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Vår nya matexpert

Irene Stegemann heter
vår nye matexepert som
från och med nu kommer att ge oss många
nya spännande recept
på mat.

Sidan 4
Historien om
punschen
Punsch är en
uppskattad
dryck i Sverige.
Nu berättar vi
den intressanta historien om
drycken
som började med
en ostindiefarare
som kom
till Göteborg 1733.

Sidan 4
Succé för mässan
Mötesarenan. Det var
namnet på mässan för
folk inom bygg, fastighet, industri, lås och
säkerhet, som företagen
inom Göthes-Gruppen
nyligen arrangerade i
Ejendahls Arena. Tillställningen blev en stor
succé.

Sidan 3
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Dags att rikta blicken mot Göthes mötesarena
Världen förändras ständigt, liksom
Göthes. På Göthes leds utvecklingen
av ett aktivt och medvetet samarbete
mellan våra affärspartners för att
skapa de rätta förutsättningarna för
tillväxt och förnyelse. För det är just
i korsbefruktningen mellan gammalt och nytt, traditionellt och
nyskapat, bredd och spetskompetens
som vi skapar Göthes mötesarena.
Det var i
denna anda
som vi på
Göthes, tillsammans
med
de
andra två
företagen i
vår koncern,
Neco och
Gästrike Lås,
hade i januari förmånen att bjuda in
till en mässa i Ejendals Arena, som
vi kallade Mötesarenan.
Den dagen ﬁck Leksands vackra
hockeyarena besök av branschfolk
inom bygg, industri, fastighet, lås
och säkerhet. Det var över 400
personer som tillsammans bidrog
till att denna mässa blev en sådan
succé. I samband med mässan ﬁck
vi till vår glädje bekräftat att Göthes
tio budord för en entusiastisk mötesarena, som ni kan läsa på annan
plats i detta nummer av TGN,
omsattes från teori till praktik. Här
fanns en grupp entusiastiska personer som var öppna för nya idéer och
hade en positiv attityd till varandra.
Vi ﬁck ﬂera exempel på ödmjukhet
och glädje över varandras framgångar och stämningen var på
topp.

Insikt – Utsikt
Det är en ﬁn känsla att kunna bidra
till att människor träffas, trivs och
sedan får ett givande erfarenhetsutbyte av varandra. Detta kände vi
på Göthes, Neco och Gästrike Lås
denna afton. Vi är stolta över den

goda atmosfär som råder inom koncernen. Den är präglad av kundorientering, affärsmässighet och en
allt större öppenhet för förändringar
som stärker vår konkurrenskraft
och ökar vårt mer värdeserbjudande
till våra affärspartners.
Vi är redo för vidare expansion. Vi
känner att vårt starka affärskoncept
skapar mervärden i flera dimensioner för såväl kunder, leverantörer
som medarbetare. Med snart 150
års erfarenhet skapar vi tillsammans
ett Göthes anpassat för vår gemensamma framtid. Därför känner vi
också en stor och ödmjuk glädje
samt tacksamhet till alla affärspartners och medarbetare som tillsammans skapat koncernens "Curriculum Vitae" (CV) anno 2006.
Koncernens personalia och fakta
Tillsammans är vi inom koncernen
65 medarbetare som omsätter 202
miljoner kronor, med totalt 307 års
ALE (arbetslivserfarenhet). Göthes
står för 146 års "erfarenhet". Företaget grundades 1861 och omsätter
idag 130 miljoner kronor med 32
medarbetare. Neco representerar
133 års "rutin". Företaget grundades
1874 och omsätter idag 65 miljoner
med 29 medarbetare. Göthes förvärvade Neco 1972. Gästrike Lås
har 28 års "praktik". Med sina fyra
medarbetare, som omsätter sju miljoner är Gästrike Lås det unga företaget, som grundades 1979. Göthes
förvärvade Gästrike Lås 2001.
Det är mot denna bakgrund som
vi kommer till den ﬁna insikten att
Göthesgruppen innebär en ”osannolikhets maximerad engagerad
affärspartnersnytta”. Samtidigt är
det medarbetarna, kunderna och
leverantörerna som är våra viktigaste tillgångar.
Sensmoral
• Företagets framtid beror av
andras handlande och vårt
agerande.

