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************************************************** 
Denna fil är avsedd för Lars Viebke.  
************************************************** 
 
------------------------------------------------------------- 
Teoretist bidrag: 
Jakob Leygraf: 
Du har väl medvetet lagt din tonvikt på den praktiska biten, men likväl tycker jag att 
du skött det teoretiska utmärkt!  
 
Anders Lindblad: 
Har varit bra att ha dig som har god teoretisk kunskap om fiberkompositer 
 
Joel Nielsen: 
Du är en stor resurs då det gäller fiberkompositer. Jag uppskattar alla dina grundliga 
studier om materialval och produktionsmetoder. 
 
Fredrik Nylin: 
Jag tycker att du kom med bra och genomtänkta skisser och idéer till 
konceptframtagandet. Jag tycker också att du har skött ditt jobb med att ta fram 
tillverkningsmetod på ett bra sätt som passar projektet!  
 
Joacim Petersson: 
Du har mycket goda kunskaper i fiberkompositer som har hjälp gruppen mycket. 
 
Benny Sjöbäck: 
Naturligtvis slår ingen dig på fingrarna i frågor gällande komposittillverkning, och 
detta är enligt min uppfattning ett mycket viktigt och starkt bidrag till projektet. Jag 
tycker att du även har visat prov på stort kunnande om segling, vilket du har tillfört 
gruppen på ett bra sätt (i varje fall har jag lärt mig en hel del).   
 
Mårten Almkvist: 
Jag tycker du har gjort ett gott jobb vid framtagningen av vilka tillverkningsmetoder 
vi skulle använda. 
 
------------------------------------------------------------- 
Praktiskt bidrag: 
   
Jakob Leygraf: 
Ditt praktiska bidrag har varit ovärdeligt för gruppen. Utan dej hade vi garanterat 
misslyckats med flera tillverkningar. Din kunskap i området har varit till stor hjälp, 
trots att dina svar ibland tenderat att bli lite väl utförliga, så att man tappat tråden. 
Men bättre att säga för mycket än för lite! 
   
Anders Lindblad: 
Väldig duktig med fiberkompositer och det har varit roligt att jobba med dig. 



   
Joel Nielsen: 
Du har verkligen ställt upp vid tillverkningen, flera sena kvällar och långa dagar. Du 
har varit duktig på att förmedla dina kunskaper så att gruppens tillverkning gått 
mycket bra. 
  
Fredrik Nylin: 
Jag tycker att det har känts tryckt att ha med dig i gruppen eftersom du har bra 
lamineringserfarenhet och vet många bra tips. Dessutom jobbade du både effektivt 
och mycket med tillverkningen vilket jag uppskattade.  
  
Joacim Petersson: 
Du har varit en mycket bra tillgång att ha i gruppen nŠr saker och ting har tillverkats i 
kompositer. Jag uppskattar att du tog på dig att påbörja modellbygget.  
  
Benny Sjöbäck: 
Här har jag bara lovord. Du har lagt ned ett jättejobb på att dels tillverka diverse 
prylar, dels ge råd till mig och andra mer oerfarna om laminering. Andra praktiska 
bidrag har varit dina CAD-bilder på vårt första koncept, som var värdefulla för vidare 
analyser, och din modell över kite/segelkonceptet var både snygg och användbar för 
visualisering.  
 
Mårten Almkvist: 
Du har varit gruppens lamineringsguru. Det har kanske gått lite väl snabbt i bland för 
att man skulle hänga med i svängarna. 
 
------------------------------------------------------------- 
Socialt bidrag: 
 
Jakob Leygraf: 
Ibland känns det som om din pratgladhet till och med överstiger min egna, speciellt 
om man säger vissa triggande ord, såsom kolfiber...  
 
Anders Lindblad: 
Jag tycker du funkar bra i våran grupp 
 
Joel Nielsen: 
Du är alltid glad och ger energi till gruppen. Jag tycker det var kul att jobba med dig 
under flera sena tillverkningskvällar. 
 
