Vi avslutar ett krävande år och tar en
skön välförtjänt jul och nyårsledighet.
2015 kommer bli oerhört spännande!

Vilken härlig bild på en gäst, Jenny och Agneta när de lämnar över plagg vi tillsammans med ByggOle,
Byggnads och Stockholms Byggmästareförening samlat in till Convictus härbärge i Högdalen.

Sida 1

Jag summerar 2014 och delger mina tankar om 2015
Det har varit ett av de kanske tuffaste år vi haft någonsin i Diparts historia. Utvecklingen går allt snabbare
och hot mot vår verksamhet och möjligheter till nya affärer dyker upp fler och snabbare än någonsin.
Affärsområdet Betong hade för lite att göra i början på året. Stressande då vi hela tiden fick leta efter
lönsam produktion. Och samtidigt så rörde det på sig i branschen. En stor konkurrent Waterjet gick omkull.
Möjligheter med rekrytering av kompetent personal öppnade sig och vi var även med och bjöd på
konkursboet. När allt lagt sig så återuppstod Waterjet och det vi fick ut av det hela var ett par duktiga
anläggare som gick över till oss. Andra halvan av året blev annorlunda. Vi fick enormt mycket att göra och
landade även två stora ramavtal. Vi har nu precis omorganiserat verksamheten och den ska börja gälla
från januari 2015. Helt klart är att möjligheterna för Betong inför 2015 är stora och jag ser både förbättrad
lönsamhet och tillväxt som högst sannolika. Kanske blir Betong nästa års bästa affärsområde?
Hus levererade stabilt och säkert hela året. Men inför 2015 är orderböckerna inte lika fulltecknade som förra
året vid samma tid. Det som talar för Hus är besättningen som är extremt bra och samtrimmad. Det skulle
förvåna mig om de mål som är uppsatta inte nås 2015, även om det ser betydligt tuffare ut.
Bygg har haft en tuff resa under 2014. Att under en relativt kort tid växla upp för att kunna motsvara de
nya krav avtalet med Trygg-Hansa ställer har inte varit någon lek. Men nu är två nya projektledare i full
verksamhet och inte mindre än dryga tiotalet snickare och rivare har anslutit. Vi har också investerat i 25
nya servicebilar och det bara ska bli ett bra år för vår byggservicegrupp. Nu är det upp till bevis och gänget
på bygg är taggade och jobbar kontinuerligt för att finslipa verksamheten.
Så när jag summerar det senaste året så kan jag bara konstatera att vi verkligen utnyttjat tiden till att bli
bättre och mer redo för framtiden än kanske någonsin tidigare. Att vi kunnat göra det beror på alla vi som
kämpat och verkligen gjort vårt bästa varje dag under hela året. Vi är en härlig samling byggare som
tillsammans skapar vår arbetsplats och vår företagskultur. Att vi dessutom tillsammans är med och bygger
och renoverar Stockholm är bara ytterligare en bonus.
Jag önskar Er alla en härlig jul, ett gott nytt år och en välförtjänt ledighet. Vi ses igen i januari…..

VD på Dipart Entreprenad och ansvarig utgivare Monthly
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Sin vana trogen så bjöd vår styrelseordförande Rune
Brandinger de affärsområdeschefer som nådde sina
mål på en låda champagne. I år grattades Thomas!

Thomas tar emot lådan med ett stort leende. Affärsområdet Hus är ett gäng oerhört ambitiösa och skickliga
byggare som både haft tur och skicklighet under året. Det är bara att bocka och buga för deras resultat.

Rasmus, Gena, Carlos, Saeid och Emiljan firar Genas födelsedag med en riktig kalastårta! De här grabbarna är några
av de duktiga betongare som varit med och skapat framgångarna i affärsområdet Hus.
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Thomas, chef för vårt affärsområde Hus, om
utmaningarna inför det nya spännande 2015.

