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Vårt största balkongjobb
någonsin har dragit igång!
Om du blir sjuk!
Om frånvaron vid sjukdom
sträcker sig mer än en
vecka måste du uppvisa
läkarintyg.

Vår svenska för nya
byggare drar igång!
Nu på tisdag den 25:e
januari klockan 18.00 drar
vi igång undervisningen i
svenska för nya byggare.
Vi är i dag 11 personer
anmälda som under tre
.timmar varje vecka kommer
jobba med att komma igång
med svenskan. Förutom de
tre timmarna som är
schemalagda blir det som
tur är ordentligt med läxor.

På översta raden ser vi Ari, Erik och Arto. Nedre raden Saeid, Grzegorz och Arthur.

Vi ska på uppdrag av Stena Fastigheter renovera balkongerna i Fisksätra.
Och här är gänget som dragit igång etapp 1 som består av 150 balkonger.
Läs mer om Fisksätra på sid 6
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Vi ses i Settervallska på
tisdag. Det kommer bli
spännande att få höra vad
det här projektet ger.

Vi ska bygga upp två stabsfunktioner, kalkyl och
inköp, som ska arbeta på uppdrag från affärsområdena. Här återstår mycket jobb och externa
rekryteringar kommer bli av avgörande betydelse för
att komplettera Shna och Lasse.

2011 är ett år som kommer vara oerhört
viktigt och avgörande för vår utveckling.
I min förra ledare beskrev jag det viktigaste vi fick
gjort under förra året. Nu ska jag skriva ner mina
intentioner för vad som ska ligga i fokus för i år.
Dipart ska få en fungerande styrelse. Och den
ska syssla med exakt det den är tänkt. Precis som
om vi vore ett företag med den tiodubbla
omsättningen. Den blivande ordföranden är redan
tillfrågad och har accepterat. Det blir Rune
Brandinger som kommer hålla i ordförandeklubban
under 2011. För mig personligen innebär det att för
första gången sedan 1992 är jag skyldig att
rapportera och redovisa mina resultat till någon.
Vi skapar fem affärsområden som ska fungera
som separata resultatenheter. Istället för en
enda stor produktionsapparat och en försäljningsavdelning så får vi 5 affärsområden med en chef
på varje som har det fulla ekonomiska ansvaret.
Det här är en stor förändring som vi gör för att öka
vårt fokus på lönsamheten men framför allt för att
möjliggöra fortsatt tillväxt. Jag vill också passa på
att gratulera Pastorn och Johan som tar steget till
att bli affärsområdeschefer och välkomna Jimmy
som tar rollen som affärsområdeschef för Syd.
Ett av affärsområdena, Dipart Syd, ska etablera
sig i Länna på samma sätt som Dipart Norr redan
gjort i Arlandastad. Jag räknar med att vid årets
slut finns ett fungerande Dipart Syd i drift.

Vi ska lära oss partnering som samarbetsform.
Vi ska bli bättre på att arbeta tillsammans med en
uppdragsgivare för att gemensamt lösa en uppgift
under samarbetsformer som grundas på liknande
värderingar där kundens bästa är det gemensamma
slutmålet. Och resan dit ska präglas av öppenhet
med gemensamma incitament. Det här måste vara
framtiden. Vi ska i år lära oss mer om partnering
och förhoppningsvis delta i vårt första projekt.
Vi ska fortsätta att växa och ska i år nå en
omsättning på 198 miljoner kronor med bra vinst.
Våra fem affärsområdeschefer har lagt sina budgetar.
Lägger vi ihop dem så omsätter vi i år 198,3Mkr och
gör 2.5 % i vinst. I april reviderar vi dessa siffror och
förhoppningsvis kan vi se att vi kan nå en högre vinst.
Den familjära känslan av ett företag som bryr sig
om sina anställda och där vi gemensamt jobbar för
mål som kommer alla till gagn. Den känslan måste
vi vara rädda om. Ju fler vi blir, ju tuffare blir det.
Men redan har MB-gruppen gjort en rivstart och
lyckats väl med sina föresatser. Nu får vi alla jobba
för att bibehålla den goda dialogen internt!
Vi ska fortsätta att leva vår värdegrund, vara
mänskliga, vara innovativa och samtidigt ska vi
bli ännu bättre på att som byggföretag uppfylla de
förväntningar våra kunder har på oss!!
Och så det nödvändiga, allt det här jag beskrivit
måste ske samtidigt som vi får tillräckligt mycket kvar
på nedersta raden i form av en bra vinst för att ha råd
att fortsätta utveckla vårt företag.
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VD Dipart Entreprenad AB

