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Ny organisation
för Göthes
Göthes presenterar nu en
ny organisation som på ett
bra sätt ska möta de nya
förutsättningar som råder
på marknaden.
Sid 2
Tobias hjälper barn
med cancer
Tobias Holm var en
uppskattad hockeyproﬁl i Leksands IF. När
Tobias sedan spelade
proffshockey i USA upptäcktes att han hade en
hjärntumör. I dag är Tobias
frisk och viljan att hjälpa
barn och ungdomar är
stark. Därför ger han ut
en kalender med ﬂera av
Dalarnas idrottsproﬁler
och startar nu en stiftelse
till förmån för barn och
ungdomar med cancer.
Sid 3
Läckerheter på
julbordet
Knäckebröd med spännande recept, fräscha
snapsar och god svagdricka. Det tipsar TGN
om inför julbordet.
Sid 4
Dags för inventering
Vi står inför inventeringstider på Göthes.
Av den anledningen
har vi endast jouröppet
den 2–3 januari. I övrigt
har vi öppet som
vanligt under mellandagarna.
Jourtelefon:
023-480 00
Jourfax:
023-480 20
Jourmail:
ab@gothes.se

Soluppgång en vintermorgon vid Göthes, med spännande utmaningar som väntar den nya organisationen.

Ägaransvar och Organisation
Som VD och ägare av Göthes AB är
jag högste ansvarig för vad som pågår
i vår verksamhet. Det är en uppgift
som fyller mig med glädje, men också
med känslan av ett stort ansvar. För
det är så jag ser på att vara både Vd
och ägare av Göthes AB. Det ett
ansvar som präglas av respekt och
ödmjukhet.
Som Vd och ägare måste man hela tiden
rannsaka sig själv. Vad jag menar är att
man måste betrakta ägandet som något
dynamiskt – inte statiskt! Precis som
livet – det kan och kommer att förändras. Jag ser inte mig som ägare av
Göthes utan mera som en parantes i
företagets historia. Förvaltare nummer
sex, allt sedan 1861. Så, vi är inte så
många under alla dessa år... Nyckelordet
är kontinuitet, precis som vi har med
alla våra duktiga medarbetare.
Men en affärsmodell måste revideras
och omprövas med jämna mellanrum,
och min erfarenhet säger att det sker
mera radikalt var tionde år... Här har
jag under mina snart trettio år i före-

taget varit med om denna förändring
tre gånger, men organisationsmodellen
har bara ändrats två gånger så nu är det
dags.
Mantrat för vår nya organisation är
Affärsnyttan som innebär att vi plattar
till den med fokus på närheten till våra
affärspartners.
Våra medarbetare – vår yttersta
kontakt med marknaden och våra
affärspartners – får mer ansvar och
större frihet att agera inom en ny förenklad organisationsstruktur.
Det ökar medarbetarnas befogenheter, men kommer även att snabba på
beslutsfattandet inom organisationen. I
denna ökade medarbetarinriktning
ingår starkare fokus på försäljning och
marknadsnärvaro, ökade medarbetarbefogenheter och fortsatt utveckling av
beﬁntlig produktportfölj.
När jag ser framåt är jag helt säker på
att vi kommer att ﬁra vår 160-årsdag
som ett ännu starkare företag än idag.
Min övertygelse grundar sig på den
stolthet som jag upplevt inom Göthes
under mina snart trettio år som VD, i

BUSINESS, PLEASURE & FUTURE SINCE 1861

kombination med den unika kompetens och enastående produktportfölj vi
utvecklat under våra aktiva 151 år, allt
sedan vi grundades 1861.
Göthes resa till 160 år (2021) fortsätter med den nya organisationen som
presenteras i denna tidning, och jag är
stolt och glad över att få vi får dela
denna resa med alla våra fina affärspartners!
God Jul och Gott Nytt År!

Håkan Östlund
VD

Vi önskar en God jul och Gott Nytt År!
Detta julnummer är också vår julhälsning till Er och ett tack för året som gått!
Det har blivit tradition att Göthes i stället för julkort och julklappar väljer att stödja forskningen
mot barndiabetes genom en insättning på Pg 90 00 59-7 (Barndiabetesfonden).
Det är en tradition vi är stolta över och vi vet att bidraget kan bli till nytta för många människor.

