Vi fokuserar i det här numret på allt vi gör för
att skapa ett företag med en sund företagskultur.

Mats, Thomas och Jens precis efter det att Dipart tagit emot årets Giraffpris vid en gala på Postmuseumet i
Gamla Stan. Att de är lyckliga och stolta går nog ingen förbi. Det här priset är stort och en bekräftelse på att
det arbete vi hela tiden lägger ner runt om vår kärnverksamhet är värdefullt.
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Mats pratar om vår
värdegrund, det ska vi
fortsätta att göra, alltid.

Är det viktigt att vi tillsammans försöker leva efter vår värdegrund?
I våra kärnvärden står det i den gröna cirkeln att:
”Vi vill bidra till en sund samhällsutveckling
genom att vara ett föredöme och ge inspiration till andra”
Att alltid försöka göra rätt är krävande. Vi ställer krav på oss själva att ha bästa
tänkbara arbetsmiljö, att ha uppföljningssamtal när så krävs, att skänka bort
av våra ekonomiska medel till de som faktiskt inte har egentligen någonting alls,
Att ta in praktikanter och lärlingar därför att byggavtalet vi skrivet på så kräver.
Listan kan göras lång och det är jobbigt att vara ett företag som respekterar allt.
Men det är en ickefråga som jag ser det. Ska det vara värt att driva Dipart och vara
en av oss 120 anställda så ska vi kunna gå på vilken gata som helst med rak rygg.
Vi ska även fortsättningsvis försöka vara ett föredöme, göra rätt i så stor utsträckning
vi bara har förstånd och resurser till. Och där vi har brister, där får vi sätta igång att
arbeta för att bli bättre. Det är ett evigt arbete som aldrig kommer ta slut.

Och varje gång jag hör att Dipart är ett bra företag att jobba på eller tar del av positiva
resultat från medarbetarenkäten då fylls min energi på. Och det är värt det, varje dag i
veckan, året om!

VD på Dipart Entreprenad och ansvarig utgivare Monthly
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Peter slutar efter 8 år och vi tackade av
honom med en kväll på Sandhamns
Värdshus och en fantastisk båtfärd

Kollegorna tog med Peter på en härlig båttur i skärgården…
Peter började på Dipart för 8 år sedan som snickare. Redan tidigt
visade han framfötterna och blev försteman över större projekt. De
senaste åren har han med framgång arbetat som projektledare och
bland annat varit med och byggt upp samarbetet med Trygg-Hansa.

En äldre bild ur arkivet… Peter till vänster

Efter en lång härlig tur i Jockes båt runt om i skärgården kom vi fram till Sandhamn där vi åt en suverän middag.

Som en liten gest på vår uppskattning fick Peter den där ryggsäcken han suktat efter..
Tack Peter för 8 fina år, och grattis Einar Mattson till en kanonkille!
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Vem delar ut Giraffpriset och varför?
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. Exempel på företag som är med i
Sverige är NCC, Max Hamburgerrestauranger, WWF, Röda Korset, Swedbank, Swedavia,
Svanen Miljömärkning, Folksam, IOGT-NTO, Skandia, Telenor med många fler.
Och SVN i Sverige har en oberoende jury som är experter på etik, moral och socialt
ansvarstagande och som varje år tar emot nomineringar för årets Giraffpris och för att därefter
välja ut 5 finalister. Kriterierna för att kunna få priset lyder enligt nedan:
”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. Det ska handla om miljö, socialt
ansvar eller etik och pristagaren ska ha åstadkommit goda resultat.”

Juryn skrev på hemsidan följande några veckor innan prisutdelningen.
”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 Bank
Jakob König – Fair Finance Guide
Sofia Jannok – Samisk sångerska
Dipart Entreprenad AB – Byggföretag
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Årets fem finalister samlades i Postmuseums fina lokaler i Gamla stan
www.svnsweden.se/dipart-vinnare-av-giraffpriset-2015/

Det var oerhört spännande att titta på när samtliga finalister ropades upp, fick komma fram till scenen för att
därefter bli intervjuade. Alla hade sin historia och sin ”kamp” som de drev. Sofia Jannok som kämpar för
samernas rättigheter genom sin musik svarade på sin intervjufråga genom att sjunga en väldigt vacker sång
om samerna, Smiling Cashew håller på att helt förändra världens flöde av Cashewnötter genom direktimport
där odlarna får korrekt betalt och kan odla ekologiskt… Det var fem tunga finalister som var och en höll
andan…

En tung orkester som slog på trummor ramade in tillställningen, det var olidligt högt.
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Grattis till oss alla på Dipart - VI VANN!