• Låt inte händelsen styra verksamheten, utan låt verksamheten
styra händelsen.
• Vi undviker optimistens ohämmade eufori och pessimistens
bottenslösa dysterhet genom att
stå med båda fötterna på jorden.
• Optimisten och pessimisten har
sett över tiden oftast lika rätt,
men optimisten har roligare
under tiden.
Vision
Vår vision är att skapa förutsättningar för att Göthesgruppen även
i framtiden ska vara en bra affärspartner. Det ska ske genom att:
• Hjälpa våra kunder att effektivisera sina produkt- och tjänstebehov avseende beslags-, säkerhets- samt teknikprodukter så att
all kraft kan ägnas kärnverksamheten.
• Ta tillvara den goda kultur och
långa tradition som ﬁnns inom
företagen. Vi har sammanlagt
verkat i 307 år.
• Ta tillvara medarbetarnas långa
branscherfarenhet
• Utnyttja den modernaste tekniken inom logistik, administration
och kundservice (on-line, off-line,
kataloger).
• Sätta våra kunders önskemål,
behov och krav främst i vår verksamhet.
• Vi ska erbjuda en funktion – inte
bara en produkt (helhetslösning).
Detta sammanfattas bra med
orden:
Ingen kan göra allt, men alla kan
göra något. Tillsammans kan vi göra
mycket.
Med önskan om en
skön vår!

Håkan Östlund
VD

Team G News ﬁnns också på nätet: www.gothes.se

Lasse Olsson och
Bo Schröder,
från Harrlax,
var ett populärt
inslag på
Mötesarenan.

Spinnare med logga nappar bäst

Tio mil nordost om Östersund ligger
Sörviken. Där tillverkar Bo ”Harrlax” Schröder spinnaren med önskad logotype, som
ger dig ﬁskelycka.
– Detta är en toppenspinnare, som drar i
gång snabbt och går direkt ner på djupet.

Vi har upptäckt att kombinationen av
metall och en logotyp från ett företag
skapar reﬂexer, som verkligen intresserar
ﬁsken, säger Bo Schröder, som driver företaget Fö´kroken & Harrlax. Han genom
sina många affärsresor skaffat en sig en stor
kunskap om ﬁske.

Läs hela artiklarna på www.gothes.se

MultiMonti ﬁnns även i rostfritt

Proﬁlen

Det fanns en tid när det var expanderbultar som gällde i samband
med infästningsarbeten i hårda
material. I dag väljer allt ﬂer i stället MultiMonti för att göra säkra
infästningar direkt i betong, tegel,
sten och andra murverk – helt utan
plugg.

Jirapat
Akarasena-Östlund
Jirapat Akarasena-Östlund började som låstekniker på Göthes
under hösten 2006 efter att ha
”pendlat” mellan Sverige, Storbritannien och Thailand under
några år. Anledningen var en lång
och fascinerande kärlekshistoria
mellan henne och Jan Östlund,
som startade i Uppsala 1979.
– Jag är så glad att historien
ﬁck en lycklig upplösning säger
Jirapat och skrattar
När Jirapat var 21 år ﬁck hon
möjlighet att studera i Uppsala,
Sverige. Genom vänner kom hon
i kontakt med familjen Östlund i
Sverige.
– Jag blev mycket god vän med
Britt och Bengt, som ju var mor
och far till Håkan och Jan. Familjen Östlund tog hand om mig,
samtidigt ﬁck jag och Jan känslor
för varandra, minns Jirapat.
1980 var studierna avklarade
och Jirapat reste tillbaka till sin
familj och sitt jobb som universitetslärare i engelska i Thailand.
I ﬂera år höll hon sedan brevledes kontakten med Britt och
Bengt Östlund.
– Det kändes naturligt eftersom de alltid var så vänliga mot
mig.
Nästa besök kom 23 år senare.
Jirapat ﬁck då ett stipendium att
studera på ett universitet i Manchester. Hon skickade ett mail till
Jan och frågade om det var
möjligt för henne att komma över
till Sverige.
Läs mer på www.gothes.se

Borra

Blås rent

Skruva i

Klart!

Nya produkter 1
MultiMonti är en skruv från Heco,
som har funnits ute på marknaden
en tid. Företaget har numera
utvecklat sin produkt till att också
ﬁnnas i rostfritt material, vilket
innebär att MultiMonti med fördel också kan användas för infästing och montage av dörrar,
fönster, balkonger och fasader.
Poängen med MultiMonti är att
denna skruv har vassa sågtänder,
som skär gängor i skruvhålets väggar utan sprängverkan. Dessutom

minskas borrhålsvolymen väsentligt jämfört med den traditionella
expandern. Användaren borrar ett
mindre och grundare hål på det
aktuella stället och sedan är det
bara att skruva i MultiMonti, utan
risk för sprickbildning.
MultiMonti har cirka 20 procents högre utdragsvärde jämfört
med en expander.

