
Udsigt til et hektisk halvår
Efter et corona-år, en lang nedlukket vinter og et køligt forår er vi forhåbentlig 
nu ved enden af tunnelen. Stemningen er blevet mere løssluppen i takt med, 
at solskin, stigende temperaturer og fodboldeufori fik løsnet det jerngreb, 
som pandemien fastholdt os i. 

Stemningen er altså vendt fra bekymring til optimisme og tro på fremtiden. 
I byggebranchen er temperaturen også høj, hvilket faktisk har gjort sig 
gældende et stykke tid. Mange har grebet pandemien som anledning til at 
få igangsat planlagte udvidelser og forbedringer. Og den private pengepung 
er ikke blevet tæret af udlandsrejser, så en del af disse midler er også blevet 
kanaliseret i retning af byggeriet. Det mærker vi også i stilladsbranchen, hvor 
der har været ganske travlt op til sommerferieperioden. 

Der er måske endda brug for at sende en lille advarsel til branchen. Det gæl-
der i den nuværende situation om at bevare det kølige overblik. Pas derfor på 
med ikke at overvurdere kapaciteten. 

Overvej i stedet nøje antallet af projekter, der tages ind, og sørg for at 
afpasse med det materiel og de ressourcer, man har på hylderne. Herunder 
de personaleressourcer man har til rådighed. Det kan lyde enkelt, men er 
alligevel ikke en let øvelse.

Generalforsamling
Vi fik i slutningen af maj holdt vores generalforsamling, og jeg var glad for at 
se det gode fremmøde på dagen. Der var genvalg af Nis Lorentzen fra Rodahl 
Stilladser og Johnnie Lønbirk fra Dansk Stilladsservice. De får to år mere i 
bestyrelsen. Stefan Kringelbach fra FA Stilladsudlejning blev genvalgt som 
suppleant. 

Det er meget fornuftigt at fortsætte med erfarne folk, da Stilladssektionen 
og virksomhederne står over for et meget hektisk 2. halvår. Her vil konti-
nuitet i bestyrelsessammensætningen helt sikkert gavne fremdriften i de 
opgaver, som vi skal i gang med. 

Lige efter sommerferien tager vi fat på etableringen af et netværk for sikker-
heds- og arbejdsmiljøansvarlige. Med Arbejdstilsynets øjeblikkelige frem-
færd er vi tvunget til at øge kompetencerne såvel juridisk som praktisk i vores 
virksomheder på dette felt. Denne proces skal netværket sætte turbo på.

Dernæst har vores venner i Arbejdstilsynet inviteret sig selv på besøg. Det 
har de venligt orienteret os om per brev, så derfor har dette nummer af 
Diagonalen særligt fokus på arbejdsmiljøet. Kig derfor på tjeklisterne i artik-
lerne af dette nummer, som har til formål at hjælpe hver virksomhed med at 
forberede sig bedst muligt til besøget og håndteringen af arbejdsmiljøet og 
sikkerheden i det hele taget de kommende år.. 

I samme boldgade bringer vi også en guide til afholdelse af den årlige ar-
bejdsmiljødrøftelse i jeres virksomhed. Her er det tanken at skubbe på for, at 
disse møder bliver afholdt i den ånd, der lægges op til blandt initiativerne i 
Handleplan 3. 

Med udsigt til et travlt efterår med høj byggeaktivitet og fokus på Arbejds-
miljø – som sædvanligt - ønsker jeg alle en rigtig god sommer og velfortjent 
sommerferie.

 

  Kurt Bo Jensen 
  Formand for 
  Stilladssektionen

DIAGONALEN
NR. 3 2021 STILLADSSEKTIONEN I DI DANSK BYGGERI

Når Arbejdstilsynet ringer  

En afgørelse om straf til virksomheden 
bliver ofte fulgt op per telefon. Få et par 
gode råd om, hvordan man forholder sig i 
en sådan situation. 

Side 5

Stilladssektionen har lavet en guide forud 
for de pligtige arbejdsmiljødrøftelser 

Side 2-4

Opsætning og nedtagning 
- hvad kan vi gøre bedre?

ARBEJDSMILJØ FOR 
DOMSTOLEN

Østre Landsret har i en kendelse lagt 
ansvaret for en overtrædelse hos medar-
bejderen og begrundet det med medar-
bejderens store erfaring. 

