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Vi har fått vår största order någonsin!
12 hus i Västerhaninge med 1,5km loftgång ska renoveras

Ett fyrfaldigt leve…
…till Andrzej som blir 40
år den 27/8 och till Joel
som i sin tur blir 20 år
den 1/9.
Hurra, hurra, hurra, hurra!

Midnattsloppet 2011
Deltagare i årets
Midnattslopp från
Dipart var Augustin,
Jarreth, Andy, Joel,
Svensson, Martin och
Agneta.
Det blev tyvärr ingen
företagsaktivitet av
årets lopp men det ska
vi ändra på till nästa år.
Bra kämpat alla
deltagande!

Vi uppmärksammar…

Vi har i år renoverat loftgångarna på tre stora
hus åt Brf Ribbyberg. I veckan slutförde
Thomas, efter många möten och tuffa
förhandlingar, affären gällande ytterligare 12
hus. ”Fantastiskt roligt att vi fick förtroendet med
resterande hus i föreningen. Det här är ett bra
jobb, vi är väl inkörda på objektet och jag ser
inga problem” säger Thomas. Förvisso är han
alltid positiv och optimistisk men denna gång var
det en extra glad Thomas som kom in till
kontoret med nyheten!
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Vi fick ett tips från Kaveh
om att våra UE till
Nobina-projektet tycker
att arbetet har flutit på
extremt bra trots
semestertider - det
mycket tack vare
Augustin.
Det vill vi gärna å
Kavehs vägnar premiera
med en 3-rätters middag
med fru på
Restaurang
Gondolen.
Bra jobbat!

Den här fighten vi hela tiden kämpar är bra och
nödvändig. Den kallas konkurrens. Att den finns
borgar för att kunderna som köper våra tjänster
handlar av ett företag som hela tiden strävar efter
att bli bättre. Den är självklart av godo och vi ska
fortsätta att ta den. Idag, imorgon och nästa år.
Och vi ska sträva efter att i varje ny konkurrenssituation visa oss som den bästa…
Det vi också ska få med på vår resa är den delen
i vår värdegrund som handlar om hur vi agerar i
vårt samhälle. Med tanke på allt som händer runt
omkring oss så är det viktigare än någonsin.

Nu är den eviga, roliga och tuffa
kampen igång. Den vi varje dag
utkämpar mot våra konkurrenter..
För att vi ska vara konkurrenskraftiga krävs
det mycket av oss. Vi ska vara duktiga på att
prissätta jobben. När det är gjort ska våra
affärsområdeschefer lyckas övertyga köparna
att just vårt företag är bästa valet. Lyckas de
ska vi projektera och sedan producera det vår
kund beställt. Den resan är lång och innefattar
förutom att vi ska hålla koll på våra kostnader
under projektet även att vi ska hålla en bra
dialog med kunden, och ofta kundens
hyresgäster. Förhoppningsvis ses vi som ett
ännu bättre alternativ efter det att jobbet är gjort.

•Vi vill bidra till en sund samhällsutveckling
och vara ett föredöme och ge inspiration till
andra.
•Vi bryr oss genom aktiva handlingar för de
utsatta i samhället.
•Vi visar hänsyn och värnar om vår miljö
genom miljövänliga arbetsmetoder.
Jag tror att det är viktigare än någonsin att vi
tänker på att leva även denna bubbla i vår
värdegrund.

Den här kedjan av händelser innefattar alla vi på
Dipart. Hur väl vi allihop lyckas avspeglas i vår
tillväxt, vår nöjd medarbetarenkät och självklart i
vårt resultat på sista raden.
Hela tiden utspelas en mängd sådana här
processer hos oss, för vi har säkert hundratalet
projekt igång samtidigt om vi räknar in alla
servicejobb. Givetvis är det här en kamp, en
rolig fight vi gärna tar. Det blir ett gift för några
av oss. Vi ska ha det där jobbet… kalkylen
måste hålla… Vi får lov att skära annars går vi
back…
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VD Dipart Entreprenad AB

Våra AO-chefer fick frågan om hur
beläggningen för hösten ser ut:

Hej allesammans, Jenny heter jag…

”Beläggning framåt ser bra ut. Vi
har bl a en ombyggnad för cirka
1.5 mkr som kommer pågå
september-december för 3 man.
Även många vattenskadejobb åt
LF, Trygg Hansa och Moderna
försäkringar”.
Jimmy, Syd

”Full makaron på norrsidan.
Som det ser ut nu har vi full
beläggning året ut”.
Pastorn, Norr

”Det ser jättebra ut”.
Anders, Bygg
”Projekt Klamparen
sysselsätter minst 8 man
fram till jul”
Kaveh, Bygg