Fakta/Heco
Heco är ett handelsföretag
från Hillerstorp, utanför
Värnamo, som verkar inom
fästelementbranschen. Heco
har 30 anställda och omsätter
58 miljoner kronor.

Abloy 2025 – WC-låset med upphandtag
På 1960-70-talen var det vanligt
att man låste toaletten genom att
lyfta handtaget uppåt. Då ansågs
det praktiskt och var en populär
lösning. Denna lösning ersattes
sedan med idén att toalettbesökaren skulle vrida på ett WC-vred
för att låsa.

Nya produkter 2
I dag har allt ﬂer upptäckt att det
är svårt för många handikappade
och andra med funktionshinder
att vrida på de traditionella låsvreden.
Därför har Björkboda Lås i Finland lanserat ett WC-lås med
upphandtag, som fått namnet
Abloy 2025.
Dörren låses genom att personen lyfter handtaget uppåt på

Team Göthes News är utgiven av Göthes AB
Tidningen distribueras fyra gånger om året till
Göthes affärspartners

WC-trycket Abloy 2025 med
nygamla låsmetoden
insidan. Detta gör att låset är
barn- och handikappvänligt samt
lätt för äldre personer att
använda.
Det har blivit en succéfylld
comeback för denna låsidé, fast i
sin nya förpackning. Detta lås
ﬁnns på allt ﬂer offentliga toaletter i Finland och i Norge har

Upplaga: 7 000 exemplar.
Produktion, reportage och samordning:
Dala Media AB

ansvariga för ett antal ”sjukhusprojekt” bestämt att detta lås ska
vara standard på sjukhusen.
Låsen finns i olika ytbehandlingar.
Standardtrycken är:
• WC-trycke 4/002 polerad och
bostad mässing, krom, mattkrom.
• WC-trycke 6/002 polerad och
borstad mässing, krom, mattkrom.
• WC-trycke 19/002 krom, vit
och mattkrom.
• WC-trycke 3-19s/002 rostfritt
stål.
Till sist: Det ﬁnns också en version med en nyckel som har
utvecklats speciellt för dessa nya
låsmodeller. Det har namnet
Abloy 2024 med nyckelfunktion
eller WC-vred.

Foto: Dala Media AB
Graﬁsk form: OneHouse
Tryck: Intellecta Strålins.

Det var i samband med sina
affärsresor som Bo Schröder kom
i kontakt med den här spinnaren,
med anor från 1950-talet.
– Jag upptäckte också att produktionen legat nere i ﬂera år.
Efter en del turer ﬁck jag och ock

min fru tillstånd att börja tillverka
spinnaren igen. Det var för tio år
sedan och vi lyckades med
s at sn i n g ,
vå r
berättar Bo
Schröder.

Affärsidén bygger på att tillverka
denna exklusiva spinnare, märkt
med en företagslogotyp.
– Tänk att kunna
ge sina kunder en present, som de sedan kan få nöje av

när de fiskar. Vilken höjdare,
säger Bo Schröder och berättar att
de tillverkar mellan 6 och 7 000
spinnare per år.
Läs mer på www.gothes.se

Läs hela artiklarna på www.gothes.se

Mötesarenan blev en succé

Att få arrangera en mässa ger oss positiva
effekter, såväl externt som internt. Där får vi
verkligen chansen att vara och verka i enlighet
med Mötesarenans budord ni kan se här
bredvid. Vårt intryck var att alla levde upp till
dessa budord.
När Göthes, tillsammans med Neco och
Gästrike Lås, nyligen arrangerade Mötesarenan – mässan för yrkesfolk inom bygg,
industri, fastighet, lås och säkerhet, upptäckte
vi till vår stora glädje att också kunderna och
leverantörerna levde upp till våra budord.