Vår affärsplan för 2011 är i stort sett klar.

Under Runes ledning har alla i ledningsgruppen tagit fram en budget för sitt ansvarsområde för 2011.
Nu gällde det att i affärsplanen sammanföra allting och också beskriva hur siffrorna ska komma till rent
praktiskt. Inte helt enkelt och speciellt inte när det ska göras för första gången. Så Rune fick faktiskt agera
lite spökskrivare för att vi skulle komma i mål… Men klart blev det och som det verkar också riktigt bra.
Nu är det några detaljer kvar men snart kan Diparts affärsplan 2011 spikas. Silver var givetvis med på mötet
men halkade bort i fotomontaget ovan, för det är faktiskt ett sådant.

För första gången sedan 1993 hittade vår
utsände en utvikningsbild på ett av våra byggen!
Det visade sig att den här bilden hängde uppe
när vi tog lokalerna i anspråk och påbörjade
vårt arbete. Men det måste sitta i allas våra
ryggar att liknande bilder är helt oacceptabla.
Det får aldrig förekomma att vi har bilder, citat
eller annat uppsatt på väggarna som kan vara
kränkande för någon.
Alla vi på Dipart ska omedelbart ta bort den
här typen av bilder om vi upptäcker dem på
våra byggen. Och det gäller även om underentreprenörer, tidigare hyresgäster eller någon
annan har satt upp dem! ”Jag vill aldrig mer
se sådant här på något bygge” hälsar Jens
genom vår utsände!
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Dipart Syd har startat 2011 med raketfart!

Jimmy som i februari börjar som affärsområdeschef för Dipart Syd kunde ta ledigt en
dag från sitt nuvarande arbete för att teckna
ett ramavtal med Ray Holmlund, inköpschef
på ISS Facilities. ”Det är oerhört roligt och
hedrande att ett så stort och välkänt företag
som ISS valde oss som ramavtalsbyggare ”
säger Jimmy och fortsätter. ”ISS har drygt 40
projektledare som förvaltar Nacka Forum,
Täby, Hallunda, Arninge och Solna Centrum
samt mängder av bostadsrättsföreningar och
andra fastigheter. Det här är ett utmanande
uppdrag som kommer sätta oss på prov!”

Efter att Jimmy tecknat det kanske viktigaste ramavtalet
på mycket länge för oss på Dipart så följde vår utsände
med honom till Dipart Syds lokaler i Länna. Peter har i
väntan på att Jimmy ska börja ordnat med kontorsplats,
datorer och allt annat som hör ett kontor till.

Välkommen till oss Jimmy!! Här framför Dipart Syds etablering i Länna. Dags att vi drar igång några byggen, lite
väl mycket bodar inne på lagret kan tyckas?
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Dipart Syd börjar som sagt ta form. Här ser vi vår färskaste rekrytering efter Jimmy nämligen Andreas som
börjat hos oss som snickare med specialitet byggservice. ”Jag vill gärna ha en stor bil så jag får med mig
allting direkt på morgonen. Det underlättar dagen så oerhört när jag slipper åka och handla eller beställa ut
grejer till bygget” sa Andreas så sagt och gjort. Mercedes hade en begagnad buss med tillbyggd gastank på
hela 47NM inne för omedelbar leverans. Vi slog till direkt! Andreas och hans buss kommer bli en viktig kugge
i framtidens Dipart Syd.

