
”Är man stor och stark måste man hjälpa till”
100 kronor på fi ckan, stora visioner 
och en vilja att utveckla var det 
som startade Johan Strömbergs 
resa inom företagande för 25 år 
sedan. Med en resa kantad av 
storslagna framgångar, hårt arbete 
och upplevelser ingen borde behöva 
erfara bakom sig står Johan ödmjuk 
inför sina framgångar och låter 
önskan om att hjälpa genomsyra 
det familjeägda företaget 3-C 
Productions. 

Isina unga år var det fysiska aktiviteter 

som fängslade Johan Strömbergs intres-

se medan de teoretiska ämnena i skolan 

ägnades mindre engagemang. 

– Jag var inget ljushuvud, men älskade 

att arbeta med kroppen. Idag ångrar jag att 

jag inte var mer noggrann i skolan, berättar 

Johan som trots allt kan blicka tillbaka på en 

framgångsrik karriär.

SKAKIG START
Som 14-åring fattade Johan taget om ham-

maren vilket stakade ut starten och en stor 

del av Johans yrkesliv. Samtidigt fanns visio-

ner om något större för den händige visionä-

ren som hade många idéer och uppfi nningar 

som han drömde om att förverkliga. Därför 

var det inte främmande för Johan att börja 

experimentera och cc-tejpen kom att bli den 

första produkten Johan tog patent för. 

– Vi höll på att bygga en himla massa väggar 

i Göteborg och jag låg över i en husvagn på 

Hisingen, det var där jag utvecklade den, 

berättar Johan. 

Han tog sig till Göteborgs patentbyrå och 

ansökte om patent, vilket gjorde att magkni-

pet snart var ett faktum – fakturan på 10 000 

kronor landade i brevlådan. 

– Jag hade bara hundra spänn, men lycka-

des efter mångt och mycket lösa det.

VIND I SEGLEN 
Trots att processen inte alltid gått som Johan 

tänkt och att han dessutom fortsatte att 

jobba som snickare i 23 år för försörjningen, 

har han aldrig gett upp. Näst på tur efter 

cc-tejpen kom det miljö- och hälsovänliga 

drevet som till en början föddes ur frun Lena 

Cebelius kokkärl ute i garaget. Innovationen 

blev så småningom precis så som det var 

tänkt, och en gammal biltvätt byggdes om 

till den första maskinen till drevet. 

– Det var ingen vacker syn, men det fung-

erade hyfsat, skrattar Johan som där och då 

förstod att det var dags att satsa helhjärtat. 

Med pappa Karl-Åke Strömbergs hjälp drog 

de i gång försäljningen som med åren vuxit 

lavinartat. 

NYA PERSPEKTIV
Fabrikerna har under årens lopp uppgrade-

rats från den första, ruffi ga lokalen i Fal-

kenberg till dagens totalrenoverade. Från 

att ha tillverkat 90 rullar drev per dag har 

produktionen skalats upp till 2000 rullar 

dagligen, maskiner har moderniserats och 

tillverkats. Tack vare den solfångarpark Jo-

han lät bygga långt innan det var på modet är 

fabriken självförsörjande och klimatneutral. 

Förutom Johan fi nns sju anställda varav två 

är sönerna Adam och Jonathan. I familjen 

fi nns också en fi losofi  och vilja att hjälpa de 

som behöver det, något som Johan menar 

föddes ur en förödande dag 2004. Det var när 

familjen var på semester i Thailand som den 

jättelika tsunamin drog in och förändrade 

allt för familjen som trots allt hade änglavakt 

och klarade sig. 

– Det fi ck mig att börja fundera mycket, 

och förstärkte min vilja att hjälpa de som 

verkligen behöver det. Är du stor och stark 

måste du hjälpa till, man kan inte bara roffa 

åt sig utan att ge tillbaka.  

STORA PROJEKT 
Projekten som har gagnat andra har under 

åren varit många då Johan bland annat hjälpt 

många företag runtom i Halland mot att bli 

självförsörjande samt nyföretagare.

Med de som framför allt märks för allmän-

heten är den hinderbana som Johan själv 

byggt – dit alla är välkomna att träna dygnets 

alla timmar. 

– Jag hade en tomt på 3000 kvadratmeter 

och förstod att många var besvikna över att 

militärernas hinderbana stängts ned. Jag 

jobbade varje dag efter jobbet i fem månader 

för att få i ordning allt. Dit är alla välkomna 

och det är kul att se allt från skolklasser till 

pensionärer som nyttjar den. Jag installerade 

också en ljusvakt som gör det möjligt att 

träna även när mörkret har lagt sig. 

– Jag försöker hjälpa till där jag kan helt 

enkelt, säger Johan avslutningsvis. 
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