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Positivt för
gångjärnet 60 AT
Nu har gångjärnet 60 AT
från Dr.Hahn kommit ut
på marknaden och fått
ett positivt mottagande
runt om i Europa. I detta
nummer av TGN förklarar
vi varför.
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•

Nytt spännande
ﬁngerlås
BioKey INSIDE från
IDENCOM presenterar en
ny spännande låslösning.
Det är bara att trycka
ﬁngret mot en ﬁngeravtrycksläsare så öppnas
dörren.
Sid 3
Kryddiga korvar
med dalasmak

Sid 4

Sommartider på Göthes

Beslag har stängt
veckorna 29 och 30.
Säkerhet och Teknik har
öppet hela sommaren.
Jourtel
Beslag: 010-483 40 25
Säkerhet: 010-483 40 60
Teknik: 010-483 40 80
Jourfax, samtliga avd:
010-483 40 20

•

Så blåser vinden i branschen

Sid 2

Kryddiga korvar på riktiga
råvaror är melodin för
Hans Barksjö. Han har
grillat och serverat på
många stora fester, men
till för tre år sedan var det
en hobby på sidan om
jobbet. Nu ger han
spännande korvtips.

ÅRGÅNG 14

Marknadens, det vill säga människors,
behov av lås-, säkerhets- och beslagsprodukter har ständigt ökat genom
decennierna. En orolig omvärld och
den naturliga uppfattningen att Mitt
hem är min borg har drivit utvecklingen oupphörligt vidare.
I takt med vår välfärdsutveckling, och
tyvärr även underliggande brottslighet,
har kraven på ökad trygghet och användarvänlighet genererat allt mer soﬁstikerade och praktiska säkerhetslösningar.
De traditionella mekaniska produkterna
ersätts av elektroniska och digitala
motsvarigheter. Nu för tiden räcker det
inte med enbart ett bra lås, det ska vara
intelligent och bekväm säkerhet.
Den som inte har förmågan att
kunna erbjuda hela funktionen En trygg
och säker fastighet, med allt vad det innebär i form av modern teknik, elektronik
och service, riskerar att slås ut. Det
duger inte längre att bara marknadsföra
och sälja brytsäkra lås och gångjärn.
Verkligheten har blivit betydlig mer
komplex och krävande än så. Du måste

inneha en hel portfölj av produkter,
kompetens och mångårig erfarenhet för
att tillfredsställa den moderna marknadens krav på hela funktionen som skapar
en trygg och säker fastighet och miljö.
Vi är idag en del av en global marknad – med agenturer, systemlösningar,
normer och standarder inom dörr- och
fönsterbeslag som harmoniserats med
våra skandinaviska. Det har gjort att vi
har blivit mycket internationella i vår
affärsverksamhet, främst i Europa men
även i Asien. Göthes-devisen Think
global, act local har tilltagit under senare
år. Det omsätter vi till Närservice med
närkompetens för att skapa konkurrenskraft för våra kunder i Sverige.
En anna klar tendens är att OEMmarknaden inom dörr-, fönster och
fasadindustrin blir mera projektorienterad med unik kundorderstyrd tillverkning och avancerade tekniska lösningar. Det ställer förstås ökade krav på
oss som rådgivare inför projektering och
funktionsspeciﬁcering och fordrar även
av oss kundanpassade totallösningar
och intelligent logistik. Som vårt sedan

länge inarbetade logistiksystem: GIL –
Göthes Intelligent Logistics. Göthes lager
är våra kunders lager! Göthes medarbetare är våra kunders medarbetare!
Ägarkonsolideringar är också något
mycket viktigt inför framtiden. Distributören blir starkare och effektivare
eftersom volym är avgörande för fortsatt
framgång på en föränderlig marknad.
Det var framför allt denna insikt som
initierade de företagsförvärv som vi
gjorde under hösten 2014. Dessa ökade
vår koncentration på kärnverksamheterna Lås, Beslag, Säkerhets- och
Teknikprodukter.
Mångfald framför Enfald är en annan
ledstjärna för Göthes. Som Multifabrikatdistributör är vi den fria marknadens
präster och våra kunders ögon och öron,
på ständig jakt efter de för dem mest
optimala produkterna, oavsett fabrikat
och varumärke. Det, i kombination
med vår yttryckliga vilja till kunskapsförmedling, ger stor valfrihet och trygghet, vilket vi har förstått uppskattas
mycket av slutkund och marknad. Vår
roll som Multifabrikatdistributör kan
sålunda inte överskattas – varken idag
eller imorgon.
Med dessa ord vill jag önska er alla en
fantastisk sommar. Och framtid!