Alex bär
fram armering

Thomas, om vi börjar med 2014. Hur ser du på året som snart har gått?
Ett fantastiskt år för oss. Jag är så stolt över vad vi presterat och över alla som jobbar i vårt gäng.
Vad är det som gjort 2014 till ett så bra år?
Vi budgeterade med en 40% ökning jämfört med 2013 och sedan slog vi de siffrorna med ytterligare 40%.
Och det med bibehållen vinst. Klart jag är stolt över killarna.
Vad är det då som gjort detta möjligt?
Först och främst så har vi lyckats räkna hem ett flertal riktigt stora jobb som varit vår grundbeläggning.
Och så fungerar vår organisation så bra. Alla vet vad de ska göra och själv så arbetar jag fram till att vi
har ett färdigt kontrakt med kund. Sedan tar de andra över och det fungerar bra.
Så om du ska dra någon lärdom av 2014, vad är det?
Att det är oerhört viktigt att ha flera stora projekt under året. En bra grundbeläggning som rullar och går.
Det ger stabilitet och en bra bas att utgå ifrån. Det är inte så mycket svårare att driva ett stort jobb än ett litet.
Men små jobb är också intressanta. Vi tittar på allt som våra kunder kommer med.
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Thomas, er affärsplan ser i stort sett likadan ut för 2015 som de siffror Ni uppnått 2014. Varför?
2014 var ett exceptionellt år. Nu gäller det för att kunna upprepa det, att vi får in ett par stora jobb och vi jobbar
på uppgiften och det ser bra ut. Men jag vill poängtera att inget är skrivet ännu. Men jag är mycket positiv.
Så det finns några riktigt stora jobb och väntar?
Nja väntar är att ta i. Vi måste presentera ett riktigt bra förslag för kunderna. Ett som i regel är billigare och
bättre än det som våra konkurrenter kan visa upp. Men jag kan säga så mycket som att jag jobbar på ett par
mycket spännande jobb som jag hoppas på att vi ror hem. Vi ska ha 2-3 jobb som vardera är över 20 miljoner
kronor för att kunna uppnå våra mål.
Och hur ser det ut just nu?
Det finns tillräckligt med projekt att räkna på och marknaden för oss är gynnsam. Sedan har vi ett gott rykte,
våra killar är kända för att göra bra jobb och vi har en fördel av att vi har egna skickliga yrkesmän.
Ett exempel på det är att många konsulter i branschen vänder sig till oss när det gått fel på andra håll.
Kan vi stanna till där, vad är det som gör att vi får ett bra rykte?
Oj, det är nog helheten. I allt från att vi sköter säkerheten och arbetsmiljön till att vi har god kontroll på
all dokumentation. Sedan är vi trevliga mot de boende och bara uppträder professionellt rakt igenom.
Vad ser du för nödvändiga kompletteringar i din organisation?
Vi har ett riktigt bra team. Arto, Sebastian och Nazif är helt fenomenala som projektledare. De sköter jobben
på ett bra sätt och är duktiga när det gäller att vaka över ekonomin. I vår produktion har vi idag många riktigt
duktiga killar. Det är roligt att se hur de blir mer och mer självständiga och självgående. Vi skulle behöva
ytterligare någon platsansvarig och ett par erfarna betongare. Och om vi får in riktigt många stora jobb kanske
ytterligare en tjänsteman… Men som sagt, det team vi redan är klarar av en hel del så det får framtiden utvisa.
Och om du ska avsluta med några ord
Jag är oerhört stolt över alla som jobbat på Hus. Vilket gäng. Nu gäller det att vi alla fortsätter att göra vårt
bästa varje dag och ser alla möjligheter som kommer när det gäller att bli ännu bättre.
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Martin berättar om affärsområdet Betongs
utmaningar inför 2015.