Inspirerande! Det är en av anledningarna till
att mässan blev en sådan succé.
Denna vinterdag (17/1) kom 400 gäster till
den vackra Ejendals Arena i Leksand. De
minglade runt bland 40-talet leverantörer, som
hade sina montrar i entréhallen, vilken gjorde
att det blev ett trevligt och intimt mässområde.
Efter själva mässan träffades sedan alla i en
annan del av Ejendals Arena för att prata,
umgås och lyssna på ett band som spelade
irländsk folkmusik. Den trevliga stämningen
höll i sig under middagen. Att sedan Leksands
IF på kvällen besegrade Arboga gjorde inte
saken sämre.
Vi inom Göthesgruppen är glada över att
alla deltagarna såg ut att trivas i varandras
sällskap. Atmosfären präglades av våra tio
budord.
Det var också roligt att konstatera att det
under kvällen fanns en stark vilja att stödja
barndiabetesfonden, som Göthesgruppen och
Leksands IF har ett samarbete med. Det var
många som antingen skänkte en slant i Lions
insamlingsbössor eller beställde en Harrlaxspinnare med Barndiabetesloggan på. Det
värmde.

ASSA Justerbara säkerhetsslutbleck 1487-11, 12 och 13
Dörrars täthet och funktion kan förändras på grund av ﬂera orsaker, som
exempelvis tillfälliga över belastningar, årstidsväxlingar och
montageproblem.
Många känner säkert igen sig.
Därför har Assa tagit fram ett justerbart slutbleck, som fått benämningarna 1487-11, 12 och 13. Detta nya
slutbleck har tagits emot väl på
marknaden.
Det nya säkerhetsslutblecket är
steglöst justerbart med justerskruvar. Detta innebär
t ex att slutblecket på ett enkelt sätt går att justera
utifrån hur årstiderna påverkar dörr och karm.
Justeringsmånen är 5mm.
Produkten är godkänd enligt SS 3522 klass 3 samt
av SPSC (Statens brand- och säkerhetscertiﬁering).

Göthes 10 budord för en
entusiastisk Mötesarena
1. Hjälp varandra att göra rätt.
2. Var öppen för nya idéer – leta inte
efter orsaker till att det inte skulle
fungera.
3. Ha inte förutfattade meningar om
varandra.
4. Hjälp varandra att lyckas, var stolt
över andras framgångar.
5. Grip varje tillfälle att tala positivt
om de andra, organisationen och
företaget.
6. Behåll en positiv attityd oavsett
vad som händer.
7. Agera som om allt beror på dig, ta
initiativ och var modig.
8. Var entusiastisk – det smittar.
9. Ge andra det du själv vill ha, till
exempel respekt, entusiasm,
deltagande och erkännande.
10. Förlora inte tron – ge aldrig upp!

Gångjärn för tyngre dörrar
Efter semestern lanserar Assa ett gångjärn för tyngre
dörrar av trä, som ska göra det betydligt enklare att
justera dörrar.
Det är resultatet av ett utvecklingsprojekt vars målsättning har varit att skapa ett gångjärn som möter de
allt hårdare kraven på helhets-beslagningen av dörrmiljön. Justeringsprincipen är designad utifrån kravet att
man på ett enkelt och pedagogiskt sätt ska kunna justera
dörren.
Normalt är det tre gångjärn att ta hänsyn till när en
dörr ska justeras. Det medför att man kan få ogynnsamma förhållanden med lodlinjen, vilket i sin tur för
med sig att det vrider och bänder i karmen.
Det nya gångjärnet klarar dörrvikter ända upp till 70 kg med två gångjärn. Det
medför att man klarar att utföra sidjustering utan att ”förstöra” lodlinjen.
Gångjärnet har funktionerna sid- och höjdjustering, bakkantsäkring och
”nedspräckning” för fästskruvar. En viktig egenskap är att gångjärnsleden är lagrad,
vilket medför att man får en betydligt ﬁnare gång i dörren.
Produkten är testad enligt standard EN 1935 Grade 13.

Vill du ha en extra tidning? Har vi fel adress, eller fel mottagare? Sänd ett mail till adressen:
ab@gothes.se eller faxa till: 023-480 20.
Beskriv gärna kort vilket förhållande du har till Göthes.

Från och med detta nummer av TGN är det Irene Stegemann som kommer att ge oss tips på spännande maträtter. Hon bor i
Falun och verkar inom de omtyckta restaurangerna Gamla Staberg Restaurang & Kök (en vacker del av Världsarvet) och Kopparhatten. Här ger hon exempel på smakupplevelser som förknippas med punsch. Trevlig läsning och lycka till i köket!

Ärtsoppa och punsch är som sött och salt
Ärtsoppa med punsch är en svensk klassiker
som fortfarande består. Jag kommer regelbundet i kontakt med personer som på torsdagarna söker upp en restaurang och beställer
in punsch till sin ärtsoppa.

