Vi fokuserar i det här numret på vårt affärsområde
Bygg, där vi utför byggservice åt större beställare

Vi har fem grupper i affärsområdet Bygg. Här ser vi ett gäng som, förutom Micke längst till höger,
är nya hos oss och som tillfört mycket kompetens. Det är inte en tråkig sekund i deras sällskap.
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Varför tror jag så mycket på vårt affärsområde Bygg-som sysslar med byggservice
åt större professionella beställare som HSB, Svedavia och Trygg-Hansa?
Det finns flera skäl till att jag tror på verksamheten långsiktigt. Jag ska berätta hur jag tänker.
-Den är konjunkturokänslig. Flygplatser fungerar alltid. Brand, fukt och inbrottskador sker
oavsett om Sverige är i kris eller inte. Detsamma gäller stora organisationer som HSB som bara
tuffar på. Jag har varit i branschen i 23 år nu och varit med om ett flertal kriser då jobb på räkning
plötsligt lyser med sin frånvaro. Det gäller inte den här typen av verksamhet.
-Det krävs en väl fungerande administration för en stor byggserviceverksamhet. Det är inget
ett mindre företag kan bygga upp över en natt. Vi har kommit långt på den vägen redan och vi
har också resurserna att fortsätta utveckla den.
-Det krävs en skicklighet i att rekrytera den typen av människor som klarar av, inte bara att
bygga, utan även att hantera alla de kontakter varje dag ute på fältet innebär. Att ha en social
kompetens helt enkelt. Vi lyckas samla kompetenta yrkesmän som kombinerar de två förmågorna.
Det är svårt att bygga upp en fungerande byggserviceorganisation i stort format.
Det innebär att klarar vi av det, så har vi en stark position på marknaden. Stora beställare
behöver en stark motpart. Vi är i dag en sådan och det finns inte så många fler i Storstockholm.
Allt sammantaget så har vi kommit långt. Vi har mycket kvar att jobba på men är medvetna om
det och jobbar varje dag på att förbättra det som inte redan är bra. Det är med stolthet jag i det
här numret fokuserar på Bygg, kanske 2015 års affärsområde på Dipart!

VD på Dipart Entreprenad och ansvarig utgivare Monthly
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Vi jobbar med att ytterligare förbättra affärsområdet
Bygg och vår verksamhet med byggservice.
Som med all verksamhet så är det vissa saker som fungerar bra och andra som behöver förbättras när det
gäller vårt affärsområde Bygg och den byggservice vi levererar.
Det som fungerar bra är bland annat hantverksskickligheten. Vi får ytterst sällan klagomål på våra jobb.
De håller, tyder allt från Nöjd Kundundersökningarna till vår egen bedömning, hög nivå. Förutom att våra
hantverkare är skickliga upplever vi också att på projektledarnivå har vi idag en bra besättning. Vi tappar
Pettan som går vidare i sin karriär men innan han går så avslutar han sina pågående jobb och lär upp Alex.
Det som vi verkligen behöver arbeta med är vår styrning av processen och all den kommunikation som sker
från det att en skada rapporteras in till Trygg-Hansa och till dess skadan är slutgiltigt färdig och fakturerad.
Om vi kan vara extremt tydliga med vad som gäller blir allt enklare och mängden telefonsamtal, mail, frågetecken och missförstånd blir betydligt färre.

Vi har tagit fram en broschyr som
ska lämnas över till försäkringstagaren vid första mötet.
Meningen är förstås att vi skall
”vaccinera” kunden med
information om hur hela
processen kommer gå till så
frågorna inte blir så många.

