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Trädgården runt vårt huvudkontor, Setterwallska Villan, är omgärdad av ett mycket
speciellt balustradräcke. Markägaren Nacka Kommun har gett oss i uppdrag att
renovera det hundraåriga räcket. Och vi har gett Petri och Ingo det förtroendet.
Läs mer om detta arbete på sidan 7
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Satsar vi inte på utveckling,
utan står still, då hamnar vi sist…
Vår vardag är full av olika händelser, som det
säkert är i alla företag. Vi har personalfrågor som
måste lösas, tvister med våra leverantörer och
kunder eller så har vi ekonomiska frågeställningar
att tackla. Det här är vår vardag och det är inget
konstigt med det.
Jag tror att en del av nyckeln till framgång är att
tackla alla dessa dagliga utmaningar på rätt sätt
och framförallt att inte stoppa huvudet i sanden!
Vi har systematiskt och under en längre tid
satsat på att skapa ett större know-how internt.
Det har vi gjort för att vi själva ska kunna tackla
alla dessa utmaningar som finns i vår vardag på
ett mer konstruktivt sätt.
Jag vill ge några exempel på hur vi jobbar:
Vi är nu med närmare 90 anställda många på
Dipart och räknar vi in alla underentreprenörer
som jobbar med oss så sysselsätter vi många
människor. Och givetvis har storleken på våra
projekt också blivit större med tiden. Det här
ställer stora krav på ledarskap. Vi har nu en
ordentlig utbildningssatsning som pågår under
hela våren och ett stort block i den är just
ledarskap. Läs gärna på sidan fem om vår förra

Vi växer som företag. Det innebär att vi också
offererar nya typer av jobb, större till omsättningen
än tidigare och ofta i en annorlunda
entreprenadform. Exempelvis så håller vi på att
offerera ett oerhört stort projekt som ska drivas
som ett partneringprojekt. Vi tror att det passar oss
och vårt sätt att arbeta. Det stämmer helt enkelt
överens med den värdegrund vi har på Dipart.
Men att vi kan utföra jobbet är en sak! Att vi kan
jobba som partners med en beställare är
ytterligare en sak! Men att få jobbet, och det
genom att svara på en mycket annorlunda
förfrågan mot vad vi är vana vid är en annan sak.
Och här tror vi att vi slåss mot NCC, Skanska,
Peab, MVB, Kungsfiskaren och säkert ytterligare
ett gäng stora företag. Så vad ska vi göra? Jo vi
tar reda på vem som är bäst på partnering i
Sverige och hyr in honom för arbetet med
offerten…. Så kan vi lära oss Läs mer om detta på
sidan tre.

Vi tror oss ha kanske Stockholms skickligaste
hantverkare. Givetvis är det färskvara. För att alla
våra duktiga killar och tjejer ska kunna fortsätta att
vara engagerade, välutbildade och på tå så krävs
det mycket från hela Dipart. Utbildning givetvis och
ett exempel är det du kan läsa om på sidan fyra men
lika mycket är allt det som vi kommer prata om den
23 mars då vi har ett dagslångt stormöte för
samtliga på Dipart. Vi ska prata om hur det går för
Dipart, vi ska prata ekonomi och affärsområdescheferna ska informera om vad som händer inom
deras respektive område. Dessutom ska vi prata
asbest, alkohol och andra policies. Vad leder detta
till? Jo vi har Stockholms bästa yrkesmän och
givetvis de mest välinformerade och engagerade.
Det är bara för oss att fortsätta så här! Resultatet
kommer på sikt vara att vår racerbil går snabbare
än konkurrenternas…

VD Dipart Entreprenad AB
Och ansvarig utgivare av Dipart Monthly

utbildningsdag.
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Partnering ska vi bli riktigt bra på!!
Traditionellt sätt så gör beställare
noggranna handlingar som
sedan skickas ut till oss byggare.
Vi får studera dessa och sedan
säga på kronan vad vi vill ha i
ersättning för att göra exakt det
som står. Men i verkligheten så
sker det massor av förändringar
under resans lopp och då börjar
dragkampen mellan byggarna
och beställarna om kronorna.

Partnering är ett sätt att jobba som innebär att beställaren, byggaren och alla konsulter som
installationssamordnare och andra redan från början arbetar tillsammans för att skapa ett effektivt projekt.
Med samma mål för ögonen jobbar man som partners… med samma värdegrund och med öppenhet om
ekonomin och respekt för att slutmålet ska bli så bra som möjligt.

