En av årets höjdpunkter, vårt stormöte, blev
lyckat och satsningen på Paolo var klockren!

Bild på Paulo Roberto med dipartlogga i bakgrunden

Paulo Roberto kom och berättade hela sin historia. Den började i tidig ungdom då han var lite av en gangster
och känd under namnet Kungen av Kungsan. Men det är allt som hänt honom efter det som är intressant.
Världsmästare i boxning, tv-personlighet och framgångsrik entreprenör. Läs mer på sid 14-15.
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Vi har med ett häftigt stormöte i ryggen ny energi för att ta tag i ett antal utmaningar!
Året har börjat starkt, som vanligt har vi att göra, kan förstås ha varit mer men med tanke på
säsongen är jag nöjd. Och nu märker jag att det drar igång på allvar.
Thomas och Hus har en helt fantastisk orderingång och verkar snart ha fyllt orderböckerna för
lång tid framöver. Betong jobbar aktivt med att få igång ramavtalen där mycket jobb finns och
på Bygg drar det igång efter påsk när alla Trygg-Hansas kunder åker ut till sommarstugorna
och upptäcker vad som hänt under vintern.
Våra utmaningar i närtid är först och främst kompetensförsörjningen. Vi har rekryterat många
duktiga personer och behöver fler. Det är en stor brist i branschen på erfarna byggare i
egentligen alla roller. Alla företagsledare jag pratar med tar irriterat upp frågan. Vi på Dipart
jobbar intensivt med rekrytering och vi ska också fortsätta att tänka ett steg längre. Vi måste
ge varandra energi så det är roligt att jobba hos oss. Vi måste orka med att stötta och coacha
alla unga som börjar hos oss. Och vi måste orka med utbildningar, kompetensinventeringar
och annat för att säkerställa att alla upplever att de utvecklas hos oss och vill stanna. Här har
vi en utmaning, jag tror vi redan är bra men vi behöver bli bäst!
En annan utmaning är att få upp lönsamheten i Betong och Bygg. Vi behöver främst jobba
med att minimera fel och mängden resurser vi behöver för att genomföra projekten. Vi måste
jobba smartare helt enkelt.
Vill avsluta med att tacka alla som deltog på stormötet. Vilken dag vi hade och vad glad jag är
för att vi har traditionen med dessa möten. Det är allas rättighet att veta hur det går för oss
och vi ska fortsätta med den öppenhet en vi har gällande vår ekonomiska redovisning.
Jag är så stolt, glad och tacksam för det jobb jag har. Från hjärtat kan jag säga att vi är ett
riktigt bra byggföretag fullt med helt fantastiska människor!

VD på Dipart Entreprenad och ansvarig utgivare Monthly
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Vi började med stormöten redan 2001, på
kvällstid, obligatoriskt och föga uppskattat.

På den tiden förstod vi att företagskultur var något man bygger. Men vi visste nog inte riktigt alla gånger hur.
Det här är en av de allra första bilderna som finns ur vår historia. Hela Dipart är samlat. Vi ska bli
informerade och alla är lite trötta efter en hel dag ute på byggena. Vi sitter i lilla konferensrummet i källaren
på Settervallska Villan. Thorsell syns i mitten på bilden. Då jobbade han som balkongräckesmontör, idag
entreprenadingenjör och dataansvarig på Dipart. Vi ser också Niklas som gjorde detsamma som Thorsell
men idag är en nyckelperson på Dipart och bland annat huvudskyddsombud.

Det här är en bild från ett av våra viktigaste
möten någonsin. Det mötet då vi för första
gången jobbade med vår värdegrund. Lapparna
på tavlan har texter vi idag kan se i bubblorna
på Våra Kärnvärden. Det var Mats som ledde
övningen och han var för övrigt den ende på
Dipart som hade riktigt koll på vad en värdering
är för något.
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Nu till 2015 års stormöte. Det började
med att Jens hälsade hjärtligt välkomna.

Jens hälsade alla välkomna och gick sedan över till att berätta
vad som stod på dagens agenda. Vi förstod alla att det skulle bli
en hektisk dag, precis som vanligt men annorlunda.