Martin, om vi ser tillbaka på 2014, vad tänker du då?
Vi gick in i 2014 med stora förhoppningar men visste att vi var kort om tjänstemän. Och det var också väldigt
turbulent i början på året. Vi lyckades rekrytera flera personer då det var rörigt i branschen och bland annat
Waterjet gick i konkurs. Men det var först mot slutet av året som vi verkligen fick en stabil organisation. Jag är
glad över de rekryteringar vi gjort och känner att nu som först börjar allt falla på plats.
Beläggningsmässigt, hur har året varit då?
Jo vi hade för lite att göra i vintras och även på våren. Vi jobbade givetvis hårt med försäljningen och lyckades
få en hel mängd projekt och plötsligt hade vi nästan för mycket.
Det här med att det bitvis var kort om tjänstemän och även för lite att göra, har det påverkat negativt?
Ja det har det. Vi har med facit i hand räknat alldeles för lågt på ett par projekt, de går helt enkelt inte ihop.
Dessutom klarade vi inte av vår projektledning tillräckligt bra under en tid. Det leder till en mängd problem som
vi fick kämpa länge med för att reda ut.
Resultatet för 2014, hur ser du på det?
Nja, det har inte varit bra och det beror egentligen på fyra olika projekt som vi inte lyckades styra tillräckligt bra
samt givetvis att vi gick in i dem med för låga priser.
Är det något särskilt projekt som inte varit lönsamt?
Ja det stora kajprojektet åt Stockholms Hamn blev en kraftig förlust. Det räknade jag så det tar jag på mig.
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Vad har hänt som kommer påverka oss inför 2015?
Det är en stor skillnad inför starten av nästa år. Först
och främst har vi lyckats rekrytera ett flertal hungriga
och kompetenta tjänstemän. Våra betongare är redan i
framkant kompetensmässigt så det är inget problem
även om de gott kunde vara flera.
Nu har vi helheten i organisationen vilket är nödvändigt.
Och du har förändrat organisationen, stämmer det?
Ja det gör det. Vi kommer ha tre platschefer som driver
var sin komplett grupp. Och varje grupp är också
ansvarig för sitt ramavtal.
Då måste vi alltså ha tre stora avtal?
Så är det. Och det är också en stor skillnad mot starten
på förra året. Nu har vi tre bra avtal i botten som tryggar
en grundbeläggning till lönsam produktion. Det ger en
skön trygghet att falla tillbaka på.
Vad är det för tre avtal du tänker på?
Johan kommer driva sin grupp och där är vårt avtal med Stockholms Stad i fokus. Hela den gruppen utgår ifrån
Hornstull och kommer sköta alla jobb i innerstaden och även underhållet av Slussen. Det är ett stort avtal som
kommer hålla hans grupp mer än sysselsatt. Samarbetet med Staden fungerar bra och det finns mycket jobb.
Peters grupp kommer ansvara för vårt avtal med Nacka Kommun men även hålla i ett antal entreprenader.
Det är ett nytt avtal som jag är glad för.
Adolf kommer ansvara för vårt stora avtal, Bropaket Norr, med Trafikverket och det är också ett stort avtal,
det ojämförligt största. Vi ska renovera dryga 20 broar och underhålla inte mindre än drygt 500 betongkonstruktioner under fyra år. Det kommer att bli spännande att följa.
Behöver ditt affärsområde nyrekrytera för att klara av allt det här?
Vi kommer börja rekrytera nu i januari. Jag har pratat med Mats och Emilia som håller i det och de sätter
igång efter helgerna. Vi behöver tre personer i olika arbetsledande positioner som kan driva på vår produktion.
Och vi kommer även behöva fler duktiga yrkesmän, säkert 7-10 personer.
Martin, vad är du mest glad för när du tittar tillbaka på 2014.
Det har varit ett tufft år med antingen för lite att göra eller för mycket. Men trots det så har vi vuxit kraftigt och
tagit marknadsandelar. Vi har även lyckats få och på ett bra sätt utföra ett antal prestigeuppdrag som verkligen
satt Dipart på kartan när det gäller renovering av större betongkonstruktioner inom Storstockholm. Stallbron
framför Riksdagen, underhållet av Slussen, Häggvikstråget för att bara nämna några.
Och om du har en önskelista inför 2015, hur skulle den se ut?
Jo nu ska vår nya organisation sätta sig, så grupperna kan arbeta tillsammans på ett effektivt sätt. Det kommer
bli mindre grupper där chefskapet blir tydligare och teamwork blir en nyckelfaktor. Jag tror mycket på det.
Sedan vill jag få upp vår lönsamhet på en acceptabel nivå. Vi har satt ambitiösa men realistiska mål för 2015
och de ska jag jobba för att uppnå. Ska också bli spännande att prata om dem med samtliga i vårt affärsområde. Vill också nämna att jag är glad för mitt samarbete med vår kalkylchef Ebbe, det är viktigt för oss.
Är det något annat du vill passa på att säga?
Jag vill tacka alla i mitt affärsområde. Det har varit ett år som gått upp och ner både lönsamhets och
beläggningsmässigt. Men oavsett hur tufft det bitvis varit så har alla kämpat på och gjort ett kanonjobb. Det är
tack vare det som vi nu är starkare än någonsin och också lyckats ro hem de nya avtalen. Allt sammantaget
så är vi på Betong ett fantastiskt gäng och jag är stolt över varenda en som är en del i vår grupp. Jag hoppas
att alla får en skön och härlig ledighet över helgerna för det är vi alla värda.
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Jimmy berättar om affärsområdet Byggs
utmaningar inför 2015.

