Rune lämnar över klubban till Erik efter fem
tuffa och framgångsrika år som styrelseordförande.

Fotograf: Jacob Gerle
Vår omtyckte och mycket respekterade ordförande Rune Brandinger tyckte efter vårt fina resultat 2015
att det var rätt läge att avgå. Erik Alteryd tar över. Läs mer på sid 2-3.
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Vad kan rätt styrelseordförande betyda för ett företag?
Jag lyssnade på Rune under ett seminarium någon gång
2011 och temat var att samma person ofta är både VD,
styrelseordförande och ägare till sitt företag. De olika
rollerna blandas ihop, ofta med katastrofalt resultat.
Jag blev imponerad av Rune och kände att det han
föreläste om, och de problem han belyste, stämde så
väl in på våra utmaningar i Dipart.
Jag bad om en lunch och innan den bad Rune mig att
skicka honom vår ekonomiska redovisning.
Vi träffades ytterligare något möte senare i lilla konferensrummet på Settervallska Villan och jag frågade Rune
om han ville hjälpa oss med att skapa en styrelse och få till stånd ett professionellt styrelsearbete. Rune
svarade med ett konstaterande och en fråga. Han sa följande på sitt så typiskt tydliga sätt ”den här
ekonomiska redovisningen är så undermålig att den inte duger som underlag för beslut, alltså går det inte att
ha en fungerande styrelse” därefter fortsatte Rune med en fråga, han sa ”varför i hela världens frid tjänar Ni
inga pengar?”
Vi kom av oss lite för vi hade verkligen inte väntat oss hans totala sågning av oss men Rune släppte oss inte.
Vi fick var och en förklara varför vi inte tjänade några pengar. Ingen av oss gav en förklaring som han köpte.
När vår idé om att få till en fungerande styrelse var helt förkastad så frågade vi om han kunde hjälpa oss med
att få till den ekonomiska redovisningen så den duger att fatta beslut utifrån. ”Ja det kan jag göra” sa Rune
och vårt femåriga samarbete hade startat.
Under Runes ledning förändrades vår organisation och vi fick affärsområden som egna resultatenheter. Befattningsbeskrivningar skapades
och jag fick min första VD-instruktion.
Rune ifrågasatte en mängd saker och vi gjorde om hela den interna
rapporteringen och en ledningsgrupp kom till. Mötesagendor skapades
och en helt annan respekt för tider skapades, för att nämna något.
Rune satte sig in i hur vår produktion
fungerar och därmed vår affär.

Rune har hållit ett otal presentationer
som är så pedagogiska och tydliga att
vi alla förstår budskapet!

Som VD höll jag i ledningsgruppsmötena och jag minns så väl när
Rune satt med på vårt första ledningsgruppsmöte som skulle sluta
11.00. När klockan var 10.55 och jag hade minst två punkter kvar på
dagordningen reste sig Rune och gick bort till en klocka som han
riktade mot mig. Sedan satte han sig igen. Mötet var slut prick 11.00.
Rune såg också till att vi fick igång vårt styrelsearbete med honom
som ordförande. Han började första mötet med att säga ”Idag är jag
också sekreterare. Det är jag bara idag och det är för att Ni ska få se
hur ett styrelseprotokoll ska se ut.” Rune höll i hela mötet som höll på i
tre och en halv timme. Han rörde inte sin penna under hela den tiden.
Dagen efter klockan 07.00 låg protokollet i inkorgen, helt perfekt och
allt väsentligt nedtecknat i kronologisk ordning på fem sidor.
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Vad Rune har betytt för Dipart är svårt att summera men...
Hans erfarenheter från att ha varit VD i företag med
tiotusentals anställda och från att ha varit styrelseordförande i företag som Wasakronan och ett femtiotal
andra har varit ovärderliga för oss.
Han har delgett oss kunskap om hur vi måste agera för att
kunna ta klivet från att vara ett litet företag med delvis
hemsnickrade lösningar till att bli ett företag som har en
kostym och ett sätt att agera som ger möjlighet att växa
och utvecklas till ett lönsamt och bra företag.
Vår styrelse 2014 där Rune direkt såg nyttan med att
få in även Hans Tilly, fd ordförande i Byggnads, som
extern ledamot.

