Monthly
Mars 2011

Vi investerar i en robot som
med vatten bilar bort betong!

Michael har tackat ja
till fast anställning! Vår
mycket omtyckte
holländare är numera fast
anställd hos oss! Yippie!

Våra arbetskläder
När vi behöver arbetskläder
så ringer vi till Grolls i Årsta!
Där och enbart där beställer
vi våra plagg. Säg vilket
objekt du jobbar på och ditt
namn. Agneta åker förbi där
varje fredag och hämtar upp
det som är beställt. Du får
sedan dina plagg när hon
besöker ert bygge
efterföljande vecka.

Midnattsloppet 2011
Vi har redan fått frågor ang.
Midnattsloppet som går av
stapeln den 13:e augusti.
Ni som inte fixar det på egen
.
hand
kan väl ringa in och
anmäla er så värdebevis
hinner beställas i god tid.
Anmäl gärna innan 31/5.

Vid vårt första styrelsemöte kom Johan
i egenskap av affärsområdeschef för
p-hus och broar in med en yrkan om
pengar till köp av Conjets robot 324.
Den bifölls och köpet är gjort.

Vi har under tio års tid byggt upp en
gedigen kunskap inom området
betongreparationer. Idag är vi 20
duktiga betongare och 3 personer i vår
nuvarande vattenbilningsgrupp. Vi ser
positivt på framtiden när det gäller stora
betongjobb inom anläggningssidan så vi
ser den här investeringen som en del i
en framtida satsning.
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Diparts tappra löpargäng årgång 2010

Vi gratulerar
Darko, Nazif, Ari och Åke
som i Mars månad blir ett år
äldre och därmed också ett
år klokare! GRATTIS!

Det personliga ansvaret…
Det har hänt så mycket sista halvåret och jag ser
inte att förändringarnas tid på något sätt är slut för
oss på Dipart Vi har haft en riktig bolagsstämma,
vi har en, vågar jag påstå, väl fungerande styrelse
med en ordförande som ser till att mina vakna
timmar är fler än tidigare och även jag själv ställer
säkert högre krav på min omgivning än förut.
Likaså är jag övertygad om att våra fem affärsområdeschefer i framtiden kommer kräva mer av
sin omgivning än vad de gjorde tidigare då vi hade
en enda stor produktionsenhet. Likaså tror jag att
våra projektledare kommer förvänta sig mer av
”sina” gubbar.
Vår MB-grupp har tillsammans med mig, Silver
och Mats fattat beslut om ett nytänk i styrningen
av våra projekt som kommer ge utrymme för alla
att kliva fram och ta ansvar.
Sammanfattar jag allt det här så vågar jag påstå
att det personliga ansvaret för var och en av oss
på Dipart är större idag än tidigare. Jag tror att
ingen i framtiden kan välja att bara stå i någon
form av skugga. Alla kommer kliva fram och vara
mer engagerade i sitt arbete. Det här tror jag
kommer leda till bättre resultat, ett tryggare arbete
och en positiv utveckling för var och ens
professionella utveckling.

Jag ser på det här med att kliva fram på följande
sätt. Vi är alla individer med olika förutsättningar.
Alla kan inte kliva fram på samma sätt. Det jag
begär är egentligen att alla ska göra sitt bästa i
alla situationer de befinner sig i. Allt är inte roligt,
allt är inte enkelt och ofta är det svårt att veta hur
ett problem ska tacklas. Att kliva fram är för mig
att göra det allra bästa av den situation man
befinner sig i. Att aktivt göra det man tror blir bäst.
Och att ta hjälp av sin närmsta chef för att lösa
problem är absolut inget fel. Det är att bara
strunta i problemet som inte är okey.
Att ta ansvar är ofta samma sak som att fatta
beslut. För att vi ska bli ett effektivt företag som
snabbt reagerar på saker som händer så måste
många av oss fatta beslut varje dag. Några stora
andra små, men de måste alla fattas. Vi ska ha
ett företagsklimat där man blir uppmuntrad till att
kliva fram, till att ta ansvar, till att fatta beslut. Så
fortsätt med att ta beslut, förankra dem om det
krävs, diskutera dem om det behövs och se till att
de genomförs.
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VD Dipart Entreprenad AB

