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Vi följde med Thomas en dag och såg hur vi
jobbar med våra bropatruller åt Stockholms Stad.

Det är dumt att köra
ner till Sergels Torg
med bil

Läs mer om en typisk
dag för Thomas och våra
bropatruller på sid 4-9.

En förare hade kört nerför trappen till Sergels Torg och slutat färden inne på Burger King.
Givetvis blev trappan förstörd och behövde lagas. Staden ringde Thomas…
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Ny organisation för affärsområdet Bygg
När Anders Silver slutade så blev hans tjänst som
affärsområdeschef vakant. Vi löser nu temporärt
det genom att Mats tar hans plats. Han kommer
tillsammans med Johnny och Kaveh driva
affärsområdet framåt. Vi satsar på en nystart för
området i samband med att 2013 startar. Med lite
tur så kommer de 7 duktiga snickare som ingår i
Bygg få riktigt stimulerande projekt att ta tag i!!

Vi förstärker och moderniserar vår
ekonomifunktion.

En förändringens tid för oss….
Som jag många gånger tidigare tagit upp här på
ledarplats så förändras vår omvärld hela tiden.
Och vi med den. Det är vår förmåga att läsa av
allt som händer och reagera som är nyckeln till
om vi blir ett byggföretag att räkna med i
framtiden.
Men det är inte bara i vår omvärld saker händer
utan även internt hos oss på Dipart och det är lika
viktigt att agera klokt även här. Vi hoppas och tror
att följande tre beslut är rätt:

Vi omorganiserar på vårt lager!
Huvudansvaret för lagret kommer överlämnas
från Dipart Syd till Betong. Orsakerna är flera:
-Det är Betong som har störst behov av ett lager.
-Den som ansvarar för lagret sköter alla
etableringar, Betong har flest sådana och Syd har
inga vilket leder till att motivationen för att
upprätthålla hög standard på våra bodar är störst
hos Betong och då bör de ansvara för det.
-Bygg och Projekt kommer få vissa specifika ytor
som är deras på lagret. Betong tar över och
ansvarar för övrig yta och helheten.
-Internfaktureringen av material kommer till stor
del upphöra.
-Principen med Stene och Agnethas värdefulla
arbete där de sätter upp sin tid på respektive
projekt kommer vara kvar.

Marie har äntligen fått förstärkning. Gunilla
börjar bli varm i kläderna och har börjat ta över
en del av vår ekonomiredovisning. Meningen är
att Marie ska få tid till att stötta bland annat
Syd som med alla deras byggserviceuppdrag
har tung administration. Dessutom ska Marie få
chansen att jobba mer med övergripande
ekonomiska och administrativa frågor. En
sådan är hanteringen av vår leverantörsreskontra där vi på Maries inrådan beslutat att
investera i ett scanningsystem. Det innebär att
en modernisering och förenkling av hela vår
hantering av leverantörsfakturorna kommer ske
under 2013.
Ja det här var några av de förändringar vi
jobbat med på sistone. Det enda som är säkert
är att de kommer följas av flera.
Viljan till att förändra sig påverkar mycket hur
villig man är på att lyssna… Nu mer än
någonsin gäller det att lyssna… på

Sida 2

VD Dipart Entreprenad AB
Och ansvarig utgivare av Dipart Monthly

Mats höll en improviserad lektion i ekonomi gällande
vår resultat och balansräkning.

Vi är byggare och som sådana är det mesta kring hur ett bygge fungerar vardagsmat. Men hur hänger
ekonomin ihop? Vad avgör lönsamhet? Vad är det för skillnad på likviditet och soliditet? Vad är arbetande
kapital och vad är anläggningstillgångar? Frågorna var många och när Mats enkelt och pedagogiskt
förklarade grunderna så var intresset stort. För många av oss var det oerhört nyttigt och intressant.

