FEBRUARI 2017

Patrick Lepierre, vår nya chef för affärsområdet
Betong, blev presenterad och fick träffa hela gänget.

Då fick vi alla äntligen träffa Patrick. Och ska sanningen fram så var många nyfikna, vem är han egentligen?
Vi på redaktionen tror att alla kände sig nöjda efter mötet där Patrick blev introducerad till oss och sedan
berättade om sin ganska annorlunda bakgrund.
Läs mer om Betongs Kick-off på sidorna 6 och 7.
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Det finns anledning att lyfta våra grundläggande värderingar
Det fattas beslut i världen som leder till att stora grupper människor, ja hela nationer, blir ovälkomna
och då tänker jag på USA. Det är stora politiska strömningar i Europa med protektionistiska förtecken
som vinner mark i bland annat Frankrike. En avskyvärd handling har hänt i Stockholm och ett flygblad
med oacceptabelt innehåll hittas på en anslagstavla i en av våra etableringar.
Det finns orsak att tydligt och rakt klargöra vad vi på Dipart står för som företag.
Vi står för mångfald i alla dess former. Vi står för att vi som företag, vårt svenska samhälle och hela
vår värld mår bra av olikheter och allas rätt att vara sig själv så länge vi också respekterar andra.
Det finns en stor majoritet av goda människor i alla grupper och så finns det andra som gör handlingar
vi aldrig kan acceptera. En person kan skjuta ihjäl väldigt många människor på en ö i Norge och vara
vit och skandinav. En annan, som är invandrare från ett land långt bort, kan stjäla en lastbil och meja
ner människor som är ute och promenerar. Dessa handlingar är oacceptabla och vansinniga.
Handlingen är grym och personen ska lagföras, punkt. Men att koppla en enskild individs, eller en liten
grupps vansinniga handling till många människors religion, ras, kön eller något annat är fullständigt fel.
När det nu till och med hos oss har dykt upp ett flygblad med rasistiska förtecken så ska det vara
fullständigt klart att det är budskap som är helt oacceptabla. Därför att de bryter mot vår värdegrund.

Vi på Dipart kommer alltid stå för allas lika värde, oavsett religiös tillhörighet eller politisk åsikt, oavsett
din sexuella läggning, oavsett varifrån du är eller vilken färg du har på ditt skinn. I praktiken kommer det
innebära att på Dipart är precis alla välkomna och blir bedömda efter hur de agerar och uppträder mot
sin omgivning, inget annat.
Såna är vi och så ska Dipart vara.
Idag, i morgon och i framtiden.

VD på Dipart Entreprenad
och ansvarig utgivare Monthly
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Vi accepterar inte rasistisk, kvinnofientlig, religiös
eller annan propaganda som går emot vår värdegrund.
Vi upptäckte nyligen denna lapp uppsatt på en av våra etableringar. Vi har ingen aning om vem som har satt upp
den, om det är någon av oss eller någon annan person som varit förbi. Innehållet är rasistiskt då det
generaliserar och målar upp invandrare som mer brottsbenägna än andra. Alla har självfallet rätt till sina egna
politiska åsikter, men främlingsfientlighet och rasism har aldrig, och kommer aldrig att höra hemma på Dipart.

Vi kan gott för ett kort ögonblick reflektera över vad invandringen betytt för oss. Till att börja med hade Dipart
aldrig funnits om inte Jens far flyttat hit under andra världskriget. Vi hade inte haft våra kompetenta tyskar som
kom hit från det tidigare Östtyskland. Vi hade gått miste om våra polacker som med sitt breda yrkeskunnande
förgyller främst vår betongsida. Vi hade inte haft det tiotalet kollegor som kom på grund av kriget i det gamla
Jugoslavien. Vi hade inte kunnat lära känna alla härliga kollegor som kommit på grund av oroligheterna i Irak,
Turkiet, Syrien och Iran. Och många fler från ytterligare något tiotal länder. Vad tråkigt det hade varit, och vad
många byggprojekt som inte hade blivit färdigställda. Tack alla Ni som valde att komma hit. // Jens
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Jens besökte Rosenbad för att diskutera Fair Play Bygg

