Sommaren är här och vi kommer ha en efterlängtad
och välförtjänt semester. Njuta av att bara vara lediga…

Bild: Erika Ingerdal
Vi smög igång med riktig semester under vår årliga fiskedag. Här ser vi vår eminente snickare Jens med sonen
Harry som prövade fiskelyckan. Det gick riktigt bra, enligt vad vi fått reda på fick de 6 stora laxar varav Harry
drog upp fem!
Läs mer om vår härliga fiskedag på sidorna 12-15

Sida 1

Första kvartalet 2017 var tufft! Under andra kvartalet löste vi många utmaningar.
Jag ser framför mig ett sista halvår som kommer bli riktigt roligt och med bra resultat!

April

Låt oss minnas tillbaka hur det var för ett halvår sedan.

•

Betong hade ingen affärsområdeschef. Dessutom flera andra vakanser bland tjänstemännen.
Orderstocken var heller inte tillräckligt stor även om vi med den styrka vi då var inte vågade ta
emot annat än det som kom från våra stabila ramavtal, då tre till antalet.

•

Bygg hade precis tappat två projektledare och organisationen svajade betänkligt. Vi kämpade på
med Trygg-Hansa och hade svårt att hinna med och även att få lönsamhet i affären.

•

Affärsområdet Hus hade en organisation som fungerade riktigt bra men hade för lite att göra.

Nu har Betong en ny driven affärsområdeschef som blivit varm i kläderna. Patrick Lepierre har redan satt
ett stort avtryck och när jag går bort till Betong så möts jag av en härlig energi som det går att ta på. Jobben
kommer in, organisationen börjar bli helt komplett och nu hinner och kan vi ta så många fler jobb. Extra roligt
är att vi lyckats vinna två nya ramavtal, med Exploateringskontoret och Huddinge Kommun.
Bygg har en helt ny organisation. Vår uppskattade Packe, Patrick Liljegren, kom tillbaka till oss efter ett år på
en annan byggfirma och tillsammans med Mathias Hasslund har vi fått två bra produktionsledare. Vi har
ömsesidigt, och med en fortsatt bra relation, sagt upp avtalet med Trygg-Hansa och skapat ett nytt
tillsammans med Folksam. Johan och Kim har fått ett större ansvar som ledare än tidigare och även på Bygg
finns nu en framtidstro och ett engagemang man formligen kan ta på. Nu har äntligen även Bygg möjlighet att
bidra till hela Diparts framtida utveckling.
Hus fortsätter att leverera. Orderstocken börjar bli betydligt större och med Tim och Martin som nya
tjänstemän har aldrig organisationen varit starkare.
Det är med en stark inre övertygelse om ett riktigt bra andra halvår jag önskar Er alla en riktigt skön sommar.
Vi kommer givetvis ha utmaningar även efter sommaren. Men förutsättningarna för att lösa allt det som
kommer att komma upplever jag som mycket goda. Det är med ett inre lugn, ett leende på läpparna och stark
framtidstro jag önskar alla på Dipart, med nära och kära, en härlig ledighet och en fantastisk sommar!

VD på Dipart Entreprenad och ansvarig utgivare Monthly

Sida 2

Vårt bidrag ”Bro över Rinkebystråket” kom
trea i tävlingen Årets Stockholmsbyggnad 2017.
Bild: Kasper Dudzik

Årets Stockholmsbyggnad är ett pris och en årlig tävling som nu arrangerats för åttonde året i rad. Stockholmarna
röstar fram sin favorit bland byggnader, parker, infrastrukturanläggningar och annat som färdigställts under 2016
och nu är vinnaren korad. Tävlingen startade med en nomineringsperiod fram till den 1 mars 2017 då alla kunde
lämna förslag via brev och mejl. En jury valde sedan ut de tio byggnader som gick till final. Juryn utgick från
byggnadernas arkitektur, hållbarhet, innovation och betydelse för staden. Bara att bli nominerad är stort!

Bild: Erik Lefvander

På 1:a-plats kom Modevillan i Enskede

Bild: Åke E:son Lindman

På 2:a-plats kom Kungliga Musikhögskolan

Det blev en spännande väntan under veckorna som följde. När röstningen var avslutad landade vi på en ärofylld
tredjeplats. Vi vill passa på att tacka alla som röstade och självklart dem av oss som byggde bron.

Bild: Kasper Dudzik

Se vilken vacker bro vi byggt! Vi kan gott sträcka på oss! Att komma trea
bland alla bidrag från de riktigt stora byggbolagen är minsann riktigt bra!