Juryns motivering:
”Byggföretaget Dipart Entreprenad AB får Giraffpriset

2015 för sin förmåga att förena tillväxt och lönsamhet med
ett ovanligt initiativrikt, modigt, mångsidigt och uthålligt
CSR-engagemang i en bransch, där detta inte är gängse.
Inom företagets verksamhet tar det sig uttryck i strävan att
integrera medarbetare med skiftande bakgrund och
erfarenheter till en stark och effektiv företagskultur samt i
kampen mot svartjobb, skatteflykt och annan korruption.

Den som vill titta på
hur häftigt jag är
uppbyggd, är
välkommen till
receptionen på
huvudkontoret där
jag förgyller
tillvaron!

Utanför sin egentliga verksamhet stöder Dipart sedan
länge de hemlösa genom att samla in och dela ut
glasögon: att kunna se och läsa är nödvändigt för att ta
sig ur utanförskap, få ett arbete och återta sin plats i
gemenskapen.”
CSR står för Corporate Social Responsibility. Företag och organisationer som tar ett CSR-ansvar i samhället jobbar med hänsyn
till sociala, etiska och miljömässiga aspekter. Det innebär att företag med sitt CSR-arbete, på frivillig grund, utöver vad rådande
lagstiftning säger, integrerar sociala och miljömässiga aspekter i sin kärnverksamhet och i samverkan med sina intressenter.
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Vi hade vår årliga utegrillarkväll
med våra optiker på Nyfiken Gul….

Vi har sedan 2002 samlat in begagnade glasögon som vi rengjort och mätt styrkorna på. Därefter har vi
paketerat dem i väskor så vi tillsammans med våra samarbetspartner optikerna kan åka ut och göra nytta på
härbärgena där många av de som har det svårast i samhället finns. Tyvärr får en stor andel av Stockholms
hemlösa inte hjälp med att säkerställa en god syn. Så innan vi kommer och hjälper dem kan de helt enkelt inte
se ordentligt. Så vi fixar det. Men projektet ska inte enbart vara arbete så en gång om året har vi grillfest!

Här är hela Vision.nu gänget
samlat anno 2015. Från oss kom
Lisa, Grzegorz med familj, Max
och Jens. Självklart kom vår gode
vän Dino som är tillbaka som
föreståndare för Bryggan i
Högdalen samt våra kära optiker
med Tinne och Katta i spetsen…

Grzegorz som varit med vid
många tillfällen ute på fältet
och gjort nytta, främst som
tolk då han kan ett otal
språk, tog med sig bägge
döttrarna som gjorde stor
succé.
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Nu är det färdigräknat…
Resultatet av medarbetarenkäten 2015!
Hej!
Jaqueline heter jag som gjort den här presentationen av
enkäten och för er som inte hunnit träffa mig så är jag, sedan
två månader tillbaka, kollega till Mats på Personal.
Vi arbetar tillsammans med personalfrågor på Dipart.
Det första jag tog mig an var sammanställning och presentation av medarbetarenkäten som ni
besvarade på senaste stormötet. Spännande att få börja med att ta tempen på min nya arbetsplats! 
Enkäten innehöll 22 frågor, se nedan, 90 medarbetare deltog
1 - Jag trivs på jobbet.
2 - Planeringen i våra projekt fungerar bra.
3 - Jag känner mig delaktig i mitt arbete.
4 - Samarbetet med mina arbetskamrater fungerar bra.
5 - Jag förstår vilka policys som berör mig på arbetsplatsen.
6 - Vi har en bra arbetsmiljö.
7 - Jag har rätt förutsättningar och kompetens för jobbet.
8 - Jag känner förtroende för min närmsta
chef/arbetsledningen.
9 - Ledningen tar tag i konflikter på ett bra sätt.
10 - Vi skapar bra kvalitet till vår kund utifrån våra kärnvärden.
11 - Vi har tydliga uppstartsmöten i våra projekt.

