Vi fokuserar i det här numret på vårt affärsområde
Betong och alla kvalificerade jobb vi gör, med betong.

Fotograf: Jacob Gerle
Artur skär i betongen ute på Den Lybske Örn, det stora garaget vi renoverar i en partneringentreprenad åt
Haninge Bostäder. Läs mer på sidorna fyra och fem.
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Betong, något som vi på Dipart förknippas med, och så ska det förbli…
Vi fokuserar i det här numret av Monthly egentligen på två saker, dels vårt största affärsområde
Betong och dels på allt vi gör för att skapa ett företag där vi kan vara stolta, utvecklas och
trivas.
Vårt affärsområde Betong har en mängd möjligheter och också utmaningar. Stockholm
växer enormt och de stora infrastrukturprojekten upptar de stora riksbolagens flesta resurser.
Men förutom de stora projekten är det mycket annat som behöver renoveras. Jag tänker på
alla stora P-hus, alla stadens kajer och pirar, alla broar som behöver isoleras om och
allt annat där det är betong som bas. Jag bedömer att vårt affärsområde Betong har alla
förutsättningar för att växa och utvecklas på ett riktigt bra sätt framöver. Vi ska fortsätta att
satsa hårt på Betong och dess utveckling!
Utmaningen för Betong är densamma som för alla byggföretag i Stockholm idag. Resurser i
form av skickliga yrkesmän och tjänstemän är en stor bristvara. Det gäller för oss att verkligen
se varandra och vara lyhörda för individens behov så alla känner att de blir sedda och kan
utvecklas hos oss.
Vi har förlorat ett par mycket kompetenta tjänstemän på Betong. Glädjande är att vi lyckats
rekrytera lika många, minst lika skickliga, platschefer. Och nu kommer vi också fortsätta
med att förstärka affärsområdet. Nu i början av juni börjar Daniel som arbetsledare i Jacobs
grupp och meningen är att han ska bli skicklig på att driva renoveringar av P-hus.
Vi ska också fortsätta satsa på att vara ett företag där vi ser varandra, där vi får chansen
till utbildningar och kompetensutveckling samtidigt som stor kraft läggs på att vi lever vår
värdegrund. För lever vi vår värdegrund, då trivs vi och är stolta över vårt företag.

VD på Dipart Entreprenad och ansvarig utgivare Monthly
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Giraffpriset vi fick 2015 för vårt CSR arbete vandrade
vidare till en ny mycket välförtjänt pristagare…

Här på bilden ser vi årets sex finalister som var och en blir intervjuad och att alla var mycket meriterade stod utom allt tvivel.
Vi hade förra året äran att ta emot det prestigefyllda Giraffpriset från ”Social Venture Network”. Priset delas varje år ut till ett
företag, en person eller organisation som stuckit ut halsen och trott så starkt på något att man varit villig till ett stort risktagande.
Det ska handla om miljö, socialt ansvar eller etik och pristagaren ska ha åstadkommit goda resultat. Den 10 maj var det dags för
oss att låta vandringsgiraffen gå vidare till årets vinnare.

Här har precis Mats och Jens lämnat över vandringsgiraffen Raffe till årets vinnare Fair Action.

Mats berättade
vad priset betytt
för oss på Dipart

Fair Action får Giraffpriset 2016 med motiveringen:
”Det är mycket modigt att gå mot strömmen i en globalt etablerad bransch där starka
partsintressen tycker mänskliga rättigheter, hållbar utveckling och nytänkande är dyrt.
Det är banbrytande att i denna miljö, i främmande kulturer, nå fram med begrepp som
hållbar värld, förbättrade arbetsvillkor och levnadslöner. Mod och målmedvetet arbete har
givit påtagliga effekter bland regeringar, organisationer och företag. Årets Giraffpris tilldelas
Fair Action främst för deras arbete med att införa levnadslön”
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Vår utsände besökte Den Lybske Örn, partneringprojektet vi har tillsammans med Haninge Bostäder.

Vår platschef Jacob tog emot vår utsände
och tog sig med ett leende tid till en rundtur.
”Här har vi precis asfalterat och målat rutor”

Vi gick vidare och Jacob stannade till och
pratade lite med en trevlig göteborgare
som lade tätskikt. ”Vi jobbar gärna mer
med Er på Dipart, det fungerar bra”.

En bit bort pågick asfaltering av en annan yta. Projektet
är stort och det är ofta uppemot 25 yrkesmän på bygget.

