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Bengt Alms 
produkt kan 
spara miljoner

Av Elisabeth Sandberg 27 SEPTEMBER 14.00 

SVEDALA. När Bengt Alm åker hemifrån stänger han av vattnet i 
huset med hjälp av en fjärrkontroll. Uppfinningen är hans egen 
och tack vare den minimerar han risken för dyrbara vattenskador.

Idén till sin produkt fick han i ett brev från sitt försäkringsbolag. Där stod att hushåll 

med en elektronisk vattenavstängare på huvudvattenledningen fick rabatt på 

premien. Bengt Alm valde att konstruera en egen variant som han nu säljer via sitt 

företag Fermaway.

– Jag gick i pension förra året men har i hela mitt liv varit nyfiken på tekniska 

saker. Eftersom jag är frisk och mår bra ville jag inte nöja mig med att bara vara 

pensionär.

Bengt Alm har konstruerat ett system som ersätter den manuella kulventil som i 

regel finns monterad på inkommande vattenledning i bostaden. Den elektriska 

kulventilen stängs antingen av med en fjärrkontroll eller också med detektorer som 

känner av läckande vatten. Enligt ett försäkringsbolag har ventilen minskat deras 

vattenskador med 40 procent. Liknande system finns redan men marknaden är 

stor.

– Jag är inte orolig för konkurrensen. Det inträffar 300 vattenskador om dagen i 

Sverige. Den som stänger av vattnet minskar risken för att få en översvämmad 

källare eller någon annan vattenskada i huset.

– Mitt mål är att göra Skåne skadefritt från vattenskador. 

Bengt Alm har många idéer på gång. Nästa projekt ser ut att bli ett system för att 

motverka olika typer av skador i fritidshus. Här ska fastighetsägaren exempelvis 

kunna få ett sms vid exempelvis ett elavbrott för att undvika frysskador.

Bengt Alm har även arbetat med vattenrening. 

Han är stolt över att hans system finns hos Absolut Vodka.

– Allt vatten som används för att framställa råsprit går igenom mitt 

vattenreningssystem.
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