Side 6

FOKUS PÅ 

ARBEJDSMILJØ
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SPØRGSMÅL

 GUIDE TIL ARBEJDSMILJØDRØFTELSER

Af Mogens Hjelm

Hvert år skal alle medlemmer af Stillads-
sektionen gennemføre arbejdsmiljødrøf-
telser med medarbejderne. Det vil  ofte 
handle om situationer i forbindelse med 
opstilling og nedtagning af stilladser. 
Derfor har Stilladssektionen i DI Dansk 
Byggeri lavet denne guide, som skal være 
med til at sikre kvalitet i drøftelserne.

- Det er vigtigt for en god drøftelse, at den 
tager udgangspunkt i det niveau, som hver 
virksomhed befinder sig på. Ikke alle virk-
somheder er nemlig nået lige langt med 
forebyggelse af de fysiske belastninger, 
som skal tackles ved opstilling og nedtag-
ning af stilladser, understreger chefkonsu-
lent Anders Svendsen, DI Dansk Byggeri.

Hvad kan guiden bruges til?
Anbefalingerne er først og fremmest tænkt 
som inspiration til at få taget hul på de 
pligtige drøftelser. Her er eksempler på 
emner, som erfaringsmæssigt er relevante 
at inddrage i det forebyggende arbejde. 

- Og guiden skal ikke følges slavisk. Nogle 
emner er ikke relevante for alle, og selvføl-
gelig kan hver virksomhed drøfte emnerne 
i den rækkefølge, der passer dem, siger 
Anders Svendsen.

Hvordan foregår  drøftelsen?
Der er forskel på store og små virksomhe-
der. I de mindre virksomheder med under 
ni ansatte kan hver virksomhed selv vælge, 

Hvordan tackler vi fysisk belastning 
ved opstilling og nedtagning af stilladser?

Hvis du har spørgsmål så kontakt 
chefkonsulent Anders Svendsen på  
asv@di.dk eller telefon 72 16 02 51.

Stilladssektionen har lavet nogle anbefalinger forud for pligtige arbejdsmiljødrøftelser

hvordan man skal drøfte arbejdsmiljø. Det 
kan være som et selvstændigt møde, et 
internet- eller videomøde, eller det kan 
holdes mere uformelt, hvor deltagerne 
kommunikerer via mails.

Men hvis virksomheder har mere end ti 
ansatte, er der formalia, der skal overhol-
des. Her skal arbejdsgiveren samarbejde 
med AMO’s medlemmer (medlemmer af 
virksomhedens ArbejdsMiljøOrganisation) 
om at gennemføre drøftelsen. 

- Det betyder i praksis, at drøftelsen skal 
holdes i AMO. Arbejdsgiveren eller en 
repræsentant, der kan træffe beslutninger 
på arbejdsgiverens vegne, skal deltage 
sammen med medlemmerne af AMO. Og 
hvis Arbejdstilsynet kommer på besøg, skal 
virksomheden kunne dokumentere skrif t-
ligt, at der har været afholdt den pligtige 
arbejdsmiljødrøftelse, understreger Anders 
Svendsen. ¶

Det er ikke kun stilladsbranchen, som skal holde årlige drøftelser mellem arbejdsgiver og medarbejdere. På Arbejdstilsynets hjem-
meside kan man læse mere om disse drøftelser generelt . I denne artikel prøver vi at trække de spørgsmål frem, der er mest rele-
vant i stilladsbranchen.
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Har man prøvet det før, er det en god idé 
at starte med at evaluere og samle op på 
året, der er gået. 

Her vil der typisk blive sat ord på de 
problemer, som virksomheden er stødt på, 
og om problemerne har være løst på en god 
måde. 

- Det vil være oplagt at følge op på den 
årlige arbejdsmiljødrøftelse ved at se tilbage 
på året siden den seneste drøftelse. Her 
kan der også afsløres, om der er problemer, 
der er typiske for virksomheden og på 
håndteringen heraf, siger chefkonsulent An-
ders Svendsen.

Når det er på plads, er det anbefalingen at 
tage fat på de samme spørgsmål, som står 
ovenover. Se Spørgmål første år og de føl-
gende år

Målsætning for arbejdsmiljø

•  En del af øvelsen med arbejdsmiljød-
røftelser er selvsagt at sætte mål for 
det nye års samarbejde og grundigt 
vurdere, om sidste års mål blev nået.

