Monthly
Svensson på taket

Födelsedagar
I september har vi ett gäng
födelsedagsbarn och vi på
redaktionen vill passa på
att gratulera er alla med
ett stort HURRA!

Ett stort jobb i luften
gör vi då vi gjuter på Brf
Hjälmö. Här bör man inte
vara höjdrädd…

Har du någon nyhet

En villa på Dalarö får nytt tak, Dipart Syd har Peter Svensson på plats.
”Att byta hela taket och lägga nya pannor tar ungefär två veckor” berättar Peter.
Läs mer om Dipart Syd på sidorna 7-9.
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eller något du tycker skulle
vara med i nästa Monthly?
Kanske har en kollega gjort
något roligt eller bra?
Tipsa gärna Jenny så kan
hon meddela redaktör´n.

Förutom dessa organisatoriska förändringar så är
vi idag fler och mer rutinerade än någonsin. Bara
under 2011 har vi blivit ytterligare 9 personer på
Dipart. Vi har kompletterat upp med mer erfarna
kollegor på både hantverkar- som tjänstemannasidan. Ungdomlig entusiasm är bra men bör
kompletteras med erfarenhet.
Ingen är perfekt, men ett lag kan vara det!

9 månader av årets 12 har gått!
Det har hitintills varit ett år präglat av förändring.

Dipart är numera ett företag som drivs
professionellt på många sätt. Jag tror sättet vi
jobbar på allt mer börjar likna det som råder på
betydligt större byggföretag.
Börjar vi från toppen så kan vi konstatera att vi har
haft en bolagsstämma som tillsatt en styrelse.
Den har gett mig fortsatt förtroende, skönt måste
jag tillstå. Och på min lott som VD kommer det att
skapa en organisation som fungerar. Därför har vi
från och med i år gått över till att arbeta i
affärsområden. I något av dessa AO-områden,
Dipart Syd, Dipart Norr, Betong, Projekt och Bygg,
finns samtliga på Dipart placerade som är
verksamma i produktionen.
Och varje AO-område har särskild redovisning.
Med andra ord kan vi se exakt hur lönsamt vart
och ett av dessa är. Det är nödvändigt för att vi ska
se var vi tjänar pengar och var vi förlorar. Hur ska
vi annars kunna ta i rätt saker?
Dessutom har vi förändrat, på initiativ av vår MBgrupp, vårt sätt att organisera oss på byggena.
Numera ska vi på alla lite större projekt ha en
”platsansvarig” istället för den tidigare
förstemannen. Rollerna mellan dessa är olika men
ska lika fullt täcka de behov av styrning vi har ute
på byggena om vi följer våra rutiner vid startmötet.

Det känns som att vi är redo för nästa steg.
Organisationen finns där. Kvalitetssystemet BF9K
sitter väl rotat hos oss, produktionssystem i form
av Consultecs alla moduler och en väl fungerande
försäljning som i regel gör att vi har fullt upp finns
på plats. Nu gäller det att kunna producera till rätt
kostnad och kvalité och få minst kalkylerad vinst
kvar när jobbet är klart.
Alla företag har utmaningar. Vi vill vidare. Vi vill
växa och vi vill bli skickligare. Och detta ska ske
med en lönsamhet på minst 5%. Det krävs för att
garantera att vi har medlen som behövs för att
kunna ta steget till att bli ett ännu bättre och
tryggare företag.
I dagsläget har vi alltför långt upp till dessa 5%.
Det är absolut nödvändigt att vi gör något åt detta
för annars kommer bristen på pengar göra att vi
stagnerar och riskerar att bli ifrånsprungna av mer
lönsamma och hungriga konkurrenter.
Mitt absoluta fokus framgent kommer vara vår
lönsamhet. Jag kommer fortsätta fokusera på det
tills vi når våra 5%. Att vi når den siffran på sista
raden är nyckeln till vår fortsatta framgång som
byggföretag!
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VD Dipart Entreprenad AB

Vårt arbete för att förbättra vår lönsamhet…
Vår värdegrund har fem ”bubblor”. En av dem heter vår ekonomi. Under den rubriken står det bland
annat ”Vi arbetar alla för bättre lönsamhet och tänker ekonomiskt i våra vardagliga beslut”. Att vi lever
den här värderingen är viktigare än någonsin. Jag uppmanar nu alla att tänka ekonomiskt. Du som är ute
på ett bygge och ser en förbättringsmöjlighet, ta den!!! Prata med dina kollegor, ta ett snack med din
projektledare och rätt vad det är så har vi gjort en förbättring som vi tjänar pengar på. Om alla tänker och
agerar så här så lever vi KAIZEN. Det japanska begreppet som står för många kontinuerliga förbättringar
som tillsammans gör stor skillnad. Jag kommer också med glädje lyfta upp bra idéer här i Monthly.