Bild:
Marie Dolk Persson

Tillsammans med Peter och Per-Ingvar som arbetar i Fair Play samt Fredrik Sirberg och Lars Holmström från
Byggnads besökte Jens Rosenbad för att träffa inrikesminister Anders Ygeman. Ett givande möte där tyngden
låg på betydelsen av myndighetskontroller på byggena. ”Ju fler kontroller som utförs ute på byggena, desto
större chans är det att vi får bukt med kriminaliteten i branschen.” sa Jens till Anders.
Fair Play Bygg är ett gemensamt projekt mellan
Stockholms Byggmästareförening och Byggnads
Stockholm-Gotland som startade i februari 2016.
Jens deltog därför att han kläckte idén till Fair Play.
Fair Play går ut på att våra bägge organisationer
samlar in, analyserar och kompletterar tips om
kriminell verksamhet i vår bransch och ser till att
den kommer rätt myndighet till del. Nu får rätt
myndighet genomarbetade tips om pågående brott.

Inrikesministern lyssnade intresserat och att han bryr sig råder det inget tvivel om.
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MB-gruppen hade möte och diskuterade framtida
arbete och hur vi ska få in fler medlemmar i gruppen.

Niklas

Lisa

Mats

Johanna

Jens.

Vår MB-Grupp, som idag består av Niklas och Lisa, träffades och hade möte med Mats, Johanna och Jens som
får ses företräda företagsledningen. Även om det i rummet var två parter, för MB-Gruppen är ju en lokal facklig
klubb, så har alltid mötena hållits i samförstånd med den målsättningen att bra beslut ska fattas som gynnar både
företaget och dess utveckling och alla som arbetar på Dipart. Det ska vara ett win-win koncept. ”En aktiv, stark
och engagerad MB-Grupp är av godo för Dipart” sa Jens.

Det behövs påfyllning med fler engagerade dipartianer. På nästa stormöte som är den 29 maj ska de två första
timmarna gå till ett UVA-möte där Byggnads håller i mötet. Vi kommer i demokratiska val välja fler ledamöter som
ska representera Byggnads medlemmar på Dipart samt få mycket information om allt som rör de fackliga
frågorna och våra rättigheter.
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Patrick presenterade sig för affärsområdet Betong

Gänget samlat för att välkomna Patrick och kanske allra mest stilla sin nyfikenhet. Vem är han den nye chefen?

Jens och Mats berättade hur det gick till när de träffade Patrick de första
gångerna och varför de tyckte att han skulle passa som affärsområdeschef.

Patrick berättade om sin bakgrund, hur han som ung kombinerat arbete
som ställningsbyggare med bartenderyrket innan han kom fram till vad
han egentligen ville arbeta med. Han har varit ansvarig på beställarsidan
för olika ramavtal och är väl insatt i hur de fungerar. Han har också arbetat
på ÅF som ledare för konsulter på anläggningssidan så erfarenhet från
det vi arbetar med finns.
Patrick berättade hur han ser på framtiden för Betong. Han redogjorde för
sin vision om hur området kan utvecklas och hade många idéer på vad vi
kan göra för att höja kompetensen ytterligare.
Patrick Lepierre, ny affärsområdeschef på Betong

Patrick kommer att börja arbeta så smått redan i april/maj och går in på
heltid från och med den 1 juni.
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Artur, Andrzej, Pawel, Niklas och Mario tar en kaffe och lite smörgåstårta innan mötet börjar.

Witali, grym rutinerad betongare
med många år hos oss på Dipart.

Under rasten minglade vi och Patrick fick chansen att träffa flera av oss.

Johanna och Thorsan

Jurek, Mehmet, Robert och Göran hade som vanligt trevligt.
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Betong har tecknat ett ramavtal med Huddinge kommun

Ännu ett stort ramavtal som genererar jobb och förhoppningsvis framtida lönsamhet är klart. Det är en utmaning
för vår arbetsledare Björn och Max som blir platschef. Avtalet gäller underhåll av stora betongkonstruktioner i
Huddinge kommun och innefattar bland annat 92 broar! Affärsområdet Betong expanderar på så vis in i ytterligare en stor kommun, vilket är en del i att nå vår framtida vision.
Max är en av dem som arbetat fram avtalet.
”Det är ett bra avtal som garanterar oss jobb i två
år med möjlighet till ytterligare två års förlängning”.