Her kan det også være vigtigt at kigge på, 
om der er ændringer af fx regler og lignende 
i det nye år, som kan få indflydelse på de 
fysiske belastninger ved opstilling og 
nedtagning af stilladser, fremhæver Anders 
Svendsen.

Målene kan være:

•  At færre medarbejdere føler, de er 
belastede af tunge løft og bæring i 
arbejdet.

•  At flere medarbejdere bruger tekniske 
hjælpemidler til at løfte tunge ting.

•  At gennemgå planlægningen af 
arbejdsopgaver, stilladsmateriel, 
tekniske hjælpemidler i forhold til 
risici, som kan føre til muskel- og 
skeletbesvær.

- Debatten om målene vil forhåbentlig give 
anledning til prioriteringsdiskussioner, som 
også er vigtige i forhold til at hjælpe 
resultaterne på vej, siger Anders Svendsen. 

Han foreslår derfor følgende spørgsmål i 
den anledning:
•  Hvilke mål er vigtige for virksomheden 

og dens medarbejdere?
•  Er nogle mål vigtigere at prioritere end 

andre og hvorfor?
•  Hvordan sikrer man så, at målene også 

nås?

Eksempler på løsninger og aktiviteter kan 
være at:
•  Se på mulighederne for at rotere 

mellem opgaverne eller flytte medar-
bejdere med besvær til opgaver, der er 
mindre fysisk krævende.

•  Høring af berørte medarbejdere og 
arbejdsmiljørepræsentanter, når der 
skal købes tekniske hjælpemidler.

•  Vælg en politik for arbejdsmiljø og 
sundhedsfremme, som støtter målene.

•  Vurder succes af tidligere mål, og brug 
erfaringerne fremadrettet.

Anders Svendsen understreger, at resulta-
tet af drøftelsen efterfølgende skal gøres 
tilgængelig for alle i virksomheden, 
medarbejdere og ledere. Generelt er det 
AMO, der følger op på aftalerne. I små 
virksomheder uden AMO er det dog 
arbejdsgiveren, der står for opfølgning. ¶

1. Sådan gør man første gang

Hvis det er første gang, man skal 
gennemføre de årlige arbejdsmiljødrøf-
telser, er det en god idé at følge denne 
vejledning om, hvordan man griber det 
an første gang.

Første gang er det en god idé at opliste 
materialer og hjælpemidler:

•  Hvad findes der af stilladsmateriel 
(alu-/stålrammer, søjlestillads, svært  
stål mv.)?

•  Hvad findes der af tekniske hjælpe-
midler til håndtering af stilladsmate-
riel på pladsen, under transport og på 
opstilling-/nedtagningsstedet 
(gaf feltruck, kraner, stilladshejs, 
trækvogne, trillebøre mv.)?

•  Hvad findes der af tekniske hjælpe-
midler til brug under opstilling, 
ændring og nedtagning af stilladser 

(opskydelige rækværker, boremaski-
ner mv.)?

Når det er på plads, er det fornuftigt at 
tage hul på spørgsmål, som vil gå igen i de 
kommende års arbejdsmiljødrøftelser:

Spørgmål første år og de følgende år
•  Hvor foregår typisk de tunge løf t og 

bæringer? 
•  Er der problemer, der er typiske hos 

os, og som vi ved hvordan løses?
•  Hvordan kan vi løse problemerne, og 

har vi viden nok til at løse dem?
•  Er der indkøbt tekniske hjælpemidler, 

og har det gjort belastningen mindre?
•  Er der ændret i måden, vi planlægger 

og udfører arbejdet på, så medarbej-
derne bliver mindre belastede?

•  Virker de værktøjer og procedurer, vi 
har -  altså APV, instruktion og 
procedurer for, hvordan vi skal bruge 

hjælpemidlerne eller for, hvordan vi 
skal løf te?

•  Er medarbejderne blevet inddraget i 
løsningerne, og er medarbejderen 
blevet inddraget i, hvordan arbejdet 
skal udføres og indkøb af tekniske 
hjælpemidler?

•  Hvilke muligheder har vi for at rotere 
mellem opgaverne eller flytte 
besværede medarbejdere til opgaver, 
der ikke er så fysisk hårde, og kan vi 
inddrage det i vores planlægning?