Rune, som kommer läsa det här, är inte mycket för tomma
ord. De ska understrykas med fakta har jag lärt mig:
Diparts omsättning har under Runes ledning mellan åren
2011 och 2015 ökat med 62%.
Och minns Runes inledande ord ”Varför tjänar Ni inga
pengar” Vår vinst de fem åren som Rune har varit
ordförande har ökat från 539 tusen kronor till 10.2 miljoner.
Det är en procentuell ökning med 1792 %.
Jag vågar påstå att vi alla på Dipart, oavsett vad vi jobbar
med, har en del av vår lön att tacka Rune för.
Det hade aldrig gått att ha en bra löneutveckling och de
förmåner vi faktiskt har om vi hade fortsatt som tidigare.

Nu lämnar Rune över stafettpinnen till Erik Alteryd. När vi träffade Erik för att se om vi var rätt för varandra så
vägde självklart Runes ord tungt. Så här skrev Rune om Erik i sitt mail till mig efter att de träffats.
Hej,
Har pratat med Erik ett par timmar. Det verkar helt rätt. Rätt kompetens, rätt attityder, rätt värderingar. Han blir något
ganska annorlunda som ordförande, tror jag, men bytet sker också i precis rätt tid. Han kommer att tillföra Dipart
saker som jag inte skulle kunna men som ligger i linje med Diparts behov och utveckling. Han kommer att leverera
viktiga bidrag både för tillväxt och lönsamhet, han är full av relevant erfarenhet och han kommer att föra er framåt
på ett stabilt och bra sätt.
Så jag tycker att ni ska slå till, någon bättre än Erik kommer ni inte att hitta. Han verkar också förstå att det handlar
om en hel del timmar och han är beredd att sätta in de timmarna.
Med vänlig hälsning
Rune

Jag har under de senaste fem åren arbetat tillsammans med Rune och då fått ta del av all erfarenhet, vishet
och hans sätt att tänka och tror mig kunna besvara frågan: Vad kan rätt ordförande betyda för ett företag?
Ja svaret är helt enkelt att det kan vara helt avgörande för om företaget ska stå kvar och stampa eller om
det ska växa, blomstra och kunna vara ett företag där man är stolt över att få jobba! Tack Rune.

VD på Dipart Entreprenad och ansvarig utgivare Monthly
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Jaqueline och Mats höll workshop inför utvecklingssamtalen
Mats och Jaqueline ville på ett inspirerande sätt stötta
alla mellanchefer och chefer att skapa bra förutsättningar
inför utvecklingssamtalen. Vi pratade om utmaningar i att
ge feedback på ett konstruktivt och coachande sätt.
Jaqueline och Mats har tagit fram ett ”verktyg” som vi ska
använda detta år. Kompetensskattning kallas formuläret
som är ett diskussionsunderlag som du får hem med
denna tidning. Tanken är att du och din chef ska bedöma
dig och din kompetens.
Det är bara ett diskussionsunderlag och inget vi ska
spara. Fördelen med formuläret är att det kommer att
hjälpa oss att att prata om sådant som inte alltid är så
lätt. Att utmana sig med sådant som känns svårt, oavsett
om det handlar om att bli bättre på något eller att hålla ett
svårt samtal, är bra för oss alla!

Det var ett engagerat
gäng, här till höger
har vi Max som ser
fundersam ut. Undrar
vad han tänker på,
ser ut att vara något
roligt!

Det var ett aktivt gäng som skapade diskussioner och delade med sig av personliga utmaningar och
erfarenheter. Det bollades bra tankar och idéer! En utmaning är att det är medarbetarens samtal och chefens
uppgift att skapa en trygg miljö där det finns utrymme för medarbetaren att styra samtalet gällande det som
denne vill prata om. Samtidigt syftar samtalet till att chefen skall vara tydlig med sina förväntningar och
feedback. Det är mycket att förhålla sig till!
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Max och Jacob in action, här prövar dem att hålla ett utvecklingssamtal med varandra och använda
kompetensskattningen som ett sätt att ge feedback. Här märkte dem att det inte var så lätt och att förberedelse
är A och O.

