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l På knappt ett halvår har niclas rydéns 
utvecklat sitt tapetverktyg från idé till en 
färdig produkt på väg ut på marknaden.

 

Så sent som i höstas gjorde han sin första 
prototyp.

– Jag skulle skära tapeten i takvinkeln. 
Men taket var ojämnt så jag kunde inte få 
en rak kant när jag skar med tapetkniven, 
berättar Niclas Rydén, målare hos Lundquist 
Måleri AB i Luleå.

Hans eget verktyg är snarlik en bred spack-
elspade och ersätter flera målarverktyg; vat-
tenpasset, tapetrivaren, linjalen, skärklossen, 
lodet, måttstocken och bredspackeln. 

När tapeten hängs och riktas lodrätt, an-
vänds verktygets inbyggda lodlibell i stället 
för lodlinan. Vid skärning av tapeten vid tak-
vinkeln läggs verktyget över tapeten och jus-

teras vågrätt med den inbyggda vattenpass-
libellen. Sedan skärs tapeten med verktyget 
som stöd, utan att tapeten flisar sig. 

Verktyget används även som stöd vid skär-
ning mot dörr- och fönsterfoder, socklar, och 
vid bröstning då tapeten kapas mitt på väg-
gen. 

niclas rydén utbildade sig på målarlinjen 
på gymnasiet och fick sitt gesällbrev för snart 
20 år sedan. 

Han har också läst in grundskolan och tek-
nisk linje på komvux och gått ett år på tek-
niska högskolan i Luleå. Men han hoppade 
av och hade andra jobb under en tid.

– Pengarna tog slut, och jag vill inte leva på 
nudlar i flera år.

Efter fem år som målare är han nu också 
uppfinnare. Men som de flesta nybörjare vis-

ste han inte hur han skulle göra för att ut-
veckla sin idé.

Nu är han också entreprenör. Men det krä-
ver pengar, kontakter och envishet. Enbart 
utvecklingskostnaderna fram till patent när-
mar sig 50 000 kronor. 

Han började med att presentera sin idé för 
en säljare hos färgtillverkaren Beckers, som 
tyckte den var bra. Nästa steg var arbetsför-
medlingen, som rådde honom att leta infor-
mation på Luleå kommuns hemsida. Där 
kom han i kontakt med Almi Företagspartner 
Nord AB i Luleå.  Almi stöttar utveckling och 
finansiering av uppfinningar och affärsidéer 
– sådant som brukar kallas riskprojekt. Almi 
ägs av staten och har regionala dotterbolag 
där kommuner och landsting är delägare. 

Första mötet var nervöst. Niclas berättar 
att han tvivlade på sin idé.

så blev han ”uPPfinnar-  niclas”

grejer & grepp

niclas rydéns kombiverktyg för målare ersätter vattenpasset, tapetrivaren, linjalen, skärklossen, lodet, måttstocken och bredspackeln. 
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Utbildning i byggprocessens alla delar med sikte på framtida arbetsledare/ 
koordinatorer. Utbildningen kommer att lokaliseras till Södermalm i  
Stockholm, bedrivas dagtid/heltid och omfattar 800 verksamhetspoäng. 

Förkunskaper: Se web www.vuxenutbildningen.sodertalje.se

Studiemedel: Berättigar till studiemedel. För mer info, kontakta CSN.

Sista ansökningsdag: 23 juni 2008

Ansökan till: www.vuxenutbildningen.sodertalje.se (se yrkesutbildning)

Kursarrangörer är Södertälje kommun, Kista Gymnasium och Stockholms Byggmästareförening.

Kurstider  
hösttermin 
18/8– 19/12

vårtermin  
12/1 – 12/6

Unik vidareutbildning för blivande arbetsledare inom byggbranschen.

Produktionsledning bygg

Skattesmitare fi ck 
tre års fängelse
Hade kopplingar till Bandidos
Det blev långa straff för de 
åtalade i svarthärvan som 
avslöjades i vintras. Sex perso-
ner dömdes till fängelsestraff 
på upp till tre och ett halvt år. 
Flera av de dömda har anknyt-
ning till Bandidos.

Efter att Skatteverket hittat fak-
turor utbetalda till bemannings-
företagen MiRog Bygg AB och 
GEAB Gummielektronik AB fi ck 
polisen upp ögonen för männen 
bakom företagen. Trots fakturor 
på fl era miljoner hade beman-
ningsföretagen deklarerat in-
komster på nästan ingenting.

POLISEN AVLYSSNADE de döm-
da männens telefoner och fi ck på 
så sätt klarhet i hur bemannings-

företagen egentligen fungerade, 
och vart pengarna tog vägen.

Pengarna togs helt enkelt ut i 
kontanter via olika växlingskon-
tor. Personer från en MC-klubb 
med anknytning till Bandidos 
skötte pengatransporterna 
samt kontakten med den svarta 
arbetskraften.

En av de dömda är president 
i en så kallad prospektklubb till 
Bandidos i Helsingborg.

– Byggbranschen är en perso-
nalintensiv bransch, vilket ger 
utrymme för oseriösa aktörer 
som de dömda männen. De fi ck 
långa fängelsestraff. Tingsrätten 
dömde de åtalade till de straff 
som vi hade föreslagit, säger Lars 
Olson, vice chefsåklagare.

PETER LEANDER

Varför betala mer?

www.biltema.se

999:- 
Cirkelsåg PRO, 1600 W 
Med ergonomiskt handtag. Inställning 
av sågdjup och geringsvinkel, samt 
ställbart parallellanslag. 17-718
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299:- 
Borrmaskin 
skruvdragare   
14,4 V
Sats innehållande maskin 
med löstagbart NiMh-batteri 
14,4 V 1,3 Ah och 
laddningsaggregat 
med 3–5 h 
laddningstid.  
17-058

Från 8990  
Rostfri   
Trallskruv  
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