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I fokus: Vårt affärsområde Bygg…

Jarreth, Wiklund, Kevin, Augustin, Joel, Håkan, Andreas, Joakim och vår AO-chef Anders.
Stämningen var på topp när grabbarna tog med vår utsände på en vinglande hissfärd upp till våning 9 på
kvarteret Klamparen där vi utför en omfattande fasadrenovering. Anders passade på att tydligt visa vägen
för affärsområdets fortsatta utveckling samtidigt som han förtvivlat funderade på vart han förlagt sin hjälm!
Läs mer om affärsområdet Bygg på sidorna 3-9.
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Jag kan bara konstatera att vi jobbar på bred front
för att bli bättre som byggare. För jag vill citera vår
ordförande Rune Brandinger som nyligen skrev:

”Ekonomin är ju inget annat än en mätare
på hur skickliga vi är på att sälja, prissätta
och genomföra våra projekt.”

Vi fortsätter arbetet
med att förbättra vår lönsamhet…
Jag tycker vårt senaste kontorsmöte var bra. Vår
organisation var uppritad på tavlan. Vi började
högst upp och gick gemensamt igenom alla de
projekt som pågår med syftet att öka vår
lönsamhet.
Marie berättade att vi håller på att införskaffa ett
nytt affärssystem och vilka dess fördelar kommer
vara jämfört med det vi har idag.
Mats pratade om A4:an. Det papper där bland
annat kalkyl, upparbetade kostnader och prognos
sammanställs. Meningen är att projektledarna ska
få ett enkelt verktyg för att ha koll på exakt hur
deras projekt går.
Vi pratade om arbetet med våra inköpsrutiner som
tagit en ny vändning då vi blev kontaktade av två
KTH studenter som behövde en rejäl uppgift att ta
tag i för att på så sätt få ett utmanande
examensarbete.

Vi ska också ha klart för oss att arbetet pågår
överallt. Jag får ofta tips och idéer från alla de av
oss som är hantverkare. Nu sist satte sig Michael
från Holland och jag i fikarummet ute på
Sandberget. Han ville berätta hur de saxar sina
semestrar i Holland för att få produktionen att
fungera optimalt. Han hade flera bra idéer och
givetvis finns det mängder av saker som sker i
andra länder som vi kan dra nytta av. Vi har 17
nationaliteter på Dipart och med största sannolikhet
har många erfarenheter som vi bör dra lärdom ifrån.
Nyligen var Anders, Kaveh och Andy ute på Jonnys
nuvarande bygge (läs mer om Jonny på nästa
sida). Meningen var att ta del av olika sätt att
projektleda som Jonny nyttjade och som visat sig
fungera utomordentligt. Det tog inte en vecka så
hade Silver anammat flera av Jonnys idéer!
Bland annat den med whiteboarden.
Vi ska fortsätta så. Hitta det som inte fungerar,
fundera ut varför och hitta nya bättre sätt att göra
samma sak och som fungerar bättre.
Ständiga små förbättringar!
Eller som japanerna säger, leva Kaizen!

Thomas började av affärsområdescheferna och
berättade hur han, Arto och John jobbar för att
deras AO-område Projekt ska bli ännu bättre och
de andra följde efter honom.
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VD Dipart Entreprenad AB

I fokus: Affärsområdet Byggs verksamhet

Anders Silver är affärsområdeschef för Bygg. Här flankeras han av våra projektledare Andy och Kaveh.
De tre tillsammans sköter idag försäljning, projektering och produktion tillsammans med hantverkarna
inom affärsområdet som presenteras mer på följande sidor.

Shna jobbar för alla
affärsområden, men det är
Bygg som nyttjar hennes
tjänster klart mest så hon ska
också vara med!

Jonny kommer börja som projektledare i Bygg så fort som
hans nuvarande bygge är klart, vilket är beräknat till feb-mars
nästa år. Han är specialist på special! Vindsvåningar, kök,
hotellbarer, ja allt som kräver snickerikunskaper utöver det
vanliga. Alla ser fram emot att han kommer till oss!
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Fokus Bygg: Morgonmöte på Klamparen
Vår utsände deltog som åhörare på ett
veckostartsmöte. På en whiteboard ritades de
närmaste veckornas produktionsmål upp och
bröts därefter ner så varje veckas mål blev
tydligt. Dessutom bestämdes det vem som
skulle göra vad och när det ska vara klart.
”Ett avslappnat möte men alla var ändå helt
fokuserade, diskussionen rullade fram och
tillbaka och efter en stund var alla med på
exakt vad som krävdes den närmaste
veckan” berättar vår utsände.

Utsikten kan vara den bästa i stan!