…Humor är såklart också
viktigt, även i seriösa samtal
kan det finnas utrymme för det
enligt Olov och Jaqueline…

Nazif, Arto och Sebastian ger varandra feedback på hur
det var att få ha ett utvecklingssamtal.

Trivs du bra
på Dipart?

Ja, jag trivs…

Alexander och Nikola testar att ha samtal
med någon som bara svarar ja eller nej på
alla frågor. Hur kommer vi då vidare?
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Vi visade Haninge Bostäders personal den Lybske Örn

Vår stora partneringentreprenad där vi renoverar ett stort parkeringshus åt
Haninge Bostäder går riktigt bra. Förvaltningschef Anders Ramqvist frågade
oss om vi kunde visa hela projektet för deras personal. Vi sa självklart, ja det
gör vi gärna.
Här ser vi längst till höger på bilden ovan hur vår platschef Jacob leder
delegationen från Haninge Bostäder fram till det stora parkeringshuset.

På taket av p-huset är det bostäder, där vi gjort en mängd jobb som Jacob stolt berättade om. Den här visningen
blev mycket lyckad och nu vet många på Haninge Bostäder vad vi jobbar med..
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Filminspelning på Den lybske Örn till vår hemsida

Vi glömmer lätt bort det, men jobben kommer i regel inte av sig självt. Vi måste synas och det gör vi också.
Våra bilar syns på stan och utanför alla våra byggen, våra skyltar pryder många etableringar och vår hemsida
får många besök varje dag. Det gäller att hemsidan är uppdaterad och känns modern och att man får lust att ha
med oss att göra. För att uppdatera den så gör vi regelbundet filmer. Nu gör vi en film om det komplicerade och
lyckade projektet Den Lybske Örn.
Mario, vår uppskattade platsbas blir sminkad..

Filmteamet har varit ute på bygget och filmat när vi jobbar. Dessutom
har vår beställare Anders Ramqvist blivit intervjuad och dessutom
kvalitetsansvarige Joydeep från Aperto. Självklart har Jacob som är
platschef stått framför kameran och även Max som också varit
inblandad i projektledningen.
Enligt vad vi från redaktionen fått höra har också Mario och flera av
våra duktiga betongare blivit intervjuade. Det ska bli spännande att
se slutresultatet på vår hemsida.
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Max, som här får en mygga ditsatt,
sa till vår utsände att visst får man
lite rampfeber av att stå framför
kameran. Men vi på redaktionen
råkar veta att det gick alldeles
utmärkt.
Kul med film och snart är den klar!

Rune höll i vårt årliga strategidygn för styrelsen

Vi har ett dygn, lunch till lunch, varje år då styrelsen och övriga i ledningsgruppen går igenom vår strategi
för de närmaste åren allt under ledning av vår ordförande Rune Brandinger.

Rune lyfte frågan ”Vi mäter våra resultat och vi har koll på värdet av Dipart. Men dessa
resultat kommer sig av engagerade medarbetare och nöjda kunder. Mäter vi hur det står till där?”

Efter att ha jobbat från klockan 13.00 till
18.30 så var det dags för bastu och
samkväm. Se hur Thomas håller in magen.

Därefter var det dags för middagsbuffé, alltid lika gott och trevligt
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På morgonen dag två av strategidygnet presenterades
vår nye styrelseordförande, Erik Alteryd.

Rune sa några fina ord om de senaste fem åren och vad de inneburit för honom och Dipart. Sedan gav han
ordet till Erik som presenterade sig både som privatperson och sin erfarenhet som byggare och ledare.

Diparts styrelse 2016 består av: Thomas Frankborn, Jens Hoffmann, Erik Alteryd Ordförande, Hasse Tilly och Mats Hoffmann.

