Landshövdingen bjöd in oss för att prata mångfald…
God Jul!

Mats samspråkar med Landshövding Chris Heister kring mångfald i vårt samhälle rent generellt och
byggbranschen rent specifikt. Läs mer på sid 4 om varför samtalet blev av….
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Roger har lämnat oss för gott.
En kär vän till många av oss har lämnat jordelivet och finns numera någonstans ovanför oss. Roger
sa så sent som två dagar innan han dog att han skulle åka dit upp och så pekade han med tummen
mot taket och menade himlen.
Roger kom till oss för exakt 10 år sedan. Många av oss har minnen av honom, för han visste vad
han tyckte och sa det också. Mitt kanske roligaste minne av honom var när vi var ett helt gäng från
Dipart som renoverade ett hus inne i stan. Jag kom på besök och vi gick allesammans till en krog för
att äta en dagens. Det var mycket folk i kön och Dipartgänget var nog en 6-7 stycken. Jag stod
längst bak och skulle betala. Mitt i bruset hörde jag Rogers tydliga röst ”En stor stark tack”. Och så
vände han sig om mot mig med glimten i ögat och ett stort leende på läpparna. Han visste så väl att
jag skulle höra och reagera….

Jag vill ge en stor eloge till alla som arbetar i affärsområdet Betong. Under hela Rogers sjukdomstid
så har han velat komma tillbaka fullt ut till jobbet och arbetskamraterna. Hans sjukdom har varit
hemsk och bakslagen otaliga. Men det har alltid funnits plats för Roger. Han har kommit och fikat,
han har varit med ett par timmar på förmiddagen och kört bobcat eller så har han bara varit med
under en gjutning som kontrollant. Det sista året var han med och fixade på lagret tillsammans
med Jurek, vilket var ett jobb han verkligen tyckte om. Under hela den här perioden så har alla
alltid accepterat att han gjort vad han kunnat och han har varit en i gänget. Eloge till Er, ja till oss
alla på Dipart för det.
Under Rogers sista tid har besöken från arbetskamraterna varit många. Tack alla Ni, som trots
att det varit jobbigt, åkt och varit med honom. Jag vet att det måste ha varit skönt för honom. Det
känns extra skönt att veta att Grzegorz satt med honom när han slutligen beslutade att nu räcker
det. Roger åkte upp till himlen väl vetandes att han var omtyckt, uppskattad och långt ifrån ensam.

VD på Dipart Entreprenad och ansvarig utgivare Monthly
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Vakt vars uppgift är
att hålla koll på
klockan. Vi får
arbeta på spåren i
exakt 3 timmar och
24 minuter.

Sida 3

Mats träffar Landshövding Chris Heister
Länsstyrelsen i Stockholm bjöd in oss på
Dipart till ett frukostseminarium. Temat var
byggsektorn och dess utmaningar när det
gäller att attrahera mer kompetens till en
bransch som växer.
Frukostseminariet var välbesökt med deltagare
från offentlig och privat sektor. Tema var den
stora utmaningen för byggbranschen att få tag
på rätt kompetens när mycket arbetskraft
försvinner i pensionsavgångar och när våra
unga väljer andra branscher istället för
spännande och intressanta arbetsuppgifter
inom bygg.

Stockholms landshövding, Chris Heister välkomnar deltagarna.

Sam Yildirim, Länsstyrelsen, Monica Westerberg, Skanska, Mats Hoffmann, Dipart och vår landshövding Chris Heister.

Mats berättade om våra perspektiv och
erfarenheter kring hur vi arbetar med mångfald och
att förändra värderingar för att skapa en
värdegrund som välkomnar människor från olika
kulturer. För oss har det skapat ett mer ödmjukt
och accepterande företag och genom att vi inte
väljer bort människor pga. deras härkomst eller
bakgrund så har vi fått ett tillskott av kunskap som
vi annars hade gått miste om.
Det är roligt att vi får den här inbjudan att berätta
om hur vi tänker och hur det går för oss. Det visar
att vi har kommit långt.
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Adolf lämnar oss och går vidare till beställarledet!