Vi har också tagit fram en besiktningschecklista som våra projektledare skall fylla i vid första mötet.
Om vi tar reda på allt vi kan inledningsvis så blir det lättare för den som kommer efter i processen.
Vi har ett avtal med Trygg-Hansa att förhålla oss till. Vi skall lära oss vad som gäller och ta betalt enligt det.
Det affärsmässiga är viktigt och vi håller också på att se över hur vi ska ingå avtal med varje försäkringstagare.
Viktigt då många vill köpa till hantverkartjänster när vi väl är på plats. Det kommer på sikt bli mer affärer som
genomförs av våra snickare och där de enbart rapporterar in till projektledaren vad som gjorts och dess pris.
Självklart kommer vi bli mer digitaliserade allt eftersom. Vi tittar som bäst på vad den tekniska utvecklingen
kan hjälpa oss med. Men var lugna, inget genomförs utan utbildning. Har alla på Bygg varsin padda om ett år?
I det här numret av Monthly har vi på redaktionen fokuserat på Bygg. Det var hög tid då det är ett mycket viktigt
affärsområde för oss på Dipart. Vi har i andra nummer visat häftiga gjutningar, broar och balkonger. Nu var det
dags för det kanske mest avancerade av allt. Vår byggserviceverksamhet där vi har hundratals ärenden igång
samtidigt och där många består av en familj som drabbats och är orolig, ett försäkringsbolag, kanske en
bostadsrättsförening med en egen försäkring och där jobbet är litet, men där ett flertal yrkeskategorier ändå
måste till för att jobbet ska bli klart.
Trevlig läsning, den här gången om Bygg!
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Vi har i affärsområdet Bygg fem grupper som var och
en leds av en projektledare. Låt oss presentera dem!
Wiklunds eminenta grupp

Jocke

Jonnie

Danne

Wiklund

Ett härligt sammansvetsat gäng som jobbar dels med Trygg-Hansas alla skador men även ute på Arlanda
där alla upptänkliga jobb som behöver göras ute på en flygplats blir utförda. Gruppen är väldigt komplett då
man känner varandra väl och har kompetens inom många olika skrån.

Rolle, duktig på allt
inom byggservice.
Kan Arlanda efter
drygt 4 år på flygplatsen. Skapar jobb
genom sitt renommé

Norman, kan byggservice på sina fem
och är specialist på
hyresgästkontakter.

Sida 4

John, ny på Dipart och
enligt Wiklund klockren! Välkommen till
oss John!

Kims rutinerade grupp

Åke

Håkan

Jonny

Martin

Svensson

Kim

Jurek

Den här gruppen går inte av för hackor. Ett mycket väl sammansvetsat gäng som omsätter mycket pengar
varje månad och som lyckas med bedriften att få jobben att verkligen flyta på. De allra flesta har varit många
år på Dipart. Det är säkert 50år på firman här på bilden.

Vi passar också på att presentera Jenny, waoow vilken tillgång vi har i
henne. Hon fixar inför möten, är sekreterare på driftmötena, beställer
allt som behövs till kontoret, öppnar posten, fixar med hemsidan och
gör största delen av den här tidningen… Bara för att nämna något.
Dessutom så tar hon emot alla hantverkare som kommer in för att
hämta och lämna nycklar och så svarar hon i telefon…. puhhh
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Peas grupp

Maurice

Jens
Pea

Håkan
René

Leo

Det här är spännande! Samtliga inklusive Pea är relativt nya på Dipart. När vi fick ramavtalet med Trygg-Hansa
var det självklart för oss att förstärka och här ser vi resultatet. Tyvärr har den här gruppen haft det för lugnt ett
tag, då det varit alldeles för få skador i distriktet. Det beror på en snäll vinter, inga skyfall och absolut ingen
storm. Men det kommer så sant som det är sagt. Än så länge jobbar de flesta i gruppen på ett stort specialprojekt åt Trygg-Hansa, ett ”slott” som renoveras. Förutom att få in ytterligare kompetens i företaget är det här
gänget värdefullt då de genom Jens för fram vad de tycker behöver förbättras. Värdefullt då vi då kan ta tag i
det som inte fungerar.
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Jockes glada grupp

Alex bär
fram armering

Först ut var Kims gäng

Freddan

Robban

Kenneth

Tösse

Micke
Jocke

Jocke ansvarar med sin grupp för Värmdö / Ingarö. Dessutom har gruppen hand om ett ramavtal med
ByggVesta som främst Micke sköter då det är norr om stan och han är den ende som bor där. Tyvärr har vi
inte fått några skador ute på Värmdö att tala om. Mycket märkligt, men det är verkligen lugnt. Så fram till dess
det går igång så rullar gänget runt på diverse jobb Jocke drar ihop. Men hav förtröstan, snart går det igång.
Det här är ett mycket kompetent gäng. Är man hantverkare från Värmdö, då har man gjort allt.
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Pettans grupp (som Alex tar över i juni)