Joel och Augustin står högt upp på ställningarna vid Klamparen.
Joel ger sig snart ut i världen och kommer vara borta länge. Vilket häftigt äventyr som väntar - Bali,
Australien, Bondi Beach, surf…. Redaktionen vill få bilder Joel!!!

Vår etablering syns lång väg. Både om man
åker förbi och ser fasaderna från bilen eller
om man går förbi på strandpromenaden
nedanför bygget.
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Jarreth blickar ut över gården på
Klamparen.

Klamparen är inte vilken fasadrenovering som helst.
De bägge husen är enorma! Här ska de gamla
fasadskivorna plockas ner, de underliggande
gipsskivorna ska bytas, reglar ersättas, täckplast,
fönsterlister, fönsterbleck, balkonger, ny beklädnad
på räcken och samtliga terrasser ska renoveras….

Vi har ett väl sammansatt gäng på plats.
I bräschen för gänget går Augustin och Håkan.
Här ser vi just Håkan, skrapandes färg på en av
balkongerna. ”Ni har alldeles underbara killar,
vilken personal Ni har, de har verkligen blivit
populära bland de boende” sa byggledaren
häromdagen till vår ansvarige utgivare.
Balkongräckena ska få ny beklädnad i form av
glas. Här ser vi provmontaget med det nya
glaset.
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Fokus Bygg: På Falugatan jobbas det ute…

Falugatan i Vasastan, en av 3-4 gårdsrenoveringar som rullar
just nu. När vår utsände besökte arbetsplatsen rådde full aktivitet
hos våra tre polska betongare Andrzej, Andrzej och Czeslaw.
”Från början ville vi blanda grabbarna med övriga betongare för
språkets skull, men då Andrzej pratar så bra svenska och de
jobbar effektivt tillsammans så har det fallit sig naturligt att ha ett
polskt innergårdsgäng, och det har vi inte
ångrat” sa Anders för en tid sedan.

Andrzej har tagit en ledarroll för laget.
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…och inne - Micke renoverar gamla fönster

Vi pratar riktigt gamla fönster. ”Det går snabbare att här på plats tillverka
de bitar som behöver ersättas än att åka till ett snickeri och få dem
framställda” sa Micke till vår utsände samtidigt som han jobbade med
fönstren. Vår utsände drog med fingret över de renoverade fönstren och
det gick inte att känna när det gamla träet övergick till nytt!

Gjutasfalten läggs
i etapper.
Att Micke har en känsla för
finsnickeri utöver det vanliga
var lätt att se.
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Fokus Bygg: Sandbergets innergård snart klar.
Rivningsarbetet var
enormt. Här besökte
vår utsände arbetet
och grabbarna
stannade upp och
vinkade till kameran.
Tänk er själva bara
logistiken med att få
ut alla massor och
rivningsmaterial
genom den trånga
porten ut till gatan…

Czeslaw in action
under en av de
första veckorna av
renoveringen.

Vi gör en film om innergårdsrenoveringen av Brf
Sandberget så grabbarna är inte bara betongare,
de är skådisar också….
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Här har vi kommit långt med formsättningen
inför gjutningen av det nya betongbjälklaget.

En bild tagen i mitten
av oktober. Gården är
så gott som klar. De
sista arbetena med
stensättning och
utsmyckning av gården
pågår.

Michael diskuterar
utformningen av en av
gårdens framtida
utsmyckningar. ”Arkitekten
har verkligen fått vara med
och bestämma här. Undrar
var de ska sitta och mysa
riktigt varma dagar” hörde
vi från redaktionen någon
säga.

Michael går här igenom rörarbeten
med Viktor på NVR, Nacka Värmdö
Rörteknik.
(Visste ni förresten att Michael har spelat
fotboll i Ajax ihop med Zlatan…..)

Under gården pågår iordningsställandet av källarförråden för fullt.
Om bara ett par veckor kommer den här innergården vara helt klar
och säkert en av Stockholms finaste. Då kommer vi kunna
följa vårt arbete i en film på hemsidan.
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Arbetet på Ditchen går framåt…
Vi kommer fram till ”Ditchen” skateboardrampen vi bygger i Högdalen. Arbeten med
ytbeläggning av grundkonstruktionen pågår
och vi har hunnit med hälften. Ett tält finns
ifall det regnar. Vi går ner till killarna…

Ett högt tempo är det första som slår oss, det andra är att det här måste vara jobbigt! Tunga moment,
bitvis konstiga arbetsställningar och ändå är engagemanget totalt! Rampen ska bara vara klar i tid.
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…för gänget på betong!
På andra sidan tältet fortsätter rampen och slutar i en stor
cirkel… Men vi har en bit kvar tills vi når den.

Förmodligen ett av Stockholms bästa betonggäng….!
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Vi är specialiserade på försäkringsskador….

Jesper från Dipart Norr är ute på besiktning.

