2015 startar med en bra orderstock. Även våra balkongjobb rullar på med gjutningar som vanligt, trots vintern.

Vi besökte Stopvägen, där vi på uppdrag av en mycket uppskattad kund, renoverar balkongerna.
Läs mer på sidorna 4-6 om hur Ari, Erik, Tomas och Johan jobbar.
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Vi har lämnat 2014 och jobbar i ett nytt spännande år. Vi har redan mycket att
göra med projekt som ska vara rätt räknade och ge en vinst när de är avslutade.
Det nya året har rivstartat och det känns oerhört spännande och utmanande.
Innan vi lägger 2014 helt bakom oss finns det orsak att göra ett antal reflektioner, tänka till
och säga till oss själva- -Vad måste bli bättre 2015? Vad måste vi göra annorlunda?
Vår styrelseordförande Rune Brandinger skrev lite syrligt följande i slutet på 2014 och jag
tar mig friheten att lite fritt citera honom:
Dipart har idag tre grundläggande värderingar som genomsyrar verksamheten:
-Vi ska alltid ha fullt upp att göra, full sysselsättning åt alla är det övergripande målet.
-Vi ska ha roligt på jobbet.
-Vi ska ha supernöjda kunder.
Men inte någonstans lever värderingen -Vi ska tjäna pengar!

De här värderingarna som han anser att vi i praktiken lever efter är bra. Men det Rune reagerade
starkt på är att värderingen Vi ska tjäna pengar inte lever tillräckligt i vårt medvetande.
Vi tjänar idag pengar och går plus. Men om vi inte lyckas få en bättre lönsamhet, minst som branschgenomsnittet, så kan Dipart på sikt bli ett sårbart företag. Att vi tjänar pengar är en förutsättning för
att vi ska kunna ha de övriga tre värderingarna över huvud taget. Så det vi ska ha med oss in i 2015
är att det är nödvändigt och berömvärt att göra en ekonomiskt bra affär. Vi måste alla hela tiden
tänka ekonomiskt. ”Hur kan jag själv bidra till att företaget där jag arbetar tjänar pengar?”
Lyckas vi tillsammans höja vår lönsamhet så kan vi med gott samvete ha kvar de tre värderingarna
som Rune tycker är de som idag råder och fortsätta utveckla oss och vårt gemensamma företag.
Lärdomen från 2014 är främst att vi allihop måste tänka ännu mer ekonomiskt i alla vardagliga
situationer och bidra till att vi får en starkare ekonomi. Klarar vi det så kommer vi garanterat att
kunna fortsätta ha de tre, enligt Rune, nu rådande värderingarna. Jag tycker han har rätt!

VD på Dipart Entreprenad och ansvarig utgivare Monthly
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Vi har, bland annat tack vare de stora ramavtalen
vi tecknat, behov av följande förstärkningar:
Till vårt affärsområde Bygg:
Här behöver vi två servicesnickare och en rivare. De ska helst ha erfarenhet från försäkringsskador,
stambyten och andra typer av ROT-jobb. Kontakter med underentreprenörer och kunder är en viktig del i
arbetet så man ska tycka om att kommunicera med andra på ett rakt och tydligt sätt. Det krävs att man är en
skicklig snickare för att klara av arbetsuppgifterna som är varierande och innefattar mycket problemlösning.
Till affärsområdet Betong:
Vi behöver förstärka vår organisation med tre tjänstemän, med gedigen erfarenhet från anläggningsjobb
såsom broar, P-hus och större betongentreprenader.
Vi ska också rekrytera sju stycken betongare. Riktigt självgående anläggare som gärna får vara erfarna
problemlösare. De ska bland annat arbeta med ramavtalet med Trafikverket gällande bropaketet Norr.
Slutligen vårt affärsområde Hus:
5-6 betongarbetare som kan jobba med främst balkonger, altaner och terrasser. Gärna en eller två som kan
ta rollen som platsansvarig ute på de större entreprenaderna. Hus tar entreprenader som innefattar fasader,
fönster, balkonger och inglasningar. De är ofta riktigt stora och har behov av platsansvariga.
Till stabsfunktionen Kalkyl/inköp:
En kalkylator med minst 3 års erfarenhet av byggbranschen (kan vara i produktion eller som projektledare)
Och en Inköpare också med ett par års erfarenhet.

