JANUARI

Januari 2017
Vi renoverar garaget vid Mörby Centrum och passar,
under natten, på att byta ut delar av avloppsstammen.

Jacob och Niklas diskuterar vårt byte av avloppsstammen som ska ske nästföljande natt.
Läs mer på sidorna 4 och 5.

Sida 1

Nu har 2017 dragit igång och vi har ett flertal stora arbetsuppgifter framför oss.
Vår bransch är överhettad. Det märks framförallt på att headhunters ringer oss. Ja, jag kan säga oss, för jag
blir också uppringd. Vi märker det också på att antalet svar när vi annonserar ut våra lediga tjänster är på en
historiskt låg nivå. Det absolut viktigaste för oss när det gäller att fylla de lediga tjänsterna vi har är en väl
fungerande HR funktion. Det är liksom där allt börjar. Nu när Johanna, som vi kan läsa mer om på sid 6-7, har
börjat känner jag att vi står väl rustade inför 2017. Mats, vår HR chef, och Johanna, blir en kompetent duo och
det kommer märkas genom att vårt rekryteringsarbete blir bättre och att allt som HR kan stötta med fungerar.
Vi kommer fortsätta jobba hårt på de områden där vi har stor förbättringspotential. Ett är vår byggservice
åt främst Trygg-Hansa. Vi har under 2016 genomfört en mängd förbättringar. Den senaste var att utbilda fem
snickare i att besikta skador. Det har visat sig fungera och avlastar våra projektledare. Nu har vi andra projekt
vi jobbar med. SharePoint ska lanseras för att nämna ett, en portal där alla involverade i ett projekt kan
kommunicera med varandra. Vi har även gjort ett system för att på ett mer eller mindre automatiskt sätt med
mail hålla våra försäkringstagare informerade om var i processen vi befinner oss. När det är i full gång kommer
vi ha kunder som är mer informerade under resans gång vilket underlättar för oss. Roligt är också att duktiga
hantverkare söker sig till oss, ofta rekommenderade av någon som redan jobbar på Dipart. Nu krävs snabbt
förstärkning inom planering och styrning av projekten samt dialogen med våra kunder. Jag hoppas på, och
räknar med ,att kunna redovisa ett flertal åtgärder till nästa Monthly. Allt bygger på att våra projektledare ska bli
kompletterade och avlastade, för dagens arbetsbörda är för stor. Heder åt dem som orkar hålla humöret uppe!
Ledarskap, oj så viktigt och faktiskt svårt. Vi ska under 2017 fortsätta att utbilda oss och det utbildningspaket för våra chefer som vi påbörjade under 2016 ska fortsätta. Tillsammans med den satsningen gör vi en hel
mängd andra. Vi skickar varje månad Dipartianer på olika kurser och det ska fortsätta. Extra roligt är den stora
satsning vi kommer göra tillsammans med Byggnads, den kommer kunna göra skillnad.

Den tillväxt vi på Dipart haft de senaste fem åren kommer sig av att våra kunder är nöjda. De upplever att
de fått den leverans vi kommit överens om och att resan dit varit bra. Vi ska fortsätta arbeta på att bli bättre på
allt som rör försäljning, avtal, inköp, produktion och avslut. Vi ska även under 2017 komma ihåg att allt bygger
på att vi skapar bra relationer och ett stort förtroende hos våra kunder. De är grunden till allt.
Med dessa ord välkomnar jag 2017 som kommer bli ett spännande år och jag är säker på att när året
summeras så har vi tagit ytterligare en hel mängd steg mot att bli ett ännu bättre företag för oss som jobbar på
Dipart och för våra kunder.

VD på Dipart Entreprenad och ansvarig utgivare Monthly
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Tidningen Byggindustrin gjorde en intervju med
Jens under temat ”Vad är kollektivavtalets betydelse?”.

Jens Hoffmann, vd för bygg- och anläggningsföretaget Dipart Entreprenad i Stockholm, berättar varför kollektivavtal är viktigt.