Och när besiktningen är klar är det dags att
göra en kalkyl på vad renoveringen kommer
att kosta.

Dipart Syd (Länna) och Dipart Norr (Arlandastad) arbetar idag med Trygg Hansa, Länsförsäkringar, IF
och Moderna Försäkringar när det gäller inbrott, brand eller vattenskador. Jobben fördelas geografiskt.
Bägge affärsområdena har varsin grupp som är specialiserade på den här typen av skador. Allt för att vi
ska bli ”proffs på försäkringsskador”.

Pergolan ute i Sigtuna står nu färdig i höstsolen!

Mjösberg, Joey och vi andra som
varit inblandade kan gott sträcka på
oss lite extra, det blev riktigt snyggt!
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Vi utför en balkongrenovering på Murarvägen
Ett av AO-området Projekts jobb just nu är att renovera
balkonger på ett 3-våningshus i Bromma.

Armeringen ligger ytligt, oskyddade för
fukt och den ofrånkomliga korrosionen.

Arto är som projektledare med och styr, kontrollerar
och stöttar. Här går han igenom en produktionsdetalj
med Jurek och Gena.
Här har vi bilat bort och behållit den gamla
armeringen som ska kompletteras och gjutas
in i den nya balkongplattan.

Formsättningen har börjat…

Gena under arbetet med formsättningen

Ingo är en av alla våra skickliga betongare.
Han är med i laget som motor, garant för kvalitén och
mentor för våra något mindre erfarna betongare.
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Vision.nu jobbade på Klaragården.
Den 13:e oktober var vi i Vision.nu på Klaragården. Det är en kvinnojour i
Stockholm dit män inte har tillträde. Från oss kom Lisa och Agneta och
stöttade våra suveräna optiker som assistenter.
”Lisa och Agneta har varit med flera gånger nu och kan jobbet, de är alltid
duktiga” sa Tinne som i regel tar rollen som chefsoptiker när vi är ute!
Resultatet av en förmiddag tillsammans blev att 50 kvinnor fick glasögon!
Lisa är med så fort chansen
ges, uppskattad säkert av
gästerna men minst lika
mycket av våra optiker.
En häftigt lackad
företagsbil!

Agneta och Tinne i färd med att hitta just ett par glasögon
som har den styrka som krävs. Det är ett letande en
sådan här dag bland alla våra medhavda glasögon.
Och när vi hittar rätt! Då är det så man ryser…

Nytt bra jobb

Silver kom etta!

Redaktionen meddelar:

Affärsområdet Bygg har i vecka 42
skrivit på ett avtal med bostadsrättsföreningen Gökungen där en gårdsrenovering om sammanlagt 300kvm
ska äga rum.
Starten beräknas gå av stapeln i
januari och jobbet ska pågå i 4 månader.
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I förra numret av Monthly efterlyste vi ett
eventuellt lag till årets Hockeybockeysäsong. Den här gången var intresset
lågt och med endast 2 anmälda kan vi
konstatera att det inte blir ett lag i år.
Provar igen nästa år!

Vi tar tag i våra inköpsrutiner!

Vi har alltsedan Daniel slutade för att starta eget saknat en inköpare. Som en följd av det har inköpsarbetet
inte prioriterats i den mån det förtjänar. Nu tar vi tag i det! Två, som det verkar, extremt ambitiösa KTH
studenter tar sig an hela den uppgiften under en 10 veckors period. Båda två har förutom gedigna
akademiska studier också erfarenheter från näringslivet. Sebastian är 41 och har redan en diger
meritförteckning och Kristian är, trots färre levnadsår, även han meriterad. De kommer få Shna och Lasses
tidigare kontor och kommer bli en del av vår vardag från den 31 oktober.

Deras arbete ska ge oss verktyg för att kunna genomföra korrekta och objektiva inköp. Praktiska manualer
att ha i byggbodar, rutiner och processbeskrivningar….. De kommer bland mycket annat genomföra hela
processen när det gäller vårt nya ramavtal med brädgårdar. Vi hoppas mycket på deras arbete!
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Det är dags för oss att ha årets julfest!

Lördagen den 3:e december klockan 18.30 slår dörrarna upp på den gamla biografen Astoria
på Nybrogatan 15.
Kvällen inleds med en välkomstdrink och mingel, sedan kommer vi att ta plats vid ett klassiskt julbord
som toppas med ett rockband (Pastorns) och efterföljande galej med DJ. Det blir helt enkelt festen vi
inte vill missa!

Vi tar chansen till en oförglömlig kväll.

Anmälan görs till Jenny via mail eller telefon
Tel: 08-7169050
e-post: jenny@dipart.se
Senast den 18:e november.
När vi ringer Jenny så får vi inte glömma
namnet på vår eventuelle respektive.
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