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Nästan alla har stött på proble-
met. Man står där med en färg-
burk i ena handen och en klad-
dig pensel i den andra. Precis då 
ringer mobilen (innan mobilen 
blev var mans egendom kliade 
det alltid på näsan i de där situa-
tionerna).

Vart gör man av penseln? 
Tony Andersson har arbetat 

med plattsättning, golvläggning 
och måleri på ByggArvid i Ulri-
cehamn i fyra år. Han hamnade 
ofta i det där bekymmersamma 
läget. Men Tony nöjde sig inte 
med tillfälliga lösningar, som att 
hålla kvar penseln i handen och 
få färg i örat.

Han gjorde en penselburk.
Painters Pal, målarens kom-

pis, heter uppfinningen som 
Tony nu mönsterskyddat och be-
ställt en provkollektion på 5 000 
exemplar av. Det är en plastburk 
som kan fästas på färgburkens 
grepfäste.

HYRPOLEN DUSTCONTROL

Tekniskt sett är det en enkel 
pryl. Plast formsprutad till en 
burk, med ett uttag som passar 
på burkens ståltrådshandtag, 
grepen. 

– Det är viktigt för färgbur-
kens balans att penselburken 
sitter på grepfästet och att den 
sitter fast. Det är inte så bra om 
färgburken tippar, säger Tony.

–  Man häller bara lite vat-
ten i penselburken, sätter ner 
penseln och tejpar fast pensel-
skaftet i burkens grep med lite 
målartejp. Då står inte penseln 
på botten och borsten skyddas, 
förklarar han.

Vägen fram till färdig produkt 
har varit rätt smidig för Tony. 
Han har fått stöd av Almi i Bor-
ås. Ett projekt i gymnasieskolan, 
ung företagsamhet, har hjälpt till 
med en marknadsundersökning 
och plastindustrin på orten har 
tillverkat prototyper.

I butik kommer burken att 
kosta runt 20 kronor. Det är 
en engångspryl, så efterfrågan 
kan bli stor. Trots det har ingen 
färgtillverkare hittills halat upp 
plånboken för att köpa idén.

INGEMAR DAHLKVIST

1 På penselburken finns det 

plats för företagslogga eller 

någon annan reklam, säger Tony 

Andersson. 

2 Uttaget i penselburken 

passar på färgburkens 

grep. Kardborreband (som med-

följer vid köp) fästs på pensel- 

och färgburk så att penselburken 

inte påverkar färgburkens balans.

Det enkla är ofta svårast. Det vet alla som 
någon gång funderat på vart man ska 
göra av en använd målarpensel när man 
behöver en hand fri. Tony Andersson har 
löst problemet. 

Mindre kladd kring burken
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