighet) att förlänga ytterligare 2 år.
Kök, rulltrappor, vänthallar, hangarer, säkerhetskontroller, WC-grupper ja alla
typer av projekt kommer vi tillsammmans med ”luftis” utföra de närmaste åren.
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Den årliga klädinsamlingen
till Convictus närmar sig, och
vi ber alla om en liten insats
där hemma nu när vintergarderoben ändå ska fram.
De kläder vi inte har någon
användning för skänker vi till
behövande. Vantar är också
uppskattade! Vi återkommer
om detaljer för insamlingen.

Och att vi växer är trevligt. Men vi måste
göra det kontrollerat och med en acceptabel
kostnadskostym och helst med en bibehållen
god lönsamhet. Det här är inget självklart.
Kör man järnet på motorvägen och har plattan
i botten då tittar man inte i backspegeln.
Ligger inte i vår natur.

Nu känns det som att tåget går och
att branschen växlar upp till maxfart!
Som vi skriver om i det här numret så händer
det mycket för oss som bolag och även för
branschen förstås. Vi får beställningar på
löpande band från nya och gamla kunder,
projekt som pågår har en tendens att växa
och vi får kämpa hårt för att hinna med.
Vad gör vi och i stort sett alla andra också när
orderstocken är stor, nya jobb fortsätter att
strömma in och vi inte riktigt vet hur vi ska
hinna med. Jo vi nyanställer. Där är vi inget
undantag. I dagsläget söker vi till Dipart Norr
inte mindre än 5 personer och till kontoret i
Nacka säkert lika många. Det här är antagligen
rätt då vi har en stor efterfrågan på de tjänster
vi tillhandahåller och vi så tydligt har en strävan
mot att växa.
Men när vi nyanställer så medföljer en mängd
saker som vi kanske först inte hade tänkt på.
Pastorn ringer ”vi behöver 4 nya Caddy Maxi
Biogasbilar till Arlanda” någon på kontoret
säger ”och så behöver vi två nya skrivbord”
en tredje säger att ”är vi mer än 15 så ska vi
enligt lag ha…” osv osv. Det ena leder till det
andra och det som tidigare kunde skötas av
två personer där behövs det plötsligt tre….

Men det ska bli ändring på det. Jag ska
framöver prioritera allt som har med vår
lönsamhet att göra. Eget kapital som vi på
Dipart har tjänat ihop och som finns i bolaget
är som rötter till ett träd. Precis som ett träd
utan rötter blåser omkull vid storm så går ett
bolag utan egna pengar omkull vid en kris.
Vi ska ha ett ännu starkare och ännu friskare
rotverk som hela tiden surrar fast vår stam
och låter dess grenar och blad nå nya höjder!
Min personliga utmaning i det här är att jag
egentligen inte är vare sig intresserad eller
kunnig på området som har med ekonomisk
styrning att göra. Gillar mest att gasa, köra fort
och gärna hoppa! Sådan är jag som person.
Men jag har en oerhörd respekt för att jag har
det yttersta ansvaret för 75 familjeförsörjare
och ett väldans fint bolag. Därför ska jag se
till att rätt kompetens hjälper mig så ett starkt,
friskt och åt alla håll spretande nät av rötter
håller trädet Dipart på plats, oavsett vindar
och stormar.
Det är min största framtida utmaning och
en utmaning som jag delar med alla på Dipart.
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VD Dipart Entreprenad AB

Nya jobb att ta tag i under hösten!
Nynäshamn
MIR-Gruppen som tillverkar fönsterrenoveringssystem har beställt en asbestsanering av en
fastighet. Vi river bort de gamla fasadskivorna och
sanerar innan nya sätts upp. Från redaktionens
sida vill vi gärna delta under skyddsronden. Det
är en process vi aldrig beskrivit i Monthly så vi
väntar spänt på fortsättningen. Ansvarigt skyddsombud/arbetsledare meddela gärna Leddya när
det är dags…

Oxenstiernsgatan
Här ska byte av tak och piskaltan ske. På bottenplan
ut mot gatan ska nuvarande fönster och vägg rivas
bort och en ingång till ett blivande café ska sättas
upp. Detta kommer, som det ser ut nu, att utvecklas
vidare till ett stort jobb i form av renovering av fönster
och fasad i början på nästa år.