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

Ny organisation – förstärkt mervärdesfokus på produktutveckling och affärsnyttan!
Marknaden vi tillsammans verkar på är inne i en
fas då stora förändringar sker relativt ofta. Under
min tid som VD på Göthes, har vi försökt
utveckla allt vi håller på med för att med bästa
möjliga service, kompetens och logistik erbjuda
ett anpassat och noga utvalt sortiment av lås,
beslag och säkerhetsprodukter till dig som kund.
Att vara effektiv är nyckeln till framgång och att
skapa affärsnytta till våra affärspartners är en viktig
värdedrivare för oss alla på Göthes. Det jag lärt mig
under mina snart 30 år i branschen och hos Göthes,
vilket är viktiga grundstenar i mitt ledarskap samt
den organisationsstruktur som redovisas nedan är
följande:
Först och främst hårt arbete!
Omge dig med rätt medarbetare och
affärspartners!
Fokus på marknad och affärspartners.
Organisation 2013!
Med den nya organisationen skapas en ny plattform
för att möta de nya förutsättningar som råder i
marknaden. De större förändringarna blir:

VD
Håkan Östlund

Ekonomi / IT

Teknik

Verksamhetsledare
Per Enochsson

Projekt / Objekt

OEM

• Det ﬁnns bara en VD dvs undertecknad!
• Per Enochsson blir Verksamhetsledare för
affärsområde OEM-Projekt/Objekt samt
Materialcentrum.
• Joacim Backelin blir Strategisk inköpare OEM
samt Marknadsansvarig för Projekt/Objekt.
• IT-avdelningen outsourcas.
• Niclas Groth förstärker OEM på försäljning.
• Irene Nordeng förstärker OEM på försäljning.
• Delat ledarskap på vårt Materialcentrum med Jan
Östlund som Logistikansvarig och Lars Bergman
som Lageransvarig.

Materialcentrum

Dessa förändringar skall skapa en ”brygga” inför
kommande ”pensioneringar” som vi har inom
Göthes 2014–2016, då trotjänare som Anders
Ångström, Lennart Olsson och Göran Sundberg
når den aktningsvärda ”pensionsåldern”.
Jag kommer i nästa nummer av TGN att redovisa
”laguppställningen” med namn, foto och befattningsbeskrivning mera i detalj.
Om du har några frågor eller funderingar kring
vår nya organisation, som är planerad att införas
under första kvartalet 2013, tveka inte att kontakta
undertecknad.
Håkan Östlund, VD

Nya säkra lås
ASSA OEM har i höst kommit ut med två nya
låstyper som ska ses som en vidareutveckling av
företagets godkända låssortiment. De nya låstyperna heter ASSA Connect 510 och ASSA
Connect 2500. De tänkta användningsområdena
är i säkerhetsdörrar, ytterdörrar, lägenhetsdörrar
och loftgångsdörrar.
Anders Håkanson, som är produktchef för Låshus
inom ASSA OEM säger att båda låsen uppfyller de
idag högsta möjliga säkerhetscertiﬁeringsklasserna
för låshus i både SS3522 och SS EN 12209. En
bidragande orsak till detta är den massiva 10mm
hakregeln.
Låsen har dessutom två andra intressanta
funktioner:
1) Brukaren låser ut hakregeln med trycket och
blockerar sedan handtaget genom att vrida nyckeln.
Det innebär att låsets hakregel inte utsätts för listtryck i de fall man försäkrar sig om att dörren är låst
genom att trycka ner handtaget. Det ger en smidig

låsning och upplåsning samt en snabb och enkel
bekräftelse på att man har låst sin dörr.
2) Låsen bidrar till även till att minimera
energiläckaget. Eftersom man på en låst dörr med
något av dessa lås aldrig kan dra in tryckesfallet så
undviker man att skapa en dörrspringa som brukar
innebära onödigt värme och energiläckage.
Skillnaden mellan 510-50 och 2500-50 är att
ASSA Connect 2500-50 har funktionen ”bortasäkert och hemmabekvämt”. Alltså, när brukaren är
borta går det att ställa låset så att det enbart går att
öppna med en nyckel från in eller utsidan. När upplåsning sker med nyckel kopplas automatiskt vredfunktionen in.
– Dessa lås har fått ett positivt bemötande på
marknaden, vilket naturligtvis är väldigt roligt och
visar att det ﬁnns ett behov av dessa låstyper, säger
Anders Håkanson.
Kontakta gärna Göthes för mer information.

