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Vi slår ihop affärsområdena Norr, Syd och Bygg som
haft liknande verksamheter. Det blir nu ett stort affärsområde, Byggservice, med säte i Settervallska Villan.

Här har Jens precis berättat för alla som utgår från vår etablering på Dipart Norr i Märsta att vi kommer säga
upp kontraktet på lokalen och att etableringen kommer läggas ner. Självklart hänger alla med huvudena.
Grabbarna har skapat en sammanhållning utöver det vanliga och är en grupp skickliga hantverkare som i
fortsättningen inte kommer kunna ses på daglig basis. Att ingen blir uppsagd i den här omorganisationen utan
bara fortsätter sin anställning i annat affärsområde känns nog tyvärr för stunden inte som en tröst.
Läs mer på sid 2-7

Sida 1

Vi lever i en turbulent värld. Och ska vi vara ett bra företag att jobba på med sund ekonomi
och god personalpolitik så måste vi följa utvecklingen, och helst leda den. Det innebär att vi
måste vara redo att förändra oss och vårt sätt att jobba för att säkerställa att vi är
konkurrenskraftiga på marknaden!
Och det här arbetet är inte något vi gör då och då, det ska ske jämt. Men givetvis sker
förändringar ibland stötvis och är olika stora.
Den sista tiden har en mängd saker skett mer eller mindre samtidigt och det ena
har lett till det andra. Nu kan vi se att en mängd små händelser tillsammans lett till Diparts
genom tiderna största omorganisation.
Tänk på följande! Omorganisation är i mångas sinnebild samma sak som rationaliseringar,
avsked och radikala förändringar. Vi gör förändringar, visst det stämmer! Och det fina i
kråksången är att de affärsområden som har bäst förutsättningar får ta över resurserna
som nu skapas när vi går till 3 affärsområden. Med andra ord, vi omfördelar istället för att
avskeda! Det är vårt sätt att omorganisera och det kommer stärka oss.
Som med många stora förändringar så är den jobbig medans den pågår men jag är övertygad
om att den kommer göra att vi blir ett bättre och mer lönsamt företag på lite sikt.
Vi kommer alltså centralisera vilket innebär att mer av vår verksamhet sker på huvudkontoret.
Vi kommer också förenkla vilket innebär att vi ska ha tre fungerande stora affärsområden istället
för fem. Och vi kommer satsa på det vi är duktiga på och lägga ner det som inte går ekonomiskt
bra, för att säkerställa att vi även är konkurrenskraftiga kommande år…
VD Dipart Entreprenad AB
Och ansvarig utgivare av Dipart Monthly
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Vi har sagt upp kontraktet på vår etablering i Märsta!!

Vi har som bas i vår verksamhet ute på affärsområdet Dipart Norr haft ramavtal med Sigtunahem och Swedavia
(som sköter driften på Arlanda och Bromma flygplats). Dessa ramavtal har vi haft länge och de har förlängts med
optionsår. Dock löper de bägge ut nu till årsskiftet. Andra kommuner har det senaste året tagit in anbud på byggservice
och vi har självklart varit med och offererat. Vi har efter att någon annan byggfirma vunnit kontraktet tagit del av det
vinnande företagets offert och konstaterar att vi måste ner under 300 kronor i timmen inklusive fullt utrustad servicebil
för att vara konkurrenskraftiga. Detta är en omöjlig uppgift för oss med de kostnader vi har. Vi kommer titta på
förfrågningarna gällande en fortsättning hos Sigtunahem och Swedavia och göra ett allvarligt försök att återigen vinna
ramavtalen, men vi är realister, det ser i dagsläget tufft ut. Det som talar för oss är att dessa beställare är måna om
kvalitet och vet att det kostar att ha den administration, kompetens och bredd som vi har i den befintliga Dipart Norr
organisationen. Kanske de kan göra en upphandling som premierar sådana parametrar och inte bara pris.

