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GÖTHES STÖDJER

Rubriken är naturligtvis tillspetsad.

Men mycket förenklat innebär det att vi i vår 
värdeskapande affärsmodell alltid skall vara 
proaktiv i att skapa mervärden för våra affärs-
partners, då vårt uppdrag är tydligt:

”För våra affärspartners - Av våra affärspartners!” 

”Beslag är historia – Beslag är framtiden!” dvs vår 
traditionella produktportfölj av befintliga 
beslag är fortfarande basen i vår verksamhet 
och kommer sannolikt att vara det under 
många år framåt.

Men vi ser också nya innovativa beslagsfunktio-
ner som gör skillnad för våra kunder, med fokus 
på nya regelverk, trender inom arkitektur, 
design och sist men inte minst funktion. 

Vi ser det som vårt uppdrag att vara proaktiva i 
att möta morgondagens behov av beslag och 
tjänster.

Vår affärsmodell bygger på ”Bostonmatrisen” 
som vi GIB modifierat och internt kallar: PUSH & 
PULL.

Våra produkter och tjänster i all ära – Men det 
viktigaste vi har i affärsmodellen är våra med-
arbetare och affärspartners, ingen nämnd eller 
glömd!

Avslutningsvis vill jag även tacka alla våra med-
arbetare och affärspartners för ett fantastiskt 
verksamhetsår och ser med tillförsikt fram 
emot resten av 2019 tillsammans med er alla!

”Med kunskap om historien bygger vi framtiden” 

Med tillönskan om en skön vår och en riktigt 
Glad Påsk!

Håkan Östlund, VD

BESLAG SOM GÖR SKILLNAD!
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GÖTHES INDUSTRIBESLAG AFFÄRSMODELL PUSH & PULL



Fler möjligheter för fler företag på fler ställen – Välkommen till 
Västberga!

Per Yman

Göthes Industribeslag AB öppnar ett Service - & 
Hämtlager i Västberga i Stockholm.
Västberga är Stockholms mest centrala industri-
område, på tröskeln till Stockholm City!
Göthes Koncernen är delägare i Beslaget AB, ett 
välkänt företag i Stockholm, som arbetar främst 
mot snickeriindustrin samt bygg - & fastighets-
bolag i Storstockholm. 
Beslaget AB omsatte 2018, ca 14 Mkr och har 3 

medarbetare.
Beslaget flyttade till nya lokaler i Västberga 
mars 2019, där vår Per Yman även kommer att 
ha sitt kontor. Göthes Industribeslag kommer 
även att öppna ett ”Service- & Hämtlager” i 
dessa lokaler.

Det blir ett begränsat lager dvs ett ABC sorti-
ment av de mest ”högfrekventa” lås- & beslags-

artiklar som brukas av våra kunder i Storstock-
holm. Vi har ca 10 % av vår totala omsättning i 
Storstockholm. 

Per Yman som idag är försäljnings- och mark-
nadsansvarig på Göthes Industribeslag började 
sin yrkeskarriär inom lås - & beslagsbranschen 
redan 1988 som produktionsplanerare hos 
dåvarande A.M. de Jong AB.

- ”Efter ett flertal olika roller som bl.a. försälj-
ningschef hos A.M. de Jong, säljare på Tormax 
och försäljningschef på Kaba fick jag hösten 
2016 ett erbjudande att bli affärsutvecklare 
mot dörr och fasadindustrin på Göthes Indust-
ribeslag som jag tackade ja till. 
Håkan och Göthes känner jag sedan 1988 när 
jag kom in i branschen och det kändes kul och 
spännande att gå från fabrikantledet in i gros-
sistledet” säger Per.

Tjänsten förändrades under 2017 då Per axlade 
rollen som försäljnings- och marknadsansvarig.
- ”Ett jobb som jag trivs utmärkt med, ständigt 
nya utmaningar i en spännande och alltid 
utvecklande bransch med fantastiskt trevliga 
affärspartners och arbetskamrater att dela 
arbetsdagen med. Lås och beslag har alltid 
legat mig varmt om hjärtat” säger Per.

Fakta Göthes Koncernen 2018:

Koncernen: 278 Mkr – 48 medarbetare.

Göthes Industribeslag AB: 230 Mkr – 28 medarbetare

Göthes Säkerhet AB: 38 Mkr – 18 medarbetare

Göthes Teknik AB: 10 Mkr – 2 medarbetare 

FAKTA OM PER:

* Ålder    52 år

* Familj    Gift med Pia sedan 20 år, tre tonårsbarn.

* Bor    Hus i Vällingby, strax väster om Stockholm. 

* Bakgrund     Gymnasieingenjör 4-årigt maskintekniskt inriktning. 

    Div. påbyggnadskurser i bl.a. ekonomi, inbrottsskydd m.fl.

    Tidigare arbetsgivare: A.M. de Jong AB, Tormax Sverige AB, Kaba AB.

 ÅTTA SNABBA:

* Fritidsintressen  Löpning, utförsåkning, resa, fiske 

* Favoritsport & lag  Fotboll FC Barcelona och Brommapojkarna 

* Oanad talang Grillkung

* Äter och dricker helst Grillar året runt och dricker gärna en god Rioja 

* Livsmotto   Se ljuset i tunneln, allting ordnar sig!

* Favoritpryl  Hobbybilen Ford Mustang GT från 2015

* Tre goda egenskaper Målinriktad, stresstålig, gott humör

* Drömresa   En lång ”road trip” i USA

Team News är utgiven av Göthes AB.
Tidningen distribueras fyra gånger om året till 
Göthes-koncernens affärspartners.
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Service- & hämtlager i Stockholm!
 