Vi kommer självklart presentera Erik betydligt mer i nästa nummer av Monthly.
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Introduktion till Dipart för nya medarbetare

Den 24:e juni hade vi en introduktion för alla nya medarbetare här på Dipart.
Vi lyssnade först till Mats som gav oss en inblick i hur Dipart startade sin resa
1993. Efter det tog Jaqueline över och pratade om MBL och vår MB-grupp som
handlar om medbestämmande på arbetsplatsen, mycket intressant!

Mats pratade även om Våra Kärnvärden
som många anställda varit delaktiga i att ta
fram och utforma.
Dom är duktiga
våra nya
medarbetare

Foto Torsten Anderberg

Efter pausen hade vi en workshop då vi i små grupper fick leta reda på frågor
gällande policys på Dipart. Det var viktiga frågor gällande bl.a. alkohol, arbetsmiljö
och diskriminering.
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Kalle, som är vår Kvalitetschef, deltog under dagen och pratade om KMA – Kvalité-, Miljö-, & Arbetsmiljö.
KMA handlar om att förbättra kvalitén i våra åtaganden gentemot kunder, verka för ett hållbart byggande
och främja resurshållning, samt att säkerställa att vi har en säker och bra arbetsmiljö.

Jens kom in efter pausen och berättade om när
han och Thomas startade Dipart för nästan 25 år
sedan. Det är en udda berättelse om hur Dipart har
växt och blivit det företag det är idag. Från en liten
firma som monterade balkongräcken, där lön varje
månad inte var en självklarhet mer ett undantag, till
ett företag med tre affärsområden och 120
anställda.
Jens berättade några roliga anekdoter ur sin
erfarenhet från Stockholms byggbransch. De kan
tyvärr inte tryckas, men var spännande att få höra.
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Gunilla som är löneansvarig
kom in och informerade om
rutinerna för tidrapportering och
semester.

Vi avslutade dagen med en
trevlig lunch tillsammans på
Fazer i Nacka strand. Det var en
bra och intressant introduktion
som förhoppningsvis är givande
för alla nya medarbetare.

Hjärt- & lungräddning med Maria, måtte kunskaperna
aldrig behövas
Maria som är sjuksköterska
och expert på HLR, dvs hjärtoch lungräddning, har nu
utbildat i stort sett alla på
Dipart. Dessutom har vi köpt
in 5 hjärtstartare, en på varje
fast etablering, nu är vi redo.
Förhoppningsvis så kommer
aldrig utbildningen till
användning, men om, så kan
vi nu med mer kunskap
kanske rädda ett liv.

En av 12 domkrafter med en lyftkapacitet på 500 ton
som avlastar de befintliga brolagren så vi kan byta dem.
Stene verkar uppskatta utbildningen och de nya kunskaperna

Petri och Lasse från Bropatrullerna tillsammans med Kim
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Jens fick ett samtal från Monika, en av dessa
tusentals gratisarbetande frivilliga ungdomsledare …

Monika Kjellman, lagledare i Jarlabergs IF som ligger ett stenkast från vårt kontor, kontaktade oss.
Hon berättade om deras pojkar födda 04 och det lag som de precis hade startat upp. Det består av några killar
från Jarlaberg som stannat kvar i klubben när övriga gått vidare till mer hårdsatsande klubbar samt ett tiotal
killar från Fisksätra.
Killarna från Fisksätra är nyanlända till Sverige och brinner för fotboll. Tyvärr fanns det inte något organiserat
lag i deras kommun. Ett annat problem de hade var att många hade svårt att betala alla de kostnader som var
förknippade med att delta i ett organiserat lag i en klubb.
Laget var helt enkelt i desperat behov av en sponsor. De var också egentligen för många, de behövde anmäla
två lag för seriespel för att alla skulle få spela matcher regelbundet. Det behövdes dubbla uppsättningar av allt.
Monika hade hört talas om vårt engagemang i samhällsfrågor och undrade ifall vi ville stötta laget! Nu har alla i
laget varsin matchtröja, träningsbyxor och jacka! Och vi är deras huvudsponsor! Vilket är en ära bara det!
Tränaren heter ”Pesh” och är en, enligt Monika, fantastisk ung kille som håller ordning på laget. Han guidar
barnen både i livet och fotbollen och förespråkar ett sjyst och rent spel. Han har ett brinnande engagemang
för ungdomar och gör ett strålande jobb!
Vi önskar killarna all framgång med sitt lag och tvivlar inte på att de kommer göra oss till stolta sponsorer!
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Kalle utbildar byggarna i ”Best practice”

