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DHR Bidragsstiftelsens
Uppfinnartävling 2021 avgjord
Lördagen den 4 december var det dags för prisutdelning
i DHR Bidragsstiftelsens årliga innovationstävling. Tävlingen
har arrangerats sedan 2013 och syftar till att inspirera uppfinnare till att utveckla praktiska och smarta hjälpmedel för
rörelsehindrade.
På bilden från
vänster: Stig Lasses,
Jonny Persson,
Leif Wrenkler,
Anders Forsman,
*Robin Westberg,
Jan-Erik Nowacki,
Stig Löfgren samt
Gert Schött.

Evenemanget inleddes med information av Bidragsstiftelsens
v. ordf. Yvonne Björkman tillika jurymedlem. Hon uppskattade
samarbetet med Sveriges Uppfinnareförening i detta viktiga
arbete med att förbättra för de rörelsehindrade i sin vardag.
Juryn har varit enig i sina beslut.

delarna själv vilket möjliggör en mycket prisvärd lösning. Pris
50000kr.

ÅRETS VINNARE ÄR :
Anders Forsman boende i Täby för sin uppfinning ”takfäste för brandvarnare”. Takfästet möjliggör att stående från golvet eller
sittandes i en rullstol kunna testa, rengöra
eller byta batteri i sin brandvarnare. 		
Anders Forsman

Robin Westberg

Pris 75000kr. Mer information finns här:
www.lanforutveckling.com
Robin Westberg boende i Sundsvall för
sin uppfinning ”mekaniska arm” som kan
hjälpa till att passivt stabilisera upp rörelsemönstret för människor som lider ofrivilliga
skakningar vid matbordet. Detta gör det
möjligt att själv lättare kunna äta utan att
spilla. Armen är konstruerad så att användaren lätt kan printa majoriteten av

Anita Åkesson

Anita Åkesson boende i Helsingborg för sin
uppfinning ”matskålslyften”- att kunna ge
husdjur mat, vatten och mediciner enklare
trots sjukdomar eller om man är rullstolsburen. Med denna lösning slipper man böja
sig ner för att ta upp och ställa ner skålarna
vilket för många är helt omöjligt. Pris 25000kr.
Läs mer på www.aakesson.com

Inom Svenska Uppfinnareföreningen (grundad 1886) finns
det möjlighet att få hjälp med teknisk bedömning och tips
från partners som exempelvis IP SCREENER och IDEFENDO.
Via dessa partners kan man enklare söka i patentvärlden
om något finns ang. den idé man själv har tänkt på samt att
man kan via sk. blockchain-tekniken säkert skicka och lagra
känslig information och ha absolut kontroll på allt som sker.
Förhoppningen är nu att prispengarna skall hjälpa
pristagarna en bit på vägen med att få ut produkterna på
marknaden. Vi ser med spänning fram till prisutdelningen i
december 2022 att få höra dem berätta vad de åstadkommit.

FRÅGOR? Kontakta Leif Wrenkler, Projektledare och ledamot i Uppfinnareföreningen. Tel: 070-722 66 11, mejl: leif@wrenkler.se

Svenska Uppfinnareföreningen, grundad 1886. Vårt syfte är att
verka för främjandet av innovationsklimatet främst för de fria
uppfinnarna. Verksamheten är opolitisk och har föreningar i hela
landet där man stödjer varandra med rådgivning, engagemang,
kompetens, problemlösning, erfarenhetsutbyte och inspiration.