Jimmy, berätta hur känns det nu med 2014 i backspegeln?
Det har varit ett jobbigt år. Vi jobbade hela första halvan av året åt bland annat Trygg-Hansa men visste inte om
vi skulle få förlängt avtal. När vi inte visste kunde vi heller inte satsa fullt ut. I mitten på sommaren blev det klart
och på väldigt kort tid skulle vi dimensionera oss för en betydligt större kostym. Avtalet med Trygg-Hansa är
väldigt stort och kräver sin organisation.
Och hur har det gått?
Tack vare att Emilia och Mats kunde hjälpa oss med rekryteringen har det gått bra. Vi har förstärkt vårt
affärsområde ordentligt och det känns skönt. Under februari nästa år ska vi äntligen vara fullt ut bemannade.
Vad är det som inte varit fullt bemannat?
Vi har två projektledare, Pea och Joachim som fortfarande saknar flertalet servicesnickare för att kunna vara
fullt ut effektiva, det ska bli skönt när deras grupper också är kompletta.
Vad kommer Ni fokusera på under 2015?
Vi måste få upp vår lönsamhet, det blir vårt absoluta fokus.
Vad talar för att det kommer gå?
Först och främst har vi koncentrerat alla våra försäkringsjobb till södra delen av Stockholm vilket leder till
betydligt effektivare produktion. Vi har en stor kund vilket förenklar mycket. Dessutom är vi inkörda på avtalet
vilket också är viktigt. Men det finns givetvis fortfarande mycket att förbättra.
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Joel tar tjänstledigt och flyttar till kärleken i Norrköping

Joel för ett par år sedan, fortfarande
lärling och ivrig att lära sig allt om bygg.

Äldre, färdig snickare, och uppskattad av kollegor och
arbetsledning. På väg vidare i livet. Tack Joel för tiden
som varit och du är välkommen tillbaka när som helst!

Joel, nu bär det iväg. Hur känns det just nu?
Känns bra, ska bli roligt att flytta ihop med tjejen, lära mig en ny stad och byta jobb.
Okey, var ska du börja?
Jag ska börja på Melander Bygg i Norrköping. De sysslar med service och försäkringsskador.
De har i sin byggserviceavdelning både målare och plattsättare anställda förutom oss snickare förstås.
Men du tar tjänstledigt istället för att säga upp dig. Varför?
Jag ska flytta ner och så testar vi. Och om allt fungerar då säger jag upp mig och blir östgöte.
Om vi går tillbaka lite i tiden, hur kommer det sig att det blev Dipart.
Jens föreläste på min skola och när det blev dags för praktik då sökte jag Dipart. Det följdes av
sommar jobb och sedan gjorde jag min lärlingstid på Dipart vilket resulterade i en anställning.
Hur många år är det du varit på Dipart?
2008 började jag praktisera så det är ett bra tag. Anställd blev jag 2010.
Hur har de här åren varit?
Det har varit roligt. Jag har lärt mig mycket och jag har fått göra väldigt många olika saker.
Att få vara i ett företag som har vuxit rätt så rejält är häftigt.
Hur har du märkt att vi har vuxit?
Vi är framförallt väldigt många fler. Och proffsigare i allt det vi gör.
Har det varit någon jobbig period under den här tiden?
Vi har haft ett flertal större entreprenader och det är väl inte riktigt min grej kanske. Och så
pendlade jag till Sigtuna när jag bodde söder om stan och det borde jag inte gjort så länge kanske.
Är det någon person på Dipart som betytt mycket för dig?
Jag jobbade med Håkan i början och han var en bra lärare. Sedan kommer jag förstås att minnas Augustin
och Svensson som är lite äldre och givetvis påverkat mig mycket. Och alla killarna på gamla Dipart Norr.
Och på lite längre sikt, vad är dina framtidsplaner då?
Jag har planer på att läsa in tekniskt basår för att ha möjligheten att läsa till byggnadsingenjör.
Det kan på sikt vara min grej.
Joel, om du vill förmedla något så har du chansen nu….
Ett stort tack för den här tiden. Och då framförallt till de som jag jobbat med. Jag hoppas
våra vägar korsas i framtiden. Och har Ni vägarna förbi Norrköping, hör av Er..
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Vi besökte Jonny ute på ett byggserviceuppdrag åt Trygg-Hansa i Enskede.
Det första vår utsände ser när han letar efter arbetsplatsen är vår
servicebil. Snygg, ren och med öppna bakdörrar står den där. Vi
parkerar och går fram och möts av en alltid lika glad Jonny Linder.
Jonny jobbade i flera år ute på Dipart Norr, när vi hade en etablering
i Märsta, och som så många av de hantverkarna så slutade han när
vi lade ner den. Men det tog inte ett år så ringde han och ville
tillbaka. Vi sa ”Självklart Jonny, du är mer än välkommen tillbaka”
och nu är han en i gänget på Bygg.

