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Agneta blev utnämnd till 2011 års medarbetare!
”Genom att utföra sitt arbete självständigt, professionellt och effektivt påverkar Agneta hela
Diparts välbefinnande på ett påtagligt sätt. Dessutom är Agneta alltid i första ledet när det
gäller att hjälpa andra, såväl övriga på Dipart som organisationerna Vision.nu (glasögonen)
och Convictus som vi som företag stöttar.”
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• Vi har i grunden gjort om hela mötesstrukturen på
Dipart. Möten som inte är berättigade har tagits bort
och andra har kommit till. Det finns en röd tråd i alla
möten och i den ekonomiska rapportering som sker.
• Det har kommit in en helt annan ekonomisk
medvetenhet i Dipart, mycket tack vare vår
styrelseordförande Rune Brandinger. Kostnader
ifrågasätts och skärs bort. Vi har mycket kvar att
jobba med men att det är en större kostnadsmedvetenhet nu än för ett år sedan är utom allt tvivel.

Att få fokusera på familjen och bara
njuta av lite ledighet, ladda batterierna..
Det tycker jag vi är värda med 2011 snart i backspegeln och med jul och nyårshelgerna framför oss.
Det har varit ett tufft år, tufft av flera skäl. Jag tror att
mest energi har gått åt till alla förändringar och
förbättringar vi genomfört. Det kostar att förändra även
om det är nödvändigt. För en sak är säker, marknaden
i form av våra konkurrenter den sover inte… Vill gärna
ge några exempel på sådant som hänt under 2011.
•

•

Vi har skapat ett helt nytt sätt att jobba med vårt
lager. Vid årets början var det utan tillräcklig
ekonomisk redovisning eller kontroll. Nu har vi
Dipart Syd, ett affärsområde som på mindre än
ett år gått från ett stort minus till lönsamt
affärsområde med både egen fungerande
byggserviceverksamhet samt vår internservice.
(som debiterar sin tid och även uppskattas för sitt
fina jobb). Sträck på Er alla Dipartianer som utgår
därifrån!
Vi har gått från ett gammalt affärssystem till ett
nytt vilket på sikt kommer hjälpa oss alla och
främst Marie och Jenny enormt när det gäller den
ekonomiska kontrollen och redovisningen.

• Vi har klarat av att gå från 144 miljoner i omsättning
till 175. En förhållandevis stor ökning vilket inneburit
att ett tiotal duktiga människor har rekryterats och
kommit in bra bland alla oss på Dipart.

• A4:an har kommit för att stanna. Det system som
Mats är pappa till och i vilket vi länkar ihop våra
kalkyler från Consultec, våra egna prognoser och
det faktiska utfallet från vårt affärssystem Hogia.
Det här blir ett effektivt verktyg för oss när det
gäller ekonomistyrningen av våra projekt.
Så med backspegeln framför ögonen vill jag tacka
2011 så gott. Skönt att det året försvinner. För det har
varit ett hårt år. Massor av jobb, för liten vinst men
trots allt så har många viktiga saker fallit på plats.

Jag vill också passa på att tacka de fem duktiga
affärsområdescheferna vi har, som genom sin härliga
förmåga att dra in jobb sett till att vi har fullt med bra
jobb hela vintern. Vill också särskilt nämna Thomas,
som jag startade Dipart med 1993 och som är
affärsområdeschef för Projekt. Han har i år stått för
den i särklass bästa lönsamheten bland alla våra
affärsområden. Utan honom hade ett flertal
investeringar inte kunnat tas!
Jag känner att 2012 kommer bli vårt år! Vi kommer få
betalt för alla de strukturella förändringar vi gjort och
kommer äntligen få en lönsamhet som till och med
Rune är nöjd med. Och det här ska ske utan att vi på
något sätt säljer ut den anda och värdegrund som
börjar växa sig så stark och som präglar oss som
företag.