Vad betyder kollektivavtalet för er som arbetsgivare?
Kollektivavtal är en självklarhet för oss. Det är skönt och praktiskt att det finns färdiga spelregler som arbetsmarknadens parter har tagit fram gemensamt. Annars hade vi varit tvungna att förhandla om allt internt. Vi utför
många nattarbeten på vägar och broar där kollektivavtalet reglerar ersättning samt vila före och efter arbetspasset.
Det är bara ett av många exempel där vi har nytta av avtalet.
Jag tror att beställare uppskattar att vi har kollektivavtal och jag hade gärna sett att detta var ett skallkrav i fler
upphandlingar. Det vore bra om beställarna satte sig in vår kostnadsbild och införde en tuffare leverantörskontroll
för att försvåra för oseriösa aktörer och sortera bort orimliga anbud.
Vad betyder kollektivavtalet för era medarbetare?
Våra medarbetare uppskattar och respekterar att vi följer kollektivavtalet. Det är ju en form av garanti för att man har
rimliga anställningsvillkor och blir schysst behandlad. Vi försöker vara ett föredöme som arbetsgivare och erbjuder
alltid minst de villkor som avtalet stipulerar, ofta bättre än så. Vi har ett bra samarbete med fackförbunden och en
aktiv MB-grupp som betyder mycket för företaget.
Jag tycker att arbetstagare ska kräva kollektivavtal av sina arbetsgivare. Många som söker sig till oss har tidigare
jobbat på företag där de blivit dåligt behandlade. Vi anstränger oss för att ha en inkluderande personalpolitik bland
annat genom att: stötta våra medarbetare när de har problem, ta emot lärlingar och praktikanter, jobba mycket med
utbildning och uppföljning. Vi tror på mångfald och har 25 olika nationaliteter bland våra anställda. Vi stödjer ett lokalt
härbärge och driver ett glasögonprojekt för hemlösa.
Finns det några nackdelar med kollektivavtal?
Det är svårt att få till individuella lösningar för specifika behov.
Det kan också uppstå situationer där det är komplicerat att avgöra var gränsen går mellan olika avtal. Vi har
exempelvis yrkesarbetare som utför flera tjänstemannauppgifter i sitt arbete, gränserna mellan dessa båda grupper
suddas ut allt mer. Det bästa hade varit ett gemensamt avtal för alla som arbetar på Dipart. Vi gillar inte att dela in
oss i olika grupper för det kan lätt leda till en negativ vi och dem-mentalitet. I avtalsrörelsen 2017 hoppas jag att
fack och arbetsgivare tar sitt ansvar för att skapa en sund byggbransch som lockar till sig nya människor.
Rekryteringsfrågan en jätteutmaning! Hur får vi fler människor att vilja bli byggare?
Hur får vi yrkesarbetare att vilja vidareutveckla sig? Hur får vi bort svartarbete och ekonomisk brottslighet?
Dessa frågeställningar kräver mer samarbete och mindre konflikt.
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Vi renoverar garaget vid Mörby Centrum och passar
på att, under nattetid, byta ut delar av avloppsstammen.

Viktigaste uppgiften Jacob har att planera för, är
att byta ett avloppsrör på denna stora fastighet,
utan att stänga av vattnet. Därför gör vi det på
natten då förhoppningsvis ingen ska spola.
Avloppsledningen är dels underdimensionerad
då ytterligare en fastighet ska kopplas på
ledningen men den har också sett sina bästa
dagar.
Arbetet fortsätter i en del av parkeringshuset så
vattenbilnings-gänget med Jokisaari, Karpa och
Mehmet är på plats. Och då händer det grejer.
Utanför garaget håller Jokisaari och Mehmet
på att etablera vår vattenbilningsrobot.
Containern rymmer pumpen som genererar
tryck till vår vattenbilningsrobot.
Plyforna ska stoppa sten och betongrester från
att flyga runt i garaget medan vi vattenbilar.

Vi från redaktionen följer med Jacob när han
går in i garaget till de övriga killarna.
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Avstämningsmöte…

Pawel och Andrzej håller på att lägga sand över den nya avloppsledningen. De är båda rutinerade Dipartianer
med stor erfarenhet och många år med oss. Antalet avancerade betongprojekt de varit med på är stort.

Jacob, Pawel och Andrzej löser en del
praktiska problem, eller som vi brukar säga,
arbetsuppgifter.

Vi passar på att lägga ner ledningen från väggen också!

Innan vi lämnar grabbarna i Mörby hinner
Jacob också med att tillsammans med
Mehmet och Niklas hitta en lösning på hur
en gammal brunn ska hanteras.
Det var riktigt roligt att se det här jobbet och
hur vi hanterar det. Det var en stolt redaktör
som lämnade Mörby Centrum.
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Johanna har börjat på HR och ska arbeta med det
värdefullaste vi har, nämligen vi som jobbar på Dipart.

