Vi fick pris som årets företag av Botkyrka Kommun
när det gäller samverkan mellan företag och skola.

Vi blev inbjudna till en stor gala som Botkyrka Kommun arrangerade där ett antal pris skulle delas ut. Bland
flera extraordinära insatser som uppmärksammades fanns vår HR-avdelnings idoga arbete när det gäller att
ta emot, stötta och integrera skolelever till ett framtida arbete. På bilden ser vi Jaqueline och Mats med en
jublande glad Samet i mitten. Han är numera anställd hos oss. Läs mer på sid 3
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Vi fokuserar nu på ett antal viktiga saker
Grunden till att vi finns kvar efter 23 år, och för varje år kan bli ett bättre företag både när det gäller att
motsvara våra kunders förväntningar och när det gäller att vara ett bra företag att vara anställd på, är
att vi tjänar pengar. Att vi har en lönsamhet som är minst i nivå med våra konkurrenters över tid är helt
avgörande. Vi måste tjäna pengar så vi har råd att rekrytera de bästa, utbilda oss och investera i den
senaste tekniken.
Därför satsar vi hela tiden på olika aktiviteter för att förbättra vår lönsamhet. Ett exempel på det är
den stora utbildningssatsning vi nu genomför när det gäller entreprenadjuridik. Vi måste veta vad
som gäller när kunderna vill ha mer gjort eller då något avgår. Den så kallade ÄTA-hanteringen.
Vi måste också veta vad som händer när hinder uppstår. Är vi berättigade till tidsförlängning om
en kund exempelvis mitt i en entreprenad köper till ytterligare arbeten? Och hur hanterar vi det?
Vi betalar idag ungefär en miljon varje år i sjuklöner. Dessutom har vi för dålig kondition sett i ett
helhetsperspektiv. Vi orkar helt enkelt inte med vårt jobb. Vi gör nu mycket för att vi ska bli friskare.
Givetvis kommer det synas i lönsamheten men det ger också andra bra bieffekter. En sådan liten
detalj som att vi lever längre är inte att förakta…
Jag vill gärna ge ett litet exempel på vad en bra ekonomi kan leda till. Vår byggavdelning hade länge
gått dåligt med stora förluster. Vi hade kunnat lägga ner den. Beslutet hade inte varit konstigt ur något
perspektiv. När vi analyserade affären, tittade på kompetensen som finns i affärsområdet och gjorde
en helhetsbedömning av förutsättningarna så beslutade styrelsen för att satsa ytterligare på att få
lönsamhet i verksamheten och medel sattes av. Idag har Bygg gått plus de fyra senaste månaderna
och inget tyder på att det är en tillfällighet.
Jag vill också slå ett slag för allt gott vi gör. Det är tack vare att vi är ett friskt lönsamt företag som vi
har råd med att ha ett stort hjärta. Och jag tror att allt det goda vi faktiskt gör leder till att vi både tjänar
pengar, sover gott och trivs på jobbet. Och inte minst viktigt, får omvärldens och vår egen respekt.

VD på Dipart Entreprenad och ansvarig utgivare Monthly
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Vi fick pris som årets företag av Botkyrka Kommun när
det gäller samverkan mellan företag och skola, forts från framsidan

Här ser vi Mats och Samet som är uppe på scenen och blir intervjuade. Det blev någon minut senare en härlig
stämning på scenen när Samet fick en stor kram av sin tidigare rektor som var jublande glad för hans skull.

Ungdomar har svårt att komma in på arbetsmarknaden.
Och ofta är det ännu svårare för de med utländsk
härkomst. Vi på Dipart strävar efter att spegla samhället
i stort. Så självklart ger vi ungdomar från alla jordens
hörn praktikplatser, lärlingsanställningar och sedan
fasta jobb. Inget speciellt med det.
Men att det inte alltid är en självklarhet visar bland
annat priset vi nu fick och även att det uppmärksammas
i media. Vi är glada för att Samet börjat hos oss och är
övertygade om att han kommer följas av fler hungriga
och ambitiösa ungdomar, från jordens alla hörn.
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Ett utdrag ur tidningen Byggindustrin

Vår stora entreprenad åt HSB Brf Ribbyberg fortsätter….