Vi hade ett onsdagsmöte i ekonomins tecken, med fokus på ökad lönsamhet.
En onsdag varje månad har vi kontorsmöte. Häromdagen hade vi september månads möte och då
diskuterade vi vårt resultat. Därefter satte sig de olika affärsområdena enskilt och diskuterade bland
annat hur ska vi förändra oss för att få en bättre lönsamhet? Det var fem engagerade grupper som
därefter presenterade sina slutsatser. Alla köpte inte förklaringar och förbättringarna som föreslogs rakt
av. Mycket ifrågasattes och jag tror det var nyttigt. Och en sak är klar. Vi måste ifrågasätta delar av vårt
sätt att jobba och vara beredda på att tänka i nya banor. Sammanfattar vi gruppernas förslag så har vi
mest att vinna på att göra mer strukturerade inköp där vi begär in offerter från flera leverantörer innan vi
köper. Vi måste helt enkelt konkurrensutsätta våra leverantörer bättre!
Det andra var att vi måste projektera våra byggen bättre. Och att det ofta kan vara klokt att ta hjälp
av externa projekteringsproffs inledningsvis så vi väljer rätt produktionsmetoder. En satsad slant innan
man börjar kan ofta betala igen sig mångdubbelt.

Vår upphandling av ett nytt brädgårdsavtal är igång
Våra vardagliga inköp till våra byggen kan styras bättre. Vi handlar idag på många brädgårdar i
Stockholm. Vi är små kunder hos de flesta och mycket material bara ropas av, förvisso oftast med ett
avtal i botten. Nu ska vi koncentrera våra inköp hos ett fåtal brädgårdar och vilka det blir kommer styras
av vårt nya avtal som ska tecknas med ett fåtal. Vi kommer göra en varukorg där 10-15 produkter finns
och där lägst pris gäller. Givetvis kommer vi ta hänsyn till hur bra de olika brädgårdarna är på att svara
på offertförfrågningar när vi går ut och frågar på olika objekt. Enbart de som vi vet är skickliga på
leveranser och service är tillfrågade.
Vi har undanbett oss alla former av kickbacks och omsättningsrabatter. Allt för att förenkla framtida
prisjämförelser och av respekt för våra slutkunder.

Vårt Stafettlopp måste leva bättre
De rutiner och processer vi måste följa för att vara säkra på att vår produktion fungerar har vi samlat
under ett namn, Stafettloppet. När vi gör missar ute i produktionen, vilket händer, eller tappar något
mellan stolarna, har nog också hänt, så beror det väldigt ofta på att vi helt enkelt struntat i vårt
stafettlopp. Det här måste bli bättre. Vi ska fokusera på att utbilda oss bättre i hur vi ska leva vårt
stafettlopp. Vi ska också återuppta arbetet med internrevisioner för det lär vi oss massor av.
Det här var några exempel på vad vi jobbar med just nu! Som sagt, engagera dig och hjälp till. All ny
energi i arbetet för ett ännu mer lönsamt Dipart är av godo.
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Dipart Norr
En tidig måndagsmorgon i
mitten på september
gjorde vi på redaktionen
ett besök hos herrarna
på Dipart Norr.

Varannan måndag har de ett driftsmöte för att gå
igenom hur det ser ut i pågående projekt. Alla får
berätta hur de ligger till på sitt projekt och om det
uppstått eventuella problem eller något annat av
intresse. Det är ett bra sätt för alla att träffas och
kunna ventilera olika frågeställningar, då de är på
olika håll och arbetar varje dag.
Gänget på Dipart Norr har nära till skratt och de
skämtar gärna då och då under mötets gång.
De ville prompt posera för kameran innan de skulle
ge sig av för dagens värv ute på våra byggen i
Sigtunatrakten.

