”För att någon ska vilja komma ut, krävs
det att denne någon är välkommen in”

Bild från Stormötet

Vårt årliga stormöte blev annorlunda och starkt. Dagen började med en summering av 2017 och
våra affärsområdeschefer berättade om planerna för 2018. Vår ordförande pratade om Maslows
behovspyramid, Jonas Elfort Ek gav sina tankar kring hur en cykel slängd på uppfarten kan tolkas
och Sara sa ”Jag är inte normal, jag är unik.”
Hela Monthly Mars handlar om stormötet.
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Sara Lund gav oss alla ett budskap och en uppmaning om
att verkligen tänka till. Vilket samhälle vill vi vara en del av?
Sara pratade för alla på Dipart i över två
timmar. Budskapen hon förmedlade var
många och starka. Ett som verkligen har
fastnat hos mig är insikten om att vi är
flockdjur och gör som ”man” förväntas
göra. Men vem är ”man”? Vi är alla unika.
Sara beskrev med flera exempel hur vi
människor följer gruppens beteende.
Starkast fastnade bilden på mannen som
ensam vägrar att göra Hitlerhälsningen.
Det kostade honom hans liv.

Är mångfald bra?

Sara sa något i stil med att ”det som är
okänt är otäckt. Och det som är otäckt
skapar rädsla. Och det är rädsla som
skapar rasism och främlingsfientlighet.”

Våra Kärnvärden säger ”Vi är ärliga och visar varandra respekt” och en annan mening säger
”Vi accepterar ingen mobbning eller rasism”. Vårt arbete med att rekrytera från jordens alla
hörn har lett till att vi lär känna kollegor med en annan bakgrund och historia och plötsligt blir det
som tidigare var okänt något naturligt. En potentiell rädsla förbyts mot kamratskap och förståelse.
Av de 89 dipartianer som hade med sig mobilen och kunde rösta tyckte 80% att det var bra med
mångfald. Vi har kommit långt. Och vårt arbete för att vi ska respektera vår värdegrund fortsätter.
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”För att någon ska vilja komma ut, krävs det att denne någon är välkommen in.” Sara Lund

Sara pratade om minoriteter. ”Vi är alla på något sätt
en del av en minoritet. Det finns så många minoriteter
att majoriteten är i minoritet.”
Hon pratade om sexuella läggningar och preferenser
och visade hur många det finns. Själv hade hon hållit
sin hemlig i många år innan hon vågade komma ut.
På Dipart är vi idag drygt 130 personer och genom
åren har betydligt fler varit anställda. Det har varit
något av ett tabuområde det här med att vi kan ha en
annan sexuell läggning än den ”vanliga och normala.”
Sara sa att för att någon ska vilja komma ut med sin
sanning så vill denne någon veta att hen även efteråt
är välkommen i gemenskapen. Så självklart eller hur?
Så låt oss med respekt välkomna alla unika personer in i vår gemenskap här på Dipart.
Jag hoppas att jag nu är fullständigt tydlig med hur jag kommer agera när den dagen kommer
då du eller någon annan vill berätta något för mig.

VD på Dipart Entreprenad och ansvarig utgivare Monthly
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I dörren fick vi en namnlapp med bordsnummer

Vi har blivit många, så många att alla i respektive affärsområde inte alltid har träffat varandra.
För att vi skulle få chansen att lära känna några nya kollegor valde vi att använda oss av bordsplacering. Affärsområdena fick varsin färg och sedan blandade vi friskt så att alla bord hade en
representant från varje affärsområde och högst en kollega från kontoret.

Hassan och Sebastian
diskuterar något på väg in
till starten av Stormötet.
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Jens inleder 2018 års stormöte och hälsar
alla varmt välkomna till en spännande heldag

Vi var tillbaka på Quality Hotel i Sickla. Bra lokaler, trevlig personal och allt som behövs för ett
bra stormöte. Jens inledde och drog agendan för dagen. Att det skulle bli ett fullt schema med
intressant information stod klart. Många tänkte nog, vem är eftermiddagens hemlige föreläsare?

Jens berättade hur situationen
var i början på 2017. ”Vi hade
en svag organisation och hade
misslyckats med försäljningen.”
Därefter visades resultatet för
2017. Vi omsatte 261 miljoner
och förlorade 3.2 miljoner
kronor. ”Det är naturligt med
perioder av utmaningar, frågan
är hur vi hanterar dem.” sa
Jens och berättade vad vi gjort
för att möta dessa utmaningar.