Packe gör uppdrag till sjöss!
Våra byggserviceuppdrag ligger i affärsområdet
Dipart Syd och bland uppdragsgivarna finns
Länsförsäkringar och trygg Hansa. De har
privatpersoner bland sina kunder och några bor i
skärgården. Det blir fuktskador, bränder och
inbrott även där så ibland får vi ge oss ut på
vågorna.
Här är det Packe som laddat båten full med
utrustning och är på väg ut på ett guppande
äventyr!!!
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Vi följde med Thomas och våra bropatruller.
Vi möttes på vår etablering vid
Norrtull tidigt på morgonen. Vi
på redaktionen var lite nyfikna.
Hur såg den ut etableringen
som vi får använda när vi nu
har ramavtal med Stockholms
Stad för service på vägar,
broar, tunnlar och annat?
Vår etablering 06.30

Thomas visade först vårt fikarum! Annat
än de pannrum man höll till godo med på
nittiotalet minns vår utsände nostalgiskt.

Sjöutsikt, och mitt i stan… Inte dumt!

Agnetha har redan varit här och satt sin prägel. Glas
där, plast här och batterier där borta! Ordning och reda!

Ett litet krypin för pappersjobbet..

I det uppvärmda lagerutrymmet höll Petri och Mario på
med formsättning och Rolle servade vattenbilningsroboten.

Riktigt bra omklädningsrum,
både åt killarna och åt Lisa
och Agnetha. Dessutom
finns början till en bastu…
Ett flertal leveranser kom bara
under den första timmen.
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En bobcat skulle
iväg på äventyr..

Det var full fart hela tiden. Vi kunde inte låta bli att gå bort till Rolle och Jokisaari som höll på med vår största
robot. ”Jag passar på att serva den nu mellan två jobb” sa Rolle på sin härliga dialekt. Och tur det förstod till
och med vi tidningsnördar. Ett avgasrör hade gått sönder och behövde lagas. Thomas gick lugnt och hämtade
svetsutrustningen och 10 minuter senare var avgasröret fixat.

Mario tog emot utrustning
från Hyrpoolen inför dagens
jobb.

Lisa och Uffe rullade fram kompressorn och gav sig iväg på uppdrag.

Och då när dagen gått igång, de flesta fått
iordning på sin utrustning, laddat sina bilar med
allt som behövs för en dag full av äventyr, då
kunde vi från redaktionen hoppa in i Thomas
stora hantverkarbil och ge oss ut i Stan. Vårt
första stopp skulle bli Sergels Torg…
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Vi följde med Thomas och våra bropatruller… Första
anhalten var Sergels Torg dit någon tagit bilen…

”Kör man nerför trappan går
stenen sönder och måste
fixas, snabbt! Dumt gjort”

När vi var på Sergels Torg första gången var vi ensamma, bropatrullen
hade inte kommit ännu. Thomas slog några samtal. Det materialet
behövs… Ta med den …. Tänk på att…Parkera där…

En timme senare såg det ut så här! Lisa, Fredrik och Uffe i full färd med att reparera trappan. Så nu går det
att köra i den igen. 
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Efter Sergels Torg åkte vi till Mäster Samuelsgatan där vi håller på att lägga nytt tätskikt. Arbetena pågick som
bäst och Binab (ett NCC företag) lade gjutasfalt just denna dag. Kolla gärna extra på den gamla Dipartloggan,
säkert 10 år gammal, som av någon anledning hamnat på skylten!! AJ aj aj.

Gjutarbetena pågick för fullt.

Några representanter från Stockholms Stad kom förbi
och ett improviserat byggmöte hölls.
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Det hela slutade med att vi hamnade
under vägen i ett garage… där skador i
taket upptäckts.

Vi följde med Thomas och våra bropatruller… Tredje
anhalten var Munkbron där tidens tand gjort sitt…

Munkbron vilar på ett antal valv. Om vi på redaktionen förstått rätt så är man rädd att valven inte längre ska
bära upp bron så vi öppnar upp, ner till valven, och gjuter en stabiliserande ”kaka” av betong ovanpå
valven… Men om det är hela sanningen låter vi vara osagt. 

