Februari - Mars 2017
Nacka kommun tilldelade oss den fina
utmärkelsen Årets Nackaföretag år 2017

Dipart medverkade på Nacka FöretagarTräff där vi ställde ut vårt företag och knöt mängder av bra kontakter.
På samma mässa delade Nacka Kommun ut priser i 9 olika kategorier och vi vann den finaste och mest
prestigefyllda utmärkelsen – Årets NackaFöretag! Läs mer på sidorna 4-7.
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Nu händer det oerhört mycket i vår kära byggbransch, och hos oss.
I senaste numret av ByggBiz så redovisas branschens egna initiativ för att rensa upp i allt oseriöst som
förekommer i för många byggprojekt landet runt. Det unika med det projektet är att Arbetsgivarsidan och
Facket gör gemensam sak. Häftigt, klokt och absolut nödvändigt för att utveckla vår bransch mot att bli
respekterad och attraktiv. Även regeringen arbetar med frågan och nya förslag gällande exempelvis Lex
Laval läggs fram.
För vår del och för alla andra företags del är det här nödvändigt. Vår bransch måste uppfattas som seriös så
morgondagens unga väljer Bygg när de står inför gymnasie- eller högskolevalet. Vår bransch behöver
verkligen fler av framtidens talanger.
Vår största utmaning som vi arbetar fokuserat med, är att komplettera och förstärka vår organisation. Vi
rekryterar duktiga människor från våra konkurrenter och de är lika duktiga på att uppvakta oss. Bristen på
resurser stör alla och börjar påverka branschens förmåga att bygga det våra politiker bestämt ska byggas.
En stor möjlighet som dyker upp för oss alla i den här situationen av brist på resurser är att ta ett steg.
Alldeles nyligen har två av våra duktiga snickare Jonnie (Jompa) och Mathias axlat rollen som
produktionsledare på Bygg för att avlasta våra projektledare Markus och Johan. Det här är för många en
möjligheternas tid.
Samtidigt kan vi vara tacksamma. Orderingången är mycket god. Vi har precis landat ett treårigt avtal med
Huddinge Kommun och är i förhandling om ytterligare två stora ramavtal. Ett för Betong och ett för Bygg.
Dessutom har vårt affärsområde Hus fått ett flertal entreprenader. Vi vet med säkerhet att vi kommer ha
mycket att göra i år. Och alla som upplevt stressen av att ha för lite att göra vet att den här stressen trots allt
är mer hanterbar.
Ska jag summera mina tankar just nu så är det galet mycket av allt. Utmaningar, kunder som vill ha saker
utförda och kanske framförallt möjligheter som kommer göra 2017 till ett riktigt bra år. Och priset från Nacka
Kommun var ju en bra start. Tack till Alla på Dipart som gjort det möjligt.

VD på Dipart Entreprenad och ansvarig utgivare Monthly
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Daniel och Tim höll vår fana högt på Bygg ArbetsmarknadsDagen på KTH.

Dipart deltog på Bygg ArbetsmarknadsDagen (BAD) på KTH, och hade en del i Byggindustrin´s monter. BAD ger
studenter som snart ska ge sig ut i arbetslivet tillfälle att träffa olika aktörer på arbetsmarknaden för att söka
inspiration, skapa kontakter samt få tips och råd. Daniel och Tim representerade företaget. Båda har själva
studerat på KTH och kunde sätta sig in i studenternas situation. De hade en lyckad dag och tog in ett flertal
intresseanmälningar till tjänster och praktikplatser hos oss på Dipart.
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Vi deltog för första gången på Nacka FöretagarTräff

Den 22 februari var det dags för Nacka
FöretagarTräff på Nacka Strandsmässan
och Dipart var representerade med en
monter. Det var en mycket givande dag
där vi fick chansen att träffa många
intressanta besökare och utställare. Vi
berättade om vår verksamhet samt
utökade vårt nätverk med andra
företagare, kommunala tjänstemän och en
mängd andra intressanta personer.
Dessutom var vi nominerade till priset
Årets Nackaföretag och deltog då såklart
på prisutdelningen i slutet av dagen.

Thomas och Sebastian, bägge naturliga säljare
och representanter för oss på Dipart.
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Ungefär 170 företag var representerade och minglet var intensivt. Det blev verkligen vad vi gjorde det till.

Thomas pratar här med Lena
Dahlstedt som är Stadsdirektör
och den tjänsteman som är
ytterst ansvarig för att hela
Nacka kommun fungerar. De
passade på att diskutera Nackas
infrastruktur och hur viktigt det är
att inte bara tänka på
nyproduktion av bostäder utan
även av kontorsbyggnader för att
skapa arbetsmöjligheter.
Vi på redaktionen tror Thomas
vill hitta en egen tomt till oss på
Dipart?