Vår Stockholmsfilial har flyttat till nya lokaler i Västberga 
där vi till sommaren 2019 öppnar ett service- & hämtlager.
Nu hittar du oss på Elektravägen 31, 126 30  Hägersten.



Har vi fel adress, mottagare eller att du önskar avregistrera dig, Sänd ett mail till adressen: ab@gothes.se 

BESLAG SOM 
GÖR SKILLNAD

Securistyle parallellgångjärn, den moderna tekniken att öppna fönster, 
parallellt istället för uppåt, nedåt eller i sidled. Detta bidrar till bättre ventila-
tion, ekonomi, högre säkerhet och en diskret design. 
Ventilationen gör att den gamla luften går ut uppåt och den nya friska kom-
mer in nedåt.
Ekonomi för att ventilation av lokaler sker mer effektivt med förkortad venti-
lationstid. 
Högre säkerhet för att fönstret inte öppnar mer än inställt mått. 
Design för att fasadens utseende inte ändras nämnvärt på distans. 

Eclisse pocketkarm, inbyggd skjutdörrskassett i vägg för att spara plats 
utan skrymmande slagdörrar. 
Varje skjutdörr sparar cirka en kvadratmeter i bostadsyta och finns i olika ut-
föranden. Raklöpande, böjda, teleskop, enkla och dubbla.  Finns för trä- resp. 
glasdörr.

AGB Lift & Slide, det moderna skjutdörrsystemet som gör skillnaden mellan 
ute och inne så liten som möjligt. Det är en flexibel produkt lätt att använda 
i både på trä och aluminium. Gör att du kan öppna ända upp till 3 x 3 meter 
fritt ut mot naturen.

Göthes Industribeslag AB är en erfaren grossist och distributör av lås- och 
beslagssystem. Oavsett om det är trä, aluminium, stål eller pvc så har vi de 
lås och beslag som efterfrågas.

Vi tillhandahåller alla typer av; dörr-, fönsterbeslag, mekaniska - automat- 
iska dörrstängarfunktioner, utrymningsbeslag, mekaniska - elektroniska lås 
samt byggnadsbeslag.

Vårt omfattande materialcentrum i Falun har mer än 10 000 olika lås- & 
beslagsartiklar i lager. Förutom huvudkontoret i Falun finns filialer i Stock-
holm och Göteborg. 

FALUN | GÖTEBORG  |  STOCKHOLM   |  GOTHES.SE  | 010-483 40 00   
Låshus och slutbleck • Cylindrar • Elektrisk låsning • Larm- & passersystem • Dörrstängare • Dörr- & fönsterautomatik • 
Klämskydd - mekaniska och elektroniska • Inredningsbeslag • Dörr- & fönsterbeslag • Tätningströsklar och lister •
Utrymningsbeslag • Lyft- & skjutdörrsbeslag • Skjutdörrskassetter • Ventilation • Fäst- & fogmaterial • Slipmaterial

Securistyle: 
https://www.securistyle.com/en/site/securistylecom/

Eclisse:
https://www.eclisseworld.com/en/

AGB: 
https://www.agb.it/en-us/home



Göthes AB
Box 1928 

SE-791 19 Falun

Tel växel 010-483 40 00
E-post  ab@gothes.se
Webb  www.gothes.se

Roxnäsvägen 14, Falun.
Elektravägen 31, Hägersten. 
Britta Sahlgrens gata 1, Göteborg.

Ingredienser:
6 skivor kavring eller knäckebröd

4 hårdkokta ägg
125 gram ansjovisfiléer
1 liten rödlök
3 msk majonnäs
3 msk hackad dill
3 msk hackad gräslök
1 msk kaviar

Gör så här:
Skala och tärna äggen. 
Finhacka avrunnen ansjovis, rödlök, dill och gräslök.
Blanda alla ingredienser.
Smaksätt med salt och svartpeppar.

Smörstek gärna kavringen eller använd knäckebröd. Lägg röran på brödet. 
Gubbröran kan gärna dekoreras med skivad avokado och rädisor.

Gubbröra för 6 personer

Akademikern som blev bryggare
Bryggaren bakom Villovägens Bryggeri heter Sven Eklund. Han började 
koka vört som en hobby hemma i källaren på Villavägen år 2013. Sven 
var vid den tiden en etablerad akademiker som varit verksam som uni-
versitetslektor större delen av yrkeslivet. I januari 2016 gick Dr Eklund 
dock “all in” och sa upp sig för att bara brygga öl - hobbyn hade nu blivit 
hans heltidspassion. Koppling - att hans farfar Ernst Eklund grundade 
Arboga Öl år 1899 - är alltså rent akademisk, om än helt sann.

Till gubbröra föreslår Villovägens bryggmästare antingen Falu Lager 
eller Falu Ale. Trots att dessa två ölsorter är helt skilda “arter” (lagern är 
underjäst och alen är överjäst), så delar de flera egenskaper: Båda är lena 
och runda i smaken, med en beska som hålls i balans av en viss restsöt-
ma. Humlen finns där men inte alls så mycket som i en IPA. Det finns 
alltså lagom mycket smak i bägge dessa öl för att vara i harmoni med 
gubbröran. Falu Lager är lite ljusare och har lite mindre beska än Falu Ale 
som istället har den där speciella doften av Brittisk Ale.

Villovägens Öl kan beställas via Systembolaget, genom att ange respektive 

beställningsnummer, se nedan:

 

• Falu Lager Nr. 30 134, flaska 330 ml, pris 29:90, alkoholhalt 5,9 %

• Falu Ale Nr. 30 133, flaska 330 ml, pris 29:90, alkoholhalt  5,4 %