Vi går ner från bron och tittar på valven som Mario och
Petri tidigare renoverat. Det syns för de är riktigt fina.

Hmmm, räcket
och de här
kantbalkarna
behöver allt
ses över, tycks
Thomas tänka.

Ovanpå Munkbron, vägen är borta och
ett hål ner till valven är det som är kvar.
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Efter Munkbron var det dags att lämna innerstaden. Vi skulle vattenbila en kantbalk ute på Magelugnsvägen
men kunde inte få vatten till vår utrustning då en brandpost hade gått sönder, så vi åkte dit.….

En ordentlig ställning var uppbyggd, och en
trygg passage för allmänheten under den.
Orsaken till att det hade blivit ett jobb här var
en trafikolycka där en bil hade åkt in i broräcket
och förstört räcket och kantbalken.

Nu började vi på redaktionen bli riktigt hungriga. Thomas
droppade oss, vinkade adjö och satte sig i bilen och åkte vidare
på nästa uppdrag. Vi kan bara tacka för en spännande förmiddag!
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Hmmm tycks Thomas tänka och säger
sedan. ”Det här räcket ska vi skicka på
uppriktning, blästring och lackering.
Under tiden så lagar vi kantbalken och
sedan monterar vi tillbaka räcket.”

Dipart Norr ska bygga om en hangar till kontor.

Thorsell, Jesper, Wiklund, Joey, Jarret och givetvis…Mjösberg!

Här ser vi grabbarna under uppstartsmötet. Den här kontorsanpassningen kommer kräva en hel del utöver
det vanliga med en extremt tuff tidplan. Allt ska vara klart till vecka 52 och det är som syns en del kvar!

Wiklund studerar ritningarna över projektet. En diger
lunta och det ska bli spännande att följa byggets gång.
Vi från redaktionen kommer gärna ut och får en
presentation av det när vi väl startat produktionen.

Förmodligen ett av Stockholms bästa byggäng!!
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Vårt arbete med Affärsplan 2013 har under Runes
kompetenta ledning dragit igång!

Rune börjar arbetet med att träffa samtliga våra fem affärsområden. Det blir gedigna sittningar där nästa års
planer tar form. Här ser vi Rune tillsammans med Betong där Johan, Peter, Martin och Ode bildar en
ambitiös kvartett.

Här pågår samma arbete men i vårt affärsområde
Bygg. Jonny, Mats och Kaveh lyssnar, funderar
och bollar nästa års planer med Rune.
Det här arbetet har skett i samtliga AO-områden
och även för stabsfunktionerna.
Slutresultatet blir vår affärsplan. Det är ett gediget
arbete som tydligt stakar ut våra mål inför nästa år
och som vi kommer ha mycket glädje av.
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Vi fick pris för att vi lever enligt FNs värderingar

Förenta Nationerna finns i hela världen, i Sverige och även ute i våra kommuner. I Nacka finns en avdelning
som jobbar hårt för att sprida FNs värderingar lokalt och i det arbetet innefattas att visa goda exempel. Som
en del i det arbetet utdelas varje år ett pris till det företaget som bäst lever organisationens värderingar. Vi
fick i år den hedersbetygelsen! Stort och en härlig bekräftelse på att vi gör en del rätt.

När vi kom till Nacka kyrka
fanns ett ”smörgårdsbord”
med information.

Ordförande Anders Tiger
höll ett inspirerande tal och
visade upp vår värdegrund.