Nils Wiklund som är byggchef på Sigtunahem
berättar om hur länge till vi kan räkna med
orders från dem. I dagsläget är det 16 killar
som jobbar åt Sigtunahem och det kommer
successivt trappas ner till någon gång i
februari-mars då vi gjort det sista och kan
lämna Märsta. Lite synd faktiskt då vi jobbat åt
Sigtunahem i många år och har ett mycket
gott samarbete och goda personliga relationer.
Vi hoppas också kunna fortsätta jobba åt
Sigtunahem i framtiden men att det då blir
utan att vi utgår från en etablering i den storlek
vi tills idag haft. Den kostnaden måste vi skära
bort.
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Det händer saker även inom andra affärsområden.
Vi har under 2013 kunnat konstatera att Dipart Bygg, vårt affärsområde där vi byggt vindar och andra exklusiva
projekt varit för litet för att ha tillräckligt med resurser. Det har varit Jonny och Kaveh på tjänstemannasidan och
7 snickare vilket varit för tunt.
Dipart Syd fungerar bra men med alla dessa jobb behövs en närhet till ekonomi och administration som vi får
genom att flytta verksamheten till huvudkontoret i Settervallska villan.
Så det vi nu väljer att göra är att slå ihop Norr, Bygg och Syd till ett affärsområde som ska heta Byggservice och
som finns i Settervallska Villan i Nacka…
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Vår nuvarande organisation med fem affärsområden

Vår organisation från den 1/1 2014

En massiv erfarenhet från alla branscher visar att företag fungerar bäst
- när de kan koncentrera sig på ett begränsat antal verksamhetsområden
- när dessa verksamhetsområden är någorlunda jämnstora och likvärdiga
Dipart är för närvarande alltför splittrat åt olika håll och domineras alltmer av ett enda affärsområde,
nämligen Betong. Se figuren till vänster. Med en uppdelning på tre affärsområden är det realistiskt att inom
ett par år nå relationerna 40/30/30 mellan affärsområdena Betong, Projekt och Byggservice. Det skulle bli
ett betydligt mer överskådligt, kraftfullt och styrbart Dipart.

Vi kommer inte bara lägga ner etableringen
ute i Märsta, utan vi kommer även att flytta
verksamheten på Dipart Syd i Länna till
huvudkontoret i Settervallska Villan. Det nya
affärsområdet Byggservice ska få hela
markplanet i våran kära Settervallska Villa,
vilket kommer bli kanon.

För att det nya stora affärsområdet ska få plats i
markplan hyr vi även våning 2 dit ekonomi, Jens,
Mats och Kalle ska flytta. I skrivande stund är
målarna i full gång med att fixa iordning alla de
nya rummen!!
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Diparts nya organisation
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I källarplanet på Settervallska Villan kommer affärsområdet Byggservice att finnas. Tjänstemän
som inledningsvis kommer jobba i det här nya affärsområdet blir Jimmy, Kim, Peter och Olov som
tidigare skötte Dipart Syd. Verksamheten blir till allra största delen byggservice med försäkringsbolagen,
HSB, ISS med flera som stora och inflytelserika kunder. 5-10 killar från affärsområdena Bygg och Norr
kommer bli erbjudna att arbeta i det här nyskapade affärsområdet.

På våning 1 i Settervallska Villan kommer Betong att sitta, precis som nu. Ungefär lika många av
hantverkarna från Norr och Bygg kommer bli erbjudna att jobba i Betong som framledes kommer ha en
del träjobb i sina stora betongentreprenader.
På våning 2 i Settervallska Villan kommer Projekt att sitta i nyrenoverade vackra lokaler. 5-7 killar
kommer bli erbjudna att börja jobba här med balkonger, terrasser, fasader och fönster.
Känns oerhört skönt att göra en så här stor omorganisation och kunna ha glädjen att förstärka de tre
starka affärsområdena med ytterligare ett tjugotal kompetenta hantverkare och tjänstemän. Vi blir
urstarka och helt fokuserade på det vi är bäst på!
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Vi har rekryterat flera blivande nyckelpersoner.

Ebrahim Ilya har börjat som stabschef för Kalkyl & Inköp. Det är en viktig och mycket målmedveten satsning
vi gör för att kunna räkna hem större entreprenader och få till ett professionellt försäljningsarbete. Ett viktigt
mål för Ebrahim är att bygga upp den här stabsfunktionen så den är storleksmässigt anpassad till Diparts
omsättning och framtidsmål.

Olov Söderström har börjat som projektledare ute
på Syd för byggserviceuppdrag. Olov är precis
som Ebrahim Högskoleingenjör och har blivit
rekryterad för sin förmåga att kommunicera och
ha många bollar i luften samtidigt. Olov kommer
stärka upp vår kapacitet inom byggserviceområdet där antalet ärenden som pågår samtidigt
är flera hundra.

Nazif blir äntligen projektledare!!! Nazif har nog varit
med överallt på Dipart vid det här laget. För något år
sedan gick han från Syd och en roll som
servicesnickare till Projekt för att kunna ha rollen
som Ansvarig på plats för entreprenader. Ett målmedvetet karriärsval. Nu tar Nazif ytterligare ett steg
och blir projektledare!
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Vi tappar duktiga byggare och bra kompisar
som går vidare till andra företag och karriärer.