Sida 3

Vi återställer fuktskadade lägenheter åt Trygg-Hansa.

April
I ett hus från 1897 jobbar Kenneth med att riva ut allt som blivit fuktskadat efter en trasig varmvattenberedare.
Kenneth har en härlig personlig egenskap, han är alltid glad. När vi på redaktionen närmade oss bygget så
hörde vi två saker, en sticksåg som gick i intervaller och Kenneth som pratade högt med sig själv. Att det hände
saker där inne det undgick ingen. När vi gav oss till känna sa Kenneth ”Kom med in och se vad vi gör, det är en
varmvattenberedare som läckt”.
”Kofoten är en rivares bästa vän”, sa Kenneth och berättade
om sin inte helt enkla rivning. Det gäller nog att hålla tungan
rätt i mun, tänkte vi när vi tog del av hans beskrivning
av jobbet.
”Hela trossbotten är fylld med det här” sa Kenneth och lät
något svart pulver rinna mellan fingrarna. ”Tosse rev ut en
sådan här gammal kåk underifrån för en tid sedan och fick
ansiktet fullt”.

Det var intressant att hälsa på Kenneth under
rivningen och ta del av hur komplicerat det kan
vara att riva i ett hus från 1800:talet.

Sida 4

Redaktionen gjorde ett återbesök någon vecka
senare för att se hur återställningen gick.

April

Jens och vår plattsättare går igenom detaljer i badrummet.

Vi har ett par riktigt duktiga plattsättningsfirmor som vi
arbetar tätt tillsammans med och de är som delar i gänget.

Jens Allansson, en av våra Ansvariga hantverkare,
berättar att arbetena går helt enligt plan. Dock
hade inte försäkringstagaren kunnat bestämma sig
när det gällde vilket kök hon ska ha så det får vi
montera i efterhand berättade Jens.

Jens tackar för besöket när vi från redaktionen lämnar
honom för den här gången.

Sida 5

Thorsan har gjort ett viktigt jobb med att byta operatör
och se till att alla anställda har nya ”smarta” telefoner.

April
Thorsan och Erika sätter i SIM-kort i alla nya telefoner
samt monterar ett skalskydd anpassad för byggjobb.

Samtliga dipartianer har nu fått nya telefoner
med Telenor som operatör istället för 3. ”Vi gör
detta 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.” berättar
Thorsan.
Snart hoppas vi även att Intranätet ska vara igång. Genom telefonerna kommer vi då att få all viktig information,
tillgång till dokument och policys samt smidig kommunikation mellan de olika affärsområdena.

Tosse och Robban är nöjda med sina nya telefoner som nu även kommer att fungera bättre som arbetsverktyg.
Vi kan bara konstatera att digitaliseringen av byggbranschen går med stormsteg.

Sida 6

Vi besökte ”vårt” härbärge Convictus tillsammans med
Vision.nu och hjälpte fler än 60 personer att få glasögon.

April
Kön ringlade långt ut på gatan när vi på redaktionen kom fram till Convictus. Väl inne visade det sig att kölistan
var minst lika lång och vi genomförde synundersökningar på löpande band samt provade ut och gav bort
glasögon till drygt 60 personer under de fem timmar som vi var på plats. Tacksamheten som möter oss från
många av gästerna när de, efter att ofta i flera år ha varit utan fungerande syn, kan se ordentligt igen är rörande.

Erika och Jonas välkomnade gästerna och ansvarade för journalkartoteket. Dessutom såg de till att rätt person var redo när en
optiker blev ledig. Att få kön att fungera är nog så viktigt!

Många gånger då vi är ute på härbärgena är
det till stor hjälp att vara flerspråkig, då vissa
gäster inte talar svenska. Men med Manne,
som är dövstum, krävdes enbart gott kroppsspråk och lite tålamod.
Nästa tillfälle blir söndagen
den 10 september då vi
sorterar och putsar upp nya
donerade glasögon! Ring
Erika.
Inga-Lill blev rörd till tårar när hon fick sina nya glasögon.

Sida 7

Tantoberget – ett riktigt häftigt projekt vi håller på med!

April

Diparts etablering i Hornstull
sedd från Tantoberget

Inne i Tantoberget finns det sedan många år fyra stora silos.
Tre rymmer sand och den fjärde salt. Stockholms Stad har
entreprenörer som ansvarar för snöbekämpningen. De kan
åka till centralt belägna Tantoberget och snabbt fylla flaket
med sand eller salt och sedan ge sig ut på vägarna.
Den här anläggningen är enorm, gammal och med ett
stort renoveringsbehov. Stockholms Stad har gett oss
och våra bropatruller förtroendet att utföra renoveringen.

