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Förstärkningar
på materialcentrum
Göthes Industribeslag
har gjort ﬂera organisationsförändringar som
innebär förstärkning
på Logistik och Materialcentrum i Falun. Fyra nya
krafter tillkommer på den
avdelningen
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Lite insikt i vad som hänt – och utsikt till vad vi
vill skall hända – inom Götheskoncernen!

Sid 2
Spännande nya
produkter
Flera nya produkter
presenteras i det här
numret av TGN News.
Bland annat dörrdämparen GEZE
ActiveStop och gångjärnet Hahn Türband 4
Inductio. Två mycket
spännande produkter
som står för teknisk utveckling.
Sid 3

Ost och vin – en bra
kombination
Ostar av olika sorter
präglar numer matSverige. Då handlar det
inte bara om osten till
frukostmackan, utan
osten har blivit en viktig
produkt för ﬁnsmakare.
Till detta tipsar vi om ett
gott vin från Sydafrika.
Sid 4

Inom Götheskoncern har det hänt
mycket och kommer att hända mycket
mera… då vi skall fortsätta att utvecklas med kompetenta affärspartners
och medarbetare.
De senaste åren har varit både intensiva,
utvecklande och arbetsamma, men ger
samtidigt mycket energi både internt
som externt då vi anpassar oss till de nya
utmaningarna som globalisering, digitalisering, demograﬁska förändringar
och hållbarhetsfrågor innebär.
Det gäller att överbrygga barriärer
mellan Tradition och Förnyelse på ett
klokt sätt.
Fokusområden under 2016 är logistik och affärssystem där vi nu investerar
i både organisationen och systemen, och
på så sätt skapa förutsättningar att möta
och vara en i tiden kompetent och värdig affärspartner. I detta nummer av
TGN kan du läsa mer om vår offensiva
satsning vid vårt Materialcentrum i
Falun.
Tiden från 2014 har inneburit
mycket nödvändiga förändringar i vår
struktur för att skapa en plattform att
möta den framtid som vi tror kommer
att bli mycket annorlunda: Den analoga
affären i en binär omvärld, och med det
nya affärsmodeller och kundbeteenden.
Mycket tyder på att vi står på tröskeln

till den största samhällsförändringen
sedan den industriella revolutionen,
bransch efter bransch förändras i grunden och utvecklingen de kommande
åren kommer att beröra oss alla. Då
gäller det att vara positionerad för att
möta denna nya och föränderliga framtid. Tiden är därför nu mogen för oss
inom Götheskoncernen att ta ett nytt
steg i vår utveckling.
Vad har hänt – och vad kommer att
hända för Götheskoncernen:
• 2014 – var året med Förvärv och Försäljning av bolag och fastigheter.
• 2015 – var året med Integration och
Bolagisering av olika företagskulturer
och affärssystem samt organisationer

skapa nya mervärden till alla våra affärspartners idag som imorgon.
Ser vi tillbaka på verksamhetsåret 2015
så ﬁnns det all anledning att se lika ljust
på tillvaron som på våren… Götheskoncernen omsatte 227 Mkr varav
Göthes Industribeslag 190 Mkr, Göthes
Säkerhet 25 Mkr och Göthes Teknik 12
Mkr. Och allt detta presterat av 50
ambitiösa och kunniga medarbetare!
Vi hoppas på ett fortsatt förtroende
från er alla affärspartners – Ingen
nämnd eller glömd!
Med tillönskan om en skön vår!

Håkan Östlund, VD

• 2016 – blir året då vi Sår med Implementeringar av nytt affärssystem, ny
organisation med PUSH i blicken
samt fokus på vårt Materialcentrum i
Falun, då vi under året koncentrerar
logistiken till Falun.
• 2017 – blir året då vi förhoppningsvis
Skördar det vi Sått under åren 2014,
2015 och 2016 !
Så ser vår affärsplan ut och jag hoppas
och tror att det vi nu genomför skall
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Ny miljöklassad låsspray från ASSA
Detta julnummer är också vår julhälsning till Er och ett tack för året som gått!
Underhåll av låssystem har blivit ett miljöproblem.
ASSA har uppmärksammat problemet och lanDet har
har det
blivit
tradition
att Göthes
i stället
för julkort
och därför
julklappar
väljer
forskningen
Hittills
använts
så stora
mängder
låsspray
serar
nu en
heltattnystödja
och mer
miljövänlig
mot barndiabetes genom en insättning på Pg 90 00 59-7 (Barndiabetesfonden).
att det bidragit till ökningen av växthusgaser och
låsspray. Den har miljöklassad drivgas och en regDet uppvärmning.
är en tradition vi är stolta över och vi vet att bidraget
blisom
till nytta
förrätt
många
människor.
lerandekan
ventil
gör att
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global

