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En snickare är - om inte värd sin vikt i guld - så i alla fall drygt tre kronor i minuten när han är i
tjänst. Allt som kan pressa kostnaderna på ett, bygge välkomnas.
Lagbasen Johan Strömberg i Falkenberg tror han har lösningen. Med sin cc-tejp hoppas 'han inte
bara spara in pengar, den skonar dessutom knän och rygg.
Bättre är tumstock. Johan Strömberg vet av egen erfarenhet hur slitsamt regelmätningen kan vara.
Med sin cc skonar han knän och rygg, samtidigt som tidsvinsten iapr nerpå kostnaderna.
Johan Strömberg har haft ,byggen som sin arbetsplats i många år. De tio senaste som lagbas på
Ugglarps Bygg. Yrket har många fördelar, men på minuskontot hamnar förslitningsskadorna.
Många uppkommer när man kryper omkring på kalla golv och klättrar på bockar med tumstocken i
ena näven och pennan i den andra för att märka ut var de stående reglarna skall fästas. Jonas
egna knän har tagit mycket stryk.
För ett år sedan arbetade Johan på ett bygge i Göteborg. En kväll i husvagnen satt han och
grunnade över hur han skulle kunna underlätta sitt och de övriga byggjobbarnas arbetsmoment.
Märkningen av reglar tar mycket tid i anspråk. Tumstocken och pennan är ju inte några
precisionsinstrument heller, menar Johan. Det brukar ofta slå på några millimeter.
Specialtejp
Precisionen är viktig. Inom byggbranschen kretsar det mesta kring standardmåtten 30, 60, 90 och
120 centimeter. Isoleringsskivorna är alltid skurna för att passa mellan 60-centimetersreglar.
Ur de strömbergska hjärnvindlingarna uppstod visionen mått-tejp, en icke töjbar tejp tryckta
30centimetersmått.
En tejp som man klistrar direkt på reglarna.
Väl hemkommen till familjen i Falkenberg lyfte Johan telefonluren och slog en signal till sin bror
Carl-Otto i Halmstad, själv "Uppfinnarjocke' av rang, bl a till den mjuka propellern.
Carl-Otto tände direkt på idén och några dagar senare fick Johan med sin brors bistånd
förhandspatent på sin tejp.
Som den glade entusiast han tycks vara trodde Johan att det därefter bara var att sätta igång med
tillverkningen. Verkligheten visade sig vara annorlunda.
Jösses, vilket jobb det har varit, pustar han hemma i vardagsrummet i Falkenberg där vi träffas.
Först och främst visade det sig att de tejpmaskiner som fanns i landet bara var anpassade till tummått. Johans tejp handlade om centimeter. Sen försökte väl en och annan kontaktad företagare sig
på med lite märkliga fakturor också.
Först fick man en faktura för utfört jobb på 15 000 kronor, och sedan några dagar senare besked
om att jobbet inte utförts...
Prototypen klar
Den fasen av utvecklingsarbetet tillhör numera historia. Ännu så länge kan han bara visa upp
prototypen, men de senaste beskeden pekar på att det kan rulla igång på allvar inom ett par
veckor. Vem som skall tillverka är ännu så länge hemligt. Inte heller vill Johan avslöja vilket stort
företag som förbundit sig sprida cc-tejpen ut över landet. Som enskild företagare är Johan i de
stora sammanhangen ännu så länge musen som röt".

Jag har inte mycket att sätta emot om någon tejpjätte snor idén, menar han.
Sekretessavtal är hittills det enda han har att luta sig emot.
Från Utvecklingsfonden har Johan fått ekonomiskt bidrag till sin uppfinning, men ännu så länge är
det bara eget kapital han har satsat. 100 000 kronor hittills. pengar som går förlorade om projektet
inte klaffar från början till slut.
Som byggjobbare vet Johan mycket väl att en produkt som inte är hundraprocentigt bra aldrig
skulle fungera på marknaden. Snickare är bitvis rätt konventionella typer som hellre fortsätter med
gamla Bettan än tar till sig nymodigheter bara för att någon påstått att de är bra.
Hit med tejpen!
Johan har testat sin tejp bland sina arbetskamrater och fått positiv respons. Under året har han
tjatat hål i huvudet på gubbarna, men också frälst en hel del.
Sluta snacka, hit med tejpen, säger de.
Tidsstudier har visat att tidsvinsten är nästan fyra minuter på en tiometersvägg, och det blir mycket
pengar. Den förbättrade precisionen ökar dessutom kvalitetssäkringen.
Att få tejpen att slå i Sverige är första delmålet. Går lanseringen bra, väntar hela Europa.
Centimeterssystemet är genomfört i alla länder numera.
Johan bävar vid blotta tanken.
Ja, usch, det är knappt man ens vågar tänka på det!
Priset på rullarna kommer att ligga på i runda tal 20 kronor.
Uppfinnandet har helt slagit rot i Johan Strömbergs hjärna, och han har redan andra idéer på gång.
Posten kan vänta sig bli kontaktat framöver, fast vad det gäller tiger Johan som muren om.
Först skall han ro sitt tejpprojekt i land.
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