Matnyttigt
För många svenskar är detta naturligt, för
andra oftast med utländsk bakgrund samt
bland ungdomar, uppfattas detta som
exotiskt.
Personligen är jag övertygad om att det är
smakkombinationen sött och salt som gjort
ärtsoppa med punsch på populärt. Här blandas
örtkryddorna i ärtsoppan med arraken, som
gör punschen så söt.
Ett tips är att under någon under året bege
ut på en utﬂykt. Ryggsäcken kan packas med
en termos ärtsoppa, en mindre termos med
varm punsch, något friskare att dricka samt
lite bröd. Sedan är det bara att sätta på sig
skidorna eller skidskorna för att en stund

senare slå sig ner ned vid en skön plats i söderläge, inta sin måltid och sedan njuta av solen.
Här vill jag också tipsa om att punsch och
ärtsoppa kan kombineras med en ädelost på
ett salt kex.
En annan klassiker är punschglassen. Det
ﬁnns nog ingen glasstillverkare i Sverige som
inte har punschglass i sitt sortiment. Det kan
bero på att en extremt söta punschen blandar
sig bra med glassen.

Låt glassen tina tills den är rinnande under tiden
kan russin och mandel dra en stund i punschen för
att få god smak. Blanda glassen med alla tillbehör,
häll ”smeten” i en plastad sockerkaksform, låt stelna
i frysen. Det kan ta ett par timmar. Ett tips är att
börja tillaga glassen dagen innan den är tänkt att
serveras. Njut glassen gärna med en kopp rykande
espresso eller annat gott kaffe.

Här är ett tips om en dessert man med fördel
kan göra av punsch.
Låt det väl smaka!
IRENE STEGEMANN
Punschglass
2 liter vaniljglass
1,5 – 2 dl Carlshamns ﬂaggpunsch
1,5 dl russin
8–10 hackade sötmandel
1 dl hackad mörk choklad

Historien om punschen som glatt så många
En dag 1733 kom den första ostindiefararen
Friedricus Rex Sueciae till Göteborgs hamn. I
lasten fanns förutom porslin och kryddor, även
arrak, som är huvudingrediensen i punsch.
Det var starten för en av de mest klassiska
dryckerna inom svenskt umgängesliv.

Dryckesskolan del 20
I dag är punsch, som kan drickas både varm
och kall, ett välkommet inslag i samband med
allt ifrån högtidliga fester, till ärtsoppan eller
skidutﬂykten på vårvintern.
Det var under senare delen av 1700-talet
som punschen ﬁck sitt stora genombrott i
Sverige och i Europa. I början var det en dryck
för de mer välbärgade i samhället eftersom de
importerade ingredienserna var mycket dyra.
I mitten av 1800-talet började punschen

Göthes AB
Box 1928
791 19 Falun

tappas på butelj.
På det sättet blev
drycken mer lätttillgänglig för en
bredare skara.
Först med att
sälja färdigbryggd
punsch var vinhandelsfirman J.
Cederlunds Söner,
som 1845 kunde bjuda sina kunder denna
nyhet. J. Cederlunds Söner hade sina lokaler
under Stockholms slott där lagringskärlen stod
i långa rader. Det största kärlet rymde 24 000
liter.
Med tiden började allt ﬂer vinhandlare tillverka punsch, och drycken hade sin storhetstid
under senare delen av 1800-talet.
Då avnjöts punschen vid alla tänkbara

Besöksadress: Roxnäsv. 14
Tel: 023-480 00
Fax: 023-480 20

E-post: ab@gothes.se
Hemsida: www.gothes.se

tillfällen – efter en lyckad jakt, på militärmässarnas verandor, på ångbåtar, på studentnationer och i trädgårdsmästarnas paviljonger.
Kort efter bildandet av Vin & Spritcentralen
övertog bolaget all tillverkning av punsch i
Sverige. Fyra märken bevarades, varav tre ﬁnns
kvar än i dag. När Vin & Spritcentralens
monopol upphörde 1995 kom det genast ut
ﬂera nya märken på marknaden. Kanske går
punschen mot en ny storhetstid?
Fotnot: Arrak är ett slags brännvin som i första
hand tillverkas av kokosnöt. Det fanns även
arrak gjord på ris eller sockerrör men den
betraktades som mindre delikat än den som
tillverkades av kokosnöt.
Läs mer på www.gothes.se
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