Här utbildar vår kvalitetschef Kalle oss byggare i ”Best practice” – där syftet är att ta reda på hur vi ska bli bättre.
Det började med en föreläsning av Kalle som sedan övergick i grupparbeten där vi fick diskutera om vad som kan
utvecklas i arbetsprocessen samt vad vi själva kan förbättra. Det är nyttigt att få tid för eftertanke ibland för att
utvecklas i arbetet.

Kalle pratade även om avrådan när det gäller renovering av försäkringsskador. Det handlar om att vi ska råda
kunden till att välja en uppdaterad kvalitet som följer branschens nya standardkrav, när vi tex renoverar deras
badrum. Det måste kunden själv bekosta och då måste vi säkerställa att kunden förstår vikten av att bygga
enligt normerna. Syftet är att få en bra kommunikation med kunden så att vi är på samma plan och att kunden
vet vad som gäller.
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Hantverkarna får läxa i hur maskinernas vibrationer
påverkar oss fysiskt
Alla maskiner som vi jobbar med har ett visst accelerationsvärde, dvs hur mycket vibrationer de avger. Dessa vibrationer
kan ge skador på händer, blodkärl och nerver. Därför är det
viktigt att alla som arbetar mycket med maskiner, är medvetna
om vilka skador vi kan få samt hur skadorna uppkommer. Alla
maskiner har olika värden och därmed olika tider som vi får
jobba med maskinen.
Här får Micke, Mathias och Henke en läxa i att ta reda på
vilka accelerationsvärden deras mest använda maskiner har.

Tanken med utbildningen är också att
börja tänka utanför boxen. Om vi bara får
använda en maskin en viss tid, hur kan
man utnyttja tiden som blir över och kan
man utföra arbetet på ett annat sätt som
motverkar vibrationer?

Johan och Patrik löser uppgiften
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Grillkväll med Vision.nu på Nyfiken Gul

Alla vi som jobbar med vårt glasögonprojekt för Stockholms hemlösa träffas en gång om året på Nyfiken Gul.
Då jobbar vi inte utan grillar röding och entrecote och har det bara riktigt trevligt.
Vi på Dipart är med i projektet som heter Vision.nu och stöttar ekonomiskt och bidrar genom att vara assistenter
ute på härbärgena. Det är så mycket vi kan göra även om vi inte är optiker.
Katta och Tinne som startade arbetet har, tillsammans med oss och många fler, gjort det möjligt för 5500, i regel
hemlösa, att få en syn som fungerar i vardagen. Hatten av för Katta och Tinne!

Vi har jobbat med Vision.nu sedan 2002. Alla på Dipart
som vill vara med och hjälpa till, maila malin@dipart.se så
blir du tillfrågad när det är dags nästa gång. Vi hjälper till
att hålla ordning på kön, skriver journalkort, plockar fram
rätt glasögon, ja ser till att optikerna enbart kan fokusera
på synundersökningarna helt enkelt. Nog så viktigt!

Det grillades entrecote, röding, fläskfilé, lamm och
vegetariskt.. Underbart gott!
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Thorsan installerar datorer
hos våra vänner på Convictus
Här är några bilder som är tagna från härbärget
Convictus som vi stödjer. Det är ju Dino som är
platschef där och han har blivit en kär dipartvän efter
nästan 8 års samarbete mellan hans daghärbärge
och oss på Dipart. Denna är gång är Janne hos Dino
för att installera två stycken datorer som inte längre
klarar våra tunga program men som duger gott till de
behov som gästerna har på Convictus.
Nu kan Convictus gäster kolla mailen, gå in på
facebook eller bara surfa runt, lite av ett mänskligt
behov idag även om det är en bit upp på Mazlows
behovstrappa.

