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Hurra för humankapitalet!
Medarbetarnas kunskap, den viktigaste tillgången.
Den viktigaste tillgången syns inte i företagets
balansräkning: alla medarbetare! Man kan med
fog påstå att ett företag inte är bättre, eller
starkare, än dess medarbetare!
Här kan jag som Vd och ägare till Göthes AB under
drygt 27 år känna mig både priviligerad, stolt och
tacksam då jag anser att Göthes medarbetare är
bland det bästa man kan uppbringa. Det är ett
riktigt ”Dream Team” som jag har förmånen att få
”coacha”, ett ”Team” du hittar på vår laguppställning
på sista sidan i tidningen! Trots att vi arbetar med
hårda produkter som lås och beslag, är det inte
hårdvaran som är allra viktigast, här är det mjuka
värden och kunskap som dominerar och sätts i
främsta rummet.
Göthes medarbetare är bland de kunnigaste i
branschen och skall alltid kunna ge raka snabba

besked. Det gäller att kunna hantera komplexa
affärer som kräver god överblick, produktkunskap,
framförhållning och stort affärsmannaskap. Här
finns en härlig blandning av, utveckling, stabil
kontinuitet och konservativ tradition. Yngre medarbetare mixas med de äldre, där alla är lika viktiga.
Ska man spela i samma lag, måste man känna
förtroende och respekt för varandra – och inte minst
viktigt, att kunna ha trevligt under vägen…
På Göthes har vi några grundläggande värderingar,
för att få Teamkänsla och Lagkänsla tillsammans på
företaget och med alla våra affärspartners:
• Det är människor och inte principer som
skapar resultat.
• Företagets framtid beror av andras handlande
och vårt agerande.
• Ingen vill vara bäst på att vara sämst.

• I varje affärspartner ﬁnns det en människa
och i varje människa ﬁnns det en affärspartner.
• Det är medarbetarna som äger företagets
viktigaste resurs, den mänskliga hjärnan.
Mycket nöje och en trevlig höst, önskar alla
medarbetare vid Göthes AB!

Håkan Östlund
VD

Här är låset som
säkrar dörren

Hockeyproﬁl som
tränar i Danmark

God soppa, härligt
bröd och läcker dryck

Göthes Humankapital
– ett vinnande team

Presenteration av nya Assa
Connect 410 MPL, ett ﬂerpunktslås som ökar dörrens
säkerhet. Dessutom förbättrar det många andra av
dörrens egenskaper.

Möt proﬁlen som är en av
Sveriges mest legendariska
hockeyspelare och som har
regelbunden kontakt med oss
på Göthes. I dag gör han karriär
som hockeytränare i Danmark.

Testa en god svampsoppa
av trattkantareller, ät ett
gott bröd och drick sedan
ett öl som rekommenderas
av vd:n för ett av Sveriges i
dag hetaste bryggerier.

På sista sidan i detta nummer av
TGN kan du se hela vår Laguppställning. Kontaktuppgifter och
spelarpositioner framgår så att
du lätt kan skicka snabba, raka
puckar som går fram direkt.
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Nytt utseende på hakregellås
ASSA OEM har gjort en förändring på sina hakregellås inom Connect-serien. Det handlar om att
ASSA OEM infört en ny produktionsmetod för att
säkra processen för framtagningen av hakreglar.
Resultatet av förändringen är att utseendet på
hakreglarna skiljer sig från den traditionella med
tre lameller. Reglarna har för övrigt samma

dimensioner. Se på bilderna här intill och jämför.
Båda varianterna på hakregeln är godkända och
intygade hos SBSC, och kommer att förekomma
på marknaden under en period.
– Genom detta säkerställer vi kvalitén och förenklar framtagningen, säger Frederik Karlsson,
försäljningschef på ASSA OEM.

Dagens utförande (lamell)

Nytt utförande (massiv)

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

ASSA Connect 410 MPL
– låset som ytterligare säkrar din dörr
Söker du ett lås som bidrar till att öka säkerheten på din dörr och
dessutom stärker dörrens egenskaper? Då kan flerpunktslåset
ASSA Connect 410 MPL vara lösningen för dig.