Några veckor tidigare vattenbilade vi och då såg det ut så här.
På bilden är det Lennart som enligt Jacob gör ett kanonjobb.

30 kg väger
en enhet!

Garaget har ett stort problem. De vågräta balkarna ligger på
andra betongbalkar och där håller betongen på att vittra
sönder. Vi var tvungna att förstärka garaget för att säkerställa hållfastheten. Det fanns risk för ras helt enkelt!
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Jacob visar hur vi förstärkt de
vågräta balkarna och säkerställt garagets hållfasthet.

Jacob ledde oss vidare på bygget och vi
hamnade högst upp där det skulle gjutas.

Här uppe saknades fall på betongen vilket gjorde att vatten stod
mot husväggen. Vi har nu säkerställt att det är fall överallt med
ordentlig vattenavrinning och nya brunnar.

Pavel, förmodligen en av Stockholms allra
bästa betongare, är oerhört uppskattad!

Adam, Samet, Zygmund, Mario, Jokisaari, Andrzej, Daniel och sittande Pavel.
Ett av våra allra bästa betonglag och grymt duktiga på garagerenoveringar.
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Följ med på årets trevligaste utflykt!

Den 11 juni har vi hyrt en stor och vacker sjö ca 1,5 h
norr om Stockholm för alla Dipartare. Vill du ta med dig
din familj, dina barn, släkting, vän, leverantör eller kund
så är Ni alla varmt välkomna!
Vi fiskar utmed de vackra klipporna eller använder någon
av de 15 ekor som finns att tillgå. Vi garanterar att det
kommer nappa, många gånger!
För att krydda till allting kan vi avslöja att det även finns
ett tiotal riktigt stora fiskar som är extra hungriga denna
dag, och för dig som fångar den största fisken finns det
ett fint pris att erhålla!
Vid 15.00 serveras det pytt i panna, ägg och rödbetor.
Grillen står även laddad för de som vill tillaga sin fångst!
Om man vill fortsätta fiska på söndagen finns det tillgång
till övernattning på campingen, bara att ta med sig tält så
löser vi resten. Vi hjälper er även med fiskespö och en
liten draglåda om du inte har egen utrustning. Den får du
hämta i en liten butik som är öppen vid parkeringen
mellan 08.30-09.30.

Anmälning, för matens skull, sker till Malin senast den
7 juni Maila till malin@dipart.se eller ring 08-716 90 50.
Vi ses vid Holmsjön!
Bara kroka av..
napp jämt, hela
tiden

Bara trassel,
jämt, hela tiden
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Mer information om fiskedagen
Var och när träffas vi?

Vad är det för fisk?

Åk norrut på E4:an och sväng av mot Upplands Väsby vid
Volvo/OKQ8-rondellen. Ta första vänster på väg 273 och
passera Vallentunaavfarten. Vid nästa trafikljus, ta höger in på
Almungevägen och kör mot Almunge. I Almunge, ta vänster i Tkorsningen och följ skyltningen mot Hallstavik. Efter ca 28 km,
sväng höger vid skylt Fyrväpplingen 6. Följ skyltningen mot
Fyrväpplingen som ligger vid vägens slut, där finns sjön!
Vi börjar fiska vid tiotiden, men kom när det passar dig, och får
hålla på så länge vi vill. Om du glömt anmäla dig, kom ändå!

Du kommer troligtvis att fiska upp en och annan regnbågslax. Och eftersom vi hjälpt till att ”fylla upp” sjön med
extra fisk så finns det bra garanti för många napp.

Att komma ihåg

Vilken typ av bete är bäst?

Vem bär på information?

Det går alldeles utmärkt att kasta med små spinnare eller med
små skeddrag. Att meta är också effektivt. Bottenmete är för
effektivt, blir jobbigt när de sväljer kroken. Vi använder gärna
mask, räka eller powerbate när vi metar.

Nu hoppas vi ju självklart på strålande sol, men blir det regn
så är det bra att klä sig varmt. Ta med badkläder om du är
badsugen!

Har du frågor om någonting är det bara att höra av dig till
Malin som sitter i receptionen nu när Jenny jobbar med Bygg.
Du når henne på 08-716 90 50, eller malin@dipart.se.

Vad gäller vid övernattning?
Vill ni sova över så går det bra att tälta på campingen och det är
helt kostnadsfritt men tält tar man med sig själv. Vill man
fortsätta fiska dagen efter så går det också. Dusch, toalett och
vatten finns att tillgå.