”Vi har full beläggning
till december”.
Thomas, Projekt

” Full beläggning fram till
slutet av november. Vi har
även ett projekt som rullar
fram till maj 2012.”
Johan, Betong
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…som nu tagit vid där Leddya tillfälligt slutat
för att gå hem på mammaledighet.
Jag är 32 år och bor tillsammans med min
man och våra 2 barn i Saltsjö-Boo.
Närmast kommer jag från EET Nordic där
jag arbetade som ekonomiassistent och
kundtjänstmedarbetare. Jag har i flera år
arbetat inom IT-branschen så det känns
spännande att komma in här på Dipart och
få insikt i något annat än vilka nya heta
datorer som släpps på marknaden…
Jag har en förkärlek till fotografi och ni
kommer säkerligen träffa på mig här och där
när jag springer med kameran i högsta hugg
för att föreviga er i arbetande stund.
Har ni vägarna förbi kontoret i Nacka så
kom gärna förbi och säg hej!

Gården på Alströmergatan är klar.

Början till en snygg innergård, oktober 2010

Lisa håller här tillsammans med vår duktiga praktikant Max
på att riva gjutformarna.

Formsättningen på det här
jobbet var komplicerad och
därmed tidsödande. Det är
inte den enklaste trappan vi
har gjutit.

Täckpappen lagd.
Klar för gjutasfalt .

Gjutasfalten läggs
i etapper.
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Niklas var ansvarig på plats.
”Vi var bitvis underbemannade
på det här jobbet då ett antal
stora betongjobb gick parallellt.
Jag var faktiskt på väg hem fler
gånger än en” sa Niklas till vår
utsände med ett leende. Vi på
redaktionen tror att Silver gott
kan bjuda det här gänget på en
riktigt god lunch vid tillfälle.

Kontorsanpassningen åt Nobina är snart klar!

Vi renoverar Nobinas trafikledningscentral. Ett
avancerat arbete då bland annat själva ledningen av
Stockholmstrafiken ska skötas härifrån.

Joel har varit med och bidragit till det lyckade projektet.
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På slutet har Augustin varit ansvarig på plats.
På stegen står Krille från Euroel och ler.

Skateboardrampens produktion löper på…

Grzegorz håller i armeringsbiten på Ditchen. ”Grzegorz är ovärderlig, han driver på, är alltid glad och det blir
mycket gjort när han är med. En pådrivare för gänget” säger Peter som är vår projektledare för rampen.

Man bör med egna ögon se rampen för att kunna ta in dess verkliga storlek.
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En stilstudie på några av grabbarna som bygger ”The Ditch”.

Zygmund, har varit runt i hela Europa och byggt, men sedan ett par år
har han hittat rätt!

Mario har stor förståelse för
helheten vilket är viktigt för bygget.

Pawel är alltid på språng och får saker gjorda.

Witali ansvarar för gänget som gjuter. Han är stark
som fyra normala betongare tillsammans vilket i
vissa moment är ovärderligt.

Arthur är viktig för laget då han är en arbetsmyra av
rang.
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Gjutning av Rindögatans balkonger

Jurek jobbar med att förbereda balkongerna för gjutning. Här är det en framkantsgjutning som står på
programmet. Den används när konstruktionsbetongen är i acceptabelt skick men kanterna är dåliga..

Vår etablering visar förbipasserande vilka
som gör jobbet, bra! Många grannföreningar
med dåliga balkonger följer bygget.
Framför containern instruerar Arto hur han
vill ha det för Jurek. ”Arto är klockren i rollen
som arbetsledare” säger Thomas till vår
Gena blåser bort damm och småpartiklar inför gjutningen.
utsände som följt bygget.
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Mehmet står stand-by och inväntar betongen. Enligt
vår utsände så är det här ett gäng som verkligen går
in för uppgiften med hull och hår.

Gena och Andrzej mitt under gjutning. T-shirtarna blir
snabbt tvåfärgade. En normalfärgad, en mörk av
svett. Som sagt, engagemanget och intensiteten i
arbetet är på topp!

Jag måste
nog sträcka mig
Lite längre för
att nå…

Jurek filtar en nygjuten balkong bärandes en så gott som enfärgad t-shirt.
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Vi renoverar en innergård på S:t Eriksgatan
Vad är den här
skyltplatsen värd?

Den här bilden togs
innan semestern då vi,
med Riviäras hjälp,
utförde rivning och
bortforsling av befintlig
överyta.

Bilden tagen alldeles nyligen. Ny isolering, ny armering och snart är det dags för gjutning.
Tomasz sätter klokt nog form runt ställningsfötterna.
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Vi följer med Augustin in bakom en dörr…

…på Bondegatan. En ramp som
används flitigt på bottenplanet av
en fastighet var söndervittrad.
Vi fick uppdraget att återställa
den till nyskick….