Proﬁlen
Tomas Jonsson
Tomas Jonsson, som har sin bostad i Sundborn utanför
Falun, är en unik hockeyspelare. Han är en av 24 spelare
i hela världen som vunnit OS, VM och Stanley Cup och är
därmed medlem i ”The Triple Gold Club”. Han vann Stanley
cup för New York Islanders 1982 och 1983. Han vann VM
1991 och var med i den upplagan av Tre Kronor som tog
OS-guld i Lillehammer 1994. Detta gör Tomas Jonsson till
en legendar i hockeyvärlden som också resulterat i att han
i vintras ﬁck en hedersinbjudan till OS Vancouver.
Det ﬁnns ﬂer meriter på Tomas meritlista: Han har
dessutom vunnit SM-guld med MoDo 1979 och ﬁck guldpucken 1995. År 2000 blev han också invald i IIHF:s Hall of
Fame.
Därför är det med stor glädje som vi på Göthes kan
konstatera att Tomas brukar vara en kär gäst i samband
med Göthes olika aktiviteter. I våras var han exempelvis
med Göthes på Nordbygg-mässan i Stockholm. Dessutom
är Tomas god vän med ﬂera av Göthes medarbetare, bland
annat med Jan Östlund. Dessa två har en regelbunden
kontakt med varandra.
I dag är Tomas Jonsson mitt uppe i en ny och
spännande fas i sin hockeykarriär. Tomas är assisterande
förbundskapten åt Per Bäckman i danska hockeylandslaget. Det svenska paret bidrog till att Danmark
gjorde stor succé i samband med vårens hockey-VM. Det
har också resulterat i att Tomas blivit tränare för Esbjerg
som har ett ungt och mycket talangfyllt lag som i vinter
kan sätta färg på danska hockeyligan.
– Det här är ett mycket roligt uppdrag och en härlig
utmaning. Mycket därför att dansk hockey nu beﬁnner sig
i ett spännande skede där VM-framgångarna naturligtvis
var viktiga, säger Tomas Jonsson och fortsätter:
– En annan orsak till den positiva utvecklingen är att allt
ﬂer unga danska killar insett att det är möjligt att en dag
få spela i NHL. Dessa grabbar med sina NHL-drömmar är
beredda att satsa mycket på hockeyn.
Samtidigt som Tomas lever mitt i den danska hockeyn
följer han noga vad som händer i Leksand.
– Jag hoppas verkligen att hela föreningen får en bra
säsong och att alla drar åt samma håll.
I förra numret av TGN berättade vi om verksamheten på
Carl Larssongården i Sundborn. Nu har det blivit klart att
Tomas Jonssons hustru Chia Jonsson blivit tillförordnad
intendent på Carl Larssongården.
– Det är väldigt roligt för henne. Hon är mycket duktig,
säger Tomas Jonsson.
Ett tips: Vill ni veta mer om dessa stora hockeyspelare?
Googla på Triple gold club.