Mat?
Vid 15.00 så serveras det pytt i panna, rödbetor och ägg och
fisken kan man grilla över elden. Grzegorz brukar ta med polsk
grym fläskkarré. Vi ordnar ved, salt, peppar, citron och
aluminiumfolie. På kvällen samlas vi också runt grillen och
njuter av fisk och sällskapet! Vi rensar fisken på plats, så ta
med kniv och tidningspapper som är utmärkt att förpacka den i,
Varför inte ta med en kylväska för fisken. Ta med fika!

Foto Torsten Anderberg

Till höger ser vi Mario och Åke. Bägge två är
storfiskare och har fått mer än 20 fiskar på en och
samma dag, men det hör till ovanligheterna, eller?
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Vi är alla hjärtligt och
varmt välkomna!

Vi byter brolager på Essingeleden vid Tomteboda

Vi byter brolager under Essingelden och gör samtidigt jobb uppe på en av avfarterna. Nikola som är arbetsledare diskuterar tillsammans med Alex som är platschef några problem. Här gäller det att tänka först…..

Vår etablering är utsatt och vi har haft ett flertal kostsamma inbrott och vandaliseringar. Det är oerhört viktigt
att placera allt som är stöldbegärligt på en så upplyst plats som möjligt. En mer passande vepa är beställd.
En av 12 domkrafter med en lyftkapacitet på 500 ton
som avlastar de befintliga brolagren så vi kan byta dem.

Det här är ett utmanande jobb som vi gör åt Trafikverket och vi från redaktionen
blev imponerade, men inte förvånade, över hur professionella Nikola och Alex är.
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Här diskuterar Alex och Nikola den kommande gjutningen där en helt ny brofog ska gjutas fast. En brofog tar
upp rörelserna i betongkonstruktionen som beror främst på temperaturskillnader. Vi har även tagit bort hela
avfartens tätskikt och ska lägga ett helt nytt i gjutasfalt.

Nikola och Alex, redan ett bra
radarpar på stora betongjobb.

Grzegorz, drygt tio år på Dipart
och tusentals timmar med nyttig
erfarenhet från liknande jobb!

Grzegorz, Alex, Nikola och Witali, på huk har vi Modo och Max. Det
här är med stor sannolikhet ett av Stockholms allra bästa betonggäng.
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Modo har med stort engagemang
praktiserat hos oss under sista
året på gymnasiet. Han kommer
förhoppningsvis fortsätta med att
bli lärling hos oss efter skolan.

Mitt första besök på Convictus…
En regnig torsdagsmorgon åkte jag, Malin, tillsammans med Jens ut till härbärget Convictus i
Bandhagen för att sprida lite solsken. Deras gäster får genom projektet Vision.nu göra gratis syntest
och prova ut ett par begagnade glasögon som matchar deras synfel. Här ska jag berätta mer om
denna spännande dag!
Vi möttes av ett underbart trevligt gäng lett av föreståndaren Dino som välkomnade oss in i deras
hemtrevliga lokal. Det kokades kaffe och förbereddes smörgåsar inför att alla gäster som ville ha
glasögon skulle komma. Och det hade redan blivit en kö utanför. Våra vänner optikerna hade
kommit och vi började plocka upp all utrustning.
Som nyanställd var det mitt första besök på Convictus, och överhuvudtaget på ett härbärge, så jag
visste inte vad jag skulle mötas av. Men när portarna slogs upp för dessa glada och förväntansfulla
människor kände jag mig ivrig inför att få hjälpa till.

Malin, Receptionist, Dipart

Optikern Katta hjälper Ossy hitta rätt styrka
Efter att gästerna torkat från regnet och tagit sig lite frukost började en lång kö bildas till vår synmottagning. Först i kön ställer sig Ossy
som är Dinos hjälpreda på Härbärget. Han är ett stort Hammarbyfan och då är det ju viktigt att kunna se på matcherna. Det var full
rulle och optikerna gjorde syntest som på löpande band. Det var otroligt imponerande att följa optikernas tempo och engagemang.
Totalt hann vi göra ca 60 stycken syntest som vanligtvis skulle ta flera dagar hos en optiker.

.

