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Vi lämnar ett bra 2012! Nästa år ska bli ännu bättre!
Vårt affärsområde Bygg satsar hårt och visar vägen!!

Kaveh jobbade hårt med presentationerna inför Byggs
kick-off. Följ honom och det övriga gänget under en dag
på Hasseludden. Läs om de nya projekten, strategierna
och hur grabbarna på Bygg tänkt sig framtiden. sid 3-9
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Men jag är övertygad om att 2013 kommer
bli minst lika bra!! Antagligen bättre!
Vi har gjort en affärsplan för 2013. Alla
affärsområdeschefer har sagt sitt och denna gång
har vare sig jag eller Rune, vår ordförande, lagt
några egentliga krav på dem utan de har själva
lagt ribban. Ska jag tro den, vilket jag gör, så ska
mycket till för att inte 2013 ska bli ett ännu bättre
år. Vi kommer inte fokusera på tillväxt, däremot
på förbättrad lönsamhet. För det är nyckeln till
stabilitet och ett långsiktigt växande företag.

Vi lämnar 2012, lite ledsamt då det nog
är det bästa året någonsin för Dipart!
Det här året har varit grymt!! Så otroligt mycket har
hänt. Om vi börjar med att se till siffrorna. Vi ökar
vår marknadsnärvaro högst markant vilket syns i
vår omsättning som går från 177 till ca 210mkr. Det
är en ökning på nästan 20% vilket får ses som
extraordinärt. Och att vi dessutom gör en bra vinst
är skönt. För det leder till trygghet, möjlighet att
investera och skapar förutsättningar för framtiden.
Att vi kan växa och samtidigt tjäna pengar är ett
styrkebesked så gott som något.
Roligast av allt är alla nya dipartianer som kommit
under året. Tankarna går till alla nya inom affärsområdet Betong… Vilka killar!! Jag tänker på alla
duktiga servicesnickare som tagit för sig ute på Syd
och Norr. Jag kan inte låta bli att tänka på Jonny
och Sebastian som med sin energi vänder upp och
ner på kontoret. Tur vi har rekryterat Gunilla och
Nathalie som balanserar upp med ordning och reda!
Och har också fattat många kloka beslut under året.
Vi har etablerat oss vid Hornstull vilket gör att vi
kan serva Staden snabbt och effektivt… vi har
investerat stort i vattenbilningsutrustning vilket är
en förutsättning när vi satsar på stora anläggningsjobb, vi har gjort en fullständig nysatsning på vårt
affärsområde Bygg och avslutade året med en
omorganisation av hela vårt lager i Länna. Det har
hänt mycket! Hej då 2012, kommer sakna dig!

Den stolthet jag känner för Dipart och alla vi som
jobbar här kan kanske beskrivas i följande
exempel. En bror till en av mina allra bästa
barndomskamrater hörde av sig och ville ha hjälp
med att utvärdera några byggfirmor som offererat
jobb hemma hos honom. Det hela slutade med
att han frågade mig om vi på Dipart kunde göra
jobbet åt honom. Att göra byggjobb åt riktigt nära
vänner kan vara känsligt. Nu, idag, efter 20 år
med Dipart kan jag säga till precis vem som helst
att JA VI KAN GÖRA JOBBET. För jag vet att
nästan ingen annan byggfirma skulle göra det
bättre. Och jag är trygg i det. Vi sätter igång hos
min barndomsväns lillebror i början på 2013. Och
jag vet redan nu att det kommer bli bra. Förstår
Ni hur skönt det är……
Avslutningsvis vill jag önska alla på Dipart med
familjer den allra bästa tänkbara jul. Vila, var
med familjen och njut av ledigheten. Den har
vi alla förtjänat med råge!!!
God Jul och en riktigt god fortsättning
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Affärsområdet Bygg hade en lyckad Kick-off inför 2013

Alla samlade på Hasseluddens konferenscenter och spända på vad dagen kommer innehålla. Jonny och
Kaveh började med att gå igenom dagens schema. Samlade var dels våra egna duktiga snickare men även
viktiga samarbetspartners som dagligen jobbar med oss. Tanken var att det skulle sammansvetsas ett
kanongäng inför starten av 2013! Vilket kommer behövas med tanke på de prestigejobb vi kommer utföra.