Micke

Packe

Rickard

Pettan

Henrik

Alex

Simon

Pettan som varit på Dipart i nästan 10 år kommer tyvärr lämna oss i juni. Men har hotat med att komma
tillbaka om hans nya utmaningar inte visar sig vara det som utlovats. Nu håller vi sedan två månader på att
utbilda Alex för att ta över gruppen efter Pettan. Alex, vars far har haft egen byggfirma i många år, har varit i
branschen mer eller mindre sedan 16 års ålder. Förutom byggbranschen brinner Alex för data och har bland
annat byggt ihop datorer och hemsidor. Efter två år som snickare på Dipart kände sig Alex klar för att prova
på projektledarrollen. ”Hoppas grabbarna ger mig ett år, så ska jag förhoppningsvis komma i närheten av
Pettans kapacitet” hälsar Alex genom vår utsände.
Vi har två mycket duktiga rivare i Rickard och Simon som borgar för att uppstarten på projekten blir bra.
Simon är specialistutbildad inom asbest och PCB och dessutom medlem i vår arbetsmiljögrupp. Sedan tar
snickarna över och Micke, Packe och Henrik är också rutinerade så det här skiftet i ledningen kommer
förhoppningsvis gå smidigt med grabbarnas stöd. Gruppen jobbar i Nynäshamn och upp mot Haninge och
främst med Trygg-Hansas försäkringsskador.
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Simon har skickat in bilder från en av sina rivningar
Till vänster ser vi hur
badrummet såg ut
när skadan upptäcktes. Till höger ser
vi när Simon börjat
arbeta. Lägg märke
till luftslussen han
byggt för att hindra
byggdammet att nå
övriga delarna av
lägenheten.

Reglarna var helt
ruttna och kniven
gick långt ner i trät.
Simon Aspensson, erkänt
duktig rivare och mycket
engagerad när det gäller
att förbättra vårt affärsområde Bygg.
Här har Simon
kommit långt med
rivningen.

Uttrans Rör i full
gång med att
montera in de nya
rören. Samarbetet
med våra underentreprenörer är
oerhört viktigt för att
jobben ska flyta utan
onödiga stopp.
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Vi ville lära oss Trygg-Hansa affären bättre och
besökte deras huvudkontor i Sundsvall.

Samtliga projektledare och Jenny åkte
upp till Sundsvall för ett två dagars
studiebesök hos Trygg-Hansa.
Meningen var att vi skulle få en inblick i
hur handläggarna arbetar och därigenom
få en förståelse för deras arbete. Förstår
vi varandras arbete blir det lättare för
oss att samarbeta.
Alex och Pea låter milen passera.

Alex, Jocke, Johan, Kim
och Pea framför hotellet
i Sundsvall. Jenny vid kameran.

Väl framme blev det ”en varva ner öl” och taktiksnack inför morgondagen
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Det blev två späckade dagar med utbildning och
relationsskapande aktiviteter.
Första passet dag ett var medlyssning. Då fick vi
sitta med varsin handläggare och lyssna när
privatpersoner ringde in och anmälde en skada.
Många som ringde var stressade och uppskakade.
Det var inte alltid lätt för handläggarna att få ur
försäkringstagaren all relevant information.
Mycket intressant för oss att få en inblick i hur det
kan låta när en orolig person ringer in och berättar
om allt förutom det som är av vikt för att hantera en
skada ur en byggares perspektiv.

Den första dagens program bestod
förutom av medlyssning även av flera
olika föreläsningar om företagsskador,
privatskador och besiktningar. Dagen
avslutades med leverantörsträffar med
Beijer och Kakeldax.

