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Vi lämnar vårt gamla lönesystem,
det nya är enklare och mer rättvist!

Stormöte!
Torsdag 2/12 är det dags
för stormöte. Vi håller till i
Solna mellan kl 12-16.

JULFESTEN
Vi släpper lite på hemlighetsmakeriet och avslöjar att vi
håller till i Tornvillan i
Vaxholm. Båten avgår kl
17:00 från Slussen vid
trappan bredvid Djurgårdsfärjan. Efter festligheterna
arrangeras transport hem kl
01:00 med buss till centralen
som även stannar vid Shellmacken i Täby – Roslagsnäsby. Alla varmt välkomna!
Vi anmäler oss till Leddya

Ny inredning till
Leddya på kontoret.
.

Vår MB-Grupp har rivstartat. Lönefrågan kom upp på dagordningen redan i första
mötet och nu efter ytterligare en sittning så har det gamla systemet skrotats och ett
nytt sett dagens ljus. Vi vågar nog påstå att det bara fanns vinnare med på den här
bilden!
Läs mer på sid 8-9
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Tack så hjärtligt Pettan för
grymt snygga ekhyllor/tidningsställ! Tack också
till vår nya kollega Andreas
som kom och monterade
upp dem. Lägg märke till
den enkla men smarta
uppsamlaren under borren..

Nu är det dags att kavla upp skjortärmarna och jobba med förändring.
Vi har mycket att ta tag i! Och det ska göras på kort
tid. Först har vi hela vår nya organisation som ska
bemannas och börja fungera. I teorin inga problem
men i praktiken så kommer det inte att gå smärtfritt.
Men jag tror att det är absolut nödvändigt att vi gör
det här. Det kommer leda till ett helt annat fokus på
lönsamhet och tillväxt. Det kommer inte längre
finnas några svarta hål där gubbar och material
som ingen kan ta ansvar över placeras. Utan allt
som har med en kostnad att göra ska ha en person
som är ansvarig för den. Istället för att Thomas är
ansvarig för intäkter och Anders för vår produktion
och därmed våra kostnader så kommer det
hädanefter finnas 5 affärsområdeschefer som var
och en har sitt tydligt definierade resultatområde!
Vi kommer prata mer om vår nya organisation på
vårt stormöte den 2 december.
Vi har numera en MB-Grupp. Den har redan satt
spår i vår dagliga verksamhet. Vi måste alla förstå
att den är här för att stanna och det är bara att
köpa läget. Som i de flesta löneöverenskommelser
så finns det nöjda och mindre nöjda medarbetare.
Nu får alla kollektivare lära sig att gå till sin MBgrupp med sina synpunkter och genom den
förändra till det bättre. Nu har vi ett jobb att göra
med att få vårt nya lönesystem att fungera från
den 1:e januari 2011.

Vi har precis genomlidit den största finanskrisen på
mycket länge. Minns hur tidningarna skrev om hur
Skanska, Peab, JM och andra stora byggfirmor
formligen halverade sina personalstyrkor. Hur våra
lastbilsföretag såg sina orderstockar smälta bort
som smör på en bastukamin och det är inte ens två
år sedan. Vi hade som tur är stabila kunder med
vilka vi hade långa bra ramavtal som tickade på
oavsett konjunktur. Nej föresten. Det var inte tur!
I vår värdegrund står det uttryckligen under
rubriken ekonomi ”Vi skall arbeta åt starka
beställare” så att vi har kunder som Sigtunahem,
Länsförsäkringar, ISS, Stockholmshem, Swedavia,
Wasakronan och ett flertal andra stora beställare är
faktiskt frukten av ett målmedvetet försäljningsarbete. Idag kanske vi ska tacka den som sa den
där meningen med starka beställare någon gång
under mötet vi hade i källaren på Settervallska
villan 2002 då vår första värdegrund såg dagens
ljus. Det är inte alls säkert att vår orderstock sett
likadan ut annars!

Men nu är finanskrisen slut och i dess kölvatten
kan vi se två år av bedrövlig lönsamhet. Vi har inte
förlorat några pengar att tala om, men heller inte
tjänat några. Och Dipart är som ett träd. Och precis
som ett träd behöver rötter om det blåser så
behöver vi på dipart en stark lönsamhet för att
kunna klara nästa kris. För den kommer, vi vet bara
inte när. Så 2011 blir året då lönsamheten åter ska
sättas i främsta rummet! För allas vår trygghets
skull!
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VD Dipart Entreprenad AB

Vi välkomnar med glädje fyra nya medarbetare!