ASSA Connect 410 MPL är ett flerpunktslås för entrédörrar,
säkerhetsdörrar, fönsterdörrar och smalproﬁler inom bostadssektorn
där det ﬁnns krav på godkänd låsenhet. Det här låset gör också att det
ﬁnns ökad möjlighet att säkerhetsklassa den aktuella dörren.
ASSA Connect 410 MPL introducerades i maj/juni 2010. Frederik
Karlsson, som är försäljningschef på ASSA OEM, berättar att
produkten fått många positiva reaktioner från marknaden.
– Det bästa är att låset bidrar till att ytterligare öka egenskaperna,
statusen och säkerheten på dörren. Det är ju en utveckling som också
är ett led i Göthes arbete.
ASSA Connect 410 MPL har dessa funktioner:
När det är dags att låsa dörren: Lyft trycket för att låsa ut regeln
och hakregeln. Vrid sedan runt nyckeln 360 grader. Därmed reglas
låshuset.
När det är dags att låsa upp dörren: Då vrider du nyckeln 360
grader för att häva förreglingen. Därefter gå det att öppna dörren
genom att trycka ned trycket som drar in fall, regel och kolvar.
Här är mer fakta om ASSA Connect 410 MPL:
• Låset uppfyller krav enligt Svensk Standard SS 3522,
utgåva 4, klass 3 TR29.
• Låset ingår i av försäkringsbolag godkänd låsenhet,
i utförande med cylinder på insida och på utsida.
• Produkten är CE-certiﬁerad.
• Finns i dorndjupsutförande 35, 40 eller 50 mm.
• Patentsökt kapslad förregling i låshuset.
• Med tryckesfall och hakregel.
• Två extra hakreglar för ökad säkerhet.
• Härdade och tvångsstyrda hakreglar.
• Låset ger kopplande förband mellan dörr och karm.
• Vändbar tryckesfall för alternativ dörrhängning.
• Tryckesfall av härdat stål för brandklassade dörrar.
• Rostfri kantskena 25 x 2,5 mm.
• Levereras med borrskydd.
• Kan erhållas med inbyggd mikrobrytare.
• Tillverkas i längder från 1000 mm och uppåt, standard är
1700 mm samt 1000 mm.
• Det går att använd ASSA säkerhetsslutbleck 1487-1–5 eller
1487-11–13 för central låsenhet och ASSA säkerhetsslutbleck
1488-1–4 HD för hakkolvarna.
Notera att som tillval ﬁnns ASSA Connect 410 MPL med extralås,
säkerhetsslutbleck samt förstärkningsplatta.

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

ASSA Connect 410 MPL

Upplaga: 9 500 exemplar.
Produktion, reportage och samordning:
Dala Media AB

Graﬁsk form: OneHouse
Tryck: Intellecta infolog

Rätt trycke för rätt miljö
Ett dörrtryckte handlar inte bara om att öppna och
stänga dörrar. Det handlar lika mycket om att ge ett
trevligt intryck av hela dörren och en välkomnande
känsla. ASSA har därför tagit fram ﬂera intressanta
trycken. Här presenterar vi tre spännande trycken ur
Epok-serien som har en historisk förankring. Notera
att modellerna är namnsatta och har en form efter

Modell 1927 Epok

den aktuella tidsepoken. Samtliga trycken har returfjäder som avlastar låshusets roddarfjäder och håller
trycket i horisontalläge. Dessa trycken ﬁnns i
följande ytbehandlingar: nickel, blank krom, matt
krom, mattborstad mässing, polerad mässing och
brunoxid. Modell 1927 ﬁnns även i Addion.

Modell 1881 Epok
Modell 1937 Epok

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

Spännande satsning på gin
Nils Oscar Company i Nyköping
brygger riktigt gott öl. Det har ﬂera
av Göthes gäster redan fått erfara.
Nils Oscar är nämligen en mycket
uppskattad leverantör till Göthes.
Nu har Nils Oscar väckt stor
uppmärksamhet med sitt egentillverkade ekologiska gin, som säljs
på Systembolaget.
– Vi har länge funderat på en satsning
på gin. Den tanken har vi haft i tio år
och de senaste tre åren har våra planer
varit seriösa, men det var först nu vi
fick det rätta tillfället säger Jonas
Kandefelt, vd på Nils Oscar.
Han fortsätter:
– Att lansera en ny produkt vid rätt

tillfälle är mycket viktigt för en liten
öl- och spritproducent som är hänvisad till Systembolaget. Nu såg vi att
det fanns en efterfrågan på ekologiskt
gin och då hade vi chansen.
Resultatet blev Tärnö gin som
tillverkas på Tärnö Säteri i Södermanland. De ekologiska kryddorna
kommer från Änga Gård i Sala.
Gin är en dryck som ska innehålla
kryddor som koriander och enbär.
Det gin som Nils Oscar producerar
kryddas också med kardemumma,
citronskal, kanel och ett inslag av
ﬂäder.
– Vi har bestämt oss för att tillverka
ett gin som är kravmärkt. Därför
finns inga genvägar i tillverknings-