Vi gav Stefan ett erbjudande han inte kunde
tacka nej till för ett halvår sedan. Nu har
Sigtunahem gjort detsamma och vi tappar
Stefan tillbaka dit han kom ifrån. Vi får tacka
för lånet ! Stefan har varit helt suverän
hos oss. Och har nu valt att stanna två
månader extra förutom uppsägningstiden
bara för att hjälpa oss med ett bra avslut
med Dipart Norr! Ja vi kan bara beklaga att
vi förlorar en trevlig kompis och en
synnerligen bra byggare och samtidigt
hoppas att vi kan fortsätta göra jobb åt
sigtunahem, för då korsas våra vägar igen!

Jaha Surfarn…. Du kom som en ung snickare för 4 år
sedan och lämnar oss nu som en fullfjädrad
projektledare. Eget företag och en karriär som
rockmusiker hägrar. Och tröttnar du på det, lyft luren…..

Pastorn blev uppringd…. Erbjuden en arbetsledande
funktion på ett annat byggföretag…. Vi kan bara
Jonny går vidare… På Dipart har Jonny gett ordet konstatera att Pastorn är pappa till att Dipart Norr
perfektionism ett ansikte. Vilka jobb vi gjort!!! Och vi skapades. Och har också varit drivande i en mängd
kommer sakna det engagemanget som Jonny alltid olika saker. En kille man tycker om… Men som min
hade med sig.. När Jonny nu startar eget kommer första chef sa en gång ”Hate me or love me, but don´t
ignore me”
vi säkerligen att fortsätta jobba ihop.
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Vi renoverar delar av tunnelbanestationen
Thorildsplan och vår utsände var där i somras..

Först ritade vi upp hur planket skulle bli…

Vi ska vattenbila bort den dåliga betongen
och för att inte förbigående och tågen ska
riskera att träffas av småsten och
spillvatten så byggde vi ett plank.

Många tusen passagerare är beroende av
Thorildsplans tunnelbanestation. Alla arbeten
genomfördes under ett par timmar varje natt.
Alla plank byggdes på dagen och monterades
mellan 01.00-03.30 på natten.

Sida 8

Vakt vars uppgift är
att hålla koll på
klockan. Vi får
arbeta på spåren i
exakt 3 timmar och
24 minuter.

Ett par av oss hade som uppgift att bära fram och skicka ner färdiga element till kompisarna nere på spåret..

Cheslaw bockar armering, alltid skönt
att ha med honom. Glad, kunnig och
en oerhört produktiv kille.

I skrivande stund är vi i full gång med att renovera betongen. Det kunde varit med nu i detta nummer men
får komma framöver. Istället njuter vi av det här planket som monterades på natten och som står bara två
decimeter ifrån förbisusande tåg. Ett litet mästerverk i logistik och ett jobb där både våra snickare och
betongare kommer vara med. På bilden ser vi Pålle och Jonny som varit drivande bakom plankbygget.
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Vår arbetsmiljögrupp har startat under ledning av
vår kvalitetschef Kalle.

Här sitter Mats och Kalle och jobbar fram hur vi ska jobba i vår första arbetsmiljögrupp.

Under Kalles ledning hölls det första mötet i arbetsmiljögruppen. Alla var taggade och vi ska göra något bra
utav det här!! Vi är lite nyskapande och Byggettan har hört av sig och önskar ta del av hur vi tänker och gör.
Medlemmar i Diparts första Arbetsmiljögrupp:
Karl-Johan Brännström (Kvalitetschef)
Niklas Nettelbladt (huvudskyddsombud)

Augustin Dupal
Leonidha Llambro
Said Hasheminezhad
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Vi har fått vårt största jobb någonsin!!! Och ska
renovera/byta ut ett antal hundra balkonger i Orminge.

Thomas reser på sig och sträcker fram näven. Affären
är i hamn och det är inte vilken affär som helst utan den
största vi någonsin fått. Extra roligt då jobbet går över
vintern och ger god vinterbeläggning.

Jobbet är givetvis både komplicerat och
utmanande. Här ser vi Thomas tillsammans
med två killar från RK-Teknik, som kommer
vara en viktig leverantör av materiel till
projektet. Det är en kombinerad
projekterings och skaffa idéer-runda som
herrarna genomför. Samtliga har många års
erfarenhet av balkonger och liknande
betongkonstruktioner och det är inte givet
vilket arbetssätt som är det bästa gällande
exempelvis rivning och bortforsling av
befintliga betongelement. Så en gemensam
brainstorming är på plats.
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Vi får inte riskera våra liv så här lättvindigt som vi gör på bilden nedan.