Hej Johanna. Du har precis börjat hos oss som HR Generalist. Berätta lite om dig själv, vem är du?
Jag är 34 år gammal och kommer från Sandviken utanför Gävle, men har de senaste fem åren bott i Stockholm,
efter mellanlandningar i både Gävle och Umeå.
När jag inte arbetar så träffar jag vänner och tränar på Friskis (vilket jag behöver bli bättre på).
Sen är jag är ett hängivet Brynäs-fan! Så jag ser från ståplatsläktaren gärna en hockeymatch eller två.

Vad har du för utbildning Johanna, vad har du läst?
Jag läste Natur- IT på gymnasiet som 1 av 4 tjejer, men det gick inget vidare. Jag kände mig aldrig välkommen
som tjej så då bytte jag till Samhälle istället, vilket gick mycket bättre. Sen har jag pluggat på universitetet i Umeå
där jag läst beteendevetenskap, juridik, samtalsmetodik och arbetsmiljö/organisation. Utöver det har jag en
examen som studie-och yrkesvägledare samt en del kurser jag gått via tidigare arbetsgivare kopplat till mitt
arbete.

Vad har du jobbat med tidigare i din karriär?
Jag började arbeta när jag var 16 år och har under studietiden arbetat med allt från hemtjänst, skola, personlig
assistent och med mördare på häktet.
Efter min utbildning i Umeå så fick jag ett erbjudande att jobba med omställningen på industriföretaget Sandvik i
Sandviken som varslade 800 medarbetare, vilket jag tackade ja till så det var bara att återvända till brotts-platsen.
Sedan blev jag anställd på Trygghetsrådet i Gävle där jag arbetade med nedläggningen av Ericsson som berörde
900 personer. Mina främsta arbetsuppgifter var då rådgivning, utbildningsansvar och kontakt utåt mot
rekryterande företag. När jag flyttade till Stockholm arbetade jag något år som personalkonsult och hjälpte företag
och organisationer med olika personalärenden. Och nu kommer jag senast från Trygghetsrådets dotterbolag
Startkraft där jag arbetat som rådgivare och projektledare för uppsagda arbetare och där mitt ansvarsområde varit
just byggbranschen.
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Johanna, det var drygt 80 sökanden till tjänsten, varför tror du att just du fick jobbet?
Jag kände direkt att det var mitt jobb! Att få jobba med helheten i en bransch som jag tycker är spännande
och rolig, utan krusiduller. På något sätt förmedlade jag väl det till Mats på telefon och sedan på intervjuerna.
Sedan är det förstås positivt att jag har erfarenhet från branschen och är van vid att arbeta med personalfrågor.

Du har nu varit hos oss i en vecka och hur känns det så här långt?
Ja, jag somnade kl. 20.00 igår och vaknade på soffan i morse, det säger väl en del? Det är mycket att ta in
och jag är inte van vid att bara sitta på ett kontor. Är van att vara ute och plöja på fältet. Och det känns jättekul,
och jag har fått ett riktigt bra välkomnande.

Har du fått en bild över vad du främst kommer arbeta med?
Ja det har jag fått. Allt från det strategiska till det operativa och från detaljerna till helheten. Rubbet!

Är det några specifika frågor du vill driva? Vad brinner du för?
Jag brinner för människor och delaktighet. Jag vill följa upp och se till att Dipart är så bra som jag tror att det
kan vara, där kontakten mellan fält och kontor är god och alla känner sig sedda och delaktiga och att vi alla
arbetar tillsammans.

Hur mycket kommer vi som är ute på byggena märka av dig?
Mycket, hoppas jag! Jag vill vara synlig och stöttande så ring och bjud in mig! Jag vill inte vara en HR-tant som
sitter på kontoret och fluffar, jag vill vara med där det händer.

Vad är det viktigaste för att HR ska fungera på ett byggföretag?
Att man använder sig av och verkligen inkluderar HR! Vi måste ut på
byggena och bodarna för att lära känna de som jobbar här och visa
att vi finns, inte bara sitta på kontoret.

Berätta, varför sökte du till Dipart?
Jag satt med en betongkille och inventerade företag då jag såg tjänsten
som HR-generalist. På kvällen när jag kom hem satt jag och granskade
hemsidan och föll för det mesta. Framförallt presentationerna av alla
anställda. Sen engagemanget hos företaget, både internt och externt.
Hela känslan var bra och jag kände att; Det här jobbet ska jag ha,
det är mitt!
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Vi renoverar balkongerna på Bastuhagsvägen
och passar på att både bredda och fördjupa dem.