Huddinge kommun markerat så vi ser hur stort det är.
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Och ett med Exploateringskontoret gällande Hagastaden

Visionsbild Hagastaden. Illustration: Hagastaden.se

År 2025 planeras Hagastaden stå färdig – innerstadsdelen där Stockholm och Solna möts. Området sträcker
sig från Vasastan och Norra Stationsgatan in över Karolinska Universitetssjukhuset och Karolinska Institutet.
Fram till år 2025 ska det tidigare Norra Stationsområdet bebyggas och utvecklas till en helt ny del av staden,
med en kombination av boende, parkområden och ett kunskapsintensivt näringsliv. Hagastaden med sin täta
stadsstruktur ger tillgång till goda kommunikationer och närhet till hela Stockholms utbud. Området kommer på
ett naturligt sätt att utvidga innerstaden och samtidigt knyta samman Stockholm med Solna. Namnet Hagastaden
har koppling till den unika Hagaparken medan "staden" illustrerar hur Stockholm och Solna stad växer samman .

Vi har, genom vårt affärsområde Betong,
tecknat ett ramavtal med Exploateringskontoret som sträcker sig fyra år framåt
med option på ytterligare fyra år.
Hagastaden är ett gigantiskt projekt och
många stora byggherrar låter uppföra
byggnader på området. Vårt uppdrag åt
Exploateringskontoret blir att utföra alla
de mindre entreprenader som hamnar
mellan stolarna. Det kommer vara schaktarbeten, anläggningsjobb och ren byggservice. Antagligen kommer vi också få
många uppdrag av de olika företagen
som finns aktiva på området. Vi kommer
ha en etablering på plats med minst en
tjänsteman på heltid och ett arbetslag
som kommer behöva vara allkonstnärer.
Det första uppdraget vi fått är att utföra en
mindre schaktningsentreprenad.

Jacob och Patrick direkt efter att avtalet blev påskrivet
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Möt vårt härliga gäng som utgör ”Bropatrullerna”.

Från vänster: Michel (en av våra praktikanter från Botkyrka kommun), Jonas, Fredrik, Stene, Uffe, Lasse, Åke,
Petri, Samet, Mario och Niaz utanför etableringen i Hornstull.

Här på Hornstulls Strand håller våra bropatruller till. De sköter stora delar av vårt ramavtal med Trafikkontoret
där vi renoverar broar, reparerar betongkonstruktioner och lagar stålkonstruktioner som vägräcken och annat.
Uffes lastbil, som fått en särskild reningsanordning monterad, står snyggt parkerad utanför kontoret.

Här har vi gott om plats för våra bilar och bra utrymmen i verkstaden och förråd. Då Bropatrullen arbetar över
stora delar av Stockholm är Hornstull en bra utgångspunkt.
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Bropatrullerna ska på uppdrag av Trafikkontoret
renovera Tantobergets silos.
Något som många kanske inte visste är att det
inuti Tantoberget finns tre våningar med sand
och saltsilos. Där kan lastbilar åka in och
lastas för att sedan ge sig ut på vägarna och
göra dem vintersäkra.
Tanken på sandsilos i Tantoberget väcktes
1956 och beslut om byggnation togs 1961. I
de enorma behållarna kan upp till 900 ton salt
och 30 000 ton sand förvaras.
Anläggningen består av tre cylindriska
bergrum för sand i en ring och ett mindre
bergrum för salt i mitten. Under sandsilosarna
löper en cirkulär vägtunnel för att möjliggöra
direktlastning på lastbilarnas flak. De senaste
åren har det blivit driftstopp i silosarna och den
är nu i behov av renovering.

