Monthly

Här är alla vi som till vardags jobbar på huvudkontoret i Finntorp. Vi på redaktionen
har fått propåer om att redaktionen glömmer HK och bara rapporterar från våra
byggen. Vi har i årets första nummer tagit hänsyn till just det och gör därför fokus
kontoret i detta nummer.
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Vi har kompletterat upp vår organisation med ett
antal nyckelpersoner som i år kommer blomma upp.
Jag tänker på Jimmy, Jonny, Martin, Arto, Jenny,
Pettan, Kim, Surfarn och Jesper. Alla dessa började
som tjänstemän 2011 och är nu 2012 i full gång
vilket kommer göra stor skillnad. Samtliga har
erfarenhet och i de flesta fall stor sådan från
branschen och kommer ge oss en annan tyngd
ute på byggena i all kontakt med beställare och
våra underentreprenörer.

2012, Det ska bli vårt år!!!

Jag tror faktiskt att det kommer bli det!!! Läser vi
tidningarna så undrar man förstås vad som ska
komma ur 2012?. Men om jag struntar i alla
domedagsprofetior och bara går på det jag faktiskt
vet, utifrån hur vi på Dipart har det, så kan jag inte
annat än bli optimistisk inför 2012.
Vi har nu 5 väl fungerande affärsområden. Vart
och ett med en tydlig chef och en organisation
som fungerar. Dessutom är de lagom stora och
har vart och ett en bra sammansättning av duktiga
tjänstemän och kvalificerade hantverkare. Och
varje affärsområde leds av en chef som är duktig
på att generera nya affärer vilket är en oerhörd
styrka hos oss.
Orderstock! Känn på ordet…. I vårt fall så har vi
gått in i vintern med absolut full sysselsättning i
samtliga affärsområden. Jämför vi med förra året
så är det en enorm skillnad. Då var vi många på
lagret som städade och lagade saker för att få
dagarna att gå. På andra ställen var vi exempelvis
7 man istället för optimalt fyra. Den här vintern är
annorlunda. Det är maxfart överallt!

Vi har under 2011 tagit i viktiga frågor som vår
ekonomiska uppföljning, vår mötesstruktur och
hela vårt ekonomiska system där kronan på verket
blev att vi bytte ut vårt gamla Exxor mot Hogias
för byggbranschen specialbyggda affärssystem.
Vi har dessutom ett tiotal nya duktiga erfarna
hantverkare som kommit till oss och deras insats
märks redan. Lärlingar får mer stöttning, jobben
flyter bättre och slutresultaten blir ideligen allt bättre.
Förra året misslyckades vi på ett par projekt. Inte
med det vi lämnade över till kund, det var bra, men
vi fick inte projekten producerade till rätt pris. Jag
tror att vi med de förändringar vi nu gjort både i vår
organisation och med den nya ekonomiska
styrningen kommer undvika så kallade backjobb.
Och inför 2012 har alla affärsområdeschefer själva
fått säga hur mycket de kommer omsätta och vad
som kommer bli över på sista raden. Och kommer
deras egna förutsägelser stämma då blir 2012 vårt
bästa år någonsin både omsättnings- och
framförallt vinstmässigt!

Klimatet. Vi har nu precis fått vår första snö…
Ett par centimeter och några minusgrader. Förra
året var det minus 10 grader och en meter snö.
Och det hade varit så sedan början på november.
Vädergudarna är med oss i år vilket spelar en
oerhörd roll!!!
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VD Dipart Entreprenad AB
Och ansvarig utgivare av Dipart Monthly

Vi fokuserar i detta Monthly på huvudkontoret
och belyser viktiga saker och händelser för 2012
Martin Munkhammar tar över rodret för AO-Betong

Martin, som har en gedigen erfarenhet från anläggningsbranschen, kom till oss efter sommaren 2011. Att
han kan det mesta rörande stål, betong, vattenbilning och större anläggningsarbeten visste vi, men att han
på så kort tid skulle komma in i gänget och vara med och bidra till att vårt affärsområde Betong redan i
januari har en välfylld orderstock med bra jobb trodde vi inte. Och när Johan blev pappa och aviserade lång
pappaledighet under året så var det självklart att Martin tar över rodret som affärsområdeschef!