För att underlätta processen hjälpte jag, Jens och Alvar till att hitta glasögon med rätt
styrka. Eftersom många var både när- och översynta, hade brytningsfel samt olika styrka
på ögonen var det svårt, men lyckan som uppstod när man hittade ett par som passade
gästen var ovärderlig. När de kände sig nöjda med bågarna fick de välja ut ett fodral
samt ett par solglasögon.
Alvar testar glasögon på en gäst
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Ossy packar bilen med mat som ska med till härbärget där kocken Marius väntar.
Innan det närmar sig lunchtid så åker Dino och Ossy till Coop Extra för att hämta upp mat som Coop skänker till Convictus. Som
hjälp har de en skåpbil som vi har skänkt och den är till stor hjälp när de ska hämta mat eller annat som behövs till verksamheten.
Vi har även hjälpt till med att rusta upp köket så matlagningen blir enklare och roligare för kocken. Eftersom de lagar så mycket mat
är det en viktig fördel. När maten är klar slår vi oss ned med alla gäster och njuter av en underbar Chili con carne med saffransris.

Lotta gav mig en kram när jag hittade ett par glasögon som verkligen
matchade hennes synfel.

Ossy med ett par glasögon som fungerar bra.

Jag är tacksam för att jag fick följa med den här givande dagen.
Vi fick träffa många härliga människor som bjöd på glädje och skratt.
Det roligaste av allt var ju förstås att få hjälpa dem, eftersom jag själv
är närsynt så förstår jag hur jobbigt det är att inte kunna se ordentligt.
Den mest minnesvärda och härligaste kommentaren under dagen var
när en kvinna utbrast ”Jaha, det är så du ser ut!” till sin pojkvän, och
de kunde inte sluta titta på varandra.

Jag ser fram emot att delta i fler givande projekt i framtiden och tackar
så mycket för denna gång!
Malin
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Vi underhåller och renoverar Nacka Kommuns broar
och övriga betongkonstruktioner!
Max, som nu är ansvarig som platschef för vårt ramavtal med Nacka
Kommun, tog emot vår utsände och visade oss två projekt. Ett var hur vi
omisolerar en bro i Alphyddan och samtidigt sätter ny kantsten och det
andra var hur vi på natten underhåller kommunens broar. Vi följer med
Max och hans gäng ett dygn!

Vi träffade Lisa, Björn, Stene, Alex och Max 06.15 på vår etablering i Nacka. Cheslaw och Andrzej var iväg och
hämtade maskiner inför nattens övningar och missade tyvärr morgongenomgången. Det här är enligt Max ett
mycket väl fungerande gäng som tillsammans utför de mest skiftande arbetsuppgifter.

Vi har grävt och bilat fram den
befintliga betongkonstruktionen
och ska laga den genom att
isolera om den. Dessutom så
injekterar vi så befintliga
sprickor inte längre släpper
igenom vatten. På bilden ser vi
Stene, Lisa och Alex när de
sätter ny kantsten. Det var inte
så lätt som många skulle
kunna tro…
Alex och Lisa förbereder för utsättning, det måste bli rakt, och i våg!
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En koncentrerad Alex måttar med rätsnöret
in exakt var kantstenen ska vara. I andra
änden är Lisa och gör samma sak.

Stene har under tiden förberett för att stenen
ska komma på plats. Och när Alex och Lisa
var klara var första stenen redan i luften.

Med gemensamma krafter
och kunskap så kommer
stenen i rätt läge och
fixeras med kilar.
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Vi underhåller och renoverar Nacka Kommuns broar
och övriga betongkonstruktioner, forts från förra uppslaget!

När hela raden med kantstenar ligger i våg och
på en rak linje är det dags för gjutning. Stenen
ska fixeras för många år framåt. Stene hade
med sig allt som behövdes och bruket
blandades.

Samtidigt precis bredvid visade Björn
vår utsände hur vi borrat hål i befintliga
sprickor och injekterat för att täta dem.
Vår utsände tackade gänget för
lektionen och åkte därifrån med ny och
viktig kunskap i kantstensläggning.
Lisa och Alex gjuter fast kantstenen.
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Åt Nacka Kommun underhåller vi en mängd broar….

Vi har ett viktigt uppdrag vi fått av Nacka Kommun. Nämligen att
tvätta och underhålla deras broar och större betongkonstruktioner.
Cheslaw och Andrzej sköter jobbet galant och har lärt sig var alla
kommunens broar finns och deras benämning. Den här natten skulle
bron som går från Nacka Forum över till Jarlaberg tvättas och vi
passade på att göra jobbet på natten, då vi inte stör trafiken mer än
nödvändigt!