Niaz och hans grupp har på uppdrag av
Trafikkontoret redan påbörjat arbetet.
Först och främst ska de tvätta insidan av sandfickorna och klä utloppet med rostfria slitplåtar
med lång livslängd. Sedan ska de riva gallerna
vid utlastningsschaktet och ersätta dem med
nya som enkelt kan rensas med hydraulisk
mekanik i framtiden.

Ett sönderrostat utlastningshål.
”Två gubbar ska firas ner i en korg, en åt gången, ovanifrån genom
lastningsfickan, då det är enda sättet att ta sig in på. Sedan hissas de
rostfria plåtarna ner med kran. Arbetet kräver otroligt bra koll på säkerheten och god samordning med underentreprenörerna.” berättar vår
platschef Niaz för vår utsände. Vi på redaktionen ska bevaka det här
mycket säregna projektet och återkommer med nya rapporter framöver.
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Niaz, platschef för bropatrullerna

Vi följde med Jacob, platschef på Betong, och tittade
på ett roligt och komplicerat jobb som startar inom kort.

På den här trånga vägsnutten, som än så länge slutar i en vändplats, ska vi anlägga ett trevligt litet parkområde.

Gatan ska rivas upp, få nytt tätskikt och stenläggas.
Det kan låta enkelt, men området som ska göras om är
som sagt trångt. Många verksamheter har sina ingångar
mot vår arbetsyta.
Då tätskiktet rivs upp måste arbetsområdet skyddas från
regn för att underliggande kontor och garage inte ska
fuktskadas och arbetsområdet måste täckas över helt.

Garaget och det kontor som ligger rakt under den
vändplats vi ska renovera och göra om till grönområde.
Det är ett komplicerat jobb som Jacob ser fram emot.
”Jag gillar de här jobben med en stor portion problemlösning och det ska bli intressant då kontoret i fråga
tillhör en av våra största beställare, Trafikkontoret.”
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Jacobs gäng vattenbilade taket i Klarabergstunneln

Under den årliga avstängningen av nord-syd-axeln, d.v.s. vägsträckan mellan Skanstull och Klarastrand utfördes
alla tänkbara underhållsarbeten. Alla vägar sopades, tunnlar rengjordes och armaturer byttes ut. Då passade vi
på att vattenbila och reparera det kiselkorrugerade och uttjänta taket i Klarabergstunneln.

Witali, Janne, Grzegorz, Alexis, Gena och längst fram Saeid glada och nöjda efter ett väl utfört arbete.
Sex riktigt kompetenta och trevliga killar, med sex olika nationaliteter, varav ingen ursprungligen är svensk.
Det här gänget verkar alltid ha roligt ihop. Samarbete är en självklarhet och också en förutsättning för att arbetet
ska flyta på så smidigt som möjligt.
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Ett av våra projekt, bron över Rinkebystråket, har
blivit nominerad till priset Årets Stockholmsbyggnad!

Bild: Kasper Dudzik

Årets Stockholmsbyggnad är en tävling där stockholmarna röstar fram sin favorit bland byggnader, parker,
infrastrukturanläggningar och annat som färdigställts under 2016. Med följande motivering har vår bro över
Rinkebystråket blivit en av finalisterna; ”Ingenjörskonst möter arkitektur med mänsklig utgångspunkt.
Bron ger trafiksepareringen ett nytt ansikte och därmed också nya möjligheter. Den är anpassad efter
de boendes behov med sin mötesplats på mitten. Den stärker områdets identitet med ett skulpturalt
uttryck. Enkelt, tydligt och fantasifullt.”

Här håller vi som bäst på att montera dit bron, den ska sänkas ytterligare någon meter och alla håller tummarna.

Witali, Alex och Grzegorz monterar ett av brons stödben.

Adolf Karlsén var platschef för projektet.