Peter har nu vid årsskiftet tagit steget till att bli arbetsledare.
Förhoppningsvis kommer han och Jimmy bli ett lika bra team
som Pastorn och Thorssan är på Norrsidan.
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Och givetvis har vi en blygsam liten skylt…

Forts från framsidan

Fisksätras balkonger ska renoveras…

Som sagt det är vårt största balkongjobb någonsin.
Det vi ser här är delar av första etappen. Grabbarna
var tydliga mot vår utsände och sa ”den lilla skylten
ska snart bytas ut mot en stor vepa”. ”Dem har fattat vad
det handlar om” sa vår utsände spontant.
”Syns man inte så finns man inte”….

Arthur nöjd och belåten
som det ser ut.

Saeid är också alltid glad.
Vilken energi man får när
man träffar glada människor!!
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Men gladast av alla är nog Grzegorz..

Vi vill bli riktigt duktiga på partnering.

Sigtunahem, som är en stor och också
uppskattad kund till oss, har kommit ut med
en förfrågan om ett stambyte på 145
lägenheter. Inget konstigt med det. Men det
som är annorlunda är att det inte är en vanlig
totalentreprenad utan nu ska bygget
genomföras som ett partneringprojekt.

Jens, Thorssan och Pastorn läser förfrågningsunderlaget.

I stort kan man säga att partnering är när
flera aktörer i ett byggprojekt tillsammans,
med öppen ekonomisk redovisning, och med
hjälp av gemensamma aktiviteter jobbar mot
ett gemensamt mål samtidigt som man under
hela projektet tar tillvara på varandras
expertkompetenser.
Men det vi först måste klara av är att skriva
ett anbud som visar att vi förstått vad
partnering handlar om och som visar att vi
är bäst lämpade att bli en av Sigtunahems
framtida samarbetspartner.

Mats som har erfarenhet av partnering från sin tid som
managementkonsult kopplades snabbt in som offertansvarig.
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Infra Nord, en riktigt stor kontorsanpassning.
Gena i full färd med
att brandtäta rör.

Vi bygger ett nytt Sverigekontor åt InfraNord som på uppdrag av Banverket sköter om järnvägsspåren i Sverige.
Det kommer bli ett stort kontor på 2 000 kvadratmeter och med plats för 130 personer. Man kan säga att vi
byggt det mesta som ett kontor kan innehålla. Reception, tysta rum, en helt ny entré och ett ljudisolerat rum åt
deras VD. Det här är en stor entreprenad och vi har som mest varit 35 man som jobbat samtidigt. Förutom en
del elarbeten och även något litet på VVS-sidan så är bygget klart i slutet på januari. ”Det har gått riktigt bra
främst på grund av att vi har så bra underentreprenörer här ute i Solna Business Park” säger Wedin som har
hållit i många av trådarna på bygget.

Mehmet praktiserar hos oss för att kunna se om hans yrkesbevis från Turkiet kan översättas till ett
Svenskt. Och i väntan på att betongjobben ska gå igång så blir det lite inomhusjobb främst med
brandtätning tillsammans med Gena.

Sida 8

Vi håller på att ta fram broschyrer…

Balkongrenovering, byggservice, kontorsanpassningar, renovering av P-hus, nyproduktion, broar, ja ämnena
för en broschyr är flera. Affärsområdescheferna är bestämda. ”Vi behöver broschyrer för att sälja effektivt”.
Så sagt och gjort. Jens, Leddya och Sami är igång med arbetet med att skapa en serie försäljningsbroschyrer.

Avslutsmöte för P-huset i Orminge.