doseras vid varje tillfälle, vilket också minskar risken
för översmörjning av låscylindern.
Mer information om den här produkten ﬁnns
hos Göthes Industribeslag.

Läs mer om Team Göthes på vår hemsida: www.gothes.se

Jan Östlund.

Proﬁlen
Jan får ny uppgift
Jan Östlund har nyligen tillträtt en ny
tjänst inom Göthes Industribeslag som
rubriceras Material administrationsansvarig (MA-ansvarig).
Tjänsten innebär att Göthes utvecklar arbetet med att följa upp status för
aktuella ordererkännanden, reklamationer och returer. Leverantörer
kontaktas och kunder informeras. Detta
är ett sätt för Göthes Industribeslag att
ytterligare utveckla servicen för
kunderna.
Jan Östlund kommer att sitta i direkt
anslutning till Göthes materialcentrum.
– Det här är en viktig del i vår kundrelation, eftersom kunderna har rätt
att få korrekta leveransbesked. Vi har
just börjat arbetet.
– Vi är en grupp där jag, Bo Löfgren,
Niclas Groth och Helena Andersson
arbetar med att utveckla bra rutiner
för det här arbetet. Målsättningen är
att vi på ett naturligt sätt ska vara alerta
med att ge våra kunder korrekt leveransinformation, säger Jan Östlund,
som är uppvuxen med Götheskoncernen. Han började på företaget 1972,
som 16-åring. Efter sju år på 1980-talet
där han testade andra yrken, bland
annat på oljeplattformar i Nordsjön,
kom han tillbaka till Göthes 1988 och
har varit kvar sedan dess.
I december 2016 fyller Jan Östlund
60 år och kan då se tillbaka på en
spännande tid inom företaget.
– Götheskoncernen har genomgått
en otrolig utveckling. I dag är vi en helt
annan företagskoncern än för några år
sedan.

Fyra som förstärker Göthes:Fr.v: Thomas Johansson, Björn Nerli, Josef Strandin och Stefan Eriksson

Fyra starka förstärkningar
Nu har Göthes Industribeslag gjort
ﬂera organisationsförändringar som
också innebär förstärkning på avdelningarna Logistik och Materialcentrum i Falun. Här presenterar vi
våra nyförvärv, vilka kompletterar
Jan Östlunds nya roll i företaget
som ni kan läsa om här intill.
Thomas Johansson Stenberg
Thomas Johansson Stenberg, född
1975, blir en ny kraft på vårt materialcentrum i Falun.
Han har tidigare arbetat bland
annat som montör av inredning
(Fleming Olsson AB), bagare (Falu
Spisbrödsfabrik), paketerare (Melkers) Linjeoperatör (Cederroths),
vaktmästare (Landstinget Dalarna).
På senare år har han arbetat med
logistik på NKT Cables. Thomas
Johansson Stenberg är också deltidsbrandman i Svärdsjö.

Team Göthes News är utgiven av Team Göthes.
Tidningen distribueras fyra gånger om året till
Göthes-koncernens aﬀärspartners.

Josef Strandin
Josef Strandin, född 1992, är utbildad
eltekniker, har truckkörkort och
behörighet att arbeta med skylift.
Han kommer närmast från Falu Plast
där arbetsuppgifterna handlade om
att säkerställa logistikﬂödet i lagret.
Nu har han kommit till Göthes
Industribeslag för att bidra till att
stärka verksamheten på Materialcentrum.
Björn Nerli
Norska vindar präglar Björn Nerli,
född 1966.
Han bor i Tofbyn – inte långt från
Bo Löfgren, som under den första
tiden på Göthes Industribeslag kommer att se till att starten på den det
nya jobbet blir bra.
Björn Nerli har tidigare bland
annat arbetat som offshoresvetsare i
Norge och som ingenjör åt Norske

Upplaga: 13 750 exemplar.
Produktion, reportage och samordning:
Dala Media AB.

