Simon berättade för oss om mögel och hur vi ska
hantera det på ett säkert sätt, för oss och de boende.

Simon som är rivare i Alex grupp, främst på försäkringsskador åt Trygg-Hansa, är dessutom sakkunnig i vår
arbetsmiljögrupp. Han berättade för oss om mögel vilket var oerhört intressant. Vi på Dipart har i Simon en
riktig spetskompetens. All kunskap som Simon besitter ska vi se till att sprida till oss andra inom Dipart.
Det här numret kommer handla mycket om utbildning som vi genomför för vår arbetsmiljös skull och för att
vi har ett stort ansvar för alla människor i vars hem vi arbetar. Trevlig läsning…
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Vår värdegrund säger ”Vi skall aktivt hjälpa de svaga och utsatta i samhället”
och vi har genom åren gjort mycket för att leva efter den. Och jag känner att en av
orsakerna till att jag går till jobbet varje dag är att vi har viljan och möjligheten att
ibland göra en skillnad. En skillnad som för oss är marginell men för någon annan
kan spela en helt livsavgörande roll.

Thomas gillar pengar, det är ingen
hemlighet. När vi på Dipart gjorde en
insamling med Plan International för
Tsunamins offer var det ingen, vi lovar,
ingen som samlade in mer än honom.

Agneta fixar mycket hos oss på Dipart och är
med rätta uppskattad. En gång varje år sköter
hon vår klädinsamling till vår samarbetspartner
härbärget Bryggan i Högdalen. Hennes
engagemang har säkert genom åren renderat
15 skåpbilar fulla med kläder.

René bytte bil idag, han fick en ny
Ford Transit. Vi gav bort den gamla
till Härbärget Bryggan som äntligen
kan byta ut den gamla bilen de fick
av oss för 4 år sedan. Att de har
tillgång till en fungerande bil är helt
avgörande för deras verksamhet.

Det jag vill förmedla med den här ledaren är att vikten av att vi lever vår värdegrund är avgörande för min och
många andras lust att fortsätta jobba. Det är en fantastisk möjlighet vi har när vi kan bidra till hela samhällets
positiva utveckling, att bidra i ett större sammanhang helt enkelt.
Vi ska ta in praktikanter och även personer som kanske tidigare varit utanför samhället, även om det mest är
strul i början, varför då? Jo hur ska de annars kunna komma in på arbetsmarknaden! Vi ska fortsätta att
anställa från jordens alla hörn även om det ibland blir språkförbistringar, varför då? Jo hur ska de annars få
chansen att bli en väl fungerande och bidragande del i vårt samhälle, för att inte tala om vilken kompetenskälla
de är för oss! Vi ska också fortsätta att skänka en liten del av vårt överskott till de som har egentligen
ingenting. För vi har råd med det och det känns skönt i själen. Så här kan jag fortsätta med många fler
exempel. För jag tycker vi alla gör många bra saker vi kan vara stolta över.
Nu är det så att vi har en flyktingkatastrof som pågår och som är fruktansvärd. Enligt uppgift ska 60 miljoner
människor vara på flykt. De har lämnat nära och kära bakom sig, släppt allt av värde och flytt.
Vi på Dipart kan också bidra. Främst med att skjuta till finansiella medel till de organisationer som är proffs på
att hjälpa. Men även med mer aktiva handlingar. Läs mer på de följande sidorna om vad vi nu kan göra.
Och tro mig när jag skriver att den lilla skillnaden antagligen kan spela en helt avgörande roll för någon.

VD på Dipart Entreprenad och ansvarig utgivare Monthly
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Stora delar av vårt samhälle mobiliserar nu för att hjälpa till när den
största flyktingkatastrofen sedan andra världskriget pågår för fullt.

Vi ska också hjälpa till!
De av oss på Dipart som vill bidra kan ringa eller maila Marie marie@dipart.se och
förslagsvis skänka en eller kanske rent av två timlöner till förmån för flyktingkatastrofen.

