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Länge Leve Grossisten – “One Stop Shop “!
Göthes Industribeslags roll, funktion samt mervärde som Grossist och handelsföretag, är att
erbjuda våra kunder en HELHETSLÖSNING för
INKÖP, KUNSKAP, LOGISTIK och UTBILDNING av
vårt SORTIMENT.
Där vårt erbjudande, syftar till att förbättra produktiviteten i värdekedja och därmed minska
våra affärspartners totala kostnader.
Jag brukar beskriva vår roll och funktion som
Grossist och de mervärden vi tillför våra kunder
med följande liknelse:

Kötthandlaren, Grönsakshandlaren, Mejeriet
mm, tar tid samt att ni måste oftast måste köpa
större volymer för att kunna handla direkt. Binder mer kapital, lageryta samt inkuransrisk.
Jag ser därför vår roll som GROSSIST och DISTRIBUTÖR som en mycket stark partner till våra
kunder, i kombination med ett nytt affärssystem, webbshop och smart logistik!
Dessutom är det viktigt att se skillnaden mellan
LÄGSTA PRIS vs LÄGSTA TOTALKOSTNAD

inom lås - & beslag. I vårt DNA finns Grossistens
alla mervärden för att uppnå bästa resultat.
Sanningen är den att för Grossisten är sortimentet vår identitet och kunskapen om densamma är det viktigaste och skall vi göra något
annorlunda som grossist i framtiden… måste
det vara baserat på våra kunders och marknadens önskemål.
Slutligen vill jag önska alla läsare en Härlig
Sommar!
Håkan Östlund, VD

(Tänk på isberget dvs 10 % av isberget ser du och 90 % är under

Göthes Industribeslag = Marknadsplats =
Köpcentrum = ONE STOP SHOP

vattnet dvs gäller att förstå detta när det gäller dolda kostnader, typ lager, transport, hantering, administration, kapital,
lokalytor, inkurans, reklamation, hemtagning och driftstör-

När ni skall storhandla inför helgen har ni två
alternativ;

ningar mm)

Besöka Köpcentrum och ONE STOP SHOP
(GROSSISTEN)
Besöka respektive Butik och MANY STOP
SHOP (DIREKTKÖP OLIKA LEVERANTÖRER)

Ett inköp skall bidra till lönsamheten i verksamheten, därför bör Totalkostnaden ligga till
grund för inköpsbeslutet och inte enbart
Inköpspriset. (Paradoxen är att en låg totalkostnad ibland kan innebära ett högre inköpspris.)

Vid ONE STOP SHOP besöker ni alla avdelningar i supermarket och fyller varukorgen
med kött, fisk, mejeriprodukter, grönsaker &
frukt, bröd och tillbehör, där respektive avdelning ger råd och information om vad ni skall äta
och vad som passar till.
Vid MANY STOP SHOP, reser ni runt till respektive specialbutik, dvs Bageri, Fiskhandlaren,

På nästa sida finner ni våra argument varför
man skall välja att handla av oss som GROSSIST
och minimera antal leverantörer och lägga all
fokus på egen verksamhet avseende försäljning, marknadsföring, produktion och produktutveckling – Affärsidén är att på ett innovativt
och okonventionellt sätt lösa OEM branschens
alltmer komplexa utmaningar och resursbehov

üü
üü

ONE TEAM - MANY SOLUTIONS • EST. 1861

Göthes Industribeslags Värdeskapande Affärsmodell Som Grossist
Göthes Industribeslag har olika benämningar
som:
♦♦ OEM Grossist
♦♦ OEM Distributör
Men en och samma affärsidé oavsett benämningen:
”Göthes Industribeslags affärsidé är att marknadsföra, lagerhålla samt ge teknisk support
avseende mekaniska -elektroniska och automatiska funktionslösningar inom Lås-, Beslag -, Dörrstyrning-, och Säkerhetsprodukter, till dörr-,
fönster och fasadindustrin, den s.k. OEM Marknaden.”
Resurser som vi har:
üü Försäljning – Marknadskontor i Falun,
Göteborg och Stockholm
üü 4 000 kvm Materialcentrum i Falun (Lager
- & Logistik fastighet)
üü 33 Medarbetare (Göthes Koncernen 53
medarbetare)
üü Göthes Säkerhet AB, koncernbolag med
spetskompetens inom digitala säkerhetssystem.
üü Göthes Teknik AB, koncernbolag med
spetskompetens inom verktyg, maskiner
och skydd.
üü Starkt produkterbjudande med branschens bredaste sortiment av lås- & beslag
üü Smart logistiklösning som möjliggör leverans dagen efter i hela Skandinavien.