Niaz tog emot oss och berättade lite om projektet innan vi
begav oss upp mot berget. Arbetet var i full gång och vårt
besök började nere i tunnlarna under berget.

Niaz ledde oss ner i berget. Det är gigantiska
vägar som man sprängt ner i berget, under silorna.

Niaz är platschef för våra bropatruller.

Åke mötte oss när vi kom fram till silorna. Här var det
vänstertrafik, en kvarleva från när allt byggdes.

Sida 8

April

Niaz visade hur transportbandet för salt fungerar.
”Det här ska vi också renovera, och då gäller det att
hitta rätt underentreprenör, grejerna är 50 år gamla och
bara det ställer till en massa praktiska utmaningar.”

Efter att ha studera maskineriet begav vi oss vidare
för att titta på själva silon som vi arbetar med just nu.
På vägen berättar Niaz hur arbetet fortskridit. ”Innan
arbetet inuti silon kunde påbörjas var vi tvungna att
tömma ur kvarliggande sand…och det var betydligt
mer sand kvar i silon än vi räknat med.” berättar
Niaz. ”Sanden fyllde hela tunneln från golv till tak och
vi fick börja med att skotta för hand innan vi kunde ta
hjälp av maskiner.” fortsätter han.

Lastbilar med flaken fyllda av sand lämnade
Tantoberget i en jämn ström under vårt besök.

Sida 9

Tantoberget, och nu ovanpå berget.

Efter besöket inuti berget bar det av upp på
toppen. Där uppe på vändplanen finns en
lastningslucka till varje silo. För att renovera
silon på insidan är lastningsluckan den
enda vägen in. För att utföra arbetet krävs
en kranbil, en korg med belysning samt
modiga, icke höjdrädda, yrkesarbetare.
Korgen rymmer två personer åt gången,
som firas ner de 45 meter som det är till
botten av silon.
Jonas ansvarade för säkerheten och att det var något han tog på
yttersta allvar märktes direkt. Det fanns inte utrymme för något
annat än att gå på hans direktiv.

Kranbilen lyfter fram korgen med vars hjälp vår utsände ska
hissas ner de 45 metrarna i Tantoberget.

Sida 10

Efter att Jonas gått igenom säkerhetsdirektiven med Jens så gjorde de båda sig
redo för att hissas ner.

Kranföraren är redo att, på order från Jonas genom radion, börja sänka korgen. Jens är redo för en tur ner i silon.
Det är inget Jens skulle erkänna, men vi på redaktionen förstod att det var skönt att Jonas var med i korgen.

April

Här, långt ner under korgen, är
utlastningsgallret och under det
står lastbilar på vintern och får
flaket fyllt med sand.

Mäktigt att befinna sig i ett så stort bergrum mitt i Stockholm, och så genialt. Vad restid som måste sparas då
alla fordon som bekämpar halkan under vintern kan hämta sand och salt mitt i stan! Och bra miljötänk.

Samet håller
koll på korgen
ovanifrån.

Renoveringen är ett komplicerat projekt. Bropatrullerna
sköter det bra och Stockholms Stad köper till fler och fler
jobb av oss. Nu gäller det att allt blir klart innan vintern
då halkbekämpningen ska börja hälsar Niaz.

Sida 11

Vi hoppas komma
tillbaka med fler
reportage från det
här häftiga jobbet!

Vi har haft vår årliga så uppskattade fiskedag!

April
Vi hade en fantastisk dag med strålande sol, trevligt sällskap och faktiskt lite extrem fiskelycka vid Holmsjön.

Fredrik drog upp inte mindre än 17 regnbågslaxar!

Ida fick efter ett flertal tappade bjässar äntligen sin
hett efterlängtade fisk!

Sida 12

April
Jens visar David och Niaz hur man knyter en fiskeknut.
Fiske har alltid varit av stort intresse hos många av oss på Dipart.
Det har därför varit naturligt att ha vår egen fiskedag där vi alla
bara kan umgås. I början var det isfiske som gällde, med största
gädda som mål. Numera ses vi istället en lördag i juni med familjer
och vänner. I år var vi närmare 100 personer på plats! Jätteroligt!