Jonny Törnros, ny AO-chef för Bygg.
Mats har sedan sommaren varit
tillförordnad affärsområdeschef men
kommer med start januari 2013 återgå till
sina normala sysslor som bland annat
personalchef. Och det gör han trygg i
förvissningen om att Jonny kommer leda
affärsområdet på ett alldeles utmärkt sätt.
Jonnys bakgrund är främst som egen
företagare. Att han dessutom är en
extremt duktig hantverkare gör att han
har bred kompetens inom hela
byggprocessen.
Jonny har idéer, tankar och en ambition
för affärsområdet som är riktigt
spännande. Inget lämnas åt slumpen.

I Jonny har vårt affärsområde Bygg fått en stark och karismatisk ledare.
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Affärsområdet Byggs konferens på Hasseludden

Efter introduktionen gick vi laget runt. Alla
presenterade sig enligt en enkel dagordning.
Augustin, en av våra veteraner, presenterar sig här.

När Jonny tog kontakt med Jonny Ljungman var han tveksam till om det kunde finnas ett intresse. Men det
fanns det! Jonny Ljungman hade hört enbart gott om oss och de värderingar vi står för. Vilket han också sa
så alla vi ”gamla dipartare” sträckte lite extra på oss. Så nu har Jonny Ljungman känd från ett otal TV
program hakat på gänget och kommer leda ett av våra framtida team. Vi ska vara medvetna om att det är
en kanonförstärkning vi nu fått. Inte för att Jonny Ljungman är välkänd i branschen, utan för att han är en
skön kille, oerhört duktig och med värderingar han står för och som är snarlika våra! Varmt välkommen till
Dipart Jonny!
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Efter att alla presenterat sig för varandra var det dags för information. Först fick alla reda på hur 2012 gått
och varför. Förklaringar gavs till olika frågeställningar och när Kaveh och Jonny var klara hade alla klart för
sig hur utgångsläget var och varför det var bäst med en total nystart 2013.

Därefter började vi titta framåt! Affärsplanen för 2013.
Vad ska vi satsa på och vad ska vi undvika. Jonny gav
en inlevelsefull redogörelse för hur vi tänkt.
Att vi ska arbeta strukturerat efter vår process
Stafettloppet är en självklarhet. Därför gavs den
ett eget avsnitt under dagen.

Mats höll en kort information om hela Dipart. Vilka är våra
kärnvärden? Hur är hela företaget organiserat och vilken
plats i helheten har Bygg. Och framförallt, hur kan vi
hjälpa varandra över affärsområdesgränserna och vilken
nytta är det att vara en del i ett större företag.
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Mats har precis ritat upp de fem affärsområdena..

Byggs Kick-off på Hasseludden, forts..

Kaveh och Augustin skålar för nästa år..

Wiklund, Jareth och Gulami tar för sig av välförtjänt
onormalt nyttig japansk fika.

Efter fikat tog Jonny och delgav oss alla Byggs vision….
Jonny jämförde det vi ska stå för med en
stjärnkrog. På samma sätt som man har
förväntningar när man går på en exklusiv
restaurang ska man ha förväntningar, som
vi ska leva upp till, när man anlitar Dipart…

Jonny gav exempel förtydligade
med bilder på hur vi ska jobba.
Kaveh som är ansvarig för
ekonomi/administration
inom Bygg redovisade
budgeten för 2013.
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Vi pratade om jobben som ska gå direkt efter nyår….

Jonny Ljungman ska hålla i tre vindar vi ska bygga i
Vasastan. Att han blir ett ordentligt tillskott både energi och
kompetensmässigt är helt klart. Och att vi från redaktionen
ska följa vindarnas produktion och Jonny och hans team är
självklart.

Rolle gick igenom den
pågående
renoveringen på
Pilottorget åt HSB.
Rolle är helt ny som
anställd på Dipart och
han kommer få en
viktig roll inom Bygg.

Planerna är att vi ska renovera en stor våning
på Värtavägen. Det är åt samma beställare
som vi gjorde skolan på Lidingö. Vi väntar på
ett ok från föreningen men annars är vi överens
om allt. Pålle går här igenom jobbet och
berättar hur han tänkt att projektet ska
genomföras.

Wasberg avslutade med
att gå igenom det
exklusiva kök vi ska
bygga inne på
Surbrunnsgatan.
Wasberg tillverkar hela
köket själv i ett snickeri
där vi hyr in oss.

Kaveh skötte det tekniska
med den äran..
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Avslutningen på Byggs Kick-off blev japansk….