Reddi

Latif

Tomas

Johan

Augustin

Här sitter järngänget som är vår grundbemanning på det här projektet som är Diparts största entreprenad
någonsin. Enligt vad som nått oss på redaktionen så fungerar det bra och för varje vecka går det allt bättre.

Det är alltså 15 likadana hus som vi ska göra en
hel mängd jobb på, bland annat ersätta de
gamla taken med nya. Här håller vi på att riva.

Allt gammalt rivet och bortforslat, nu kan vi börja
återställa genom att bygga helt nya tak.

Tiden då man
tog en planka
i taget och bar
upp den är
gudskelov
sedan länge
förbi.

Vi bygger ett nytt tak på 4 veckor per hus.
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Det som gör att Brf Ribbyberg är ett så stort jobb är att vi gör så många olika renoveringar. Samtliga balkonger
plockar vi ner och kommer sedan ersätta dem med nya prefabricerade balkonger. Och de nya räckena blir
något utöver det vanliga, vi ska bygga nya i sibirisk lärk! Skönt att vi har snickarna Tomas och Augustin på plats.

Efter att balkongerna är nerplockade och bortkörda så dränerar vi om några av fastigheterna.

Vårt affärsområde HUS är ett
föredöme när det gäller att ha fina
etableringar. Bra jobbat hälsar vår
marknadschef.
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Vi genomför ständigt utbildningar,
nu var det dags för entreprenadjuridik

Claes Sahlin, Mats och Jens samt Martin Peterson diskuterar den
kommande utbildningen och vilka exempel som bör belysas

Var sin pärm med ABT 06, exempel och
annat matnyttigt inför kursen.

Nästan alla tjänstemän lyssnade och tog till sig av det som Byggmästareföreningens jurister berättade.
Störst intresse blev det vid de praktiska exempel som togs upp, alla hämtade ur vår verklighet.
Olov och Sebastian är redan
duktiga på juridik men att det
finns mer att lära kan vi nog ana.
Ebbe är som inköps och kalkylchef hos oss väl bevandrad inom
juridikens värld. Och den här
kursen välkomnade han, det syns
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Jurist Martin Peterson förklarade
ABT 06 ur ett juristperspektiv.

Vi fick ofta under kursen bläddra i byggbranschens olika regelverk där ABT 06 styr just totalentreprenader. Juristerna förklarade
och hänvisade till en paragraf, vi slog upp den och fick tolkningen
förklarad för oss.

Nazif och Mats skojade lite med varandra.
Därefter blev det grupparbeten: Vi fick ett
antal kluriga frågeställningar och fick
gruppvis svara på de olika frågorna.
Spännande och långt ifrån självklart.
Nu har vi gått igenom
generalentreprenader, de så kallade
utförandeentreprenaderna och även
totalentreprenader. Sista juridikpasset
kommer handla om när vi gör jobb åt
privatpersoner. Och då kommer
konsumenttjänstlagen in i bilden.
Spännande minst sagt!
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Vi byter ut alla balkonger åt Brf Skarpöhöjden, och
följer Saeid, Johnny och Emiljan en dag på jobbet!

Här sitter gänget och pustar ut och skrattar i kapp med Arto som tar bilden. Det här är ett stort jobb som
kommer pågå en bra bit in på 2016. Orsaken till att jobbet blev av är att den befintliga konstruktionen inte var
säker. Så vi tar ner de gamla betongelementen och monterar upp nya med vissa förbättringar och nya räcken.

Ett av husen innan vi
monterat ner de gamla
balkongerna. Det är
verkligen en byggsats
där varje del är prefabricerad på fabrik.