Erika, som alldeles utmärkt planerat hela vårt deltagande
på mässan, tittar på en laddare där man ser strömmen
vandra. Vi kanske köper in den prylen som en give-away.
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Finalen – Det var självklart prisutdelningen
FöretagarTräff

Spänningen var olidlig när det äntligen var dags för utdelningen av priset Årets Nackaföretag. De nominerade i
kategorin var Intrum Justitia, Viking Line och Dipart. Tidigare år har stora företag som Dustin, Gant Sverige AB och
Atlas Copco vunnit priset, men i år var det vår tur!

Med följande fina motivering blev vi tilldelade priset:

”Dipart har genom att gemensamt ta fram kärnvärden för företaget, medarbetarna och verksamheten,
lyckats få tydliga ledstjärnor som engagerar och entusiasmerar hela deras organisation. En tongivande
lydelse ur deras kärnvärden säger att ”Vi vill bidra till en sund samhällsutveckling och vara ett föredöme
och ge inspiration till andra”. Diparts stora samhällsengagemang, bland annat för härbärget Convictus och
Vision.nu, har bidragit till att framgångarna inte har låtit vänta på sig. Dipart är således en mer än värdig
vinnare av priset som Årets Nackaföretag 2017.”

”Vi är alla väldigt glada och tacksamma över att ha blivit tilldelade det här priset. Det är en, i allra högsta grad,
gemensam prestation som vi är mycket stolta över.” sa Jens bland mycket annat i sitt tacktal.
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Det var ett stolt gäng som äntrade scenen för att ta
emot priset. Jens sa i sitt tacktal att priset är en
bekräftelse på att det är klokt av oss att försöka
leva efter Våra Kärnvärden, i allt från mångfaldsfrågor till att stötta de som behöver hjälp.

Hela gänget på scenen tillsammans med Anna
Kindberg-Batra som delade ut priset i sin egenskap
av kändis och Nackabo.
Vårt fina diplom som nu pryder vårt kontor.
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Monteringen av de nya broarna i Husby har börjat.

Broarna har byggts i
Estland och sedan
körts på trailer hela
vägen till vår etablering
i Finsta där de har
förvarats fram tills nu,
när det är dags för
montering.

Lisa, Samet, Simon och Alex
på en av de nymonterade
broarna.

Fundamenten är gjutna och klara och det är dags för de nya stålbroarna att sättas på plats. Monteringen av två
broar återstår och dessa kommer att ske i mars. Vi är duktiga på den här typen av jobb och fick denna beställning
efter ett tidigare väl utfört arbete i Rinkeby där vi bytte ut fem liknande broar.
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Det drar ihop sig i blivande Danderyds centrum

I Mörby centrum, som är på väg att bli Danderyds centrum, är vi på sluttampen av bytet av avloppsstammen. PL
Jacob passar på att uppdatera nya platsbasen Mario med det senaste och går igenom hur projektet fortskrider
tillsammans med Mehmet. Samma natt kommer Niklas och hans gäng att utföra rörbytet.

Karpa är i full färd med att byta den sönderrostade
brunnen. Att detta blir gjutet samma fredag är vitalt
för att garaget ska kunna öppna enligt utsatt tid.

Thomas frilägger huvudavloppsröret vilket inte är helt
lätt p.g.a. all uppvikt armering.
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Efter grundliga tester vet vi nu hur det står till med
vår viktigaste tillgång, nämligen alla vi som jobbar!
För att få en uppfattning om hur företaget mår, genomför vi vartannat år en HPB, eller hälsoprofilbedömning.
Alla resultat sammanställs statistiskt och ger oss en bild av hur det står till med oss som arbetar på Dipart.
För de av oss som behöver det, erbjuds också nya tester eller en hälsocoach. Vi får också, genom en länk,
våra resultat på en personlig sida där vi kan följa vår utveckling år för år.

Mehmet får på bilden till vänster veta hur det står till med
blodtrycket. Därefter var det bara att hoppa upp på cykeln för
konditionstestet. Av minen att döma gick det galant.