Dipart dubblar varje skänkt krona.
Det innebär att om vi skänker 250 kronor av vår lön så skänker Dipart 500 kronor och
tillsammans har vi då skänkt 750 kronor. Och vi är 120 anställda. Vi kan verkligen
tillsammans göra en skillnad.
Pengarna ger vi FN och deras organ UNHCR som är specialiserat på att hjälpa flyktingar.
Föredrar du att din gåva går till Läkare utan gränser så går det också bra.

UNHCR skyddar människor på
flykt från krig och förföljelse
På uppdrag av FN leder UNHCR
arbetet med att skydda människor
på flykt undan krig och förföljelse.
UNHCR delar ut nödhjälp, kämpar
för deras mänskliga rättigheter och
ger människor på flykt en bättre
framtid.
Människor som är på flykt har ofta
lämnat allt bakom sig för att göra
den farliga resan till säkerhet.
UNHCR är på plats i alla världens
stora konflikter och ger människor
akut nödhjälp som tak över
huvudet, mat, vatten och sjukvård.
De flesta flyktingar vill återvända
hem. När det inte är möjligt ger
UNHCR dem en chans att bygga
upp sina liv på nytt.

Vi redovisar i nästa Monthly hur
mycket vår insamling genererat

”Inte sedan andra
världskriget har så
många människor
varit på flykt i världen
som nu. Enligt FN har
över 60 miljoner
människor tvingats
lämna sina hem, sin
trygghet och allt de
äger bakom sig, i
hopp om en bättre
och tryggare framtid.
Dessa människor är
nu i akut behov av
humanitär hjälp,
skydd och säkerhet”.
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Vi träffade Lisen, ansvarig för mottagningen i Sickla dit
en busslast med nya flyktingar anländer varannan timme.

Jenny pratar med föreståndaren och volontären Lisen som
antagligen inte sovit många timmar de senaste veckorna.

Jenny berättade vid morgonkaffet att det finns en
flyktingförläggning i Sickla, ett stenkast från
kontoret.
”De behöver massor av hjälp”. Vi åkte dit och
pratade med en gratisarbetande, helt klipp slut
föreståndarinna vid namn Lisen.
Vi berättade att vi har resurser och vill hjälpa till.
”Volontärer finns men inga som kan lösa praktiska
problem som blir när 500 människor plötsligt skall
samsas i en kall industrilokal utan några som helst
bekvämligheter” sa Lisen och kallade oss faktiskt
för änglar som kom som en skänk från ovan.

De fick direkt låna en bil av oss.

Vi fick inte ta några bilder av integritetsskäl. Dock fick vi ta dessa då inga människor fanns i närheten. I övrigt var
lokalerna proppfulla av människor där en stor del var barn. Ett problem är att lokalerna är gamla övergivna industrilokaler
som helt saknar bekvämligheter och där all form av förvaringsmöjligheter saknas. Madrasser, kläder och tillhörigheter
ligger om vart annat, på betonggolvet. Att hålla rent är omöjligt. Berg av skänkta kläder ligger överallt utan möjlighet till
någon form av sortering eller ordning. Duscharna fungerar inte, behovet av tolkar är stort osv..
Vi gjorde direkt upp en handlingsplan tillsammans med projektledarna på Bygg. Vi kom fram till att vi kunde få loss minst
5 snickare till dagen efter klockan 07.00. Bygg Ole tillfrågades och Ole Gustafsson ställde direkt upp med materialet till
sängstommar för alla madrasser, rörmokare Johan från Uttrans rör ringde tillbaka och sa ”vi fixar toaletterna”. Många av
oss på Dipart är tidigare flyktingar och Saeid som har persiska som modersmål var redo att tolka osv.
När vi sedan återkopplade till Lisen och berättade att vi tar tag i de praktiska problemen direkt 07.00 dagen efter med
hjälp av ett helt arbetslag från Dipart berättade hon med frustration i rösten att de eventuellt inte får mer stöd av staden.
Då måste hela anläggningen stänga ner inom någon dag.