Vi håller på att renovera en hel nedervåning som blivit fuktskadad. Det är ett förhållandevis stort jobb då hela
källaren är skadad. Det som är roligt, för vår del, är att alla materialval är exklusiva och det är ett riktigt
kvalificerat jobb när det kommer till plattsättning och ytskikten. När vi kom var Jonny i full färd med att blanda
bruk inför gjutning av brunnar.
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Det som är härligt med att träffa Jonny är den glädje och stolthet han uppvisar för sitt jobb. Att en bra kontakt
med de boende är avgörande för ett bra resultat förstod vi också på Jonnys resonemang. ”Det är mycket som
måste klaffa när vi jobbar hemma hos familjer, då är en bra kontakt viktig, att jag lär känna dem helt enkelt”

Vi på redaktionen fick oss en riktig lektion i vikten av noggrannhet vid gjutning av brunnar när vi tittade på hur
Jonny, med hjälp av vattenpasset, finjusterade och trixade. Vi förstår vidden av vårt affärsområde Byggs
komplexitet när vi vet att det kommer ett 25 tal nya vattenskador- i veckan…
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Dipart stod som värd vid ett styrelsemöte i
Stockholms Byggmästareförening!

Styrelsen i BF (Stockholms Byggmästareförening) är en mix av företag från branschen. De stora riksföretagen, några mellanstora
och ett par specialistföretag. Dessutom finns två personer från Byggmästareföreningen med bland annat VD:n Elisabeth Martin.

Lite kul faktiskt att tänka tillbaka så här vid juletider. När vi, i
tidernas begynnelse, ville vara med i föreningen fick vi kämpa för
att hitta två medlemsföretag som kunde rekommendera oss för
medlemskap. Vi kom med och tog del av kurser, juridisk hjälp och
allt annat. Åren gick och vi utvecklades, till viss del tack vare BF,
som företag och växte in i rollen som medelstor byggare.

Foto: Jenny

Någon gång runt 2004 fick vi vår första förfrågan om att delta i
ett utskott. Jens blev ledamot i RYK:en, där utbildningsfrågorna
tillsammans med Byggnads handläggs. Mats har också deltagit
i föreningsarbetet och varit ordförande i BF9K utskottet.
Idag är både Kalle och Jens aktiva i föreningen och vi kan med
fog säga att vi är med och arbetar för branschens bästa. Den
resan kröntes väl lite grann kan man säga med ett styrelsemöte
i våra egna lokaler!
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Pii, fd säkerhetschef på Svenskt
Näringsliv, bläddrar i Monthly innan
han skall in och ha en dragning för
styrelsen.

Sveriges Radio var ute och intervjuade Jens gällande
kampen mot den kriminella delen av vår bransch.
Vi har i vår bransch stora
problem med oseriösa
företagare som, ofta i stor skala,
nyttjar svart arbetskraft och
dessutom låter bli att göra rätt
för sig gällande skatter och
avgifter. Ofta får de som arbetar
för dessa människor ofta arbeta
under dåliga arbetsmiljövillkor.
Jens har, sedan 2004, engagerat
sig i frågan och blev därför
intervjuad gällande hur han såg
på den lag om närvaroliggare
Riksdagen nu klubbat. ”för att
den ska vara verkningsfull krävs
det att Skattemyndigheten gör
oannonserade kontroller ute på
byggena, annars blir det bara
ännu mer administration för de
seriösa entreprenörerna”.