Här ska vi öppna upp för ny entré till cafét från
gatan…. Lite kul och ett jobb som förväntas växa.

Infra Nord ute i Solna Business Park
Stor kontorsanpassning direkt åt hyresgäst på
löpande räkning. Start v.42 och målgång till jul. Det
blir också en etapp 2 med start i januari. Arbetsledare
på det här blir Anders Silver då alla ”normala”
arbetsledare har fullt upp med andra jobb.
Vi kör med samma dreamteam som utförde Green
Cargo i somras med en mycket nöjd kund.

Brf Sandberget
Vi har fått order på en ny stor gårdsrenovering
genom teknikkonsultföretaget ÅF. Så ännu en gång
ska vi börja med att göra en stor grop på en innergård inne i stan och sedan så börjar vi jobba.
Adressen denna gång är Döbelnsgatan 71. Det
kommer vara samma byggledare från ÅF som det
var på Tuben. Vi drar igång i november och är klara
om 8 månader. Det här är en stor gårdsrenovering
och ett utmärkt vinterjobb för våra betongare!!
Andy har hand om det här projektet.

Nynäshamnsgaraget
Vi har förstått på våra kontakter med Brf Söderkåkar
och andra i Nynäshamn att mycket händer där nere.
Det är förhoppningsvis mer på ”G”..

Här ser vi informationstavlan framtagen med
föreningen och byggledningen på plats i Nynäs.
Nu vet kringboende vad som händer i området.

Sigtunahem förlänger vårt ramavtal

Till vår stora glädje har Sigtunahem förlängt vårt
ramavtal genom att ett år i förväg meddela oss att de
tänker utnyttja sin option. Det här tillsammans med
vårt avtal med Swedavia gör att Dipart Norr nu har
trygghet och stabilitet i beläggningen för lång tid
fram. Norrkontoret har en bra bas att bygga på!!
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Häftig trappgjutning åt Brf Ankaret.

Klockan 07:30 var vår utsände på plats vid gjutningen av trappan på Alströmergatan 7. Arkitekten har på såväl
innergård som infart ett genomgående tema i svart och mörkare grått. Betongen som gjuts är svartfärgad och
får en mörkare grå ton efter att den brunnit (stelnat). Det var ett glatt dipartgäng som arbetade och med en
ständig kommunikation och samspelthet flöt arbetet på med både skratt och stort fokus, imponerande!

Tarik, Pavel, Jonas och Grzegorz i full fart med gjutningen.
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Vi jobbar både med trappan ut mot vägen
och med innergården. Se hur allt följer den
lite ovanligt mörka färgskalan. Här stötte vi
på en glad Svensson som gärna visade hur
långt vi kommit med renoveringen.

Grzegorz är fokuserad. Jonas övervakar och är redo att gripa in. Pavel fixar med formen.
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Det rör på sig vid vårt villabygge i Tullinge!

Svenskt Näringsliv ska göra en landsomfattande utbildningsturné bland skolorna
för att utbilda i ”hur man startar företag”.
På den här turnén skulle det egentligen
vara med företagare men istället för att vid
varje tillfälle engagera företagare så valde
man att göra en film, enklare. Vi fick frågan
om vi vill delta och på det svarade vi
”självklart ställer vi upp men det kostar
och ersättningen går till Convictus” Nu
får vi en slant som går till något bra och
annars hade inte Svenskt Näringsliv
betalat alls, för praxis är att man ställer upp
gratis på den här typen av arrangemang,
men är det välgörenhet pengarna går till
så är det lättare att få lite betalt…

Jens blev intervjuad på taket av vårt villabygge. ”Har du några
råd att ge unga killar och tjejer som funderar på att starta
eget?” var en fråga som snart följdes av ”Vad kan du ge för tips
till lärare som utbildar framtidens entreprenörer?” Meningen
med filmen är att ge feedback till lärarna så de förstår vad som
företagare efterfrågar. ”Kärnämnena är viktiga såsom matte,
engelska och svenska för att inte tala om ritningsläsning!
Sa Jens och lät övertygad om det riktiga i budskapet.
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Håkan, Augustin och Andreas bygger villan i lösvirke och verkar tycka att jobbet är något utöver det vanliga!