Längst fram på bilden ovan ser vi Jesper som är tillbaka
i tjänst efter pappaledigheten. Bakom, längst till vänster,
sitter Daniel som är nyanställd och som medverkade på
sitt första driftsmöte.

Gjutasfalten läggs
i etapper.
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Dipart Norr renoverar ett kök på en förskola

Jonnie, en av våra duktiga
medarbetare, visar upp vad
som en gång var – och snart
åter ska bli, ett kök på en
förskola i Sigtuna. Här har en
vattenskada gjort att hela
köket fått rivas ut. Efter
avfuktningen är killarna nu
igång med återuppbyggnaden
av köket.

Det är mycket material som ska på plats
innan Norman och Jonnie kan börja.
Här kommer gipsskivorna som ska upp
innan kakling av alla väggar kan ske.
Hela köket beräknas vara klart i slutet
på oktober.

Två skojfriska killar som
gärna busar när vår
utsände fotograferar.
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Dipart Norr bygger en vacker pergola…
I Sigtuna står ett ståtligt gult hus. Här på husets baksida
fanns tidigare en stor gräsmatta där ägaren istället
önskade en pergola med pool. ”Inga problem” sa Pastorn

När Dipart Norr startade i början på
juli fanns en nygrävd pool och inget
mer. ”Vi tog över och Mjösberg och
Joey har hållit i arbetena på plats”
sa Pastorn och berättade att förutom
pergolan har avancerad elbelysning
över baksidan, stenarbeten, granittrappor och ett fint däck av
specialvirke skapat en baksida som
säkerligen är Sigtunatraktens
finaste. Pergolan kommer ha både
pumprum och omklädningsrum samt
en härlig relaxyta. Den är för övrigt
byggd i samma stil som huset med
detaljer som takkupol.
Så snart pergolan står helt färdig
ska vi på redaktionen göra ett besök
och fotografera för ett kommande
nummer av Monthly.

Här pågår slutfinish med invändiga detaljer i pergolan.
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Dipart Syd – Röda gården

En gråmulen tisdag besökte vi på redaktionen vårt affärsområde i Länna. Här är det allt
annat än grått! Man möter en kontorsetablering som lyser klarröd när man kör in på
området och containrar och bodar i samma röda färg.
Härifrån utgår Jimmy, Pettan, Stene och alla killarna på Syd. Och Agneta förstås!

Jimmy svarar
på ett av alla
de samtal som
hinner ringa
medan vi
befinner oss i
Länna.

Stene och Jimmy står inne i vårt tält och diskuterar
hur saker ska placeras.

Forts. från första sidan

Dagen innan vår reporter kom på besök
fick Svenson ställa in jobbet ute på
Dalarö. ”-Det regnade och vi kunde inte
täcka av presenningen. Vi är redo att
kasta på den igen nu om regnet
kommer” säger han och jobbar på trots
att svarta moln hägrar på himlen.
Vi på redaktionen håller tummarna för att
vädrets makter är på vår sida så taket
blir färdigt på utsatt tid.
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Dipart Syd - Nazif har tagit sig an en vattenskada.
Villaägaren hade bara bott i sitt nyköpta
hus några månader när hon upptäckte
fukt på fasaden.
Dipart Syd blev kontaktade av
försäkringsbolaget och efter att ha
undersökt läckans omfattning
konstaterades att hela betonggrunden var
blöt, vilket medförde en total renovering
av 120kvm golv samt en del väggar i huset.

”-Det här jobbet ska
vara klart till jul”
berättar Nazif
medan vi balanserar
på de golvbrädor
som fortfarande
ligger kvar i husets
kök.
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Dipart Syd - Många bollar (och anställda) i luften
Ett annat av Dipart Syds pågående projekt är att
renovera balkonger på några flervåningshus i Järla.
Här träffade vår utsände Andreas som vant gick runt på
byggställningarna högt uppe i luften.

Att renovera 12 balkonger
uppskattar Andreas till
ungefär två och en halv dags
arbete. Andreas berättar
också att han stormtrivs på
Dipart.