Här ser vi en fasad efter att vi
plockat ner samtliga delar som
bildade de gamla balkongerna.

Med den här typen av lyft får aldrig
säkerhetsarbetet negligeras
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När alla gamla betongelement är borta och vi gjort en
del arbeten så anländer de nya, direkt från fabrik.

Samma gäng som demonterade de
gamla, sätter igång med att montera
de nya betongelementen..

Johnny arbetar med
mellanväggarna, de blir
lite annorlunda mot den
tidigare konstruktionen.
Lägg märke till
säkerhetslinan!

Erik rollar undersidan på balkongplattorna med precision. Det här är
ett bra jobb och vi från redaktionen
kommer få orsak att återvända.

Emiljan gör justeringar mellan de olika
betongelementen. Se säkerhetslinan!
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Rune Brandinger är ordförande i vår styrelse sedan
2011. Han har tillfört mycket kompetens, kanske allra
mest när det gäller vår affärsmässighet. Och inte undra
på det, prova gärna att googla honom så förstår Ni.
Vi har under senare år varvat vår vanliga lönsamma
verksamhet med ett eller ett par riktiga mardrömsprojekt varje år. Styrelsen har, med Rune i spetsen,
penetrerat orsakerna till dessa på djupet. På en direkt
fråga från mig skrev Rune följande två sidor. Det är ord
och inga visor, och ibland behövs det. // Jens
Rune Brandinger, teknologie hedersdoktor i ekonomi, fd
ordförande i ett 50 tal bolag, författare till ett 30 tal böcker.

Dipart – ett historiskt företag
När det gäller att planera och styra byggprojekt befinner sig Dipart på samma utvecklingsstadium som
egyptierna för snart 5 000 år sedan. De byggde, precis som vi, enligt Lagen om offentlig upphandling,
LoU. Det fanns bara en beställare. Och det var farao Snofru. Han beställde en häftig pyramid.
Enligt ritningarna skulle den se ut så som den prickade linjen på bilden nedan visar.

Byggarna var väl lite tveksamma men projekttiden var begränsad. Farao ville ju se sin pyramid innan
han dog så han beordrade omedelbar projektstart. Det fanns inte tid för en massa beräkningar och
planering och prat, här gällde det att komma igång.
Men när bygget hunnit en tredjedel på vägen upp stod det klart att projektet var omöjligt. Det fanns inte
tillräckligt med vare sig sten eller slavar. Och dessutom började byggarna att oroa sig för vinkeln. Den
var för brant, de vågade inte fortsätta. Så för att farao Snofru skulle ha någonstans att ligga gjordes en
omvänd ÄTA, som man orkade med och vågade sig på. Det blev en betydligt mer modest pyramid –
”den böjda pyramiden”, 4 mil söder om Kairo.
60 år senare fullbordades Cheops pyramid i Gizah. Mycket större, med vinklarna rätt på tusendels
graden och med granitblocken tillsågade med en sådan precision att det inte går att få in ett
pappersark emellan. Man lär sig av att utvärdera misslyckade projekt.
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Dipart – en mästare i konsten
att planera medan man bygger
Beställarna har inte ändrat sig så mycket sedan farao Snofrus dagar. Projekttiden är helt
enkelt inte deras problem, det får byggaren
lösa. Och det gör att vi accepterar alldeles för
korta projekttider – tänk om konkurrenten
skulle få jobbet?! Och vi sätter igång utan att
ha tillnärmelsevis tänkt färdigt eller bokat upp
underleverantörer eller säkrat materialleveranser eller upptäckt alla de hakar som
man hittar när man går tillräckligt djupt i ett
projekt. Men vi måste leverera den avtalade
produkten, några böjda pyramider accepteras
inte.
Detta är ett stort branschproblem och den
enskilt mest framträdande orsaken till fördyrade och försenade byggprojekt. Men det
kan vi inte trösta oss med. Det finns projekt i
Dipart som karakteriseras mer av serier av
brandkårsutryckningar och kedjor av improvisationer än av ett systematiskt, välstrukturerat
arbete, som alla känner är under kontroll.
Detta måste vi ändra på. Vi har gott om
exempel på hur det inte får gå till: där vi har
landat med en nöjd kund men med en riktig
brakförlust när vi slutavräknar projektet.
Vi har betalat åtskilliga miljoner för att skaffa
oss läromedel och åskådningsexempel. Har vi
använt dessa projekt för att komma underfund
med vad som gick galet och hur vi ska ändra
våra arbetsmetoder för att lyckas? Ingalunda.
När vi har facit på det misslyckade projektet
är vi redan i full färd med att försöka komma
ikapp med nästa projekt, som redan är tre
veckor försenat. Tid för eftertanke och
analys? Du är inte riktigt klok.