•  Bakker ledelse og medarbejdere 
hinanden op, og har ledelsen sikret, at 
der er de nødvendige tekniske 
hjælpemidler – og ikke mindst - bru-
ger medarbejderne de tekniske 
hjælpemidler? ¶

2. Sådan gør man de følgende gange

 GUIDE TIL ARBEJDSMILJØDRØFTELSER
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  GUIDE TIL ARBEJDSMILJØDRØFTELSER  
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Af Mogens Hjelm  Foto PxHere

De fleste virksomhedsejere inden for 
stilladsbranchen har prøvet af blive ringet 
op af Arbejdstilsynet, der fortæller, at de 
har truf fet virksomhedens medarbejdere 
på et givent arbejdssted, og at de har 
standset arbejdet på grund af medarbej-
dere, som eksempelvis ikke har været 
sikret mod nedstyrtningsfare. 

De berørte virksomheder vil også vide, at 
Arbejdstilsynet under samtalen stiller en 
række spørgsmål om tilrettelægning af 
den konkrete arbejdsopgave, og de 
spørger, om der er ført tilsyn og givet 
instruktion til medarbejderne. 

Så hvordan håndterer man  et sådant 
opkald? Det har chefkonsulent Anders 
Svendsen, DI Dansk Byggeri, dykket lidt 
ned i for at kunne give nogle anbefalinger.

- De svar I giver ved samtalen, vil indgå i 
den vurdering, Arbejdstilsynets jurister 
foretager. Det er på dette tidspunkt og i 
denne telefonsamtale, at Arbejdstilsynet 
fisker ef ter, om I som arbejdsgiver har 
opfyldt jeres forpligtigelser i arbejdsmiljø-
loven eller ej. Derfor er det vigtigt, at 
spørgsmålene bliver besvaret korrekt fra 
starten af, fortæller Anders Svendsen. 

Han anbefaler, at:
•  Det af tales, hvem i virksomheden der 

skal have dialogen med Arbejdstilsy-
net. Det kan være den arbejdsmiljø-
ansvarlige eller konduktøren, der har 
den konkrete sag. 

Skriv det på arbejdssedler eller sags-APV, 
så der ikke er tvivl om, hvem der skal 
besvare 

Arbejdstilsynets spørgsmål.
•  Hvis I ikke kan svare Arbejdstilsynet 

på stående fod, er det ok at svare, at I 
vil vende tilbage, når I har fået 
undersøgt den konkrete sag og fået 
fat i de rette personer. 

•  Arbejdstilsynet vil i mange tilfælde 
spørge ind til sagen ud fra en række 
spørgsmål, som er nemme at 
forberede sig på.

- Spørgsmålene findes på side 15 i pjecen 
”Det er farligt og dyrt”, så udfyld skemaet 
med svarene til Arbejdstilsynet - så I ved, 
hvad I har svaret. 

Send eventuel skemaet til Arbejdstilsynet, 
så det ligger på sagen, anbefaler Anders 
Svendsen.

•  Vær omhyggelig med, hvad I melder 
tilbage på afgørelsen, da den vil indgå 

i vurderingen af, om I som arbejdsgi-
ver har opfyldt jeres forpligtelser. 
Vedlæg gerne relevant dokumenta-
tion i tilbagemeldingen.

- Det er klogt, at den ansvarlige i virksom-
heden i tilbagemeldingen overvejer og 
redegør for, hvordan virksomheden har 
levet op til arbejdsgiverens syv pligter, der 
er beskrevet på side 14 i pjecen ”Det er 
farligt og dyrt”. 

•  Udover udfyldelsen af skemaet er det 
også klogt at notere eventuelle andre 
relevante oplysninger, så I kan huske 
det ved en evt. bøde/retssag. Der kan 
nemlig gå lang tid fra afgørelsen til en 
evt. bødesag. ¶

Når Arbejdstilsynet ringer  
Der er en del stilladsvirksomheder, som har fået et opkald fra Arbejdstilsynet, hvor de over 
telefonen meddeler, at de vil komme med afgørelser om straf til virksomheden. Her giver vi 
nogle gode råd om, hvordan man forholder sig i en sådan situation

 ARBEJDSMILJØ

RÅDGIVNING OG SPØRGSMÅL

General betjening 
Chefkonsulent 
Henrik Stig 
Sørensen
Stilladssektionen

Mobil 2974 3292 
Mail: hss@di.dk

Personalejura m.m.
Chefkonsulent 
Hans Henrik 
Kristensen, 
DI Dansk Byggeri

Mobil 2067 2112
Mail: hhk@di.dk

Arbejdsmiljøforhold
Chefkonsulent 
Anders Svendsen, 
DI Dansk Byggeri, 
Arbejdsmiljø