Så här jobbade vi på ett av våra byggen när Jens kom ut och såg det. Trots att vi hade haft en ordentlig KMA
rond någon vecka innan!! Jens gav som VD direkt order om total översyn av arbetsplatsen så säkerheten var
fullgod, och det skulle göras innan arbetena fick återupptas. Ansvaret för att vi har en säker arbetsmiljö är allas.
Även vi som jobbar ute på byggena måste ta vårt ansvar. Vi kan inte strunta i ordningsföreskrifter och direkta
orders från arbetsledningen för att kunna ta en genväg! Vi har aldrig haft en allvarlig olycka på Dipart och så
ska det förbli! Inget mer sådant här!!! Det är allas ansvar!!!
Alltså…. För att vi ska kunna vara i framkant när det gäller vår arbetsmiljö krävs det att samtliga
inblandade på Dipart tar dessa frågor på allvar! En olycka sker så lätt och konsekvenserna kan bli
fruktansvärda. Vi ska inte någonsin behöva vara med om det.
Inget tak, balkong eller vad det månde vara är värt att riskera livet för…..
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Alla som ingår i personal, ekonomi Data/IT och
administration var ute och hade en kväll ihop….

Shna tog ledigt från mammaledigheten och
kom in och var med…. Dottern hejar på..

Janne Thorsell var lika grym på bowling som på Data…säger
en hel del… Vi ser Agnetha och Marie i bakgrunden

Agnetha i full färd med att fokusera inför ytterligare en
strike… Grym tjej säger vi på Redaktionen som själva
försökte. Ja totalt sett var det en kanonkväll och det blir
fler sådana….

Gunilla Thorsan och Marie i väntan på sin tur…
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Mats var i egenskap av personalchef
ute på ett av våra byggen….

Ett snack med Jokisaari som är en av våra allra mest uppskattade vattenbilare. Jokisaari klädd i full
mundering….
.

Här sitter Mats och pratar med Rasmus som är lärling med fokus på att bli snickare. En kvalificerad
gissning är att de går igenom lärlingsboken….
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Jonas lämnar oss efter 6 år och börjar plugga.

Jonas kom till oss som ung gymnasist för att göra praktik. Han visade framfötterna och fick jobbet som lärling
på betongsidan. Nu 6 år sedan så väljer han att gå vidare till högskolan. ”Jag har mitt yrkesbevis som
betongarbetare, och det är jag glad för. Men nu vill jag vidare i livet. Vem vet jag kanske kommer tillbaka till
Dipart men då är jag intresserad av en tjänst som projektledare” sa Jonas och skrattade på sitt typiska sätt.

Vi kan bara konstatera att vi i Jonas tappar en riktig kraft som varit en tillgång
på så många byggen. Vi hoppas stöta på varandra igen och önskar Jonas all
lycka i framtiden!
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Helena tar över Convictus härbärge i Högdalen, som
vi samarbetat med i flera år, då Dino är sjukskriven.

”Tvättmaskinen är trasig och
vi behöver desperat en ny…”
”Det här databåset har ju dipart
”Den måste klara av att
byggt och utrustat med datorer. Nu
värma upp tvätten ordentligt”
skulle vi behöva några nya datorer”
Helena har tagit Dinos jobb som platschef under hans sjukskrivning. Oj vilken utmaning. Inte nog med att det är
ett mycket speciellt uppdrag, Dino har också varit med under lång tid och format det till vad det är idag. Ingen
självklarhet att ta på sig den rocken. Men Helena har egna färdigheter och verkar stormtrivas. När vi på
redaktionen frågade henne vad som är roligast så sa hon ”ingen dag är den andra lik, jag får uppleva nya saker
varje dag vilket är precis som jag vill ha det”.

”Vi ska dra igång en riktig insamling,
en Dipartinsamling.. Kläder, jackor,
sovsäckar, Kalsonger, liggunderlag…
Vi börjar i November!!?”

”Allt Ni har
inför vintern…
Ett skämt?”

Men att det var väldigt mycket som behövde repareras, bytas ut eller helt
enkelt införskaffas det råder det inget tvivel om. Kläder är det en brist på
inför vintern. Vi har självklart vår ständiga insamling igång, bara att ringa
Agnetha. Men vi återkommer med mer från Convictus och vad vi kan göra.
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