Vår årliga klädinsamling till Convictus kan summeras

Agneta hämtade
kläder hos Bygg Ole.

Och Byggnads ställde upp
och skänkte kalsonger.

Agnetas dotter Viktoria var med och hämtade Agneta var förbi Sthlms
kläder ute i våra bodar där många visat stor Byggmästareförening som
generositet.
hakade på för tredje året.

Vi lyckades tillsammans samla in tre servicebilar fulla med kläder, skor, jackor och underkläder. Ett stort tack till
alla och vi gör om det nästa år. Om du har kläder du vill skänka under året går det också bra. Prata med Agneta
som har kontinuerlig kontakt med Helena på Convictus. Stort tack!!
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I förra Monthly röt Agneta till och uppmanade
samtliga att involvera hennes arbete i
planeringen av våra projekt. Vad har hänt?
Agneta lackade ur! Kräver förändring!

”Vår interna kommunikation är
rena katastrofen!”

Redaktör´n tog ett uppföljningssamtal med Agneta, och det var en
betydligt gladare Agneta än förra månaden.
Agneta, berätta. Hur har artikeln tagits emot?
Även om det är lite tidigt för att se vilken effekt artikeln fick, så kan jag ändå säga följande.
Jag har fått muntlig bekräftelse från Johan om bättring. Även Adolf har kommit till mig och pratat. Hans projekt,
gång och cykel-bron över Korpmossevägen, har varit rörigt för mig så till vida att bodarna varit svårstädade
mycket kläder, verktyg och annat på golven. Underentreprenörskillarna hade också klumpat ihop sig i en av
bodarna, vilket försvårade mitt arbete ytterligare. Jag gick upp och pratade med Adolf om problemet och han
lovade att ta upp det med dem. I fredags kom han till mig och sa att han haft ett möte med killarna och fått
dem att dela upp sig på två bodar och förklarat vikten av att hålla ordning på alla grejer. Jag tyckte att det var
riktigt schysst att Adolf återkopplade till mig på det sättet. Även Alex på samma projekt har ringt mig och
engagerat sig i frågan.
Då kan man konstatera att det hänt lite?
Så här långt är jag nöjd med att man börjar reflektera lite här och var och jag försöker visa uppskattning när
saker görs för att underlätta för mig. Nu får tiden utvisa resten.
Har du fått mail på beställningar av dina tjänster så som du beskrev att du ville ha det?
Ja det har jag. Speciellt var det roligt att få ett från Daniel. Han är ny på Dipart men har ändå varit den förste
att snappa upp hur det måste gå till. Kred till honom!
Hej Agneta, Vi kommer att etablera en till bod i Hässelby strand, Maltesholmsvägen 150
(Syd Västrahörnet av Hässelbystrands kyrka). Det är en liten bod för max 4 personer och
en torrtoa. Om allt går bra kommer boden ut i början av denna vecka.
Med Vänliga Hälsningar
Daniel Hedén
070-732 33 07
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Vi hade ytterligare ett MB-gruppsmöte. Daniel
tar plats i gruppen och arbetet fortsätter.

Här går Jens igenom för hela gruppen hur läget är för Dipart. De organisationsförändringar vi gör är följande:….
Och rent ekonomiskt ligger det till på följande sätt:….. Det är en helt öppen dialog vilket är självklart när viktiga frågor
diskuteras. Då måste alla vara insatta i frågorna och ha all information.

Det som var främst på dagordningen den här dagen var våra arbetstider och
respekten för dem. Jens och Mats ville diskutera ”hur viktigt är det att vi har
samma arbetstider i samtliga affärsområden?” samt ”hur ska vi säkerställa
att vi verkligen jobbar effektivt 8 timmar varje dag?”.
Bakgrunden till att frågan kom upp är att det blivit olika arbetstider i våra
affärsområden och att vi har jobb med helt olika förutsättningar. Exempelvis
så jobbar vi i Stockholms innerstad där det är nästan hopplöst att köra mellan
07.00-08.30. Frågan om hur vi ser på att jobba in fredagseftermiddagen kom
också upp samt givetvis vikten av att respektera de tider som är satta när det
gäller att komma igång på morgonen, rasternas längd och när vi plockar ihop
för dagen.
Det var ett bra möte, som alltid. Och en sådan här fråga är klurig. Men det
som vi landade i är att varje affärsområde måste kunna ha tider som passar
bäst för dem, helt enkelt för att förutsättningarna är olika. Dessutom måste det
vara extremt tydligt vid uppstart på varje projekt vad som gäller. Är det tydligt
blir det inga problem. ”Är det bra styrning på ett bygge och alla vet vad de ska
göra, då respekteras tiderna”. Helt klart är att det är en otroligt viktig fråga
som vi kommer fortsätta jobba med. Och att det är allas gemensamma ansvar
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Här hälsas Daniel välkommen till
Dipart. Det var ett par år sedan vi
hade turen att få Daniel över till
oss. Och nu tar han plats i vår
MB-grupp.