Håkan Östlund, VD

THINK FAR – THINK GÖTHES – EST. 1861

Micke, ny på Göthes Teknik
säljare där han byggt upp spetskompetens
Micke Jonsson är ny teknisk utesäljare.
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På fritiden gäller golf
Arcos AB. De senaste sju åren har han varit

sommartid och snöskoter på vintern.

Favoritlaget heter Leksand IF Hockey. Han
var aktiv handbollsspelare först i Borlänge,
senare i Österrike där han arbetade tre år
på Hilti. Micke brinner fortfarande för
sporten och det tyska språket har han hållit
igång i arbetet som säljare.

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

Nu får Kristina Östlund
guldklocka.
– Den nya versionen har ﬂera spännande effekter, säger Knut Brennenstuhl och nämner främst tre viktiga
punkter:
• Utöver det traditionella sättet med
förankringsplatta och skruvankare,
finns nu även möjligheten att
använda den nya ankerskruven som
redan ﬁnns till gångjärnen serie 4.
• Den här serien gör det också möjligt
att göra justeringar utan att ta ner
dörren. Det gäller även justering av
tätningstrycket, höjden och det
horisontella läget.
• Serien 60 AT har också egenskaper
som höjer inbrottssäkerheten. Det
handlar om att täcklocken säkras
med en skruv på baksidan. Dessutom ﬁnns speciella inbrottskit.

Proﬁlen
Den 21 maj 1990 började Kristina
Östlund arbeta på Göthes. Nu har det
gått 25 år och det är dags att få en
guldklocka för sina år på företaget.
– Jösses, vad tiden går fort, säger
Kristina och skrattar.
Det var kärleken som ﬁck Kristina till
Falun och sedan till jobbet på Göthes.
De ﬂesta vet säkert att hon är gift med
vd:n Håkan Östlund. De två träffades
i samband med universitetsstudierna
i Uppsala 1977. Båda läste nationalekonomi och båda bodde i samma
studentfastighet. Där uppstod
kärlek.
År 1983 var det dags att flytta till
Falun. Då var Håkan och Kristina föräldrar till två barn (i dag har de fyra
barn). Håkan började arbeta för Göthes
och Kristina ﬁck en ny tjänst på Skatteverket i Falun efter att ha lämnat en
motsvarande tjänst på Skatteverket i
Stockholm. I maj 1990, när Göthes
ekonomiansvarige slutade sin anställning, började Kristina att arbeta på
Göthes. Sedan dess har hon varit kvar
och är ekonomiansvarig i Götheskoncernen.
– Jag har ett mycket bra och omväxlande jobb, speciellt nu när det händer
så mycket på företaget. Götheskoncernen går verkligen mot en spännande
framtid, säger hon.
Kristina berättar att på fritiden gillar
hon att laga mat. Hon tar också gärna
långpromenader, gärna i skogen eller
på fjället. På vintern blir det ﬂera turer
på långfärdsskridsko eller på längdskidor.
Kontaktuppgifter: Kristina Östlund
Ekonomiansvarig
Direkt: 010-483 40 04
Mobil: 070-313 48 18
E-post: kristina.ostlund@gothes.se

Knut Brennenstuhl, är Dr. Hahns representant i Skandinavien.

Spännande utveckling av
gångjärnet 60 AT
Nu har den omarbetade versionen
av Dr. Hahns mycket populära
gångjärn Serie 60 AT kommit ut på
marknaden.
– Vi har märkt att intresset för
gångjärnet är oerhört stort runt om
i Europa, säger Knut Brennenstuhl,
som är Dr. Hahns representant i
Skandinavien.
Egentligen skulle gångjärnet Serie 60
AT börjat produceras under hösten
2014. Men Dr. Hahn beslutade att

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

genomföra ytterligare en del kvalitetssäkringar i processen. Därför dröjde
det till februari 2015 innan produktionen startade. En bra investering
eftersom marknaden tagit emot gångjärnet med öppna armar.
Nu presenterar Dr. Hahn alltså en
omarbetad version av det populära
gångjärnet Serie 60 AT.
Vid en första anblick av gångjärnet
Serie 60 AT ser man direkt den nya
moderna designen och den förbättrade tekniken.