”Vi har under andra halvan av
2017 rekryterat mer än 25
personer till Dipart. Vi har
omorganiserat oss och har nya
affärsområdeschefer i tre av våra
nu fyra områden. Vi har verkligen
fått igång vår försäljning.”
”Dessutom har vi gjort Affärsplan
2018 som beskriver våra mål för
året och hur vi ska nå dem. Den
blir vår ledstjärna för detta år.”
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Jens pratade om vilket företag vi
vill vara. Det kan sammanfattas i
följande ord:


Ett företag i teknikens
framkant, digitaliserat



Vi ska spegla vårt samhälle



Ett mer jämlikt företag



Dipart ska vara lönsamt



Det ska vara roligt och
säkert på jobbet

Johan pratade med inlevelse om vårt nya
affärsområde Försäkringsskador och framtiden

Johan är veteran på Dipart. Han började som snickarlärling för 12 år sedan och har jobbat med
det mesta inom bygg i olika befattningar. De senaste åren med försäkringsskador, vilket har blivit
hans expertområde. Johan brinner för att få affären att fungera fullt ut.
”I början på 2017 avslutade vi avtalet med TryggHansa och lade 6 månader på att göra klart alla
pågående jobb. Under tiden lyckades vi teckna
nya bättre avtal med Folksam och Gjensidige.
Vi har förändrat och förstärkt vår organisation på
egentligen alla områden. Bland annat har sju nya
riktigt bra snickare anslutit till oss och två tjänstemän har med lyckat resultat internrekryterats.
Vi ska 2018 omsätta minst 41.5 miljoner och ha en
bruttomarginal på 11%. Den ska räcka till stödJohan Wiklund, affärsområdeschef Försäkringsskador enheterna, avskrivningar och 3.5 % i slutlig vinst.”
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Patrick berättade om Betong, den stora
orderstocken och utmaningarna för 2018

Patrick berättade om resan som ny affärsområdeschef för Betong och de utmaningar han ställts
inför under 2017. Sedan pratade han desto mer om de obegränsade möjligheterna för 2018.
Patrick pratade om och beskrev målen för 2018.
”Vi ska säkerställa vår position på marknaden
som etablerad samhällsbyggare genom att ta
fler spännande och komplexa entreprenader.
Vi ska stärka upp affärsområdet i alla led via både
extern och intern rekrytering. Samtliga platschefsgrupper ska vara starka och kompletta arbetslag
med skickliga tjänstemän och yrkesarbetare.
Vi har ett starkt varumärke, full orderstock för
resten av året och en driven och engagerad
organisation som jag är stolt över. Det ser bra ut.”

Patrick Lepierre, affärsområdeschef Betong
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Kim Tyborn som är chef för affärsområdet Bygg
var bortrest så Jens fick hoppa in. ”Bygg går bra!”

Vårt affärsområde Bygg utför entreprenader och sköter byggservice åt större fastighetsägare.
Kim är den självklare chefen efter att ha lett gruppen i många år. Nu fick Jens berätta om 2018.
”De som nu har bildat affärsområdet Bygg har
arbetat tillsammans under lång tid. Resultaten
har varit goda med nöjda kunder. Gruppen har
förtjänat att bilda ett eget affärsområde.”

Jens berättade även om den strategi med
avtalsansvariga som Bygg tillämpar och gav
med HSB och JM exempel på kunder som vi
arbetar med sedan länge. Akelius Fastigheter
är en ny kund och med Peter Svensson vid
rodret växer avtalet för varje månad som går.

Kim Tyborn, affärsområdeschef Bygg

Under 2018 händer följande: ”Vi ska förstärka
med fler yrkesarbetare och ytterligare en
tjänsteman. Dessutom ska vi teckna två nya
ramavtal med större beställare.”
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Thomas berättade om affärsområdet Hus fokus
på försäljning och förväntningarna inför 2018

Thomas inledde sin presentation med att berätta om 2016. Det året då hade Hus så mycket att
göra att allt fokus låg på produktionen, försäljningen prioriterades inte. Det fick konsekvensen att
det var för lite att göra 2017. Följaktligen blev det ekonomiska resultatet 2017 dåligt. Men när det
var för lite att göra under 2017 så lades ett väldigt stort fokus på försäljning och nu inför 2018 års
säsong så ser det mycket bra ut.
Thomas berättade om ett flertal jobb som de
just nu förhandlar om och som alla är riktigt
stora. ”Vi gör särskilda broschyrer där vi visar
hur fint det blir efter vår renovering. Det är
mycket uppskattat av de styrelser vi träffar.
Jag är oerhört optimistisk inför det här året.”
Thomas avslutade sin presentation med
ett lite vågat uttalande: ”Vi på Hus vill utmana
Betong i kampen om att vara Diparts
största affärsområde.”
Thomas Frankborn, affärsområdeschef Hus
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Thorsan, Elin och Kalle presenterade vårt snart
färdiga intranät

Thorsan, Elin och Kalle presenterade det nya intranätet som kommer att lanseras under våren.
De berättade med konkreta exempel om hur vårt intranät kommer underlätta vår vardag.

