
NÖDINGE. Låste jag 
dörren?

Frågan skapar ångest 
hos många, men snart 
lanseras befriaren.

UF-företaget The 
Reminder med surte-
bon, Patrik Rucinski, 
har tagit fram en pro-
duktidé som kan lösa 
ett stort vardagspro-
blem.

– Vi ville hitta en teknisk lös-
ning på ett vardagsproblem. 
Vi bollade många idéer, allt 
från musikspelande tandbors-
tar till frysdörrsvakt, berättar 
vd Patrik Rucinski.

Valet blev till slut att lösa 
den ångestladdade frågan; 
låste jag ytterdörren när jag 
gick?

– Det var ett problem som 
vi själva kände oss bekanta 
med och därför var det lätt 
att engagera sig, säger Ulrika 
Orstadius, personalansvarig.

Efter mycket funderan-
de kom så lösningen. Peter 
Olsson, produktansvarig för 
The Reminder berättar stolt.

– Vi utgår från samma 
teknik som i en radiostyrd bil. 
När du låser dörren hemma 
finns det ett magnetfält i dörr-
karmen som står i relation till 
en mottagare i nyckelknippan. 

Om du låser dörren tänds en 
diod som påminnelse om att 
du har gjort vad du ska. Det är 
ingen avancerad teknik. Svå-
righeten ligger i att få den så 
liten som möjligt.

Topp-tio
Affärsidén har redan testats. 
Bland de 120 deltagande UF-
företag som har testat sin idé 
placerade sig The Reminder 
topp-tio. Snart väntar också 
Teknik-SM i Örebro och 
sedan den stora UF-mässan 
på Svenska Mässan i Göte-
borg.

– Självklart vill vi göra bra 
ifrån oss. Till skillnad från 
många andra kommer vi inte 
bara att kunna berätta om 
vår produkt. Vi kommer att 
kunna demonstrera den. Vi 

har en prototyp som nästan 
är klar, säger Patrik Rucinski 
men tillägger sedan.

– Mässan är ett delmål, det 
stora målet är att hitta en sam-
arbetspartner som är beredd 
att satsa på produkten. Vi vill 
få ut den på marknaden. Kan 
den tillverkas till rätt kost-
nad kommer den bli en stor-
säljare.

En av idéns största förde-
lar är att den är applicerbar på 
andra problem.

– Samma lösning går att an-
vända till ugnen, frysen eller 
strykjärnet, menar Ulrika Or-
stadius.

The Reminder har väckt 
stort intresse i skolan.

– Vi har fått fantastiskt fin 
hjälp av vår tekniklärare, Ulf 
Lindeberg och volvotekniker 

Anders Olsson. Utan dem 
hade vi inte kunnat förverk-
liga idén.

Återstår att se hur hett in-
tresset är på marknaden.

Ung Företagsamhet är ett utbild-
ningskoncept för gymnasieelever 
mellan 16 och 20 år som vill testa att 
driva eget företag. Under ett läsår får 
eleverna uppleva ett företags hela 
livscykel genom att starta, driva och 
avveckla ett UF-företag. Det är elev-
erna själva som tar fram affärsidén, 
genomför marknadsundersökningar 
och skaffar startkapital genom försälj-
ning av riskkapitalsedlar. Som stöd och 
hjälp under året har UF-eleverna sina 
lärare och rådgivare från näringslivet
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Helmatt väggfärg

Ale Torg 0303-962 72Målarens bästa vän

Premiärpris

249:-
2,5 liter

Supertäck 5
Supertäck 5 helmatt väggfärg är en helt ny produkt, tillverkad 
för att möta proffsens höga krav och samtidigt ge dig vackrare 
innerväggar. Färgen kan brytas i 1000-tals kulörer som genom 
den helt matta ytan tillåts komma till sin fulla rätt. Lämplig på 
innerväggar i hemmets alla torra utrymmen. 
Finns i 2,5 liter och 10 liters förp.

Nyhet!

Gäller på ordinarie pris, kan ej kombineras med andra erbjudanden.
Gäller t.o.m. 14/3 2008. Gäller ej vid köp av det externa varumärket Bamse. 

www.hemtex.com

på all frotté
Gäller alla handdukar, 

duschbadlakan och badlakan

UF FÖRETAGET THE REMINDER
Patrik Rucinski, Peter Olsson, Adam 
Nohlborg, Jessica Räihä, Ulrika Orsta-
dius och Kristina Ekstrand bildar UF-
företaget The Reminder i Göteborgs-
regionens Tekniska högskola. De lan-
serar en produktidé och en prototyp 
som påminner om du har låst dörren 
eller ej. Med The Reminder är vi ett 
vardagsproblem mindre.

Vardagsproblem i fokus
– UF-företag 
har löst ett 
av många

UF-företaget The Reminder har löst ett vardagsproblem. Från vänster: Peter Olsson, Jessica 
Räihä, Adam Nohlborg, Ulrika Orstadius och Patrik Rucinski.
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