Veritas. Han kommer närmast från
Falu kommun.
Stefan Eriksson, Logistik
Stefan Eriksson, född 1967. Han bor i
Sundborn, strax utanför Falun, och
har tidigare i 32 år arbetat på Falu
Plast med logistik och lageruppgifter.
Stefan Eriksson kommer under den
första tiden att verka nära Thomas
Forslund, som kommer att fungera
som en slags fadder.
Stefan var under många år en
mycket framgångsrik hockeyspelare
med just nummer # 27 på tröjan i
Falu IF precis som Thomas Forslund i
Leksands IF, vilken var en mera
”aggressiv” nummer # 27 på isen…
men inte på vårt Materialcentrum.

Graﬁsk form: OneHouse
Tryck: Strålins

Assa Motorlås 840C/850C – en säkerhetsnyhet
Assa har som första tillverkare av motorlås presenterat två lås som är certiﬁerade i låsklass 4 och 5,
SSF 3522:1 med certiﬁkat utfärdat av SBSC (Svensk
Brand och Säkerhetscertiﬁering AB).

Namnen på produkterna är Assa Motorlås
840C/850C. Certiﬁkatet och klassningen är följden
av en modernisering av regelverket för inbrottsskyddade lås och beslag, vilket gjort det möjligt

att certiﬁera även elektroniska och elektromekaniska lås. Mer information om den här produkten
ﬁnns hos Göthes Industribeslag

Läs mer om Team Göthes på vår hemsida: www.gothes.se

Hahn Türband 4 Inductio – lösningen för moderna dörrar
I över ett decennium har Dr. Hahn jobbat med
frågan om och hur energi och signaler kan överföras med ett gångjärn. Resultatet har blivit
Hahn Türband 4 Inductio som bidirektionalt
överför signaler och vidarebefodrar energi till
elektriska förbrukare som till exempel motorlås
eller LED- belysning.
Produktinnovationen används redan på ett ﬂertal
byggnader och uppfyller alla krav till byggherrarnas
belåtenhet.
Hahn Türband 4 Inductio är det första energi
och signalöverförande gångjärn som gjorts och är
certiﬁerad enligt VdS Klass C och EN 50131. Det
gör samtliga underhållsintensiva och synliga kabelöverföringar överﬂödiga.
Sammankopplingen av larmcentralen med säkerhetstekniska komponenter som glassensorer,
elektriska låsanordningar, tillgångskontroll och
öppnings-/låsövervakning är en krävande uppgift
för dörrtillverkarna och installatörer av säkerhetssystem. Med Hahn Türband 4 Inductio kan alla
anslutningar komfortabelt genomföras redan i verk-

staden. Det möjliggör separat
montage av karm och dörrblad t ex
på byggplatsen.
Ett enda Hahn Türband 4
Inductio ersätter flera kabelöverföringar.
Karm och dörrbladselektroniken
är gömd i dörrkarm och dörrblad.
Fräsningar till elektronikkåporna
för komponenternas anslutning
liknar dem till låskassorna som
används av dörrtillverkarna.
Även om Hahn Türband 4
Inductio inte är ett bärande gångjärn så är det justerbart i alla sex
riktningar exakt som dem övriga
gångjärn på dörren.
Mer information om den här
produkten ﬁnns hos Göthes Industribeslag.

FAKTA
Dr Hahn
Dr Hahn (Dr. Hahn GmbH & Co. KG i Wickrath)
som grundades 1961, är specialiserad på produktion av gångjärn till metall- och PVC dörrar, förr
även produktion av automatiska dörrtrösklar
samt isolerade brevinkast och handtag.
Huvudkontoret ﬁnns i tyska Mönchengladbach.
Koncernen har cirka 380 anställda och omsatte
2015 cirka 55 miljoner euro.
www.dr-hahn.de

Hahn Türband 4 Inductio har
en spännande teknisk lösning.