PG, känd från reklamen för 13 rätt, höll
en häftig improvisation där han först
spelade arg kund.. Men när budskapet
väl var hemma hos oss och alla förstod
att det var teater så berättade han bland
annat att vi inom Bygg ska göra en
utbildningssatsning under hans ledning i
hur vi kommunicerar med varandra och
med våra kunder.

Yli, tidigare skateboardproffs,
numera mästersnickare

Wasberg tog seden
dit man kommer…

Alla vi som deltog på Kick-offen kände nog att det är nya friska vindar som gäller och att vi
har alla möjligheter att upplevas som stjärnkockar inom Bygg!! Jonny har pekat ut riktningen
och nu är det bara full satsning som gäller! Låt 2013 komma, vi är så redo vi kan bli!

Bygg samarbetar med Projekt gällande specialsnickerier!
Projekt bygger nya
balkonger i en exklusiv
fastighet. Då krävs nya
fönsterspeglar för att
det ska bli snyggt efter
det att nya balkongdörrar monterats.

Anders Wasberg

Micke Olsén
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Bygg har tillgång till ett
snickeri och har två vana
möbelsnickare i Wasberg
och Micke Olsen. Så
Bygg hjälper Projekt att
ta fram måttanpassade
speglar till de exklusiva
fönstersmygarna.

Micke Olsén håller kurser i hur man renoverar äldre
fastigheter på tidsenligt vis, dvs som man gjorde förr.

Micke Olsen håller utbildningar i hur man byggde förr och också hur vi moderna hantverkare ska renovera äldre
fastigheter på tidstypiskt vis med de verktyg man hade till sitt förfogande då när husen byggdes. Vi pratar alltså
snickerikonst av den högre skolan. Två av eleverna råkar vara hans jobbarkompisar Andreas och Håkan.

Här ser vi Andreas hyvla med hjälp av en hyvel från mitten på
1800 talet. Både Håkan och Andreas har berättat för vår
utsände att den här kvällskursen borde alla gå….
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Dipart Norr hade mycket uppskattad julbordslunch

Leon med rötterna i Grekland och John-John och Joey, vårt Irländska brödrapar, som snart ska ta del av det
mest svenska som finns, ett Dipart-Norr julbord. Det verkar som de uppskattar den svenska matkulturen…

Man kan inte säga
annat än att
grabbarna ute på
Norr vet hur man får
vardagen att bli
riktigt bra!
Enjoy the little things
in life…
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Två trevliga bilder från vår vardag!

Marie, vår ekonomichef har fått förstärkning!

Gunilla som till vardags jobbar med vår ekonomi tillsammans med Marie tog med sig
Nanzelia och Albin till jobbet. Gunilla tänkte säkert att fyra klarar mer än två men
tveksamt om det var så. Dock kan vi säga att vi på kontoret fick två nya favoriter.

Sebbe framför en fin yta utanför Kunskapens hus som han just flytspacklat åt Rikshem
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Vårt julbord hölls i år på medeltidskrogen Sjätte Tunnan

Uppslupen stämning, gott mjöd, bra mat och allmänt trevligt. Det var enligt vad vi på redaktionen hört bara
skönt att vara där. Vår fotograf kunde inte närvara så Sebastian har skickat oss bilder tagna med hans mobil.

Martin var inte sen med att
smörja kråset… ”Maten var
god, till och med riktigt god för
att vara ett julbord” var det
någon som sa…

Thomas, Fredrik och familjen Pabst skålar och skrattar i kapp.
Vid det här bordet höll betonggänget från Hornstull till.

Surfarn och Stene ler i kapp.
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Jens var i riksdagen och pratade om social dumping,
LOU och organiserad brottslighet i byggbranschen.

Riksdagen har med jämna mellanrum så kallade hearings. Det är seminarier där våra politiker bjuder in
företrädare från företag, fackföreningar och experter och tar del av deras åsikter. Jens var inbjuden för att ge
sin syn på byggbranschens problem i sin egenskap av företagare.

Först höll Jens sitt anförande, sedan Johan Lindholm ordförande för Byggnads och därefter tre utomstående
experter varav en kom från Bryssel och en var Norsk arbetsmarknadsexpert. Vill du ta del av Jens anförande
så finns det på bloggen på hemsidan.
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Vi ska till Crossroads för att jobba med Vision.nu

I Stockholm finns det tusentals människor som kommit från olika länder, främst östländerna, för att söka lyckan.
I vissa fall har det inte gått så bra och drömmen har förvandlats till ett liv i hemlöshet. På Crossroads fokuserar
man på den här utsatta gruppen och på bilderna ser vi hur Grzegorz och Witali hjälpte till som assistenter och
framförallt tolkar när vi hjälpte ett femtiotal av dem att få glasögon förra året.