Vattenbilningen sedan länge slutförd. Första etappen gjuten, andra etappens
formsättning pågår. Ett jobb som knappt syns men lite mäktigt är det ändå.
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Vi tappar en kanonkille… Han kom som 16 årig praktikant
och som försteman 8 år senare går han nu vidare i livet!

Lillmatte kom till oss som
skolpraktikant, det enda
han hade med sig var
en härlig vilja…

”Det jag fått med mig efter 8 år på Dipart kommer jag klara mig på resten av livet. Det känns väldigt
bra, Ni har liksom försett mig med en verktygslåda som är så värdefull. Det känner jag ju redan nu när
jag har hand om andra projekt än byggprojekt att jag har det mesta redan. Sen lär man sig något nytt
varje dag!
Tänkte dra ett exempel som sammanfattar lite vad Dipart som företag gjort för mig.
När jag var i Thailand på backpackerresa (som för övrigt du gjorde möjlig med att pusha mig i rätt
riktning) så råkade jag ut för en smärre katastrof. Min resepartner tappade bort mitt pass. Följden av
detta blev 3 veckors lidande i att jag inte hade någon aning om hur jag skulle agera. Jag kontaktade
det svenska konsulatet i Phuket som gjorde saken värre med sin okunskap om hur agera i detta ärende.
Följderna av denna katastrof blev i sin tur ekonomisk krasch för mig. Jag ringde då Marie och
förklarade läget. Den här händelsen har i sin tur gjort att jag fått mer skinn på näsan.
Jag – Hej Marie, förklarar läget och säger att jag verkligen skulle behöva ekonomisk hjälp i form av
förskott av lön.
Marie – Hej okej, hur mycket ska jag sätta över?
Jag – 15000:- skulle rädda mitt liv!
Marie – Du har 15000:- på ditt konto innan vi avslutar detta samtal!
Det bästa med den här historien är att min första tanke var att lösa problemet själv = svårt. Andra
tanken var direkt att kontakta Dipart, inte min egen mor. Det är det som jag tycker är det stora i detta,
att jag i knipa vänder mig till dem som uppfostrat mig på ett korrekt sätt. Nu ska jag inte säga att min
mamma inte gjort det men Dipart har haft större inflytande på mig som person, ingen tvekan. Jag
vände mig till min andra mamma, Marie . En till rolig grej är att min riktiga mamma också heter
Marie 
Jag kan sitta och skriva historier jag varit med om på Dipart i evigheter men jag ser mer fram emot
att ses över ett mål mat och bara snacka skit faktiskt”. Mattias
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Vi har glädjen att presentera följande förstärkningar!

Jonny Törnros börjar som projektledare med
inriktning specialprojekt. Jonny kommer jobba
med Silver och tanken är att projekten ska
vara komplicerade ombyggnationer och
kontorsanpassningar. Jonny har 18 års
erfarenhet från avancerade jobb och är
extremt skicklig på specialbyggda snickerier.

Martin Munkhammar, redan välkänd inom
den växande sektorn broreparationer.
Duktig på stora konstruktioner som broar,
kajdäck och p-hus där stål och betong är
materialen vi jobbar med. Martin kommer
tillföra oss ovärderlig kunskap och kommer
komplettera Johan i vår satsning på att bli
stora inom infrastrukturprojekt.

Joakim Folkander, började i juli och
förstärker vårt arbetslag inom
affärsområdet Bygg. Var tidigare egen
företagare.

Andrzej Straszewski, anställd
till affärsområdet Projekt och
ska jobba med balkonger.
Arbetade tidigare på företaget
Expandera Mera.
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Kenneth på Miljö Trans kom med en idé…

En häftigt lackad
företagsbil!
Vår utsände träffade Kenneth ute på ett av våra byggen. Givetvis pratade han lite
om sin nya Caddy. ”Det är Billackeringen i Mjölby som gjort lacken. De är bland de
bästa i landet på att ta fram snygga och häftiga utseenden på bilar. Hör med dem
om de kan komma med ett förslag på hur Diparts bilar ska se ut”. Och då Jens som
håller i vår marknadsföring fått in ett antal försiktiga påpekanden om att vår
stripning luktar 80:tal så köptes idén rakt av. Designavdelningen nere i Mjölby ska
nu komma med ett förslag på hur vår bilpark ska se ut i framtiden...
Vi på redaktionen bevakar och kommer återkomma med det färdiga förslaget.

Vi måste vårda vårt varumärke…
Ett par exempel på hur det inte får se ut.