”-Jag har aldrig tidigare jobbat på ett
byggföretag där alla hälsar så glatt på
varandra som man gör här” säger han.
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Skateboardrampen, det blir inte alltid som vi
tänkt oss…
En fredagseftermiddag
fick vi ett samtal från en
kvinna som undrade ifall
det är vi som jobbar med
skateboardparken vid
Magelungsvägen. ”Ja det
stämmer” svarar Jenny i
receptionen.
”Ok, då bör ni nog få
veta att det sprutar
vatten här…”

En vattenledning hade
brustit och MYCKET
vatten hann det bli.

Peab har en stor entreprenad som
gränsar till vår. Bilderna nedan är
tagna över deras arbetsområde.
Till höger kan skymtas taket på en
minigrävare, endast hyttens övre
del är ovan ytan.

Till vänster en bild EFTER att vattnet
försvunnit. PEAB får börja om i princip
från början med sin del. Allt var klart för
gjutning. All armering och formsättning
var klart. Men det finns tillfällen då det
kan vara negativt med att armeringen
vilar på frigolit. Det här var ett sådant.
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Rampens konstruktionsbetong är klar.

En häftigt lackad
företagsbil!

En vecka efter intermezzot med
den trasiga vattenledningen var
vattnet borta och produktionen
åter igång.

Tony ruggar ytan på rampen för att säkerställa att den slityta
vi ska gjuta ovanpå konstruktionsbetongen ska fästa.

Witali håller här på med att formsätta en trappa ner från
rampen. Bara det är ett ordentligt jobb!
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Nya jobb inför hösten
• På uppdrag av Heba Fastigheter ska vi renovera
42 balkonger i Västertorp. ”Vi ska renovera och
måla dem” hälsar Thomas och fortsätter med att
berätta om alla jobb vi har i Bromma.
• På Murarvägen 3-5 och 7-9 ska 36 balkonger
renoveras.
• Brf Satiren, här ska vi renovera ytterligare 35
balkonger.
• Ståltrådsvägen, fasadrenovering som kommer
pågå i två säsonger – en i höst och en i vår.
Sammantaget ska det läggas 4000kvm ny puts.
Här var Thorsell med och renoverade balkonger för
6 år sedan, då som försteman! Nu är han bland
mycket annat ansvarig för all vår IT.

Thomas har just skrivit på ett avtal med Trygg Hansa
gällande byggservice som sträcker sig över tre år.

Vi får förfrågningar från försäkringsbolag som vill att vi utför deras skadeärenden, vilket vi givetvis
gärna åtar oss om villkoren är acceptabla.
I dagsläget har vi ramavtal med Trygg Hansa, If, Länsförsäkringar, Moderna försäkringar och
Trygghetsförsäkringar och mellan 10-15 av oss är fullt sysselsatta enbart med detta.
Jesper på Dipart Norr har utbildat sig i ett kalkylprogram som heter Meps. Det är särskilt framtaget för
att underlätta kalkylering av försäkringsskador. Hans fokus framöver kommer vara försäkringsärenden.
Tanken är att Norr och Syd av geografiska skäl ska samarbeta när det gäller försäkringsärendena.

(Delvis) nya medarbetare välkomnas:

Mikael Olsen

Daniel Åkerström

Snickare på Dipart Syd, började redan i maj
men har inte tyvärr inte varit med i Monthly
förrän nu. Varmt välkommen till oss Mikael!

Började i augusti och jobbar som snickare
med gänget på Dipart Norr. Också du är
varmt välkommen Daniel!
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Semestrar

Ett arbete med att se över hur vi
hanterar våra semestrar har inletts!
Tidigare år har alla fått semester i stort sett efter önskemål.
Det är givetvis trevligt att kunna gå alla till mötes men
konsekvenserna i form av bristande bemanning vissa
perioder och besvärlig planering har varit kostsamma.
Därför kommer vi nu att ordentligt tänka igenom hur
semesterperioderna ska läggas så det blir bra för den
enskilde och praktiskt genomförbart med tanke på vår
produktion.
Vi kommer innan årsskiftet meddela vad som gäller för
2012. Sedan kommer alla få lämna in sina önskemål
redan i februari.

Ett dilemma vi har är att våra betongjobb är så säsongsbetonade. Det är svårt och kostsamt att arbeta
på vintern och därför finns det heller inte många jobb då. På sommarhalvåret vill våra beställare få sina
betongjobb utförda vilket leder till att vi har oerhört mycket att göra och dessutom ska vi hinna med att få
semester. Så Grzegorz och Niklas från vår MB-grupp kommer träffa Jens för att se om en lösning går att
hitta. Det gäller enbart de betongare som jobbar i AO-områdena Betong och Projekt (balkonger).
Vi som berörs av det här får gärna delge vår åsikt till någon av de tre.

