
Götheskoncernen grundades 25 
november 1861, vilket gör oss till ett 
av Sveriges äldsta och mest respekte-
rade företag inom Lås -, Beslags-, och 
Säkerhetsbranschen. Götheskon-
cernen består idag av fyra juridiska 
företag, tre helägda dotterbolag samt 
ett intressebolag – BRA VAR FÖR 
SIG, MEN ÄNNU BÄTTRE TILL-
SAMMANS!

• Göthes Industribeslag AB är idag en 
av Skandinaviens största lås- och 
beslagsgrossister för Fasad-, Dörr- och 
Fönsterindustrin, avseende Mekaniska, 
Elektromekaniska och Automatiska 
funktionslösningar för dörrar, fönster, 
portar och grindar.

• Göthes Säkerhet AB är Dalarnas 
äldsta Låssmedsföretag, som vi under 
senare år utvecklat med ett av markna-
dens mest kompletta Säkerhetskoncept, 
med fokus på Lås, Passer, Larm och 
CCTV.

• Göthes Teknik AB har ett brett och 
djupt sortiment av Verktyg, Fäst-
element, Skydd och Industriför-
nödenheter, med stor marknads-
kännedom och hög teknisk kompetens 
i allmänhet, och inom Skärande verk-
tyg i synnerhet.

• Beslaget AB, där Götheskoncernen 
blivit delägare under hösten 2016, är ett 
välkänt företag och står för hög kun-
skap, god service och bra kvalitet. 
Beslaget arbetar främst mot Snickeri-
industrin samt Bygg och fastighetsbolag 
i Storstockholm. Beslaget har spetskom-
petens inom Inrednings- och möbel-
beslag, vilket kompletterar Göthes-
koncernen utomordentligt väl.

Företagens gedigna branscherfaren-
heter, kombinerat med hög produkt-
kunskap samt ett stort affärsmanna-
skap, har gjort att respektive företag har 
ett gott förtroende på respektive mark-
nad och vi är nu inne i ett starkt expan-
sivt skede, med en ny koncernorganisa-
tionsstruktur som kombinerar på ett 
klokt sätt det vi kort och gott kallar 
PUSH & PULL i vår affärsmodell inom 
Götheskoncernen. 

Företagens affärsidéer är beprövade, 
långsiktigheten är omvittnad och med-
arbetarnas stora engagemang är genuint 
och vi skall kombinera de fyra företa-
gens styrkor med gemensamma stor-
driftsfördelar, det vill säga det bästa från 
de fyra affärsmodellerna helt enkelt! 

Vi ser därför väldigt ljust på 
Götheskoncernens utveckling, på både 
kort och lång sikt.

Vi är lyhörda för inf luenser från 

omvärldens pågående digitaliserings-, 
globaliserings- och hållbarhetsfrågor 
med ambitionen att hela tiden bli ännu 
bättre på det vi gör, ett överlevnads-
villkor som vi ser det. Eller för att citera 
författaren Mark Twain;

Framtiden intresserar mig 
– jag skall leva resten av mitt liv i den.

Innan vi lägger 2016 till handlingarna, 
vill jag önska er alla en riktigt: 

God Jul & Gott Nytt År!

Affär med vinnare

Under hösten kom 
beskedet att Götheskon-
cernen har blivit delägare 
i Beslaget AB. Det är en 
affär med flera vinnare.

Sid 2

Per Yman 
– en förstärkning

Per Yman blir en viktig 
förstärkning för Göthes 
Industribeslag. Den 1 
december började han 
jobbet som affärsutveck-
lare inom områdena 
Produkt, Sortiment och 
Försäljning. Han ska utgå 
från Stockholm.

Sid 2

Visste du detta om 
pepparkakor?

Snart är det jul och det är 
tider när vi äter mycket 
pepparkakor. I detta 
nummer av TGN får du 
veta mer om denna po-
pulära kaka. Dessutom 
bjuder vi på ett recept.

Sid 4
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 Det bästa från fyra affärsmodeller – One Team Many Solutions!

Ge oss ditt favoritrecept 
– fin gåva som tack

TGN har genom åren pre-
senterat flera spännande 
recept som blivit mycket 
uppskattade av läsarna. 
Samtidigt vet vi att många 
av er som läser TGN har 
egna favoritrecept. Det 
skulle vara trevligt om ni 
kunde dela med er av dem 
till oss andra. Publicerade 
recept belönas med 
genuint konsthantverk 
från Dalarna.
Maila era recept till: 
kristina.ostlund@gothes.se



Två vinnare när Göthes 
blir delägare i Beslaget AB

Götheskoncernen har blivit 
delägare i Beslaget AB, som har 
kontor, butik och lager i Nacka, 
söder om Stockholm.