Genom ett stick i fingret tas blodprover som visar Ett så kallat PEF-test mäter lungfunktionen. Testet har som
syfte att upptäcka om något är onaturligt och då följs även det
kolesterol, glukos och blodvärden. Upptäcks
upp noggrannare.
något onaturligt leder det till fler prover.
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Man räknar med att var fjärde vuxen svensk har högt
blodtryck vilket innebär att hjärtat får jobba hårt för att
pumpa runt blodet. Det ger högre risk för stroke och
andra hjärtrelaterade sjukdomar. Men i Adams fall finns
det ingen anledning till oro.
Under 8 minuter cyklar Adam med allt tyngre motstånd
för att testa konditionen. ”Ett riktigt praktexemplar”.

Under hörseltestet trycker Adam på en knapp varje
gång han hör en ton. Tonerna spelas upp i olika
frekvenser, ett öra i taget. Det här testet är viktigt då
vi arbetar i bullrig miljö och med bullriga maskiner.

Även Adam får testa lungfunktionen under syster Maries
övervakande öga. Alla data, för alla oss på Dipart,
kommer presenteras statistiskt och då ser vi hur vårt
hälsoläge är som företag.
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AO Bygg hade kickoff med god mat, trevligt umgänge
och massor av information.

Jens gick igenom förra årets siffror samt det nya årets mål.

Avslappnat umgänge i pausen då alla minglade runt.
Alex berättade om hur
faktureringen fungerar samt hur
kalkylerna görs.
Vi fick på så vis bättre koll på
hur en kalkyl görs och vad vi
har att röra oss med.
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En späckad eftermiddag avslutades med
den (numera) årliga rundpingisturneringen.

Så gott som alla var med och tempot var
högt! De tre som presterade bäst
belönades såklart med applåder, medaljer
och fina priser.

Johan delade 3:e-platsen med redaktörn, Charlie kom 2:a och René tog hem förstaplatsen.
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I Byggindustrin skrev de så här när Daniel Kindberg och
Mats från oss skulle komma till Etiska Rådet och prata.

Mångfaldsfrågor och integration är i fokus när Etiska rådet, Samhällsbyggnadssektorns etiska råd, håller årsmöte den 16 februari med ett efterföljande seminarium där två av landets mest omtalade företagsledare och
företrädare berättar om hur de arbetar i vardagslag.
Det är Daniel Kindberg, vd i Östersundshem, och Mats Hoffmann, HR-chef och delägare till Dipart som bjudits
in av Etiska rådets styrelse att berätta om mångfald och integration i praktiken i sina företag.
Mats Hoffmanns Dipart fick redan 2015 Giraffpriset som delas ut av SVN, Social Venture Network, till personer,
företag eller organisationer som ”stuckit ut halsen, gjort något extra modigt och trott så starkt på något att man
varit villig till ett stort risktagande och ha brutit igenom motstånd.”
Enligt SVN:s bestämmelser krävs det att goda resultat har uppnåtts inom miljö, socialt ansvar eller etik.
Dipart har 22 olika nationaliteter företrädda hos sina 120 ordinarie medarbetare, en medveten rekryteringsprofil som sedan många år blivit en framgångsfaktor i företagets utveckling
– Vi i Etiska rådets styrelse har varit helt överens om att bjuda in just Daniel Kindberg och Mats Hoffmann.
Bägge företräder de företag som ligger i täten i mångfalds- och integrationsfrågor och hur de fungerar bäst i
företagen. I Östersund har kommunala bostadsbolaget Östersundhem med vd Daniel Kindberg i spetsen
skapat en modell som är unik i sin omfattning. Ett 30-tal företag, organisationer, föreningsliv och myndigheter –
ett tvärsnitt av Östersunds näringsliv – erbjuder nyanlända praktikplatser, veckovisa workshops och
inspirationsmöten. Hela samhället har på det sättet öppnat sig.
Ur Byggindustrin 20 januari.
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Mats berättade under Etiska Rådets årsmöte om hur
vi arbetar med, och tänker på, mångfald i vår vardag.

Mångfaldsfrågor och integration stod i fokus när Samhällsbyggnadssektorns Etiska Råd höll årsmöte.
Etiska Rådets årsmöte följdes av ett seminarium om mångfald och integration där Mats berättade om Diparts
arbete med mångfaldsfrågor och de erfarenheter vi har fått och de utmaningar vi stött på sedan vi började
arbeta med frågorna – samt vilken affärsnytta det har gett företaget. Diparts framgångsfaktorer har varit att
sätta upp konkreta mål för mångfaldsarbetet, att ta policydokument och liknande på allvar och låta dem vara
levande i verksamheten samt att berätta historier och lyfta fram föredömen från verksamheten. Idag finns
omkring 20 olika nationaliteter representerade hos oss på Dipart.