När vi från redaktionen kommer till bygget håller ställningsmontörerna på för fullt med att resa ställning till etapp två.

Ställningsmontörerna var riktiga proffs, och
tro redaktörn, det ser ett vant öga direkt.

Ari som är platsbas på det här projektet berättar för oss ”här ser
vi en befintlig balkong med en fin blomlåda. De ska vi skära ut,
renovera, och monterar sedan dit dem på de nya aluminiumräckena. Det kommer bli riktigt bra”.

Samuel visar hur vi breddat balkongen med 78 cm!

Ari tar med oss bort till den delen av huset där
arbete pågår för fullt. Vi stannar till hos Johan
som är i full färd med att naja armering.
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Från vänster ser vi: Manne, Ari, Samuel och Johan

Här har vi förmodligen ett av Stockholms allra bästa balkonggäng! Och vi från redaktionen kan bara konstatera att
bygget är rent och snyggt, ställningen är besiktad och godkänd och tidplanen följs. Det sammantaget brukar
innebära att slutkunden kommer bli nöjd, projektet blir lönsamt och alla inblandade är stolta och glada!

Roligt med projektet är att vi hjälpt bostadsrättsföreningen med bygglov. Det krävdes säkert Olovs breda erfarenhet
på området för att få igenom en fördjupning på 10 och en breddning på 78 cm.
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Vi monterade belysningsstolpar på E18 åt Trafikverket.

I Kungsängen är arbetet nu avslutat på fem broar med gjutning av nya kantbalkar samt montage av totalt
25 stycken nya belysningsstolpar. Utmaningen var dock inte arbetet i sig utan det var de svåråtkomliga
platserna på vilka stolparna skulle monteras. (Redaktionen beklagar att vi inte kan leverera en bild på en monterad
och helt färdig belysningsstolpe.)

”Ibland var det trettio meter upp till bron och på bron var det sedan trafik i 120 km/h. Det har krävts ett
omfattande ställningsbygge med en 900 meter lång hängställning och trafikavstängningar med flera
kilometer betongbarriär.” Berättar vår platschef Jacob.

Bron utan den nästan kilometerlånga hängställningen.

Bron med den kilometerlånga hängställningen.
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Uffe rattar lugnt och säkert vår lastbil, och ofta
då med spolaggregatet monterat och i full gång.

Vi har i vårt ramavtal med Nacka Kommun i uppdrag att spola och göra rent inte bara räcken runt kommunens
vägar utan även inuti vägtunnlarna. Här ser vi Uffe spola en tunnel tidigt en morgon.
Jag är faktiskt
grym på det här
med lastbilar

Uffe, som tillsammans med Stene kör våra två lastbilar, är
verkligen uppskattad. På de här bilderna ser vi när han spolar
tunneln ner till Nacka Strand. Antagligen gör han det en tidig
morgon för att inte störa oss andra som har en vanlig dygnsrytm.

Förutom att spola så servar Uffe våra byggen med transporter.
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Klarabergskajen eller ”Kaninen” som vi renoverar just nu.

Kantbalken som skall bytas ut

Jacob som är platschef berättar att det är tre
huvudsakliga uppgifter som skall utföras.
”Kantbalken längs hela Pampaslänken skall
bytas ut, ovansidan på tunneltaket till
Klarabergstunneln skall tätas och så ska inloppen
till tunnlarna tätas och repareras.”

Grzegorz och Witali med sammantaget 22 år på Dipart
är en viktig del i Jacobs grupp. ”Mycket kompetenta och
dessutom snabba, jag gillar dem”.
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Jacob och Modo diskuterar hur arbetet fortskrider. Modo började hos oss tack vare det samarbete vi har med
Botkyrka Gymnasium som varit lite av en succé. Gymnasiet har problem med att få ut sina snart färdigutbildade
betongare på praktik och sedan i lärlingsanställningar och vi växer och behöver framtidens yrkesmän. Hittills har
vi tack vare det här samarbetet fått Modo och Samet som båda nu är anställda hos oss.

Jacob på den nygjutna betongplattan
ovanpå inloppet till Klarabergstunneln.
”Nästa steg blir att byta kantbalken,
gjuta ihop den med plattan och täta.”.