Rune höll en utbildning om vår nya organisation

Ett företag, och Dipart är inget undantag, har tre beslutande organ. Bolagsstämman, Styrelsen och VD. Var
och en med olika uppgifter. Bolagsstämmans främsta uppgift är att ge ägarna ett forum där styrelsen ska väljas.
Styrelsen ska jobba med övergripande långsiktiga frågor och VD ska jobba med att operativt förverkliga det
styrelsen beslutar. Rune började med att ge oss en inblick i det här för att vi skulle förstå helheten.
Därefter så började vi jobba med
vår egen nya organisation. Först
diskuterade vi för och nackdelar
men framförallt varför den nya
organisationen med fem
affärsområden kommit till. ”Vi
måste fokusera på tillväxt och
framförallt lönsamhet. Då krävs
det en mer decentraliserad
organisation där fler måste ta
ansvar för vår ekonomi”

När vi jobbar med fem affärsområden så blir det olika gränsdragningar som kan vara svåra att dra. Ett exempel
kan vara ”Sigtunahem som Dipart Norr jobbar med på daglig basis kommer ut med ett balkongjobb. Vilket av
våra affärsområden ska offerera det? Norr eller Projekt som normalt sett jobbar med just balkonger”. I ett antal
grupparbeten diskuterade vi olika case för att vi i framtiden ska veta hur vi ska hantera de här frågorna. Efter
grupparbetena så diskuterades frågorna under Runes ledning.
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Det viktigaste vi har, nämligen styrningen av
våra byggen kommer skötas på följande sätt!
Först en liten bakgrund om vad som hänt.
MB-gruppen och ledningen kom i slutet på
förra året överens om att titeln försteman ska
försvinna. Främst därför att alldeles för många
sysslor hamnade hos den personen och att
det ledde till att många tog ett steg tillbaka
och litade på att han/hon skötte i stort sett allt
ute på bygget. Dessutom upplevde många att
ersättningen var för stor. Det hade också gått
lite inflation i att vara försteman. Totalt sett
blev det inget bra och det hände att en
försteman jobbade sida vid sida med en icke
försteman och gjorde exakt samma sak, men
till högre betalt. MB-gruppen och ledningen
kom gemensamt överens om följande:
Alla sysslor som en försteman tidigare gjorde
ska fördelas ut på laget. Alla ska ta ett steg
framåt och ta mer ansvar. Ersättningen på 15
kronor i timmen som förstemannen hade har
också delats upp och fördelats ut så samtliga
på Dipart har fått 2.50 kronor mer i timmen.
Resultatet av det här har blivit bra. Vi har sett
ett ökat engagemang och ett driv ute på våra
byggen som känns lovande inför framtiden.
Dock är det en sak som vi inte räknade med:
Det är så att våra projektledare och kunder vill
ha en person att prata med ute på bygget. En
platsansvarig och att det inte var självklart att
få någon att ta på sig den rollen vid större
projekt. Det här var ett problem som framförallt våra projektledare förde fram. Både vi i
ledningen och vår MB-Grupp missade att
förankra vår överenskommelse med våra
projektledare som är en oerhört viktig grupp
för styrningen av våra projekt.
Men det är ju inte värre än att vi finslipar på
vår överenskommelse och det har vi nu gjort.
Så här har MB-Gruppen och ledningen
kommit fram till att vi ska jobba framöver.

När vi får ett jobb så diskuterar Affärsområdeschefen och projektledaren igenom vem i laget som
kan ta rollen som platsansvarig. När den platsansvarige accepterat rollen så fördelas alla övriga
arbetsuppgifter den tidigare förstemannen
ansvarade för ut på övriga i gänget. Detta sker i
samråd med laget på uppstartsmötet. När det är
gjort har alla uppgifter den tidigare förstemannen
hade fördelats ut på laget som alla då blir delaktiga
och får eget ansvar.
Den platsansvarige får ett fåtal men viktiga uppgifter
av alla de som den tidigare förstemannen hade:
-Löpande kommunikation med kunden
-Kommunikationen med vår projektledare
-Att se till att arbets- och ansvarsfördelningen
fungerar och att den kompletteras och anpassas
efter behov, och att de finns uppsatt tydligt i boden.
-Hantering av ändring, tilläggs och avgående
arbeten. De ska uppmärksammas, dokumenteras
och vår projektledare ska informeras om dem.