Fredrik Nylin: 
Jag tycker att det har varit bra att ha med dig eftersom du har mycket praktisk 
erfarenhet från laminering osv, detta har lett till bra diskussioner som varit bra fšr 
projektet.  
 
Joacim Petersson: 
Du har ett mycket stort intresse av kompositer och brinner verkligen för att jobba med 
kompositer därför känns det extra kul att jobba med dig.  
 
Benny Sjöbäck: 
Jag uppfattar dig som en engagerad och optimistisk gruppmedlem, med en till synes 
outsinlig energi, som smittar av sin entusiasm på gruppen. Vidare tycker jag att du är 
lätt att diskutera och resonera med i frågor kring projektet. Jag skulle dock önska att 
du ibland lägger lite band på dig och har lite mer tålamod med dem (oss) som inte har 
samma höga tempo som du. Exempelvis har du vid några tillfällen, i samband med 



provtillverkning av vingsektioner, ställt hållfasthetsrelaterade frågor till mig och velat 
ha svar direkt, vilket jag tycker är att begära orimligt snabbt svar.   
 
Mårten Almkvist: 
Du har verkligen pushat på gruppen så att vi fått saker gjorda. 
 
------------------------------------------------------------- 
Projektadministrativt bidrag: 
 
Jakob Leygraf: 
Hemsidan var ständigt uppdaterad och sköttes fint. Bra jobbat! 
 
Anders Lindblad: 
Att du varit sekreterare och samtidigt skött hemsidan har varit utmärkt 
 
Joel Nielsen: 
Du har gjort en väldigt bra insats som webansvarig. Dessutom har du varit mycket 
produktiv vad gäller rapporter, jag tycker dock att dom har varit väl långa i vissa fall. 
Försök och skriva mer kortfattat. 
 
Fredrik Nylin: 
Jag upplever framför allt att ditt arbete med hemsidan var mycket bra, du startade som 
web-ansvarig och gjorde det jobbet mycket bra.  
 
Joacim Petersson: 
Du har skött arbetet med hemsidan exceptionellt (tills jag tog över).   
 
Benny Sjöbäck: 
Du har lagt ned ett mycket gott arbete på hemsidan, anser jag. Den har klart 
överträffat mina förväntningar. Jag tycker också att du i rollen som sekreterare snabbt 
och smidigt har dokumenterat från möten etc. och sett till att viktig information lagts 
upp på hemsidan.  
 
Mårten Almkvist: 
jag tycker du har gjort en god insats vad gäller framtagandet av hemsida samt 
protokollförandet under hösten. 
 
------------------------------------------------------------- 
Övrigt: 
 
Jakob Leygraf: 
Ditt engagemang har varit jättestort, vilket jag uppskattar. Ibland, kanske lite väl stort, 
men du har offrat dej för laget i många sammanhang och jobbat väldigt bra. Kanske 
att du till och med överarbetat en del av sakerna, men sen när blev det fel med lite 
yrkesstolthet? 
 
Anders Lindblad: 
Du är väldigt engagerad vilket jag tycker är en bra egenskap 
 
Joel Nielsen: 
Jag har fått känslan av att du lätt blir hetsig och vill komma till beslut lite väl fort, 
men det tycker jag du har förbättrat sen sist.  
 



Fredrik Nylin: 
Jag kan uppleva att du är lite kort i dina svar om man frågar dig något, som om du inte 
riktigt orkar sätta dig in i frågeställningen. Jag skulle uppskatta om du tog det lite 
lugnare i sådana fall även om min fråga kanske är dum. 
 
Joacim Petersson: 
Du har varit en rolig prick att jobba tillsammans med. Du är alltid glad och positiv. 
Fixat bra sponsrings grejer! 
 
Benny Sjöbäck: 
Kommer inte direkt på något att tillägga här. 
 
Mårten Almkvist: 
En sak jag tycker du bör tänka på i framtiden är att bemöta personer som du vill ha 
någonting av, lite lugnare. Det kan löna sig. 