Många var snabba fram för att hämta sin enkät.

12. Vi har avslutsmöten i våra projekt och delar erfarenheter.
13 - Ledningen tar säkerheten på allvar.
14 - Vi på Dipart lever våra kärnvärden.
15 - Jag vågar säga vad jag tycker till ledningen.
16 - Jag lever våra kärnvärden.
17 - Min anställning känns trygg.
18 - Jag känner förtroende för vår VD.
19 - Vi medarbetare behandlas med respekt av ledningen.
20 - Vi ska engagera oss i samhällsfrågor som tex arbetet med
vision.nu och stödet för de hemlösa.
21. Jag känner väl till våra kärnvärden
22 - Jag är stolt över att arbeta på Dipart.

Frågorna är ställda som positiva påståenden.
På en skala 1-10 får man bedöma varje fråga.
1 innebär att man inte instämmer alls medan 10
innebär att man instämmer i allra högsta grad.

Daniel på väg fram med sin enkät, ifylld och klar.
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Vi börjar med den sociala arbetsmiljön…
Som är det starkaste området, om vi ser till höga snittvärden, särskilt stoltheten att arbeta på Dipart.
Här ser vi resultatet av att alla medarbetare på Dipart engagerar sig i sitt dagliga arbete för ökad mångfald,
för ett gott samarbetsklimat, för en bättre arbetsmiljö, för att vi ska vara byggproffs, för att vi ska ta socialt
ansvar och ha nöjda kunder. Det är allas små som stora handlingar i vardagen som gör att resultatet ser ut som
det gör.
Vi vill passa på att säga, Tack för just ditt engagemang!

Stoltheten för att jobba på Dipart
har ett av de högsta snittvärdena av alla
påståenden, ett snitt på 9,2 av 10 möjliga.
Det visar på att vi gör bra saker som vi är
stolta över.
Upplevelsen av fungerande samarbete
ligger oförändrad mellan 2014-2015 medan
trivseln och ”vi blir behandlade
med respekt från ledningen” har sjunkit
något men fortsätter hålla ett högt snitt.
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Skillnader i snittvärde 2014-2015
Jag känner mig delaktig i mitt arbete

8,6- 2015

(8,86- 2014)

Jag vågar säga vad jag tycker till ledningen

8,91- 2015

(8,94- 2014)

Jag förstår vilka policys som berör mig
på arbetsplatsen

9,0- 2015

(8,85- 2014)

Jag lever våra kärnvärden

8,81- 2015

(8,87- 2014)

Vi på Dipart lever våra kärnvärden

8,31- 2015

(8,67- 2014)
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Hur står det till med planeringen?
Historiskt sett på Dipart är planering det område som i snitt har legat lägre vid jämförelse med övriga frågor i
enkäten. Trenden håller i sig även detta år. Upplevelsen av en fungerande planering på projektbasis har
sjunkit (snittet var 7,33 2014 och ligger 2015 på 6,7) likaså upplevelsen av att ha rätt förutsättningar för att
utföra sitt arbete, från ett snittvärde på 8,4, 2014 till 8 i år. Upplevelsen av att ha avslutsmöten i projektens
slutskede ligger ungefär lika 2012 som 2015. Här finns det fortfarande mycket att göra. Det är lika viktigt att
”knyta ihop säcken” efteråt som att sätta bra grunder i början. Upplevelsen av tydliga uppstartsmöten har
från 2014-2015 fått en liten ökning som vi hoppas fortsätter.
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Kurvan för planeringen av
jobben och kurvan om att ha rätt
förutsättningar för att utföra sitt
jobb rör sig i samma mönster.
Kanske har planering mycket
att göra med förutsättningar i
arbetssituationen.
Planeringen upplevs dock sämre
i projekten än de individuella
förutsättningarna i arbetet.
Om vi förbättrar planeringen i
projekten kan vi då höja
upplevelsen om att ha rätt
förutsättningar i arbetet?
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… om du har goda förutsättningar att planera så kommer jobbet med större sannolikhet att bli bra och
om du planerar ordentligt så kommer du ge dig själv goda förutsättningar till att göra ett bra jobb …
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Ledningen
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Höga snittvärden i alla frågor gällande Ledningen. Förtroendet för VD har högst snitt i hela
undersökningen och ligger på hela 9,4 av 10!! Fantastiska siffror!

