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Trygg Hansa var hos oss,
samarbetet kring försäkringsskador fördjupas.

Trygg Hansas representanter och hela vårt affärsområde Dipart Syd.
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Läs mer på sid 3

Vi kommer självklart ha utmaningar under året.
En sak som vi tog tag i ordentligt i slutet på
förra året var irritation och upplevda orättvisor
bland olika grupper av oss. Jag tror att vi har en
del kvar att bli bättre på här. Att ta tag i saker
och ting, även om det känns jobbigt, direkt när
de uppkommer. Och att vi orkar och vågar vara
uppriktiga mot varandra och säger det vi tycker
till den det berör. När vi växer skakas befintliga
grupper hela tiden om och vi ser våra roller
förändras. Det är något vi får lära oss att leva
med och då krävs ärlighet och respekt. Vilket vi
visar genom att prata med varandra, inte om
varandra.

2013 har börjat och vi går för fullt.
Tänkte först göra en liten återblick på 2012.
Det var ett mycket bra år. Först och främst så
har vi vuxit med nästan 20% vilket är mycket.
Kul därför vi vill vara ett företag som växer och
där vi kan utvecklas, för när vi växer kommer
möjligheterna. Allt blir så mycket roligare då
och för min egen del så känns allt annat lite
främmande. Att vi dessutom vuxit så mycket
och samtidigt tjänat pengar är skönt. Vi
kommer landa på en vinst runt branschsnittet
som ligger på cirka 3.5%.

Vi har fullt upp nu. 2013 har precis börjat och
vintern blir inte värre… trots det har alla att göra
och rekryteringsarbetet pågår för fullt. För vi
behöver komplettera vår kompetens på ett
flertal punkter. Vi har tidigare anställt en
synnerligen kompetent projektledare på Dipart
Norr som kommer presenteras inom kort.
Dessutom börjar vår första kvalitetschef snart.
Även han kommer snart presenteras. Så att vi
fortsätter att bygga vårt team för framtiden står
helt klart.

Vi har arbetat mycket med att få en bättre
styrning på hela vår verksamhet. Under
hösten 2011 gjorde vi vår affärsplan för 2012.
Efter att den processen var färdig stod 214
mkr som årsmål för vår omsättning 2012. Vi
landade på 214.3. Bara en tillfällighet? Ja
kanske….

Jag har svårt att se att 2013 kan bli annat än
ytterligare ett bra år. Allt känns bra. Givetvis
kommer det svåra utmaningar och också
”surdegar” under resans gång. Tricket är att se
alla dem som arbetsuppgifter. För det är precis
vad de är.

Nu har vi en ny affärsplan klubbad. Den är inte
tillväxtorienterad på samma sätt som den
förra. Nu är målet att öka vår lönsamhet så vi
blir mer lönsamma än snittet av byggföretag.
Jag ska göra allt jag kan för att vi ska nå dit
och känner mig trygg i vetskapen om att jag
har många med mig som kommer kämpa
minst lika hårt.

Värt att nämna är att 2013 är året då Dipart
fyller 20 år! Så det är bara för oss att se till att
det blir ett år att fira!
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VD Dipart Entreprenad AB
Och ansvarig utgivare av Dipart Monthly

Trygg Hansa vill ha färre, bättre och större ramavtalsbyggare. Höga krav ställs och vi satsar på att klara av dem.

Lars-Erik Normelli och Mats Främberg höll
i en mycket givande eftermiddag. Vikten
av att skapa förtroende genom ett
kundfokuserat beteende var ett av
budskapen.

En mycket bra bild visades där vi tydligt kunde se vad som
sänker eller ökar kundens förtroende för vårt arbete och i
slutändan kundens förtroende för Trygg Hansa. Dagen var lyckad
och nu är det upp till oss att möta upp Trygg Hansas krav vilket
skulle kunna innebära fler uppdrag.