Andrzej, en klippa med 10 år på Dipart!

Cheslaw tvättar och underhåller bron, vi sköter givetvis även om undersidan men natten var mörk och de
bilderna höll för dålig kvalité för Monthly.
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Vår utsände intervjuade Marie samma dag som vi
jobbade med glasögonen
Vi satte oss vid samma bord som Marie under lunchen. Och det
var en glad tjej som precis hade fått glasögon och nu kunde läsa
igen. Det var läge för att ställa frågan ”får vi intervjua dig?” och
när vi förklarade vad Monthly är för något och varför vi vill
intervjua henne så var det okey.

Marie, berätta, vad har du varit med om här idag?
Vår utsände pratade en stund med Marie
Idag har det varit synundersökning här på Convictus för alla oss bostadslösa.
Om ni bara visste hur värdefullt det är för oss. Jag är så otroligt tacksam för att människor skänker sina gamla glasögon
till oss som inte har möjlighet att köpa egna…
Hade du kunnat skaffat glasögon annars, utan vår hjälp?
Nej. Det är ju en ekonomisk fråga… Och jag har inget socialbidrag. Och så är det bökigt och någon kalender har jag inte
heller. Jag vet ju liksom inte i förväg var jag är om två dagar. Jag lever ju lite i stunden liksom.

Vad innebär det här med att du idag fått glasögon?
Att jag kan läsa mer än bara rubriker!
Är det känt bland de bostadslösa att vi kommer ut till daghärbärgena och hjälper till med glasögon?
Ja det är det, ni har ju hållit på med det här länge. Du ser ju själv hur mycket folk som är här idag.
Har du kanske någon mer idé på vad vi skulle kunna hjälpa till med?
Fotvård skulle vara väldigt uppskattat bland alla, det vet jag. Många har väldigt såriga fötter. Och kläder av olika slag,
framför allt trosor eller underkläder överlag. Strumpor… Och en annan sak som känns som en ouppnåbar lyx är att
någon gång kunna få håret klippt av en frisör. Tänk om en frisör skulle kunna komma hit och klippa oss.
Vi på Dipart har skänkt mycket kläder hit, har du haft nytta av det?
Jamen, alla kläder, förutom min jacka, har jag fått här! Hälsa dina kompisar och tacka så mycket! Jag får alla kläder här.
Är det någonting mer du skulle vilja säga?
Ja och det är att vi, och jag vågar nog påstå att jag talar för alla oss bostadslösa, är otroligt tacksamma för dessa
initiativ. Både glasögonen och kläderna betyder så väldigt mycket. Tack av hela mitt hjärta, tack!

Insamlade kläder som delas ut till Convictus gäster

Marie och Dino (föreståndare) läser tidningen

Sida 16

Vi tömde lagret i Länna på kläder vi tidigare samlat in!

Tre skåp proppfulla med kläder såg Jimmie till att härbärget Convictus fick med sig. Till vänster om Jimmie
ser vi Ossy, som hjälper Dino med allt möjligt viktigt som behöver bli gjort. Han är för övrigt hammarbyare.

Till vänster ser vi kläderna vi skänkt i väntan på att
de tas om hand hos Convictus.
På bilden ovan, som är tagen senast när vi jobbade med
glasögonen så ser vi vart de hamnar. De tvättas och
hängs upp på galgar och inte långt senare så används
de av Convictus gäster.
Convictus lokal i Högdalen.
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Bropatrullerna, vårt ramavtal med Trafikkontoret.
Vi beskriver ett jobb ur mängden av uppdrag vi får.

Vi har av Stockholms Stad, Trafikkontoret, fått i uppdrag att demontera och sedan montera upp en vacker
konstutställning. Det är knixigt för de nya pelarna där konstverken ska sitta sitter inte på exakt samma avstånd
som de tidigare. Det är Mario och Petri som gör jobbet och på bilden ovan ser vi Mario framför arbetsplatsen.

Petri kontrollerar att konstverket hänger rakt. Här gäller det att vara stabil på handen. Alla konstverk är belysta
på ett speciellt sätt och Petri sa till redaktören att de är verkligen snygga.
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IB Nord, vårt stora ramavtal med Trafikverket löper på.
Förutom de stora jobben leder det till några små.

Här bygger vi en liten bro över en bäck där värdefull fauna finns. Den gamla bron var så dålig att det bara var
att lyfta bort den med grävskopan. Det här är ett annorlunda jobb för oss betongare.