Men det är inte så lätt. Om det hade varit det
hade naturligtvis problemet varit löst för länge
sedan. Men ska vi kunna ändra på denna kostsamma ovana så krävs insatser från precis alla.

AO-chefen måste våga säga nej till projekt som
är helt omöjliga, även om det skulle äventyra
beläggningen.
De projekt som vi tar – och en del kommer att
vara snudd på omöjliga – måste få ungefär 10 %
av den totala projekttiden reserverad för planering, UE-bokningar och mycket annat. Detta är
platschefernas (Betong) och projektledarnas
(Hus) ansvar. Dessa produktionsledare ska helt
enkelt vägra att sätta igång projektet - undantag kanske själva etableringen, skaffa
myndighetstillstånd etc – innan produktionen är
säkrad i en bra plan. I synnerhet om man vet att
mycket oförutsett kan hända måste det finnas
en bra basplan, som man kan utgå ifrån och
som ligger stabil.
Men allra viktigast är kanske att vi har ledare
bland våra hantverkare på själva arbetsplatsen,
ledare som är väl informerade, håller stenkoll på
ÄTA-möjligheter och andra avvikelser, kan
produktionsplanen och under varje arbetstimme
på dagen vet vad som ska göras om två dagar.
Det är så vi kan undvika onödiga avbrott och
dyrbara stillestånd i jobbet. De är våra stjärnor!
De ska upptäckas, utbildas, få rätt utrustning,
rätt information och betalt för sin insats.
Rune Brandinger
Styrelsens ordförande
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Thomas Wissing, hur är statusen på våra ryggar?
Thomas är naprapat och har behandlat oss och våra ryggar
sedan 1998. Han kommer regelbundet till kontoret och till
våra olika etableringar. Jenny sköter det praktiska med
bokningar.
Det här visste ni inte om Thomas...
Han har medverkat i sverigetruppen i sommar-OS i både
London 2012 och i Peking 2008. Han är proffs på att
behandla idrottsskador och förslitningsskador. Så han som
knådar våra ryggar tar även hand om proffsen! Häftigt!
Thomas, hur ser läget ut, tar vi hand om våra ryggar?

Överlag så är många stela. Man arbetar hårt och tungt vilket
gör att man blir stel och får skador och en minskad rörlighet.
Varför är rörligheten viktigt? Att träna upp sin rörlighet och

smidighet är superviktigt. Så fort vi blir stela i ryggen så
skapar det inflammationer i musklerna. När vi har börjat få
inflammationer i musklerna så kommer sedan ryggskottet
som ett brev på posten. Då kan det räcka med en liten
rörelse och så bryter det ut. När vi väl har fått det en gång
så får vi det lätt igen.
Thomas Wissing, naprapat åt landslag, åt
Dipart och ursprungligen från Mjölby.
Vad kan vi göra för att minska stelheten och minska riskerna för framtida ryggproblem?