Det totala snittvärdet 2015
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Inget av enkätens 22 påståenden har ett
snitt som ligger lägre än medelsnittet som
är 5. Det totala snittvärdet, har genom
åren hållit en jämn kurva uppåt. I den
senaste medarbetarundersökningen har
kurvan dock gått ner några decimaler,
från 8,65 år 2014 till 8,3 2015, men ligger
fortfarande högre än åren innan 2014.
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Vad gör vi nu med resultatet…
Sedan början av 2014 har vi på Dipart nyanställt 40 personer. Generellt brukar man säga att det tar ca ett
halvår att komma in i arbetet fullt ut. När de nyanställda är så pass många under relativt kort tid så är det klart
att det påverkar ”stabiliteten” i företaget och saker rörs om lite grann. Det som istället är kul är att nya personer
bidrar med nya perspektiv och ny energi.
Jag och Mats ska fortsätta och utveckla och aktivt arbeta med introduktionsdagar, att se till att våra rutiner när
medarbetare börjar fungerar bra, att alltid försöka se till att våra kärnvärden lever, att informera om våra policys
osv. Vi har även börjat arbeta mer med kompetensfrågor. För att utveckla och behålla vår personal.
Gällande planering i projekten så vet jag att Kalle arbetar stenhårt med att skapa kvalitet och effektivitet i våra
arbetsprocesser. Han har exempelvis börjat arbeta med besiktningar både innan och efter genomförande, för
att säkerställa att det finns en tydlig plan och ett långsiktigt tänk. Han har även utformat en mötesformalia som
ska användas för att skapa effektiva driftsmöten, för att i långa loppet få en bättre planering.

Nu ska alla med på resan! // Jaqueline
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Det kom ett brev från justitieministern

Vi har i vårt samhälle många unga
som kommer från tuffa förhållanden
där möjligheterna till trygg uppväxt
och bra skolgång bitvis saknas. För
några av dem slutar det med en bana
i kriminalitetens tecken. Vi har på
Dipart engagerat oss och ger några
av dessa ungdomar möjligheten att
börja hos oss. Med ett litet extra
engagemang så går det ofta bra och
vi på Dipart får en värdefull medarbetare som arbetar som alla andra,
betalar skatt och är en del av oss och
samhället.
Men att lyckas med det här är inte så lätt och vinsten om man kan få fler
att bli integrerade samhällsmedborgare istället för att välja brottets bana
är enorm. Därför bjöd justitieminister Morgan Johansson in oss på
Dipart och ytterligare ett företag samt diverse berörda experter till
Runda Bordetsamtal. Hur gör Ni som lyckas? Berätta….

Justitieminister Morgan Johansson
öppnade samtalen med att ge en
bakgrund kring problematiken och
därefter hälsade han oss välkomna.
Att han verkligen brann för att få fler
unga ur brottets bana och in på
arbetsmarknaden rådde det inget
tvivel kring.
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Efter Justitieministern blev det Skanskas
koncernchef Johan Karlströms tur att prata.
Han berättade om två stora projekt som
Skanska driver där de integrerar ungdomar
med kriminellt förflutet och att det i många
fall leder till anställningar. ”Ställ krav i
upphandlingarna, låt sociala aspekter och
inte bara pris råda” var fritt översatt Johans
budskap.
Johan berättade inlevelsefullt och ur hjärtat
och blev riktigt berörd när han berättade
om hur livet för många unga formligen fick
en nystart genom de här projekten.
Det är mäktigt att träffa en VD för 60 000 människor och med en
verksamhet över hela världen. Det är lite av en aura runt en sådan
person och vi från redaktionen kan intyga att vi blev imponerade
både av hans person men också hans så tydliga ambitioner att
göra gott för samhället. Det finns säkert hårda nypor hos Johan
när så krävs men också med all säkerhet ett stort hjärta.

Generaldirektören för Kriminalvården,
Nils Öberg pratade om vikten av att
skapa kontakter mellan ungdomar
med brottsligt förflutet och arbetslivet.