Ett gott mörkt
öl till soppan
En trattkantarellsoppa står serverad
tillsammans med en bit gott bröd (se
receptet här intill), men vad ska man
dricka till?
Jonas Kanderfelt, vd på bryggeriet
Nils Oscar Company tvekar inte när
han får veta vilken maträtt som står
på bordet:
– Jag vill varmt rekommendera det
Kalasöl som vi producerar på Nils
Oscar, säger Kanderfelt och fortsätter:
– Det är ett mörkt lageröl med rätt
sötma som passar bra till en mustig
svampsoppa.
Det var 1997 som Nils Oscar tog
fram detta Kalasöl till oktoberfesten.
Ölet blev så omtyckt att det tillverkats
och sålts sedan dess – året om.
Nils Oscars Kalasöl har en brödig
och svagt rostad karaktär och en
härlig beska. Den passar särskilt bra
till kraftiga maträtter, bland annat
viltstekar, heta grytor, grillat kött och
fågel.

processen. Vi har lyckats och produkten är efterfrågad vilket naturligtvis gläder oss, säger Jonas Kandefelt
som passar på att ge följande tips:
– En klassisk gin och tonic fungerar
naturligtvis alltid bra. Men prova
gärna Tärnö gin med en isbit och en
del torr vermouth. Det är riktigt gott.
Förra året vann Nils Oscar
Company upphandlingen om att få
leverera svenskt gin till Systembolaget.
Det har resulterat i att företaget har en
garanterad exponering i de 320 av
Systembolagets butiker som står för
90 procent av försäljningen. Det kan
betyda mycket för företagets framtida
utveckling.

Nu är det möjligt att köpa
Tärnö gin på systembolaget.

En mustig svampsoppa
Hösten är en spännande årstid eftersom det finns så mycket bär och
svamp i skogen. Därför presenterar vi
här en härlig, mustig och god svampsoppa som är gjord på trattkantareller
och grönsaker. Den är perfekt till
luncher på vardagar eller helger. Dessutom går det snabbt att laga soppan,
bara 20–30 minuter.
Vi rekommenderar också att
soppan serveras tillsammans med ett
grovt, mörkt bröd efter önskad smak.
Ett tips på lämplig dryck ser ni här
intill.

Kalasöl från Nils Oscar

Svampsoppa (4 personer)
Ingredienser
Ca 4 dl förvällda trattkantareller
1 stor gul lök, ﬁnhackad
2 morötter, skurna i små bitar
2 msk mjöl
8 dl grönsaksbuljong
2 dl mjölk
2 dl grädde eller crème fraiche
2 tsk tomatpuré
1 ask cocktailtomater, halverade
persilja, salt och peppar

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.

Gör så här: Koka bort vätskan i
svampen. Fräs svampen tillsammans
med lök och morot i smör. Pudra över
mjölet. Späd med buljong och mjölk
under omrörning. Tillsätt grädde eller
crème fraiche och tomatpuré. Koka
soppan i 10 min tills morötterna
börjar mjukna. Häll i tomater och
hackad persilja och koka ytterligare
några minuter. Smaka av med salt och
peppar.