Här står Martin och bollar ett problem tillsammans med Peter som också
arbetar inom affärsområdet Betong. Martins erfarenhet kommer vara en
stor trygghet för hela affärsområdet och givetvis kommer utvecklingen
för de yngre projektledarna påskyndas genom hans närvaro och stöd.
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Jonny Törnros förstärker affärsområdet Bygg

Under 2011 sökte vi ytterligare en projektledare för vårt affärsområde Bygg. Det största kravet vi ställde var
mångårig och bred erfarenhet från Bygg. En tung projektledare helt enkelt som kan gå in och självständigt
driva ett större bygge. I Jonny har vi hittat den personen. Och när han om några månader börjar hos oss så
kommer han vara ett ovärderligt stöd för alla och säkert främst för Silver som är AO-chef på Bygg.

Dipart Syd
Kim började hos oss som snickare men
har sadlat om och jobbar idag som
projektledare tillsammans med Peter.
Han delar ansvar tillsammans med
Jimmy om bland annat försäkringsjobb
med mera.
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Tyvärr lämnar John oss och går vidare i karriären….
John Hunter hade precis tackat ja till att bli övergripande ansvarig för
all produktion inom affärsområdet Projekt när han blev kontaktad och
erbjuden ett arbete han inte kunde säga nej till. Väldigt olyckligt för
oss men kul för John. Vi kommer behålla en vän som vi minns som
högpresterande och oerhört ambitiös och vi kan bara lyckönska John
och tacka för den tiden som varit.
Vi kommer nu givetvis att fokusera på att hitta en ersättare för John.
Tanken inom Projekt är att Thomas som affärsområdeschef främst ska
syssla med att generera nya affärer. Det är ett heltidsjobb och
produktionen som John skulle ha hållit i måste få en ny
produktionschef. Det är en roll som är ganska administrativ och den
personen som tar över den efter John kommer givetvis få Arto som
projektledare för alla byggen ute på stan.

Vi söker en produktionsansvarig
för affärsområdet Projekt!
Den som blir produktionsansvarig ska hålla ihop hela produktionen när det gäller vår personal, UE, leverantörer och
kontakter med beställare. Och i den rollen ha kontinuerlig kontakt med Arto som är projektledare och driver byggena ute på
fältet.
Egenskaper som vi tror är viktiga:
-En typiskt resultatorienterad person.
-Stor datavana
-Affärsmässighet och van vid förhandlingar
-Förståelse för processtänket vi jobbar med.
-Har någon form av bredare vidareutbildning efter gymnasiet.
-Har jobbat minst ett par år
-Stresstålig och van vid att hålla i många projekt samtidigt.
En typisk högskoleingenjör som jobbat 2-10 år?
En hantverkare som vidareutbildat sig på Nackademin?

Thomas
AO-Chef
Vakant
Produktionsansvarig
Arto
Projektledare

Vakant
Projektledare

Det här är ett ansvarsfullt jobb där en produktion på 40-50 mkr ska genomföras på ett kvalitativt sätt till rätt pris och
levereras till kund i rätt tid. Tjänsten innebär att man har en nyckelroll mellan Thomas som tar in jobben och Arto som
sköter det praktiska. En viktig sammanlänkande funktion helt enkelt där en stor del av dagen går åt till administration,
möten och kontakter med UE och leverantörer.
Att göra ekonomiska uppgörelser är givetvis en del av vardagen.
Tidigare erfarenhet från byggproduktion liknande vår underlättar väldigt mycket.
Det kommer vara utmanande för Jens som håller i rekryteringen att hitta denna person så all hjälp är välkommen. Har du
ett tips maila det gärna till Jens på jens@dipart.se
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Försäkringsloppet utvecklas
Vi har idag två affärsområden nämligen Syd och Norr som
sysslar med försäkringsskador på uppdrag av Trygg Hansa,
Länsförsäkringar och Moderna Försäkringar. Varje ärende,
och det är många vi har hela tiden, har ett flertal olika
intressenter och kontakterna för våra projektledare är
många i varje ärende.