I väntan på en leverans passar ställningskillarna på att busa
lite med Saeid, som en bit bort vattenbilar för fullt.
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På uppdrag av Trafikkontoret byter vi fyra broar i Husby!

De fyra gamla gångbroarna av betong rivs då de är i dåligt skick och ersätts med nya stålbroar.

Max gäng håller på med
att gjuta brofundamenten.
De är ett extremt kompetent gäng
som gör jobben ute på fältet. Björn
håller i mycket av arbetsledningen,
Lisa, Alex, Czeslaw och Andrzej är
sedan med och får broarna på plats.
Fredrik, till vänster, som normalt sett
arbetar med vårt ramavtal IB Nord,
hjälper också till.
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Här ser vi ett lyft av en liknande bro vi
gjorde förra året. Och inom kort lyfter
vi dit ytterligare fyra stycken.

Vi ska tillsammans med Byggnads genomföra en stor
satsning på kompetenshöjande åtgärder.

Christer från Byggnads, Mats och Johanna från oss och Ville, också Byggnads diskuterar temat ”En Byggbransch för alla”.

Byggnads har via Europeiska socialfonden fått bidrag på närmare 35 mkr för att lösa bristen på arbetskraft –
pengarna kommer gå till att höja kompetensen i små- och medelstora byggföretag i stockholmsregionen.
Projektet går under namnet ”En byggbransch för alla ” och vi på Dipart är ett av 26 företag som kommer att
vara delaktiga i satsningen. Det är hedrande att Byggnads valde oss och satsningen ger oss stora möjligheter.
Olika utbildningar ska skräddarsys
utifrån de behov som finns i vår verksamhet. Det handlar om kompetensutveckling inom områdena:
-

yrkesutbildning för att bli en
skickligare yrkesman.

-

bättre arbetsmiljö med mer jämställda
och inkluderande organisationer.

-

digitalisering, vilket innebär att vi
säkerligen kommer att utveckla våra
arbetsmetoder med hjälp av
datorverktyg ute på våra projekt.

En analys- och planeringsfas kommer att pågå fram till den sista augusti 2017. I den fasen kommer vi som ett av
fyra företag, genom Mats deltagande, vara aktiva i styrgruppen. Därefter när allt godkänts så drar satsningen
igång och pågår fram till 2021. Mer information kommer löpande.
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Vi byter till en bättre leverantör av arbetskläder.
Vi har bytt leverantör av arbetskläder för att vi ska få bättre service, kunna beställa kläderna på nätet och för att
slippa åka till butikerna och hämta det vi köpt. Dessutom sänker vi våra kostnader markant och får bättre kvalité.
Yrkes & Profilkläder i Botkyrka är vår butiksleverantör. Det finns en provkollektion av byxor på kontoret så ta
chansen nästa gång du är inne. Skorna är av samma modeller som hos Grolls så där skiljer sig inte storlekarna.
1.
2.
3.
4.
5.

Du loggar in med din dipart-adress på hemsidan, www.blaklader.se
Fyller i dina storlekar.
Fyller i den adress du vill ha kläderna levererade till.
Fyller i littra, d.v.s. projektnummer.
Lägger det du vill beställa i varukorgen och skickar beställningen.

En förfrågan skickas då till din närmsta chef som, med lite tur, godkänner ordern.
Ett par dagar senare är den levererad till ditt bygge och du är hel och ren igen.

Är det första gången
så trycker du här och
får ditt lösenord

Sida 16

Håll musen över
”Produkter”.

Tryck på ditt
affärsområde.

Då kommer de produkter upp som är relevanta för just dig. Vår bedömning är att vi både kvalitetsmässigt och
när det gäller sortimentet, tar ett steg i rätt riktning med det här leverantörsbytet.

Om du lägger in dina
storlekar under
”mina sidor” så
kommer de upp som
förslag direkt.

Inköpssumman är begränsad till 4500 kr per person och år. Din orderhistorik samt saldo finner du under
”Mina sidor”. Skulle du behöva köpa för mer än så måste du få ett godkännande av din närmsta chef.
Verkar det krångligt? Känn lugnet. Om du tycker det är krångligt så är du
inte ensam. Och vi löser det.
Jonas har gjort en lättläst steg-för-steg-instruktion som går att hämta i
receptionen på kontoret i Nacka eller få skickad till sig via mail.
Dessutom så är Erika i receptionen ingen vanlig receptionist. Hon hjälper
Jens med massor av saker, sköter hela kontoret så det fungerar praktiskt,
sköter allt med klädinsamlingen och massor av ytterligare saker. Hon kan
i lugn och ro hjälpa dig med det här, fråga henne bara så är det löst.
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Erika hjälper oss som
behöver lite stöttning.