Här ser vi nästan hela Dipart Syd, våra byggservicespecialister, samlade under genomgången. Att det var en
trevlig tillställning rådde det ingen tvekan om. Men vi förstod också att Trygg Hansas budskap var solklart. Nu
är det upp till oss om vi vill vara med på resan. För som sagt Trygg Hansa ska ha färre men större ramavtalsbyggare. Att det här gänget är taggade för att vara med på resan kan vår utsände intyga!
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Hasse Tilly går in i Diparts styrelse!

Sedan ett par år har vi Rune Brandinger
som ordförande. Rune är styrelseproffs
och tidigare bland annat VD för Stora
Skogsägarna. Hans arbete och dess
nytta för Dipart kan inte överskattas.

Vi kompletterar nu vår styrelse med Hasse Tilly. Vi skickade
ut vår utsände för att ta reda på vem är denna Hasse Tilly?
Det första vår utsände gjorde var att slå upp Hasse på Wikipedia. Hans Lennart Tilly, född 6 augusti 1949, är
en svensk fackföreningsman. Han är sedan 2002 ordförande i Svenska byggnadsarbetareförbundet. Hans
Tilly är född i Linköping och utbildad murare. Han var ombudsman i Byggnads Linköping 1982-88 och
arbetade sedan på förbundskontoret. Han blev invald i styrelsen 1992. Han är sedan 1997 ledamot i
styrelsen för Riksbyggen och sedan 2002 ledamot i styrelsen för Folksam. Han blev 2002 vald till
ordförande i både Byggnadsarbetareförbundet och Riksbyggen. Han ingick fram till våren 2011 i
socialdemokraternas partistyrelse.

Men det här gör ju knappast att vi lär känna Hasse Tilly bättre tänkte vår utsände och åkte hem till Hasse.
Det slutade med en spännande intervju som vi nu får del av:
Hasse, hur kom det sig att du började i byggbranschen?
Jag gick den två åriga yrkesskolan och började 1966 som murarlärling. Efter 150 veckor var jag fullbetald
och började jobba på dåvarande BPA och murade tegelkåkar i miljonprogrammet nere i Linköping. Att det
blev bygg var mera en slump men jag tyckte om sammanhållningen och tyckte också att förtjänsten var bra.
Och hur kom du in på den fackliga banan?
Jag blev i trettioårsåldern lagbas för ett lag på tre murare och efter en tid fick jag frågan om jag ville bli
studiesekreterare på förbundskontoret i Linköping. Jag sa ja och på den vägen är det. Uppdragen för
Byggnads har avlöpt varandra under alla år och slutade med att jag var ordförande i tio år. Lite konstigt för
de första 20 åren trodde jag alltid att jag skulle återgå till mitt ursprungliga jobb.
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Hur kändes det att få frågan om att ingå i Diparts styrelse?
Det kändes väldigt förvånande, smickrande och också roligt.
Hasse kan du förklara det lite tydligare?
Förvånande därför att jag trodde aldrig att ett privatägt byggföretag
skulle fråga en nyligen pensionerad förbundsordförande i Byggnads
om han skulle vilja ingå i deras styrelse.
Smickrande därför att jag nu har läst på ännu mer om Dipart och allt
ni gör för hemlösa, i integrationsfrågan och mycket annat där Ni är
långt framme. Jag känner att om jag ska vara med i styrelsen för ett
byggföretag så får det gärna vara just Dipart.
Roligt tycker jag det är för att jag fortfarande får jobba med
byggfrågor som jag har gjort i hela mitt liv. Jag kan branschen och
tror jag kan tillföra en del.