Jens och Mats gick fram och
hämtade priset…

Det hela var en stor tillställning med Skeppsholmens Fredskår som sjöng. Och trots att vi på
redaktionen aldrig varit några körsångsentusiaster Till sin stora glädje fick Jens hålla ett improviserat tacktal…
så måste vi tillstå att det var riktigt bra!
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Vår vice Vd och affärsområdeschef Anders Silver
har lämnat oss.
Anders kom till Dipart när vi omsatte drygt 20
miljoner kronor om året. Idag är siffran den
tiodubbla. Redan från start tänkte Anders
stort. Våra projekt blev snabbt större och
annorlunda. Antalet beställare blev fler och
vår omsättning sköt i höjden. När Anders nu
gått vidare i karriären så ska vi komma ihåg
honom som en av de starka krafterna som låg
bakom den expansion vi haft de senaste tio
åren. Utan honom hade den inte skett.
Vi på kontoret och alla hantverkare som
jobbat med honom här på Dipart kommer att
sakna Anders och önskar honom all lycka till
i sin framtida karriär.

Snart dags för vår årliga klädinsamling till Convictus
I Stockholm idag finns det tusentals människor
som är sjuka i olika slags missbruk och många är
dessutom hemlösa. Av dem kommer ett flertal till
vår samarbetspartner Convictus i Högdalens
Centrum för att få mat, duscha, byta kläder och
bara vara i en miljö där man känner sig
välkommen. Ett behov som tillfredsställs är
möjligheten till rena kläder och där har vi kraftfullt
bidragit varje år. Så ska vi göra även i år.
Så redan nu kan vi tänka på att kläder, skor,
ryggsäckar, liggunderlag, underkläder…. ja allt du
själv gärna skulle ha velat ha om det varit du
som… det börjar vi redan nu lägga undan och i
december drar vi igång insamlingen, precis som
vi gjort varje år under en längre tid. Och kan vi få
med fler på tåget så är det toppen…
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Vårt årliga julbord är bokat, den 8 december är det fest

Nu är det klart! Vi har bokat trevligaste
stället i stan, nämligen medeltidsrestaurangen Sjätte Tunnan i gamla
Stan från 20.00 till småtimmarna.
Sjätte Tunnan består av en
häftig medeltidsrestaurang som
tar 140 personer samt ett annex
en våning upp. Vi har hyrt hela
restaurangen. Efter vi ätit och
njutit av gycklare, eldslukare
och annat så kommer hovmästaren fylla på med nya
gäster allteftersom några av oss
droppar av.

Gycklare, eldslukare och alla övriga som
jobbar med att serva oss är och ser ut
som om de kommer från medeltiden. Då
vi är så gott som 100 anställda och det är
med respektive så kan det vara så att
alla inte får plats då Sjätte Tunnan bara
tar emot 140 personer. Men vi kör först
till kvarn.
Sjätte Tunnan består av många små
gemytliga rum och gångar så det blir inte
läge för så mycket tal och annat. Utan
fokus blir på att mingla runt, umgås och
äta gott.
All mat, som bara den är helt speciell och urläcker, garderob, välkomstglögg och två kannor mjöd per bord
ingår i paketet. Vill någon ha ytterligare något att dricka under kvällen så sätter Ni Er antingen bredvid någon
generös dipartian eller så tar Ni med kortet. Kom!!! Vi ringer Nathalie och anmäler oss…
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Agnetha förevigade våra två friskusar Håkan och
Svensson när de med framgång sprang Tjurruset!

Brrr det krävs en man för att göra det här. Vår utsände Agnetha bodde precis i
närheten och kunde inte låta bli att smyga ut med kameran. Och det gjorde hon rätt
i. Hur är man funtad som anmäler sig till det här??
Oavsett vilket så kan vi konstatera att Svensson och Håkan är av ett alldeles
särskilt virke! (Och det går igen i deras sätt att utföra sitt vanliga jobb.) Grabbarna ger
sig inte! Vi från redaktionen kan bara skaka på huvudet och samtidigt ta av oss
hatten och buga! Starkt gjort!!! Och grattis till att Ni genomförde loppet!
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