Thorsan är grym på datorer, att få det här att fungera
var en baggis.

Majsan och Thorsan kollar så det fungerar. Majsan är
den som sköter alla kläder. Vartenda plagg vi skänkt
genom åren har hon tagit emot och delat ut till gästerna.

Thorsan blev självklart bjuden på en god lunch, det
blir vi alltid när vi är hos Dino, Majsan och
de andra på Convictus.
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Mångfald – hur jävla svårt kan det vara egentligen?
Mats föreläste om mångfald på Byggmästareföreningen

För oss på Dipart med våra 120 anställda där nästan 40% har en annan härkomst än svensk är mångfald en
självklarhet. Men så är det inte överallt. Stockholms Byggmästareförening bad vår personalchef Mats komma
och föreläsa på temat Mångfald – hur jävla svårt kan det vara egentligen? Samtliga av de stora

börsnoterade företagen kom med sina personalchefer. Skanska, Peab, Veidekke och NCC var alla där.

Även om vi kommit långt och andra är
intresserade av att höra hur vi gör så ska vi
inte slappna av och slå oss till ro.

Mats berättar genom olika exempel hur vi gör för att ge nyanlända en chans att komma in och bli en del av Dipart.
Han har genom åren blivit lite av en guru på området och
håller vår fana högt ute bland politiker och andra företag.
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Vi har ännu inte en acceptabel fördelning
mellan män och kvinnor, vi vill gärna se fler
kvinnor arbeta inom byggbranschen.
Enligt statistiken är 10 % av alla människor
homosexuella och i denna mansdominerade
byggbransch behöver vi skapa mer öppenhet
och acceptans gentemot homosexualitet än
vad vi har idag.

En vanlig dag för våra Riv och Saneringstekniker i
affärsområdet Bygg, våra specialister på byggservice!

Bilderna ovanför är tagna från en brandskada på Östgötagatan. Jonny och Åke har fått riva tak och golv mellan
två våningar och tagit ut ca 5 kubik tegel för hand. Ett riktigt tungt jobb och med ett imponerande resultat!

Rivaren René har skickat en
bild från en rivning i ett
badrum på Majvägen.

En bild från ett badrum där det var en vattenskada. Det är det
vanligaste rivningsjobbet som vi utför åt våra försäkringstagare.
Av våra fem byggservicegrupper, som sysslar främst med att
återställa skador åt Trygg-Hansa, finns det tio Riv- och
Saneringstekniker. Tidigare sa vi Rivare men arbetet är så
komplicerat och viktigt att det kändes som titeln inte räckte till.
Våra Riv- och Saneringstekniker har så pass viktig inledande kontakt
med de boende, att de sätter scenen för hela projektet. Deras
betydelse kan inte nog poängteras och resultatet är avgörande för att
vi ska fortsätta få höga betyg i våra ”nöjd kund”-enkäter på frågan:
Hur har du upplevt kontakten med Diparts hantverkare?
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Diparts årliga fiskedag vid Fyrväpplingen blev en succé

Den 11 juni var det äntligen dags för vår trevliga fiskedag! Hela 113 personer anmälde sig tillsammans med familj
och vänner. Vi samlades kl 10 men en del hade kommit tidigare för att få ut det mesta av dagen. När alla hade fått
ordning på linor och drag var fisket i full gång utmed klipporna och i båtarna, och nappade, det gjorde det direkt!

Alma
fångade
en riktig
Varför får
baddare
aldrig jag nån.. på 1,3 kg!

Vid brasan grillades det och de
som plurrade kunde torka till.

Det var härligt att se när de som hade kämpat länge, äntligen fick fisk på
kroken, och glädjen som barnen fick uppleva när fisken väl kom upp efter
ett antal rusningar och hopp var ovärderlig! Trots kyliga vindar och brist på
värme var alla glada och förhoppningsfulla och ingen gav upp! Det var en
härlig dag full av napp, glada tillrop och go stämning!
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Maurice fick många fiskar på kroken, det här var
dock en av de mindre.. Men det kompenserades
av drygt 20 laxar… Tips till nästa år, vanlig räka…

Micke med sitt vinnarbidrag

Corey lär sig kasta för första gången och lyckades få en
jättefin abborre, han blev så stolt och glad!