Så vi fick avblåsa allting. Vi enades med Lisen om att höras nästföljande dag. Där är vi nu i skrivande stund.
Lisen vet om att vi är ett stenkast bort och att många kan och vill hjälpa till.
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Mögelutbildning med Simon och Alex
Vi återställer hundratals badrum efter
fuktskador varje år. I ett stort antal av
dessa finns det mögel.

Vad är mögel?
Hur farligt är det?
Hur skyddar vi oss och de boende på
bästa sätt under en renovering?
Alex som är projektledare för en av våra
fem byggservicegrupper har med sin
rivare Simon initierat en utbildning.
Simon höll i den och vi från redaktionen
kan konstatera att han verkligen är en
expert på området. Vi har med Simon all
kompetens vi behöver på Dipart och nu
gäller det att alla vi som stöter på mögel
blir experter.

Det var häftigt att höra Simon berätta om hur vi skall arbeta när vi stöter på mögel. Frågorna duggade tätt och
Simon hade kloka, väl underbyggda, svar på precis allt. Vi kommer fortsätta att satsa på utbildning för våra
rivare. Det är en mycket värdefull yrkesgrupp hos oss. De gör ett viktigt jobb och har också ofta den första så
viktiga kontakten med våra kunder.
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Vi har genomfört utbildningar i asbest.

Vi stöter på asbest, PCB och mögel i vårt dagliga jobb. Både för vår skull och även för de människor i vars
hem vi jobbar är det absolut nödvändigt att vi är kompetenta och vet vad vi gör. Vi skall utföra samtliga dessa
arbeten professionellt så vi själva inte riskerar vår hälsa och samtidigt kan säkerställa att boende och tredje
man inte får kontakt med dessa farliga ämnen. Därför intensifierar vi utbildningen på området.

Med tydliga bilder visar han vad
som kan hända med vår kropp om
vi struntar i att arbeta professionellt.

Jojje är en mycket uppskattad lärare på
området som inte skräder på orden.

Jonny, Erik och Håkan ser med all rätt bistra ut. Asbest är farligt och ska
hanteras professionellt och med respekt.
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Efter den här utbildningen har alla en förståelse för vikten av att arbeta professionellt när det gäller in
täckning, skyddsutrustning och metodval. Vi skall aldrig riskera vår eller tredje mans hälsa.

Jojje berättade livfullt och med hjälp av bilder hur vi ska arbeta för att säkerställa en korrekt arbetsmiljö.

Sedan fick alla också göra en del praktiska övningar.
Vi kan konstatera att vi aldrig kan få för mycket
kompetens på området och att rätt väg att gå är att ha
respekt för dessa ämnen och de säkerhetsföreskrifter
som finns.
Det här området har nog allmänt i branschen haft dålig
prioritering. Vi skall göra det till en av våra
spjutspetskompetenser!
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Diparts största entreprenad någonsin, Brf Ribbyberg!

Vi har på uppdrag av HSB Brf Ribbyberg fått en stor entreprenad som ska gå över två år. Det roligaste är
kanske det faktumet att vi för ett par år sedan renoverade samtliga loftgångar åt föreningen. ”Ett bra utfört
jobb leder ofta till mer jobb”. Och nu kan vi verkligen säga att det gamla kinesiska ordspråket stämmer.

Anders som är platschef kom ut och mötte vår utsände. Han
blev förresten pappa bara någon dag senare, vi gratulerar!

Här har vi precis börjat att dränera på
första huset, och ser vi på Anders min så
går det utmärkt. Men det framkom också
när vi pratades vid att vissa utmaningar
dök upp när väl grävningen påbörjats.