Ett höghus i Skarpnäck

Mm, vi tar gärna
emot ännu mer frukt…

Andy hade trädgården full av äpplen…

I sommar har vi färdigställt bytet av balkongräcken på
trettioåtta lägenheter i Skarpnäck. Detta var den tredje
etappen vi gör i området.
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Så han plockade en IKEA-kasse full och åkte
med den till Bryggan i Högdalen.
En mycket uppskattad gest av personalen
där, särskilt av Kajsa i köket som nu kunnat
koka en massa äppelmos åt gästerna på
härbärget. Även Mauritz har varit förbi en
sväng med äpplen och personalen där hälsar
och tackar! Bredvid Andy står Rosa och
njuter av ett nyplockat äpple!

Vill vi ha ett hockeybockeylag i vinter?
Det har kommit en förfrågan om vi på Dipart vill anmäla ett lag till korpen i år.
Laget behöver minst 12 spelare och någon av oss får ta rollen som lagledare.
Att vara lagledare innebär att vara den som kallar till matcher med mera.
Givetvis får man också ansvara för all
eventuell barmarksträning.
Anmälan går bra att göra genom Jenny,
antingen per telefon eller e-post.
Sista dag för anmälan är den 12/10.

HEJA DIPART!

En bild från en vinstmatch 2007.

Våra nya broschyrer har gått till tryck!

Efter många timmars redigering har vi nu äntligen fått våra broschyrer färdiga. De har just skickats
till tryck och kommer finnas till för oss vid kundbesök, mässor och andra försäljningstillfällen.
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Var med och tyck till!
Vilken bil har snyggast stripning? Kanske fler än en eller ingen alls? Hör gärna av dig till Jenny med
din åsikt om du vill vara med och påverka hur våra bilar eventuellt kan komma att se ut framöver.
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Resultatet av insamlingen till
svältens offer på Afrikas Horn.
Målet för insamlingen var att kunna ge 425
familjer mat i 10 dagar.
Efter avslutad insamling kan konstateras att vi
inte nådde riktigt ända fram men en bra bit på
vägen! Vi kommer att skänka 40 200 kr till de
överenskomna organisationerna till höger och
Afrikas
horn
sett från
rymden
med detta
bidrag
har vi
hjälpt 268 familjer att få
mat i 10 dagar. Det tycker vi på redaktionen är
riktigt bra! Sträck på oss!!!

Vision.nu i höst
De flesta av oss känner redan till organisationen Vision.nu som
vi jobbat med och varit huvudsponsor till sedan 2002. - Vi utför
synundersökningar och provar ut glasögon vid samma tillfälle
ute på Stockholms härbärgen. Allt sker direkt på plats och är
helt gratis.
Följande datum är nu inbokade för kommande aktiviteter som vi genomför
tillsammans med våra optiker.:
•Torsdagen den 13/10 kl 08.00-13.00 , Klaragården (härbärge för kvinnor)
Bara tjejer kan hjälpa till här. Lisa, Jenny, Marie, Shna och Agneta… Vi på
redaktionen litar på Er…
• Söndag 13/11 09.00- 15.30, ny gemenskap på Kammakargatan 36.
Vi har sedan 2002 varit huvudsponsor finansiellt men främst har vi bidragit
genom att alltid vara med ute och jobba som assistenter! Vårt arbete med
Vision.nu har nu bidragit till att 4000 personer gratis fått nya glasögon.
Det här är ett arbete som många av oss på Dipart har deltagit i och som
kommit att sammansvetsa oss som team. Skulle du vilja delta på någon av
ovanstående aktiviteter så hör av dig till Jenny.

Jimmy med den som är näst på tur…

Läsa en bok ikväll…

Skänk oss dina gamla glasögon!
Har vi ett par gamla glasögon som ligger i en byrålåda
och som inte längre används?
Skänk dem till oss så ser vi till att de kommer Vision.nu
till del.
Adressen är:
"Glasögon"
Dipart Entreprenad
Setterwallska Villan
131 36 Nacka

Tinne, förmodligen världens mest uppskattade optiker…
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