Du har ju fler uppdrag i styrelser än Dipart. Vad sysslar du med nu som nybliven pensionär?
Ja det stämmer att jag är pensionär. Känns konstigt och desto roligare att jag genom mina uppdrag får
fortsätta hålla kontakten med branschen. Jag är fortfarande styrelseordförande i Riksbyggen och sitter
förutom det i ett par andra styrelser. Men det tar långt ifrån all min tid. Det jag annars fokuserar på är förstås
mina barn och barnbarn samt min nya hobby som är golf. Det är något jag tidigare inte förstod mig på men
sedan jag provat har jag verkligen blivit biten. Det är riktigt roligt även om jag är långt ifrån duktig. Men det
är en rolig sport och det håller mig igång. En bra runda ger rikligt med motion vilket givetvis blir allt viktigare.
Att ha en bra hälsa är också lite av min hobby.
Vad tror du att du kan tillföra i Diparts styrelse?
Det jag självklart vill bidra med är min syn på var framtida affärer kan
ligga. Vad bör vi satsa resurser på. Jag tror exempelvis att det framtida
miljonprogrammet borde passa Dipart. Sedan är jag självklart intresserad
av att vi som företag går i bräschen när det gäller Fair Play. Att vi är ett
schyst företag och lever upp till den värdegrund Dipart har som företag.
Och som jag som person kan skriva under på. Givetvis är det också så att
jag med min långa bana inom branschen känner väldigt många och
säkerligen kan öppna en dörr eller två.
Hasse, vad är ditt första minne av Dipart, den allra första kontakten?
Den minns jag mycket väl. Det var under Vaxholmskonflikten när det
stormade som allra mest. Ett enda företag gick ut och sa att de stödde
arbetet med att upprätthålla det svenska Kollektivavtalet. Och det var Dipart.
Efter det har jag också följt er i media och också tillsammans med Jens
deltagit i olika seminarier och debatter.
Vi på redaktionen har faktiskt grävt fram den gamla artikeln som du nämner
som ditt allra första minne av Dipart. Den är faktiskt värd att bli publicerad
ytterligare en gång. Så på nästa sida finns den. Håll till godo….och Hasse,
varmt välkommen!!

Sida 5

Sida 6

Rapport kom ut och gjorde ett reportage.
X-Cons är en organisation som arbetar med att hjälpa människor,
som tidigare varit på kant med samhället, att få en möjlighet att börja
leva ett normalt liv utan kriminalitet och droger. En avgörande
pusselbit är då att den personen som valt att börja ett nytt liv får
möjlighet till ett vanligt arbete. Hur ska man annars kunna börja ett
nytt liv? X-Cons och Dipart har nu påbörjat ett samarbete och när Svt
frågade X-Cons om ett företag att besöka för att belysa detta
engagemang föreslog dem oss.

Ett reportageteam från Rapport, Rickard
och Peter från X-Cons, Rasmus som ska
börja hos oss samt Jonny och Jens på
väg in i konferensrummet.
Efter att inledningspratet skett så påbörjades
anställningsintervjun. Vi gjorde den precis som vanligt
och att Rapport fanns i rummet glömdes nästan bort.
Vi från redaktionen kan inte säga annat än att Rasmus
gav ett mycket moget intryck.

Hej! Jag såg inslaget om ert företag i Rapport i kväll.
Jag vill bara säga att jag blev alldeles glad och varm av
era kloka och medmänskliga kommentarer om
människor med svårigheter i bagaget... Det är så sällan
man hör och ser människor i företagsvärlden stå upp
för mänsklighet på det sätt ni visade. Tack för det! Jag
är lärare i svenska och psykologi på gymnasiet, om ni
behöver mina tjänster till något på ert företag så arbetar
jag gärna hos er. Plötsligt önskar jag att jag var
snickare och kunde jobba i ett företag med sådana
chefer!!!Med vänlig hälsning Carina Askerwall

Jonny blev i sin egenskap av affärsområdeschef intervjuad och
mycket av det han sa visades också i sändningen. (Vi kan fråga
oss om han blivit medietränad för det var riktigt bra.)
Det var en nöjd Rasmus som
lämnade oss och nu väntar vi på
att kunna ha med honom i ett
vanligt reportage från ett av våra
byggen.