Det är ett jättejobb. Vi ska på 15 hus:
-Dränera om grunderna
-Demontera de gamla balkongerna och
montera upp helt nya.
-Tillverka och montera balkongräcken i lärkträ
-Riva alla tak och forsla bort isolering och allt.
-Ny isolering, takstolar, papp och plåt.
Här ser vi första huset som var väl intäckt. Vi hörde
hur alla hammare arbetade uppe på taket och
skyndade oss upp.
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Anders framför taket på hus ett av femton. Det går inte helt friktionsfritt och han sade att vi finslipar vårt arbete
nu och räknar med att när vi kommer till det tredje huset ska produktionen vara helt perfekt.

Utvändigt såg vi en
bomlift som åkte upp
och ned.
Latif, Tomas, Augustin och Reddi monterar här
takstolar för fullt. Det går bra nu men kommer gå
betydligt fortare på hus nummer två.

Latif och Augustin har kul ihop.
Vi på redaktionen ser så väl på
kroppsspråket när det är
harmoni i ett arbetslag.

Det var Johan som lagade
upp fasaden.

Tomas är en klippa och bidrar
med sitt glada humör och
framförallt sin kompetens till
att jobbet går framåt.
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Vi tackade Anders för rundvandringen
och kände oss både glada och stolta
över vad vi gör när vi åkte därifrån.

Här kommer resultatet från årets hälsotester!!
I våras testade vi på Dipart vår hälsa med hjälp av vår företagshälsovård. Det var bland annat tester
som kondition- trampa på cykel, syreupptagning, puls, blodtryck med mera.
Det var 100 anställda som deltog detta år, väldigt bra för oss då vi får ett bra underlag att utgå ifrån när
vi ska planera hälsoaktiviteter!
Den sammantagna bedömningen av resultaten visar att hälften av oss på Dipart ligger i en
riskgrupp för ohälsa. Det leder till att vi förutom att just nu befinna oss i för dålig fysisk
kondition också riskerar en för tidig död på grund av ohälsa! Det är tänkvärt… Och inte
acceptabelt!

45%, nästan hälften av oss, är alltså i behov av en stor förändring i livstilen för att klara jobbet fullt ut, för
att kunna leka med barnen efter jobbet och för att orka träna eller ha aktiviteter på fritiden. Ytterligare 12 % av
oss är i behov av en livsstilsförändring. Totalt sett behöver alltså 57 personer av de 100 som gjort testerna
förändra sin livsstil. Det här ser vi allvarligt på då vi vet att vår fysiska och psykiska hälsa är totalt avgörande i
både arbets- och i privatliv.
Vi kommer genomföra en mängd aktiviteter och satsningar för att vi ska bli friskare.
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Vi behöver Motionera Mera!
Det visade sig bland annat på våra tester av
syreupptagning i relation till vår kondition…
Beroende på vad vi jobbar med så ska vi ha
en viss syreupptagning så vi klarar av
fysiska ansträngningar utan att våra muskler
blir trötta eller vår tankeverksamhet
försämras.
T.ex. så ska en person för att undvika
ohälsa, på sikt för tidig död, och klara
vardagslivet ha ett testvärde på minst 35.
(vilket är gränsen för vanligt kontorsarbete)
Märkvärt är då att vi som byggföretag har
40% av arbetsstyrkan som inte ens lever
upp till denna nivå.
Det måste vi tillsammans ändra på!

Här ser vi ett glatt gäng som precis tränat på Hellasgården.
Augustin, Mats, Erik, Deniz och Jens.

Därför så kommer vi på Dipart
dra igång följande hälsosatsningar…
•

Alla som ligger i riskgruppen för Stor ohälsa kommer att bli kontaktade av vår
företagshälsovård. Eftersom hälsotesterna är konfidentiella så kommer vår
företagshälsovård att kontakta varje person för att ge ett personligt erbjudande om att
få individuellt stöd med att göra en livsstilsförändring. Tanken är att vi vill bjuda in till en
möjlighet med positiv förändring och bättre hälsa.

•

Vi kommer att påbörja en stegräknartävling affärsområdesvis för ALLA
som vill vara med!!! Tävlingen kommer att starta 1 november. Har man ej
någon smartphone och behöver stegräknare så kontaktar man Jaqueline på
mail jaqueline@dipart.se eller telefon, 070 732 22 46.
Mer info kommer i nästa Monthly!!