Efter ett möte med vår MB-Grupp kom vi också fram
till följande: När ett jobb är riktigt stort, och vi kom
överens om att gränsen ska sättas vid 3 miljoner i
entreprenadsumma, är ansvarsbiten så pass stor för
den platsansvarige att det kan motivera ett extra
tillägg. Speciellt därför att ansvaret för den
ekonomiska uppföljningen av ÄTA-arbeten är stort.
När så är fallet kan affärsområdeschefen besluta
om ett extra erkännande i form av 5 kronor i
timmen. Men om det är befogat eller ej avgör affärsområdeschefen och ingen annan.
Med den här kompletteringen av vår tidigare
överenskommelse så säkerställer vi att rollen som
platsansvarig kommer gå att tillsätta och att våra
projektledares tidigare kritik mot systemet lyssnas
till. Och inte minst viktigt, vi respekterar grundbulten
i vår tidigare överenskommelse mellan ledningen
och MB-Gruppen.
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Nu heter det projektledare! Ordet arbetsledare kommer vi inte längre använda.
I ordet arbetsledare hörs att arbetsuppgiften är att leda arbete. Men att ha det jobbet hos oss
innefattar så mycket mer. Våra arbetsledare sköter också arbetsuppgifter som att:
-Ansvara för att rätt kvalitet på projektet överlämnas till kund.
-Att projektet överlämnas i rätt tid.
-Att projektet produceras till kalkylerad kostnad.
-Att kommunikationen med vår kund sker på ett för alla parter bra sätt.
-Att med hjälp av vår platsansvarige se till att ÄTA-arbeten uppmärksammas och hanteras korrekt.
-Att vårt stafettlopp respekteras vilket i praktiken innebär att ansvara för att alla möten som ska
hållas för att säkerställa ett lyckat projekt också genomförs.

Tre av våra projektledare
fotograferade ute i sin vardag.
Andy

Kaveh

Peter

Vi har dragit igång en rekryteringskampanj
för att hitta ett antal nyckelpersoner.
Lasse börjar, tro det eller ej, närma sig den
dagen då livet går in i en mer nöjesfylld period.
Den första april blir han pensionär men kommer
fortsätta lite på halvtid hos oss på projektbasis.
Därför behöver vi förstärka. Vi har en stabsfunktion som heter kalkyl/inköp där Shna redan
jobbar. Hon ska kompletteras med en kalkylator
och en inköpare. En av dessa personer kommer
vara ansvarig för helheten. Rekryteringen är i full
gång och tips tas tacksamt emot.

Förutom en kalkylator och en inköpare letar vi efter projektledare. Ett krav vi inte gärna vill rucka på är att
de vi tar in i vår organisation har ett antal år i branschen och då gärna i liknande positioner. Vi behöver mer
erfarenhet på projektledarsidan. Även här får de som har ett ess i bekantskapskretsen gärna tipsa om oss.
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Några av oss har uttryckt sin önskan att inte
behöva jobba med polyuretanbeläggningar

Pawel och Johan på Wahrenbergsgaraget där slitytan fick polyuretan för ökad hårdhet.
Vi satsar på att ta en större del av marknaden
för renovering av parkeringshus. Hitintills har
vi varit framgångsrika och har egentligen alltid
ett eller flera P-hus i orderstocken. Vid en del
av dessa projekt ingår det att lägga en
polyuretanbeläggning.
Föreskrifterna från leverantören kräver att vi
använder oss av skyddskläder och att vi har
riktig utbildning på produkten.
Enligt både Sto (materialleverantören) och
Byggettan så är det ofarligt att handskas med
produkten när vi gör rätt. Vi är medvetna om
att den period då vi lägger det här ytskiktet
inte är den roligaste under projektets gång.
Men det måste göras. Istället för att några av
våra 20 betongare alltid gör det här jobbet så
har vi valt att utbilda samtliga betongare på
produkten. Meningen är att alla ska kunna
lägga den och att alla ska få jobba lite grann
istället för några betydligt mer. Om någon har
frågor så ring Johan.
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Vad händer ute i Solna Business Park?
Jag heter
Linda

Och jag kallas
för Wiklund

I ”Parken” så har vi precis påbörjat en stor kontorsanpassning på 2200 kvadrat som går under namnet
Soliditet. Det är samma gäng som byggde Röda Korsets huvudkontor i Bergshamra åt Stena Fastigheter som
fortsätter tillsammans. Enligt vad vår utsände hört så är det ett gäng som internt kommit överens om att nu
jäklar ska vi visa att alla kan ta sin del av ansvaret och som ger järnet! Blir kul att höra mer om fortsättningen.
Och jag heter
Svensson

Martin här

Samtidigt som vi påbörjar en stor kontorsanpassning så avslutar vi en annan. Det är ett showrum åt IDO
som snart är färdigt. På bilden ses två nöjda snickare i en så gott som klar bastu!
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Vår renovering av innergården Sandberget
fortsätter med oförminskad fart

Vi har formsatt för gjutning av ett nytt bjälklag. Czeslaw murar igen springorna mot fasaden så
betongen inte försvinner ner i ”källaren”. Det här är en av våra största innergårdsrenoveringar någonsin.