Grym insats för mitt samhälle med det ni gör för
tidigare kriminella! Ni är på min radar när jag för
möjlighet att påverka upphandlingar inom
betongrenovering och kommer påpeka att jag
uppskattar det ni gör för vår hyresvärd (Fabege)
nästa gång vi har möte med dem!
Mvh, Alexander

Hej,
jag vill bara säga att jag rös av glädje när jag
såg inslaget om er i Rapport ikväll. Det var så
oerhört fint och framtidshoppingivande. Tack
vare sådana som er finns det hopp om ett
gemensamt samhälle.
Andreas Karlsson - Nyköping
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Vi bygger tre vindsvåningar i Vasastan

Vår utsände närmade sig vindsprojektet med endast ”snack i korridoren” som bakgrundsinformation. Givetvis
spänd inför vad vindarna skulle visa sig vara. En snygg etablering och vid den mötte Jonny Ljungman och
Kaveh upp. Efter att vi pratat lite grann så blev det bygghissen upp. Majestätisk utsikt får man lov att säga..

Waooov var det första som undslapp vår utsände. Den stora vinden där vi precis börjat riva tornade upp sig.
6 meters takhöjd, maffiga murstockar och alla förutsättningar för häftiga vindsvåningar.
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Jonny, Kaveh och Jonny Ljungman. Teamet som ska hålla i projektet när det gäller ekonomi, planering och
kundkontakterna. Glada och laddade men det känns ändå i luften att alla är spänt förväntansfulla. Det är ingen
”walk in the park” som väntar oss.

Jonny Ljungman fick snabbt efter att vi på
redaktionen kom till bygget besök av projektets
konstruktörer från Sweco. De blivande
hyresgästerna vill nyttja utrymmet bakom
takstolarna. Hur löser vi konstruktionsmässigt det?

Gulami hittade en tidning från
tiden när huset byggdes…Lite kul.

Det här är ett riktigt
roligt och utmanande
projekt. Vår utsände
kommer återkomma
med fler reportage
härifrån.
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Kaveh visade upp
en cigarrlåda och
beklagade djupt att
den var tom..

Mattias river och
staplar tegelstenar.
Alltid lika glad.
Tänk vad ett bra
humör tillför ett
gäng.

Jonny Ljungman börjar som platschef på vårt vindsprojekt.

Hej Jonny, du är ju mest känd som tv-stjärna, hur kom det sig att du lämnade tv-världen?
Jag har varit med om ett sjuttiotal tv-program och i varje program har min roll varit att vara byggledare. De
mest kända är nog från koja till slott och Det stora byggslaget. Till slut så kändes det som att vi upprepade
oss, allt hade jag gjort tidigare. Så jag tröttnade helt enkelt på det. Det krävs ett helt nytt koncept om jag ska
lockas tillbaka dit. Men visst har det bitvis varit riktigt roligt.
Du har drivit en egen byggfirma i många år, vad var det som gjorde att du nu jobbar med oss?
Administrationen, om jag har kört hårt precis hela dagen så är det inte så lockande att gå ner och börja riva i
pappershögarna vid niotiden på kvällen… Det blev tungt helt enkelt. Sedan var jag lockad av att ingå i ett
större företag, få en förståelse för större processer, större jobb och där fler blir specialister på just sitt område.
Jag vill utveckla mig helt enkelt, bli en bättre byggare.
Du har säkert kunnat välja mellan många byggfirmor, varför just Dipart
Det pratas om alla firmor, det som slog mig när frågan kom från Er var att ingen någon gång talat illa om
Dipart, det slog mig så jag blev nyfiken. När jag sedan träffade Jonny, Kaveh och de andra så kändes det rätt.
Sedan är det här projektet också riktigt intressant.
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Och hur har starten varit så här långt, känns det bra?
Ja det gör det. På startmötet sa Mats att det bara var att slå en signal när jag behöver hjälp inom hans
expertområde, det kändes genuint och ärligt och alla är likadana. Det känns att jag alltid kan få hjälp om det
behövs. Häromdagen kom Niklas vårt huvudskyddsombud ut och fast han inte tillhör mitt affärsområde så
kände han killarna väl och var som en i gänget. Och så måste jag nämna Kaveh. Så välutbildad och driven.
Den typen av kompetens har jag aldrig haft tillgång till tidigare. Ekonomistyrning, budgetar och järnkoll på
ekonomin ser han hela tiden till att vi har. Och det kommer behövas här tro mig. När de tre olika
privatpersonerna i slutet av projektet kommer få lite ont om deg då gäller det att vi kan redovisa varenda timme
och vartenda inköp. Då kommer Kavehs noggrannhet väl till nytta, tro mig.
Någon annan insikt du redan kommit till?
Ja, Dipart har en väl utvecklad administration. Kvalite, miljö och arbetsmiljön är på topp, all dokumentation
sköts mer eller mindre perfekt. Frågan är om vi inte måste satsa på större jobb för att få valuta för det stora
arbete det trots allt innebär. Det är en tanke jag haft.
Jonny, avslutningsvis, vad tror du att du kommer kunna tillföra oss på Dipart?
Jag
. har i hela mitt liv jobbat med rotprojekt. De flesta av dem har varit specialprojekt. Med det menar jag
relativt besvärliga jobb. Och det är klart att någon erfarenhet har jag väl gjort under åren.
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Vi besökte vår balkongrenovering på Borensvägen

