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Två monteringsstöd och en 
rätskiva fungerar som en 
hylla för köksskåpen innan 
de skruvas fast i väggen. 
Armar och axlar får vila.

 
Vid montering av stommar till köks-
skåp så spikar man först vanligtvis 
en stödlist på väggen som skåpen 
placeras på. Men då måste skåpen 
hållas fast med ena handen medan  
man  fäster  det  i  väggen  med  en 
skruvdragare.

– Det är krångligt och tungt och 
belastar rygg och axlar. Man kan 
då bara arbeta med en hand, säger 
snickaren  och  uppfinnaren  Ove  
Cederberg.

  Han  har  tagit  fram  speciella  
monteringsstöd i form av två kryckor 
som placeras intill väggen. På kryck-
orna, som är höj- och sänkbara, läggs 
en vanlig rätskiva av aluminium.

U-formade  konsoler  upptill  

Spänn faSt 
färgburken

PETTErSonS 
Prylar

Tipsa mig!
010-601 10 81

kp@byggarb.se

Grejer&grepp på nätet:

www.byggnadsarbetaren.se

n I slutet av förra sommaren höll 
Tommy Westas, uppfinnare i Oxe-
lösund, på att måla utvändigt. Som 
brukligt hängde färgburken i en krok 
på stegen. 

– Jag tröttnade på att den dinglade 
när jag doppade penseln, förklarar 
Tommy Westas.

Då fick han idén till en konsol som 
hakas fast på stegen eller på korgen 
till en skylift. Nedre delen är utvikt 
och fungerar som en hylla för burken. 
Upptill sitter två rörliga konsoler som 
pressas ner mot burkkanten och låses 
fast med vingmuttrar. Färgburken 
hålls stadigt fast och det går lätt att 
doppa penseln i burken utan att den 
viker undan. 

Almi Företagspartner gillade idén 
och hjälpte till med finansiering.  
Tommys pappa, Per-Erik Westas, 
entreprenör i Dala-Järna, tillverkar nu 
konsolen av aluminium. 
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Här får armar 
och axlar vila

håller stödet på rätt avstånd från 
väggen. Nedtill är stödet utsvängt 
för  att  ge  plats  åt  rör  och  bråte.  
När  stöden  belastas  så  pressas  
de mot väggen och  fungerar  som  
en hylla, där alla köksstommarna 
kan stå innan de skruvas fast i väg-
gen.

Ove Cederberg�  från  Nye  utanför 
Vetlanda arbetar som snickare hos 
Brantås Bygg AB. Idén till monte-
ringsstöden  fick  han  hösten  2011 
efter  att  monterat  hundratals  kök 
på byggen runt om i landet.

– Det underlättar, går mycket for-
tare att montera, sparar rygg och 
axlar och man har händerna fria när 
man skruvar upp dem.

Ove fick inte utveckla sin idé på 
jobbet, så han gjorde prototyper på 
sin fritid. Nu har maskingrossisten 
Ahlsell visat intresse för hans upp-
finning. 

  Kenneth Petterson

”Det under-
lättar, går 
fortare, 
sparar rygg 
och axlar 
och man har 
händerna 
fria när man 
skruvar upp 
dem.”
Ove Cederberg

Tommy Westas med sin far, Per-Erik 
Westas, och sin uppfinning. Snickaren Ove Cederberg 

har tagit fram speciella 
monteringsstöd för  
köksstommar. 