För att möjliggöra snabb och enkel
kommunikation till alla anställda har
vi fattat beslutet att samtliga på
Dipart ska ha en företagstelefon.
Det gäller även provanställda och
lärlingar. De sista delades ut under
dagen och användes omgående i
våra mentometerundersökningar.
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MB-gruppen fick provköra intranätet veckan innan stormötet och gav feedback. De var positiva till funktionerna
som underlättar rapporteringen av tillbud och förbättringar. De uppskattade också att det går lätt att hitta
kontaktinformation till våra anställda tack vare sökfältet.
Att det går enkelt att sköta rapporteringen om frånvaro
var också bra.
Intranätet kommer även att erbjuda mycket annat som
en gemensam kalender, spännande nyheter, viktiga
länkar samt alla våra policys.
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Jonas Elfort Ek pratade om förväntningar och
om vad som egentligen är viktigt i livet

Dagens första föreläsare var Jonas Elfort Ek. Han berättade bland annat om de förväntningar
vi människor ofta har på vår omgivning och vikten av att ibland ta ett steg tillbaka och inse hur
orimliga de kan vara. Jonas har även varit med och tagit fram det värderingsspel som vårt
”Dipartspel” grundas på.

Thomas och Johannes lyssnar intresserat.

Helin ser ut att trivas.
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Jonas introducerade mentometerundersökningen
för oss och sa ”Beskriv Dipart med ett ord.”

Ju fler som skrev samma
svar, ju tjockare text

Jonas berättade om hur viktigt det är med en värdegrund och berömde oss för hur väl rotade
Våra Kärnvärden är i vår organisation. För att visa det hade han förberett en mentometerundersökning med fyra frågor som vi alla fick besvara. Ju fler som skrev samma svar, desto större text.

Mateusz lyssnar och verkar fundera en hel del.
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Niaz ser ut att må ganska bra.

Mats ledde världspremiären av Dipartspelet

Efter en välbehövlig fika med macka
tog Mats över. Han förklarade att
våra värderingar är något vi ska
arbeta med och att det är orsaken
till att spelet skapats.
Efter en kort introduktion så satte vi
igång. Det var spännande för alla
grupperna bestod av dipartianer från
olika affärsområden och många
kände inte varandra.

Det var många spännande diskussioner.
Vi kommer spela fler gånger för det blev
verkligen lite av en succé.
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Vi spelade Dipartspelet

Ghulam tog, under spelets gång, inspiration från Våra Kärnvärden.

Mateusz och Mohamed har precis diskuterat
en fråga och kortet lämnas över till vinnaren.
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Korten fanns i fyra kategorier: Tänkvärt, Ta ställning, Kunskap och Utmaning. Det gällde att vinna
så många kort som möjligt. Spelet resulterade i många diskussioner, för alla frågor var inte helt
självklara. Det gick att se många frågor ur olika perspektiv.

Här verkar det som om Peter tänker:
”Hur tänker dem här?”

Alla som spelade vårt Dipartspel uppvisade ett stort och
ofta livligt engagemang.
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Det blev många fikapauser med mycket mingel

Grzegorz och David pratar över en kopp kaffe. Till höger högst
upp ser vi Tommie och Jimmie.

Första pausen bjöd på mingel, smörgås, kaffe och små
goda muffins. I övriga pauser frossades det i popcorn
och mjukglass. Janne passade på att dela ut de sista
telefonerna till våra lärlingar.
Hampus får sin första företagsmobil

Enzo med
mjukglass
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Fotograferingen av hela Dipart är ett projekt i sig

Vi har i många år under stormötet passat på att ta ett gruppfoto. I år blev det en utmaning för vår
fotograf med tanke på hur många vi har blivit.

Med det i åtanke hade han tagit med sig en drönare för att eventuellt ta bättre bilder från ovan.
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Erik pratade Maslows behovspyramid med oss

Erik Alteryd som är vår styrelseordförande sedan två år
tillbaka, berättade om sin syn på Dipart. I presentationen
hänvisade han till Maslows behovspyramid. Han menade
att företag som lyckas, är de företag som inte bara
fokuserar på de två undre stegen, utan även de tre övre.
Att ha en affärsplan som alla känner till är ett riktigt bra
steg sa han. När alla på företaget är insatta ökar
gemenskapen och vi kliver upp ett steg i pyramiden. Om
alla känner sig delaktiga och vi dessutom visar varandra
uppskattning, då är vi nästan i mål!