Ja, en god fysik är såklart viktigt. Det gäller att hålla igång. Men har du ett tungt arbete eller ett
stillasittande och bara kör styrka och kondition på gymmet så är det en ännu större risk för ryggproblem. Förutom att träna upp styrkan i ryggen så är det ännu viktigare att stretcha ut ordentligt
och arbeta med övningar som bidrar till en ökad smidighet.
När ni kommer till mig varannan månad så går det för lång tid mellan stretchtillfällena. Ni blir mjuka
i någon vecka men att ni själva arbetar med de övningar jag visar er är minst lika viktigt. Sedan kan
jag starkt rekommendera träningsformer såsom spinning, Yoga och Boxercise.

Tack Thomas! Nu har vi fått veta mer om ryggen och hur vi ska skydda den så att
den håller livet ut…
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Välkommen till
Novemberdynamik!
Novemberdynamik på Hellasgården 5 november kl. 17.30
Det är dags för oss att prova på Yoga och utmana vår rörlighet!
Vi kommer att få ett dynamiskt yogapass med Hanzano Lidbrink som är grymt
häftig att träna för. Här välkomnas särskilt nybörjare som kanske aldrig provat eller
de av oss som tidigare provat några enstaka gånger, men eftersom man tränar
individuellt och efter egen förmåga så passar detta yoga-pass de flesta! Enligt
arrangören är det ”svettgaranti” på detta pass. Självklart gratis för oss på Dipart.
Yogamattor finns på plats. Omklädningsrum dusch och bastu finns som vanligt.
Det enda du behöver ta med är bekväma kläder och handduk.
Redaktören lovar att komma och ge järnet. Självklart kan det bli ett snabbt dopp
efter bastun. Kom, träna och umgås. Det ska bli en höjdare!
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1…2…3…
Nu börjar Stegräknartävlingen!!
Den 2 november så kommer vi att börja stegräknartävlingen som kommer
att hålla på till den 31 januari. Vi har delat upp lagen efter affärsområde, alltså
Hus, Bygg och Betong. Sedan bildar kontoret med alla stödfunktioner en egen
grupp. Antalet steg delas på antalet anställda… ju fler som deltar desto bättre!
Det vi kommer att räkna är antal steg. Man skickar veckovis in sin statistik
genom att fota den eller på annat sätt dokumentera den. (Jag godtar kreativa
sätt så länge de är tillförlitliga!) Statistiken mailas/smsas veckovis till mig,
Jaqueline, senast måndagen efter den gångna veckan. Resultat kommer
att skickas ut till alla deltagare varannan vecka om hur det går och vilket
affärsområde som leder. Ett förslag är att använda appen ”walkabout” där
man enkelt kan skicka resultat per 7 dagar. Det finns även andra appar
som jag testat som funkar bra, bland annat ”steg”. Valfritt att använda den
som passar och vill man ha en stegräknare så köper vi ut det. Det anmäls
till Jaqueline. Fina priser kommer att delas ut i slutet av tävlingen….
WHO, världshälsoorganisationen, menar att varje individ bör gå 10.000 steg
per dag för att må bra och ha orken att klara arbete och privatliv. Det kan
vara ett bra mål att försöka nå.
Hoppas att ni är taggade!!! Deltagande anmäls till mig.
Hör av er vid frågor
// Jaqueline
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En hälsning från Marie!
Hälsosamtal, en resa från röd till grön grupp!
Du som på de sista hälsotesterna låg i en så kallad riskgrupp
(rödgrupp) kommer att bjudas in till ett hälsosamtal, en möjlighet
att få coachning och rådgivning till en livsstilsförändring.
Hälsosamtalen styrs efter dina önskemål och förutsättningar.
Vi fokuserar på att hitta lösningar på vad du vill förändra i din
livsstil, oavsett om det handlar om att gå ned i vikt, öka din
kondition, sluta med tobak, stressa mindre eller något annat.