– Vi har stor erfarenhet av för-
säljning och rådgivning när det 
gäller lås, beslag och tillbehör 
till snickerier, bygg och fastig-
hetsbolag. Götheskoncernen är 
ett anrikt företag, som har djup 
och bred kunskap om Lås- och 
Säkerhetssystem till OEM-
Projekt och Objektmarknaden 
via Göthes Industribeslag AB 
samt Göthes Säkerhet AB.

Dessutom har Göthes Teknik 
AB ett komplett sortiment av 
skärande verktyg, fästelement 
samt skydd- och industriför-
nödenheter. Därmed komplet-
terar vi varandra så att det 
uppstår en win-win-situation 
för båda parter, säger Sören 
Nordgren, Christer Danielsson, 
och Ola Källström som är del-
ägare på Beslaget AB.

De fortsätter:

– Nu har vi tillsammans stora 
utvecklingsmöjligheter. Framti-
den är spännande, säger Sören 
Nordgren.

Beslaget AB har tillsammans 
med väl etablerade leveran-
törer ett sortiment med huvud-
inriktning på beslag, möbel-
beslag, kulturbeslag, hårdvax-
olja, slipmaterial, trycklufts-
maskiner och lim. De riktar sig 
mot en marknad med mycket 
kvalitetsmedvetna kunder.

För Götheskoncernens del 
innebär affären också ökad 
möjlighet att komma in på 
marknaden i Stockholm, samt 
för Beslaget att nå kunder utan-
för Stockholmsregionen.  

Lär mer om Beslaget AB på 
deras hemsida: 
www.beslaget.se.

I december går Lars Bergman i pen-
sion efter 44 år inom Götheskoncer-
nen. Hans tjänst som ansvarig på 
materialcentrum tas då över av Josef 
Strandin som har jobbat nära Lars 
Bergman under den senaste tiden.

– Det är en bra grabb, som lärt sig 
mycket. Det märks att han är intres-
serad, säger Lars Bergman om sin 
efterträdare som lageransvarig.

Inom Götheskoncernen finns en 
stor tacksamhet mot Lars Bergman, 
som under alla dessa år gjort en impo-
nerande arbetsinsats. Men nu går han 
in i nästa fas i livet.

– Det känns bra att gå i pension. 
Nu får jag tid att måla huset och göra 
lite snickeriarbeten hemma, säger Lars 
Bergman, som inte kommer att sluta 
helt på Göthes.

– Det har funnits ett önskemål om 

att jag ska vara kvar 
som konsult och bidra 
med min erfarenhet. 
Då måste man ställa 
upp, säger han och 
ler.

Jo s e f  S t r a nd in 
representerar en ny 
generation som nu blir 
ansvarig för material-
centrum. Förtroendet 
för honom är stort, 
och sjä lv är Josef 
Strandin entusiastisk 
inför sin nya befatt-
ning:

– Det kommer att 
bli en spännande utmaning att få vara 
med och utveckla vårt material-
centrum. Det är ju en så viktig funk-
tion inom företaget. Därför värde-
sätter jag mycket den tid som jag gått 

i lära hos Lars (Bergman). Nu har jag 
i detalj fått veta hur hela systemet med 
alla flöden fungerar. Det tar jag nu 
med mig i framtiden, säger Josef 
Strandin med entusiasm.

Läs mer om Team Göthes på vår hemsida: www.gothes.se
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Ny lagledare på materialcentrum – Josef tar över efter Lars

Göthes Industribeslag är nu inne i 
en offensiv fas. Ett led i detta är Per 
Yman. Den 1 december började han 
jobbet som affärsutvecklare inom 
områdena Produkt, Sortiment och 
Försäljning.

– Mitt uppdrag är att skapa nya och 
underhålla kontakter med leveran-
törer både i Sverige och utlandet för 
att sedan ”pusha in” produkter på 
marknaden, säger Per Yman.

Han bor i Stockholm och har arbe-
tat inom branschen sedan 1988. 
Under årens lopp har han haft kon-
takt med Håkan Östlund och Göthes 
Industribeslag.

– Jag trivs med både Håkan och 
företaget. Därför var det naturligt att 
tacka ja när erbjudandet kom att börja 
på Göthes Industribeslag. När 
dessutom företaget nu gör f ler 
offensiva satsningar känns det ännu 

mer inspirerande, säger Per Yman.
Förutom nämnda arbetsområden 

kommer han att få ansvar för avtal 
och ha eget budgetansvar inom det 
här området.