Det är så värdefullt att alla inblandade i ett projekt får sätta sig i lugn och ro och analysera vad som gått bra
och vad vi borde gjort annorlunda. Ja att ha ett riktigt erfarenhetsutbyte. I det här fallet verkade det mesta gått
vår väg. Jobbet gick med nästan 20% i vinst vilket var toppenkul. Dessutom gav vår kund oss finfina 9, 9, 8 i
betyg på de tre frågorna om bemötande, fackmannamässigt utförande och ordning och reda. Så bonusen
blev 17.60 mer i timmen till alla som var där under förra året och jobbade!
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Innergården Brf Sandberget kan
snart börja byggas upp på nytt av oss.

Så här såg det ut för en dryg månad sedan
Brf Sandberget har en riktigt stor innergård som vi fått i uppdrag att renovera. Ett riktigt smörjobb som både
kommer ge oss en utmaning som byggare och chansen att imponera på Rune som bor med utsikt över gården.

När vår utsände svängde förbi häromdagen fanns killar från rivningsfirman Riviära där
tillsammans med Cheswald och Pavel från oss. Vi kommer följa bygget nu under våren.
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Chefsjuristen Claes Sahlin från Stockholms
Byggmästareförening undervisade oss i juridik.

Entreprenadjuridik är speciellt och det gäller att hålla
tungan rätt i munnen. Juridiken kommer in i alla avtal
vi tecknar för våra byggen. Och givetvis behöver vi
veta vilka juridiska regler som gäller under byggets
gång. För att vi ska förstå allt det här och veta hur vi
ska agera när vi tycker att någon av våra samarbetspartners inte följer vår överenskommelse eller för att se
till att vi själva följer vad vi kommit överens om så kom
Claes Sahlin och Louise Wibert Uggla från Stockholms
Byggmästareförening och höll en mycket uppskattad
utbildning för alla oss som jobbar med vår produktion.

Det är häftigt vad alla lyssnar noggrant när något helt plötsligt blir viktigt och nödvändigt för ens eget jobb…

Sida 11

Röda Korsets huvudkontor snart klart!
Ganska
nöjd med
mig själv
faktiskt…

Kevin och Michael sågar till en garderob.
Beslutet om vilken typ av garderober som ska
finnas i lokalerna togs sent av vår beställare.

Fem våningar högt, runt en atriumgård, sträcker sig
röda Korsets sjukhus/huvudkontor som vi färdigställt
på uppdrag av Stena Fastigheter. Kaveh har som
platschef skött bygget och enligt allt vår utsände hört
så har det gått bra. Det här är en riktigt stor kontorsanpassning, kanske den största vi någonsin gjort…

Niten och Linda bär in en av de hundratals
garderoberna som skulle in på sjukhuset.

Litet informellt garderobsmöte där Wiklund gör
Kaveh, Kevin och Michael sällskap.

Niten, Jonnie och Wiklund inne i vårt
platskontor diskuterandes garderober.
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Evertsson brandtätar.
Visste Ni att han är
Motalas bäste målgörare i handboll
genom tiderna?

Utbildning i Bidcon ute på Dipart Norr

Vi har valt att jobba i Consultecs olika moduler. Det är
marknadens allra bästa integrerade byggstyrningsprogram. Normalt sett är det stora företag som satsar på
Consultec för det är avancerat och kostar mycket pengar.
Vi valde tidigt att göra Consultec till en del av vårt dagliga
arbete och nu när vi växer så blir beslutet allt mer rätt. En
av de tre modulerna vi jobbar i heter Bidcon. Det är enligt
oss marknadens bästa kalkylprogram och givetvis inte helt
enkelt att bemästra. Så även om Lasse på kalkyl och även
Shna är kungar på Bidcon så krävs det att kunskapen om
programmet även finns hos övriga på HK, Dipart Norr och
även Syd. Därför hade vi en utbildning där de flesta ur
produktionsledningen deltog.

Det här var inte helt självklart tycks Peter tänka.

Johan från Consultec höll i utbildningen.