Det här är en evig kamp som vi hela tiden måste ta… Från redaktionen vill vi dock påpeka att det
oftast ser bra ut!
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En viktig kamp har skett i veckan, med lyckligt slut!
Under sommaren lades ett budgetförslag fram, som skulle innebära slutet
för härbärget Bryggan Vantör i Högdalen, till stadsdelsnämnden i Årsta
Enskede Vantör. Bryggans ekonomiska medel skulle halveras vilket
oundvikligen skulle leda till stängning.
Vi på Dipart i flera år haft ett samarbete med Bryggan och vi har hela tiden
imponerats av vad alla inblandade tillsammans åstadkommer för gästerna.
Beslutet var för oss helt ofattbart. Hur kan en verksamhet som så väl
fungerar bara läggas ner?
Givetvis drog vi igång en massiv kampanj med brev till socialborgarrådet
Anna König och ett flertal (alla inblandade) politiker och tjänstemän.
Uppslutningen blev stor. Bryggan visade sig ha många vänner!
Politikerna tog till sig av budskapet om att Bryggan måste vara kvar och
den 17 augusti kom beskedet: Bryggan får fortsatt ekonomiskt stöd!
På vår blogg skrev Dino följande. Det är värt att läsa….

Tidningarna fick nys om saken, vilket
säkert bidrog till det ändrade beslutet.

”Idag har det fantastiska hänt, våra politiker/beslutsfattare har omprövat det tidigare beslutet
som innebar att nästan halvera (en dödsdom) de medel som krävs för att kunna bedriva
verksamheten Bryggan Vantör, Convictus. Det innebär konkret att Bryggan får pengar för
fortsatt verksamhet. Detta hade inte hänt om våra vänner och samarbetspartners inte slutit
upp bakom oss och reagerat med styrka och beslutsamhet.
I decennier har det talats om vikten av samverkan, att sammanföra kompetenser för att på så
sätt finna lösningar på problemen som bara växer omkring oss... I Vantör, Högdalen, finns
viljan att prestigelöst arbeta tillsammans för att åstadkomma en förändring, att vända trenden
med gemensamma krafter. Det är vårt ansvar att hjälpa våra syskon, föräldrar och barn. Man
hamnar inte på Bryggan för att man är en "obotlig slarver" det finns alltid bakomliggande
orsaker som bidragit till att livet "kantrat". Viktigt att komma ihåg!
Som föreståndare för verksamheten Bryggan Vantör vill jag tacka er alla som stödjer
verksamheten. Ni är den avgörande kraften som lyfter oss. Utan ert stöd och de många insatser
ni gör hade Bryggan inte funnits och hundratals människor hade inte fått chansen till
förändring av en hopplös livssituation. Nu kör vi på med ambitionen att bli ännu vassare och
det coola är att vi kommer att göra det tillsammans. Hur bra kan vi bli?
Instämmer i vad Danielle skrev tidigare, "jag är stolt över dig pappa som alltid kämpar med så
bra saker" med tillägget att jag är stolt över inte bara Bröderna Jens och Mats Hoffman, jag är
stolt över alla tjejer och killar som arbetar i företaget Dipart som betyder så mycket för så
många. Ni äger, way to go! Se Bryggan Vantör som ett forum för samarbete, du som tycker att
du vill vara med-välkommen ombord!
Dino Gerdin”
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Vår insamling till de svältande på Afrikas Horn
För de av er som har läst Dipartbloggens inlägg ”Att stjäla med glädje” på vår hemsida så vet att ni om
att vi har startat en insamling för svältens offer på Afrikas Horn.
Vårt upplägg blir att för varje krona någon av oss anställda skänker skjuter Dipart till fem!
Pengarna är tänkta att gå till Röda korset eller Läkare utan gränser. (Du bestämmer själv till vilken av
dem dina pengar ska gå!) Bidra genom att ringa in till Jenny och meddela hur mycket Marie kan skänka
från din nästa lön! Vi kör denna insamling fram till och med den 15 september.

Afrikas horn sett från rymden

150 kronor räcker till mat åt en familj i 10 dagar. Vår målsättning med
insamlingen är att alla på Dipart ska ge en familj mat i 10 dagar. Om vi
alla 85 gör det och Dipart femdubblar det så ger vi 425 familjer den hjälp
som kanske är livsavgörande för just dem!

Den värsta torkan på 60 år
är förödande. Men den
kanske största orsaken till
svälten är vansinnigt
styrda länder där
envåldshärskare står i
vägen för reformer,
demokrati och handel
mellan områden.

Glasögoninsamlingen pågår…

Allmänheten fortsätter att skicka oss sina gamla glasögon, och dessa ska förhoppningsvis få nya ägare
inom snar framtid. Önskar du vara med och arbeta nästa gång vi är ute på ett härbärge tillsammans med
våra optiker? Då ringer du Jenny. Normal lön utbetalas under arbetet.
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