Tre meter under Czeslaw finns Andy och Andrzej diskuterandes någon detalj.
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Gårdsrenoveringen Brf Tuben fortskrider

Lisa visade i slutet på januari innergården för vår utsände, en grop…

När vi besökte arbetsplatsen tillsammans med Norman hade det
hänt grejer, ett bjälklag var gjutet och under det fanns det en källare

Ett pumprör var just monterat

En pump längst ner i röret
pumpade bort vatten.

3 meter under Norman och vår utsände så jobbade Lisa och Tarik med att ”spränga bort” en sten så en trappa
från den befintliga tvättstugan ut i den nya källaren ska kunna gjutas. Tidsödande men nödvändigt.
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Utvärderingen av Sigtunahems partneringprojekt är klar, vi har mycket kvar att lära.

Sigtunahem gick för ett par månader sedan ut med ett projekt
för anbudsgivning. Det var 150 lägenheter som skulle
renoveras i ett partneringförfarande. Det här sättet att jobba
är nytt för oss. Vi tyckte att vi hade goda förutsättningar att
lyckas bra här. Sättet att jobba stämmer bra med vår
värdegrund och dessutom har vi en stark organisation mitt i
Sigtunahems fastighetsbestånd genom vårt Dipart Norr. Så
vi beslutade oss för att ta det här jobbet! Mycket energi lades
ner för att ta fram ett bra anbud. Nu är facit på hur vi lyckades
framme. Vi kom näst sist och behöver enligt Sigtunahem
främst skaffa oss mer erfarenhet. Det är bara att göra som
kineserna, ta nya tag!
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Sveriges Radio P4 intervjuade Jens inför ett
program om problematiken kring att jobba svart.

Programmet kommer sändas den 22 och den 25 april under namnet Jobba Svart. Ett flertal personer kommer
uttala sig då alla sidor av problematiken kommer belysas. ”Blir kul att höra det programmet. Reportern ställde
så många frågor så vill hon få mig att framstå som lite virrig så har hon material till det. Men det kan också bli
riktigt bra om hon klipper rätt i sitt material. Det är bara att hoppas hon får till det” sa Jens till vår utsände.

Ny lön för samtliga på Dipart från den 1/4.
•Alla kollektivanställda som är fullbetalda kommer tjäna 180.65 kr/timme.
•Alla tjänstemän som ingår i ett affärsområde ska ha lönesamtal med sin AO-chef.
•Alla övriga tjänstemän har samtalet med Jens.
•Om något samtal inte kan genomföras innan aprillönen så utgår höjningen retroaktivt.

Jimmy, ansvarig Dipart Syd och lagret hälsar:
Hej Alla!
Har sett fakturor där vi hyr liftar till olika projekt, hoppas att det bara var tillfälligt. Vi har hos
oss på lagret nymålade, servade och besiktade liftar klara för att användas. Det är bara att
ringa eller maila så kör vi ut dem till bygget.
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Det är bråda tider när
Monthly ska distribueras!

Balkongjobben ramlar in

Då är det inte helt fel med lite hjälp från en konstant
leendes liten tjej. Leddyas 4-åriga dotter Isabelle, önskar
mer än gärna att hon kunde byta plats med mamma om
dagarna. Det kommer bli många fler besök i framtiden!
Vad härligt det är med en glad liten tjejja som bara vill
hjälpa till hela tiden, och som är ett enda stort solsken..

Välkommen till oss Mehmet!

Vi har fått i uppdrag av Ekengren Fastigheter att
renovera fasaden, balkongerna samt byta alla
fönster. Med andra ord ett jobb som kräver både
snickare och betongare. Entreprenaden startar
om 5 veckor och kommer att pågå till semestern.
Kontraktssumman är nära 5 mkr. Av samma
beställare har vi dessutom fått göra lagningar på
30 st. balkonger på Aspnäsvägen ute på Lidingö.

Nazif kom med en idé…

Efter att ha gått som praktikant övergår nu Mehmet
till provanställd. En mycket förväntansfull man
travade in till Mats och lyckan var stor när det var
dags för det efterlängtade handslaget! Grattis!

