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Har du problem med elaka 
byggskivor? Det här verkty-
get sparar både pekfingrar 
och arbetshandskar. 

Verktyget, som fått namnet Hum-
merGlide, är ett litet anhåll som 
används tillsammans med tum-
stocken. Det minskar slitaget på 
fingrarna vid skärning och märk-
ning på byggskivorna. 

– Jag fick idén när jag hanterade 
Ventecskivor på en villabyggnation i 
Katrineholm, berättar uppfinnaren, 
snickaren Daniel Lundborg.

Ventecskivan fungerar som en 
ventilerad putsbärare på utvändiga 
fasader. Den är till största delen 
uppbyggt av glas och mycket slitsam 
för fingrar, handskar och tumstock. 

Skivorna har en ruggad yta som 
påminner om ett grovt sandpapper. 
När man drar tumstocken längs 
skivan får man lätt sår på det finger 
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n Innovatören Bjarne Wester i Uppsa-
la har med stöd av Almi Företagspart-
ner tagit fram en krok som monteras 
på ett spännband. 

Kroken kan placeras var som helst 
på ett spännband och förvandlar 
spännbandet till hängare. Ju mer 
kroken belastas desto hårdare sitter 
den fast på 

– Jag har belastat den med 80–90 
kilo, då kroknade kroken men den satt 
kvar på bandet, säger Bjarne Wester.
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såriga händer 
ett minne blott

som används som anhåll mot skiv-
kanten. Om man använder hand-
skar så nöts dessa snabbt sönder.

– Verktyget är framför allt till de 
nya, otäcka skivorna som tagit sig 
in på marknaden; våtrumsskivorna 
Humidboard och Aquapanel, som 
innehåller glasfiber och cement, 
men även träfiberskivor som OSB 
och vanliga spånskivor, fortsätter 
Daniel Lundborg. 

han gjorde en överenskommelse 
med sin arbetsgivare om att han 
skulle få behålla rätten till sin egen 
uppfinning. 

Idag är Daniel Lundborg vice vd 
och delägare i Byggteknik i Katri-
neholm AB där han var anställd när 
han fick idén till sitt verktyg. Verk-
tyget tillverkas i Kina och säljs till 
grossister via Dapo Invest AB, ett 
bolag som han och en kollega star-
tade. 

kenneth petterson

”Verk-
tyget är 
framför 
allt till 
de nya, 
otäcka 
skivorna 
på mark-
naden”
daniel lundborg

Många kollegor på bygget blev intresserade av Daniel Lundborgs 
nya skärverktyg.