Varje år färdigställs hundratals byggnader i vårt växande Stockholm. Flera av dem är värda att uppmärksammas
för sin skönhet och sitt bidrag till stadens utveckling med nya mötesplatser, ny miljöteknik och nya funktioner.
Martin Munkhammar och Adolf Karlsén, som båda gått vidare i sina karriärer, var starkt bidragande i projektet
och gjorde detta möjligt.
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Bild: Kasper Dudzik

Rinkebystråket är en omvandling av en nedsänkt, trafikseparerad bilgata till gångstråk med butiker och verksamheter. Det ställer nya krav på broar över gatan. De ska vara en plats och inte bara en passage och dessutom
samverka med gångstråket. Den nya bron är en lätt stålbro, som en vacker, exotisk insekt, med tunn brobana,
genomsiktligt räcke och uppbruten, perforerad undersida belyst inifrån. Skalet är mässingsfärgat. Bron har tre
spann med en sammanlagd längd av 32 meter. Bredden är större på brons mitt och inbjuder till att stanna till där.
Bild: A Mørk

Bild: Åke E:son Lindman

De övriga 9 finalisterna som vi tävlar emot är exempelvis Stockholm Continental och Musikhögskolan.
Vill du läsa mer om tävlingen så gå in på: http://vaxer.stockholm.se/tema/arets-stockholmsbyggnad/
Det vore toppenkul att ta hem det här priset, 9 fina hus och vår bro tävlar om utmärkelsen. Visst vore
det roligt om juryn får hjälp med att gå utanför boxen och välja bron. Och det är vi stockholmare som
genom att rösta väljer vinnaren. Vi kan rösta genom att:
Via webben: Rösta på Årets Stockholmsbyggnad 2017
Sms: skriv byggnadX (till exempel byggnad1) till nummer 71501. (Vårt bidrag är nummer 1 av 10)
E-post: aretsstockholmsbyggnad@stockholm.se
Gå in och rösta på vårt brobygge och hjälp oss att vinna utmärkelsen! Tävlingen pågår 18 april–23 maj 2017.
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Nu är statistiken över våra hälsoprofilbedömningar klar.
Resultaten visar att vi fortfarande har lite att jobba på.

Johanna, Karin, Marie och Mats går igenom resultaten. Några behöver livsstilsförändringar, många mår toppen.
Mats och Johanna träffade våra hälsopedagoger Karin och Marie från Svensk Folkhälsa. De var hos oss under
några veckor i början av året och utförde hälsotester. Samtliga dipartianer fick då genomföra tester som mätte
kondition, hörsel, vikt, längd, blodtryck och blodvärden samt samtala om den egna upplevda hälsan.
Resultaten visar ökade tal i bl.a. stress och tobaksbruk, så där måste vi bli bättre. Vår generella kondition har
däremot blivit bättre sedan sist vilket är roligt. Tabellerna nedan visar just vår kondition (cykeltestet).
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I sammanställningen ser vi de blåa staplarna som visar ”bra” värden och de röda som visar ”mindre bra”.
Positiva resultat: Generellt sett så har det skett en ökning i konditionstalen vilket är jättekul. På frågan hur vi
upplever vår hälsa så svarar 69 % av oss att vi har en god hälsa. Hur vi upplever vår hälsa är viktigare än vad vi
tror då det påverkar vårt sett att leva.

Förbättringsområden: Vi kan både bli bättre på att motionera och att äta rätt! Motion är viktigt för att få en bra
hälsa och studier visar att motion sänker vår stressnivå och gör att vi orkar mer i vår vardag. Detsamma gäller för
maten, den ska ge oss energi och samtidigt förebygga dåliga kroppsvärden och övervikt. Vi kommer fortsätta tala
motion, kost och genomföra roliga motionsaktiviteter, som midnattsloppet och innebandy. Vi som snusar kan ta
oss en funderare på om det inte är dags att lägga dosan på hyllan.

Vad händer framöver? Nu har vi fått ta del av resultatet och som vi alla vet gäller det att fortsätta arbeta
förebyggande med vår hälsa. Vi kommer att fortsätta dialogen med Svensk Folkhälsa kring aktiviteter för en
sundare hälsa framförallt nu i höst men även under nästa år så att vi även i fortsättningen är ett friskt
byggföretag!
Vi passar på att slå ett slag för de möjligheter vi har gällande gemensamma aktiviteter.
-Hellasgården har vi avtal med, säg att du är från Dipart så är det gratis. Det finns mycket att göra där med bastu
och bad året om.
-På tisdagar spelar vi innebandy och vi har tillgång till hallen även på torsdagar. Det är bara att komma.
-Vi är många som ska springa Midnattsloppet, haka på och sätt upp en målsättning att träna emot. Dipart står för
anmälningsavgiften, ring Erika.
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Byggs projektledare utbildar sig i senaste versionen
av kalkylprogrammet Meps, det så kallade Meps 2.0