Vi jobbar nu hårt för att få fram
ett stafettlopp anpassat för
just dessa ärenden. Mats
leder arbetet och på bilden ser
vi Pettan och Kim från Syd
som tillsammans med Jesper
och Pastorn från Norr jobbar
med detta tillsammans med
Mats.

Betong ska medverkar på en betongmässa!

Martin, Peter och Johan ska åka till Göteborg för att träffa ”betongbranschen” och ställa ut Dipart.
Här bollar Johan och Jens det praktiska så vår monter blir så bra som möjligt.

Sida 6

Affärsområdet Betong hade en ”betongdag”

En hel dag på kontoret för alla som är del i Betong. För några en vardaglig situation men för betongarna
något ovanligt. Sitta still en hel dag och bara prata… Kan tyckas onödigt men oj vad mycket nyttigt som
kom fram.
Framförallt gavs möjligheten att ge positiv feedback till varandra. Vad gick bra? Vad måste bli bättre!!!
Och något som kom fram är att vi måste bli bättre på att projektera och förbereda oss innan vi drar igång.
Och givetvis så fick Peter, Johan och Martin även möjligheten att förklara varför det inte alltid går att
projektera allt in i minsta detalj. Vi är styrda av våra kunder och deras önskemål/krav på igångsättningstider.
Men den här dagen har säkert kommit för att stanna och att Betong kommer bli en viktig aktör på
anläggningssidan i Stockholm under 2012 är helt klart.
På bilden har Jens i rollen som VD kommit in och avslutningstalar till alla. Hans budskap var klart. Betong är
ett område som är högprioriterat och som ska få de resurser som krävs för att kunna utvecklas. Han gav
också en liten tillbakablick och när man jämför dagens Betong med vad som fanns på Dipart för 5-10 år
sedan då såg nog alla att oerhört mycket har hänt.

En viktig kugge i Betong
är Grzegorz. Alltid
pådrivande, alltid glad
och dessutom en klippa
rent kompetensmässigt

Efter dagen på kontoret så gick hela gänget ut och
käkade och spelade Boule. Även det var lyckat!!
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Utbildningssatsning 2012
Det är ett spännande nytt år och vi har stora möjligheter att verkligen ta ett stort kliv under 2012.
Det innebär dock att vi måste fortsätta utveckla oss och satsa på några kritiska områden som vi
vet att vi måste bli bättre på för att vi ska lyckas och få ett lönsamt och ännu mer framgångsrikt
Dipart. Så här kommer några pusselbitar som kommer att läggas under våren och som också
kommer att behandlas under vårt stormöte i mars.

Vårt Ledarskap… Vi ska bli bättre på att leda våra projekt, att skapa engagemang och
delaktighet för att vi ska kunna nå våra mål. Det innebär mycket kommunikation och att bli bättre
på att förstå varandra och vad vi förväntar oss av våra arbetsinsatser och det resultat vi skapar.
Vi ska bli bättre på att starta upp våra projekt, dela med oss av kunskap, sätta tydliga mål för sen
följa upp resultatet och lära oss av våra erfarenheter. Sen får vi inte glömma bort att också kunna
glädjas under vägs av de framgångar vi når.
Vi har många viktiga ord som skulle kunna lyftas fram men är det ett vi ska fokusera extra på så
är det... Kommunikation och TYDLIGHET! Och det gäller oss alla.

Skapa en sund ekonomi & lönsamhet… Vi är duktiga på mycket men det har inte varit att få
över en rimlig slant på sista raden efter att alla våra kostnader är betalda. Vi tjänar inte tillräckligt
med pengar för att kunna känna den trygghet vi behöver och för att kunna utveckla Dipart på lång
sikt. Vi kommer att fokusera mycket på ekonomi och lönsamhet framöver... Att förstå vår ekonomi
och varför resultatet blir som det blir. Medvetenhet och kunskap gör också att vi kan förändra och
förbättra oss för att skapa lönsamhet i våra projekt.
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Bättre på Consultec… Vi har
fantastiska verktyg för att hjälpa oss att
styra våra projekt och vi använder långt
ifrån alla möjligheter som Consultec’s
moduler för kalkylering, planering och
dokumentstyrning ger oss. Det är viktigt
att vi tar tid för att utbilda oss och här ser
vi Johan från Consultec engagerad i att
hjälpa våra entusiaster inne på kontoret.
Se mer om vår utbildning lite längre
fram...