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

ASSA Connect 510 och ASSA Connect 2500
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God jul och Gott Nytt År
Merry Christmas and Happy New Year
Röömsaid Jöulupühi ja Head uut aastat
Fröhlicher Weihnachten und ein Glückliches Neues Jahr
Hyvää Joulua ja Onnellista Uutta Vuotta
Joyeux Noël et Bonne Année
Kalėdųir NaujųjųMetų

God Jul og Godt Nytt År
Glædelig Jul og Godt Nytår
Gleðileg jól og Hamingjusamur Nýtt Ár
Priecīgus Ziemassvētkus un Laimīgu Jauno gadu
Zalig Kerstfeest en Gelukkig nieuw jaar
Feliz Navidad y Feliz Año Nuevo
Buon Natale e Felice Anno Nuovo

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

Han ger ut kalender för cancerdrabbade barn
När Tobias Holm spelade proffshockey i USA upptäcktes att han
hade en allvarlig hjärntumör. I dag
är Tobias frisk och viljan att hjälpa
barn och ungdomar är stark och har
vuxit. Därför ger han ut en kalender
med ﬂera av Dalarnas idrottsproﬁler
och några drabbade barn. Dessutom
startar Tobias en stiftelse, (Star
foundation), detta för att hjälpa och
stödja barn och ungdomar som
drabbas av cancer.
Tobias Holm är en hockeyspelare som
spåddes en spännande framtid. Han
spelade bland annat i Leksand och tog
sedan chansen i USA. Tobias
hamnade i Pittsburgh Penguins
farmarlag Wheeling Nailers. I februari 2009 fick han en kraftig hjärnskakning. Då upptäckte läkarna att
Tobias också hade en allvarlig hjärntumör. Det blev operation direkt i
USA, och kampen för att överleva
hade börjat.
Knappt ett år senare bedömde
läkarna att chansen var stor att Tobias
skulle klara sig. Dessutom började

han spela ishockey igen i Lindlöven
(nu i Borlänge Hockey). Cancerdrabbade Tobias Holm var på väg tillbaka – även på isen. Det väckte stor
medial uppmärksamhet.
Resultatet av uppmärksamheten
blev att Tobias blev en förebild för
barn och ungdomar som drabbats av
cancer. Tobias ﬁck kontakt med ett
par drabbade killar och blev en motivationskälla för dem. Han engagerades också i tv-programmet Soﬁas
Änglar som inspiratör. Tobias upptäckte glädjen i att hjälpa andra.
I samband med en av höstens
Leksandsmatcher arrangerade Tobias,
tillsammans med lekterapin på Falu
lasarett, en barncanceraktivitet i en av
logerna på Tegera Arena. Flera av
Dalarnas mest kända idrottsproﬁler
var ditbjudna att umgås med cancerdrabbade barn samtidigt som de
tittade på hockey. I samband med den
kvällen togs bilder på idrottsproﬁlerna
tillsammans med några av barnen.
Det ligger till grund för den kalender
över 2013 som börjar säljas i december. Intäkterna går till Barncancer-

som bidrar till att det genomförs olika
arrangemang till stöd för barncancerforskningen.
– Det har varit otroligt givande att
arbeta med detta och nu känns det
som detta bara är början på mitt engagemang för den här saken, säger
Tobias.
Hur mår du själv i dag?
– Riktigt bra, men det ﬁnns andra
som mår sämre.

Tobias Holm, själv drabbad av
cancer, ger nu ut en kalender för
att hjälpa cancerdrabbade barn.
fonden och till Barncancerföreningen
i Dalarna.
– Då stödjer vi både forskning och
en verksamhet som är nära barnen,
säger Tobias som såg ﬂer möjligheter.
Leksandsspelarna Pelle Prestberg
och Magnus Svensson inspirerade
honom till att också starta en stiftelse

Stöd kampen, köp kalendern!
Den kalender som Tobias Holm ger
ut går att köpa i samband med
Leksands hemmamatcher. Dessutom
går den att beställa via följande
mailadress:
tobias.holm@starfoundation.se
Kalendern kostar 100 kronor.
De dalaidrottsprofiler som medverkar i kalendern är Sanna Kallur,
Daniel och Rikard Tynell, Stefan
Olsson, Pelle Prestberg, Magnus
Svensson, Clas Björling, Jens Bergenström, Gabriel Karlsson, Johan Ryno,
Tobias Holm, Jenny Persson.