Dag två hade ett lika späckat schema
som den första. Vi hade allt som allt fem
olika pass: Bostadsrättsskador som ofta
är lite mer komplicerade, Regress,
Stöld- och inbrottsskador,
avfuktningsavtal och Scale Point.
Det sista är det dataprogram som vi
använder i vår kommunikation med
Trygg-Hansa och där alla kontakter
med försäkringstagaren loggas.
Daniel Höglund reder ut olika frågor för oss och andra entreprenörer..

Vi hade två kanondagar i Sundsvall, och kommer sakna utsikten från hotellet
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Vi har månatliga avstämningar med TryggHansa där vi lyfter gemensamma utmaningar

Sedan två månader tillbaka har vi regelbundna möten med vår kontaktperson på Trygg-Hansa. Han heter Per
Thögersén och förstår våra utmaningar. Han hjälper oss att bli bättre genom tips och konkreta förslag.

Med Per tar vi upp det som inte fungerar. Antingen kan han berätta för
oss hur vi bör göra eller så kan han rent handgripligen fatta beslut så vi
kommer vidare i de ofta krångliga processerna. Det som är bra med Per
är att han gjort precis allt det vi gör, så han kan både hur det rent
teoretiskt ska fungera och hur man ibland måste agera i praktiken för
att komma vidare.

Kim leder de här mötena med Trygg-Hansa. Han samlar upp frågorna
vi har i affärsområdet, gör dagordning och leder sedan mötet med
lagom fast hand. Det gäller ju att man inte förbrukar halva mötestiden
på första frågan när man har 15 ytterligare att gå igenom. Det här
fungerar bra och kommer vara väldigt viktigt för oss för att bli ännu
bättre. Försäkringsskador kan ju vara så oerhört olika och man blir
nog aldrig fullärd.
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Sveriges Television gjorde ett stort inslag om
de förändrade skattereglerna gällande ROT.

Och för att illustrera vad sänkt ROT-avdrag skulle innebära för byggbranschen så gjorde Aktuellt ett reportage
från ett byggföretag, och då valde de Dipart. Självklart bad vi vår medievana Håkan ställa upp. Ingen blir så bra
i kameran som han! Och vi valde rätt. Håkan gjorde ett kanonjobb och svarade lugnt och sakligt på alla
frågorna som deras reporter ställde. Man ska ha respekt för de som klarar av att bli intervjuade, det är inte så
lätt att få en mikrofon framför ansiktet och fem sekunders betänketid. Håkan gjorde jobbet galant och kul att det
blev oss de besökte. Vi fick en hel minut på bästa sändningstid i Aktuellt!

Robban var också på plats, men blev inte intervjuad
denna gång. Det är en lägenhet i Älta som han var i
full gång med att renovera. Ett rör hade gått sönder
och lägenheten blev helt vattenfylld men ska i
skrivande stund vara återställd.
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Vi diskuterar med våra underentreprenörer
hur vi ska få till ett ännu bättre samarbete.

Vi har regelbundna möten med våra underentreprenörer och diskuterar det som kan bli bättre. Vi ska vara ett
väl sammansvetsat gäng som stödjer varandra och jobbar för ett gemensamt mål, nöjda kunder och en lönsam
produktion. Och det får vi om vi lyckas få jobben att rulla utan stopp och missöden.

Jens håller i de här mötena och det som var den absolut viktigaste frågan på förra mötet var framförhållning
och återkoppling. Alla var eniga om att man behöver ett par dagars varsel innan man kan komma till ett nytt
jobb och likaså är det viktigt att man återkopplar. ”Jag kunde inte göra jobbet idag då jag har stannat hemma
med sjukt barn, så du vet”. De här mötena är lika viktiga som de med Trygg-Hansa
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Henke skickade in några bilder från olika försäkringsjobb

Här är det ägaren till en kolonilott i Bromma som anmält att ”stockarna är ruttna på stugan”. Så Henke är nu i
full gång med att byta ut de ruttna syllarna.