VD Dipart Entreprenad AB
Och ansvarig utgivare av Dipart Monthly
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Vi behövde ett nytt, mer kraftfullt ekonomisystem och bytte därför till Hogia
Efter många turer fram och tillbaka
vann Hogia vår upphandling om
nytt affärssystem. Hogia har
många fördelar för oss som
byggföretag och är väl beprövat.
”Jag vill ha ett system som
fungerar från dag ett” sa Marie
bland mycket annat under
utvärderingsprocessen.
Marie och Jenny var först ut med
att få en heldagsutbildning
tillsammans med Marie från Hogia.
Det är ett stort system med många
finesser och det kommer att
underlätta vårt dagliga arbete med
ekonomi och löner. Även all
information gällande anställda på
Dipart kommer administreras här
vilket kommer underlätta för Mats.

Marie från Hogia tillsammans med Jenny och Marie. Korvstoppning var bara förnamnet!

Sida 3

I fokus: Vårt affärsområde Betong

Affärsområdet Betongs arbetsledning: Peter, Johan och Martin.
En trio som fungerar väldigt bra ihop. Peter och Johan är unga, välutbildade och hungriga.
Martin har 20 års arbetslivserfarenhet och är ännu hungrigare. Tillsammans tar de tre
tillsammans med alla våra duktiga betongare upp kampen mot de stora aktörerna i branschen.

Gjutasfalten läggs
i etapper.

Ditchen, 125 meter lång, 12 meter
bred och 5 meter hög på högsta
stället var lite av ett examensprov för
våra killar och tjejer på Betong.
Entreprenaden gick självklart inte
smärtfritt. Däremot fick Ditchen
betyget ”det var den bästa ramp jag
åkt på” från den professionella
skateboardåkare som var med på
besiktningen för att kontrollera
åkbarheten.
Fundera en stund… Vad kan Ditchen
väga?
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Favorit i repris: Gänget som gjort rampen och som ställt upp på ett fantastiskt sätt för att den skulle bli
klar så fort som möjligt! Och nu när den är färdig så kan vi bara konstatera att den blev riktigt bra.
När besiktningsmannen mätte ut var rampen låg mot de koordinater som stod på ritningen så skiljde
det bara millimeter…. Och då är denna betongpjäs som sagt 125 meter lång och ganska tung…..

Ditchen
väger
ungefär
1500 ton.
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Betong renoverar ett garage i Hjulsta
Under hösten har vi färdigställt
renoveringen av ett garage i Hjulsta
kallat Hörningegaraget.

Vi har vattenbilat bort gamla fogar,
lagt ny armering, och återgjutit nya
fogar. Dessutom har nytt tätskikt och
ny asfalt lagts på övre plan.
Inne i garaget var de gamla pelarna
hårt anfrätta av salt så delar av pelarna
har vi gjutit om.

På bilden ovan ses Petri
tillsammans med en av
våra UE i full gång med
att gjuta en ny fog.

Här har vi sysselsatt 4 av våra killar
under 4 månader. Besiktningen är
gjord och innan jul är allt avetablerat
och slutfört.
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Betong renoverar Larsbergsgaraget

Evertsson, vår vattenbilningsnestor, framför pumpen till
vattenbilningsaggregatet. Vår etablering syns i bakgrunden.

Jokisaari monterar form inför
renoveringen av alla pelare.

Lisa, snart fullbetald som betongare,
jobbar med montering av skyddsväggar tillsammans med Pawel.

Zygmunt, snickare i botten, sköter mycket
av formsättningen.
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Vi besöker Jimmy, chef Dipart Syd.

Jimmy, affärsområdeschef för Dipart Syd.
Så här ser vi honom större delen av tiden vi befinner oss ute på Länna. Det ringer non stop i hans
telefon och han svarar proffsigt på alla samtal. ”Det är viktigt att vara tillgänglig hela tiden” menar
han. Kanske är det Jimmys ständiga tillgänglighet och allt hårt slit under våren och sommaren som
har gett resultat? ”Att vi kunnat vända siffrorna är tack vare all nykundsbearbetning vi genomförde
tidigare i år” berättar Jimmy vidare.
Tillsammans med sina projektledare
Peter och Kim, har Jimmy förvandlat
vårt förråd i Länna till ett väl
fungerande affärsområde och vi
sysselsätter idag 14 man på olika
försäkrings- och servicejobb i södra
Stockholm. Extra glädjande är att
Länsförsäkringar var nöjda och valde
att förlänga vårt ramavtal ytterligare
ett år.
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En bod ska förvandlas!
Merparten av oss tillbringar tid i byggbodar när vi klär om, har raster eller byggmöten. Jimmy, som
tidigare arbetat med inredning fick en kul idé och började dra i lite trådar. En gammal bod ska snyggas
till och kommer att få en look vi inte är vana att se på en byggarbetsplats.