Vi kommer berätta hur vi kom i upphandlingen av det här jättejobbet….
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Den här entreprenadformen
tror vi på! Den passar oss
som företag. Nu gäller det att
lämna anbud där vi på bästa
sätt svarar på frågorna som
ställs, visar vår organisation,
våra val av partners och
mycket mer. Det är en konst
att skriva sådana här anbud.
Och med hjälp av Ulf, som
antagligen är skickligast i
Sverige på partnering, så
vågar vi påstå att vår
kompetens på det området
har tagit jättekliv på kort tid.

Heta arbeten!
Några av våra anställda har genomgått en mycket nyttig heldagsutbildning hos
Byggmästarföreningen.

Handläggaren som höll i utbildningen
tände en fin brasa på diesel och
bensin.
Redaktionens utsände kan meddela
att det brinner bra och är svårt att
släcka!

Här ser vi Johan lära sig grunderna
med släckning. Vi använder oss av
pulversläckare på alla våra
arbetsplatser - den ända typen
som släcker alla typer av bränder.
Verkningsradien på en släckare av
typen som användes är nära 10 m.
Alla fick prova och släcka, som en
del i utbildningen.

Det var inte bara praktiska övningar utan de fick även sitta i skolbänken. Därmed har vi ytterligare 11
anställda duktiga hantverkare med ”heta arbeten-behörighet”.
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Vår resa fortsätter… Att ge beröm och feedback!

Det är inte alltid lätt att ge varandra rak feedback på prestationer eller vad vi tycker och tänker! Men,
det är viktigt och ger så många fördelar! Varför? Jo, Jonas Andersson, från helhetskommunikation gav
oss nya insikter på vår tredje dag tillsammans i vår utbildningssatsning för att lära oss mer om
ledarskapets utmaningar! Jonas berättade bland annat att vi ofta helt i onödan är rädda för vad den
andra personen ska tänka om oss om vi är raka och säger vad vi tycker. Rak kommunikation skapar
insikt om hur vi är och hur vi påverkar vår omgivning. Vi får självinsikt och en möjlighet att utvecklas
både som människor och som yrkesmän. Och det skapar trygghet och förebygger missförstånd.
Tänk så enkelt egentligen! Det var
många nyttiga lärdomar och skratt.. För
vi kunde känna igen oss i utmaningen!

Ett viktigt budskap! Agera direkt och
involvera dem det gäller! Ett annat
budskap var att försöka hitta nya
lösningar och möjligheter om vi inte
är överrens!
Hela kontorsgänget samlat i Setterwallska för kurs.

Vi diskuterade och kom överrens om
att vi alla ska arbeta för mer rak och
ärlig dialog – för det är ju också det vi
kommit överrens om i våra
kärnvärden!

Pastorn, Johan, Martin och Peter utmanades under dagen..!
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Som vanligt fick vi möjliget att byta
tankar och erfarenheter… en nyttig
övning var ”heta stolen” som innebar
att vi fick träna på att ge varandra både
positiv och negativ feedback. Det visade
sig att många tyckte det var svårare att
ge feedback än att få ta emot,
Intressant, eller hur!

Pågående jobb hos AO-Betong
Kv.Sälen och Tibblegaraget

Så här såg garaget ut innan vi startade
vattenbilningen.

Här skulle vi bila bort och återgjuta 100mm av
överbetongen och laga några pelare, men
bjälklaget var så dåligt att vi även får renovera det i
sin helhet.
Till höger inspekterar Mario Ebert det dåliga
bjälklaget.

Brf Kantarellen är ett stort garage
I det här garaget ska vi renovera både
bjälklaget och pelarna i två av planen.

På plan 3, som är ett gårdsbjälklag med både
parkeringar och uteplatser till lägenheterna, ska
vi byta tätskikt. Här har vi precis etablerat oss och
startat vattenbilningen av bjälklaget
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Balustradrenoveringen är i full gång!
Åt Nacka kommun renoverar vi
balustradräcket i ”vår egen” lilla park.
Hela räcket ska demonteras för att vi ska
kunna byta ut pelarna, de så kallade ”dockorna”.
Vi skall även snygga till övriga delar av räcket
som blivit slitna med åren.

Petri & Ingo har fått ansvaret för att räcket ska
återfå sin forna glans.

Det är ett tungt och ibland dammigt jobb att
demontera det gamla räcket. Vi måste också
vara försiktiga när vi demonterar delarna som
skall sparas så inte den gamla patinan skadas.