Anders, även kallad ”Niten”, har en
längre tid arbetat som UE till oss
framförallt ute i Solna Business Park
ihop med Wedins gäng. Med goda
vitsord från samtliga och omtyckt i
gänget börjar han nu som anställd.
Varmt välkommen Niten!!

Andreas har fått en rivstart som servicessnickare ihop med Pettan. Med bred erfarenhet
närmast från BOL Entreprenad, kommer
Andreas bli en viktig kugge i vår utveckling på
sydsidan. Kul att se dig i gänget Andreas!!

Med sann entusiasm och energi
kommer Peter att prägla Norr med 30års byggerfarenhet och vishet skaffad
genom åren. Kommer närmast från
Peab och många år som egen
företagare. Jättekul att du börjat
Peter och välkommen in i gänget!.

Positiv och laddad till tänderna..
Sebastian har flyttat upp till Uppsala
från Småland och börjar på Dipart
Norr den 1 december. Kommer från
Blue Wall Construction i Jönköping.
Välkommen!!
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Rune vänder upp och ner på Dipart, ruskar
ordentligt och ut kommer något riktigt häftigt!

Det hela började med att Jens lyssnade på när Rune föreläste om nyttan med en styrelse. En lunch mellan
de två och samarbetet var igång. ”Innan vi ses på Ert kontor så vill jag se den ekonomiska rapporteringen”
sa Rune varpå Marie skickade allt vi hade. På nästföljande möte inledde Rune med följande redan klassiska
ord ”Jens, varför tjänar Ni inga pengar?” Resten är redan historia och en sådan där Rune är med och hjälper
oss att få till en organisation och en ekonomistyrning som är fokuserad på lönsamhet och tillväxt.

Efter den första chocken där vi egentligen allihop men främst Jens fick sig en i all välmening levererad skopa
så landade diskussionen i vad som behöver göras för att få Dipart mer effektivt och framförallt lönsamt. Vi på
redaktionen fick intrycket av att alla kände sig vid gott mod efter att de hört Runes sammanfattning av läget
och bedömning av vad som är nästa steg att ta.
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Och nu började arbetet!! Rune hade presenterat sin bedömning av vad som behöver förändras och till vilket
datum. Ledningsgruppen hade gett sitt bifall och sagt ”Kör Rune Kör”. Vilket innebär att vi ska omorganiseras,
ekonomins styrningssystem som tidigare enligt Rune var undermåligt ska läggas om och allt detta ska vara
klart till den 1 januari 2011. Vi har 6 veckor på oss. Och då lovar vi från redaktionen att samtliga inblandade
hade fullt upp redan innan Rune kom in i bilden. Och det ska vara färdigt till det nya kalenderåret drar igång.

Rune presenterade på senaste onsdagsmötet för alla tjänstemän sin analys av dagens situation, vad som
behöver göras och varför och hur vi för att kunna bli mer lönsamma behöver omorganisera oss. Dessutom
visade han oss den nya organisationen som ska gälla från den förste januari 2011.

Jens tycker det här är riktigt
festligt, ”Kan inte ha kommit
mer lägligt för oss på dipart”

John fick ansvar direkt genom att
få rollen som projektledare för
framtagandet av affärsplaner.
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Mats, tänker, analyserar och ser
hot och möjligheter i god tid.

Pågående balkongrenovering i Västertorp

60 balkonger är under renovering i det tio våningar höga huset i Västertorp, ett jobb beställt av Stockholmshem.
Vädergudarna kan man aldrig rå över, och i detta fall ställer kylan till det i form av svårigheter med målning och
plattsättning. Men inget är omöjligt! Jokisaari och nykomlingarna Saeid och Gena förbereder för gjutning.
Arbetsledaren Peter räknar med att balkongerna står färdiga om ca tre veckor, lagom till julstöket.

Jokisaari dammsuger balkongen inför gjutningen.

Saeid förbereder inför gjutning.
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Vi renoverar innergården åt Brf Sandberget!