Det fiskades från klippor, brygga och båtar och vad det nappade! Witali hade med sig bröder och vänner. Drygt
Så gott som alla drog upp minst varsin fisk och vissa betydligt fler 10 firrar per person blev det och den största
än så. Både att kasta och meta visade sig effektivt.
på 2.4 kg.

Sida 13

Vi har haft vår årliga så uppskattade fiskedag, forts…

April

Naturen erbjöd mer än bara fisk.

Per och kompisen åkte roddbåt, medan Tim och Daniel, lite längre
bort, glassade runt med en elmotor på sin eka.

Vissa trivdes minst lika bra med en kopp kaffe i en campingstol
som med ett spö på en klippa.

Carlos såg till att så många som möjligt fick
fisk! Heder till dig Carlos!
Ett riktigt praktexemplar på lite drygt 2,5 kg!

Sida 14

April
Czeslaw rensar en av sina många fiskar.

Vi fick god lunch bestående av oxpytt, stekt ägg, rödbetor
och knäckebröd.

Fiona drog upp en riktig baddare!

Nästa år kanske vi ska döpa dagen till fiske- och
spa-dagen! Erika provade grodyngel-spa.

Det här blev lyckat, så många glada barn och vuxna!
Vi gör om det nästa år igen, lovar!
Erika återkommer…

Sida 15

Vi har haft vårt viktiga årliga stormöte.
Årets möte inleddes med ett UVA-möte, en rättighet enligt utvecklingsavtalet för alla yrkesarbetare, och samtidigt
hade vi en föreläsning om problemhantering för tjänstemännen och de icke fackligt anslutna yrkesarbetarna.

Under UVA-mötet informerade Percy från Byggnads bland mycket annat om avtalsförsäkringarna som finns i
kollektivavtalet, de försäkringar som ingår i medlemskapet samt de tilläggsförsäkringar man kan teckna.

Alla fick besvara en enkät med frågor om vad vi
anser att MB-gruppen kan arbeta med kommande år.

Vad är en MB-grupp?
MB-gruppen är en lokal (verkar på företaget) facklig
organisation i intressefrågor som faller inom
medbestämmandelagens §§ 11, 12, 19 och 21.
Medlemmarna i MB-gruppen väljs av Byggnads
medlemmar på företaget.

Percy Sandstedt, ombudsman Byggnads med
nuvarande MB-gruppen bestående av Niklas och Lisa

Under mötet passade vi även på att nominera fler
medlemmar till MB-gruppen vilket hölls under ledning
av Niklas och Lisa. De är bägge två redan valda och
behöver fler kollegor.

Sida 16

Samtidigt som UVA-mötet pågick höll Alexander Holmberg en föreläsning om problemlösning och ledarskap.

Deltagarna fick prova på hur svårt det är att lyssna på någons berättelse utan att instämma eller uppmuntra.
Alexander förklarade kedjan som han kallar förövare-offer-hjälpare, och hur lätt det kan vara att ta de olika rollerna
samt hur ofta vi gör det i vardagen. Han gav oss tips på hur vi kan ta hjälp av det här tänket i vårt dagliga liv.

Efter UVA-mötet och ledarskapsseminariet var det dags för det gemensamma programmet

Latif, Johan, Emiljan och Sebastian minglar med kaffe och fralla innan det drar igång.

Sida 17

Vi fortsatte stormötet med fokus på arbetsmiljön!
Efter fikat vid niotiden drog vi igång ett
tvåtimmars pass med fokus på vårt arbetsmiljöarbete.
Efter ett välkomnande av Mats och Jens
tog Tomas Kullberg och Claes Thim över
scenen för att berätta om vikten av säkerhet
och kommunikation på byggarbetsplatserna.
Därefter visade de den film Uppdrag
granskning gjort som heter ”En arbetares
död” där de båda medverkade.
Efter filmen var det under ledning av Tomas
och Claes en öppen diskussion om arbetsmiljön på Dipart.
Vår VD Jens lovade att han kommer
fortsätta att stödja våra skyddsombud.
”Det är våra skyddsombud som har bäst
utbildning gällande vår säkerhet och deras
arbete är oerhört viktigt, de har haft och
kommer fortsätta ha vårt fulla stöd”

Claes Thim skyddsombud Elektrikerförbundet och Tomas Kullberg
regionalt skyddsombud Byggnads föreläste för oss och använde
filmen En arbetares död som inspiration. Det var kanske inte det
”roligaste” ämnet vi haft, men säkerligen det viktigaste.