I Södra Kopparmora på Värmdö har Pettan fått beställning på att
göra en ny bastu. Uppdraget gavs till Henke som här precis
reglat upp inför att montera dit lavarna. (säger man så?)
Det här var ett bra exempel på hur omväxlande det är att vara
byggservicesnickare. Man måste behärska det mesta.
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Henrik Wanneberg, byggservicesnickare

Per Thögersén, vår kontaktperson på Trygg-Hansa,
hjälper och stöttar oss att bli bättre.
Trygg-Hansa har en stor mängd handläggare, besiktningsmän
och andra tjänstemän. Självklart tycker och agerar de alla inte
likadant. Dessutom är många skador komplicerade och det är
inte enkelt för oss att alltid fatta beslut i frågor som rör stora
belopp. Per finns där för oss som ett stöd när vi behöver bolla
olika frågor. Att Per själv varit både fukttekniker, snickare och
besiktningsman underlättar. Han förstår våra utmaningar.

Per, Jens och Kalle diskuterar frågor gällande vårt avtal.

Kalle, vår kvalitetschef jobbar nu intensivt med Bygg
Innan Kalle kom till oss så jobbade han
som revisor på Den Norske Veritas. På
hans bord låg att göra revisioner på
byggföretag som var kvalitetscertifierade enligt BF9K.
Antalet företag med komplicerade
affärer, som vår med Trygg-Hansa,
som Kalle reviderat är ett otal. Så att
Kalle är rätt man för jobbet med att till
det bättre förändra vårt sätt att jobba
är högst troligt.
Nu fokuserar Kalle mycket av sin tid
på Bygg. All dokumentation ses över,
mallar förändras, avtal tas fram och
rutiner sjösätts. Det ska bli spännande
att se vad han skapat när året är slut.
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Två rivare, Jonny och Kenneth har skickat in några
roliga bilder ur sin vardag bland våra försäkringsjobb.
En diskmaskin läckte under lång tid i en villa i
Saltsjö-Boo utan att familjen upptäckte det. Jonny
kom ut och rev parkettgolvet. Fukten hade spridit
sig ner i trossbotten som var genomblöt.

Hela köket hade vattenburen golvvärme. Kostnaden
hade blivit väldigt stor om man skulle riva upp den
installationen. Därför rev Jonny upp golvet underifrån
och då kunde den ligga orörd. ”Jag ser det som en
utmaning, att riva ett golv underifrån när källaren har
60cm i takhöjd är ingen lek” sa Jonny. Tur man inte
gör sådana jobb varje dag. Och vilken tur att Jonny är
smidigheten personifierad.

Kenneth fick ett brev som
låg och väntade på honom
från en nöjd och glad kund
(Moa) som hade bakat
kakor. Sådant värmer en
byggares själ.
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I en tidning full av vårt affärsområde Bygg måste vi sticka in
denna lilla nyhet;
Thomas tecknade Diparts största jobb någonsin!

I

Billy Mohlin byggledare från HSB Konsult, vår Thomas Frankborn och ordförande i Brf Ribbyberg Anders
Nilsson är alla glada när avtalet skrivs under. Det är Diparts största enskilda entreprenad någonsin.

Vi renoverade för ett par år sedan samtliga loftgångar åt Brf Ribbyberg. Och som de gamla grekerna brukar
säga, ett bra utfört jobb leder ofta till ett annat.
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Så här ser husen i Brf Ribbyberg ut. Det är
15 fastigheter med 24 lägenheter i varje hus

Vårt åtagande är stort. Entreprenadsumman är på ca 80 miljoner fördelat på två år. Vi börjar i augusti i år och
ska vara klara i juli 2017. Entreprenaden kan uppdelas i flera delar som var och en är stor och betydelsefull.
Taken: Vi ska riva de befintliga taken fullt ut. Därefter ska vi montera nya takstolar, isolera vindarna och
därefter lägga ny råspont och papp inför den slutliga bandtäckningen. Vi ska göra allt gällande taken med
egen personal förutom bandtäckningen som en plåtslagare ska göra.
Balkongerna: Samtliga gamla prefabricerade balkonger ska rivas och bortforslas. Nya plintar, två per rad, ska
slås ner och därefter ska vi montera upp helt nya balkonger och skärmar. Taken på varje rad ska också bytas
ut mot nya. Samtliga balkonger ska förses med en ny inglasning.
Husgrunderna: Flera hus ska dräneras om och då också isoleras.
Vi räknar med att 10-20 man kommer jobba här under två års tid. Som det ser ut nu kommer Arto vara
platschef då han är erfaren när det kommer till rivning av gamla balkonger och montage av nya i Prefab.
Det här uppdraget är oerhört viktigt för vårt affärsområde Hus. Ett stort grattis till alla på Hus och självklart till
alla oss på Dipart. Det var en milstolpe att teckna en sådan order. Det ska bli kul att se när första enskilda
jobbet över 100 miljoner kommer?