En intressant del i satsningen är att 
Per Yman blir stationerad hos företa-
get Beslaget AB i Nacka där 
Götheskoncernen nyligen gått in som 
delägare. Det innebär att Göthes 

Industribeslag kommer närmare den 
stora marknaden i Stockholm. En ny 
och spännande utmaning.

– Jag har ju redan en stor känne-
dom när det gäller kundens behov 
och branschen i Stockholm. Det ska 
vi ta vara på nu. Det är en marknad 
med möjligheter, menar Per Yman.

Per Yman – en offensiv rekrytering i Stockholm

God jul och Gott Nytt År – vår gåva är viktig
Montera dörrbeslag utan skruvar
Först presenterade Hoppe dörrhandtag där det 
inte behövs skruvar för montering. En produkt som 
uppskattades på marknaden. Nu går Hoppe ett 
steg längre och lanserar Kvick-i-sprint Plus som 
innebär att både dörrhandtaget och rosetterna kan 
monteras utan skruvar. Det sättet att montera 
dörrarna ger så många fördelar. Det går överlägset 

snabbare och så slipper man hanteringen med 
skruvar och verktyg. Kvick-i-sprint Plus är avsedda 
för innerdörrar och kan monteras snabbt med några 
få handgrepp. Monteringen kan också göras på 
befintliga dörrar. För mer information om 
Kvick-i-sprint Plus, kontakta gärna oss på Göthes 
Industribeslag. 
www.hoppe.com

Josef Strandin, till vänster, blir ny ansvarig för 
materialcentrum efter Lars Bergman som går i 
pension efter 44 år inom Götheskoncernen.

Fakta/Per Yman
Ålder: 50.
Bor: Vällingby i Stockholm.
Familj: Fru och tre barn.
Yrkesbakgrund: Produktionspla-
nerare på A.M. de Jong AB, säljare 
på Tormax AB. Säljare och försälj-
ningschef på A.M. de Jong AB, 
affärsområdeschef Industri och 
försäljningschef på Kaba AB och 
Dormakaba.
Intressen: Löpning, utförsåkning 
och fotboll; Brommapojkarna och 
Barcelona FC.



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.

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

Nu gör Per-Åke Johansson, 50, comeback på 
Göthes Industribeslag. Han blir ny logistik- och 
låstekniker på Materialcentrum i Falun.
– Det känns som att komma hem igen. Jag har 
fått ett f int välkomnande, säger Per-Åke 
Johansson.

Det blir ett kärt återseende för många som minns 
Per-Åke Johanssons tidigare tid i inom Göthes. Då 
var han platschef på Gästrike Lås i Sandviken, som 
Göthes ägde mellan åren 2001 och 2014. Sedan 
såldes Gästrike Lås till Låstjänst Alarm i Gävle. I 
dag ägs Gästrike Lås av Certego som ingår i Assa 
Abloy.

Under hela den tiden hade Per-Åke Johansson 
kontakt med Göthes. Nu välkomnar Göthes den 
kunskap och andra positiva egenskaper som präglar 
Per-Åke Johansson. Speciellt hans kunskap om 
mekaniska låsenheter och beslag.

– Jag fick ett erbjudande att börja jobba på Göthes 
igen, och den chansen ville jag så gärna ta. Det ska 
bli roligt, säger Per-Åke Johansson.

Per-Åke har kommit tillbaka

Söker du ett eltryckeslås med extremt låg 
elförbrukning? Då är EL580L från Abloy en 
bra lösning. Det drar bara en tiondel el jämfört 
med ett vanligt eltryckeslås. 

Låset passar bra till både trä- och metall-
dörrar. EL580L, som också kallas för det 
gröna låset på grund av den låga elförbruk-
ningen, skapar många praktiska fördelar. 
Låset, som matas med 3,6–27,6 VDC behö-
ver nämligen minimal batteribackup, vilket 
spar pengar. EL580L kan också få strömför-
sörjning över POE och det är möjligt att också använda batteri. 
Detta tack vare den låga elförbrukningen. 

EL580L kan analogt anslutas till alla sorters impuldorgan såsom, 
passerkontroll, kodlås, tidur. Kort sagt allt som levererar en poten-
tialfri. EL580L fungerar också i utrymningsdörrar eller brand-
dörrar enligt EN179 tillsammans med testade dörrtrycken. Vill du 
veta mer om EL580L? Kontakta oss på Göthes Industribeslag. 
www.abloy.com

Ett grönt lås med 
många möjligheter

I december börjar Gabriel Svärdström på Göthes 
Industribeslag. Han blir logistiktekniker på 
Materialcentrum i Falun.