Det mesta av räcket är nu demonterat, så nu
väntar vi in leveransen av de nya ”dockorna”.
Tills dess har vi en del justeringsarbeten på
murarna som behöver göras.
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Affärsområdet Bygg har färdigställt en lägenhet!
På Falugatan i Stockholm har Bygg åt en
bostadsrättsförening färdigställt en lägenhet
som direkt såldes med bra vinst.
Det som tidigare var en lokal och som hyrdes av en
målare, har nu byggts om fullständigt till en vacker
lägenhet på drygt 130 kvm. Målaren som satt där innan
hade bara lyft på rumpan och lämnat lokalen som den
stod. Kvar var allt från målarpytsar till bokföring. Allt revs
ut och den nya lägenheten började ta form.
Lägenheten är unik i området, som mestadels består av
små lägenheter.
Denna lägenhet har tre sovrum, två badrum samt en
öppen planlösning med kök och matplats. Den har även
en del av en stor terrass.
Köket har vi tillsammans med föreningen valt ut. En
riktig drömlägenhet i ett mycket trevligt område.
På bilderna ses besiktningsmannen Lars Jogedahl
inspektera den nyrenoverade fasaden samt
köket tillsammans med vår Martin och
Aleksandar Carapic från ÅF.
.

Här har fiskbensparkett lagts bit för bit – se
bara vilket otroligt snyggt slutresultat det
blev! Trappan på bilden till vänster som
Martin sitter vid har Andreas Olausson
tillverkat. ”Han börjar bli riktigt duktig”
säger Martin, men så har han också haft
en bra lärare.
Helheten blev super och priset för
lägenheten landade runt 8 miljoner!
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Byggs fasadrenovering Klamparen…
Lagom när vårsolen kommer fram
så börjar täckningen falla på vårt
stora fasadprojekt. Det är en fröjd
att se de nya skivorna glänsa i
solen och se de fina träpartierna på
terrasplanen högst upp. Jobbet går
nu in i slutspurten med montage av
skärmväggar och annan slutfinish.

Här ser vi på avstånd Johan
gå igenom med elektrikerna
från E&T var de nya
belysningsarmaturerna skall
sättas. Mycket förberedelser
för att saker och ting skall
hamna på rätt plats när
sedan skivor och skärmar
skall monteras..

Allt eftersom ställning går ned
skall vissa specialbitar på plats.
Här ses Kevin och Jocke
tillverka dessa bitar. Sågen är
föredömligt kopplad till
dammsugaren för att minimera
dammspridning.
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Innergårdsrenovering - Gökungen
Det var en gång en gård som
byggdes runt 1925 på
Kungsholmen med dåtidens
teknik och material.
Åren går och tätskiktet börjar
släppa igenom vatten till den
fyllning som finns i gården.
Kocksaska var ett på den tiden
ett bra material som var lätt och
billigt. Det visade sig dock med
tiden att tillsammans med fukt är
kocksaskan inte så bra.…

Det som sker i den fuktiga
fyllningen är att det bildas
svavelsyra och den angriper de
stålbalkar som är bärande på
denna och många andra gårdar.
Tanken med denna gård var att
vi bara skulle ta bort överytan
samt fyllningen och bevara
stålbalkarna. Men det visade sig
att i hälften av balkarna var det
hål lite här och där. Så helt
plötsligt så var vi tvungna att riva
allt…
Vår konstruktör, Tomas från ZIZ,
som vi jobbat med många
gånger tidigare kallades in.
Nu måste vi lösa detta problem
fort då föreningen har en
hyresgäst som är evakuerad.
Det är mycket laster att ta
hänsyn till, men Tomas jobbade
hårt med detta. Redan efter en
vecka fanns ett grundförslag så
smeden kunde börja ta fram nytt
stål till bjälklaget.
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I samband med helrivningen
av gårdsbjälklaget, så visade
det sig att golvet hängde i
luften på vissa ytor så även
det fick tas bort. Här ses
Andrzej och Zygmunt lägga
banor inför kommande
gjutning.
Det hörn ni ser av huset här
är samma hörn som på
första bilden på förra sidan.

Äntligen börjar stålet komma
upp. Andrzej håller i alla
trådarna som platsansvarig
på detta projekt.
Här har vi en genomgång
(startmöte) där vi går igenom
konstruktionshandlingen till
punkt och pricka. Med på
bilden syns Andrzej x 2
Czeslaw och Samuel.

En sista genomgång med
vår smed från Rehns smide
som säkerställer att vi gör
allting rätt från början. Mer
bilder i kommande nummer
då återuppbyggnaden
kommit igång på allvar.
Fortsättning följer……
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Varje affärsområde har nu ett eget
förråd på vårt lager i Länna…
Det har skett en stor
förändring i vårt röda tält
i Länna.
Här inne i tältet har nu tre dörrar
kommit upp - förråd 1, 2 och 3.
Dessa är till för affärsområdena
Bygg, Projekt och Betong.

Alla tre är så kallade varmförråd
och varje AO kommer att få
nycklar till sitt förråd så de har
tillgång till sitt förråd.
Varje affärsområde kommer även
att få en rad i ”pallstället” + en yta
ovanför varje dörr. Detta kommer
att medföra att affärsområdena ska
ha full koll på allt eget material.