Jens och Mats från oss på Dipart deltog i
diskussionerna och Nils Öberg sa efteråt att ”Ni
har precis förstått vad det handlar om. De här
killarna vill inte bli särbehandlade, de vill bara vara
en del i företaget, som alla andra”.
Och efter Runda Bordet samtalet så blev det lite
diskussioner med fika och vi fick möjlighet att prata
mer med Morgan och Nils.
Nils kände väl till oss och hur vi jobbar. Han
frågade om han fick skriva en krönika i Monthly
vilket Redaktören direkt nappade på. Hoppas det
blir av….
Det var en häftig eftermiddag och två lite
omtumlade dipartianer som knallade hem från
Rosenbad.
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Styrelsen hade sitt årliga strategidygn,
det var dags att lyfta blicken ordentligt

Diparts styrelse leds av Rune
Brandinger, med erfarenhet
från styrelsearbete i mer än
80 bolag.

Hans Tilly, Thomas Frankborn, Rune Brandinger, Jens
Hoffmann och slutligen Mats Hoffmann bildar Diparts
styrelse 2015.

Alex bär
fram armering

Under våra strategidygn är ledningsgruppen med. Så förutom styrelsen så deltar Marie, Martin, Kalle och
Ebrahim. Här ovan berättar Kalle om utmaningarna vi står inför när det gäller vårt kvalitetsarbete.

En stor utmaning för oss på Dipart är att få vårt
affärsområde Bygg lönsamt. Vi har ett styrelsebeslut på att satsa fullt ut då vi tror på affären.
För att ytterligare manifestera att vi tror på Bygg
så valde styrelsen att bjuda in tjänstemännen
på Bygg till eftermiddagens arbetspass. Nu
skulle affären penetreras och nya idéer prövas.

Vi delade in oss i 3 grupper med uppgiften
”Ni har startat en byggserviceverksamhet och villkoren
är lika de som Diparts affärsområde Bygg arbetar
under. Nu har Ni 8 månader på er att genomföra
förändringar så det blir lönsamt, hur skulle Ni göra?”
Nu var förutom Byggs tjänstemän även hela styrelsen
och övriga i ledningsgruppen med i de olika grupperna.
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Efter att i grupp ha bollat
uppgiften ordentligt vad gäller
styrkor, svagheter, hot och
möjligheter
(en så kallad SWOT-analys) så
diskuterades en affärsplan.
Här är det Kim som redovisar
vad hans grupp kommit fram till.
Kalle

Pea

Kim

Thomas

En engagerad Alex berättar vad
hans grupp anser är nödvändigt
att göra för att höja lönsamheten.
Mats

Alex

Johan

Ebrahim

Efter en lång eftermiddag med tuffa uppgifter var
det dags för middag. På bilden ser vi vår
styrelseordförande Rune hållandes ett
traditionsenligt tal. Det brukar alltid avrundas med
en talande historia ur Runes långa karriär.
Dag två på strategidygnet
(som håller på från lunch till lunch)
bestod av penetrering av
affärsområdet Hus samt
diskussioner kring vår personalpolitik. Här är det Mats som
redovisar en utredning han gjort
gällande vår personalomsättning.

Efter ytterligare ett par arbetspass så var det lunch och vi kunde åka hem med nya
idéer, ny energi och faktiskt lite klokare.
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En halvdag om utvecklingssamtal
Mats och Jaqueline från personalavdelningen hade en workshop med alla som har personalansvar.
Syftet var att inspirera alla chefer inför utvecklingssamtalen. Mats och Jaqueline gick bland annat igenom hur
vi ser på värdet av ett utvecklingssamtal, hur man kan ge feedback och sätta upp individuella mål samt
presenterade lite underlag som kan användas inför och till samtalen. Vi gjorde också två spännande övningar
med alla som var med….
Första övningen var Heta Stolen. Här ska alla i gruppen ge feedback till en person som ska ta emot positiv
feedback utan att kommentera. Detta tyckte många kändes lite ovant och inte helt naturligt...

Peter på Bygg får feedback
från gänget till höger…

Johan, Alex och Jens från Bygg ger feedback…

En del från Affärsområdet Betong. Daniel, Max och
Martin som ger positiv feedback till Nikola.

