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Dipart Entreprenads första
riktiga styrelse är konstituerad!

Premiärmilen för i år.
Söndagen 27:e mars vid
Frescati ute på Universitetsområdet går motionsloppet
av stapeln. Det är en enkel
bana på en mil. Sista anmälningsdag är den 1/3
innan lunch! Andy, Garreth
och Svensson redan klara.
Vi anmäler oss hos Leddya.

Ett stort grattis!
Johan Käck som når den
fantastiska åldern 30 år
den 27 februari! Stort grattis

Fiskedax den 18 juni…

.
Lördagen den 18 juni kör vi
sommarens årliga fiskedag.
Boka in den redan nu! De
som vill hyra en stuga och
göra fiskedagen till en
lillsemester måste passa på
nu. De har redan börjat
bokas. På bilden ser vi
Svensson med dotter.

Thomas Frankborn, Jens Hoffmann, Rune Brandinger som blev vald till
ordförande, Mats Hoffmann och Anders Silver är Diparts första seriöst
arbetande styrelse. Det här är en milstolpe för oss och ett stort steg i
vår strävan mot att styra vårt företag på ett professionellare sätt.
Läs mer på sid 3
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Joacim Grinder som
var provanställd och
jobbade ute på Dipart Norr
lämnar oss. Vi önskar
honom lycka till i framtiden.

Vi har ju strukturerat om Dipart till fem affärsområden. Oerhört spännande då vi decentraliserar
många beslut och fler blir ansvariga för sin del av
vår ekonomi. Redan märks en fokusering på
resultat och att vi ska nå våra mål. Jag märker
en enorm skillnad. Affärsområdet Betong med
Johan i spetsen har rivstartat med en riktigt fin
orderingång. De övriga ligger inte långt efter och
Jimmy som ska vara ansvarig för Syd är äntligen
på plats efter en osedvanligt seg uppsägningstid
från förra jobbet. Det här kommer bli riktigt bra.

Det är en ny era som börjar för oss
Bolagsstämma, styrelse, ledningsgrupp, MBgrupp, affärsområden och helt plötsligt ska jag
börja rapportera. Jag har inte behövt
rapportera till någon på 18 år!! På sin höjd har
jag och min barndomskompis Thomas som jag
startade Dipart tillsammans med gått ut och
ätit gott med några öl och haft bolagsstämma
mellan tuggorna. Men det är bara att acceptera
och som min dotter skulle sagt, köpa läget.
Det är en ny epok vi är på väg in i med
stormsteg. Jag är antagligen den
förändringens vindar kommer märkas mest för.
Vi har haft bolagsstämma och valt vår första
riktiga styrelse. Min far som på papperet varit
med i styrelsen sedan 1992 längtade efter att
äntligen få vara med om ett riktigt möte. Det
då han skulle bli avtackad. Tyvärr blev han
krasslig så det blev inget möte någonsin i
Diparts styrelse för honom. Men andra har
tagit vid. Och nu blir det kallelser, dagordningar som skickas ut i god tid och möten
med sikte på hur ska vi nå våra mål. Tiden
med en styrelse som bara finns på papperet
är slut. Första mötet var riktigt spännande.
Vi tittade bland annat på vad vi ska jobba med
och vad vi ska undvika framöver… Dessutom
tog vi vårt första riktiga investeringsbeslut och
utsåg två vice verkställande direktörer.

Men mitt i all denna förändringens tid får vi
inte tappa bort vad vi på Dipart gör som är
annorlunda, som gör skillnad. Det som jag
hoppas är en viktig del i det som gör det värt
att jobba just hos oss. Nämligen vår värdegrund och hur vi aktivt försöker leva den.

Kim och Maurits bär ner bröd till Dinos gäster på Convictus

Jag är övertygad om att denna förändringens tid
var och är nödvändig. Vi tjänade inte tillräckligt
med pengar. Och tjänar våra konkurrenter mer än
oss så kan de ha bättre verktyg, högre löner,
investera mer och helt enkelt springa ifrån oss.
En av våra utmaningar är att kombinera de två!
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VD Dipart Entreprenad AB

Vi hade Bolagsstämma

Ägarna i Dipart träffades, gick igenom formalia
och gjorde det som var det viktigaste på denna
extra bolagsstämma, nämligen att välja styrelse
för 2011. Till ordförande och den som ska leda
vårt styrelsearbete blev Rune Brandinger vald.