Byggnationen av dessa förråd har
helt och hållet gjorts av Jurek.
Lagret öppnar sina portar den 29/3,
då vi även har röjt upp övriga ytor.
Om snittar och champagne
serveras har inte framgått i
faktainformationen från Dipart Syd.
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På Kv. Rotfrukten i Sollentuna händer det saker.

Här har affärsområdet Projekt fått ett udda balkongjobb.
Inte så mycket betong, armering och formsättning
utan mera montage av trä, aluminium och glas.
Det ska monteras upp dryga 420 lpm limträbalk,
840 m2 glastak samt byggas förråd och mellanväggar.
Vi får hoppas att Sollentunahem tycker att det blir fint
så har vi kanske möjlighet att få fixa betongen också!

Här ser vi en av limträbalkarna lyftas
på plats. Johan och Thomas tar emot
och skruvar fast balken på stolpen.

Vår projektledare Arto fångades i en rolig pose när
kameran skulle räckas vidare. ”Hjälm - check!” eller
vad är det du säger Arto?
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Två nya betongjobb till oss på Dipart.

Liljeholmsbron är en av de broar som kan bli en framtida arbetsplats för oss…

Trafikkontoret sköter underhållet av de flesta broar, tunnlar och större betongkonstruktioner i
Stockholm. Vi har nu tecknat ett ramavtal som sträcker sig i två år med möjlighet till förlängning i
ytterligare två år. Intentionerna från Trafikkontoret är att avtalet ska generera jobb för ungefär 10
miljoner varje år. Det här är ett oerhört roligt uppdrag och extra kul att få en sådan prestigebeställare
som Trafikkontoret som långsiktig uppdragsgivare!!
Brf Kantarellen på Lidingö har precis köpt renoveringen av
sitt garage av oss. Ett stort jobb med en imponerande
anbudssiffra som vi omedelbart satt igång med. Bra för oss
är att vi redan har ett nästan lika stort garagejobb precis
bredvid så vi får mycket gratis när det gäller logistiken…

Vi har investerat i en ny Bobcat!
Vi har under en tid varit väldigt
framgångsrika när det gäller att få
stora fina betongjobb. Och det är
numera alltid ett antal stora
betongjobb som rullar.
Och givetvis kräver det maskinell
utrustning. Så det var dags för oss
att köpa in ytterligare en Bobcat.
Den vi valt att köpa klarar att lyfta
en hel pall med betongsäckar och är
samtidigt så pass lätt att den kan
köra inne i parkeringsgarage…
Evertsson rattar vår nya bobcat….
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Nya kollegor som vi hälsar välkomna 
Sebastian Haffenberg, är ett redan
välkänt ansikte för många av oss
sedan han tillsammans med
kompisen Christian utförde sitt exjobb för sina KTH-studier hos oss.
Nu tar han vid där John slutade och
ska jobba som projektledare i
affärsområdet Projekt tillsammans
med Thomas och Arto.
Han har tidigare bl a studerat ryska
vid Stockholms universitet i fyra år
och han har även bott i Ryssland i
sex år, där han arbetat som
platsansvarig och
försäljningsansvarig för ett företag i
Moskva.

John Garrihy är ny snickare på Dipart
Norr. Även John är ett känt ansikte för
många av oss då han är Joeys bror och
precis som Joey har han lämnat Irland
för Sverige! Det är bara att tacka och ta
emot och hoppas att det finns ännu fler
bröder på andra sidan kanalen.
Han kommer i huvudsak att arbeta med
byggservice, både åt Sigtuna-hem och
för de olika försäkringsbolagen vi har
ramavtal med.
”Han har kommit in snabbt i gänget och
tar för sig!!” säger Pastorn.
Hans mentor är hans egen bror och när
det gäller svenskan har han haft tur. Vår
infödde smålänning Ragge blir hans
läromästare.
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STÄLLER DU UPP I ÅRETS UTMANING?
Dags att vi anmäler oss till Stockholms Midnattslopp!
Loppet går av stapeln lördagen den 18:e augusti.
Liksom tidigare år står Dipart för startavgiften för alla oss anställda som
önskar vara med och springa. I startavgiften ingår deltagartröja,
tidtagningschip, löparservice, dryck, frukt, energibar med mera.
Kontakta Jenny på huvudkontoret senast den 30:e april för anmälan!
Redaktör´n sprang på
44.50 år 2009, känn på
den…

Ett mål för årets träning

Vi gör något kul av det här!!! Vi samlas allihop innan loppet och taktiksnackar…
Vi värmer upp tillsammans och springer ifrån varandra ihop när loppet väl börjat.
Och varför inte slänga på sig en tröja efter loppet och gå ut och ta en Festis tillsammans.
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