Här ser vi Peter i heta stolen då han tar emot
feedback från kollegorna Adolf, Martin och Niaz.
Marie tyckte att det
kändes lite annorlunda
att få så mycket
positiv feedback på en
gång.
”Det är inte så mycket
Jante i den här
övningen, som man
kanske är van vid”

En glad Ebbe (kalkyl och inköp) i full färd med att ge
positiv feedback till Sebastian på Hus som lyssnar
intensivt.

Sida 16

Inspirerande samtal om hur sinnestämning och humör påverkar oss själva och dem i vår omgivning.
Jaqueline går igenom underlagen till
utvecklingssamtalen och förbereder
deltagarna för nästa övning…

Övningen handlade om att prova att hålla ett
fiktivt utvecklingssamtal med sin kollega och
turas om att vara chef och medarbetare. Man
skulle även ge feedback under samtalet, saker
som är bra och saker som kan förbättras.

Adolf och Martin förbereder sig
inför samtalen

Viktiga Reflektioner från dagen!
•
Arto håller utvecklingssamtal med Nazif

•
•
•

Två nöjda arrangörer tackar alla
deltagare för en givande workshop!

För att samtalet ska bli bra behöver både chef
och medarbetare komma förberedda och veta
vad man vill prata om.
Använd materialet som du får, det underlättar.
Samtalet syftar till att vi alla ska bli bättre och
få det bättre i arbetet!
Ta med dina intyg på behörighetskurser.

Boka in utvecklingssamtalet
med din närmaste chef så
snart som möjligt!
Sida 17

Vi hade introduktion för nyanställda

Att få en bra start på sitt nya arbete är oerhört viktigt. Vi borde ha haft den här introduktionen tidigare men
bättre aningen sent än inte alls. Så därför samlade vi alla som börjat det senaste halvåret och gick igenom en
mängd viktiga saker. Först så fick alla presentera sig och därefter så berättade Jens lite om historien bakom
Dipart. Vi fick höra några gamla anekdoter om hur det var på Dipart för 20 år sedan. Tänk att vi idag omsätter
lika mycket på en förmiddag som Dipart omsatte hela första verksamhetsåret….

Kalle som är kvalitetschef
berättade om vårt kvalitets, miljö
och arbetsmiljöarbete, det sk
KMA-arbetet.

Thorsan pratade om
våra data och mobila
lösningar.

Gunilla som arbetar med vår
administration och ekonomi kom
förbi och förklarade allt vi behöver
veta gällande bland annat
löneredovisningen

Sida 18

Mats berättade om hur vår värdegrund kom till och hur viktig den
är för oss.

Jaqueline höll i introduktionen och
ansvarade för dagens upplägg.

Jaqueline hade lagt upp eftermiddagen på ett smart sätt. Vi blev indelade i grupper där alla affärsområden
blandades så vi lärde känna fler på firman och sedan fick vi svara på frågor genom att leta svaren bland alla
våra policys. Vi fick en viss tid på oss och sedan skulle varje grupp redovisa vad de kommit fram till.

Här redovisar Åke, betongare från Bropatrullen, tillsammans med Leo som är ansvarig hantverkare på Bygg.

Maurice som är ansvarig hantverkare på Bygg redovisar tillsammans med Daniel, arbetsledare från Bropatrullen och Thomas som är snickare på Hus vad de hittat för svar på ett par kluriga frågor. Förutom att en
sådan här dag gör att vi lär känna Dipart och vad företaget står för så lär vi också känna varandra. Båda
sakerna oerhört viktiga för att vi ska trivas.

Sida 19

Vi renoverade ett hopptorn i Nynäshamn!

Peter Carlsson åkte ner och tittade på hopptornet. Oj vad det var skadat av tidens och vattnets tand. Se
särskilt bilden på betongen framför Peters skor…. Hela tornet var graffitimålat, skador på betongen överallt
och på många ställen var armeringen helt frilagd.

Vi reste ställning på en av de mer sjönära
platserna vi varit på under senare år.

Emil och Lennart, våra vattenbilningsproffs här med
Mario Ebert, betongspecialist tittar på hopptornet och
dess urusla skick.

Någon månad senare, Mario och
Zygmund står på översta planet där allt
numera är i toppskick. Även räckena är
renoverade enligt konstens alla regler.

Och Nynäshamnsbarnen kan
numera hoppa i sjön från ett
hopptorn av yppersta
världsklass!

Sida 20