Mobil: 6114 5010 
Mail: asv@di.dk

Medlemsarrangementer
Sekretær 
Mona Kristensen, 
DI Dansk Byggeri 
Medlemssupport

Mobil: 5218 5909 
Mail: monk@di.dk
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Af Mogens Hjelm

Advokatfirmaet Kroman Reumert 
beretter i en artikel på deres hjemmeside 
om en domsafgørelse i februar 2021 i 
Østre Landsret, hvor en arbejdsgiver i 
stilladsbranchen bliver holdt straf fri i en 
sag, hvor deres medarbejder tilbage i 
2015 bliver ”taget” i at arbejde i ti meters 
højde uden tilstrækkelige værnemidler 
over for nedstyrtning.

Arbejdsgiver, der havde udleveret 
værnemidler, lavet APV og instrueret 
medarbejderne i opgaven, fik altså 
medhold med henvisning til medarbejde-
rens erhvervserfaring - uanset, at 
medarbejderen ikke mente, at han var 
blevet instrueret specifikt i opgaven.

Dommen i Østre Landsret er ikke den 
første dom, hvori arbejdsgiver bliver 
fritaget for straf med henvisning til 
medarbejderens erhvervserfaring og det 
forhold, at medarbejderne kender til de 
fornødne forholdsregler.

- Dommen illustrerer, at arbejdsgiver 
ifølge lovgivningen umiddelbart tildeles et 
ansvar for brud på arbejdsmiljøreglerne, 
og derfor er mål for myndighederne, når 
der skal uddeles et påbud og en eventuel 
ef terfølgende straf, pointerer chefkonsu-
lent Henrik Stig Sørensen, DI Dansk 
Byggeri, og fortsætter:

- Men særlige forhold i form af dokumen-
teret instruktion, medarbejdernes 
uddannelse og erhvervserfaring kan få 
betydning for, om arbejdsgiveren bør 
opnå straf frihed for medarbejdernes brud 
på arbejdsmiljøloven.

Dokumentation på plads
Dommen viser også, at det er vigtigt med 
dokumenterede processer for instruktion 
og oplæring af relevante medarbejdere - 
alt ef ter erhvervserfaring.  

Den erfarne har selv et større 
ansvar for arbejdsmiljøreglerne

En række afgørelser ved landets domstole tyder på, at man er bedre stillet, hvis det er en erfaren 
medarbejder, der bliver taget af Arbejdstilsynet i at bryde sikkerhedsreglerne. 

- Instruktion, tildeling af værnemidler og 
tilsyn i nødvendigt omfang – alt ef ter de 
implicerede medarbejderes erhvervserfa-
ring - skal kunne dokumenteres. Det 
lægger lovgivningen også op til, konstate-
rer chefkonsulent Anders Svendsen fra 
Arbejdsmiljøafdelingen i DI Dansk 
Byggeri.

Anders Svendsen sammenholder den 
omtalte dom med tidligere afgørelser ved 
domstolene, som klart viser, at det er 
betydeligt sværere for virksomheder at 
blive fritaget for strafansvar, hvis en 
medarbejder med kort erhvervserfaring 
gribes i brud på arbejdsmiljøreglerne.

- Årsagen er, at virksomhedsledelsen og 
medarbejderne befinder sig i lidt af en 
gråzone, når spørgsmålet om tilstrække-
ligt tilsyn på en sag ef terfølgende skal 
vurderes. Det er et problem, og det er 
svært at håndtere i hverdagen, konstate-
rer Anders Svendsen. 

Fokus på medarbejder
I Stilladssektionen understreger Henrik 
Stig Sørensen, at ledelsen ikke via 
lovgivningen har en facitliste fra myndig-
hederne for tilstrækkeligt tilsyn på 
projekterne. Samtidig har en bare 
mellemstor stilladsvirksomhed typisk en 

ARBEJDSMILJØ FOR DOMSTOLEN 

del projekter i gang med medarbejdere 
spredt over et større geografisk område. 
Ledelsen kan ikke være alle steder og 
overvåge arbejdet hele tiden.