Det är Fredrik och Fredrik som gör jobbet. I mitten ser vi någon av våra samarbetspartners som intar frukost
med oss. Kul jobb, skicka gärna en bild till redaktionen när det är klart.
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Resultatet från medarbetarenkäten!
2016 års medarbetarenkät är sammanställd och klar. På årets stormöte då vi fick chansen att svara på
enkätens frågor var vi 112 anställda varav 94 personer har besvarat frågorna.
Trenderna skiljer sig inte åt från tidigare år. Det sammanlagda snittet år 2016 på frågorna hamnade på 8,25
av 10 möjliga!
År 2014 låg medelvärdet på 8,3. Observera att vi detta år har lagt till en fråga om negativ stress. Jag tror att
det var fler än jag som reagerade på den frågan och stannade upp då frågan var ställd annorlunda och inte
som ett positivt påstående som de övriga frågorna, vi kommer tillbaka till det längre ner på sidan.

Social arbetsmiljö
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Observera att vi
visar axeln med
värdet från 5 till 10
i alla frågor!!!
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arbeta på Dipart
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Jag känner mig
delaktig i mitt arbete
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Dipart har ett extremt gott betyg där vi ser att alla frågor gällande den sociala arbetsmiljön har ett snittvärde som
ligger mellan 8,5-9,5 av 10 möjliga! Det är riktigt häftigt! Stoltheten över att arbeta på Dipart är extremt hög, 9,3 av
10. Vilket innebär att vi har en yrkesstolthet och vi står för det vi gör. Det upplevda samarbetet med kollegorna har
sjunkit något medan resterande frågor har ökat i snitt.
Denna fråga är ny för i år.
För det första: Den är ställd på ett annorlunda sätt jämfört
med de övriga frågorna.
För det andra: Den är inte helt lätt att svara på.
Det är den fråga med störst spridning av svaren och jag tror
att inte alla var uppmärksamma på frågeställningen.
Nästa år så vill jag uppmana er att kolla igenom frågorna
i lugn och ro och så får vi se vad utfallet blir då.
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Upplever negativ
stress i hög grad

Stress är något vi följer upp. I hälsotesterna våren 2017 får
vi se om dessa trender blir bekräftade eller motbevisade.
Hur som helst så måste vi ta allvarligt på stress. Det är en
folkhälsosjukdom i dagens arbetsliv där många faktorer kan
göra oss sjuka av stress. Om du tror dig se att en kollega
eller du själv är i riskzonen för ohälsosam stress så kan du
alltid ringa till HR, anonymt om du vill.
Så kan vi reda ut tillståndet och införa åtgärder om det
behövs. Vi kommer att i nästa nummer av Monthly skriva
mer om stress!
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Arbetsmiljö och Säkerhet
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Kalles analys:
”Ett högt betyg för ”Ledningen tar säkerheten på allvar”, vilket är kul att se. Det gör vi.
Det som också kan ses är att ”Vi har en bra arbetsmiljö” ligger lägre, och att trenden är att avståndet dem emellan ökar.
Varför är det så? och vad kan vi göra åt det? För vem är arbetsmiljön? Jo för alla som arbetar på företaget och
arbetsplatsen, inklusive mig. Och dig. Det är vi alla som ÄR Dipart, det är ingen egenlevande organism.
För att vi ska få en förändring behöver du
1) Följa de regler vi har.
2) Hur ser din egen arbetsplats ut? Gör den säker och påverka dina kollegor och UE.
3) Rapportera brister till arbetsledningen. Om ingenting då sker så vänd dig till ditt skyddsombud, händer inget då, vänd dig
till Kalle. ”