Thorssan, även till vardags på Norr jobbar vidare.
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Plattsättning, numera en viktig del av Dipart!

Joakim Grinder och en hyresgäst i ett badrum vi renoverar åt Sigtunahem. Joakim är
färdig plattsättare sedan två år tillbaka och
har nyligen börjat hos oss.

Linkan började hos oss
som betonglärling, men
kallet från plattsättarkåren gjorde att han
ändrade inriktning!
Numera färdig plattis!

Rickard är en veteran i tredje
generation när det gäller
plattsättning. Men ny hos oss!
”Känns jättebra, han kliver in”
säger Pastorn om Rickard.

Norman har varit med
länge, engagerad,
allkunnig och en som
driver på vår utveckling mot att bli en
större och mer
professionell byggare.

Jesper får minsta bilden,
men som arbetsledare för
de flesta av plattsättarna
och själv från början, (ja
det är två månader sedan
han släppte sleven)
plattsättare är han givetvis
en viktig kugge i vårt lag.

Surfarn är egentligen snickare,
men både trummor i egna
bandet och plattsättning är
grejer han behärskar. Måtte vi
få behålla honom. Snart
kommer nämligen första plattan
ut i handeln, och utlandsgigg.
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Rolle, redan en oldtimer
på Dipart, och en stöttepelare i gruppen.

Tomas är enligt alla
snabbast och sätts in när
det är mycket och måste
gå undan. ”Han är en
maskin, har aldrig varit
med om dess like, han kör
dessutom på fri hand och
det blir alltid perfekt”

Darko, allsidig med både
plattsättning och snickarkunskaper i bagaget.
Jonnie är blivande
plattsättare, har några
timmar kvar, men kör nu
som snickare för att kolla
vad som är roligast. Men
tre års erfarenhet som
plattsättare finns som bas.

Vi hjälpte Convictus med tvättmaskiner.

Nere på Convictus härbärge i Högdalen så
fanns det tidigare två gamla tvättmaskiner.
De gick hårt för många gäster passar på att
duscha och byta kläder när de är där. Både
de plagg som skänks och de tidigare använda
kläderna tvättas innan de hängs ut i klädavdelningen, vi pratar många plagg per vecka.

Ute på en av våra stora kontorsanpassningar stod det två riktigt
fina Miele maskiner typ stordrift
som skulle slängas. Enbart för att
behovet av maskinerna inte fanns
längre då lokalerna skulle övergå
till en ny hyresgäst.
Så sagt och gjort. Maskinerna
åkte upp på vår lastbil och Kim
och Stene såg till att de hamnade
nere hos Dino där ytterligare en
flaskhals nu är borta.
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Lite smått och gott från månaden som gått!
Att han släppte
den så billigt..

Kunde släppt den
mycket billigare,
fick ett kanonpris.

Vi har sålt vår tomt i Orminge!

John och Thomas har jobbat med försäljningen en tid.
Nu kom en köpare med rätt bud! Köerna vid Skurubron fick oss att lägga tankarna på ett nytt HK i
Orminge på hyllan. Vi säljer tomten och går vidare.

Johan Nohrinder på NVR
besökte Mattias på Brf Tuben

NVR, eller Nacka Värmdö Rörteknik, är kanske den
rörmokare vi jobbar mest med för tillfället. Vår utsände
stötte på deras chef Johan ute på Tuben där han
samspråkade med Mattias angående något rör.

Dipart Norr har allt under samma tak vilket verkar vara effektivt!

Varje gång vår utsände besöker grabbarna på Dipart Norr
så är det action lite överallt. På bilden ovan är det Käck som
producerar ljusramper åt Swedavia.
Till vänster är det Darko och Kevin som sågar till träpanel. Det
verkar vara en höjdare att på vintern kunna stå inne och såga
till, grundmåla och sedan ta med sig materialet direkt ut till
bygget i lämpliga kvantiteter för dagens arbete… Att vi inte kom
på det tidigare..
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