Idag ser den ut så här, men
snart kommer den ha tapeter
på väggarna, ommålade
skåp, nytt tak, spotlights,
skrivbord, nytt bord och nya
stolar med mera, allt i
Diparts färgskala vitt, svart
och rött. ”Det mesta
materialet som går åt har vi
redan och jag tror alla
kommer bry sig mer om den
här boden när den är något
utöver det vanliga” säger
Jimmy.
Vi kommer naturligtvis dokumentera arbetet av denna spännande förvandling!

Ramavtal med Länsförsäkringar
Vi har fått vårt ramavtal med Länsförsäkringar förlängt
ännu ett år.
Jobben från LF kan vara i princip allt vad en försäkring
på ett hus täcker, dvs inbrott, vattenskador etc. Vid
inbrott är det väldigt viktigt att vi snabbt är på plats för
att exempelvis laga ett lås, byta en dörr eller vad som
behöver göras. En vattenskada är något mer komplext
som byggjobb och sträcker sig oftast över en längre tid.
Det är roligt att vi får fortsatt förtroende från dem!

Thomas är firmatecknare
och får därför äran att
underteckna avtalet.
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Martin tar sig an en lärling.
Martin började på Dipart i slutet på
oktober som servicesnickare på Syd.
Han har jobbat i yrket i drygt 8 år och
tillsammans med honom går en av våra
vuxenlärlingar, Charlie.
”Det är en enorm skillnad på att ha en
lärling i skolålder och en vuxenlärling.
Jag blir så imponerad när Charlie
självmant tar tag i saker istället för att
stå och vänta på att bli tilldelad något.
Det är på det sättet jag märker att han
vill syssla med det han nu utbildar sig
till” berättar Martin.
Han behandlar Charlie som vilken
kollega som helst och involverar honom
i alla moment. ”Det är det lättaste sättet
att lära sig på, istället för att se när
någon försöker visa hur det ska gå till”
fortsätter han.
Martin har bestämda åsikter om hur en
lärling ska utbildas och de
erfarenheterna ska vi självklart ta till
oss. För självkritiskt kan vi nog säga att
det har inte alltid skötts perfekt tidigare.

Vi ska bli bättre på att stötta och följa upp våra lärlingar..
Vi har som företag ett ansvar att hjälpa våra lärlingar på deras
spännande väg till ett yrkesbevis. Det innebär att vi tillsammans
sätter en utbildningsplan och följer upp den med utvecklingssamtal
under vägen så att alla viktiga moment i utbildningen kommer med.
Mats lovar att 2012 ska bli ett år då vi verkligen tar det här ansvaret
mer på allvar och jobbar för att våra lärlingar ska få rätt vägledning
så att yrkesbeviset verkligen känns välförtjänt den dagen
utbildningen är klar.
Charlie, uppskattad vuxenlärling på Dipart Syd.
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Vår mångfald uppmärksammades av
Nacka Värmdö Posten