Meps 2.0 är ett modernt, användarvänligt
och webbaserat process- och kalkyleringsstöd som ger alla inblandade bättre
kostnadskontroll och effektiviserar hela
skade- och reparationsprocessen.
Detta kommer att underlätta och effektivisera projektledarnas arbete betydligt.
Dessutom möjliggör den uppdaterade
versionen att göra kalkyler på plats vid
besiktning direkt i mobilen eller surfplattan.
Allt som allt kommer det att ge mer korrekta,
kompletta och detaljerade kalkyler, vilket i
sin tur gör arbetet mycket enklare.

Kim, Jenny, Marcus, Mathias, Jompa, Alexander och Johan lyssnar när kursledare Andrew Crowson berättar
om de olika delarna av programmet. Det här var en uppskattad kurs.
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Patrik ”Packe” Liljegren är tillbaka hos oss på Dipart!
Packe började hos oss redan 2011 som servicesnickare. Två år senare tog han Alex under sina
vingar. Alex berättade följande ”På min första dag
på Dipart sladdade Packe in med bilen på
parkeringen vid vårt lager i Länna, vevade ner
rutan, och frågade om jag skulle med.”
Ytterligare två år senare blev Alex projektledare
och då fortsatte de att arbeta ihop som ett väl
sammansvetsat par. För knappt ett år sedan
bestämde sig dock Packe för att prova på något
annat. Till vår stora lycka så blev saknaden efter
gänget på Bygg och ytterligare en ny utmaning så
stor att Packe nu är tillbaka hos oss som
produktionsledare vilket är en arbetsroll han länge
velat ha. Nu ser han fram emot att få utvecklas
tillsammans med oss på Bygg.

Här en bild på Packe ur arkivet från 2012.

Packe i soffan efter att alla papper är underskrivna och klara. Välkommen tillbaka Packe!

Packe och Alexander ska börja arbeta ihop igen.
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Vi kommer ha årets stormöte måndagen den 29 maj!

Årets stormöte hålls på en måndag för en riktigt bra start på veckan. Vi börjar med ett två timmars UVA-möte som
kommer hållas under ledning av Byggnads för yrkesarbetarna. Då får vi chansen att välja fler ledamöter till MBgruppen samt skyddsombud. Medan Byggnads håller i det mötet kommer tjänstemännen få ett annat intressant
program. Efter UVA-mötet är programmet gemensamt för alla och arbetet med att göra ett kanonmöte är igång.

Vi kommer ha en proffsfotograf, snygga bilder
ska vi fortsätta att ha..

Det blir gästföreläsare…

Vi har säkert några jubilarer att uppmärksamma
Det blir chanser till mingel och gott fika

Några fotografier valda på måfå från tidigare stormöten.
Vi kommer ha en intressant, fullspäckad och spännande dag.
Så boka upp den 29 maj och så kommer mer information snart.
Vi ska genomföra vår Nöjd Medarbetar Enkät
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Följ med på vår årliga fiskedag, den ska bli en höjdare!

Stolta blivande byggare

Vi ses vid Holmsjön, norr om Arlanda, lördagen den 17 juni och fiskar så mycket vi vill från klockan 11.00.
Som lunch serveras pytt i panna med stekt ägg och rödbetor. Sjön är stor och tack vare de 15 ekorna kan de
som vill hitta en egen vik eller udde. Vi anmäler oss till Erika (ej bindande, bara för matens skull). Så ta med
familjen, vännen, kunden, barnen, farfar eller varför inte allihop. Det finns bergknallar, båtar, fisk och hjärterum
för oss alla.
Vägbeskrivning, tips och knep för att få de största firrarna kommer i nästa Monthly.
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Mats föreläste för ett 50:tal chefer på Arbetsgivarverket,
temat var: Chefer kan leda genom mål och värderingar.