Vi bygger en helt ny gång och cykelbro och
den börjar ta form. Vilket roligt jobb!!

Så här såg det ut första gången vår
utsände var på plats med sin kamera.
Vi hade precis kommit igång.
Schaktarbetena var gjorda och vi
hade precis börjat formsättningen.

Några veckor senare så hade formsättningen av sidorna på bron börjat växa fram.
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När nu vår utsände besökte bygget så var det i mitten på december. Vi kom ut och då var Adolf mitt i ett
planeringsmöte med Max. De gick igenom armeringsritningarna som är långt ifrån självklara. Det enda vår
utsände riktigt förstod var att verkligheten och ritningen inte alltid följs åt och att det är dagliga frågor att lösa.

När det första numret av Monthly, som då var ett vikt A4 och hette Weekly, kom ut 2002 då handlade det i regel
om balkongräckesmontage eller något liknande. Nu får vi på redaktionen skriva om betydligt större projekt.
Skönt att även som skribent få utvecklas. Här ser vi hur bron växer fram och aktiviteten är hög. Det är
spännande att se hur de olika arbetslaget jobbar med sina olika moment och hur helheten, en bro, växer fram.
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Vi bygger en helt ny gång och cykelbro och
den börjar ta form. Vilket roligt jobb!!, forts

Adolf tog med sig oss ut på bygget. ”Jag har bland flera
även två unga killar här, Max och Alex, och de är vetgiriga
och väldigt ambitiösa. Det är kul för mig som projektledare.”

Små improviserade nödvändiga möten..

Mario från Bropatrullen kom förbi och lämnade några saker.

Tillfarterna till bron anläggs samtidigt.

Här går en nöjd Adolf tillbaka till boden för att fortsätta med planeringen. Vi på redaktionen kommer hålla ett
vakande öga över det här utmanande och roliga jobbet och återkommer till det under januari.
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Våra nya servicebilar uppskattas och det är
roligt att se hur de ”personifieras” efter behov.

Packe var extra nöjd med upphängningen
av hans såg. Det fungerar perfekt.

Packe är en av våra servicesnickare som gärna visar upp förbättringarna i sin
bil. ”Det är kanonbilar vi köpt, jobbet blir mycket enklare och effektivare med en
modern bil. Bara att ha en suverän handsfree med telefonbok och annat
underlättat enormt. Jag har byggt en extra våningshög hylla som jag ställer
gipsen emot. Dessutom ett litet hyllplan där elkablar och annat står”

Jonny Linder, som vi träffade på tidigare i tidningen,
har byggt ett litet bord som passar honom perfekt.
Jonny sa ”Då har jag alla skivor under bordet och
ovanpå det har jag alla rullar och annat. Sedan har
jag en låda för mina plattsättningsverktyg. Det är den
klart smartaste lösningen”.
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Vi tappade avtalet gällande byggservice åt Sigtunahem
och efter sex bra år gör vi nu klart det allra sista jobbet.

Något av det första som hände vår utsände vid besöket av de tre visningslägenheterna vi färdigställer var att
gå rakt ner i mjuk betong. Som tur är så tog Norman det med ett leende och fixade till det hela med bravur.

Danne, Jocke och Norman. De tre sista snickare vi har kvar på Sigtunahems fastighetsbestånd.

Vi har i sex år skött stora delar av Sigtunahems byggservice. Men som i alla avtal som styrs av LOU (lagen
om offentlig upphandling) så tar de slut och en ny upphandling genomförs. Men vi har mycket annat att
fokusera på och det är med glädje vi ser tillbaka på de här åren och nu går vidare. Danne och Norman har
genom åren skött stora delar av ramavtalet och gjort det på ett mycket uppskattat sätt.
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