Först på dagordningen var en tillbakablick.
Hur började allt en gång i tiden, 1993?
Thomas och Jens berättade fritt ur hjärtat om resan från
två glada amatörer till dagens Dipart. Vi fick reda på att
Jens första minne av Thomas var när han sköt honom
med ett luftgevär, att de bägge två var tämligen
mediokra i skolan och att Dipart står för två partners….
Första året omsatte Dipart 477 tusen kronor och att
lönsamheten, och med den också moralen, var
bedrövlig.

Jens började som Thomas
hantlangare, första jobbet
var i Kopparberg och Jens
fick en cykel på Hagelins
Järn som ersättning för en
veckas jobb.

Samtliga i vår befintliga arbetsmiljögrupp hade
fullständigt fått spelet om de varit med oss ens
en förmiddag. Det fanns inte en tillstymmelse
till säkerhetstänk någonstans.

Sida 4

Historien om vår logga fick vi också
höra. ”En gång i veckan gick vi till en
kompis som hade en dator. Han
frågade om vi inte skulle ha en logga.
Visst sa vi. Han satte markören till
vänster om Dipart och gjorde en ellips”.
Diparts logga var skapad.

Hyra lägenhet i Sthlm för 1000:- /mån!
Vi hade ett kombinerat kontor och
bostad. Hyran indikerar standarden på
bostaden.

Vi fick höra om diverse tvivelaktiga affärer. Trots det har vi på
redaktionen lyckats gräva fram Diparts redovisning från 1993.
Det är Jens och Thomas handstil om vartannat.

Efter något år införskaffades en riktig
byggarebil. 60 000:- Det fanns ett loft
där bak där man kunde sova.

Här ler några riktiga byggare år historierna. Det är väl rimligt att tro att de trodde på ungefär hälften av
skrönorna som Jens och Thomas drog där framme… Lite som gäddan som blir större med åren.
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Därefter så uppmärksammade vi fem
medarbetare som alla varit 10 år på Dipart!

Witali, Grzegorz, Mario, Rolle och Åke har alla bidragit till att vi kunnat utveckla oss som företag.

Witali kom till oss från
Tyskland när det var
tuffa tider där. Han är
produktiv och mycket
uppskattad ute på
betongjobben. Nu är
han med på vår stora
kajrenovering. Det är
ingen tillfällighet att
han är just där! Det är
ett riktigt knepigt jobb.

Grzegorz är alltid glad,
framåt och vill att saker
ska hända. En dröm
för vilken projektledare
som helst. Jobbar
gärna med Witali.
Förlorade i brottning
mot Jens.

Mario kom till oss från
Tyskland, ungefär
samtidigt som Witali.
Enormt kompetent,
lugn och saklig. Helt
självgående i alla
lägen och en klippa
för vårt affärsområde
Betong. Mario är riktigt
duktig i fotboll, kanske
inte någon tillfällighet.
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Rolle är betongare,
plattsättare, murare
och hyfsad snickare.
Allkonstnär som
jobbar på Arlanda
sedan flera år. En
tillgång i MB gruppen
för sitt engagemang
och raka sätt. Man vet
vad han tycker vilket
är en stor fördel.

Åke, vilken klippa! Bor i
Sala, långpendlare som
alltid är i tid. Sköter sitt
jobb som rivare på ett
sätt som lägger upp
bollen på straffpunkten
för snickarna som
kommer efter. Mycket
omtyckt och en bra
kollega.

Arbetsmiljögruppens arbete presenterades

Karl Johan ”Kalle” Brännström är vår kvalitetschef med ett särskilt fokus på KMA frågorna. Kalle driver
Arbetsmiljögruppens kontinuerliga arbete för ett säkrare Dipart utan olyckor.
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När vi gör skyddsronder så tittar vi inte bara på
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Simon arbetar som
rivare på affärsområdet Bygg och är
specialist på asbest
och mögel.

Samuel arbetar med
balkonger på Hus
och är aktiv som
skyddsombud.

Det häftiga och självklara är att vi sparar
resultaten från våra KMA -ronder och
utvärderar utvecklingen över tid. Vi har blivit
bättre hela tiden sedan vi startade det här
arbetet. Kul. Förutom Kalle är även Simon,
Samuel och Niklas med i arbetet och Max
Lindgren kommer ansluta under 2015.

Här pratar vårt huvudskyddsombud Niklas med Jens.
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Sedan blev det tid för vår MB-grupp och
vikten av att vi har ett engagemang där...

