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Dipart
Vi på Dipart Entreprenad AB har sedan starten 1993 utvecklats till ett värderingsstyrt byggföretag med en
strävan efter att göra det vi upplever vara rätt. Dvs att på ett schysst sätt utföra byggprojekt som lämnar ett
avtryck i form av nöjda kunder, väl utförda byggprojekt och medarbetare som känner sig stolta över det vi varje
dag presterar. Kvalité och rätt ska vara rätt skall alltid gå före ekonomi. Vi är ca 110 stycken anställda som
bygger och renoverar Stockholm med omnejd varje dag på det sättet vi skulle göra om det var hemma hos oss!

Vår produktion är uppdelad i tre affärsområden:
Bygg: Sysslar främst med byggservice i stor skala åt professionella beställare såsom Trygg Hansa, Folksam
och HSB. Vår specialitet är vatten, brand och inbrottsskador och alla andra typer av byggprojekt som kan
innefattas i byggservice. Vi gör även åtskilliga lokalanpassningar, storskador och andra byggprojekt.
Affärsområdet Bygg är förhållandevis stort och handhar drygt tusen ärenden varje år. Självklart är verksamheten
styrd genom väl utarbetade processer.

Jens Hoffmann, affärsområdeschef Bygg.

Vi är proffs med alla de tillstånd,
certifieringar, våtrumsintyg etc. som
krävs.
Att följa kollektivavtal, lagar och
branschregler är för oss en
självklarhet, alla som arbetar med oss
har löner och villkor minst enligt
svensk praxis. Samtliga pratar god
svenska.

Samtliga inom Bygg som jobbar med försäkringsärenden, i ett utvecklingsmöte.

Hus: Renoverar balkonger, terrasser, altaner och fasader och utför då alla närbesläktade arbeten såsom
inglasningar, tak och fönsterbyten.
Antagligen störst i Stockholm på balkongrenoveringar, med i genomsnitt 2000-3000 renoverade balkonger per år.
Affärsområdet Hus jobbar med alla sorters arbeten på husets utsida. Ofta är entreprenaderna riktigt stora och
innefattar en mängd olika arbeten, där vi håller i helheten och vår egen personal står för stommen av den personal
som finns på plats.

Thomas Frankborn, affärsområdeschef Hus.

En av många balkonggjutningar under 2013.

Betong: Renoverar

och bygger allt som handlar om betong såsom P-hus, garage, kajer, broar och tunnlar.
Betong har även en stor serviceavdelning som arbetar åt både Trafikverket och Trafikkontoret med löpande
underhåll av stadens vägar och broar. Egen vattenbilningsavdelning som innefattar såväl robot som handlansar.

Patrick Lepierre, affärsområdeschef Betong.

Vi har byggt Europas största skateboardramp.
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2016 omsatte vi 311 miljoner.
Dipartkoncernen har ett eget kapital på 25 miljoner kronor.
Vi engagerar oss för Stockholms hemlösa och stöttar och arbetar tillsammans med
Convictus och Vision.nu. Vi har bland annat hjälpt drygt 5000 personer att få glasögon.
Miljöhänsyn är en central värdering, exempelvis har vi 5 elbilar. Vi har en egen
arbetsmiljögrupp som arbetar systematiskt med KMA-frågorna (Kvalitet, Miljö och
Arbetsmiljö).
Dipart består av yrkesmän från mer än 22 olika nationer och vi har en kvinna i
produktionen och vill gärna lyckas rekrytera fler.
Vi tar aktivt avstånd från all korruption och svartjobb.
Ägarna är verksamma i den dagliga driften.

Affärsidé
Vi är ett kvalitetscertifierat byggföretag, verksamt i Stockholmsområdet. Vi erbjuder
bostadsrättsföreningar, försäkringsbolag, företag och offentliga beställare helhetslösningar
på större ROT-projekt. Tyngdpunkten ligger på betongbaserade konstruktioner. Inom det
området åtar vi oss också nyproduktion. Kvalitet och leveransprecision prioriteras före pris.
Sedan många år baseras vår verksamhet på tydliga etiska värderingar, som inte är
skrivbordskonstruktioner utan i hög grad påverkar det dagliga praktiska arbetet.

Vår Vision
Vi på Dipart utvecklas och gör skillnad genom
ett aktivt miljö- och samhällsengagemang.
Vi är ett professionellt och innovativt företag
genom att vi lever Våra Kärnvärden.
Vi ska 2018 omsätta 400 miljoner med en
vinstmarginal på 5%.