Vad vi gör:
üü Vi tillför både tekniska och logistiska mervärden som länken mellan produkttillverkaren och vår kund.
üü Vi är våra kunders ögon och öron när det
gäller att hitta nya produkter och funktioner oberoende av fabrikat och varumärken. Det är utifrån vår kunskap som vi
kan hitta den bästa lösningen.
üü Vår mångfald när det gäller fabrikat och
varumärken kombinerat med vår tekniska
kunskap, är en förutsättning för att kvalité
och valfrihet erbjuds våra kunder.
üü Vi arbetar kontinuerligt med produktutveckling och förnyar ständigt vårt sortiment för att motsvara kundernas behov
och krav.
Vad vi skapar:
üü Vår tekniska kompetens på såväl bredden
som djupet av Lås, Beslag, Dörrstyrnings
och Säkerhetsprodukter tillsammans med
god insikt och kännedom om aktuella
Standards - Normer, CE Märkning och
Lagar & Regelverk är viktiga för mångfald
och kvalité i vårt utbildningskoncept;
Göthes Academy som vi erbjuder våra
kunder. Vår oberoende ställning och
mångfald när det gäller fabrikat och varumärken kombinerat med vår tekniska kunskap om de olika produkterna är en viktig
förutsättning för en utbildning där objektivitet möter vår kund.
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Vi har den bredd och djup i produktutbudet som gör det möjligt att vi kan tillhandahålla totallösningar dvs inte bara
produkter utan funktioner via s.k. ”ONE
STOP SHOP ”, och det är i just detta
begrepp som våra produkttillverkare aldrig kan
matcha oss som grossist, varken vid leveransen eller när det gäller support för den
totala affären, av olika fabrikat och varumärken. Vi som oberoende grossist har
alla dessa resurser att ta den rollen och
ansvaret.
Vi tillverkar nischprodukter under eget
varumärke samt har egna unika agenturer
i Norden (Uniciteter)
Vi skapar och upprätthåller Mångfald,
Oberoende och Konkurrensfrihet inom Lås
- Beslag – Dörrstyrnings - och Säkerhetsprodukter. Vårt uppdrag, roll och funktion
som grossist kan således inte överskattas,
vare sig igår - idag eller imorgon - Grossisten är den fria marknadens präst.

Vad vi erbjuder:
üü Vårt sortiment = Er Valfrihet!
üü Vårt Lager = Ert Lager!
üü Vår Kunskap = Er Kunskap!
üü Våra Medarbetare = Era Medarbetare!
üü Vårt Åtagande= Ert Förädlingsvärde!
üü Vår Passion= Er Framgång!

”Elviz” – ett starkt nyförvärv
Göthes Materialcentrum och team av logistiktekniker har fått ett fint nyförvärv. Det är Daniel
”Elviz” Elvefors som i början av maj började sin
anställning på Göthes Industribeslag.
• Det är både roligt och inspirerande att vara här,
speciellt också att vara med alla nya arbetskamrater. Här har vi både roligt och högt i tak, säger
Daniel.
Daniel Elvefors har tidigare varit kund hos Göthes
Industribeslag. Det var när han mellan åren 2009
och 2015 arbetade på Fellman Glas & Metall och
hade ansvar för inköp och beställningar. Då beställde han ofta lås och beslag från Göthes Industribeslag. Daniels senaste anställning var som
logistiktekniker på DISAB–TELLA AB i Vallentuna.
• Det är en speciell känsla att byta sida från att
vara kund till att nu jobba på Göthes Industribeslag. Bara under de första dagarna har jag både
lärt och sett mycket som gjort mig imponerad.
Han har lämnat Stockholm och flyttat till Falun.
Mycket beroende på att han har sin flickvän i
Falun. Då passade det extra bra att han fick arbete

på Göthes Industribeslag.
I det sammanhanget kan nämnas att Daniel Elvefors också har truck- och lastbilskörkort, vilket
kommer att vara till nytta i samband med hans
tjänstgöring i Falun.
Daniel Elvefors kommer att ersätta Per-Åke Johansson, som lämnar tjänsten som logistiktekninker och återupptar sitt yrke som låssmed – på
Göthes Säkerhet.
FAKTA/Daniel Elvefors
Född: 30 januari, 1978.
Utbildning: Elektroniklinjen, treårig vid Röllingby Gymnasium Åkersberga.
Fritidsintressen: Motor- och teknik. Åker
motorcykel, amerikansk fotboll samt mat och
resor.