Vi var på Klaragården, som är en fristad för kvinnor,
och genomförde syntester och provade ut glasögon.

På Klaragården har gästerna möjlighet att duscha, tvätta eller byta kläder och få stöd med både kortsiktiga och
långsiktiga förändringar av sin livssituation. En sådan förändring kan vara att prova ut ett par glasögon och få en
fungerande syn. Vi blir alltid lika förvånade, många ur den här gruppen lever utan att kunna se ordentligt.

På Klaragården är bara kvinnor välkomna. Nya chanser
kommer under våren då även männen är välkomna att
vara med och hjälpa till! Vi återkommer med datum.

De fyra optikerna tillsammans med
Erika och Johanna från oss efter en
givande dag på Klaragården.

Johanna med en glad kvinna som fick glasögon.

Om man skulle känna sig
osäker på att följa med ut
till härbärgena så är det till
lika stor hjälp att tvätta,
sortera och mäta upp
styrkan på alla begagnade
glasögon vi samlar in. Det
gör vi tillsammans med
optikerna på en av våra
arbetsdagar! Det är
dessutom väldigt trevligt
och roligt! Anmäl dig till
Erika…
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Erika sköter kön till optikerna och
skriver ett enkelt journalpapper.

Vår årliga klädinsamling till Convictus har dragit igång.
Vi har tjuvstartat årets klädinsamling till Convictus härbärge i
Högdalen och på en dryg vecka har vi redan fått ihop en liten
skåpbil full. Det är roligt att se ”berget” växa på kontoret dag
för dag.
Den 7 mars ska vi lämna kläderna till Dino på Convictus och
redan samma dag kan härbärgets gäster ekipera upp sig.
Fram till dess tar vi gladeligen emot donationer, stora som
små. Extra uppskattat är underkläder, varma ytterkläder, skor
och ryggsäckar.

Erika på kontoret som ansvarar för insamlingen

Många skänker kläder runt jul och nyår. När vår insamling
anländer i början på mars så kommer den vara efterlängtad,
för då är julgåvorna sedan länge på upphällningen.
Kläderna som vi samlar ihop hamnar direkt i ”butiken”.
Där kan gästerna, om de har lust, efter en varm skön dusch,
hämta rena kläder och det är oerhört uppskattat.

Värt att nämna är
att den av oss
som jobbar med
Vision.nu eller på
Convictus får
normal lön.

Gunsan, i ”butiken” med en av gästerna.
Jens, du har varit på Convictus flera gånger och hjälpt till. Vad hade
du för tankar första gången du gick ner i deras källarlokal i Högdalen?
Jag var nyfiken på att se hur de hade det och vilka människor jag skulle möta.
Hur blir du bemött av de som jobbar där och alla härbärgets gäster?
Jag får ett varmt välkomnande! Det är jättetrevligt! Man får kaffe och allt möjligt!

Jens hjälper gärna till på
Convictus. Han byggde
bland annat ”butiken” där
Gunsan jobbar.

Jens, berätta, hur gick dina tankar när du lämnade Convictus efter att
ha gjort iordning deras butik? Att det var skönt att göra det där jobbet.
De får bättre ordning och lättare i sin vardag.
Varför anmäler du dig till att hjälpa till? Vad ger det dig tycker du?
Det är skönt att hjälpa till. Jag tycker att man ska göra det om man har tid och kan!
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På tisdagar, efter jobbet, spelar vi innebandy!

Redaktionen vill passa på att slå ett slag för våra aktiviteter. Uppslutningen på tisdagens innebandy börjar ta sig
och snart fyller vi en hall på egen hand! Men utan avbytare blir man trött och då saknar vi fler kollegor.

René siktar mot mål och är grym. Hästkondis

Nazif använder sin storlek men visst
hade basket varit enklare, eller?

Alex fintar Nikola ordentligt just när redaktörn knäpper.