Vårt mest säsongskänsliga affärsområde är Projekt. Balkonger, fasader, fönsterbyten och altaner är jobb som i
regel utförs under de varmare månaderna. Så att ha full beläggning även under vintern är en nyckelfaktor för ett
bra årsresultat. I år har Projekt två stora jobb som går under vinterns tuffaste månader. Det är bra och därför
valde vi att besöka ett av dem, nämligen Borensvägen i Årsta.

Det allra första vi gjorde var
att titta in i boden. Snacka
om ordning!! Det syns att
Sebastian verkligen sätter
sin prägel på hur projekten
sköts. All tänkbar och
nödvändig information fanns
lättillgänglig.

Samuel går med skottkärran, Deniz förbereder nästa lass och
Saeid mäter upp var de nya större balkongerna kommer hamna.
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Saeid har precis fått körkort!! Vi från
redaktionen gratulerar!!

Vårt affärsområde Projekt är intressant.
Först och främst ska vi tänka på att det är killar
från jordens alla hörn. Vi är 14 man med 10
olika nationaliteter. Självklart finns
språkproblem, men de uppvägs i varje fall till
en del av en hög motivation och lojalitet.
Sedan har affärsområdet vuxit snabbt. Det var
inte länge sedan Thomas var den ende
tjänstemannen. Och att göra Arto, med sin
bakgrund av 20 år som betongare, till
projektledare var ett lyckokast. Nu fungerar
byggena tack vare kompetent och bra styrning
ute på fältet. Det kompletterat med Sebastians
administrativa och analytiska förmåga som
efter avancerade studier ligger på en hög nivå
var en jackpott. Och i bakgrunden finns Nazif
som väntar på och är förtjänt av än större
uppgifter. Detta kryddat med Thomas
affärsmässighet borgar för ett gott 2013.
Självklart är grabbarna som är ute och gör
jobben stommen, och den börjar bli riktigt bra!
Gena bilar bort betong från en balkong på nedre botten.

Gena, Nazif, Saeid, Deniz och Samuel. Ett skönt gäng som börjar bli riktigt vassa på balkonger.
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Affärsområdet Projekt är experter på marknadsföring!

När vår utsände var på Borensvägen så pågick intäckning med vinterväv. Nazif skickade in den här
bilden på hur bygget ser ut när den väl är uppsatt. Håll till godo . Det är Saeid som är ansvarig för
projektets marknadsföring och man kan inte annat än säga att han lyckas bra!!

Bygge på Wallingatan med okänt byggföretag.