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

Daniel ”Elviz” Elvefors har börjat på Göthes Industribeslag.
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Ljudlös och säker dörrstängare
Önskas en dörrstängare med inbyggd dörrtillslutare för en ljudlös och säker stängning av
dörren? Då kan det vara en god idé att välja
ASSA ABLOY DC700G-CM Close-Motion.
Det är en dörrstängare som passar bra på sjukhus,
hotell, skolor och i offentliga miljöer.
ASSA ABLOY DC700G-CM Close-Motion har flera
positiva egenskaper som exempelvis:
•
Optimal dämpning av dörren vid hög stängningshastighet
•
Kontrollerad stängning som reducerar risken
för klämning
•
Monteras bara på gångjärnssidan på enkel
eller pardörr
•
Justerbar fjäderkraft EN 3-6

•
Samma hållbild som DC700
•
Certifierad EN 1154
•
Godkänd för branddörrar
I övrigt kan noteras att detta är en dörrstängare
som använder en standard DC700 Cam-Motion
dörrstängare monterad på en förlängd monteringsplatta som också inrymmer ytterligare en
dämpningsmekanism.
Notera att DC700G-CM dörrstängarhus är monterad i exakt samma position som en standard
DC700 vilket gör montering och uppgraderingar
mycket enkel.
För ytterligare information kontakta Göthes Industribeslag.

ASSA ABLOY DC700G-CM Close-Motion – en säker och
ljudlös dörrstängare

Tryggt klämbesked till föräldrar
Alla föräldrar är oroliga för att barnen ska
klämma sig i dörrarna.
Nu informerar Athmer att deras sortiment av
klämskydd med framgång har testast av tyska
TÜV-Rheinland. Resultatet blev en TÜV/GS certifiering enligt den tyska standarden EN 16654.
Det innebär att föräldrar kan känna sig tryggare
när deras barn vistas i en miljö som skolor, förskolor om dörrarna är försedda med Athmers
klämskydd, som exempelvis modellerna NR 25
eller NR 32.
EN 16654 är hittills den enda harmoniserade
standarden som definerar de säkerhetskrav och
prövningsmetoder för skyddsprodukter på
dörrar avsedda för barn.
Dessutom intygar testinstitutet TÜV-Rheinland
att Athmers fingerskydd inte innehåller några
farliga ämnen.
Ytterligare en poäng är att Athmers egen testverksamhet bygger på att produkterna ska hålla
för dörrar som stängs och öppnas en miljon

Har vi fel adress, eller fel mottagare?
Sänd ett mail till adressen: ab@gothes.se.

gånger.
Detta sammantaget bekräftar återigen de höga
kraven på kvalitet och säkerhet i Athmers produkter.
Arkitekter, planerare och byggare har redan i
många år förlitat sig på denna erfarenhet, kompetens och innovation. Denna trygghet kan de
känna även i framtiden.
För ytterligare information kontakta Göthes
Industribeslag.

FAKTA/Athmer

Företagets motto lyder: Athmer – nothing can
pass
Athmer grundades 1711 och är ett privatägt
familjeföretag.
Inom koncernen finns 350 anställda varav 120
arbetar direkt för Athmer
Företaget exporterar varor över hela världen. 35
procent av försäljningen ligger utanför Tyskland.
www.athmer.se

Athmer klämskydd Nr. 30

TGN fortsätter artikelserien om Falukorven – Sveriges mest populära maträtt. Här bjuder vi på kul fakta kring falukorven,
kryddade med spännande recept.

Falukorven – namnskyddad inom EU
Det var i Falun Anders Melker Olsson tillverkade och
sålde den första falukorven.
I dag är det den fjärde generationen Olsson som driver Melkers Chark i Falun som vi på Göthes Industribeslag anser gör ursprunget till Falukorven.

Rödvinsky

tills de mjuknat, häll av ”kokbuljongen”

7 dl. rödvin

Mixa bönorna och tillsätt grädde och ev. grönsaksbuljong.

1 st. morot

Smaka av med salt och peppar.

