Monthly

h har tecknat ett
oerhört värdefullt ramavtal med oss!!
Stora vatten och brandskador kommer
nu bli en utmanande del av vår vardag!!

Hockey bockeylaget
har äntligen gjort det!

Nämligen vunnit en match.
Det var Ericsson som fick
stryka på foten när Dipart
Rangers med ett fulltaligt lag
och med vindsnabbe Joel
tillbaka i laget var bättre än
någonsin. 7-2 skrevs de
historiska siffrorna till.
Grattis grabbar!

Juha och Foppa har
slutat. Så blir det ibland när
en provanställning föreligger.
Det är på prov och det krävs
att bägge parter är nöjda för
att man ska fortsätta och så
var inte fallet denna gång.
Vi önskar dem lycka till på
nästa jobb.

Grattis Zygmunt som
Fotograf: Anders Silver

Silver är ansvarig för vår byggservicedel där brand och vattenskador
iordningställs. Och till sin hjälp har han arbetsledarna Andy och Håkan.
Här ses just dessa två under en informationsträff för ramavtalsbyggare
hos LF. Jobben kommer hela tiden variera både till form och storlek och
ofta kommer vår hantverksmässighet att ställas på stora prov!
Jättekul. Och att ro hem ett sådant avtal i krisens 2009 är helt fantastiskt!!
Silver

För att kunna budgetera arbetena vi gör åt
Länsförsäkringar så måste vi kunna lägga in
arbetskostnaderna i LF´s kalkylprogram Meps!
Här går Silver en intensivkurs i, ja just det, Meps!
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fyller 50 år den 22 februari.
Vi kommer njuta av tårtan!

Nytt jobb i Nacka!
Vi har fått förtroendet att
renovera ett gammalt torp
som är K-märkt. Roffe håller
i jobbet och Kim ska också
vara där. Så långt allt klart.
Vi startar omedelbart.

Nytt jobb åt
Familjebostäder
Redaktör´n vet ännu så
länge bara att vi ska bygga
en ny brandväg till en
fastighet på Tegnérgatan.
Kul, vi återkommer!!!

Ytterligare 2 gasbilar!

Värt att nämna om
våra företagsbilar.. ...

Under mars månad kommer Silver och Jens sätta sig
ner och titta över om rätt kille har rätt bil med tanke på
Diparts uppdrag och de behov dessa genererar.
Tumregeln är att bilen ska täcka ett behov. Dvs har en
viss person inte längre behov av bilen för att kunna utföra
sitt jobb och någon annan har ett större behov då ska
bilen byta förare.
Slutsats: Behovet styr vem som ska ha företagsbil.

Många av oss var inte med 2002 då den första ”våra Det
Regeringen har successivt tagit bort vissa av de ekonomiska fördelarna med att köpa miljöfordon. Givetvis
beklagar vi det men vi kommer fortsätta att köpa miljöbilar
även om de ekonomiska incitament tas bort. Här ser vi en
av våra två nya Golf Caddy Ecofuel. Dvs Caddybilar som
går på biogas. Kanonbilar!. Vi har ett helt gäng nu (9st).

Flaggor är vackert!

Eller hur.. ..

Vi sponsrar Hammarbys
pojklagsbandy med overaller!

Fredrik på Din Bil har sålt bilar till oss sedan 1995.
Här ger han Peter nycklarna till hans nya tjänstebil!

”självklart
Sickan”

Lukten i en ny bil är få förunnade att uppleva. Det luktar
alldeles speciellt. Riktigt fräscht och så mycket kvalité.
Mario sitter här och njuter i sin nya Caddy Ecofuel.

Det är lite speciellt när man kan göra en skillnad för några
ungdomar. Vi tror vi gjort det för ett gäng knattar i
Hammarby som genom oss fått en lagoverall.
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Nya friska jobb som vi drar igång.
Brf Jupiter i Täby. 148 balkonger som skall renoveras med kvarsittande betongräcken, en svår
nöt att lösa kan många tycka men inte för byggproffs. Start 1:a veckan i mars med ställningar och
pågår sedan till början på december. Och givetvis med ett planerat avbrott för semester.
Försteman för detta mycket intressanta projekt är tänkt att Mattias skall vara. Dessutom blir det
3-4 gubbar till och alla våra UE förstås. Knappa 7 miljoner är ordersumman på.
Djupängen. En liten kontorsanpassning i en månad för 4 man med lite tillhörande UE. Snabbt
jobb som kan leda till mycket mer då beställaren Pahléns pooler AB har långt gångna planer på att
bygga ett kontor och lager/tillverkning på ca 5000 kvm intill denna arbetsplats. Så nu skall vi visa
vad vi kan och vad vi har för resurser. Planerna är att Wedins gäng tar detta men man vet ju aldrig
vad som kan hända i Solna, det kanske poppar upp något spännande där, ca 400.000 är
ordervärdet på.

Vi har ett kanongäng på Arlanda där vi på ramavtal
åt Luftfartsverket utför alla typer av jobb. Här ser
vi två av klipporna i laget, nämligen Z och Roger.