På Arbetsgivarverkets frukostföreläsning pratade Mats om medarbetarskap och delaktighet samt vikten av att
bidra till samhället och mångfalden. Han pratade mycket om vikten av att ha en värdegrund och att även leva
efter den. Du kan gå in på länken nedan och se föreläsningen.
https://www.arbetsgivarverket.se/nyheter--press/nyheter/2017/att-bygga-kultur-for-framgang/
Lotta Halling, HR-chef Tullverket
- ”Jag blev inspirerad av att de varit ute och pratat med medarbetare om värdegrunden på ett så medvetet sätt, deras resa visade på
vikten av ett tydligt ledarskap. Det var också väldigt intressant att höra om deras engagemang som samhällsaktör och de tydliga mål
som de satt när det gäller det arbetet”.

Årets arbetsdagar med Vision.nu är spikade, häng på!
Vi åker med jämna mellanrum ut på härbärgena tillsammans med våra vänner optikerna och gör synundersökningar och direkt efteråt delar vi ut lämpliga glasögon ur det tusentalet begagnade par vi har med oss.
Se gärna på nästa sida hur Carlos hjälper till. Man kan säga att vi stöttar optikerna med allt det praktiska så de
kan göra sitt jobb, synundersökningarna. Om du som ännu inte varit med anmäler dig så får du en genomgång,
innan vi kör skarpt, av Erika som varit med ute flera gånger. Vi gör jobbet på arbetstid, självklart med normal lön.

Årets arbetsdagar:
• 16 maj Convictus i Högdalen
• 1 juni grillar vi på Nyfiken gul. Anmäler oss till Erika.
• 10 september (söndag) arbetsdag med sortering, mätning av styrkor och putsning av glasögon.
• 14 september
• 26 oktober
• 23 november
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Carlos jobbade med Vision.nu, och var grym som tolk

Carlos hjälper till med undersökningen.

Tack vare alla donerade begagnade glasögon
är urvalet förhållandevis stort oavsett synfel.

Carlos och hans kunskaper i spanska var ovärderliga när vi
besökte Crossroads i Frihamnen. Just den här kvinnan talar
enbart spanska och hade haft svårt att kommunicera med
optikern Katta om inte Carlos varit med.
Han var med från början till slut och hjälpte kvinnan att hitta
ett par passande glasögon med rätt styrka.

Det var en glad kvinna som nu kan se bra igen. Undrar om inte
Carlos var precis lika glad.
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Årets klädinsamling blev vår största hittills, tack alla

Martin och Erika kör ner kläderna för transport till härbärget..

Jonas, Erika och Kalle nöjda med insamlingens resultat.

En av de två skåpbilarna lastas av vid Convictus.
Vår årliga klädinsamling har nått fram till Convictus
”Bryggan Vantör” i Högdalen. Vid årsskiftet började vi
att samla in kläder, väskor och skor på våra kontor och
etableringar, även Stockholms Byggmästareförening
deltog i insamlingen på ett bra sätt. Berget av kläder
växte mer och mer för var dag som gick och när
insamlingen avslutades fyllde den till bredden två
skåpbilar.
Ofta får härbärgena gåvor runt jul. I mars-april är lagret ”Gratis lunch till alla som hjälper till att bära kläder”
utplockat. Det var uppskattat att vi fyllde på förråden.
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Mario, Bryggans kock hjälpte till med att få ner
alla kläder till Gunsan som är ”ansvarig kläder”

Dino, föreståndare på ”Bryggan” tackade för vårt bidrag.

Här hos Gunsan i ”butiken” sorteras och hängs
kläderna upp. Sen kan gästerna efter en varm
dusch komma och ekipera sig.