Vår styrelse har
utsett två vice VD:ar.

Thomas Frankborn, en av grundarna av Dipart och vvd.

Första Styrelsemötet

Ett företag av vår storlek måste ha någon som går in och
sköter det operativa ifall vår VD Jens av något skäl under
en längre tid inte är på plats.
”Styrelsen för Dipart Entreprenad AB har utnämnt Thomas
Frankborn och Anders Silver till vice verkställande direktörer i
bolaget.
Utnämningen är en markering från bolagets sida, innebärande
ett erkännande för många års betydelsefullt arbete för bolaget.
Den betyder vidare att ledare på alla nivåer i Dipart är
välkomna att dra nytta av den stora erfarenhet som Thomas
och Anders besitter inom försäljning respektive produktion.

Rune håller i vårt styrelsearbete med järnhand.
Allt sköts som om vi vore börsnoterade. Här ser
vi Johan som kom in och pratade för ”Varför vi bör
investera i en vattenbilningsrobot!

Ledningsgruppsmöte

Vi har också hunnit få igång vår ledningsgrupp.

De två vice verkställande direktörerna står till styrelsens
förfogande för att axla det operativa ledningsansvaret vid förfall
för VD. Styrelsen utser ställföreträdaren och bestämmer tiden.
En vVD har inte några operativa uppgifter i bolaget som arbetar
helt efter beslutade arbetsinstruktioner och arbetsordningar.”

Anders Silver, delägare och numera vvd.
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Rune och vår utsände åkte runt

Vår första anhalt blev Brf Sandberget som är en av våra största innergårdsrenoveringar någonsin. Mäktigt och
ett riktigt häftigt bygge. Där blev vi mottagna av Andrzej och Cheswald som bägge med stort engagemang
visade oss runt. Att det här är ett projekt där det gäller att hålla tungan rätt i mun, det stod helt klart.

Fem minuter därifrån renoverar vi ännu en
innergård åt Brf Tuben. Tarik och Witali tog
emot oss och även här fick vi en insikt i alla
olika utmaningar dessa innergårdar döljer när
man väl sätter spaden i marken. ”Här har vi fått
spränga oss ner ytterligare en meter. Det var
inte fyllnadsmassor som alla trodde utan berg”.

Lunch blev vår utsände och Rune bjudna på hos Convictus
där Dino visade oss runt bland alla de olika projekten vi
hunnit med. Kim var också där och berättade om sin roll
i vårt samarbete.
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på våra olika byggen en hel dag!

Givetvis fick Dipart Syd också besök. Att vår styrelseordförande får en inblick i hur stort lagret är och
hur mycket prylar som finns är givetvis nyttigt. Peter visade oss runt och berättade om sin vardag.
Hmmm, ordning
och reda! I like..

Hela Norrgänget framför vår etablering och längst till höger är Rune. Vår utsände rapporterade som följer ”Jag
riktigt kände att det var ett skönt gäng som trivdes ihop och hade kul på dagarna”. Vad månde bliva av det här
gänget? Helt klart är att Pastorn och grabbarna har planer….
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Dipart Norr renoverar flygplan från 60-talet!
Flygbolaget Novair, ett dotterbolag till
researrangören Apollo, var i behov av
att rusta upp ett gammalt förfallet plan,
en Caravelle från 60-talet som står ute
på Arlanda. Syftet är att använda det
till sin personal för att öva på i olika
nödsituationer.
Det må vara att vi inte har någon
större erfarenhet av renovering av
just flygplan, men med en öppen
dialog med kunden blir detta inga som
helst problem. Michael och Käck ser
detta som en ny och mycket
spännande utmaning!

En fejkad cockpit ska byggas och nosen
kommer att fyllas ut. Ett renoveringsjobb
utöver det vanliga!
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Ny inredning ska monteras och resultatet ska i slutändan se ut som ett riktigt flyplan. I mitten av Mars är det
tänkt att arbetet ska vara klart så flygpersonalen kan börja öva. I dagsläget har plyfaskivorna kommit upp och
nästa steg blir målning och så klart, in med alla möbler och belysning.

Käck står och sprider glädje mellan varven och
Michael måttar för fullt.
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Våra kläder ska vara funktionsdugliga,
sköna att bära och alla ska ha samma!