Det börjar bli schysta fordon i vår vagnpark....
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Pastorn och Thorsan räknade hem
byggandet av en vaktkur ute på Arlanda!

Här är grabbarna i full gång och enligt vår utsände så kör de så det ryker.
Det är inte klokt hur Dipart Norr går från klarhet till klarhet!

Ibland byter Z ut sin Boeing mot något
lite mer lätthanterligt. Denna dag var
en sådan dag!
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Nyproduktion är det inte ofta vi har.
Synd för att vi är bra på det visar
faktiskt allt erfarenhetsutbyte.

Consultec höll kurs i kalkyl- Nu är det dags för jobb
eringsprogrammet bidcon. ute på härbärgena igen!!

Räkna på jobb, räkna på jobb, räkna på jobb, räkna
på jobb, Räkna på jobb, räkna på jobb, räkna på
jobb, räkna på jobb, vi får ett…. Säg att vi får ett
jobb av tio! Det är dyrt och energikrävande att
räkna olika offerter. Så om vi blir effektivare och
mer pricksäkra i vårt kalkyleringsarbete så är
mycket vunnet. Här går alla som är involverade i
kalkylerandet kurs i programmet bidcon.

”Det är tuffa tider och vi
har inte riktigt fullt för alla!”
”Men det räknar vi snart med att ha. Inne på
kontoret är fokus inställt på sälj och vi ser alla på
Dipart gemensamt till att våra kunder blir mer än
nöjda så vi kan få fler uppdrag. (Till 80 % lever vi av
våra befintliga kunder .)

Att varsla och dra ned på antalet anställda på
grund av lågkonjunkturen för att spara pengar är
inte aktuellt! Alla vi som nu jobbar är så bra och
så värdefulla för Dipart så jag tror det vore
ekonomiskt tokeri och dessutom otrevligt att
kortsiktigt välja personalneddragningar som en
lösning på lågkonjunkturens verkningar. Vi ska
istället alla vara ännu mer på tå så har vi snart
fullt upp överallt igen! Vi har råd och de
ekonomiska musklerna som behövs för att under
en tid satsa på utveckling av Dipart och mer
Foto Torsten
utbildning
avAnderberg
oss alla och därmed bli ännu mer
redo när det drar igång för fullt igen.
Jens Hoffmann
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22/2 Klara Gården, som är ett ställe enbart för
kvinnor. Våra kunder här har ofta blivit illa behandlade
och finner på Klara Gården en fristad från det vanliga
livet ute på stan. Hit får bara kvinnor komma. Linda
och Yasmin har anmält sig!! Bravo tjejer.
15/3 arbetsdag hemma hos Tinne ute på Ingarö där vi
börjar jobba klockan 11.00. Förra året var Ebert,
Witali och Lillmatte med och tvättade, lagade och
packade ner glasögon efter det att optikerna mätt
styrkan på de begagnade glasögonen. Det blir en
jätterolig arbetsdag. Mat och fika bjuder Vision.nu på.
Intresserade ringer Jens och anmäler sig. Detaljerna
med karta och annat tar vi sedan med dem som åker.
26/3 Convictus i Högdalen där vi ska börja jobba
klockan 9.30. Vi behöver två
dipartianer som assistenter.
16/4 Frälsis vid Hornstull. Här
börjar vi jobba 09,00 och vi
Behöver 2 assistenter från oss.
15-17/5 Vi åker till Stadsmissionen
i Göteborg och vi behöver
2 assistenter från Dipart.
Det blir alltså minst 3 hela dagar.
Vanliga arbetsdagar utgår vanlig lön. Annan tid utgår
symboliskt 1 000 kronor per dag + mat, logi och
resekostnader. Vi ringer Jens i samtliga fall om vi
har frågor eller om vi bara vill anmäla oss. Det är
garanterat ett minne för livet att vara med en dag!!

Frågan om yrkesbevis är
löst med facket tills vidare!

Ytterligare nya direktiv har kommit. Och enligt Jens
som förhandlat med Byggmästarföreningen och
facket så känns det ibland lite hopplöst. Det är
politik på hög nivå. Men nu är följande bestämt.

Diparts killar, de av oss som är från Polen, ska
genomgå ett YTP (yrkestekniskt prov) den 16:e april
klockan 08.00 på Kungsholmen i Byggmästarföreningens lokal. Vi kommer se till att en tolk finns
närvarande. För att vi ska kunna klara av provet har
Yasmin idag beställt hem prepareringshäften för
både snickare och betongare. Dessa häften är
gjorda för att man ska plugga dem och därefter klara
av provet. Kontoret tar kontakt med dem det gäller
och anordnar en studiecirkel.

Ett litet blodprov ger mycket värdefull information.

De som klarar provet blir fullbetalda från dagen då
provet skrevs!

Anne har träffat alla och
vår hälsoprofil är klar!!

Här redovisar Anne de samlade resultaten för Jens.
Värt att nämna är att han blev jätteglad då vi verkligen
lever sundare idag än för 2 år sedan.
Men det vore bra om vi på individnivå kunde:
•Ge ännu mer stöd till individen i det förändringsarbete
som krävs för att börja leva sundare.
•Hålla frågan levande; en punkt om hälsa på alla möten
•Ta upp frågan om kosten på medarbetarsamtalen.

