
Nu går drevet Skumma fönster

-har inte någon framtid längre?

En svart odefinierbar massa plus ett gott skratt, snus, nyfikenhet, envishet och massor med idéer. 
Det är lika med snickaren Johan Strömberg som ar lika med Falkenbergs egen Uppfinnar-Jocke. 
DET HANDLAR MYCKET om den där svarta massan nu för tiden. Den är framtiden, jobben och 
miljövänligheten med sitt ursprung i en arg och irriterad snickar skalle. - Jag blir förbannad nar jag 
upptäcker att vi arbetar med saker som gör mina arbetskamrater sjuka, förklarar Johan Strömberg 
uppsinnelsen till det som ska bli något stort. 

Riktigt stort. Det handlar om fönsterdrev, det där som används som isolering mellan fönsterbågen 
och själva väggen, ni vet. Idag, och sedan många år tillbaka, använder man ett skum som stelnar 
efter det att det sprutats in. Vid själva användningstillfället avger skummet farliga gaser.

-Man har skummat fönster så länge jag har hållit på. Man använder ett medel som kräver full 
skyddsutrustning, jobbarna måste läkarundersökas före och efter användandet och alla rester 
måste förpackas och lämnas som miljöfarligt avfall, förklarar Johan som arbetat som snickare 
sedan han gick ur grundskolan. 

Alla fönster som måste bytas ut i sinom tid och en mängd andra användningsområden har Johan 
funnit för den svarta massan. Vad den innehåller? Det är hemligt, men den innehåller inga farliga 
ämnen och går att tugga, intygar Johan. Dessutom ska den hålla i evigheter och vara lätt att arbeta 
med. Den har Johan jobbat med på sin fritid de senaste aren och nu står han inför det stora 
avgörandet och de stora investeringarna. 

Hittills har jag fått arbetet att gå runt med hjälp av de pengar jag fått in på c-c-tejpen, förklarar 
Johan som redan gått igenom hela födsloproceduren en gång tidigare. som underlättar snickarna 
genom per mäta med tu snickarpenna. Cstår av ett papp krymper och en som tjänar tid 
ackordssystem. P sitt intåg på byg ser runt om i Sveri ser en gigantisk m väntar. Genom tejpen har 
han lär sa och med en för och en uppfinnin bakgrunden dar på manschetten. 

-Jag tror sten här. Framåt so jag tänka mig att sex gubbar jobb mig och i framtid Den som lever 
gäller att ha huvu vara noga med an budget och ha tål nätter är vardag pappan Johan som efter 
byggjobbet och kvälla. Med familjen sätter sig när lugnet lägrat sig där hemma 

E-post och Internet
-Jag jobbar jätte mycket med Internet och e-post innan jag började hade jag aldrig jobbat med 
datorer, nu kan jag säga att det inte är många som slår mig på det.jag är sån,jag älskar att lösa 
problem.