Därför åkte Jens och Peter till vår leverantör Grolls i Årsta. Från mössa till känga blev butikens sortiment
genomgånget och det bästa butiken har i form av arbetskläder blev utvalt. Kriterierna för att få vara med i vårt
sortiment var plaggens förmåga att hjälpa oss att göra dagens jobb men även hur sköna de är att bära. Peter
lade också ner mycket energi på att hitta de plagg som är snygga så vi ger ett professionellt enhetligt intryck
när vi möter våra kunder.!

Det kommer bli lite nya riktlinjer när det gäller kläder. Först och främst så ska Agneta åka förbi butiken vilket
hon gör regelbundet och hämta upp plaggen. Hon tar sedan med dem ut på bygget på sin veckorunda. På så
sätt spar vi pengar för vi får komma ihåg att vi kan debitera runt 375 kronor i timmen för vårt arbete så det
gäller att inte missa viktiga produktionstimmar. ”Och när Agnetha ändå gör svängen”. Kostnaden för våra
plagg kommer läggas på det objekt vi jobbar på och godkännas av dess arbetsledare.
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Villan i Tungelsta klar!
Några bilder ur
vår byggarevardag.

Gareth, Zygmund, Håkan och Tomasz gjuter för fullt

Schierman står mitt i en renovering av ett kök
ute hos en hyresgäst i Sigtunahems fastighetsbestånd. Schierman går från klarhet till klarhet!
Kul, han började som praktikant, sedan lärling
och snart fullbetald snickare. ”Keep on the the
good work” Schierman!

Det är Länsförsäkringar som köpt entreprenaden av
oss. Att slutkunden är nöjd det vet vi. Förhoppningsvis
får vi fler stora entreprenader som den här.

Villan blev urtjusig. Riktigt hantverkarmästerverk.

Det var stor fest ute på Sfären, och inte undra
på. Ett femvånings sjukhus hade precis blivit
renoverat åt Röda Korset. Wedin, Linda, Joel,
Michael och Niten firar tillsammans.

Håkan och slutkunden går besiktning. Så vitt vi på
redaktionen blivit informerade så var han jätteglad!
Rolle kaklar ett kök åt Sigtunahem.
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Vi har utrustning som står och rostar..

Samtidigt som vi hyr exakt likadana maskiner till våra entreprenader. Det är oerhört viktigt att respektive
arbetsledare stämmer av med lagret i Länna innan vi hyr ”på stan”. Vi har pengar att spara här.

Vi behöver nya aktuella filmer till hemsidan.

Nu är vi igång med nya filmer till hemsidan. Hög tid då vi börjar bli trötta på den ”erbarmliga” gitarren som
inleder varje filmsnutt. Sami verkar toppen även när det gäller film. Sedan lång tid tillbaka hjälper han oss
med datasupport och allt vad hemsida heter. Nu utökas samarbetet med film! Vi kommer välja ut ett par
intressanta jobb och följa dem. Klart är att vi börjar med Brf Sandberget.
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I helgen rengjorde vi begagnade glasögon
inför vårens arbete ute på härbärgena.

Gunilla, Grzegorz och Lisa tvättar, fixar till och mäter styrkorna på hundratals glasögon som ska paketeras
inför vårens besök ute på härbärgena. Ju fler glasögon vi har med oss när vi är ute och jobbar ju större
chans är det att något par passar så där helt perfekt!

Tomasz, Katta och Tinne med nytvättade glasögon

Tinne under en synundersökning hon gjorde förra året

Samarbetet med Vision.nu fortsätter med oförminskad kraft för nionde året i rad.
Tusentals människor har genom oss och våra optikerkompisar fått en fungerande syn åter. Res på oss!!
De närmaste arbetsdagarna är nu bokade.
Vi behöver vara 2-3 personer vid varje tillfälle så grabbar och tjejer, först till kvarn. Vi ringer Leddya och anmäler oss.
• Torsdag 10 Mars kl 15:00 - ca 19:00 vid Klara Kyrkas lokaler.
• Torsdag 14 April kl: 08:30- ca 14:00, Frälsningsarmén vid Hornstull
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Vårt sätt att jobba har uppmärksammats

Nu inleds på initiativ av landshövdingen i Stockholm Per Unckel den största satsningen hittills på att minska
arbetslösheten bland utrikes födda personer i Stockholms län. Av nästan 70 000 arbetslösa stockholmare är
över 30 000 födda utanför Sverige. Enligt Arbetsförmedlingens generaldirektör Angeles Bermudez-Svanqvist
beror detta i hög grad på attityden hos många arbetsgivare. Så skrev Dagens Eko i sitt pressmeddelande som
följde efter en presskonferens. Med på den var vår personalansvarige Mats som var inbjuden för att dela med
sig av vårt sätt att arbeta.
Här ser vi Mats bli intervjuad av radio. Att vårt arbete blir uppskattat och anses värt att sprida tycker vi på
redaktionen är kul.
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I radio och flera tidningar...