Avtal & Entreprenadjuridik... Att vara
ett professionellt byggföretag innebär
mycket. Ett viktigt steg för oss är att bli
duktigare på att kommunicera med våra
beställare och våra UE utifrån våra avtal
och föreskrifter i byggbranschen. Vi måste
bli tydligare och veta vad som gäller så vi
undviker missförstånd och i slutändan
onödiga och kostsamma tvister. Det
handlar om kunskap när det gäller
juridiska frågor och att sedan tydligt skapa
samförstånd om vad vi avtalat och hur
resultatet av vår gemensamma
överrenskommelse ska se ut.

Inköp... Vi ska ha bra ramavtal med
brädgårdar och rutiner för hur våra inköp
ska ske ute på våra byggen. Här finns
mycket att göra och vi ska definitivt göra
saker bättre under 2012. Vi kommer att
skapa nya ramavtal och inköpspolicies
samt riktlinjer för hur inköpsarbetet ska
se ut på Dipart.
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Stormöte den 23 mars 2012
Årets stormöte närmar sig och i år kommer vi till skillnad mot tidigare att köra en heldag.
Dagen kommer att handla om en mängd intressanta ämnen där vi behöver förkovra oss ytterligare
eller bara förtydliga saker och ting.

Vi kommer precis som vanligt att prata framtid och vår gemensamma vision. Vi kommer att prata
vår organisation och våra nya affärsområden och få en inblick i hur vi tänker och hur det gått.
Och så hur det gått med vår ekonomi, vi tycker det är viktigt att alla får ta del av den. Och det är
ju så.. Vi måste ibland få tid att reflektera, få lite information och inspiration. Bilden nedan är
talande och denna dag ska vi sätta färdriktningen in i 2012 och vidare in i framtiden.
Men det räcker inte, det är mycket fler spännande saker dagen kommer att innehålla... Vi ska
presentera våra policy’s, eller riktlinjer för vad som gäller i en mängd olika frågor i form av en
policypärm. Den kommer bli ett viktigt stöd och det hjälper oss alla att veta vad som gäller, inte
minst för nya som börjar hos oss.
Annat smått och gott... Friskvård och hur vi kan
främja hälsa och att vi tar hand om oss själva.
Något vi ofta tar för givet tills kroppen och själen
säger ifrån. Hur ser vi på vår alkohol- och
drogpolicy och hur kan vi hjälpa till när en
medarbetare eller närstående drabbas.
Det kommer vi också få inblick i.
Vi kommer säkert att prata arbetsmiljö.. Hur vi
kan skydda oss mot ollycksfall och farlig
arbetsmiljö... Och så MB-gruppen får sin stund...
Det blir en heltäckande dag och vad den exakt
kommer att innehålla det vet vi först då.. Men vi ska
se till att dagen blir meningsfull.
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Consultec kom och höll utbildning med oss…

Consultec är ett företag som tillverkar ett avancerat
byggstyrningsprogram som består av tre moduler.
Bidcon kalkyleringsprogram, Sitecon
dokumentationsstyrning och plancon för tidplaner.

De här olika modulerna är jättebra om man
kan dem. Men var säker, allt är inte självklart.

Så vi satsar mycket tid, pengar och energi på att
lära oss jobba i dessa tre moduler.
Arto driver ett flertal olika byggen där terrasser,
altaner och framförallt balkonger renoveras.
Säkert en baggis för honom jämfört med dessa
tre moduler… Men Arto har visat att hans
datakunskaper är långt komna…

Här visar vår dataansvarige Thorsan
Shna någonting. Eller om det är
tvärtom….