Det här är ett tungt avbräck! Inget snack om det. Adolf är kunnig på betong, en mycket uppskattad platschef
och dessutom en person vi alla tycker om, lite av en mästare på att skapa bra relationer med alla oss andra.
Grzegorz var mycket tydlig mot Adolf på
bussresan hem från Romme. ”Kompis, i början
tyckte jag du var konstig, men det gick över.
Du är grym och en bra kille, katastrof för Dipart”
Grzegorz har rätt, det är inte alls bra att en duktig
och omtyckt platschef slutar. Men vi arbetar aktivt
med att hitta hans efterträdare och samtal förs
med ett flertal mycket bra personer. Vår målsättning är att hitta en eller två personer av Adolfs
kaliber som tämligen snabbt kan komma in i
jobbet och ta över.
Adolf tackades av på senaste kontorsmötet och fick
en, för honom, överraskande och rungande applåd.
Adolf går vidare till att bli byggledare på ÅF som är
ett mycket stort och kompetent företag inom all
teknik. Vi kan bara gratulera till det nya jobbet och
önska honom all lycka till.

Vi kommer också intensifiera arbetet med att
utbilda de unga arbetsledare som är på gränsen
till att kunna ta rollen som platschef. De har viljan,
utbildningen och det som krävs. Tiden , några
utbildningar och vår stöttning kommer göra resten
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Vi hade introduktion för nyanställda, 8 nya dipartianer!

Jaqueline som vuxit ut till den klippa vi så väl behöver när det gäller personalvård öppnade introduktionsdagen.
Schemat var späckat och det var ett nyfiket gäng som hade bänkat sig i vårt stora konferensrum.

Markus, projektledare på Bygg och Micke som är Riv och Saneringstekniker bidrog med sedvanlig god energi. Micke sitter med telefonen,
det här med WEB-tid är nog kanske inte så dumt.

Mats berättade om vår värdegrund och hur den kom till.
Han gav också flera exempel
på hur vi lever den i vår
vardag.

Micke övar sig med
telefonen, numera ett
viktigt verktyg för oss.
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Kalle, vår kvalitetschef, pratade om våra
policys. Var hittar vi dem? Hur använder
vi oss av dem? Vilket stöd ger dem oss?

Vi gav plats för grupparbeten och här svarar Patrik och
Jimmie på några frågor kring våra policys.

Mathias, ny Ansvarig Snickare på Bygg och rekryterad tack
vare Jonny Wern som tipsade om sin kompis.
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Jimmie, för vårt lager i Länna.

Jaqueline delar med sig av några reflektioner efter att ha varit på Klaragården och arbetat i
vårt projekt Vision.nu, där vi delar ut begagnade glasögon till Stockholms mest behövande.

Man vet aldrig i förväg vad dagen för med sig…
Torsdagen den 16 februari så skulle jag och en kollega på Dipart till Klaragården. Klaragården är ett av dem
härbärgen som vi samarbetar med gällande att dela ut glasögon. Detta härbärge skiljer sig från de övriga då
de endast tar emot kvinnor. Jag hörde från några kollegor som varit där tidigare att det var ett ”tufft klimat” som
råder där. Kvinnor som var ”manhaftiga” och starka med en attityd som visar att man varit med om mycket…
Jag måste medge att jag inte alls denna dag var sugen på att åka dit. Jag var inte på humör för att ”slösa” fyra
timmar av min arbetsdag på detta med över 60 jobbansökningar som låg och väntade på att bli lästa. Snön
vräkte ner och denna dag kändes särskilt bra att endast spenderas på kontoret. Vi var två som skulle åka, men
min kollega fick förhinder så jag tog mig i kragen och åkte dit ensam.
Väl där möttes jag av en trevlig person ur personalen och blev visad in i lokalen Beredd på det värsta gick jag in.
Det jag möttes av var en stor mysig lägenhet med stora fönster. Kvinnor i alla dess typer och åldrar. Vissa satt vid
datorer och skrev på CV: n, skrev på artiklar eller utförde andra ärenden. Någon satt och läste DN, några låg och
vilade, några tvättade sina kläder och duschade, någon gick runt med ansiktsmask, några satt och samtalade, en
spelade piano och en annan satt och tecknade. Det jag möttes av var gemenskap och en ömsesidig respekt för
varandra. Inte alls vad jag förväntat mig.