Måndag morgon var det byggmöte på Brf Sandberget, Döbelnsgatan 71. Det var inte lätt att hitta
för vår utsände med tre olika adresser föreslagna, och utan att överdriva var det helt klart de röda
byggbodarna som blev räddningen! Arbetsledaren Andrew och vår snickare Peter, går igenom
planeringen med beställaren ÅF och ordföranden i bostadsrättsföreningen. Denna gårdsrenovering
är alltså av modell större. 350 kvm innergård där bjälklaget helt skall bytas ut samtidigt som det är
full drift på pannrummet som finns under gården. Nya förrådsutrymmen skall fixas till när bjälklaget
är tillbaka och ny tvättstuga och nya entrépartier till gården. Ett riktigt fint jobb över vintern!
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MB-Gruppen förhandlade med ledningen om lönen!

Mats

Norman

Rolle

”Z”

Silver

Jens

De stora förändringarna som killarna från MB-Gruppen ville ha igenom kände ledningen till. ”Bort med
bonussystemet då det är godtyckligt. Ibland fyller kunderna i enkäten på ett seriöst sätt men ibland har de aldrig
ens varit på bygget och då blir det inget bra” sa Rolle och från ledningen kan vi tyvärr bara instämma.
”Förstemannatillägget gör att några får ta ett stort ansvar men resten tar ett steg tillbaka och det är definitivt inte
bra” sa ”Z” som själv ofta är försteman. Det som gav tyngd till deras argumentation var att alla i MB-gruppen
har varit eller är förstemän och kommer se sina tillägg försvinna.

Då var vi överens om att det skulle förenklas. Med hur mycket ska grundlönen höjas ville alla veta. Först blev
det lite av ett ställningskrig. Vi hade varit förutseende nog att räkna ut att i snitt hade 89% av alla våra timmar
gett bonus och den låg i snitt på 10.50. När det gällde förstemannatillägg så blev det 2.40 per timme utslaget på
samtliga timmar. Så totalt sett hade vår tidigare lön legat på 177.55 utslaget på samtliga på firman men tidigare
så hade förstemän haft mer och jobbade man på jobb med bra bonus så kunde lönen ibland vara så hög som
195 kronor i timmen som andra låg på 165 vissa perioder. Och så här ville inte MB-gruppen ha det.

”Vi tar fem minuter i varje grupp och pratar ihop oss” och så blev det. Här sitter grabbarna och diskuterar vad de
ska kräva som ny baslön
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Samtidigt i ett annat rum på kontoret stod ledningen i djupa samtal. ”Vad tror Ni de kommer begära?” sa Jens
och Mats spekulerade. ”Förhoppningsvis kommer de inte med något orealistiskt som vi inte kan möta men det
vet vi inget om, vi kan bara hoppas.” sa Marie. Vi beslutade att från ledningens sida bjuder vi 175 kronor i
grundlön istället för de tidigare osäkra 177.50. När vi återigen satte oss så blev stämningen åter munter då MBGruppen ville ha 177.50. Helt plötsligt så fanns det stora möjligheter att hitta något realistiskt att enas kring.
Åter igen tog vi enskilda samtal. ”Vi kan välja väg här” sa Mats och menade att istället för att tjafsa om några
kronor och ören så kan vi vara…. Vi bjöd 178 kr i timmen på villkor att vi alla jobbar för ett ökat engagemang
rakt över! Det är vi beredda att jobba för sa MB-Gruppen och vi var överens.

Jens skrev den nya timlönen 178 kr på tavlan. Den är hög vilket innebär att vi måste vara effektivare än den
genomsnittlige ROT-byggaren i Stockholm! Vår lön är runt 25 kronor högre än snittet för timlön i Stockholm och
12 kronor över snittet för jämförbara företag i vår storlek som har timlön enligt information vi fått av Byggettan.
Värt att nämna är att vi fått överenskommelsen sanktionerad av Byggettan! Vår värdegrund säger: Går Dipart
bra ska det komma alla till del. Lönen är justerad, nu ska vi justera vår lönsamhet! Det hänger på oss alla!!
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Jesper Hedlund ny arbetsledare på Dipart Norr

En glad Jesper Hedlund omringad av sina goa kollegor Janne ”Pastorn” Lund och Janne Thorsell.

Våra Caddy Biogas är för små, skivor får
inte rum. Så Pastorn köpte in rallysläp.