Alex, Johanna, René, Erika och i bakgrunden Ida och Jonas.
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Så här trötta och glada blir vi av en timmes hårt innebandyspelande! Den här gången var vi många och det var
otroligt kul! Och vi vill bli fler. Det är härligt att blanda nytta med nöje på det här viset och samtidigt lära känna
varandra bättre.
På tisdagar spelar vi innebandy och på torsdagar har vi tidigare spelat fotboll, men nu är dags för något nytt.
Nu ger vi oss på världens snabbaste bollsport, badminton!
När? : Tisdagar 17-18 Innebandy
Torsdagar 17-18 Badminton, hitta en kollega att spela med eller kom bara
Var? : SATS Nacka Strand (parkera gör du vid kontoret eller i garaget vid SATS.)
Meddela Erika om du vill prova på badminton. Hon har racketar och bollar att låna.

Sida 21

Mitti tidningen rapporterade om ett jobb vi
verkligen misslyckats med. Tråkigt och en
tydlig väckarklocka för oss!
Läs artikeln på nästa sida eller på Mitti tidningens hemsida.

Jag blev uppringd av journalisten som granskade vårt sätt att renovera den här fuktskadade lägenheten.
Det jag kom fram till efter att ha läst i vår logg samt diskuterat med inblandad projektledare var följande:
Vi fick uppdraget den 7 juli på mail från Trygg-Hansa och besiktade skadan någon dag senare. Redan den
13 juli fick vi hantverkarformuläret påskrivet av försäkringstagaren.
Den 25 juli började vi riva ut det skadade materialet i lägenheten och var helt klara den 10 augusti. Därefter
påbörjades torkningen av vår avfuktningsentreprenör. Den 26 oktober var skadan helt torr. Så här långt har
det gått som det ska.
Vi har en orderstock av skador som vi betar av. Det är ovanligt att vi kan komma direkt dagen efter att en skada
rapporterats som torr. Men säg att max en vecka kan vara acceptabelt som väntetid innan återställandet startar.
Här har vi missat. Den ansvarige hantverkaren som fick jobbet lyckades inte komma igång och slutade sedan
hos oss. I den överlämning som har skett till den nye Ansvarige Hantverkaren tappades det här ärendet bort.
Jag bedömer att vi är skyldiga till en försening på mellan 6 och 8 veckor. Jag har meddelat Trygg-Hansa att vi
självklart står för de kostnaderna det lett till. Det är också förståeligt att när man läser artikeln får man en delvis
annan bild. Men min utredning är ändå tydlig, vi har missat och försäkringstagaren har fått vänta i upp till 2
månader i onödan.
Det kan också vara värt att nämna att vi nu är helt färdiga med de arbetena som ingick i vårt åtagande.
Försäkringstagaren har inte tät och ytskikt i sin försäkring så de arbetena ingår inte i vårt jobb. Vi har sökt
honom för att få ett besked på om han vill att vi ska göra de arbetena.

Slutligen är detta ett bevis på, vilket vi redan kände till, att vi är för få som håller i planering
och ledning av vår byggservice. Det krävs att vi vidtar åtgärder och förstärker vår organisation.
Diskussioner var redan igång innan den på nästa sida allt annat än smickrande artikeln skrevs.
Min förhoppning är att redan i nästa Monthly kunna presentera en genomtänkt handlingsplan
på hur det ska gå till. Då tänker jag mig att kunna presentera nya roller i vår organisation och
faktiska personer som ska axla dem. Allt annat blir tomt prat.
Vi har diskuterat igenom en omorganisation som om den blir som vi tänkt oss kan vara ett stort
steg till att både förstärka hela styrningen av vår byggservice och att avlasta våra projektledare
som under allt för lång tid fått jobba hårt. En orsak till att vi gör det är också att alla våra
hantverkare ska få snabbare besked och tydligare information, vilket kommer underlätta för
oss ute på fältet.