”självklart
Sickan”

•Kost- och motionsvanor behöver fortsatt förbättras.
•Fortsätt satsa på Midnattsloppet.
•Hälsoprofilen ger tillsammans med positiva
Dominik upplevelser
från Schweiz
av gjorda förändringar en bra feedback.

Samtliga på Dipart har nu genomgått den 90 minuter
långa undersökningen där Anne kollar allt. Hur äter vi?
Sköter vi vår motion? Nyttjar vi för mycket tobak? Och
så vidare. Annes vakande öga missar ingenting och
när det finns skäl för det så går hon vidare med det
hon hittar genom att själv komma med förslag på
förändringar av vårt sätt att leva. ”Ta en lång och skön
promenad ett par gånger i veckan och sluta med
fikabrödet” eller så remitterar hon oss till en specialist.

Förstå att det är var och ens ansvar att sköta om sin
kropp så den fungerar och orkar med en dags arbete.
Och om vi på Gruppnivå kunde:
•Rekrytera de medarbetare som behövs med tanke på
den kraftiga omsättningsökningen vi haft under 2008.
•Se till att processerna är tydliga och effektiva så
planeringen och starten av nya jobb blir professionell.
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Sammanfattning av hur hela firman mår kan nu göras
efter att vi gjort hälsoprofilsundersökningen med Anne
Hälsovanor
•64 % av oss motionerar regelbundet minst en gång i veckan
•71 % har hälsosamma kostvanor
•54 % är nikotinfria (egentligen har vi bara snusare)
Hälsoupplevelser
•21 % upplever ofta symptom som kan vara stress- eller belastningsrelaterade (mest inne på kontoret)
•80 % anger att de mår bra, till kropp och själ
Hälsodata/mätvärden
•82 % hade vid undersökningen blodtryck utan någon belastande faktor
•79 % har kondition lika med eller bättre än medelvärdet för åldersgruppen (jättebra)
•54 % beräknas ha en kondition som är tillräcklig för sitt jobb. (våra jobb är tyngre än medeljobbet)
•82 % bedöms ha en hälsosam vikt

2007
33 personer gjorde testen både 07 och 09,
nedan jämför vi resultaten vilket visar på förbättringar.

2007

2009
•Medelvärden för företag i Sverige:
•A 43 %; B 16 %; C 32 %; D 9 %

Foto Torsten Anderberg

Fördelning:

•Uppföljning 2007 – 2009 (procentsats från 2007 inom parentes)
•33 % (42 %) hamnar i ”riskgrupp”
•67 % (58 %) hamnar i ”friskgrupp” det har blivit mycket bättre!!!!
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En sann historia ur vår verklighet..

Wedin ringde in till Daniel och sa att han behövde en ny klyvsåg av märket
Festool och en Milwaukee tigersåg. Daniel, som hunnit bli varm i kläderna som
inköpare hos oss kastade sig över uppgiften. ”Jag skickade förfrågan till ett par
olika leverantörer samt kollade även snabbt av internet” berättade han för
redaktör´n. ”Det visade sig att de tjugo minuter jag la ner på att leta fram bra priser
gjorde att vi sparade 25 %, motsvarande drygt 3000 kr jämfört med att bara gå och
handla över disk hos den brädgår´n där vi brukar beställa grejer” konstaterade han
nöjt. ”Efter detta bestämde vi oss för att göra en större insats och kolla av vad alla
gubbar vill ha för verktyg. Utifrån denna lista är tanken att teckna ramavtal med en
huvudleverantör och då få ännu bättre priser. Då är det sen bara för gubbarna att
ringa in till vår huvudleverantör och få pangpris varje gång!”. Räkneverket började
snurra i redaktörens huvud när han försökte uppskatta hur stor besparing det
skulle innebära, men han hann inte räkna klart innan Daniel fortsatte: ”Gör vi
sedan på liknande sätt och tecknar huvudavtal på brädgårdsprodukter, betongleveranser mm så är besparingspotentialen jättestor. Om priserna skiljer 25 % och
vi köper in produkter för 20 miljoner per år så går det att spara 4-5 miljoner”. Nu
hade även Lasse blandat sig i diskussionen ”Vad bra, då kan vi lägga in de lägre
priserna i de kalkyler vi gör. Då kommer vi att kunna räkna hem fler jobb och våra
beställare gynnas av att vi kan hålla låga priser! Det gynnar både ’vår ekonomi’ och
’våra kunder’” sa Lasse och sneglade mot ’Våra nya kärnvärden’ som satt
uppklistrad på väggen intill. ”Precis, men nu har jag inte tid att prata med er längre”
sa Daniel och började mota ut redaktör´n och Lasse ur arbetsrummet, ”jag måste
ju faktiskt jobba så att allt detta vi pratar om blir verklighet”.
Tänk att det började med att Wedin ringde in och behövde ett par sågar och det
kan sluta med att Dipart sparar miljonbelopp.

Ansvarig utgivare: Jens Hoffmann
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