Tomas och Claes ställde frågor till både yrkesarbetare, projektledare och ledningen om hur vi på Dipart arbetar
med säkerheten. De berättade även hur de anser att skyddsombuden ska arbeta samt hur många skyddsombud
ett företag av Diparts storlek bör ha. (Faktum är att vi behöver fler skyddsombud)

Sida 18

Efter det tunga, men
ack så viktiga passet
gällande vår arbetsmiljö
var det lunch. Precis
som på fiskedagen åt vi
god pytt i panna med
tillbehör, vi lovar en mer
varierad meny nästa år.
Direkt efter lunchen höll Hasse Tilly, styrelseledamot i Dipart, och
före detta ordförande i Byggnads, föredrag om vikten av ordning och
reda i byggbranschen. Det är alltid intressant att lyssna på Hasse,
det märks att han har 40 år i branschen och kan de ofta politiskt
laddade arbetsmarknadsfrågorna.

Ari, Stene och Arto har nu alla varit på Dipart i 10 år! Det firades självklart! Det är tre värdefulla medarbetare
som är lojala, kompetenta och som kan vår verksamhet fullt ut. De är alla tre verkligen uppskattade!

Stene omfamnas varmt och inte undra på, han har
gjort mycket bra under tio år och ser lösningar på allt.

Dessa tre gentlemän fick varma uppskattande applåder.

Sida 19

Stormötet fortsatte med AO-cheferna i heta stolen.

Alexander Holmberg agerade moderator i årets nya inslag, Heta stolen för AO-chefer. Han tog pulsen på de olika
affärsområdena och vi lärde alla känna affärsområdescheferna lite bättre. Det var roligt att få höra Patrick Lepierre
berätta om hur han ser på Betong och affärsområdets stora potential. Johan berättade också hur han ser på Bygg
och det nya avtalet med Folksam och Kim berättade om de olika kunderna utanför försäkringsaffären som han
arbetar med. Thomas var positiv gällande Hus och såg fram emot hösten som ska bli bra.

Vi fyller numera ut de allra flesta konferenslokaler. Till nästa år blir det en
hel del förändringar. Mer aktiviteter, mindre sitta still och lättare till skratt.

Sida 20

Erik höll ett engagerande tal till oss. Han
poängterade att det är specialisterna som tjänar
pengar och att han bedömer att alla våra
affärsområden är specialister inom sitt gebit.
Erik var rolig att lyssna på för det fanns så mycket
energi och en hunger i att, som vår styrelseordförande, vägleda oss vidare i vår utveckling.

Erik Alteryd, styrelseordförande i Dipart och till vardags
Verkställande Direktör för byggdelen i Oscar Properties.

Medarbetarenkäten är ett viktigt verktyg och har
besvarats av samtliga i företaget varje år sedan 2003.
Enkäten kan besvaras anonymt och ger en bra bild av
hur företaget och våra medarbetare mår.
Vi håller nu på att analysera de 25:talet olika frågorna
och kommer självklart redovisa resultaten så fort det går.
Det allra bästa med enkäten är att vi kan se hur Dipart
upplevs av alla oss som arbetar på företaget och vi kan
se trenderna. Blir vi bättre på arbetsmiljö sett över tid?
Trivs vi med cheferna? Får vi tillräckligt med information?
Har vi ordentliga startmöten i våra projekt?
Vi får reda på områden där vi upplevs som svaga och
kan sätta in resurser för att bli bättre!

Här droppar Markus, Martin och Jonas sina enkäter
ner i samma låda som vi nu haft i 13 år. Efter det var
2017 års stormöte slut!

Sida 21

Vi ger Brf. Svärdssidan ett helt nytt modern utseende,
med vackra trapphus, snygg fasad och stora balkonger.

April

En solig dag i juni gjorde vår utsände ett besök på Brf. Svärdssidan i Östberga. Där håller vi på med en balkongoch fasadrenovering i den högre skolan. Anders som är platschef mötte upp och guidade oss runt. Vi har blivit
riktigt duktiga på dessa stora renoveringar av egentligen allt på husens utsida. Ju mer komplext, desto bättre.

Maurice och Juan, även kallad Maradona, står framför ett av de hus
där vi ännu inte påbörjat renoveringen. Så ser alltså husen ut innan
vi börjar jobba. Typiskt 60:tal och allt likadant och faktiskt relativt
nedgånget och i behov av ett estetiskt lyft.

Sida 22

Johan och Latif blandar bruk inför en
liten gjutning.