VD på Dipart Entreprenad och ansvarig utgivare Monthly
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Jousef Al Alami i köket, närmast i bild är toalett och badrum. Foto: Maja Nilsson

Utan toalett och kök i elva månader
Jousef Al Alami upptäckte att badrummet i hans bostadsrätt i Vårby var fuktskadat för ett år sedan, vilket rapporterades till bostadsrättsföreningen. I mars påbörjade han renovering av köket och upptäckte att fuktskadan från badrummet även spridit sig dit. Han kontaktade
sitt försäkringsbolag, Trygg hansa, som i sin tur anlitade byggföretaget Dipart som skulle renovera skadan.
– Sedan mars förra året har jag bott i en annan lägenhet. En tredjedel av min lön går till bara boendekostnader, och fortfarande har jag
inte fått något slutdatum när allt ska vara klart, berättar Jousef som har haft dubbla boendekostnader sedan mars förra året och nekats
ersättning från försäkringsbolaget.
I lägenheten är både kök och badrum utrivet men fortfarande väntar han sedan flera månader på att hantverkarna ska slutföra arbetet.
– De lyfte upp golvet och lät det torka i juli, sedan var de här i september och lade några spånskivor. Sedan dess har de inte varit här.
– Jag har hamnat i kläm och det kostar pengar. Jag kan inte göra någonting, bara vänta.
Enligt Jens Hoffmann, VD på Dipart så har det skett ett misstag i kommunikationen, Jousefs renovering föll mellan stolarna.
– Vårt företag återställer mellan 800 till 1000 skador om året. Processen tar en viss tid dels för att vi ska dokumentera och få skadan godkänd
av försäkringsbolagen och dels för att skadan ska avfuktas innan vi kan börja återställa. Det är viktigt att man förstår omfånget av de här
arbetena vi utför, det är inte så snabbt gjort, som man kanske tror.
Men i just Jousefs fall så visar det sig att ansvariga hantverkare aldrig dök upp när arbetet skulle slutföras. Något som företaget säger sig
inte ha vetat om.
– Den enda som är ansvarig och man kan skylla på är mig. Jag som vd är ansvarig för att det här ska fungera. Jobbet för hantverkarna är
väldigt självständigt och det fungerar vanligtvis bra, men den här gången gjorde det inte det, och det är enbart mitt fel.
Hur gör ni för att det här inte ska hända igen?
– Vi behöver förbättra våra projektrutiner och arbetar med att förstärka vår organisation, vi håller på att rekrytera fler projektledare och fram
tills dess så har vi skurit ner antalet arbeten som vi tar på oss. Nya hantverkare är nu på plats och arbetet är i gång enligt Dipart.
– Jag kan bara beklaga att det blivit så här för just den här kunden, han har varit väldigt tålmodig. Nu är vi på plats och kommer
slutföra arbetet så fort som det är möjligt.
Som försäkringstagare hos Trygg hansa krävs det att vattenskadan inte är gammal för att få ut ersättning för dubbel bostad, vilket
kan vara en anledning till att företaget inte beviljat ersättning.
– Om man börjar renovera själv och i samband med det valt att flytta till annan bostad under renoveringstiden och till exempel upptäcker
en gammal vattenskada så ersätts enbart själva arbetet för skadan. Hemförsäkringen täcker inte merkostnader så som
annat boende i de fallen, säger Håkan Franzèn, försäkringsexpert på Trygg Hansa.
Arbetet skulle slutförts i oktober förra året enligt Diparts logg, – en sådan försening är högst ovanlig enligt, enligt Trygg hansa.
Men kan inte uttala sig om det specifika fallet på grund av sekretess.
– En renovering som ska ta sju veckor kan inte ta ett halvår. Därför har vi ständig kommunikation med byggföretagen. Men om det
nu skulle hända så får man se över de specifika ärendena och se hur kunden drabbats. Har vi som försäkringsbolag eller vår anlitade entreprenör brustit så att kunden drabbats ekonomiskt av ökade boendekostnader då en återflytt försenats, får vi hitta en
lösning på hur det kan kompenseras, säger Håkan Franzèn. Jousef har överklagat beslutet och Trygg hansa kommer nu att gå
igenom ärendet igen.

Maja Nilssonmaja.nilsson@mitti.se
24 januari 2017, 19:34
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Vårt affärsområde HUS körde gokart på sin Kick-off.

HUS roade sig en kväll med att köra HUS-mästerskapet i gokart!
Det var ett gäng hårda vinnarskallar som gav sig ut på banan. Kampen var tuff och resulterade i både stora
leenden och brutna revben. Segrade gjorde Jonas, inte helt otippat då han under 2016 tagit hem både brons i
junior-SM och 8:e-plats i SM i V8 Thunder Cars. Upp på prispallen tog sig även Thomas (2:a) och Johnny (3:a).
När vi såg Jonas köra så förstod vi att tur har absolut ingenting med resultatet att göra. Vi fick oss alla en
körlektion och så hade vi riktigt roligt dessutom.
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