GEZE ActiveStop – en belönad dörrdämpare
Nu presenterar GEZE en dörrdämpare med
namnet GEZE ActiveStop. Därmed finns en
lösning där dörrar stoppas mjukt och tyst eller
hålls i öppet läge på ett bekvämt sätt.
GEZE ActiveStop, som i vår lanseras på Europamarknaden, fungerar effektivt i vardagen och har
redan fått ﬁna designpriser.
GEZE ActiveStop vann första pris i kategorin
”Building and Element” när German Design Award
2016 nyligen avgjordes. Produkten ﬁck också priset
Focus Open i Silver från Design Center Baden
Württemberg.
– Vi är naturligt väldigt glada för dessa utmärkelser, som betyder mycket för oss, säger Henrik
Robertsson, Sverigechef för GEZE.
GEZE ActiveStop är dörrdämparen som motverkar att dörrar slår igen, vilket skonar både dörr och
väggar samt föremål i dörrområdet och dörrmaterialet. Produkten bidrar till att dörrar stoppas mjukt,
tyst och smidigt.
Tack vare ett mindre monteringsdjup uppfyller

GEZE ActiveStop de högsta anspråken på design
och smälter in bra på de ﬂesta dörrblad. Den här
dörrdämparen kan användas även på dörrar med
glaselement. Det är en produkt som också uppskattas av arkitekter.
Mer information om den här produkten ﬁnns hos
Göthes Industribeslag.

GEZE ActiveStop är en lösning där dörrar
stoppas mjukt och tyst eller hålls i öppet läge på
ett bekvämt sätt.

Vill du ha en extra tidning? Har vi fel adress, eller fel mottagare? Sänd ett mail till adressen:
ab@gothes.se eller faxa till: 010-483 40 20.
Beskriv gärna kort vilket förhållande du har till Göthes.

FAKTA
GEZE
GEZE är världsledande när det gäller tillverkning av
manuella och automatiska dörr- och fönsterteknologisystem.
Företaget grundades 1863. Alltså bara två år efter
Göthes.
Huvudkontoret ﬁnns i tyska Leonberg. Koncernen
har cirka 2 700 anställda och omsätter cirka 366
miljoner euro.
Produktionsenheterna ﬁnns i Tyskland, Kina och
Serbien.
Säljkontor ﬁnns i hela Europa samt i Kina, Förenade
Arabemiraten, Sydafrika, Sydamerika och Indien.
Verksamheten i Sverige ingår i dotterbolaget GEZE
Scandinavia AB och omfattar förutom Sverige
också Norge och Danmark. Huvudkontoret ligger i
Täby.
www.geze.com

Scanna qr-koden med din
smartmobil så kommer du
direkt till vår hemsida!

Läs mer om Team Göthes på vår hemsida: www.gothes.se

För Tin är osten en pensionsförsäkring
Ökad efterfrågan av lokalproducerad mat, där
osten har blivit en storsäljare. Det är en viktig
utveckling för Tin Gumuns, som driver KarlTövåsens fäbod och ett gårdsmejeri, mellan
Rättvik och Mora. Hon ser osten som en bra
pensionsförsäkring.
– Vi märker att allt ﬂer är intresserade av mathantverket och är beredda att betala lite extra för mat
som är producerad nära naturen och marknaden.
Folk har tröttnat på industriproducerad mat och är
mer intresserade av vilken miljö som maten kommer
ifrån. Detta skapar framtidsmöjligheter för oss
mindre matproducenter, säger Tin Gumuns.
På vintern verkar hon mest i ett gårdsmejeri vid
Västbjörka, norr om Vikarbyn. På sommaren förläggs det mesta arbetet till en fäbod lite längre
norrut. Där bedrivs en produktion av ost och smör
som funnits i ﬂera hundra år.
På vintern sköter hon verksamheten tillsammans
med sin man Roger. Under sommarhalvåret får de
förstärkning av ytterligare två personer.
– Det är en livsstil där det är viktigt att förmedla
gammal kunskap för framtiden, säger Tin Gumuns,
som märker ett allt större intresse för ostprodukterna.
– Om jag ska få någon pension så bör jag tillverka
mer ost. Efterfrågan är betydligt större än vad jag
hinner producera. Jag gör ju allt från att sköta om
korna, köra traktorn, mjölka till att producera själva
osten, säger Tin Gumuns och tillägger att många
restaurangägare frågar efter hennes ostar. De ser
ostarna som en viktig del i matlagningen.
Hennes mest uppskattade hårdost heter Tövåsgubben. Den lagras i en jordkällare på en granplanka
som ger ett speciellt utseende. Tin Gumuns berättar
att osten har mycket smak, men inte är stark.