Mats som från ledningens sida håller i
samarbetet med MB-gruppen presenterade
vad som hänt under senaste året och
introducerade sedan stolt Hasse Tilly som,
med ett förflutet som ordförande i Byggnads,
numera verkar i Diparts styrelse.

Hasse pratar alltid på ett engagerat och begripligt sätt.
Vikten av att MB-gruppen får engagemang från alla
som de representerar var något av det Hasse
poängterade.

Diparts MB-grupp år 2015. Janne Norman, Niklas Nettelbladt, Daniel Åkerström och Roland Åstrand
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Sedan var det dags för en härlig lunchbuffé,
mingel och en god kaffe på maten.
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Efter lunchen höll vår styrelseordförande
Rune Brandinger ett förmaningens tal.

Rune är tydligheten själv. Budskapet han ger
oss är att den vinst ett företag, exempelvis
Dipart, gör är samma sak som en överlevnadsskiva. Det vill säga att vinsten behövs för att
säkerställa en sund framtida utveckling och att
vi kommer vara konkurrenskraftiga i framtiden.
Idag är det enbart affärsområdet Hus som
levererar en bruttovinst på tillräckliga 12%.
Rune uppmanade alla på de övriga affärsområdena att knyta näven och gemensamt
visa att även de kan.

Avslutningsvis sjöng Rune balkongsången för att ge
sin uppskattning till alla på affärsområdet Hus som
levererat riktigt fina siffror under 2014.

Vi på redaktionen riktigt kände att det pyrde
av revanschlust hos övriga affärsområden.
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Efter Rune var det vår VD Jens tur att
berättade om hur läget är för Dipart.

”Vi har under 2014 omsatt 233 miljoner kronor.
Det är en tillväxt på drygt 10% vilket är glädjande.
Vår vinst blev drygt 4 miljoner. Det är mycket
pengar men i relation till vår storlek för lite.
Nu måste vi fokusera på att få över mer på ett
jobb på 100 000 än fem matkassar.”

”Vår målsättning nu är att alla affärsområden ska
gå tillräckligt bra. Då blir vi snabbt starka och får
ännu mer resurser till att fortsätta utveckla oss
och bli ett ännu bättre företag och arbetsgivare.
Och alla affärsområden har förutsättningarna för
att bli bäst i sin klass ”.
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Jens gick igenom affärsplanen för 2015
Varje affärsområde har gått igenom sin
affärsplan för 2015. Vad ska vi uppnå under
året? Och hur det ska gå till. Det är ett gediget
arbete som genomförts och fokus har varit att
få en bruttovinst på 12%
Alla på Dipart ska få ta del av den här planen.

Här till vänster ser vi våra mål för 2015.
”Att få över 5 kronor och femtio öre på varje
fakturerad hundralapp är ett rimligt mål.
Så duktiga byggare är vi!”

Våra affärsområdeschefer informerade
om läget och först ut var Martin.
”Vi har ett bra utgångsläge med tre stora och bra
ramavtal. Vi har avtalet med Trafikkontoret som
bropatrullerna sköter galant, sedan har vi avtalet med
Nacka Kommun som också går bra även om det
precis har påbörjats och sist men inte minst har vi
avtalet med Trafikverket. De här tre avtalen är halva
vår omsättning och en trygg grund att stå på.
Spännande och det är upp till oss nu.
Vår utmaning är att hitta fler kompetenta medarbetare
då vi växer kraftigt. Som tur är har flera riktigt lovande
ungdomar börjat hos oss och nu gäller det att coacha
dem rätt.”
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Sedan var det Thomas som berättade om
Hus och hur positivt allt ser ut.