I hälsosamtalen utgår vi ifrån där du är idag, dina hälsovanor
och beteenden, för att få fram en bild av hur du vill att det ska
se ut framöver. Genom hälsosamtalen hoppas jag att du ska få
inspiration och vägledning till hur du kan tänka och göra för att
uppnå dina mål och en bättre livsstil. All coaching sker under
konfidentiella former både under och efter processen.
Marie Larsson, Hälsopedagog
070 – 482 70 66

//Marie

Stora delar av vårt samhälle mobiliserar nu för att hjälpa till när den
största flyktingkatastrofen sedan andra världskriget pågår för fullt.

Vi hjälper också till, drar vårt strå till stacken
Maila marie@dipart.se och skänk en eller 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. Pengarna ger vi FN och deras organ UNHCR som är specialiserat på
att hjälpa flyktingar. Föredrar du Läkare utan gränser så går det också bra.
Vi drog igång den här insamlingen i förra månadens Monthly och låter den pågå i ytterligare en
månad innan vi gör en avstämning och den slutliga inbetalningen.

Sida 15

Vi hade möte i vår MB-grupp. Den behöver förstärkning.
Önskemål från gruppen: Någon från HUS bör vara med!

Vi har alltid haft ett bra samarbete mellan Diparts ledning och yrkesarbetarna. Vi jobbar tillsammans för att lösa
det som kan bli bättre. På det här mötet diskuterade vi särskilt befattningsbeskrivningen för de yrkesarbetare
som tar ett viktigt ansvar ute på våra stora entreprenader. Det har inte varit helt lätt då de av naturliga skäl står
med ena foten i yrkesarbetarnas avtal och den andra i tjänstemännens. Men den frågan är nu utredd och löst.

Percy, vår kontaktperson på byggnads.
Bra, vettig och
samförståndsorienterad.

Vår MB-grupp består av Niklas från Betong,
Danne och Rolle från Bygg. Vi diskuterade
frågan om det inte vore bra att ytterligare en
person är med, och då gärna från Hus.

Mats och Niklas,
rutinerade MBgruppsmedlemmar.
Mats från ledningen,
Niklas vald av
”gubbarna”.

Danne och Rolle…

Sida 16

Vi genomförde en utbildning, Säker Väg, för våra
betongare som arbetar ute på våra vägar.
Vi arbetar allt mer på olika vägar och broar. Det är
en statistiskt sett väldigt farlig arbetsplats, våra
vägar och broar. Så självklart skall vi veta om
riskerna, känna till de lagar och förordningar vi har
att rätta oss efter och även här vara välutbildade.
Som ett led i det arbetet så ordnar vi kontinuerligt
olika kurser. Det är för att veta vilka som behöver
gå dessa kurser alla intyg skall redovisas vid
medarbetarsamtalet. De kommer då Jaqueline
tillhanda och hon kan boka utbildningarna som
behövs.

Mario, Fredrik och Mikael läser kursens
olika kontrollfrågor, funderar och skriver
sedan blixtsnabbt ner svaren.

Fredrik Munkhammar, rutinerad betongare
vid vår Bropatrull.

Andrzej Dabrowski och Czeslaw Podhajny. Här har vi två
kompetenta betongare och att de uppskattar att gå kurs kan
man inte ta miste på.
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Är det farligt att vattenbila?
Rapporten som besvarar frågan är klar!
Någon i affärsområdet Betong lyfte frågan om den dimma som bildas vid vattenbilning kan orsaka ohälsa för
oss, en mycket berättigad undran, och vår kvalitetschef Kalle fick uppdraget att undersöka om arbetsmiljön är
farlig för våra vattenbilare. Det har aldrig gjorts några mätningar på det här, så vi fick lov att använda oss av
tekniska konsulter för mätning och analys. Ångpanneföreningen, ÅF, var de som fick uppdraget.

Först fick konsulterna utreda hur de skulle
mäta för att få fram resultat som är
tillförlitliga.
Sedan behövde vi ett projekt att utföra
mätningar på, Peter Carlsson och Emil
Lennartsson som arbetar i vår vattenbilningsgrupp kontaktades för ett lämpligt
projekt.
I ett garage i Tensta som vi reparerar
hade vi ett bra testobjekt. Där riggades
utrustningen och mätningen gjordes under
en dag då det bilades med handlans.