Mycket uppskattad taklagsfest

Stene på besök med grejer till bygget.
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Jefrey praktiserar

Ett viktigt epokavgörande MB-Möte!

Första halvtimmen av MB-mötet gick till vanlig formalia såsom läsning av förra protokollet, diskussion kring ett
par paragrafer, genomgång av skyddsombudens arbete och så pratade vi lite om våra förväntningar på mötet.
Vår första viktiga uppgift var att lyssna till de två företag som Mats valt ut gällande vår företagshälsovård.
Hälsokuggarna kom först och presenterade sitt koncept.

Därefter kom Svensk Folkhälsa och berättade
om sitt företag. Skillnaden på de två var att
Svensk Folkhälsa är specialiserad på byggbranschen och redan har ett tiotal moderna
byggfirmor som kunder. Det vägde tungt…
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Sedan kom det vi alla väntat på. Punkten Vårt Lönesystem kom
upp på dagordningen.Vi summerade först hur det gamla systemet
fungerat, eller rättare sagt vad som inte fungerat. Oberäkneligt,
ofta orättvist, utbetalningar lång tid efter att jobbet var klart, tungt
administrativt….. Ja ingen var egentligen nöjd

Sedan började vi prata om hur ett system skulle kunna se ut. De fem i lönegruppen från kollektivsidan var
sampratade. Inget snack om det! ”Vi vill ha en högre baslön och så skrotar vi bonussystemet, alla på dipart
är trevliga och gör sitt bästa ändå, vi behöver inte de där parametrarna längre” budskapet var glasklart och
vi kan nog avslöja att Jens, Mats och Anders från företagsledningen tog till sig grabbarnas åsikt.

Sedan kom den lite svårare pilsnern. Och här ser vi två olika läger. Företagsledningen vill ha en möjlighet att
med ett tillägg kunna premiera de killar och tjejer som tar ett större ansvar, eller har en spetskompetens, eller
bara är riktigt duktiga kulturbärare. Men grabbarna från kollektivsidan menar på att alla tar sitt ansvar på ett
eller annat sätt och att fördelarna med lika lön är så stora. Inget gnäll, ingen orättvisa och sett över tiden är
alla unga, rutinerade och gamla….Här kommer vi fortsätta att diskutera..
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Vi bygger Röda Korsets huvudkontor..

Vår utsände följde med Jens ut till Bergshamra
där vi på uppdrag av Stena Fastigheter bygger ett
nytt kontor åt Röda Korset. Här ekiperar Kaveh
Jens med en besökshjälm vilket är obligatoriskt
när vi är ute i natriumgården.

Det är en mäktig kontorsanpassning, 5 våningar!

Roger och Karpa stöttar upp. Nu gäller det att vi
blir klara i tid för det finns ingen tid att vinka på.
Så fort en ritning är klar från de som sköter
projekteringen så rycks den ut till produktionen.
”Det hade varit bra om projekteringen varit klar
mycket tidigare” sa Kaveh till vår utsände

Mikael, 14 år som byggare och vår första holländare
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Vi hade introduktionsdag för nyanställda.
Vår utsände var med på en introduktion av
nyanställda häromdagen. Inte mindre än 15 killar
och tjejer var med. Så med andra ord hade det
gått aningen för lång tid sedan sist….
Fyra timmars korvstoppning med allt vi kan
behöva som anställda på Dipart. Vår vision, vår
affärsidé, vad gör vi när vi blir sjuka, vad gäller
angående bilar och givetvis historien om hur vi
arbetade fram våra kärnvärden.
Alla fick också med sig en pärm hem där en flik
finns för varje behov. Anställningsavtal, löneslippar, reseersättningspolicy, nyckelpolicy, allt
angående försäkringar, friskvårdspolicy, monthly
Ja plats finns för allt man som anställd kan
behöva spara.