Malins pappa och bror hoppas på fisk vid vassen
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Witali med familj, de kan
äta lax i veckor framöver…

Carlos och Alexis var rutinerade, och de hjälpte
gärna alla som var mindre erfarna fiskare. Carlos
fick napp och gick och hämtade David elva år som
kämpat länge för att få en fisk. Tack vare Carlos
blev dagen oförglömlig för David!
Maurice hjälpte
Adam att till slut
överlista en lax.
Tack Maurice!

Tim äter sin egenrensade och grillade fisk, smakade
torrt efter tio minuter för länge på grillen, om Ni
frågar pappa
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Vår mycket uppskattade fiskeresearrangör, Malin, hade gjort
iordning ett fint pris till den som
lyckades dra den största fisken…

Isa är tillbaka
efter en lyckad
båttur!

Dagens vinnare blev Per Eriksson som lyckades fånga den största fisken
på 2,5 kg. Priset var ett fint kastspö som vi hoppas att han får glädje av.
Vi lämnade Holmsjön för den här gången.
Glädjande var att i stort sett alla fick fisk, några
drygt 20 stycken och andra någon eller ett par.
Roligt hade vi och är det något som skulle varit
annorlunda så är det vädret. Nästa år ska vi ha
en annan helg, med mindre bröllop och
uppvaktningar och med betydligt mer sol.
Det gav ändå mersmak och det mycket tack
vare Malins arrangemang med mat, kaffe
brasa och bra fiske.
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Ett exempel på återhämtning

Jag vill passa på att summera de första 6 månaderna
och önska alla en skön och välförtjänt semester…
Vi har efter 23 år i Setterwallska Villan flyttat vårt huvudkontor till Vikdalsvägen 50, även det
i Nacka. Tack vare Thorsan på datasidan, kreativa gruppen när det gäller inredning och
planlösning och slutligen Jockes grupp när det gäller byggnationen så blev det här ett riktigt
lyft för oss. Vi har moderna, ljusa, ändamålsenliga kontor som främjar kreativitet och kontakt
mellan affärsområden och stabsenheter. Vi har ett kontor där vi kan fortsätta att utvecklas
och trivas! Vad skönt och faktiskt befriande. Jag har inte saknat Settervallska en enda minut!
Våra sex första månader har varit bättre än förra året. Vi har omsatt mer än motsvarande
period 2015 och också med bättre lönsamhet. Det känns skönt att ha pengar på kontot och
veta att nästa löneutbetalning inte är något problem.
Vi har sett till att hela Dipart har mycket att göra och att fler och nya möjliga kunder hör av sig.
Konjunkturen är god och Stockholm växer. Jag kan inte se annat än att vi har vind i seglen
och att även 2016 kommer bli ett bra år. Jag är tillräckligt gammal för att ha upplevt ett par
lågkonjunkturer och skillnaden mellan bra och dåliga tider. Det känns bra att det är drag i
byggbranschen och då särskilt i Stockholmsområdet.
Givetvis har vi också utmaningar. Den allra största för oss är att se till att Dipart är en
arbetsgivare där vi trivs och vill stanna. Ett företag där vi kan utvecklas och göra karriär.
Bristen på duktiga människor i branschen är stor och kampen om dem mördande.
Och vi har många ”talanger” både bland hantverkare och tjänstemän. Vi ska fortsätta
att göra vårt yttersta för att bli Stockholms bästa arbetsgivare.
Jag är så stolt över allt det vi gör varje dag och över alla fina byggjobb vi lämnar efter oss.
För att orka fortsätta prestera på vår vanliga nivå krävs också återhämtning. Så med det sagt
önskar jag att just du får en riktigt skön semester full av roliga upplevelser och just det,
återhämtning!
En riktigt skön och varm sommar önskas du och dina kära
Jens

