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Johan Strömberg i Falkenberg är dubbelarbetande. Efter åtta timmar som lagbas på olika byggen 
lägger han ner lika många timmar i uppfinnarverkstan. Jobbet som snickare ger mig de idéer som 
jag som innovatör försöker förverkliga och få ut på marknaden. Utifrån praktisk erfarenhet arbetar 
Carl Johan med ett par uppfinningar som han tror stenhårt på. Men han har förstått att det gäller att 
ha tålamod, tid och goda rådgivare. 

Carl Johan började på bygge redan som 16-åring. Ett fritt och bra yrke som dock inte är 
problemfritt. Främst är det knäna som tagit stryk av allt krypande på kalla golv då man märker ut 
var reglarna ska stå. 

All regelkonstruktion har repeterande mått på 30, 60, 90 eller 120 centimeter. Carl Johan kom på 
att en icke töjbar tejp med tryckta 30-centimetersmått kan ersätta tumstocken vid utsättning av 
regler, takstolar m m och i stället för att hålla på och mäta hela tiden sätter man helt enkelt fast 
tejpen... 

Idén minskar risken för förslitningsskador och sparar mycket tid. Dessutom arbetar du med 
betydligt större noggrannhet. Tumstock och snickarpenna är ju inte några precisionsinstrument 
precis. 

Viktiga kontakter
Då idén 1994 skulle patenteras fick Carl Johan kontakt med ALMI Halland som bl a hjälpte till med 
patenthandlingarna. Teknikkonsult Conny Nilsson fungerade som bollplank och såg till att Carl 
Johan inte bara fick ekonomiskt stöd utan också de kontakter som krävdes för att komma vidare. 

Jag var "grön" och behövde all hjälp jag kunde få. Inte minst har marknadsbearbetningen tagit tid 
och här har min far, Carl Åke Strömberg, varit till ovärderlig hjälp eftersom jag ju haft mitt 
snickarjobb på dagarna. 

Byggde maskin
Carl Johan sökte utan resultat någon som kunde tillverka tejpen. Istället fick han själva bygga en 
maskin som klarade att tillverka den tryckta tejpen. Efter ett års utvecklingsarbete var tillverkningen 
igång. 

Så småningom tog försäljningen fart och sedan ett avtal nyligen tecknades med Sagene 
Treagentur A/S finns goda förhoppningar att också nå ut på den norska marknaden. 

Ännu en idé
Redan från början bestämde Carl Johan att tejpprojektet skulle genomföras innan han tog itu med 
nya idéer. Helt har han dock inte klarat detta. 

Nja, jag har utvecklat ytterligare en idé som jag tror kan revolutionera byggmarknaden - en produkt 
som ersätter det farliga fogskum som ofta används vid fönsterdrevning. 

Intresset är mycket stort från fönstertillverkare som Carl Johan varit i kontakt med. 
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