Allt ﬂer överlever barncancer
Allt ﬂer barn som drabbas av cancer
överlever. Det visar statstik från
Barncancerfonden.
– I dag överlever närmare 80 procent
av alla barn och ungdomar som
drabbas av en cancersjukdom. Men vi
kan inte vara nöjda utan vi måste fortsätta arbetet med att stödja forskningen kring barncancer, säger Olle
Björk, som är generalsekreterare i
Barncancerfonden och tillika barncancerläkare.
När Barncancerfonden bildades
1982 handlade barncancervården
mest om smärtlindring och vård i
livets slutskede.
Idag klarar sig närmare 80 procent
av dem som drabbas. Det är bland

annat resultat av 30 års arbete av Barncancerfonden som riktat in sig på
insamlingar och information om
denna cancerform. De bidrag som
getts under dessa år har gett resultat.
– Det innebär att vi har en ny grupp
av överlevare ute i samhället. Flera av
dem kan drabbas av sena komplikationer efter sin sjukdom och behandlingen. Detta är en grupp som många
gånger hamnar vid sidan när det
handlar om utbildning, arbete och
möjlighet till rehabilitering. Här
måste ﬁnnas möjlighet att hjälpa de
drabbade, säger Olle Björk.
Stöd forskningen mot barncancer
genom att sätta in ett bidrag på
Pg 90 20 90-0 eller Bg 902-0900.
Läs mer på www.barncancerfonden.se

Utvecklingen går åt rätt håll
Ett diagram från 1950 till i dag som visar den positiva utvecklingen att
allt ﬂer överlever barncancer. Även om överlevnaden av de olika cancerformerna är olika så har alla en positiv utvecklingen.
Källa: Barncancerfonden.

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.

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

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

Mix av Dalarna och Egypten blev ett succéknäckebröd
Emad Bayoumy kom till Sverige 1989. Kärleken
ﬁck honom att lämna Egypten och börja ett nytt
liv i Dala-Järna. Det är början på historien om
Pyramidbageriet som bland annat bakar omtyckt
knäckebröd som består av en blandning av recept
från Egypten och hantverk från Dalarna.
Emad Bayoumy är född i byn Batanun, som ligger
vid Nildeltat i Egypten. Han kommer från en bagarfamilj och ﬁck redan i tidig ålder lära sig yrket från
grunden, och ﬁck även ﬂera recept av sin mor.
Emad Bayoumy träffade så småningom Karin
Bertils från Sverige. De blev kära och Emad följde
med henne till Sverige. Han kom till Dala-Järna den
13 november 1989. Två dagar senare ﬁck han jobb
som murare, ett yrke han praktiserat i Egypten.
– Jag förstod hur viktigt det var att skaffa mig ett
jobb för att snabbt komma in i det svenska samhället,
minns Emad.
Några år senare kom byggkraschen och Emad
blev av med jobbet. Men han vägrade bli arbetslös.

Rökt renröra på
knäckebröd
Mitt i konsumtionen av all julmat kan det vara
trevligt att ta fram en bit knäckebröd och lägga på
något annorlunda som är gott och spännande.
Peter Zaar Marcus, som är kock på Dalasalen i
Falun, kommer här med ett tips på rökt renröra.
4 port, ingredienser:
4 bitar knäckebröd (gärna från Pyramidbageriet)
100g rökt renkött (eller kraftigt rökt skinka)
150g philadelphiaost
20g crème fraiche
2 msk ﬁnhackad gräslök
Färskriven pepparrot, salt o peppar efter smak
Gör så här:
Strimla renköttet i lagom små bitar och lägg i en
skål. Lägg philadelphiaost, crème fraiche och gräslök
i samma skål och blanda väl. Smaka av med pepparrot, salt och peppar. Fördela sedan renröran rättvist
över knäckebrödet. Äts gärna efter en tur med långfärdsskridskor eller skidor.