Dimman som bildas vid vattenbilning….
Kan den vara farlig att inandas?

Luftpumparna placerades bakom en skiva
några meter bort från arbetsplatsen där det bilades
för fullt.
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Efter en spänd väntan fick
vi äntligen rapporten som
genast skickades till
medlemmar ur arbetsmiljögruppen och till vår betongavdelning.
Det är med glädje vi kan
meddela att rapporten visar
att det inte orsakar ohälsa
att vistas i den dimma som
bildas när vi vattenbilar.
Filter för partikelanalys närmast och filter för respirabelt damm längst bort. Filtren placerades
cirka 1,5 m över golvet.

Kvartshalten var vid provtagningstillfället cirka åtta gånger
lägre än nivågränsvärdet men det bör beaktas att halten är
högre i luften för personalen som håller i aggregatet eftersom mätningen utfördes en bit ifrån själva vattenbilningen.
För att vara på den säkra sidan rekommenderas det att
personalen i fortsättningen använder andningsskydd av
Typ halvmask med P3-filter när så är möjligt.
Utdrag från avsnitt 5 Rekommendationer och slutsatser.

Dipart bekostar givetvis andningsfilter om personalen vill ha det,
men det är inget vi kräver.
Vidare diskussioner gör gällande att syrehalten i luften måste vara
tillräcklig för att använda halvmask med p3 filter, samt att filtret
kommer att bli blött. Fyller det då samma funktion?
För vattenbilning med robot genereras mer vattendimma, men å
andra sidan står operatören och styr den på längre avstånd.
Vill du veta mer? Hör av dig till Kalle, 0707322255 kalle@dipart.se
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Vattenbilning med en av våra handlansar.
Det är Evertsson på bilden, numera
verksam som ansvarig på plats på lagret
men då bilden togs uppskattad
vattenbilare.

En arbetsplats höll inte måttet gällande våra KMA-krav!
Det positiva är att vi upptäckte det, och åtgärdar bristerna!

Arto tillsammans med vårt
skyddsombud Samuel vid
en tidigare skyddsrond.

Vi gör just nu en entreprenad där affärsområdena Hus och Bygg samarbetar. Tydligen hade många saker
som rör vår arbetsmiljö och säkerhet fallit mellan stolarna.
Vårt skyddsombud Samuel Höwitz gjorde en skyddsrond och det protokollet var ingen munter läsning.
I stort sett var det mesta under all kritik. En skräckläsning och Dipart var plötsligt tillbaka i källaren.
Men vi ska se det så här! Vi kan göra fel, saker kan falla mellan stolarna. Det som är häftigt och som visar
att vi ändå kommit långt är att vi har en fungerande organisation med motiverade och kompetenta skyddsombud som gör sitt jobb. När det går fel så upptäcker vi det och åtgärdar bristerna.
Våra skyddsombud är guld värda och det är för allas vår säkerhet de finns!
Tack Samuel för att du gör ditt jobb så engagerat, det uppskattas!

Vår årliga klädinsamling börjar 15/11
Vi samarbetar med härbärget Bryggan Vantör som leds av
Dino. Det är ett härbärge dit hemlösa, de som är mest
utsatta, är välkomna för att få mat, en dusch, rena kläder
och att bara vara inomhus på en plats där man alltid är
välkommen.

Vi har haft ett samarbete under en lång tid och varje år gör
vi på Dipart en insamling av kläder. Titta vad du har hemma
som bara ligger och tar plats. Ta med det till din etablering
eller till kontoret så samlar Agneta upp det och kör det till
Bryggan. Rena underkläder, tröjor, skor, jackor, ryggsäckar,
vantar, mössor ja det du själv skulle vilja ha på dig om du
skulle bo ute ett par nätter.
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Vi håller också Bryggan med ”firmabil” som
kommer väl till pass. Här är den full med kläder.