10

Våra Kärnvärden
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Våra Kärnvärden är viktiga för oss och är det som har bidragit till den kultur som vi har idag! Vi ser en
ökning i att vi lever Våra Kärnvärden vilket är jättekul! 9,7 vilket är enkätens högsta snitt!
Man har hittat sätt för att få våra kärnvärden att leva vidare. Till exempel så använder vi på HR Våra
Kärnvärden och talar om dem redan i rekryteringsfasen, då ser vi om person har rätt värderingar för oss.
Sedan så kan de användas som en kompass för vem som helst på Dipart i hur man agerar kring olika
situationer och de vardagliga beslut man tar. Ofta de gånger man känner sig nöjd och stolt för att man har
gjort det där lilla extra så har man förmodligen även agerat utifrån Våra Kärnvärden utan att man kanske
ens tänkt på det 
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Planering av våra projekt
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Planering är det område som Dipart och alla företag i byggbranschen tampas med. Hur planerar vi våra
projekt bättre när vi exempelvis inte vet vad som kommer finnas bakom den rivna väggen? Hur kan vi
undvika faktorer som stör vår planering? Jag upplever att vi har en rätt bra planering på Dipart och att den
största utvecklingspotentialen handlar om hur vi kommunicerar t.ex. tidplaner och arbetsberedningar för att
få med alla på tåget. Vi kan t.ex. bli bättre på regelbundna driftmöten, planeringsmöten osv. Detta år
kommer en stor satsning att göras på Betongs affärsområde för att skapa en organisation och
rutiner som fungerar. Med målet att det ska upplevas mindre rörigt för alla!
Frågan ”jag får rätt förutsättningar…” har sjunkit sedan 2014, det är fortfarande ett högt snitt på 7,7 av 10.
Det är såklart intressant att ändå fundera kring vad det gör att den har sjunkit. Vi har haft en del vakanser
som i nuläget är tillsatta men rekryteringen är ett ständigt pågående arbete och det är viktigt att vi
har rätt resurser i form av både kompetent personal och duktiga ledare. En stor ledarskapssatsning
har påbörjats för alla dem som har personalansvar. Det är en häftig ledarskapsutbildning bland annat
med en plan på genomförande som kommer pågå under minst ett år framåt. Så försvinner chefen på
utbildning i 3 dagar så kan du se om du märker någon skillnad i sättet hur han/hon kommunicerar eller till
exempel håller i ett möte när denne är tillbaka! 

Rätt förutsättningar i arbetet
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Ledning och förtroende
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konflikter på ett bra
sätt
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Jens har ett fortsatt stort förtroende som VD, 9,4 i snitt av 10! Enkätens näst högsta snitt! Alla frågor kring
ledning och förtroende ligger i snitt mellan 8-9,5 av 10. Vilket är extremt positivt!
Jag brukar säga, är det inte rätt däruppe så blir det aldrig rätt där nere

”Efter att ha jobbat ett år på Dipart så upplever jag att ledningen har
en genuin strävan efter att skapa ett sunt företag där vi har en god
lönsamhet genom att människor trivs och växer. Det blir äkta och
känns i organisationen först när det verkligen är en viktig hjärtefråga
för ledningen! Vilket jag upplever att det är här hos oss. Det är häftigt!”
Jaqueline har sammanställt
vår Nöjd Medarbetarenkät

Jaqueline

Utvecklingssamtalen 2016! Viktig info från Jaqueline:
Jag vill slå ett slag för årets utvecklingssamtal som kommer starta efter semestern och pågå under hösten.
Vi vet att inte alla fick ett utvecklingssamtal året som gick. Jag kan inte annat än ursäkta det och meddela
att ett av mina viktigaste mål fram till årsskiftet är att vi ska komma i hamn till 100%, att alla på Dipart får
ett utvecklingssamtal!
Detta år kommer det även att vara lite annorlunda för er, jag kommer att ställa lite högre krav på er alla för
att ni ska kunna få ut mer av samtalet. Detta genom att ni på ett formulär ska få skatta er själva på en
skala mellan 1-10 på er förmåga/kompetenser/egenskaper i olika områden. Denna ska tas med till
samtalet! Formuläret kommer att postas till er. Blir den uppäten av hunden så misströsta inte, den
kommer också att finnas i receptionen eller hos mig. Formuläret för kompetenskattningen som du ska
göra och det preliminära datumet för ditt utvecklingssamtal kommer du att få i nästa monthly.
Bolla frågor med er närmsta chef eller kontakta mig,
Soliga hälsningar
Jaqueline
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Sticklingebron åt Lidingö Kommun är helt färdig och
det blev en bro med karaktär belägen mitt i naturen.

Den här vackra bron har vi byggt! Från början var det tänkt att vi främst skulle renovera den befintliga men den
var i riktigt dåligt skick så det slutade med att vi gjöt en ny!

En bild på bron när den var formsatt och klar för gjutning.
Det krävs en hel del för att få ett bra slutresultat.
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Witali och Grzegorz var stommen i
det lag som gjorde jobbet! På bilden
ser vi när Witali klyver en regel.