Som inte alls var dum. ”Istället för att Big Bag,
Miljö Trans eller Sortera har sin reklam på alla de
säckar vi använder, varför tar vi inte fram egna
med Dipartloggan på?” Jens som håller i
marknadsföringen tände på idén. Arbetsledarna
och affärsområdescheferna diskuterade den och
tyckte vi ska avvakta. Orsaken är att säckarna
ofta ligger på platser där människor kan störa sig
på dem, och att vi aldrig vet var de används efter
att de lämnat vår arbetsplats. Men det som
glädjer en luttrad redaktör är att Nazif såg en
möjlighet, funderade igenom hur vi kan utnyttja
den och kom fram med en genomtänkt idé. Nazif,
ta med frugan till Teatergrillen och ät riktigt gott,
det är du värd! Ekonomin löser du med Marie.
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Årets kompetensgala Vi får ny telefonväxel

Varje år utses de bästa föredömena i Sverige i olika
kategorier. Jens sitter med i juryn som utser årets
chef inom mångfald. I år var bland annat en arbetschef från PEAB nominerad men det var chefen för
Bolibompa på SVT som tog hem bucklan! Grattis!

Förutom prisutdelningarna så är det en mängd bra
talare som delar med sig av sina insikter… Det är ett
Mecka för alla som behöver nya idéer. (som vi!) Och
det är främsta skälet till att vi är med.

Alla fasta telefoner är utslängda och vi har alla fått
varsin mobil. Det krävdes en ordentlig utbildning.

Förvirringen var stor hos många när Eli från TRE
instruerade oss. I slutändan kommer detta att underlätta vår vardag, det gäller bara att vänja sig.. Och ha
gränslöst med tålamod.

Testing,
testing, 123..

Här är det vår Överbefälhavare som delar ut priset
till årets unga chef tillsammans med Andre Pops.
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Ett antal häftiga bilder ur vår vardag

Vi från redaktionen vill passa på att
tacka för alla insända fotografier, även
om vi tyvärr inte kan använda alla.

Av en slump så hamnade redaktionens bildansvarige i
Kavehs mapp. Vi kunde inte låta bli att visa er alla att visst
blir vi vackrare med åren!

Mario och Mauritz gjorde ordning vårt lilla konferensrum.
Det blev ett helt annat rum. John hade dessutom fixat med
tv så nu slipper vi släpa runt på vår gamla ”varannan gång
fungerar den” projektorn.
Andrzej och Tomasz häller ner något i ett
hål i berget. Vi antar att de spränger på
ett eller annat sätt.

Hela Dipart Norr gänget
utanför vårt kontor i
Arlandastad 4km från Arlanda

Mjösberg, en klippa, vad
skulle Norr göra utan dig.
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Kursen CSR från universitetet kom på besök

CSR eller socialt ansvarstagande inom företaget är ett begrepp idag. Det är inne att göra något för sin
omgivning, dvs samhället vi alla lever i. Vi har i 10 års tid jobbat med vårt glasögonprojekt och även utvidgat
vårt ansvarstagande genom hela samarbetet med Dino på Convictus. Läraren för CSR-kursen hade hört
talas om oss och kom tillsammans med hela sin klass på studiebesök.

Mats berättade om hur allt började med
frasen ”vi skall aktivt hjälpa de svaga
och utsatta i samhället” i vår värdegrund
och hur det påverkat oss som företag.

Men mest uppskattad var nog ändå Dino som berättade hur
vårt samarbete hade påverkat hans och hans gästers vardag.
Med konkreta exempel på hur en liten insats kan spela en
stor roll trollband han studenterna.
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Vi var i Klara Kyrka och jobbade tillsammans
med ”våra” världens bästa optiker.

Nu användes kyrkan på ett bra sätt! Tre optiker som på löpande band undersökte var sin kund. Inte mindre än
70 personer fick under kvällens lopp ett par glasögon. De var inte nya, kanske inte heller helt perfekta men i
vartenda fall så kunde vår kund efteråt se tillräckligt bra för att äntligen kunna läsa en tidning.

Nya ändamålsenliga tavlor framme vid altartavlan.

Gammalt hederligt hantverk fungerar fortfarande.

Jimmy och Michael bidrog genom att serva våra optiker, hålla koll på kön och leta fram rätt glasögon.
”Det var fullt upp hela tiden” sa en glad Jimmy till vår utsände.
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