Kläderna vi skänker hängs upp inne hos Gunsan. Sedan tar
det inte lång tid innan de får nya tacksamma ägare. Alla som
har skänkt ska veta att det är mycket uppskattat.
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Thorsan, vår IT-chef, har en hel del spännande på gång
Janne, du har mycket på gång för oss
nu! Berätta lite om vad som ska hända
inom den närmaste framtiden.
”Jo, det är ganska mycket på gång med
nya telefoner, operatörsbyte från 3 till
Telenor och lansering av vårt intranät.”
Hur kommer det att påverka yrkesarbetarna på de olika affärsområdena?
”Till att börja med så kommer alla få en
telefon, även de som inte har en idag.
Bygg kommer att få en modell som gör det
möjligt för dem att arbeta i Sharepoint och
de andra affärsområdena får en modell
som passar deras arbete. Intra-nätet
kommer sedan att möjliggöra snabb och
smidig kommunikation inom företaget och
den nya operatören har bättre täckning.”
Kommer det påverka tjänstemännen?
´”Dagen då övergången sker så kommer
vi att vara utan telefoner på förmiddagen
tills de nya telefonerna är igång så då
kan det bli lite stökigt. Men annars är
bytet enbart positivt.”

Janne Thorsell, började hos oss som balkongräckesmontör, för att komma
ifrån datorn då han fått musarm, nu efter 15 år på Dipart… IT-chef.

Varför gör vi de här ändringarna? ”Vi gör det för att modernisera kommunikationen och uppgradera
administrationen, att sköta allt det praktiska kring dryga 100 telefoner är ett jättejobb. Vi kommer att få tillgång
till servern via våra nya telefoner och bytet av operatör till Telenor innebär bättre täckning.”
När kommer det att ske? ”Bytet av telefoner och operatör sker den 26 april och intranätet beräknas vara igång
innan sommaren.”
Är det något speciellt som vi behöver tänka på? ”Nej, egentligen inte. De som har telefon idag kommer att
behålla samma nummer och jag kommer att gå ut med mer detaljerad information om själva telefonbytet några
dagar innan det sker.”
Har du något annat spännande på gång? ”Ja, jag ser just nu över vår programvara också. Vi börjar växa ur
Byggsamordnaren och behöver modernisera projektstyrningen. Vi behöver en programvara som är tillgänglig
även utanför kontoret. Dessutom undersöker jag vilka alternativ som finns till Hogia som skulle kunna underlätta det ekonomiska arbetet som just nu är ganska tungrott.”
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Lagret i Länna ska täcka vår produktions olika behov.

Vår verksamhet har förändrats. Numera har vi inte mindre än fem stora ramavtal i affärsområdet Betong som
vart och ett har en egen etablering i arbetsområdet. På byggsidan har vi egentligen inte längre stora
entreprenader utan det är byggservice i stor, nästan industriell skala, vi sysslar med. Så när vi på Dipart
förändras då blir också behovet som lagret ska täcka annorlunda. Vår inköpare Jonas kommer tillsammans med
en nyexaminerad logistikingenjör vid namn Linn ta tag i frågan. Först blir det en behovsanalys och sedan
kommer lagret göras om så det kan tillgodose våra nuvarande och framtida behov.

Jimmie, Jurek och Max under ett driftmöte angående lagret. Idag jobbar både Jimmie och Jurek främst på
lagret och servar all vår utrustning. På mötet fick de information om att förändringar kan bli nödvändiga att göra
men att om det påverkar deras jobb så kommer de få erbjudande om nya tjänster i vår produktion. Men det får
som sagt behovsanalysen och den efterföljande handlingsplanen ge svar på.
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Åke, en oerhört uppskattad kollega gick i pension.

Skratt och kramkalas blev det när Åke kom upp för att lämna sina nycklar för gott. Åke blev dipartian för drygt 10
år sedan och har hunnit vara med på en stor del av vår resa. Historierna avlöste varandra när han såg tillbaka på
sin tid på Dipart. Nu ser han fram emot en härlig tid fylld av friluftsliv, fiske och umgänge med barnbarnen.

En bild ur arkivet på Åke, året är 2006. Åke fick en fin present från oss.

Åke provsitter sin nya ryggsäck som
kommer väl till pass på fiskedagen.

Och en stor kram av Marie.

Vi ses på fiskedagen hälsar Åke. Vi kan bara gratulera barnbarnen som
nu får ha honom på heltid. Tack för allt Åke!
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