Det var samma visa som de senaste fyra åren. Allt hade
varit riktigt bra och de hade tjänat bra med pengar och
genomfört fina jobb med nöjda kunder och nästa år ser
fantastiskt ut. Till och med vi på Redaktionen känner att vi
hört det förut. Dock måste vi erkänna att de är allt ganska
duktiga de där på Hus! Och att vi alla har dem att tacka för
var de gör för Dipart som helhet.
Alex bär
fram armering

Jimmy har slutat som AO chef på Bygg och
Jens har rollen tills en efterträdare tar vid.
Om vi summerar det Jens sa får vi följande:
”-Vi har de långa bra ramavtalen med HSB, Trygg-Hansa
och Svedavia. Andra byggare med samma betalning och
samma avtal har acceptabel lönsamhet. Då kan vi.
-Vi har skickliga hantverkare, kanske branschens bästa.
-Vi har ambitiösa kompetenta projektledare
-Vi har ett bra namn, stabil ekonomi och styrelsens stöd.
-Vi har i alla mätningar nöjda kunder, vi gör bra jobb!
Vi ska satsa på att göra affärsområdet Bygg inte bara till
något man är stolt över att tillhöra, utan också till ett
lönsamt affärsområde som drar sitt strå till stacken!
Arbetet har börjat och vi ska förstå att det kommer gå om
alla gör sitt bästa varje dag. Jag lovar att göra allt jag kan.
Min personliga målsättning är att Rune ska sjunga
byggservicevisan nästa år!”
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Vi hade utlovat en hemlig föredragshållare.
Det visade sig vara Paolo Roberto.

Paolo gav verkligen järnet under en dryg timme. Vi fick följa
honom från att vara en värsting som slogs och var kriminell till
ögonblicket som förvandlade hans liv. Kommissarien som visade
en bild på en av Paolos bästa vänner, i en pöl med blod. Han sa till
Paolo ”Du är nästa man på listan” Då valde Paolo att lämna
brottets bana. Paolo berättade också om sin boxningskarriär och
sina världsmästarmatcher och om hur det är att som proffsboxare
börja lyssna på fåglarna.
Paolo berättade om hur det är att bli en offentlig person och
slutligen pratade han om sin nya karriär. Den som företagare.
Nyckeln till att vara framgångsrik är att ha mål och att ha kul på
resan. Vad är livet värt om det inte är kul?

Sida 14

Alla fick var sin träningsbok av Paolo, här är det Erik, Lennart och Max som väntar på att få sitt ex signerat av
den fd boxningsvärldsmästaren och numera aktiva författaren. Vem visste förresten att Paolo skrivit Sveriges
mest sålda kokbok? Ingen av oss på redaktionen hade i varje fall en aning.

Här får Paolo äran att bli fotograferad bredvid en av Sveriges i särklass bästa vattenbilare, Emil från Dipart!
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Vi mäter varje år hur vi trivs och andra viktiga
parametrar genom vår Nöjd Medarbetarenkät.

Nazif, Tim och Fredrik lägger sina ifyllda enkäter i
dipartlådan som hängt med i alla år. Vi kommer
återkomma till resultatet från enkäterna. Vad ska
vi bli bättre på? Vad är redan bra?

Jens avslutade dagen med att tacka för det fina
engagemanget från alla vilket gjort dagen till en
höjdare. Han bjöd också in alla till att stanna en
stund och mingla nere i baren.
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Mingel
inför
helgen..

Nu är ja trött, sitta
still en hel dag..
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Samtliga 114 personer på Dipart har fått genomgå en
noggrann hälsotest med Svensk Folkhälsa

Rikard Englund ser vi här som under kompetent ledning får en
grundlig genomgång. Midjemåttet, vikt, lungfunktion, hörseln,
blodprov med efterföljande kontroller och givetvis ett konditionstest.
Det här är en väldigt viktig sak. Vi ska vara i tillräckligt bra fysisk
hälsa så vi klarar av att jobba hårt i 8 timmar varje dag. Självklart.
Men vi ska också ha koll på vår hälsa så vi orkar och kan leva ett bra
liv efter vårt aktiva arbetsliv. Nog så viktigt. Och då ska vi ha koll på
exempelvis blodtryck. Det vi vet kan vi hantera.
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Johnny och Fredde genomgår sina respektive
kontroller. Två fysiska praktexemplar… De här
kontrollerna sker med regelbundenhet och när
det är dags nästa gång så får vi kallelse i god
tid.
Vi från redaktionen vill också passa på att tacka
Mats och Jenny som styrt upp allting. Inte helt
självklart och vi kan konstatera att på tre
intensiva veckor fick 114 dipartianer testerna
genomförda.

Lite smått och gott….

Simon, vår eminente
rivare skickade in ett
roligt foto.

Fotograf Martin Olsson
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Sida 20

Vi passade på att ta ett kort med alla på Dipart, här är Dipart version 2015…