En hel dag med korvstoppning…
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Hogia – vårt nya affärssystem implementeras
Vi har vuxit snabbt de
senaste åren. År 2010
omsatte vi 144mkr. Förra
året landade på 175mkr
och mängden fakturor och
transaktioner blir bara fler.
Likaså kraven på
uppföljning, nyckeltal och
förmåga att kunna dra
analyser ur vårt
ekonomiska system. Så
det var dags att byta
affärssystem till ett större
och mer modernt vilket vi
nu gjort.
Marie sitter med en representant från Hogia och blir utbildad…

Marie, kanske den allra viktigaste personen på hela Dipart.
Marie har hela vår ekonomiska redovisning i sin hand.
Löner till 90 personer, redovisning för flera bolag, bilar,
månadsredovisning - ja listan kan göras lång.
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Men stöttning är på väg! Från den 1
januari i år är Jenny ansvarig för
leverantörsreskontran. (Och mycket av
Monthly, och receptionen, och att svara i
telefon och….

Jesper och Thorsan från Norr är regelbundet
inne på HK i Nacka. (HK= huvudkontoret)

Här sitter Thorsan och Jesper bara
ett par steg ifrån Marie och
fakturerar för fullt. Både våra
försäkringsskador och våra
servicejobb åt Sigtunahem och
Swedavia är komplicerade så till
vida att det är mycket redovisning
som ska med i varje faktura. Och då
är det bra om Marie finns bara en
armlängd bort.

Betongstaketet nedanför Setterwallska Villan...
…ska renoveras och vi har fått uppgiften av Nacka Kommun!
Det är svårt att bli profet i
sin egen hemstad säger
ordspråket. Och det
stämmer säkert. I vårat fall
tog det 19 år innan vi fick
vårt första uppdrag av
Nacka Kommun. Men nu
har det hänt och inte vilket
jobb som helst. Drygt
200meter besvärligt
betongstaket ska renoveras
för en entreprenadsumma
på drygt 3 miljoner. Och
jobbet ligger i vår egen
trädgård….
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Nya jobb vi fått och som ska produceras 2012
AO BYGG: Villa Birke – ett något mindre jobb där en ombyggnation av ett badrum ska
göras. Detta kommer sysselsätta två man under februari/mars.
AO PROJEKT: Kvarteret Rotfrukten i Sollentuna på bilden nedan – här kommer rivning
och återuppbyggnad av altantak på sju hus á 56 lägenheter att ske. 4 man kommer gå
här mellan februari och maj.

AO BETONG: Tibblegaraget – Här ska vattenbilas och återgjutas bjälklag under februari
till april.
3 man beräknas göra detta jobb.
Betong har även tecknat ett 2-årigt ramavtal med Stockholms stad och Trafikkontoret
gällande smidesrenovering.

Mycket mer ligger ’i pipen’ men innan avtal och
annat är signerat lämnar vi det outtalat och berättar
mer i nästa nummer utav Monthly!

Sida 14

Brf Klamparen i slutet av december..
Vi måste ju bara ha med några bilder från vår produktion… Det vi alla
lever på. Vår utsände stannade till på Brf Klamparen där grabbarna för
fullt gjuter terrasser mitt i vintern. (Tack vädergudarna…)

Czeslaw vinkar glatt till
vår utsände mitt under
armeringen av terrass
nummer tre. Vi gjuter en
var fjortonde dag…

Jarreth monterar upp
fästen på loftgångarna
och håller här på att
dammsuga rent innan
Binab lägger gjutasfalt.

Jobbet i stallet rullar på

Det händer mycket mellan gångerna vi beger oss
till stallet i Fisksätra. Nu har allt isolerats och
väggen mot logen är uppe. Fönster ska in och
innerväggarna ska börja reglas.
Martin och Charlie har roligt tillsammans och de
berättar gärna om arbetet de utför här när
redaktionen hälsar på.
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Ett ögonblick Peter, projektledare
på Syd…
Skulle vi på redaktionen få
stjäla en minut av dig och
ställa fem snabba?
När började du på Dipart?
-Jag började 2007 och då som
snickare. Kom tidigare från TLBygg och dessförinnan gick jag
byggskola. Sedan hösten 2010 är
jag projektledare på Dipart Syd.
Vad är det bästa med Dipart?
-De mjuka värdena, den
personalpolicy vi lever.
Om fem år?
-Har jag blivit fem år mer erfaren än
jag är idag.
På fritiden?
-Spelar jag gärna innebandy,
umgås med familjen och gillar
motorsport.
Styrkan hos Dipart Syd?
-Ett ungt gäng som tänker ”utanför
boxen” och inte är låsta av det som
alltid varit.
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