En illustration av Klaragården.
På väggarna hänger mycket
vacker konst som många av
dem själva har skapat. Det
finns en kreativ anda på
Klaragården och en vacker
skapar-atelje.

…Jag träffade Tarja, en inspirerande 55 årig kvinna från
Finland som sedan 30 år bott i Sverige.
Tarja hade ett inbjudande och öppet sätt och vi började prata. Tarja
kändes öppen som person samtidigt som hon hade en hög integritet.
Jag satt under samtalet och funderade på hur Tarja hamnat där hon är
idag. Det var inte så mycket sådant vi pratade om. Tarja är en kvinna
som lever i nuet och fångar ögonblicken. Därför kom det sig naturligt att
vi pratade om vart hon är idag.
Utan att fråga för mycket om hennes förflutna, trots min nyfikenhet på
livsöden och andra människor, så förstod jag att Tarja varit med om
mycket.
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Tarja i sina nya glasögon. Totalt sett
kunde vi ge 24 kvinnor vettiga glasögon
så de nu ser acceptabelt.

För ett år sedan så skrev DN en artikel om Tarja,
Där beskrevs hennes situation så här,
Tarja arbetade för några år sedan på ett företag som inte behandlade sina anställda väl. Hon blev deprimerad,
arbetslös och - bostadslös.
– Jag minns knappt de där åren, det är ett töcken. Jag tror att jag mest låg och sov. Och jag kom mig inte för att söka
hjälp. Jag förlorade lägenheten förstås, jag svarade ju inte i telefon, öppnade inga brev, pratade inte med någon.
Något jag upplevde under mitt samtal med Tarja var att hon ser det positiva i allt. Hon är inte bitter, hon lever här och
nu. När Tarja blev bostadslös så började hon sälja Situation Stockholm. Hon var så nervös och blyg, hon hade aldrig
pratat med främmande människor innan. Hon undrade om det verkligen skulle gå.
Idag säljer hon situation Stockholm och har utvecklats som person på många sätt.
Hon uppskattar att prata med nya människor och har idag även provat att skriva
några artiklar till Situation Stockholm, idén kom från hennes köpare.
Hon lever på intäkterna från Situation Stockholm, vilket är tufft då det inte blir så
mycket. Hon bor hos kompisar på nätterna och spenderar sina dagar åt försäljning
av tidningarna samt återhämtar sig med mat, vila, tvätt och dusch på Klaragården.
Hon har sin egen kundkrets som köper tidningen varje vecka. Hon står bland
annat på Fridhemsplan på dagtid varje måndag till fredag. Dem räknar med att
hon är där och hon beskriver kunderna som sin familj. Hon har tid, värme och
omtanke att skänka till många äldre bland hennes kunder som är ensamma.
De behöver prata och bli lyssnade på.

Tarja är kreativ och lägger mycket
engagemang på varje tidning för
att b.la. göra små ”paket”

Tarja har även en facebook-sida för att uppdatera hennes kunder om det är så att hon skulle behöva göra
ändringar i sina arbetstider.
Denna dag som jag träffade Tarja var tung för henne. Hon skulle åka tillbaka till Finland för en begravning av
hennes far som hon inte träffat på över 20 år.
Hon mötte en främmande man när hon stod och sålde Situation Stockholm innan hon gick till Klaragården för att
få glasögon. De önskade varandra en trevlig dag och innan han gick så sa han till Tarja. Det är din dag idag!...
Vi lämnade vårat samtal och vi båda konstaterade att vi hade gett varandra ny positiv energi.
Jag är säker på att det inte är sista gången jag träffar Tarja, jag har bjudit in henne till kontoret och jag vet att jag
kan stötta henne genom att köpa Situation Stockholm, kanske köpa en tidning även till kontoret, kanske få någon
annan att köpa tidningen och stötta hennes verksamhet i att fortsätta göra det hon älskar.
Jag hoppas ni träffar Tarja på kontoret eller på stan om ni har en tung dag. Jag lovar att dagen kommer att
kännas bättre efter att ha bytt några ord med Tarja.
Tarja, jag vet att du läser detta. Tack för en fin pratstund!
Tarjas facebook-sida heter ”Sittare Stockholm”.