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

FAKTA
Dr. Hahn
Dr.Hahn är ett tyskt företag, grundat 1962, som har huvudkontoret i
Mönchengladbach. Företaget
ﬁnns i hela Europa, stora delar av
Asien, USA, Sydamerika samt
Ryssland. Dr.Hahn är sedan några
år tillbaka specialiserat på produktion av gångjärn till metall- och
PVC dörrar, förr även produktion av
automatiska dörrtrösklar, isolerade
brevinkast, och handtag.
Koncernen har 350 anställda och
omsätter cirka 510 miljoner kronor.
Läs mer om Dr. Hahn på
www.dr-hahn.eu/sv

Graﬁsk form: OneHouse
Tryck: Strålins

Daniel, ny på Göthes Industribeslag
Daniel Andersson är ny lås- och logistiktekniker på Göthes Industribeslag. Nu ﬁnns
han på låsverkstaden där han sätter ihop
cylindrar och gör klart för leverans. Daniel
kommer närmast från ett arbete som låsoch beslagsmontör hos norska Lumkey

där han monterat dörrautomatik, dörrstängare, motorlås, dörrmagneter, slutbleck
samt passersystem och lås med kortläsare.
Tidigare har Daniel bland annat arbetat
som snickare, CNC-operatör och nätverksinstallatör.

Daniel, född 1989, är uppvuxen och bosatt
i Falun. De stora fritidsintressena är ﬁske
och dykning – och resor, Daniel har bland
annat arbetat som divemaster i Egypten
med uppgift att guida dykturister i Röda
havet.

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

Ditt ﬁngeravtryck ersätter nycklarna
Allt ﬂer börjar tröttna på att hålla reda på nycklar,
kortläsare eller komma ihåg sina personliga koder
till olika dörrar. Här kan BioKey INSIDE från
IDENCOM vara en lösning. Det är bara att
trycka fingret mot en fingeravtrycksläsare så
öppnas dörren.
BioKey INSIDE har följande intressanta
egenskaper:
• Självlärande ﬁngersensor.
• Högsta biometriska säkerhetsklass.
• Låset är utvecklat inom ramen för strikt
certiﬁering.
• Falsk avstötning är minimerad till nära noll
procent.
• Kvalitativt vattentätt material med hög
temperaturtolerans.
• Design, material och färger kan skräddarsys efter
önskemål.
Mer information ﬁnns på webbsajten:
www.gothes.se/images/IDENCOM_BioKey.PDF
Kontakta gärna Göthes för mer information.

FAKTA
IDENCOM
IDENCOM Fingerprint Solutions
är ett tyskt företag, med ägare i
Schweiz, som utvecklar biometriska identiﬁkationsprodukter
med huvudfokus på ﬁngeravtrycksläsare.
Grundat: 1999 i Zürich, Schweiz
Huvudkontor: Berlin.
Företaget: Har 21 anställda.
Omsättning: Cirka 3 miljoner
EUR.
Mer information ﬁnns på www.
idencom.com

BioKey INSIDE en spännande låslösning.

Fogband som gör nytta
Det tyska företaget tremco illbruck lanserar nu
produkten illmod 600 som är ett svällande fogband för effektiv tätning i byggnadsverk ovan
mark. Dessa svällande fogband kan exempelvis
användas till fasad-, fönster- och dörrfogar.

FAKTA
tremco illbruck

De mest utmärkande egenskaperna hos illmod 600
är följande:
• 600 Pa slagregnstät enligt MPA Bau Hannover.
• Sedan 1965 bevisligen slagregnstät i byggnadsverk ovan mark.
• UV-beständig och Diffusionsöppen.
• Enkel att installera eftersom ena sidan är
självhäftande.
• Övermålningsbar med akrylat- och putsfärger.
• Uppfyller alla parametrar som krävs enligt
villkoren i DIN 18542 enligt BG1, IFT
testrapport 11 januari 1999.

Grundades 1952 av Willi och Christiane Illbruck.
Första produktionsanläggningen öppnades 1965 i
tyska Leverkusen. I dag är illbruck ett varumärke i
tremco illbruck-koncernen som har 1100 medarbetare fördelade på 25 anläggningar över hela
världen och en årsomsättning på 315 miljoner euro.
tremco illbruck är en tillverkare och leverantör av
högpresterande tätnings- och limningslösningar
för bygg- och tillverkningsindustrin. tremco illbruck
har sitt Svenska huvudkontor i Kungälv och sysselsätter 16 personer. Omsättningen i Sverige ligger
på 100 miljoner kronor.
Mer information: www.tremco-illbruck.com

illmod 600 är lätt att installera.

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.