Plattsättningen ute på dipart Norr har blivit en jättegrej. Vi är
fem stycken idag och vill bli minst det dubbla. Mängden jobb
är enormt och Sigtuna har bett oss förstärka. Som en del i det
arbetet så tar Jesper steget och blir arbetsledare för de jobb
som rör vattenskador, plattsättning och kvarboende
hyresgäster. Vår rekryteringsansvarige blev matt när han
summerade intrycken referenserna hade om Jesper. ”Så
trevlig och kompetent kan ingen vara, det är omänskligt helt
enkelt.” Men att våra kunder och leverantörer är nöjda med
Jesper står helt klart så GRATTIS JESPER och lycka till i din
nya roll som arbetsledare.
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Vi tittar hela tiden på nya projekt!

Vi ska växa, det har vi beslutat. Det kommer innebära att vårt lager i Länna som idag är på 1800 kvadrat
snart är för litet. Dessutom så kanske vi vill ha bättre lokaler där i framtiden som grabbarna och tjejerna kan
utgå ifrån. Dessutom har Robban som idag hyr största delen av vår tomt meddelat sitt intresser för att hyra
resterande del också, dvs vår. Så det är naturligt att vi börjar titta på ny mark. Vi var med i en auktion om en
tomt på 7 500 kvadrat för någon månad sedan. Det är sluten omröstning och högst bud får tomten. Vi lade
650 kronor kvadraten men den gick för 706. Nu har en ny tomt varit ute för anbudsgivning. John tog sig an
ärendet och gjorde en ordentlig utredning och analys. Högst upp till vänster ser vi hur han presenterar hela
idén för vår Bank och dess chef Janne Burell. ”Ser mycket bra ut, men vi måste räkna lite på det” sa Janne.
Någon vecka senare lämnade han och Den Danske Bank ja till att vi la ett bud på den 19000 kvadratmeter
stora tomten och att de trodde på affären och ville finansiera den.

John och Thomas tittar hela tiden på spännande affärer, förutom den vardagliga verksamheten som
för Thomas del är balkongrenoveringar och för Johns arbete med vår ekonomistyrning.
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Det blev Svensk Folkhälsa Nya jobb!
Infra Nord
Stor kontorsanpassning på kort tid. Planerad
inflyttning i januari. Vi bygger nya tysta rum, nya
konferensrum, flyttar en massa belysning samt
kyla. Ventilation får dras om, kompl. av undertak,
nya golv, målning av hela lokalen ca 2400 kvm.
Uppdrag direkt åt hyresgästen. När detta är klart
så skall det kontor de sitter i dag byggas om med
start i januari.
Cia Magnusson från Svensk Folkhälsa kom till
vårt förra MB-möte och presenterade ett
helhetsgrepp för vår nya företagshälsovård.

Framnäsbacken
Här ska vi bygga om en gammal kontorslokal till
dels styrelselokal samt 2 st rum för övernattning.
Rivning påbörjas i december och bygget skall
vara klart till sista februari. Föreningen kommer
med mer jobb i fastigheten som vi kommer att
räkna på.

Ido
Kontorsombyggnad av lokal i Solna Business
Park på ca 1000 kvm. Uppdragsgivare är Fabege
med start v.45 och slutdatum v.4. Alla olika
yrkesgrupper inblandade så som el, målning, rör
mm. Vi bygger nya väggar med glaspartier.

Vi förhandlade vidare och insåg hur lika vi såg på
hur vår företagshälsovård bör se ut. Som tex, ett
tydligt telefonnummer att ringa, förebyggande
hälsotester och kunniga specialister under ett och
samma tak. Det ska vara enkelt för oss att få hjälp!

Det var inte svårt att komma överens och nu har vi
ett nytt samarbetsavtal för vår företagshälsovård. Vi
ser fram mot vårt stormöte där Cia och hennes gäng
ska komma och presentera på vilket sätt vi kommer
att kunna få hjälp av Svensk Folkhälsa.
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Sto bjöd Wahrenbergsgänget på kryssning!