Erik hänvisade till Maslows behovspyramid
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Den verkliga vägen till målet, affärsplanen!
Erik har varit drivande i arbetet med vår Affärsplan 2018. Det han framförallt starkt tryckt på är
att vi hela tiden ska följa upp hur vi ligger till jämfört med affärsplanen. Nu har alla på Dipart fått
vår Affärsplan 2018 och vi har skapat verktygen för att följa upp den i form av stapeldiagram där
vår utveckling jämfört mot planen visas. Om någon tappat sin affärsplan eller aldrig fått den, ring
Erika så skickar hon en ny. Det är allas rätt att få reda på hur det går för oss.

Målet är en
genomförd Affärsplan
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Sara Lund föreläste ”Från man till människa”

Varje år har vi en ny gästföreläsare och i år blev det något utöver det vanliga. Claes Schmidt
föreläste som Sara Lund och fick hela salen att tänka till. Hon pratade om hur viktigt det är att
vara sig själv och inte sträva efter att vara någon som ”man” förväntas vara. ”Var dig själv, alla
andra finns ju!” Sara visade oss med hjälp av ett flertal bilder och filmer hur lättpåverkade vi
människor är och hur starkt flockbeteende vi faktiskt har.
Det tog Claes 40 år innan han vågade vara Sara. ”Jag hade svårt att sova och tänkte ut alla
möjliga scenarion som skulle kunna hända om jag visade mig på stan som Sara. Men vet ni vad
som hände när jag vågade vara mig själv? Absolut ingenting!”
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”Jag är inte normal, jag är unik!”
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Sara Lund ”Från man till människa” fortsättning

”Källa på den?” Sara uppmanade oss att bli bättre på att ta reda på källan till den information vi
matas med. Vi ska vara kritiska när vi får ta del av information. Sara, som är från Skåne, nämnde
Malmö som exempel. Det mesta som skrivs om Malmö handlar om mord, bilbränder och annat
elände. Men det händer så mycket bra där också som inte uppmärksammas, vilket leder till att vi
får en helt fel bild av staden.
Hon fortsatte med att visa hur snabba vi är på att döma människor efter hur de ser ut. Hon
menade att det inte alltid är ett val vi gör utan att det ofta har att göra med hur våra hjärnor
fungerar. Det är något som vi bör vara medvetna om så att vi kan tänka till, och kanske tänka om.
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”Är jag onormal eller är det du som är ovan vid mig? Finns det något som heter normalt?
Vi är alla unika. Det är det normala som är onormalt.”
Under två späckade timmar pratade Sara om invandring, sexuella beteenden, rädslor, att vi är
unika, grupp och flockbeteenden och att vi själva bör vara kritiska och kan göra val.
Hennes föreläsning sådde säkert många frön bland oss och förhoppningsvis ett stort i Dipart.
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Svensson och Augustin har varit 10 år på Dipart

Vi firar vid varje stormöte de jubilarer som har varit dipartianer i hela 10 år. I år var det Peter
Svensson och Augustin Dupals tur att kliva upp på scenen. De fick ta emot blommor och en
present som tack för sitt engagemang och sin lojalitet. Augustin sa några väl valda ord där han
tackade alla sina medarbetare för att de gör varje dag så rolig och meningsfull.
Både Svensson och Augustin
är två riktigt skickliga
hantverkare som båda har
viktiga roller i sina respektive
affärsområden.

De fick båda ta emot en
blombukett och ett presentkort på en trevlig restaurang.
Kim Tyborn som även han
har jobbat på Dipart i 10 år
var ledig och kommer bli
ståndsmässigt firad så fort
som det bara är möjligt.
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”Vilken dag vi har haft, tack alla som var med!”

Jens sammanfattade dagen genom att kort berätta vad vi hunnit med. Sedan sa han något i stil
med att ”vi är alla unika och jag kan bara tala för mig. Jag kommer tänka på att om någon ska
vilja komma ut, så måste det finnas något att vara välkommen till.” Därefter tackade Jens alla för
ett härligt engagemang, bjöd in till en AW med snacks och efter en varm applåd var dagen över.
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Vi blev ett femtiotal som rundade av med en AW

Efter en intensiv dag med intressanta föreläsningar, värdegrundsspel, trevligt umgänge och god
mat avslutade vi vårt årliga stormöte med en avkopplande AW. Stämningen var hög när vi alla
slappnade av efter en veckas intensivt arbete. Det märktes tydligt att dagen väckt många tankar
och det var roligt att gå runt och höra hur diskussionerna fortsatte runt borden.

Erika fixade allt det praktiska för stormötet.
Hatten av för dig Erika, suveränt anordnat!

Sida 28