Hur kan en rekrytering kan gå till? Vi ringde upp Per
Eriksson, uppskattad byggservicesnickare hos oss.
Per, du har precis hjälpt till med att rekrytera en snickare till
oss. Berätta hur det gick till. Maurice Moberg som nu har börjat
hos oss jobbade som snickare på en firma men kände att det var
dags för något nytt. Och det visste jag för vi hörs av kontinuerligt.
Och då jag visste att vi behöver duktiga snickare så blev det
naturligt att jag tänkte på honom.
Hur väl känner du honom?
Han började som lärling under mig hos en tidigare arbetsgivare
och sedan jobbade vi tillsammans där i flera år. Så jag vet mycket
väl vad han går för och att han är skicklig och klarar av arbetet.
Så vad hände som gjorde att han började på Dipart?
Jag trivs själv idag väldigt bra. Tycker att det jobb jag har på
Dipart är det bästa jag haft, och jag har ändå varit på flera firmor.
Så det känns bra att rekommendera andra att börja här. Så när vi
pratades vid så sa jag till Maurice att han gott kunde överväga att
söka till oss vilket han gjorde. Och så träffade han Emilia och nu
jobbar han här med mig på Bygg.
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Per Eriksson, servicesnickare och
”rekryterare”.

Vi besökte Stopvägen där Ari, Johan, Erik
och Tomas renoverar balkongerna.

Antalet balkonger vi renoverat runt om i Stockholm har nog ingen koll på. Så här brukar det allt som
oftast se ut. En ”limpa” med ett tjugotal balkonger, en container, byggställning och full fart uppe på den.

Ari, som är platsansvarig på bygget, framför sitt jobb. Han har nog varit på Dipart i tio år snart och känner
samtliga på Monthlys redaktion väl. Han guidar oss runt på bygget.
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Text
Arto som är projektledare för Stopvägen har kommit ut och ett improviserat byggmöte hålls med Ari och Erik.
Ari har en lång och gedigen erfarenhet av balkonger så det är inte produktionsproblem på agendan direkt.
Men en del planering gällande vad de ska jobba med dagarna efter gjutning, då betongen brinner, blev det.

Johan, som börjar bli rutinerad vid det här laget, spikar lister för droppnäsan.
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Vi besökte Stopvägen där Ari, Johan, Erik
och Tomas renoverar balkonger, forts…

Tomas som är snickare i botten har kommit väl in på vårt
affärsområde Hus där vi bland mycket annat gör balkonger.
”Allround och väldigt nyttig att ha då han kan allt” sa Arto
bland annat till redaktören. Här nätar Thomas för socklarna.

Ytterligare en balkong klar inför att armeringen ska kompletteras. Det var en nöjd redaktör som lämnade
gänget på Stopvägen. Vår kund kan vara trygg. Balkongerna kommer renoveras enligt konstens alla regler!
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Vi renoverar Bro 59 som går över E4:an.

Upplands Väsby Kommun är vår beställare här och det är
vårt första projekt tillsammans. Efter en kämpig start där
bägge parter inte riktigt fick till det har vi nu, dels etablerat
ett bra samarbete, samt fått upp farten på projektet.
Kul att det nu går bra. Projektledare hos oss är Adolf och till
sin hjälp har han bland annat Göran och Martin som bägge
har lång erfarenhet av brorenoveringar.

Göran, vilken klippa. Att man kan vara
så kompetent, allround och engagerad
och samtidigt så trevlig och glad! Alltid
ett leende. Vi på redaktionen får alltid
extra energi efter att ha träffat honom.

Martin, samma sak med honom. Glad,
engagerad och framförallt kunnig.
Martin har tillfört mycket kunskap till
vårt affärsområde Betong då det gäller
större anläggningsjobb som broar.
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Den nya gång och cykelbro (GC-bro) vi gör
i Hägersten går bra. Sista gjutningen är klar!

Så här såg det ut första gången vår
utsände var på plats med kameran.

Några veckor senare hade formsättning och armering kommit igång.

I november var stora delar av bron gjuten. På den här bilden var
det egentligen bara körbanan kvar att gjuta.

Och nu var det dags för sista gjutningen, och det skulle bli en lång
gjutning. Vi startade klockan 13.00 och var helt klara vid midnatt.
Då var ytterligare 90 kubik betong omvandlad till en blivande GC-bro.
Vi ser Alex, Ida och Max som står och antagligen snackar ihop sig
inför betongbilarnas ankomst.
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Äkta arbetsglädje…..