1 st. palsternacka

4. Gör en rödvinsreduktion.

2 st.schalottenlök

Finhacka morot, palsternacka och schalottenlök. Lägg i en

4 st. lagerblad

kastrull och slå över rödvin och lagerblad. Låt koka ner till

De flesta vet annars säkert att Falukorven har sitt
ursprung från Falu gruva på 1500-talet där de tyska
bergsmännen lärde dalkarlarna att göra korv av
oxkött.
I dag är Falukorven namnskyddad inom EU och
sedan 2001 godkänd som Garanterad traditionell
specialitet (GTS).

grönsaksbuljong (efter smak)

hälften och sila. Tillsätt sedan grönsaksbuljong, salt och

salt och peppar

peppar, smaka av. Red av såsen med maizena och vatten.

2 msk Smör

Tillsätt smör och sila.

Melkers Falukorvtournedos (4 portioner)
Gå ut på en restaurang och beställ en tournedos så
får du förmodligen en klassisk kötträtt av oxfilé.
Men det går också att göra en ljuvlig tournedos på
Falukorv. Här är receptet för fyra personer.

Karljohansvamp risotto

låt det dra igenom ca 20 minuter tills vattnet försvinner.

½ l avorioris

7. Färdigställ riset vid servering. Vänd i parmesanost, Karljo-

½l vatten

hansvamp och smör, smaka av med salt och peppar.

5. Lägg in ”korvtournedosen” i ugnen ca 15 min 120 grader
Maizena redning

med lite olivolja på.

40 g maizena

6. Koka upp vatten och vitvin till risotton och tillsätt grön-

40 g kallt vatten

saksbuljong och ris.
Koka upp med lock på, ställ av spisen eller slå av plattan och

½l vitvin
grönsaksbuljong (efter smak)
2 dl parmesanost

Ingredienser
600g Falukorv Original

2 dl Karljohansvamp
1 msk smör
salt och peppar

Vitbönkräm
500g vita bönor

Gör så här

2 msk grönsaksbuljong

1. Blötlägg vita bönor. (Dagen före)

3 dl grädde

2. Dela falukorven i 150g bitar.

salt och peppar

3. Koka bönorna i vatten med grönsaksbuljong i ca 1 timme

Melkers Falukorvtournedos är serverad. Mer information om
Melkers. Gå in på www.melkers.se

Del två i TGN-serien om klassiska drinkar handlar om kända Whiskey Sour, som har en lite speciell historia.

Historien om Whiskey sour
Många har druckit den berömda drinken Whiskey
sour och förundrats över den sötsyrliga och läskande
smaken. Det är något som gjort Whiskey sour till en
av de mer populära whiskey-drinkarna och som passar bra under sommaren.
Men få har tänkt på ursprunget till Whiskey sour.
Dåtidens sjömän kämpade ofta mot Skörbjugg, som
uppstod när det rådde brist på vitamin C. För att få
ordning på problemet fick många sjömän, under
resorna, en daglig ranson av citroner, lime och sprit.
Det dröjde inte länge förrän de upptäckte möjligheten att skapa en mycket god dryck genom att blanda
dessa ingredienser.
Denna vana tog de också med sig på land. Citrusjuice
och sprit blev riktigt populärt.
Men det var inte förrän 1862 i USA som själva drinken
Whiskey sour föddes.

Göthes AB

Box 1928
SE-791 19 Falun

Då förfinade bartendern Jerry Thomas drinken
genom att använda bourbon whiskey plus citrusdrycker. Han skrev ned receptet och publicerade det
i boken ”How to Mix Drinks” som kom ut just 1862.
Hans Whiskey sour blev en succé och en ny klassisk
drink var född.

ett lent, fint skum. Tillsätt lite is och skaka ordentligt.
Sila av ner i glaset.
Garnera med ett körsbär och en citronskiva.

Här serverar vi ”vår” Whiskey sour
6 cl bourbon whiskey
3 cl färskpressad citronjuice
1 cl sockerlag
Lite äggvita
Iskuber
1 körsbär
1 citronskiva

Kyl ett sourglas med is. Blanda bourbon, citronjuice och
sockerlag i en shaker, samt addera lite äggvita som ger

Roxnäsvägen 14, Falun.
Enspännarvägen 1, Stockholm.
Britta Sahlgrens gata 1, Göteborg.

Whiskey sour är serverad.
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