Vår hjälp som tolkar var ovärderlig. Katta och Tinne (våra optiker) har en mycket begränsad kunskap
inom både ryska, tyska och polska vilket både Grzegorz och Witali behärskar förutom svenska förstås.

Så nu ska vi till Crossroads igen! Den 24 januari närmare bestämt. Det är en torsdag och normal lön utgår
självklart. Och nu vill jag ha dipartianer med goda språkkunskaper i polska, ryska och andra öststatsspråk
som assistenter. Är du intresserad av att vara med? Ring Nathalie och anmäl dig!
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Vår klädinsamling blev succé, fyra Caddys med kläder!

Fyra bilar proppfulla blev det!

Vår klädinsamling blev riktigt lyckad i år igen. På bilden ovan ser vi Agnethas bil utanför Svenskt Näringsliv
som hakade på insamlingen. Agnetha hade fullt upp med att åka och hämta kläder på olika ställen i Stockholm.
Vi vill även rikta ett stort tack till Stockholms Byggmästarförening, Prestationsbyrån och Björn Axén Hårstudio.

Agnetha lämnar kläder på
Convictus i Högdalen.

Gunsan tar emot kläderna,
sorterar och hänger ut.

Inga kläder hänger länge
innan de hittat nya ägare.

Agnetha har dragit ett jättelass under insamlingen genom att åka kors
och tvärs och hämta upp kläder och när insamlingen var klar leverera
allt till Convictus anläggning Bryggan Vantör i Högdalen. Vi kan vara
stolta och riktigt kul är att andra hänger på vår insamling och gör ett
kanonjobb. Vi på redaktionen vill också särskilt nämna Lisa som själv
lyckades samla in nästan en halv skåpbil! En stjärna i himlen till dig Lisa!
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Hej allihopa!
Mitt namn är Ida Thiger. Jag praktiserar på Dipart och har gjort det i en månad nu. Jag är 20 år gammal
och pluggar till Byggingenjör på KTH. Jag bor tillsammans med min mamma och min lillasyster i ett radhus i
Gustavsberg. Förutom att plugga och jobba här på Dipart, så jobbar jag även extra på Statoil, Ingarö. Och
när jag får lite tid över så lägger jag den på hästen eller mina bilar, eftersom det är mina största intressen.

Planen är att jag ska praktisera här, ungefär en dag i veckan. Ända tills jag tagit min examen från KTHs bygg
och design linje, om ungefär ett och ett halvt år. Därefter så får vi se vad som händer. Om jag har tur så
kanske det leder till något mer. Kanske en anställning, vem vet? Att få den här möjligheten att praktisera här
på Dipart under skoltiden är perfekt! Man får en direkt inblick i hur allt fungerar praktiskt runt ett bygge, vilket
underlättar mina studier samt kommer ge mig ett stort försprång i mitt kommande arbetsliv.
Mina arbetsuppgifter är väldigt varierande, men i stort sätt så går det ut på att underlätta arbetet för dom
övriga anställda. Det kan till exempel vara att skriva ut dokument och sätta in i pärmar, sortera fakturor,
lägga in uppgifter i datorprogram, åka runt till byggarbetsplatserna för att hämta och lämna papper och annat
småpyssel på kontoret. Mitt körkort kommer till bra användning då vissa arbetsuppgifter kräver det.

Allt eftersom jag jobbat längre och lärt mig mer, så blir mina arbetsuppgifter allt mer avancerade. Det finns
många program i datorn som var helt främmande för mig när jag började här, men jag lär mig mer och mer
för varje dag som går, så snart är jag proffs!
Om ni inte träffat mig än så kanske ni gör det snart!
Ha det så bra!
/Ida

En A-fyra-----Weekly------Monthly
Regelbunden information till alla om vad som händer har vi haft länge. Allt började med att information om
var man ska vara nästkommande vecka behövde ges och vi började bli några stycken. Tiden har gått och
utvecklingen har följt den. Vi på redaktionen bifogar det nummer av Weekly som skickades ut för nästan
exakt 10 år sedan. Håll till godo och vem vet, Ni kanske känner igen någon?
Slutligen så önskar vi på Redaktionen Er alla en god Jul!!
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