Allt gott,
/ Jaqueline
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KMA-möte vid vår stora garagerenovering som vi utför
med Haninge Kommun i en partneringentreprenad.
Entreprenaden är så komplex
så beställaren har valt att ha
separata möten för KMA,
ekonomi och de vanliga
byggfrågorna. Alltså tre olika
typer av möten. Vi satt med
på KMA-mötet och det var ett
konstruktivt och verkligen
nyttigt möte. De har tänkt rätt.
Närmast till vänster ser vi
Björn som är ovärderlig för
oss med sin breda kunskap
från fältet. Stående är Anders
Ramqvist förvaltningschef på
Haninge bostäder. Längst
från kameran till vänster är
Peter, platschef och tvärsöver
Max vår arbetsledare.
Närmast till höger sitter
Joydeep Dey, byggledare.

Vår platsbas Björn Widerberg på väg förbi vår utsände. Garaget ser litet ut men det är en synvilla.
Det är ett jättejobb och komplext.
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Vår utsände tog också en rundvandring i garaget.

Balkarna som ska hålla upp hela
betongbjälkaget börjar vittra
sönder och garaget riskerar att
rasa. Det är därför vi är där!
Björn visar oss hur dåligt skick garaget är. Tur vi har hjälm. Och vi har stämpat upp och säkrat arbetsmiljön.

Pavel, en av våra grymma betongare, river
form efter att ha gjutit en pelare.

Gena, grym på det mesta och vår ende Usbek, jobbar
vid en trappa när vi stannar till och morsar.
På väg ifrån garaget stöter vi på Alex
som jobbar med stämpen. Alex går från
klarhet till klarhet och är numera en
viktig kugge i vårt betonggäng.
Sedan bar det av tillbaka till kontoret för
oss på redaktionen. Man blir alltid lite
förundrad över komplexiteten i de
projekt vi genomför. Vi är riktigt duktiga
byggare!
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HLR-utbildning, hjärt- och lungräddning, för alla oss…

2016

Patrik, ny Ansvarig Hantverkare på Bygg som här
får en privatlektion av Maria. Kanske i hur man får
igång andningen om man satt en kärna i fel strupe.

Maria Salvo Svendsen höll i utbildningarna på
ett förnämligt sätt. Om något någon gång händer
då vet vi hur vi ska göra, skönt.
Mehmet
hittade
snabbt en
kompis.

Zygmunt, Mario, Czeslaw, Artur, Andrzeij kan numera
hjärt och lungräddning! Man kan skönja en viss avvaktan,
men den gick över när Maria satte igång övningarna.

Cheslaw fick
till slut liv
i dockan.

Här räddar Arthur livet på Mario, efter att precis själv ha
blivit återupplivad.
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120 kg Witali har precis övat lungkompression på Pavel…

Jonny
med respektive.
Mehmet får in syre i lungorna på någon som slutat andas.

Danne övar på praktikant-Alex.

Mehmet, Janne, Pawel och Witali lär sig hur många gånger man ska
trycka på bröstet, och hur hårt, innan det är dags för mun mot mun.
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Det här med HLR utbildning är en
stor satsning vi gör! Måtte den
aldrig komma till användning.

Vårt stora projekt i Ribbyberg fortsätter, här kommer en
rapport från platschefen Anders gällande balkongerna.

Johan med kollega uppe i bomliften.
Kanske de förbereder inför demontering av
de befintliga balkongerna.
De befintliga balkongerna, precis innan vi plockar ner dem.

Tomas
jobbar på
med nya
stommen.
Här har vi plockat ner de befintliga
balkongerna, monterat upp nya
plattor och dessutom nya stommar.

Vi har köpt in lärkträ som vi använder
när vi bygger de nya balkongräckena.

Ghulami och Mirnes i gång med att montera de nya räckena.
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Augustin, en klippa!

Och så här snyggt blir det när vi är helt klara med ett par rader! Vi kan gå i området med raka, stolta ryggar!