•

Vi har inlett ett samarbete med Hellasgården som du kan läsa om på nästa
uppslag… Och det är grymt bra.
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Hellasgården
Vår största hälsosatsning detta år kommer att vara ett nytt samarbete med Hellasgården. Där har vi
oändliga möjligheter till fysisk träning av olika slag i en omgivning med otroligt vacker natur….

Hellasgården är en ”friluftsgård” nära naturreservat med otroligt fina motions och skidspår
och ett toppenbra utomhusgym, härlig bastu och tusen andra möjligheter för den som vill.

Här till vänster ser vi Jaqueline och Mikael, som är ansvarig för Hellas, efter att ha kommit överens om
ett toppenbra upplägg för oss på Dipart! Mikael är vår kontaktperson på Hellas och han kommer vi
säkerligen träffa på där. Till höger ser vi en del av utomhusgymmet. (Det finns också ett inomhusgym)

Varje Torsdag så släcker de ner
omklädningsrummet och tänder levande
ljus, i duschen och i bastun. Kan säga att
det var rofyllt och precis det man
behövde för att varva ner efter en lång
arbetsdag och ett skönt träningspass!
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Träning på Hellas varje Torsdag!
Varje Torsdag kl 17.00 kommer vi vara på Hellas
och träna. Det är bara att komma de dagar vi kan och
anmäla oss i kiosken. Det är gratis. Säg att du är från Dipart
så är det lugnt. Då har vi tillgång till hela anläggningen med
omklädningsrum och bastuanläggning.

OBS! Vi kan träna vilken dag vi vill på Hellas!
Det är bara att anmäla oss i kiosken. Alltid
tillgängligt för oss, alltid gratis!
Första torsdagen i månaden kommer att vara
arrangerad bara för Dipart med instruktör!

Det finns även möjlighet till bastubad för
de av oss som vågar, här ser vi tre
tappra själar, Erik, Mats och Jens som
glatt hoppat i plurret.

Då kommer vi att prova lite olika träningsformer. Vi börjar med...

Varmt välkomna till Oktobersvett!!
Vi tar med kollegan till Hellas torsdag 1 okt kl. 17.30, och är med på CROSSTRAINING med
instruktören Magdalena, se gärna hennes hemsida www.builtbybibik.com, vi kommer bekanta oss med
anläggningen och köra! Efteråt är de ljusbastu för dem som vill! Det är en upplevelse bara det.

Jens och Jaqueline hittade
riktigt bra svampställen längs
motionsspåren!

Så här svettigt var det för någon vecka sedan när Augustin, Mats, Jens, Erik
och Deniz var och körde på Hellas…
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Rinkeby ska fräschas till. Som ett led i det arbetet har
Rinkebystråket fått en guldfärgad bro. Vi gjorde jobbet!

Vi köpte bron av ett mycket komptetent företag i Polen. Så här såg det ut när den tillverkades.

Ett långt ekipage lämnade Polen, åkte färja med följebilar och annat och anlände på utsatt tid i Rinkeby.
Det var många som släppte en lättnadens suck när lastbilarna anlände på Natten.
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Att på plats följa hur chauffören av detta mycket speciella ekipage backar in och placerar sig på helt rätt plats
utan att för en sekund uppvisa minsta tendens till nervositet var imponerande.

I Rinkeby väntade vi och alla
våra resurser för att kunna
montera bron på 5 timmar. Vi
började omedelbart att lasta
av den från trailern.

Björn med kollegor ser ut att klura ut något.
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Rinkeby ska fräschas till. Forts från förra uppslaget…

Men innan bron kunde lyftas dit på de brofästen
vi tidigare gjutit var det en hel del arbeten att
slutföra. Här monterar vi de stag som ska stötta
upp bron. Lägg märke till kameramannen som
spelar in en film. Den ska klippas och redigeras i
dagarna och kommer kunna ses på vår
hemsida.