Göthes
laguppställning

LEDNING
Joacim Backelin

Håkan Östlund
VD
Direktnr: 023-480 07
Mobil: 070-313 48 00
hakan.ostlund@gothes.se

vVD, Ansvarig Beslag
Direktnr: 023-480 14
Mobil: 070-313 48 09
joacim.backelin@gothes.se

BESLAG
Anders Ångström

Bo Löfgren

Anders Björklund

Mats Gustavsson

Kundservice lås & beslag
Direktnr: 023-480 11
Mobil: 070-313 48 17
anders.angstrom@gothes.se

Kundservice lås & beslag
Direktnr: 023-480 12
Mobil: 070-313 48 17
bo.lofgren@gothes.se

Kundservice lås & beslag
Direktnr: 023-480 09
Mobil: 070-313 48 17
anders.bjorklund@gothes.se

Kundservice lås & beslag
Direktnr: 023-480 10
Mobil: 070-313 48 17
mats.gustavsson@gothes.se

INKÖP BESLAG

BESLAGSFILIAL

Irene Nordeng
Inköp lås & beslag
Direktnr: 023-480 15
irene.nordeng@gothes.se

Eddie Gustafson
Utesäljare Stål, Alu & PVC
Direktnr: 0300-144 30
Mobil: 070-313 48 98
eddie.gustafson@gothes.se

SÄKERHET

IT/KOMMUNIKATION

Lennart Olsson

Lars Thorwalls

Kenneth Malkusson

Niclas Groth

Ansvarig Säkerhet
Kundservice lås & larm
Direktnr: 023-480 18
Mobil: 070-313 48 07
lennart.olsson@gothes.se

Säkerhetsadministratör
Kundservice lås & larm
Direktnr: 023-480 17
lars.thorwalls@gothes.se

Lås- & larmtekniker
Direktnr: 023-480 19
Mobil: 070-313 48 05
kenneth.malkusson@gothes.se

Data- & IT-ansvarig
Kvalitets- & Miljöansvarig
Direktnr: 023-480 08
Mobil: 070-313 48 08
niclas.groth@gothes.se

Niclas Hammeborg

Pekka Juntunen

Mattias Öhlén

Lås- & larmtekniker
Direktnr: 023-480 19
Mobil: 070-313 48 20
niclas.hammeborg@gothes.se

Lås- & larmtekniker
Direktnr: 023-480 19
Mobil: 070-313 48 04
pekka.juntunen@gothes.se

Lås- & larmtekniker
Direktnr: 023-480 19
Mobil: 070-313 48 06
mattias.ohlen@gothes.se

Mats Sundberg

Jirapat A Östlund

Lås- & larmtekniker
Direktnr: 023-480 19
mats.sundberg@gothes.se

Låssupport & Service
Direktnr: 023-480 19
jirapat.ostlund@gothes.se

TEKNIK

LOGISTIK/FASTIGHET
Jan Östlund
Lager- & distributionsservice
Fastighetsansvarig
Direktnr: 023-480 24
Mobil: 070-313 48 10
jan.ostlund@gothes.se

LOGISTIK
Martin Skog

Göran Sundberg

Lars Bergman

Johan Wennström

Kundservice industri
Direktnr: 023-480 03
Mobil: 070-313 48 03
martin.skog@gothes.se

Kundservice industri
Direktnr: 023-480 21
Mobil: 070-313 48 02
goran.sundberg@gothes.se

Logistikansvarig
Direktnr: 023-480 23
lars.bergman@gothes.se

Lager- & distributionsservice
Direktnr: 023-480 30
johan.wennstrom@gothes.se

Tomas Forslund

Magnus Strömer

Lager- & distributionsservice
Direktnr: 023-480 00
tomas.forslund@gothes.se

Kundservice industri
Direktnr: 023-480 16
Mobil: 070-313 48 02
magnus.stromer@gothes.se

EKONOMI/ADMINISTRATION
Kristina Östlund

Heléna Andersson

Ekonomiansvarig
Direktnr: 023-480 04
Mobil: 070-313 48 18
kristina.ostlund@gothes.se

Ekonomi & växelservice
Direktnr: 023-480 06
helena.andersson@gothes.se
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Besöksadress: Roxnäsv. 14
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Lene Swordson
Ekonomi & växelservice
Direktnr: 023-480 01
lene.swordson@gothes.se

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

Lena Celin
Controller
Direktnr: 023-480 02
lena.celin@gothes.se

Filial: Kabelgatan 4
434 37 Kungsbacka
Fax: 0300-742 10