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

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

Hans Pustakorv med tysk potatissallad
Hans Barksjö har alltid gjort korv hemma i köket.
Kryddiga korvar på riktiga råvaror. Han har
grillat och serverat på många stora fester, men till
för tre år sedan var det en hobby på sidan om
jobbet.
Nu serveras Hans Dalakorv på ﬁnkrogar i Stockholm. Men en ungersk pustakorv är också enkel
festmat som du grillar hemma och serverar med tysk
potatissallad.
De ﬂesta kopplar ihop Hans Barksjö med musik.
Han har varit musikskolerektor i Falun, producent
på Rikskonserter, chef för musikveckan Musik vid
Siljan, haft eget evenemangsbolag och varit chef för
Norrköpings Symfoniorkester. På 1990-talet var han
chef för Dalaradion och senast gymnasiechef i
Rättvik.
Idag satsar han helt på starkt kryddade ungerska
korvar, örtkryddade kreolska korvar med chilistyrka, tysk bratwurst, sydafrikansk boerwors för att
nämna några.
– Det ska vara riktiga råvaror, såklart. Men om
det ﬁnns någon hemlighet bakom detta så är det att
kunna krydda på ordentligt utifrån sin egen övertygelse och erfarenhet. Du har alltid ett recept,
sedan måste man prova sig fram – ändra, lägga till
och dra ifrån. Man får göra små satser, grilla och
smaka av tills du har nått dit du vill, säger Hans
Barksjö.
Tillverkningen är hantverksmässig och sker
på Rältagården i Leksand som drivs av Pelle

RECEPT Á LA HANS DALAKORV
Ungersk pustakorv var en favorit redan under Falu
Folkmusikfestival på 1980-talet. Om det känns för
avancerat att göra korven själv ﬁnns Hans Dalakorv
att köpa i en rad livsmedelsbutiker i Dalarna. Men
till den korven duger ingen färdigköpt potatissallad. Det går bra med alla typer av potatissallad.
Pröva den tyska med olja och vinäger.
Så här gör du Hans Pustakorv själv:
3 kg ﬂäskfärs
54 g salt
9 g svartpeppar
50 g paprikapulver (gärna hälften stark paprika och
hälften delikatesspaprika)
50 g pressad vitlök
Blanda allt. Stoppas i svinfjälster (30-32 mm).
Grilla på medelvärme i ca 12 minuter så att de blir
genomstekta men inte brända. Fjälster ﬁnns i de
ﬂesta välsorterade livsmedelsbutiker, om de inte
har kan de ta hem.

Magnusson. Tillsammans har Hans och Pelle ett
utbud av charkprodukter och de ordnar en rad
aktiviteter runt mat, exempelvis kick-off med korvstoppning och avsmakning.
Läs mer på: www.hansdalakorvv.se

The Beer Factory gav Leksand ett eget öl
Från korvarna som tillverkas på Rältagården är det inte långt till The Beer
Factory Leksand som drivs av Ture
Eriksson, Göran Wallander och Patric
Skoglund.
De tre tyckte att Leksand behövde ett eget
öl och idag brygger de fem sorter efter
egna recept. Det är ale, IPA och lager
baserade på bästa tänkbara råvaror och
med namn som Vinter Ale, Spelmans Ale,
Kattjerks Humledunk, Kvistmors Vevlager, American Hops och Sommarlager.
The Beer Factory Leksand ordnar både

Team Göthes
Box 1928
SE-791 19 Falun

avsmakning och bryggarkvällar samt
happenings inom ramen för The Beer
Factory Club. Vilket öl från Leksand
passar då bäst till en ungersk pustakorv?
– Utan tvekan vår populära Spelmans
Ale. Den har gått bra på Systembolaget en
längre tid och den fortsätter att leverera,
enligt ölexperterna. Den har en fin
citrustouch med friska toner som borde
passa bra till korven. Humletonerna ﬁnns
också där och väger av, säger Patric
Skoglund.
Läs mer på: www.thebeerfactory.se

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

Hans tyska potatissallad (4 port):
1 kg potatis
2 rödlökar
1,5 dl olivolja
1 dl vatten
1 dl vitvinsvinäger
Ssalt, peppar. Timjan, basilika, rosmarin om man
vill ha örtkryddning
Ev 3 msk kapris om ni tycker om det
Oliver och små bitar av paprika
Koka potatis och skär den i bitar. Skiva löken och
vitlöken. Koka den i 8 min i olja, vatten och
vinäger. Tillsätt salt, peppar och ev örtkryddorna.
Slå den heta lagen över potatisen. Tillsätt kapris,
paprika och oliver om ni vill ha det med i salladen.
Låt svalna. Potatissalladen är lika god kall som
ljummen.

E-post ab@gothes.se
Webb www.gothes.se

