Vi ska flytta hela Dipart till
nytt och modernt kontor!
GodettJul!

Vi ska flytta in i det här huset! Känn på det, hur häftigt som helst. Montanahuset som det kallas är framtidens
kontor för oss. Vi får ett helt våningsplan på 990 kvadrat helt för oss själva. Hissar rakt in i kontoret, parkering
utanför entrén och nära till den stora leden in i Stockholm. Kan inte bli bättre!
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Vilket år 2015 har varit, puhhh, jag ska försöka summera det…
Om vi tittar på resultatet rent siffermässigt så vet vi att vår omsättning kommer landa runt
285 miljoner kronor vilket är en ökning på drygt 20% mot föregående år. Vår lönsamhet
ligger på drygt 3% vilket är mer än det dubbla mot förra året. Med andra ord har vi aldrig
gjort ett så här bra år. Och den klart största anledningen till att det gått så här bra är att
alla verkligen gjort sitt yttersta i alla lägen. Det hade inte gått annars. Tack allesammans!
Vårt affärsområde Hus har utvecklats enormt. Våra hantverkare blir allt skickligare, jobben
allt bättre utförda och tjänstemännen är i en klass för sig, vilken energi, vilken ambition.
Tack Hus för ett fantastiskt år!
Bygg som sysslar främst med försäkringsärenden tillsammans med Trygg-Hansa har haft
en oerhört spännande utveckling. Antalet ärenden stiger, effektiviteten likaså och en
organisation har vuxit fram som fungerar allt bättre för varje dag. Vi har också äntligen
kunnat visa att vi kan få lönsamhet i affären, och tänket med ständiga förbättringar frodas.
Betong har de sista tre månaderna verkligen visat var skåpet ska stå. Projekten blir alltmer
komplexa, de allra största beställarna i Sverige är på vår kundlista och engagemanget är på
en imponerande nivå. Även lönsamheten har stigit brant. Vi kan vara stolta över vårt Betong.
Vi har tecknat ett hyresavtal med Brostaden Fastigheter gällande framtidens Dipartkontor.
Personligen ska det bli spännande att, efter halva mitt liv, äntligen åka till ett nytt ställe på
morgonen. Vilket lyft!
Vi har fått två tunga utmärkelser under året. Giraffpriset och Botkyrka Kommuns hederspris.
Det är ett kvitto på att vi har en HR avdelning av yppersta klass och lever vår värdegrund.
Allt sammantaget så är jag oerhört glad och stolt över vad vi åstadkommit. Jag önskar Er
alla en skön ledighet, mycket skratt med nära och kära och framförallt en välförtjänt lugn jul.

VD på Dipart Entreprenad och ansvarig utgivare Monthly
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Vi kommer lämna Settervallska Villan, huset som
allt började i och som är så tätt förknippat med Dipart.

1993 flyttade Thomas och Jens in i Settervallska Villan. Högst upp i huset fanns en lägenhet och den fick tjäna
både som kontor och bostad. Vi har haft möjligheten att hyra allt fler rum i den fantastiska villan allt eftersom
vår verksamhet vuxit. Tiden och därmed vår utveckling stannar inte, nu var det dags att gå vidare….

Nära Nacka Forum, till vänster
om infarten till Nacka Strand och
mitt emot Mc Donalds ligger
Montanahuset. Det riktigt känns
att vi går in i en ny tidsepok.
Kanske allra bäst är att parkering
aldrig kommer bli ett bekymmer
för oss. Det är också slut på
strömavbrott, dåligt internet och
tjocktröjor på vintern.
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Vår styrelse var också involverad och gav tummen upp.

Hasse Tilly och Rune Brandinger var med och besökte vårt nya
kontor. Rune sa ”det är bara att köra, vi får ett effektivare kontor”

Det har varit en lång resa innan vi
äntligen kunde sitta ner och skriva
kontrakt. Våra krav var många och
inte alltid lätta att få uppfyllda.
Ett exempel var bilfrågan. Nu fick vi:
-40 parkeringstillstånd. Alla
tjänstemän måste enkelt kunna
parkera framför huset.
-10 fasta besöksparkeringar. Det
ska vara lätt att besöka oss.
-2 budbilsplatser precis vid entrén
där alla våra skickliga hantverkare
kan parkera när de ska upp till
Jenny och hämta nycklar.

Här skriver Jens ett femårigt hyresavtal med
Brostaden Fastigheter gällande Montanahuset.

Tomas Östman och Jens Hoffmann, bägge lika glada när de signerar hyresavtalet. Allt är reglerat och styrt in i
minsta detalj. Det tog säkert en timme bara att läsa igenom det och alla dess bilagor. Den 1:e april kan vi flytta
in i vårt nya kontor som är början på nästa epok i vår utveckling.

Sida 4

Här är ett tidigare förslag från Brostadens arkitekt….
990 kvm, Vikdalsvägen 50.
Nacka, vid Mc Donalds
Dipart Entreprenad AB.

När ett fastighetsbolag offererar en
kontorslokal så ritar de upp hur det
kan bli efter att lokalen anpassats,
som ett litet smakprov, en s.k. teaser.
Det gjorde de också åt oss.
Vi har bestämt att Joachim Sehlin
ska hålla i anpassningen av lokalen
för våra behov. Joachims främsta
styrka är att han är grym på att
bygga.
Janne Thorsell är givetvis inkopplad
för att säkerställa att all IT fungerar
perfekt.

Janne Thorsell, vår IT chef.

Jaqueline, Sebastian, Peter och Max, den sk kreativa gruppen.