Gabriel Svärdström är 34 år och intresserad av att 
resa. Det har också präglat hans liv de senaste åren. 
Sedan 2013 har han nämligen arbetat sig runt om i 
världen. Han har bland annat varit lager- och bygg-
nadsarbetare i Nya Zeeland samt liftvakt och 
containertömmare i Kanada. Dessutom har han 
haft jobb inom flera olika yrken runt om i Sverige.

Detta har bidragit till att Gabriel Svärdström 
blivit en erfaren yrkesman som lärt sig att ta ansvar 
och fatta egna beslut.

Det blir till nytta när han nu bestämt sig för att 
landa hemma i Falun. Nyfikenheten på världen 
utanför Dalarna är mättad. Nu är det Dalarna, 
Falun och Göthes Industribeslag som gäller för hela 
slanten.

Resvan ”arbetsmaskin”
– förstärkning på Materialcentrum

Fakta/Per-Erik Johansson
Ålder: 50.
Bor: I Sandviken.
Familj: Två vuxna barn.
Fritidsintressen: Sport och 
motor.
Favoritlag: Leksands IF Hockey. 
(Per-Åke har Leksands klubb-
märke tatuerat på ena axeln.)

Fakta/Gabriel Svärdström
Ålder: 34.
Bor: Falun.
Familj: Flickvännen Julia.
Intressen: Resa.

Götheskoncernen fyllde 155 år, då moderbolaget Göthes Järn AB 
startades i Falun den 25 november 1861, av en gentleman som 
hette Jean Abraham Göthe! Jean Abraham Göthe ligger begravd i 
Falun, på Kämparvets Kyrkogård, och Göthes AB har sedan 
många år tagit över det ekonomiska ansvaret för gravskötseln så att 
minnet av vår grundare lever vidare på ett värdigt sätt.

Till denna speciella fredag, som även var Black Friday för de 
flesta, var det för alla Götheskoncernens medarbetare Cake Friday. 
Vi firade i både Falun och Göteborg, med specialdesignade tårtor.

God jul och Gott Nytt År – vår gåva är viktig
Götheskoncernen önskar er alla en God Jul och Gott Nytt År. 

Som vanligt har vi, i stället för presenter, skänkt en julgåva till Barndiabetesfonden. I kampen mot 
barndiabetes (diabetes typ 1) är varje krona viktig. Det har varit en tradition, allt sedan 1992, att vi 
istället för traditionella julkort och julklappar väljer att stödja forskningen mot diabetes genom en 
insättning på PG 90 00 59-7 Barndiabetesfonden. Det är en tradition vi är stolta över. Forskningen är 
det enda som kan bota diabetes i framtiden och forskningen kostar pengar.

Fredagen 25 november 2016, väl värd att notera



Team Göthes
Box 1928 
SE-791 19 Falun

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

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

Besöksadresser
Roxnäsvägen 14, Falun.
Britta Sahlgrens gata 1, Göteborg.

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

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

Snart är det jul och för många ger det möjlighet 
att ”krydda” julmåltiden med att dricka något 
starkt. Några köper julspriten på Systembolaget. 
Andra vill tillverka den själv. Här kommer ett 
recept för den som vill göra sitt eget Falu-
brännvin. 

Falubrännvin är en gammal svensk dryck som i 
början av 1800-talet skapades av systrarna Sofia och 
Sara Bovin i Falun. De tog kryddblandningen från 
bakbordet.

De var trötta på det traditionella brännvinet som 
bara var starkt och hade en bismak av finkel. Därför 
tillverkade de Falubrännvin som både var starkt och 
smakade gott. Drycken blev snabbt populär hos 
borgarna i Falun, som ofta bjöd på detta söta och 
starka brännvin.

På grund av sin religiösa tro emigrerade Sofia och 
Sara Bovin senare till Nordamerika och tog med sig 
receptet. Men specerihandlare Gustaf Litström, från 
Falun, fick genom kontakter tag på receptet och 

startade på nytt till-
verkningen.

Falubrännvin blev 
mycket populärt och 
vann anseende även 
ut a n för  Sve r i g e . 
Drycken fick bland 
annat pris i samband 
med världsutstä l l-
ningen i Paris 1855.

Falubrännvin inne-
håller brännvin som 
kryddats med Pome-
ransskal, anis, fänkål, 
kummin, citronsaft, 
whisky och socker.