Göthes AB
Box 1928
791 19 Falun

Emad Bayoumy grundade det framgångsrika
Pyramidbageri. Foto: Pyramidbageriet.
– För mig var det oerhört viktigt att arbeta för att
kunna fortsätta etablera mig i Sverige. Därför tog jag
chansen att köpa den nedlagda Konsumbutiken i
Hulån. Jag såg möjligheten att använda den kunskap
om bageri och de recept som jag fått från mina föräldrar med de förutsättningar som ﬁnns i Sverige,
berättar Emad.
Han döpte företaget till Pyramidbageriet och i

dag har verksamheten vuxit till att omfatta 26
anställda och en omsättning på 40 miljoner. Pyramidbageriet är Sveriges tredje största leverantör av
knäckebröd och står inför en expansion även i
Norge, Frankrike, Tyskland, Finland, Belgien, Nya
Zeeland och Danmark.
Framgången bygger på att baka knäckebröd där
recepten är en blandning från Dalarnas och Egyptens bondekulturer och att brödet bakas på svenska
råvaror. Varje år gräddas över 600 ton knäckebröd i
den vedeldade ugn som murades 1992.
I dag erbjuds ett brett sortiment av olika knäckebröd som alla har samma ursprungsidé.
Företaget ägs av Emad Bayoumy, men han sköter
inte det dagliga ledningsarbetet.
– Jag är ingen kontorsmänniska som gillar att
syssla med siffror. Jag ska ﬁnnas mitt i verksamheten
och låta andra driva företaget, som exempelvis vår
VD Fred Henriksson. Då blir resultatet bäst för
företaget, säger Emad.
Läs mer på www.pyramidbrod.se

Spännande smaker från Roslagen
”Den smakar som min mormors kök doftade till
jul!” Den kommentaren gav en kund när han
precis hade testat brännvinet Roslags Sailing, som
tillverkas av Norrtelje Brenneri. Omdömet blev
naturligtvis en glädjekick för paret Richard
Jansson och Kristina Anerfält-Jansson som drivit
sitt bränneri i elva år.
Norrtelje Brenneri, som ligger mitt i Roslagen, grundades 2001. Idén väcktes att producera goda drycker
genom att destillera frukternas egen sötma. Men
sortimentet har snabbt vuxit från den ursprungliga
calvadosen till att även omfatta punsch, whisky och
ﬂera olika sorters brännvin. Det är brännvin som
Richard beskriver som ”kraftfullt smakrikt utan att
vara elakt”. Norrtelje Brenneri lyckades skapa ett

imponerande sortiment på kort
tid. Produkterna från Norrtelje
Brenneri kan beställas på
Systembolaget. Annars har de
fokuserat lanseringen på taxfreeförsäljningen.
Richard Jansson rekommenderar två drycker från Norrtelje
Brenneri inför julen:
Roslagsglöggen, som innehåller julkryddade
mustade äpplen smaksatt med rönnbär.
Dessutom ska det naturligtvis vara ett brännvin.
Då tipsar Richard om redan nämnda Roslags Sailing,
vars smak är en blandning av havtornsbär och tio
olika ekologiska kryddor. Läs mer om Norrtelje
Brenneri på www.norrteljebrenneri.se

Klassisk och populär svagdricka från Alfta
Gammeldags svagdricka från Borns Bryggeri i Alfta.
Det är ett måste i många hushåll under julen. Då ska
också svagdrickan serveras i den klassiska ﬂaskan
från det anrika bryggeriet. Men det gäller att vara på
hugget. Försäljningen öppnar två veckor före jul. Då
är kön lång utanför bryggeriet samtidigt som telefonen går för högvarv. De ﬂesta har också med sig de

Besöksadresser:
Roxnäsvägen 14, Falun.
Kabelgatan 4, Kungsbacka.

Tel: 023-480 00
Fax Falun: 023-480 20
Fax Kungsbacka: 0300-742 10

speciella returflaskorna som också
hör till drycken. När detta skrivs är
det klart att drycken också säljs i
Diléns saluhall i Valbo och Kajsa
Vargs delikatessbutiker i Stockholm.
Läs mer om Borns Bryggeri på
www.borns.se

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