Gänget som arbetat på Wahrenbergsgaraget
firade det lyckade projektet med att åka på
kryssning. Sto bjöd eftersom de varit den
största leverantören av material i form av bruk.
Kaveh hoppade in på trevligheterna med nio
betongare istället för Johan som var på
”honeymoon” . Bilderna talar för sig själv, och
medbjudna på kryssningen kan intyga att de
haft en minst sagt trevlig och minnesvärd
resa. Något som även stärker samanhållningen i gänget ytterligare.
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Hur har det gått på Brf Ankaret?

Vi gjorde ett litet återbesök på Alströmergatan. Trappan
som göts för knappt en månad sedan hade nu fått sin
rätta färg efter att ha brunnit. Ett riktigt konstverk till trappa
med sina asymmetriska former som leder ner till
vandrarhemmet.

En väldesignad
trappa tar form.
För ett otränat öga
var det inte lätt att se
hur form eller färg
skulle yttra sig, men
det hade såklart
killarna stenkoll på!

Grzegorz och arbetsledaren Peter diskuterar veckans jobbplanering.
Nästa på tur är gjutning av hela innergården. Armeringsjärnen ligger
klara och gjutningen började påföljande dag, i mörkgrå ton även här.

Sida 14

Vårt samarbete med härbärget Bryggan Vantör
som är en del i Convictus röner uppmärksamhet.

När Jens kom till kyrkan för att tala stod vår
gamla Bettan utanför. Bilen kommer till stor
nytta i allt från sjukhustransport till hämtning
av bröd från ICA MAXI i Nacka.
Dino berättade att på Bryggan finns det varje dag mellan 100 och 170 gäster som kommer för att få frukost eller
lunch. De har också tillgång till duschar, rena kläder och det finns en madrass att sova på för den som varit
uppe hela natten. Dessutom finns möjligheten, inte tvånget, att under avslappnade former få träffa
socialtjänsten, sjuksyster eller diakonissan. Ett exempel på en fungerande verksamhet är de 4
juridikstuderande som kommer en heldag i veckan och hjälper gästerna att ta hand om ett många gånger tungt
juridiskt bagage. Allt detta fungerar med en årlig budget på 1.6 miljoner. Så vi förstår att Dinos härliga gäng av
medarbetare är beroende av dessa fruktsamma samarbeten. Vi är också en väl sedd samarbetspartner. Vi
bidrar genom Vision.nu med glasögon som ofta saknas och ställer till problem. Men förutom det har vi gjort
mycket som kommit gästerna tillgodo. Några exempel är Rolle och Jonas som jobbat i köket när de är kort om
personal. Kim, Lisa, Stene, Andy och Åke som byggde om köket nu i somras osv.

Jens var inbjuden för att prata under temat ”Vad vi på Dipart får ut av samarbetet med Bryggan Vantör”
Orsaken är att den här formen av samarbeten mellan näringsliv, etablissemang och ett härbärge är unik
och flera organisationer ville få svar på frågan ”hur går det egentligen till? Hur gör Ni?”
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Convictus klädinsamling!
Mellan den 24/11 och 8/12 kommer vi på Dipart ha vår årliga insamling till Convictus Härbärge
för hemlösa i Högdalen. Kör ett race där hemma och samla ihop alla plagg som bara ligger
och tar plats (och din energi). Ta med allt till din etablering där Agneta tar hand om dem när hon
kommer förbi på sin veckorunda. Alla plagg uppskattas varmt hälsar Dinos gäster!
När vi samlat ihop alla kläderna åker vi med dem till härbärget i Högdalens centrum kallat
Bryggan Vantör. Där sorteras de och tvättas om det behövs för att omedelbart hängas ut på
”klädstället” där åtgången är stor och behovet skriande. Dinos gäster är som vi, de uppskattar
rena hela varma kläder av alla sorter, underkläder, tröjor, sockar, vantar och mössor.
Många tycker att varma jackor och skor är en höjdare på vintern.

Ni som läser det här men inte jobbar på Dipart!!
Gör en insamling, ring Agneta på 0707-322254, så
kommer hon förbi och hämtar upp plaggen. Du som vill se
hur kläderna kommer till användning är varmt välkommen
ner till Bryggan på Skebokvarnsvägen 341 hälsar Dino.
”Z” var nere och jobbade hos Dino
och hittade då ett par fräcka brallor…

Initiativtagare till vår årliga klädinsamling är Linda, här mitt i
sorterandet under första årets insamling tillsammans med Håkan.
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Ring så kommer
jag och hämtar!
0707-32 22 54