Samhällsbyggnadssektorns Etiska Råd är
en ideell intresseförening där branschorganisationer inom samhällsbyggnadssektorn erbjuds bli medlemmar. De prövar
etiska frågor mellan samhällsbyggnadssektorns professionella aktörer, d.v.s.
mellan två företag. Bl.a. samarbetar de
med organisationer som har som syfte att
motverka korruption.

Leif Stridh, ordförande för Etiska rådet tillsammans med Mats.
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På Pampaslänken kan gjutningen
av den nya kantbalken snart påbörjas.

På Pampaslänken är Jacobs gäng i full färd med att förbereda inför gjutningen av den nya kantbalken. Saeid
vattenblästrar och rengör kanten samtidigt som Witali bygger gjutformar.
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Vårt nykomponerade vattenbilningsteam, Gena och Saeid gillar att jobba tillsammans.

Både Gena och Saeid började sina
karriärer på Dipart inom AO Hus.
Där sysslade de mestadels med att
renovera balkonger och var väldigt
uppskattade av sina kollegor. När
AO Betong hörde sig för om det
fanns någon som var intresserad av
att vidareutbilda sig och ansluta sig
till vattenbilningsgruppen så
nappade de båda två.

Våra vattenbilare har en mycket
viktig funktion och det är en stor
fördel för oss att ha en egen enhet.

Vattenbilare är ett tufft jobb som är
både fysiskt ansträngande och
smutsigt. Då kan det vara bra att ha
en snäll kollega som hjälper till att
spola bort all slagg och lera när
dagen är slut.

Sida 19

HUS tar sig an den stora och spännande renoveringen
av bostadsrättsföreningen Svärdssidan i Östberga.

Efter långa förhandlingar och trots hård konkurrens har affärsområdet HUS nyligen skrivit kontrakt med
bostadsrättsföreningen Svärdssidan i Östberga. Det är ett riktigt häftigt projekt som kommer att innebära stora
förbättringar för de boende.

•
•
•
•

Takfotsbeklädnaden asbestsaneras.
Loftgångarna renoveras och får nya räcken.
Fasaden renoveras.
Balkongerna renoveras och förstoras.

•
•

Trapphuset och sopnedkastet rivs.
Ett nytt, glasbeklätt trapphus med stort ljusinsläpp
ersätter det gamla.

Totalt är det fyra byggnader som ska fräschas upp.
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Entrésidan med det nya trapphuset och uppdaterade loftgångar.
Så här fint
kommer det
att bli.

Baksidan med stora inglasade balkonger.

Från grå och ganska intetsägande, slitna lådor kommer det att bli hus med ljusa fasader och ett ljust entrétorn i
ek och glas. Arkitekten framhäver det naturliga i materialen och utökar antalet ljusarmaturer. De nuvarande
entréerna är dolda bakom soprummet vilket har gjort dem lite svåra att hitta men det kommer snart att vara ett
minne blott. Föreningen är noga med att alla de boende får samma standard, så samtliga balkonger utökas med
0,5 meter så att de blir hela 10 kvm stora samt inglasade från golv till tak. Allt som allt blir det en ordentligt
uppfräschning som ger attraktiva fastigheter med nöjda innevånare.

”Till skillnad från många andra föreningar i området så har Svärdssidan inte bara
bestämt sig för att renovera skadorna på fastigheten utan de uppgraderar den
verkligen” berättar projektledaren Sebastian.

En uppdatering av föreningens gemensamma utomhusmiljö har också varit på
tapeten. Sebastian hoppas på att få sätta tänderna även i den och skapa en trevlig
miljö där man kan äta, leka och umgås tillsammans.

Sebastian Haffenberg,
projektledare på HUS och
ansvarig för projektet.
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Hög tid att börja tänka på årets Midnattslopp!

Alex, Svensson, Håkan, Augustin, René och Jens inför förra årets lopp.

I många år har Dipart varit representerade på Midnattsloppet,
och i år är inget undantag. Startskottet går den 19 augusti
och vi hoppas att så många som möjligt vill vara med! Dipart
står för anmälningsavgiften. Efter loppet går vi och äter och
dricker något gott tillsammans.

Den 10 km långa banan går på klassiska Södermalm.
Starten sker på Ringvägen utanför Zinkensdamms IP och
målgången sker på Hornsgatan. Det är en relativt tuff bana
men vi kommer bäras fram av publiken under denna folkfest.

Under loppet kommer vi dessutom att stöta på över 30 st.
kringarrangemang med olika teman. Det är bl.a. liveband,
dj:s och ljusshower.

Vill du vara med?

Anmälan görs snarast till Erika på kontoret då antalet
platser är begränsat och går åt snabbt.
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