Dagens Industris fotograf ställde upp Lisa, Tarik, Witali, Mats och Niklas på rad för en spontan bild.
Grabbarna och Lisa är på Brf Tubens innergård där vi grävt ur för att påbörja uppbyggnaden av
innergården. Det var hur kallt som helst nere i ”hålet”. Ett riktigt köldhål.

Sida 13

Nu kan Convictus tvätta kläder åt gästerna.

Vid en av våra större kontorsanpassningar blev två stora industritvättmaskiner utrangerade. De behövdes inte
längre. Kim och Stene ordnade så maskinerna kom till Convictus anläggning i Högdalen kallad Bryggan Vantör.

Kim och Dino som är föreståndare på Bryggan
Vantör baxar in maskinerna på rätt ställe.

Det är lite bök med att installera tvättmaskiner

Gladast av alla är Kajsa, äntligen rationell hantering.
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Diparts kurs i Svenska för nya byggare
är i full gång och fröken är krävande!
En eller ett apelsin, spelar det någon roll?

Varje tisdag, mellan 18.00-21.00 samlas 11 stycken av oss på kontoret för gnuggning i svenska. Till vår hjälp
har vi Caroline som är utbildad lärarinna i just svenska för invandrare. Det här är en stor satsning vi gör för
att förbättra kommunikationen ute på våra byggen men även för att underlätta integrationen i vårt samhälle.

Pavel, Mehmet och Michael verkar ha roligt när vår utsände
tittar förbi. Och enligt vad vi hört så blir det också ordentligt
med läxor!

”Vi måste tänka på våra bygglags
sammansättning så det blir naturligt
med svenska som arbetsspråk”
Caroline övervakar Cheswald, Jurek och Tomasz så
flitens lampa lyser.
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Vi har en orderstock som är den
största vi haft någonsin så här års!
Skarpnäck etapp 3
Vi har fått ytterligare en etapp av
upprustningen av balkongerna i
Skarpnäck. Den här gången är
det höghuset som ska bli fint.
Vi funderar just nu som mest på hur
vi ska gå till väga. Huset är för det
första inte det lägsta i området och
det går inte att resa normal
ställning. Människor och butiker
nedanför…. hmmm. On någon vill
vara med på jobbet så ring Thomas.

Brf Nummerhästen 8
Ny balkongrenovering hos en brf på
Rindögatan, Östermalm.

52 balkonger ska bilas ner och gjutas
om samt förses med nya balkongräcken.
I skrivande stund är ställningen på väg
upp och arbetena kommer att pågå maj ut.

Trikåfabriken, Hammarby Sjöstad
Renovering av parkeringsgarage åt Fabege,
totalyta 4200 kvm. Start 23 maj och kommer
pågå under ca 4 månader. Vattenbilning och
normala betongreparationer.
Sysselsätter ca 3-4 man.

Brf Gropen, Södermalm
Renovering av parkeringsgarage åt en
bostadsrättsförening, total yta ca 1000 kvm .
Startar i juni och kommer pågå under ca 3
månader. Vattenbilning och sysselsätter
ca 2-3 man.

Kontorsanpassning i Solna Business Park
Vi har fått en ny kontorsanpassning av Fabege.
En yta på ca 2200 kvm. Det ska flyttas en hel del
väggar och byggas nya rum av befintliga glaspartier.
På plats kommer vi ha Wedin, Ferlander, Johan
Wiklund, Kevin, Linda och Niten. Med andra ord ett
riktigt kanongäng som gemensamt ska ta detta jobb
i hamn. Beräknad inflytt blir den 1 juni. Roligt att det
rullar på i parken samtidigt som det kommer rulla på
med servicejobben som vanligt åt förvaltningen.
Det här var en del av alla jobb vi har i orderstocken.
Totalt är den på 90 Mkr vilket är historiskt riktigt bra!

Sida 16