Det här är den kreativa grupp som skapats för att komma med alla
idéer kring framtidens Dipart kontor. Uppdraget är att alla ska känna
Waaaaoooow när de kommer till oss.
Inga idéer är för galna, inget nytänk är fel. Låt kreativiteten flöda.
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Joachim Sehlin, ansvarig för
byggnationen och för att förverkliga kreativa gruppens idéer.

Vi är inne i ett bra flyt och givetvis avslutades året med
ett flertal julbord.
Först ut var BETONG!

Niaz och Mario kör ”klia varandra på ryggen”.

Betong valde en riktigt god middag istället för julbord

Sent på kvällen blev bildkvalitén suddig. Men allt vi på redaktionen hört är att det var en synnerligen trevlig kväll
som blev mycket uppskattad.
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Bygg nöjde sig inte med ett julbord. Det blev istället en
dunderjulfest och sällan har vi sett så mycket glädje!
Svensson och Jocke
snackar säkert byggservice

Per och Packe är veteraner på Dipart
och välkomnar Jonnie som börjar i januari.

Det här var en kväll vi sent ska glömma, vi träffades innan maten, åt
tillsammans, dansade ihop och alla bara umgicks. Det var en kväll då
band knöts. Vi från redaktionen var eniga, Bygg har något stort på gång!
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Jonnie och Jenny. Stort tack till dig
Jenny som ordnade kvällen åt oss!

Julfest hos Hus, gänget som förmodligen är skickligast
i landet på balkonger, fönster och fasader med mera….

Även här blev det en trerättersmiddag istället för traditionellt julbord. En riktigt lyckad kväll som avslutades med
ett mästerskap som fick fram tävlingsandan i de allra flesta.

En hel kväll med god mat och aktiviteter, skapar
gäng som känner varandra och som trivs ihop.

Frankborn försöker sig på att köra Ferrari…
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Även tjänstemännen fick en egen kväll, och då blev det
ett traditionellt julbord i ett lugnare tempo.

En mycket lyckad kväll, och enligt vad ryktet säger så blev det sent för vissa, men vad tusan, vi lever
förmodligen bara en gång… Kul var det och vi gör om det nästa år.
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Våra försäkringsjobb leder till ytterligare beställningar.
Det här var från början ett försäkringsärende, en
vattenskada i ett badrum, där boende var så nöjd med
vårt arbete att han bad oss att komma tillbaka och göra
i ordning hans sovrum. Det var från början 7kvm och
efter vår ombyggnation så blev det 11 kvm stort.
Här står Håkan och pekar var den ursprungliga väggen
stod. Håkan är en av våra många servicesnickare som
har en förmåga att alltid få mer jobb, kan det bero på
en kombination av skicklighet och social kompetens?

Håkan jobbar här med att färdigställa det som ska bli
sovrummet. Det kräver en hel del planering och känsla
när man arbetar hemma hos boende. Håkan har den
känslan och färdigheten som snickare som krävs.

Den här bilden är tagen några veckor senare, efter att kunden
målat och fixat till. Tänk vilken möjlighet alla försäkringsskador är
för oss, vad många potentiella kunder vi träffar… Och nu börjar vi
märka resultatet av alla våra kundkontakter, jobben blir fler och
kommer av sig självt…
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Vi ska vara proffsiga i vår kommunikation…
Alla våra Riv och Saneringstekniker samt våra Ansvariga Hantverkare ska ha visitkort. Självklart
och dessutom är det en möjlighet att använda ett fotografi på visitkortet för att underlätta för
försäkringstagaren att komma ihåg med vem de hade mötet. Det inger också förtroende.
Många av oss har valt att ha visitkort utan fotografi, det går precis lika bra.

Så här blev Markus visitkort.
Markus har arbetat hos oss i dryga
tre veckor och är redan i full gång.
Kul med en ny frisk fläkt som
förstärker vår Byggservicegrupp.
Varmt välkommen Markus!

Hellasgården
Nu gör vi ett uppehåll med Hellasgården…
Den 14 januari kör vi igång igen med boxercise kl.17.00 (inomhus)
Sedan fortsätter vi köra torsdagar. Det har kommit upp önskemål om att göra flera saker på Hellas
vid flera tillfällen i veckan. Jag (Jaqueline) söker därför efter några ”hälsoambassadörer” ute bland er
som vill hjälpa mig att driva på det här med ny inspiration och få med kollegorna på resan! Hör av er!

Micke och
Jaqueline körde
på in i det sista
innan juluppehållet
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Här ser ni René
som under vårt
decemberpass med
PT’n Magdalena får
hjälp med stretchningen

Vårt tidigare så framgångsrika samarbete med Dino
och härbärget Bryggan i Högdalen ska få ny energi!

Dino, Jenny, Jaqueline och Majsan står vid disken där gästerna kan hämta ut kläder.
Dino och Jens träffades för säkert 8 år sedan då vi var ute och delade ut glasögon på Bryggan. Dino var
föreståndare och Jens var med och jobbade. Allt sedan den dagen har vi på Dipart stöttat härbärget Bryggan.
Mängden gemensamma projekt har genom åren blivit många. Nya frysar, datorer, en datahörna, ett nytt kök,
mängder av kläder, en personalpool ja listan kan göras lång. Då Dino blev sjukskriven under en längre period
dog samarbetet ut. Nu ska det dras igång igen genom att Jenny och Jaqueline hjälper Jens med att dra i
trådarna rent praktiskt. Nu var de med för första gången och fick en ordentlig ”introduktion”.

Vår årliga klädinsamling till Bryggans gäster har gett resultat.
Här ser vi Johan Wiklund som tar en liten paus bland säckarna.
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Jenny hjälpte till vid Bryggans årliga julbord
då mer än 240 glada gäster kom.