Vi tog även ett varv runt Settervallska
Villan och fick höra historien om det
fina huset som byggdes 1896. Lite
häftigt att sitta i ett kulturmärkt hus.
Och tänk att vi haft vårt kontor i huset
sedan 1993.

Under eftermiddagen dök det
upp frågor. ”Går det att jobba
ihop övertidstimmar och
sedan ta ut dem i ledighet?”
frågade någon och då fick
Jens och Mats ropa på Marie
som givetvis hade svar även
på denna fråga.
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Två kollegor färre…

Enkla verktyg till att må bättre
Vill du förändra din livsstil för att uppnå en bättre hälsa?
De flesta är medvetna om att livsstilen påverkar hälsan.
Två viktiga faktorer till att förbättra hälsan är kost och
motion.

En tidig oktober tisdag möttes vi av att våra två stora
påfågelchiklider låg livlösa på golvet. Tror de hade
lekt rövare under de tidiga morgontimmarna.

De var starkare än vi trodde och antagligen har de
hoppat upp och rubbat glaset, på sista hoppet flög
de ut! Mats la tillbaka dem igen eftersom en visade
livstecken, men båda la av helt under dagen.

Maten är vårt drivmedel!
När vi tankar våra bilar kan vi välja bensin eller biogas
mm. Och vi servar våra bilar för en längre livslängd.
Tänker du på vad du tankar dig själv med, och ger du din
kropp en årlig service?
Att äta regelbundet och nyttigt ger oss den energi vi
behöver, och hjälper oss att hålla oss friska.
Att t.ex. äta en ordentlig frukost minskar risk för bl.a.
övervikt och åldersdiabetes. Skräpmat bidrar till ökad
inflammation, nedsatt cirkulation och ansamling av
slaggprodukter. Det kan leda till trötthet, huvudvärk och
förkylningar. Men ibland kan sådan mat t.o.m. vara gott
och då kan du vid enstaka tillfällen unna dig något extra.
•Bli medveten om vad du väljer i affären.
•Glöm inte lägga med grönsakerna i lunchlådan.
•Ät på regelbundna tider, glöm inte mellanmålen.
•Mellanmål kan vara frukt, nötter, smörgås etc.
•Undvik för mycket socker
•Mörk choklad mår vi bra av 
Tänk att mat är glädje!
Hur motionerar du?
Regelbunden motion stärker oss både psykiskt och
fysiskt. Ditt immunförsvar förstärks avsevärt vid fysisk
aktivitet.
Det kan vara att gå på gym, springa i skogen, simma,
cykla etc. Glöm inte vardagsmotionen genom att ibland
låta bilen stå. Ta en springtur/rask promenad direkt när
du kommer hem. Vid lämning/hämtning i samband med
barnens aktiviteter, om möjligt gå eller cykla dit. Under
den period som barnen tränar, ta en promenad under
tiden.
Det är viktigt att du hittar en form som passar dig.
Motion och rörelse ska vara roligt.
Vill du förändra din livsstil?
•Sätt upp realistiska mål.
•Använd en positiv inställning; jag är stark och med
min träning blir jag starkare och orkar mer.
•Glöm inte bort att belöna dig själv.
”Det sägs att man blir vad man äter.
Men vem vill bli en morot?”

Peter var modig nog att motvilligt håva upp de
guppande fiskarna ur akvariet. Det såg ju inte vidare
trevligt ut. Vi tackar våra simmande kollegor för den
tid som varit..
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Gunilla & Helena
www.qraliv.se

Det nya rummet för arbetsledarna tar form!