”Alex och Max har visat framfötterna på det här projektet. Alex har varit med från start. Redan tidigt tog han stort
ansvar och fick förtroendet att sköta dagbok, och nycklar till bodar och containrar. Kan tyckas enkelt men att på
ett bygge med så många äldre erfarna hantverkare ha den nyckelrollen är stort. Sedan kom Max till bygget och
han anammade samma inställning. Det har blivit helger, nätter och långa pass för grabbarna. Aldrig ett enda
klagomål utan bara massor av bra energi” jag är stolt över dem sa Adolf, vår projektledare, till vår utsände.
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Sista gjutningen på GC-bron klar! Forts..

Alex bär
fram armering

Här är nog klockan närmare 19.00 på kvällen och gjutningen är fortfarande i full gång. Vid midnatt var
efterarbetena också klara och grabbarna kunde ta kväll. Det gick enligt plan rakt igenom.

Den här bron gör vi åt Trafikkontoret som också berättat att det finns många fler sådana här projekt som väntar
på att bli utförda. Så att det här är ett värdefullt referensprojekt råder det ingen tvekan om. Bron ska vara klar
vecka 10 och invigning nästföljande vecka. Till dess ska vi vara klara hälsar Adolf.
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Utbildning i Byggsamordnaren-Ekonomi!!

Vi jobbar med vårt projektuppföljningsprogram, Byggsamordnaren, för att få fram en riktigt bra uppföljning
av ekonomin ute i våra projekt. Vi vill i tid få reda på när ett projekt har avvikelser som påverkar ekonomin.

Stormöte den 13 mars, boka upp den dagen!

Nu är det snart dags för vårt årliga stormöte. Det ska bli en riktig höjdare, precis som vanligt. Frågor som vi
ska ta upp och diskutera är hur har 2014 gått? Våra tre affärsområdeschefer ska berätta hur det ser ut för
resterande del av året gällande orderstock och typ av jobb. Ansvariga för vår företagshälsovård kommer
säkert också och ger oss några väl valda förmaningar. Givetvis ska vår MB-grupp få tid och så ska vi också
fylla i vår Nöjd Medarbetarenkät. Något vi också kommer få lyssna på är en gästföreläsare! Och det blir en
riktig höjdare kan vi redan nu lova! Ja det blir ett späckat program. Det här är en obligatorisk dag och tänk
nu på att planera för den redan nu. Väl mött!!
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Vi ska i augusti montera 4 stålbroar i Rinkeby
och göt redan nu fundamenten till en av dem.

Man lägger ner mycket pengar på att göra Rinkebystråket attraktivt. Som en del i det har man av oss beställt
4 nya stålbroar. Broarna köper vi i Polen, jobbet med fundamenten och montaget av broarna gör vi själva.

På mindre än en vecka formsatte och armerade Alex och Max det här fundamentet ute i ett av våra
tält i Länna. Snabbt jobbat. Vad månde bliva när de har ytterligare ett par års erfarenhet i yrket.
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Max ser till att betongen
inte åker ur rännan.

Gjutning pågår och full koncentration.

Fundamentet vi redan nu gör, trots
att bron inte kommer förrän i
augusti från Polen, ska monteras
snart. Och på grund av pågående
markarbeten som utförs runt den
blivande bron så kunde vi inte jobba
på plats. Därför gjuter vi i Länna.
Det färdiga fundamentet kommer
sedan lyftas upp av domkrafter och
sedan kommer sk skridskor läggas
under. Sedan drar vi ut det med
hjälp av en hjullastare. Enligt Adolf
som håller i jobbet kommer det
fungera bra. Vi litar på honom.
Här till vänster ser vi Alex och Max
som fixar till ytan på det färdiggjutna
fundamentet.
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Vi åkte ut på Ingarö och träffade Henke som
återställer en villa efter en stor vattenskada.

Ödsligt, vackert och fridfullt var det när vi närmade oss villan till fots. Hammarslag ekade och vi förstod att vi
var rätt ute. Det här var vår arbetsplats där vi skulle träffa Henke.