Nacka Värmdö Posten har en tid skrivit om mångfald i
olika former. Som avslutningsreportage ville de berätta om
ett företag som får det att fungera och som tjänar på det.
Därför fick vi besök av två proffsiga tjejer som skrev en
härlig artikel om ett besök på ett bygge….
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En hälsning från Dino på Bryggan i Högdalen
”Måndagar är ju lite sega… eller?
Måndag morgon och klockan är 07.45, telefonen ringer… Alois König - ägaren av Restaurang Rosen,
en genuint skön söderkrog på Rosenlundsgatan, uppmanar mig att komma förbi.
Alois håller noggrant reda på att Bryggan snart har sitt årliga julbord för hemlösa, en tradition sedan
flera år. Han har föreslagit sina leverantörer att bidra till julfesten genom att skänka maten till
Bryggans gäster. ”Bettan” - Dipartbilen, fylls med matvaror och jag styr mot Bryggan.
Väl framme möts jag av två härliga tjejer, Dipartkillen Joels syster och mor.
De kommer till Bryggan med massor av läckerheter till julbordet och med en hälsning från sonen
som är i Australien. Behöver jag säga att det värmer?
I nästa stund svänger två bilar från Dipart in mot Bryggan, ur kliver Agneta och Jenny. Bilarna är till
bredden fyllda med varma, rena och riktigt fina kläder till våra gäster. Sköna själar från Dipart har
gjort en stor klädinsamling igen, och Sigtunahem med personal har hängt på och deltagit i
insamlingen. Ni gör en jätteinsats!
Jenny, Agneta och några gäster bär in kläder samtidigt som tre unga förmågor från Medieinstitutet
anländer fullastade med kameror, mikrofoner och ljusutrustning. Det ska filmas, intervjuer ska göras.
Gatujuristerna anländer för att bistå våra gäster i juridiska frågor. Behöver ha en genomgång med
dem, intervjun får vänta lite… Så rullar lunchen igång, kön av kurrande magar ringlar…
In genom dörren kommer Micke från diakonin samtidigt med Nettan från socialtjänsten.
Expeditionen är knökfull av gäster, samarbetspartners och filmfolk - intervjun får vänta lite till…
Matgrossisten Matia´s skåpbil anländer till Bryggan och lämnar en stor varubur med kött och fisk
som de skänker till dem vi hjälper. Julbordet hemma!
Tillsammans har vi hjälpt de sjukaste människorna i samhället att få en lite bättre jul.
Visst känns det bra?
Ett ödmjukt tack från oss alla!
Dino Gerdin, föreståndare för Bryggan Vantör, en del av Convictus.”
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Julbord på Bryggan, en årlig succé!

Kön ringlade ända upp till Högdalens Centrum…..
Dinos kontakter i restaurangvärlden är
underbart generösa och skänker varje jul
gourmetmat för stora belopp. Det
tillsammans med Kajsas och de andra i
kökets gastronomiska kunskaper gör att
hundratals personer vallfärdar för att smörja
kråset på Bryggan Vantörs julbord!

Agneta var inbjuden som
hedersgäst. Men trycket från
alla gäster var stort och innan
Agneta visste riktigt vad som
hänt så fann hon sig bakom
de dignande matborden
stöttandes Kajsa och
de andra i personalen. Men
när det lugnat ner sig lite så
fanns det mycket god mat
kvar även till personalen (och
hedersgästerna).

Sida 13

Vår årliga klädinsamling till Bryggan

Pastorn, affärsområdeschef på Dipart Norr, är en
kreativ byggare. Han hörde av sig till Jenny på
Sigtunahem som direkt hakade på. Dessutom
tog Aleris efter och vips var det tre organisationer
som samlade in kläder. Agneta hade bråda dagar
med att samla in kläder från alla våra etableringar,
Sigtunahem, Aleris och vårt huvudkontor i Nacka.

Tre bilar proppfulla med kläder. Dino mobiliserar
och ett lämmeltåg börjar gå från bilarna in till
Gunsan som ansvarar för kläderna. Det gick
snabbt så var klädhörnan återigen värd namnet.
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Välkommen till oss säger vi till..

Patrik Liljegren
Dipart Syd

Martin Hen
Dipart Syd

Snickare, kommer närmast från
Söderorts Bygg & Fastighetsförvaltning
Hade dessförinnan eget företag i 3 år.

Snickare, som närmast kommer från
Svensk Inredning där han verkade som
både snickare och platschef.

Johan Gonzales Gerisch
Projekt

Tony Elo
Betong

Betongare, arbetade på Stark
Innan han kom till oss på Dipart.

Betongare, kom till oss från Riviära och
har anslutit sig till vårt vattenbilningsgäng
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Årets julfest gick av stapeln…
Vi tackar Dipart Norr
för deras insats som
arrangör av årets
julfest på Astoria!
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