- Trækker man linjerne skarpt op, så 
lægger lovgivningen op til, at myndighe-
derne, ved en ulykke eller brud på 
arbejdsmiljøreglerne, altid skal søge i 
retning af procesfejl hos virksomhedens 
ledelse. Virksomhederne oplever derfor, 
at myndighederne har langt mindre fokus 
på medarbejderens ansvar, og at myndig-
hederne kun sjældent søger at placere 
strafansvar hos medarbejderen, siger 
Henrik Stig Sørensen. 

Stilladssektionen ønsker derfor at få 
bredt myndighedernes fokus ud, så 
medarbejdernes egen rolle omkring 
eventuelle brud på arbejdsmiljøloven 
tages seriøst. 

- Vi er derfor glade for den omtalte 
afgørelse, da den placerer ansvaret som 
en fejl hos medarbejderen. Men selvom 
virksomheden undgår en bøde, så har den 
dog of test allerede måtte tage en 
omkostning i form af advokatsalær og 
ressourceforbrug på sagen, konstaterer 
Henrik Stig Sørensen.  ¶

En dom i Østre Landsret stadfæster, at erfarne 
medarbejderne kan gøres ansvarlige, når 
reglerne ikke overholdes
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Sæt kryds i kalenderen ...
Den 26. august sætter vi Stilladssektionens netværk for sikkerheds- og arbejdsmiljøansvarlige 
på skinner. Målet er et fagligt netværk indenfor branchen, der kan sparre med hinanden

Dette er en opfordring til 
medlemmerne om at tilmelde 
sig opstartsmødet det 26. 
august, som handler om 
opbygning af et netværk på 
arbejdsmiljøområdet.

- Målt på indkomne sager 
om besøg og påbud, kan det 
uden overdrivelse påstås, 
at stilladsbranchen har haft 
Arbejdstilsynets bevågenhed 
det seneste år. Det er blevet 
til rigtig mange besøg og des-
værre også til en del påbud, 

fortæller chefkonsulent Hen-
rik Stig Sørensen, DI Dansk 
Byggeri, og fortsætter:

- Det giver derfor rigtig god 
mening at ofre flere res-
sourcer på sikkerheds- og 
arbejdsmiljøarbejdet i den 
kommende periode. Der skal 
være styr på sagerne. Det skal 
dokumenteres, at APV og in-
struktion er foretaget korrekt, 
og det er også en god idé at se 
nærmere på juraen, når sager 
undersøges efter henvendel-

ser fra Arbejdstilsynet.

Det nye netværk for sikker-
heds- og arbejdsmiljøansvar-
lige bliver etableret på bag-
grund af tilbagemeldinger om 
positiv interesse for et sådant 
netværk.

- Så nu sætter vi efter som-
merferien gang i sagerne, 
fortæller Stilladssektionens 
formand Kurt Bo Jensen, og 
gør opmærksom på, at sek-
tionen også skal i gang med at 

indfase nogle af initiativerne 
fra Handleplan 3.

- Vi er lige nu i fuld gang med 
planlægningen af opstartsmø-
det den 26. august, og invi-
tationen vil meget snart blive 
fremsendt til alle medlemmer. 
Alle kan derfor nå at komme 
med på vognen, der altså 
sættes i gang den 26. august, 
slutter Kurt Bo Jensen.

MEDLEM TIL MEDLEM  

Vi holder fast i vores opfordring 
til medlemmerne om at sende 
gode stilladsbilleder fra hverda-
gen til redaktionen.

Vis os, hvad du er i gang med 
eller måske en detalje, som er 
særlig flot. 

Vi vil også gerne vise billeder af 
stilladsarbejde, som det foregår 
over hele verden. Så støder du på 
noget sjov eller sært på din ferie, 
så tag det med hjem til os andre.

Vi vil så løbende præsentere jeres 
fotos her på bagsiden. Så grib 
opfordringen og  send os et 
billede fra hverdagen, udsigten 
fra stilladset eller et rigtig godt 
feriebillede.

Foto må gerne være i rimelig høj 
opløsning. Send det til hss@
di.dk, og skriv gerne kort, hvad 
billedet viser, hvor det er taget, 
og hvad vi særligt skal lægge 
mærke til. ¶

/hss

Sommer, sol og fotos 

Vis os dine bedste stilladsfotos fra projekter eller må-
ske sære stilladser fra fjerne himmelstrøg 

Af Mogens Hjelm

Billede af indpakket rutsjebane i Fårup Sommerland. Der er 
taget af Jens Pedersen, Hjørring Stilladsudlejning.