Witali och Grzegorz övervakar arbetet. De två är oerhört
uppskattade på dessa stora tunga och svåra anläggningsjobb. För det är sällan man kan fånga dem på bild
stillastående utan att vara mitt uppe i något.

Så lyfter vi då slutgiltigt dit bron. Vi lovar att det var minst tjugo personer som höll andan när bron sakta men
säkert svävade mot målet. Närmast till vänster ser vi Adolf som är platschef för projektet.
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Vi låter bilderna tala…..
Här ser vi en nöjd och säkert lättad Adolf.
Det var bara att sätta sig i bilen och åka hem
och lägga sig efter en lång och väldigt lyckad natt.
(”Vi är ju faktiskt grymma… Det är baske mig
inga dåliga projekt vi genomför”.)
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Den Norske Veritas kom till oss och gjorde en
revision på hur vi lever vårt kvalitetssystem BF9K

Vi har sedan 2002 varit kvalitetssäkrade i BF9K. Som en del i det så ska vi genomgå en extern revision varje
år. Det innebär att en kvalitetsrevisor från Den Norske Veritas kommer till oss och går igenom vår verksamhet.
Här ovan så går revisor Mats Nilsson igenom vårt ledningssystem med Jens och Kalle.
Vid varje revision går vi också på
djupet igenom ett affärsområde.
Den här gången blev det Bygg och
Peas grupp. Revisorn ledde ett
platsbesök i Skarpnäck där vi
återställer en stor skada åt TryggHansa där vatten runnit från översta
lägenheten rakt igenom hela huset
ner till bottenvåningen. Ute på plats
mötte Maurice och René upp och
visade oss runt.

Vår projektledare Pea
berättade för Revisorn,
Kalle och oss på
Redaktionen om
projektet och dess
utmaningar. ”Även om
lägenheterna är lika i
grunden är det 4 olika
ägare, alla med sina
högst personliga
önskemål”.

Sida 18

Pea visade upp all dokumentation för revisor Mats Nilsson som blev imponerad över den ordning och reda som
fanns på bygget. Och även om vi fick beröm för hur bygget hanteras så framgick det tydligt att det inte varit
någon lek. Komplexiteten på själva arbetena är inte utmaningen, utan den ligger snarare i att få besked från alla
de olika försäkringstagarna i tid så inte bygget ideligen stannar av.

Vi fick en avvikelse och ett antal positiva iakttagelser. Vi är certifierade enligt BF9K i ytterligare minst ett år.

Revisor Mats Nilsson tittade även på hur vi arbetar med vår personalpolitik. Därför var Jaqueline och Mats även
med vid slutmötet. Vi kunde avrunda de två dagarna med att vi är på banan.
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Utbildningarna inom affärsområdet Bygg där försäkrings skador åt Trygg-Hansa är en viktig del fortsätter.

Vi arbetar med en komplicerad affär där våra kunder, Trygg-Hansas försäkringstagare, har drabbats av en
skada och ofta är stressade och oroliga. En skada i hemmet är något man inte får så ofta och de villkor som
gäller är i regel okända för våra försäkringstagare. Det är av avgörande betydelse att vi förstår hur allt hänger
ihop så vi kan förklara det när vi möter de drabbade människorna. Kim och Kalle håller utbildningar varje månad
för alla i affärsområdet Bygg och de har blivit mycket uppskattade. Det här utbildningspasset handlade om
försäkringsaffären. Vad är en försäkring? Vilka villkor gäller och hur ska vi förklara dess principer på bästa sätt.

Kim har jobbat med försäkringsaffären i ett antal år nu och får
ses som lite av en nestor på området. Dessutom är han en
synnerligen duktig pedagog och skicklig på att förklara det
komplicerade på ett enkelt sätt.
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Kalle hjälper till och ser i sin roll som
vår kvalitetschef till att allt blir
dokumenterat. De två har blivit ett
riktigt radarpar inom utbildning.