Ghulami borrar för nya armeringsjärn. Lägg märke
till att han både vill ha sin hörsel och sina lungor i Deniz och Johan lyfter dokabalkar på plats för formsättningen
gott skick i framtiden.

Samuel och Johnny gör gjutformarnas stommar i tältet. Därefter
bärs de upp till balkongerna och den pågående formsättningen

Redi och Amir sågar till skivorna för formen och hissar sedan upp dem till balkongerna som ska formsättas.

Sida 23

Vi ger Brf. Svärdssidan ett nytt modern
utseende…forts. Svärdssidan forts…

April

Skivorna passas in och sedan är det dags för armering
och formsättning.

Här ser vi en armerad och formsatt balkong som,
efter lite finlir, är färdig för gjutning.

Sedan är det bara att börja gjuta! När balkongen gjutits spolas den med vatten med jämna mellanrum för att inte
spricka. Johan och Latif (på den högra bilden) har olika färg på sina hjälmar av en anledning. Det är nämligen så
att Latif har en sprillans ny grön hjälm då han nyligen blivit utsedd till skyddsombud.

Sida 24

April

Och här ser vi Stockholms och kanske hela Sveriges förmodligen mest engagerade balkongrenoveringsgäng.
Det är alltid lika roligt att besöka den här gruppen av yrkesarbetare, så mycket engagemang och glädje.

I boden är det så vitt vi kan se klanderfritt. Anmälningsplats för ID06, Lista på närmast anhörig, KMAdokumentation, tidplaner och mycket annat uppsatt snyggt och prydligt.
Och med det här gänget förväntar vi oss ingenting annat.

Sida 25

Karpa och Jokisaari bilar med sin handlans bort sot och
brandrester ner till frilagd armering efter en bilbrand.

April
Bara ett stenkast från vårt projekt åt Brf. Svärdssidan i Östberga renoverar vi en gångtunnel. Redaktionen
passade såklart på att göra ett besök även där för att se hur det går. Karpa och Jokisaari vattenbilade taket
för fullt. Allt skulle bort ner till frilagd armering.

För att skydda omgivningen mot spridning av betongrester
arbetar de i en slags nätad inhägnad.
Karpa och Jokisaari, ett av våra vattenbilningsteam

Sida 26

Vi bygger upp ett skjul på Värmdö

April
På uppdrag av Folksam återställer vi en nedbrunnen förrådsbyggnad på Värmdö. Det är sällan våra servicesnickare är så många på samma ställe samtidigt så självklart passade vi på att dokumentera det.

Håkan, Adam, Robban och Kenneth bygger tillsammans stommen för den nya grunden.
”Det är roligt att, för en gångs
skull, ha sällskap av mina
kollegor när jag jobbar!” säger
Robban, och övriga nickar
instämmande.
Det flesta försäkringsskador
som vi återställer är små eller
belägna på trånga utrymmen.
Därför jobbar snickarna ofta
var och en på sitt håll, men
denna gång passade det bra
att fler kunde hjälpas åt.
Adam gjuter hörnplintarna.
Robban ser till att måtten stämmer.

Sida 27

Vi fick besök av Byggnads som ville diskutera schysst
konkurrens, kvinnors förutsättningar i byggbranschen
och våra utbildningsbehov. Det blev bra diskussioner.

April

Vi fick för säkert ett halvår sedan frågan av Byggnads om vi ville vara med i en stor utbildningssatsning som de
ville initiera tillsammans med Europeiska Socialfonden. För att det skulle gå att genomföra behövde de några
företag som gick i bräschen och var med redan i ansökningsfasen. Vi valde att vara med och Mats sitter nu med
i styrgruppen för projektet tillsammans med bland annat Byggnads.

Nu har projektet inte bara blivit av utan är i sin mycket spännande analysfas. Projektledarna ska ta reda på vad
vi byggföretag och alla yrkesarbetare behöver för utbildningar för att kunna ta nästa steg kompetensmässigt.

Mats
Paula Lejonkula och Enzo Costa intervjuade oss och ställde
många frågor som ofta gav spännande diskussioner bland våra
affärsområdeschefer. Bland annat ifrågasatte Paula om vi
verkligen ger kvinnor samma möjligheter som vi ger männen.
En av målsättningarna för det här projektet är att underlätta för
kvinnor att komma in i vår bransch, vilket vore ett lyft.

Sida 28

Ari

Micke

Enzo

Därefter blev det en intressant diskussion
med Ari och Micke som representerade
våra yrkesarbetare. Det här ska leda till
utbildningar som många av oss kommer
få ta del av.