En god vinnyhet!
Oldenburg Vineyards har länge betraktats som en
av Sydafrikas mest framstående boutique-producenter där utmärkelserna duggat tätt genom åren.
Oldenburg Vineyards ﬁnner man i Banghoek Valley
högt ovan Stellenbosch på vägen mot Franschoek
med vingårdar som ligger på höjder mellan 350 och

Team Göthes
Box 1928
SE-791 19 Falun

FAKTA
Ostproducenter i Dalarna
I Dalarna ﬁnns fem lokala ostproducenter:
Karl-Tövåsens Fäbod & Gårdsmejeri (Rättvik)
Hansjö mejeri (Orsa)
Lantbackens Gårdsmejeri (Lima)
Murbo Annas ost (Borlänge)
Stora Lunån Gårdsmejeri (Falun)

Om ost

Tin Gumuns, som driver Karl-Tövåsens
fäbod. Foto: Karl-Tövåsens fäbod
www.karltovasensfabod.se

Gör egen lagrad ost
Det går bra att lagra osten själv. Det är både gott och
spännande. Så här gör du:
Lägg plast runt hushållsosten och placera den i
kylen. Under minst ett år bör man vända osten
några gånger i månaden. Därefter kan du öppna
förpackningen och njuta av en hemlagrad ost med
spännande smak.

450 meter över havet Ursprungligen var det en
fruktfarm som tillhörde nuvarande ägarens
farfar vilken utvandrat från Tyskland. Efter en
tid ”i dvala” köptes den tillbaka av nuvarande
ägaren Adrian Vanderspuy som omfattande
men pietetsfullt renoverat vingårdarna med
start 2003. På cirka 30 hektar producerar man
i huvudsak druvsorterna viner där chenin
blanc, chardonnay och cabernet sauvignon
redan ﬁnns i beställningssortimentet. Det är

Besöksadresser
Roxnäsvägen 14, Falun.
Magasinsg. 29, Kungsbacka.

Tel växel
010-483 40 00
Fax Falun 010-483 40 20
Fax Kungsb 010-483 40 40

Det talas generellt om att det ﬁnns
sex olika sorters ostar:
Hårdost Passar bäst som hyvelost till smörgåsar,
ostbricka, matlagning. Lagringstiden avgör smaken.
Färskost Den har en frisk och mjuk smak. Passar
bra till exempelvis bröd samt grytor och soppor.
Fungerar också bra till bakverk och desserter.
Getost Finns många olika sorters getost som
främst används till exempel till kött eller smaksättning av soppor.
Kittost Denna ostsort används ofta som fyllning
till bland annat schnitzlar, rulader eller sallader.
Vitmögelost Den här osten är ofta gräddig och
har en smörig smak, präglad av olika toner. Gott till
baguetter och sallader.
Grön- och blåmögelost Passar bra till ostbrickor,
sallader, gräddsåser eller pasta.
• Det går åt mycket mjölk för att göra ett kilo ost.
Närmare bestämt tio liter komjölk eller tolv liter
getmjölk, alternativt 56 liter fårmjölk.
• Hårdostar, kittostar samt grön- och blåmögelostar
bör förpackas i plastfolie för att inte torka.
• Vitmögelostar, färskostar och getostar bör förvaras i smör- eller bakplåtspapper.

nu väldigt roligt att för en bredare publik få
presentera 2008 Oldenburg Vineyards
Syrah 2013, 750 ml, för 189 kronor som
ﬁnns i Systembolagets fasta sortiment från
första mars 2016. Ett vin som passar
utmärkt till smakrika kötträtter och vällagrade hårdostar.

Oldenburg Vineyards, ett gott nytt vin.
www.dalawines.se
E-post ab@gothes.se
Webb www.gothes.se