Vårt bygge 75 meter därifrån, tyvärr nedklottrat
men håller stilen ändå…

Vi ska kontrollera vår hälsa…
Samtliga fast anställda kommer i februari/mars genomgå en
hälsokontroll. Det sker hos vår företagshälsovård Svensk
Folkhälsa. Testerna kommer innefatta bland annat:
•
•
•
•
•
•

Blodsocker/blodfetter, blodvärden
Hörseln, vaa?
Vikt, midjemått.
Lungkapacitet
Kondition
Livsstilssamtal, Vad kan jag förbättra?

Upptäcks något onormalt så remitteras vi vidare till experter.
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Vi har fått ett hedersuppdrag, nämligen att vara med
och skapa ett kulturmonument ute på Djurgården..

Vårt affärsområde Betong har fått i uppdrag att gjuta den betongplatta med trappor och avsatser som det
aktuella veteranmonumentet ska vila på. Monumentet som Monika Dennis Larsen har designat kommer att
stå utanför Sjöhistoriska på Djurgården. Syftet med konstverket är att hedra Sveriges fredsfrämjande insatser
i övriga världen. Vid invigningen i vår kommer bland annat Ers Majestät Konungen och Martin att närvara.

Stene och Ode ute och tittar på den blivande arbetsplatsen. Ett tält är rest så vi kan arbeta under
acceptabla villkor. I bakgrunden ser vi Kaknästornet och Sjöhistoriska..
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Lediga tjänster där rekrytering pågår…
Vattenbilning: Vi behöver ytterligare en person till vår vattenbilningsavdelning. Arbetsuppgifterna är
främst att bila med hjälp av någon av våra 3 handlansekipage. Givetvis ingår allt som rör vattenbilning i
arbetet såsom service av maskinerna, täckning av arbetsytan, ta hand om vatten till och från
arbetsplatsen och självklart att utföra själva vattenbilningen. Vattenbilningsgruppen består av 5 man och
ingår i affärsområdet Betong. Ta kontakt med Mats (mats@dipart.se)
Servicesnickare till Syd: Vi behöver ytterligare 2-3 snickare som förutom att vara duktiga självgående
yrkesmän även ska vara socialt kompetenta utöver det vanliga. Kundkontakten är en stor och viktig del i
arbetet och ett tålamod och en förmåga att anpassa sig till olika människor är en förutsättning för ett
framgångsrikt servicearbete.

Svensson, mästare på att
kommunicera med hyresgäster som
bor kvar medans våra arbeten pågår.

Projektledare till byggservice. Jimmy, Pettan och Kim behöver förstärkning. Därför söker vi en
projektledare som dels kan hantverket. Och då menar vi vatten-, brand och inbrottskador. En bred
kunskap och förståelse för hela byggprocessen är också nödvändig.
I arbetet ingår en mycket stor del administration, redovisning och kalkylering. Det beror på att jobben ofta
är små och med flera inblandade. Därför ska datorn vara en kompis och administration upplevas som
roligt och självklart.
Då kundkontakterna är många och vi ofta har dialog med människor som drabbats hårt är empati och en
social kompetens utöver det vanliga nödvändigt. Intresserad? Maila Mats.
Projektledare till Betong: Vi utför broreparationer, renoverar P-hus och garage, gjuter stora
betongkonstruktioner som ibland till och med invigs av vår majestät Konungen. Så självklart krävs en stor
teknisk kompetens. Men lika viktigt är att kunna leda, entusiasmera alla killar och tjejer som jobbar inom
affärsområdet. Med stora avancerade projekt kommer också en nödvändighet av administrativ fallenhet.
Kalkyler ska räknas, anbud ska skrivas, projekt ska få sin nödvändiga dokumentation och ekonomin ska
redovisas. Den som söker bör veta vad som ingår i jobbet. Intresserad? Ta kontakt med Mats.

Ett exempel på betongprojekt. Det här
fotot visar armeringen av den skateboardramp vi byggde 2011-2012.
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