Dags för utvecklingssamtal!
Varje medarbetare kommer med sin närmsta chef ha ett utvecklingssamtal. Det är ett samtal där du kommer
diskutera din nuvarande arbetssituation, utvecklingsmöjligheter samt saker som ni båda anser vara viktiga.
Inför mötet är det bra att kontrollera dina behörigheter och utbildningar. Gäller intygen fortfarande? Behöver
någon kurs förnyas? Eller finns det något som du känner att du saknar.
Från juni till september kommer samtalen att pågå och boka gärna in en samtalstid så fort som möjligt.

Vid frågor hör av dig till närmsta chef, till Mats (070- 872 06 46) eller Jaqueline (070-732 22 46) på personal.
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Social Venture Network delar varje år ut
Giraffpriset. Vi har tillsammans med 15
andra blivit nominerade och även gått
vidare till final med fyra andra.
Social Venture Network, SVN, är ett internationellt nätverk som arbetar för långsiktig
hållbarhet i affärer och verksamheter. Medlemmarna är företag och organisationer
som arbetar lokalt i varje land med frågor om god etik, miljöhänsyn och socialt ansvar.
”Priset ska gå till en person, företag eller organisation som stuckit ut halsen, gjort något extra modigt, som trott så
starkt på något att man varit villig till ett stort risktagande, ha brutit igenom motstånd och som har motiverats av att
göra något gott för människor och för jorden.
Vi har fått in 16 nomineringar! Alla är inspirerande och intressanta. Juryn har efter långa diskussioner enats om fem
nomineringar som gått vidare till final och därefter korat en vinnare av Giraffpriset 2015!”
De nominerade till årets Giraffpris är:
Smiling Cashew, the Smiling Group AB
Sasja Beslik, chef för ansvarsfulla investeringar på Nordea
Jakob König – Fair Finance Guide
Sofia Jannok – sångerska
Dipart Entreprenad AB – byggföretag

Den personen som nominerade oss skrev så här….
”Dipart är en modig och långsiktig entreprenör
– Dipart har ett konsekvent och genomarbetat mångfaldsarbete som lett till att många olika nationaliteter
arbetar i företaget och att kvinnor bereds plats i en typisk mansdominerad bransch.
– Dipart arbetar aktivt genom sitt stöd till Vision.nu för att leva upp till sin värdegrund avseende stöd till
grupper och personer som har det svårast i samhället- i det här fallet de hemlösa.
– Dipart är ett föredöme vad gäller att inte ta in svart arbetskraft och att hålla sig till regelverket vad gäller
skatter och avgifter. Detta i en bransch som anses ge ett ansikte åt svartarbete, korruption och skattefusk.
– Dipart har ett miljötänk och ett miljöarbete som genomsyrar verksamheten och de anställda.
Allt ovan sammantaget och det faktum att man inte räds att gå ut offentligt med vad man gör och hur man
ser på frågorna – innebär att man verkligen sticker ut halsen då man verkligen inbjuder till kritisk granskning,
framför allt från de man kritiserar.
Diparts arbete är ingen dagslända utan har skett systematiskt och fördjupats under en rad av år.”
Den 26:e maj delas priset ut på Postmuseum i Gamla stan här i Stockholm. Vi kommer givetvis delta för det är en ära
att ha kommit så här långt. Och skulle vi vinna, ja…. Nog skulle det vara riktigt roligt. Och till Jaqueline, René och
Rickard som nyligen varit ute på härbärgen och delat ut glasögon, ta åt er av äran…
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