Falubrännvin bör 
drickas iskallt som aperitif före maten. I Falun 
kallades det att man inledde maten med brännvins-
bord.

Gör ditt eget Falubrännvin – populärt för finsmakare

Vi på Göthes tycker om pepparkakor och vi tycker 
om det som hör julen till, som pepparkakor. Här 
har vi därför kombinerat det bästa vi vet. Peppar-
kakor och Ädelost. Hoppas ni gillar det lika 
mycket som vi.

Ingen jul utan pepparkakor. Så är det bara. Dess-
utom blir man ju snäll av pepparkakor. Men vad vet 
vi egentligen om denna klassiska kaka som uppskat-
tas av så många? Här kommer lite information.

Ingen kan säkert säga varför det just heter pep-
parkaka. Troligen handlar det om att folk i äldre 
tider hade svårt att skilja på kryddor. En starkt kryd-
dad kaka fick plötsligt namnet pepparkaka. Peppar 
har nämligen länge varit en vanligt förekommande 
krydda bland oss i norra Europa.

Det sägs att pepparkakan har sitt ursprung i tyska 
staden Nürnberg och de Ledkuchen som tillverkades 
där på medeltiden. Första gången pepparkakan 
nämns i Sverige var 1444 i samband med att några 
nunnor förbjöds att göra sig av med sådana kakor 
som ingick i deras proviantförråd. Pepparkakorna 
var annars populära hos nunnorna som formgav 
pepparkakorna med flera klassiska symboler.

Hjärtat är kärlekens symbol. Grisen symboliserar 
livets välfärd och änglarna visar på människans god-

het. Redan i mitten av 1500-talet såldes pepparkakor 
på marknader runt om i Sverige. Traditionen att 
bygga pepparkakshus kom till Sverige på 1880-talet. 
Inspirationen kom från Bröderna Grimms Sagor 
med berättelsen ”Hans och Greta”.

Alla vet ju att man blir snäll av pepparkakor. 
Ingen kan dock förklara med säkerhet varifrån den 
uppfattningen kommer.

Källa: Sveriges bagare & konditorer AB.

Baka mormors pepparkakor 
Ingredienser
350 gram smör, 200 gram farinsocker, 3 dl grädde, 3 
dl sirap, 1 msk kanel, 1 msk ingefära, mald, 1 msk 
nejlikor, malda, 2 msk bikarbonat, 1,3 kg vetemjöl.
Gör så här
1. Blanda smör, brun farin, socker, grädde och 

sirap.
2. Blanda kryddorna och tillsätt dem i degvätskan.
3. Tillsätt mjölet portionsvis och arbeta in mjölet 

innan nästa portion hälls i.
4. Täck degen med lite mjöl. Och lägg en handduk 

eller plastfilm över bunken så att inte degen 
torkar.

5. Låt degen stå svalt i några dagar (4–5 dagar) i 
kylskåp eller utomhus om 

temperaturen tillåter det.
6. Ta fram degen och skär ut så mycket deg som du 

kan hinna baka ut på några minuter. Låt resten 
stå svalt tills nästa del skärs ut. Därmed blir inte 
degen kladdig eller svårjobbad.

7. Sätt ugnen på 200 grader.
8. Grädda pepparkakorna mitt i ugnen under 7–8 

minuter beroende på tjocklek eller ugn.

Pepparkakor med ädelost
Här presenterar vi ett recept som kombinerar 
pepparkakor med ädelost.
Ingredienser:
100 g ädelost, 3 dl gräddfil.
Tillagning
Gaffelmosa ädelosten och gräddfilen. Det räcker till 
många pepparkakor. Blir det något över är det gott 
att toppa en bit grillad lax eller biff med ädelost-
krämen.

Visste du det här om pepparkakor?

Ingredienser
70 cl rent brännvin eller vodka
1dl socker
1 påse malda pomeransskal
1 gram finmald anis
1 tesked finmald fänkål
1 tesked finmald kummin
en halv citrom
4 cl whisky
Så här gör du:
• Blanda ovanstående ingredienser i en stor flaska. Låt 

dra i fyra till fem dagar och skaka flaskan ibland.
• Filtrera blandningen flera gånger i vanliga Melitta-

filter. Häll upp på serveringsflaskor.
• Den bärnstensgula färgen brukar djupna när bland-

ningen stått några dagar. Upprepa reningen med 
filter om det har bildats en liten beläggning på 
flaskans botten.

• Drick brännvinet väl kylt.

Ett recept på Falubrännvin