Augustin, Latif, Tomas, Mirnes, Johan, Alexis, Anders, Ghulami, Juan, Redi och Cello är de som ser till att HSB
Brf Ribbyberg får nya fina balkonger i lärkträ!

Sida 15

Dino på Convictus får äntligen en ny bil och Bettan 2
pensioneras. Nu är det Bettan 3 som sköter grovjobbet

Kalle som förutom allt annat även är övergripande ansvarig för vår bilpark lämnar över nycklarna till Bettan 3 till
Dino som äntligen kan pensionera Bettan 2. Det är numera en lång tradition att vi håller Dinos verksamhet i
Högdalen med bil. ”Den kommer vara vårt enda fordon och kommer vara sjuktransport, mathämtningsfordon,
lager och stå till tjänst så att vi är mobila. Nyttan av Bettan 3 kan inte nog förklaras” säger Dino med ett leende.

Kalle, Dino och John framför Bettan 3. John driver en däckfirma och har stöttat Dinos verksamhet med däck
och allmän uppfräschning av bilen inför leverans.
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Vår hälsosatsning fortsatte med Yoga på
Hellasgården, är vi verkligen så viga!

Micke, Kalle och Jaqueline testar på en annorlunda yogaform. Yoga för löpare! Detta pass gick ut
på att få ordning på bindväven i kroppen och stretcha ut den.
Ofta så är det faktiskt den man har träningsvärk i och inte i muskeln! Det visste ni inte va? Fötterna
har mycket bindväv och därför blev det mycket ”fotmassage”, allt för att hitta sitt allra bästa löparsteg!
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Den 19 mars flyttar vi till vårt nya kontor! Så skönt…

Betong

Hus

Bygg

Stödenheterna

Jens, alltid lika glad och
optimistisk, härlig energi!

Här pågår byggandet av vårt nya stora konferensrum, det går undan minsann!

Sida 18

Vår kreativa grupp, med uppdraget att ”skapa en waoow känsla” när man kliver in i vårt framtida kontor
diskuterar här en sak med Jocke som ska hålla ihop bygget till rimliga kostnader. Vi på redaktionen undrar
förstås vad Jaqueline, Sebastian och Max kokar ihop för idéer…

Säga vad man vill om vårt nuvarande kontor, men frågan
är om vi inte trots allt även estetiskt byter upp oss?
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Tosse, en klippa när det gäller att bygga saker!
Och alltid glad, vad härligt!

Nikola anordnade en resa för alla på Dipart till Romme!
Vi blev 47 stycken som åkte och vi hade en kanondag

Nikola frågade ”Kan vi inte göra fler saker tillsammans?” Svaret blev ”Gärna! Problemet är att få någon som
håller i aktiviteterna.” Nikola svarade ”Jag kan hålla i en skidresa till Romme.” Och det gjorde han med råge!

Med en känsla för detaljerna som slår det mesta och med ett kompromisslöst förhållningssätt tog han sig an
uppgiften. Tänk bara att innan samlingen, som var tidig, åka till bagaren och hämta fräscha mackor åt alla…
Jenny gjorde som
de flesta, hyrde
grejerna på plats.
Nikola hade ordnat
så alla hade
färdiga paket att
hämta ut, som
passade i storlek.
Jaqueline, Patrik,
Micke, Charlie och
Johan på väg upp
i sittliften.
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Adolf, Grzegorz, Nikola, Jens och Augustin skrattar i kapp uppe på Rommes topp.

Olov (snowboardspecialist) och Nazif nöjda med dagen.

Charlie och Jenny i liften på väg mot nästa åk.

Och självklart blev det ett och annat stopp vid toppstugan.

Det var ett glatt gäng i bussen på hemvägen!

Den här dagen blev en verklig höjdare, gärna en blivande tradition, Tack Nikola för att du tog tag i det!
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Affärsområdet Betong firade med tårta! Vi fick förnyat
ramavtal med Trafikkontoret och kan ha kvar våra kompetenta bropatruller och vår etableringen vid Hornstull.