Det må ha tagit sin lilla tid, men nu händer det äntligen lite i det nya ”arbetsledarrummet”. Det betyder ju också
att vi får tillgång till ett större och luftigare konferensrum och även köket med tillhörande matplats som är
efterlängtat av många. Anders Silver kommer också att göra grabbarna sällskap där uppe så det inte går alltför
vilt till, eller blir det kanske ännu vildare..? Här ser vi en nöjd Peter när de nya kontorsmöblerna anländer, och
han ser onekligen fram emot ordning och reda i sin del av det stora rummet.
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Rekrytering pågår för fullt!
Vi befinner oss i en expansiv fas nu och vi söker med ljus och lykta efter duktiga medarbetare.
Tjänster att tillsätta just nu är många och resan till att hitta rätt personer är både spännande och
utmanande. Alla platsannonser finns att läsa på vår hemsida – www.dipart.se och även på
Arbetsförmedlingen – www.ams.se. Just nu letar vi efter:
• Arbetsledare Bygg till Nackakontoret
• Inköpare / Kalkylator till Nackakontoret
• Plattsättare till Arlanda Stad
• Arbetsledare Byggservice till Arlanda Stad
• Snickare Byggservice Sigtuna
Vi tror på en blandning av världens alla nationaliteter och välkomnar även varmt kvinnliga sökanden.
Tillsammans arbetar vi en rökfri miljö med våra gemensamma värderingar som ska leva i en
mångkulturell, professionell och mänskligare företagskultur.
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Vi välkomnar tre nya medarbetare, alltid lika roligt!
Jonnie Linder

Jonnie, vår nya plattsättare har varit i yrket sedan 2,5 år
tillbaka. En rutinerad kille som redan från 15-års ålder ryckt
in som plattsättare på Warrantor Bygg. Genom all arbetslivs
erfarenhet har Jonnie fått prova på så gott som alla moment
hos en hantverkare, såsom kakla, gjuta, mura, gipsa, you
name it! Som skolad möbelsnickare ligger noggrannhet i
botten, ett yrke som tycktes lite för ensidigt och Jonnie
sadlade därför om till plattsättare.
Vi hoppas att du ska trivas med oss och att vi ska få se dig
arbeta här till dina första gråa hår tittar fram! Varmt
välkommen till Dipart!

John Hunter
För att Ross-produktionen ska fungera bra krävs
en samordnare/arbetsledare. I den rollen har vi
numera John Hunter. Redan sommaren 2008, gick
John in några månader här på Dipart för att täcka
upp för Johan vid bygget av Forellgaraget. John
flyttade från Eskilstuna till Stockholm i samband
med lumpen. Året efter blev det jobb i
byggbranschen under ett år innan han avsatte
kommande åren för KTH. Efter snart 5 års
pluggande avslutar han sitt examensarbete i
januari som fullfjädrad civilingenjör. Välkommen
tillbaka till oss John!

Michael Aurik
Holländske Michael har jobbat som snickare 14 år i Holland.
För att nämna några bitar ur sin mångåriga erfarenhetsbank
så finns renovering av åttio villor från ax till limpa i Amsterdam,
renovering av sekelskifteshus in- och utvändigt.– ja listan kan
göras lång på mäktiga projekt. Michael kommer närmast från
en rekryteringsfirma här i Stockholm. Det svenska språket
börjar sitta trots att Michael bara varit här i sju månader!
Med plugg på kvällarna och med holländska och engelska i
grunden blir det inga problem! Vi önskar dig hjärtligt välkommen
och hoppas att ni alla tre får en minnesvärd resa på Dipart i
många år framöver!
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Vår årliga julfest med respektive snart här!
Lördagen den 4 dec, kl 17.00 avgår
transport från Stockholm City till hemlig
ort! Hemtransport 01.00 till city ordnas
också med stopp i Täby. Det kommer att
bjudas på skojigheter, mumsig mat och
dryck, dans och hålligång. Bar finns!
Vi hoppas på maximal uppslutning, med
allas tillhörande hälfter, praktikanter som
lärlingar, alla lika välkomna!
Gurgla upp sångrösten, plocka fram
leksinnet och kom med på en
härlig kväll i gammal god Dipart-anda!!!
Vi anmäler oss senast fredag 12 nov,
till Leddya!!!
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