Henke kom ut och mötte upp. ”Jag stormtrivs med jobbet som är fritt och omväxlande. Och så får jag hålla i
bygget själv, både med kontakterna mot familjen som bor här och med leverantörer och underentreprenörer.
Min projektledare Peter sköter ekonomin och kontakterna med Trygg-Hansa. Resten sköter jag. Perfekt!”
”Barnen hade lämnat en kran på och
badkarsploppen i, sedan hade familjen åkt
bort en vecka. I stort sett hela huset var
vattenskadat när de kom hem” berättade
Henke medans han flyttade om lite grann.
”Jag vill ge en eloge till våra rivare, det är
helt suveränt att komma ut och börja jobba
efter Simon och som i det här fallet Rickard.
Alla rum som inte är berörda är inplastade
så inget damm kommer in där. Dessutom
var hela rivningen bra gjord”.
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Henke fortsatte med att sätta igen badrummet efter att rörmokaren dagen innan varit nere under huset.

Golvet fick isolering. Att det inte var första gången det gjordes kan
vår utsände intyga. Det tog inte många minuter så var det färdigt.
Sedan ringde det. ”Alex här, du Henke, jag är på Ingarö och har
en jättetung dörr som ska bäras från fram till baksidan av huset.
Kan du komma och hjälpa mig?” Det slutade med att
vår utsände åkte.
”Vi är ett bra gäng och hjälper gärna varandra när det krävs.”
säger Henke innan vi säger hej då för den här gången.
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Vi besökte Alex, en av våra servicesnickare
ute på uppdrag. Återställning efter inbrott!

En lite ödsligt belägen villa på Värmdö hade haft påhälsning av tjuven på baksidan som vetter mot skogen.

Trygg-Hansa ringde oss sent en fredagseftermiddag.
Alex åkte ut till Ingarö och monterade dit en ny
provisorisk bröstning. ”Det är i regel genom
bröstningarna tjuvarna tar sig in” berättar Alex. När vi
kommer ut och besöker honom har den nya dörren
kommit och det är dags för montage. Vår utsände
hjälpte faktiskt till med att få den tunga dörren från
parkeringen framför huset ända till baksidan!! Bara en
sådan sak för en reporter.
Vi på redaktionen hade tyvärr inte möjlighet att
stanna fram till dess att dörren blev ditsatt.
Enligt Alex skulle det bli klart samma dag.

Alex berättar att ofta vill kunderna få ytterligare saker
gjorda när han väl lärt känna dem. ”Man bygger upp
ett förtroende”.
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Det var gjutning en tidig morgon på Stallbron

Vår utsände kom till arbetsplatsen 06.30 och då var killarna redan ute och i boden var det ett improviserat
byggmöte som höll på. Vår Thomas Lindholm diskuterar med byggledare Mats Nordin från Röda Tråden.

Vikten av att ha bra byggledare kan inte nog poängteras. Vad enkelt det är när byggledaren är lösningsorienterad, kreativ och dessutom trevlig att ha och göra med.
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Det var gjutning en morgon på Stallbron, forts

Klockan 07.00 exakt kom första betongbilen. Då var allt förberett och Petri, Åke och Fredrik var redo inne i tältet

Vår beställare Roushanak, ansvarig på trafikkontoret för vårt ramavtal gällande bropatrullerna, dyker upp!!

Gjutningen går bra och beställare, byggledare och vi från redaktionen tittar lugnt på.
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Åke och Petri brädriver betongen med ett lugn och en metodik som imponerar.

Petri, förutom duktig och
uppskattad betongare på
Dipart även tidigare
Finländsk mästare i en
sport och landslagsman i
inte mindre än tre olika.

Vi renoverar inte bron
enbart på ovansidan. Vi
följde med Thomas ner
under bron och det var en
ny värld som öppnade
sig. Så mycket det kan
finnas under en bro!
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Åke, relativt ny
på Dipart och
redan mycket
värdefull för
Bropatrullen.

Två olika sätt att stängsla in sin arbetsplats.

Det här är vår arbetsplats som ligger 15 meter från…
(Bropatrullerna med Johan, Niaz och Daniel i spetsen ska ha en eloge för hur de stärker vårt varumärke…)

det här företagets byggprojekt. Vi såg när vi var där vilket företag det var men har i skrivande stund glömt det.
Foto: Jenny

Vi ska arbeta med vårt glasögonprojekt hos
Convictus i Högdalen. Två som vill vara med?
Nu är första arbetsdagen inbokad för 2015. Den 19 februari mellan 09.00-13.00 ska två från oss tillsammans
med 3-4 optiker genomföra synundersökningar och sedan prova ut lämpliga glasögon till Convictus gäster. Det
här är mycket uppskattat och värmer i hjärtat lika mycket hos oss som hos dem som, när dagen är slut, kan se
bra igen. Ring Jens om du vill vara med eller undrar över något.
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