En tredjedel av alla duktiga betongspecialister, nämligen tjänstemännen, firar här att vi fått förlängt med
ytterligare 2+2 år i vårt ramavtal med Stockholms Stad och dess Trafikkontor. Nu ska alla våra duktiga
betongare som ser till att alla häftiga projekt blir färdiga också få käka tårta och vara med i Monthly, det blir
antagligen i nästa nummer! Oavsett så är det roligt att fira! Och här firas det med tårta för det här avtalet är
nog värt mycket i omsättning! Toppenbra och en utmärkt grundbeläggning de närmaste åren!
Vi vill även passa på att visa ett annat roligt projekt. Den
här trappan, precis vid spåret och det är St Eriksbron
vi ser, ska bytas ut. Alltså ta bort den befintliga trappan
och ersätta den med en helt ny i stål samtidigt som
tågen svischar förbi.
Inte helt självklart men vi har fått uppdraget och Martin
håller i det tillsammans med, just det, våra bropatruller!
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Affärsområdet Hus ligger tekniskt i framkant
Thomas som syns på tv-skärmen är inte hemma på grund av en, som man skulle kunna tro, Bad-hair-day!
Han är faktiskt riktigt förkyld, och vi alla vet ju hur en man mår när han är riktigt förkyld… Men eftersom Hus
har några av de mest tekniskt kunniga på företaget så var det enkelt ordnat med att ha ett planeringsmöte
genom en videokonferens istället.

OBS! Långfärdsåkning är inställt på Hellas i mars och april
och istället är det klättring som gäller….
Klättring på Klätterverket i Sickla!
Torsdagen den 7 april kl 17.00 så ska vi
klättra! Nybörjare som erfaren. Vi har
instruktörer på plats som hjälper till.
Du behöver ta med bekväma kläder
och all utrustning finns på plats!
Se mer på www.klatterverket.se
Anmälan görs till jaqueline@dipart.se
Anmälan är bindande och görs senast
den 18/3.
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Vårt årliga stormöte närmar sig…
Vi har stormöte den 11 mars (kl. 07-16) på Quality
Hotell i Sickla! Ett späckat schema som avslutas
med en känd och inspirerande gästföreläsare!
Quality hotell har många parkeringsmöjligheter
och det ska räcka till oss. Denna dag behövs inget
parkeringstillstånd. De har varslat Q-park och ingen
kommer gå och lappa på deras parkering denna dag.
Lunchmenyn består av kyckling eller gnocchi.
Allergier föranmäls så snart som möjligt till
0707322246.Till detta nummer anmäler man även
om man ska delta på After work efter mötet.
Anmäl senast 8/3. OBS är man föranmäld så får man
Förra året var Paolo Roberto vår gäst.. Undra vem det blir detta år?!!
ut dryckesbiljett!
Observera att sickla industriväg är avstängd från Värmdövägen ta istället avfart 260 mot sickla.
•

Vi kommer att börja med en tyst minut för vår kollega och vän Roger Evertsson.

•

Vi kommer som vanligt att uppmärksamma dem som varit med på resan i tio år!

•

Jens kommer att berätta lite om läget för Dipart, vart vi står idag och hur vi ser på framtiden. Mats
kommer att berätta om vår vision för 2018 och sen tillsammans med Jaqueline berätta om vad som
hände på personalsidan under året som gått och vart vi ska härnäst. Det blir spännande!

•

Våra affärsområdeschefer har varsin stund i rampljuset, likaså MB-gruppen, Arbetsmiljögruppen,
Hans Tilly och vår styrelseordförande Rune Brandinger.

•

Medarbetarenkäten så klart!

•

Och som vanligt kommer många bilder att tas under dagen så se till att visa dig från din allra finaste sida,
för vem vet vem kameralinsen zoomar in?!

Stegräknartävlingen avslutas den 6 Mars !!!
Har du missat att skicka in stegen någon vecka mellan 1 feb- 6 mars så är det
okej att göra det fram till och med 6 Mars. Glöm inte att just dina steg kan vara
avgörande för hela affärsområdet!!
De mailas till jaqueline@dipart.se skriv ”steg” i ämnesraden
Eller sms:as till 0707322246.
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