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Uppskattad dörrstängare

Powermatic är en dörrstängare från Storbritannien som är lika dold som
dörrens gångjärn samtidigt som den ger bättre
effekt än traditionella
dörrstängare. Detta är
också en dörrstängare
som uppskattas av arkitekterna.
Sid 2
Kompetent förstärkning

Göthes Industribeslag
förstärker laget med ﬂera
duktiga medarbetare.
Både i Kungsbacka och i
Falun, till nytta för både
kunder och samarbetspartners.
Sid 3
Spännande svensk whisky

I ett gammalt kraftverk i
industrihistoriska Ådalen
skapas nu spännande
svensk whiskyhistoria.
Under varumärket Box
produceras norrländsk
kvalitetswhisky som
uppmärksammats långt
utanför Sveriges gränser.
Whisky passar också bra
till mat – visste du det?
Sid 4

Sommartider för
Götheskoncernen

Göthes Industribeslag
Stängt veckorna 28, 29, 30
Göthes Säkerhet
Öppet hela sommaren
Tel: 010-483 40 60
Göthes Teknik
Öppet hela sommaren.
Tel: 010-483 40 80
För jourärenden v g ring
något av ovanstående nr.
Trevlig sommar!

Vi tror på GUD!
Det vi menar är Globalisering, Urbanisering och Digitalisering! Globaliseringen, Urbanisering och Digitaliseringen betraktas ofta som tre av
näringslivets främsta hot och möjligheter.
I grunden står såväl globaliseringen,
urbaniseringen och digitaliseringen för
positiva förändringar. Samtidigt utsätter
dessa faktorer oss alla för en del påfrestningar och utmaningar. Det kommer
därför att vara nödvändigt för i stort sett
alla, oavsett bransch, att anpassa sig till
den omställning som detta medför och
just nu pågår!
Digitaliseringen, Globaliseringen,
Urbaniseringen skapar även förändringar av regel- och standardiseringsarbetet vilket fortsätter att utmana och
skapa nya möjligheter för Göthes
Koncernen och Säkerhetsbranschen i
stort och av dessa är den långtgående
Digitaliseringen den mest omvälvande
och kan nu konstateras vara ett PARADIGMSKIFTE!
Den snabba digitala utvecklingen
skapar helt nya förväntningar på Tillgänglighet, Kompetens och Information, samtidigt hårdnar konkurrensen
och affärsmodeller förändras och att

snabbt anamma och anpassa sig till
dessa förändringar är en förutsättning
för att möte nya kundbeteenden och
kundbehov.
Medan mekaniska lås och beslag är
lokala – det vill säga låsstandarder
skiftar mellan olika regioner och länder
– är de digitala delarna desamma över
hela världen, och den förutsättningen
påverkar hela Lås-, Beslags- och Säkerhetsbranschen, oavsett var vi beﬁnner
oss i värdekedjan. Möjligheten till konkurrens över gränserna ökar och alla vi
står inför nya stora utmaningar.
Vi har därför inom Göthes Koncernen beslutat att under 2016 investera i
ett nytt Affärssystem: ”BISON”, ett
affärssystem utvecklat för Grossist- och
Partihandeln. Företaget Orango äger
och utvecklar Bison. Läs mer om vårt
nya affärssystem på www.orango.se.
Affärssystem och Digitaliseringen är
dock ingen trollformel, det är ett verktyg för att förbättra varuflöden, öka
enkelheten och utveckla våra mervärden till våra affärspartners.
Digitaliseringen skapar nya affärsmodeller och möjligheter – eller problem om man inte klarar av att hantera
omställningen. En utveckling som kan
liknas vid en ”Digital Darwinism” – det

gäller att anpassa sig eller slås ut...
Det sägs att förändringstakten aldrig
varit så hög som den vi nu upplever, och
när vi i framtiden ser tillbaka kommer
vi kanske att konstatera att förändringen aldrig varit så långsam som nu...
Slutligen vill jag önska alla läsare av
Team Göthes News en riktigt trevlig
sommar, och ser med tillförsikt fram
emot en spännande och händelserik
höst tillsammans!

Håkan Östlund, VD

THINK FAR – THINK GÖTHES – EST. 1861

3548-110 TMKSS – ett hållfast gångjärn
Detta julnummer är också vår julhälsning till Er och ett tack för året som gått!
3548-110 TMKSS är ett nytt gångjärn
justering samt inbyggd bakkantatt klara korrosion och annat hårt
Det har blivit tradition att Göthes i stället för julkort och julklappar väljer att stödja forskningen
från Abloy, som snart kommer ut på
säkring.
utomhusväder.
mot barndiabetes genom en insättning på Pg 90 00 59-7 (Barndiabetesfonden).
marknaden. Det är ett gångjärn i
Gångjärnet är för ytterdörrar och
Göthes Industribeslag kan svara på
Det är en tradition vi är stolta över och vi vet att bidraget kan bli till nytta för många människor.
syrafast stål med höjd- och sidobestår av ett starkare material för
frågor om 3548-110 TMKSS.

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

Thomas Larson

Proﬁlen
Thomas Larson
uppskattar lagkänslan
För Thomas Larson, 51, säljare inom lås
och beslag, kan verksamheten inom
Göthes Industribeslag liknas vid ett
lagarbete med målvakter, backar och
forwards.
– I det sammanhanget känns det bra
att man har en idrottsbakgrund, och
är van att vara en del av laget. Det känns
naturligt att bidra till att vi ska lyckas
tillsammans, säger han med klar Göteborgsdialekt.
Thomas Larson, som bor i Partille
utanför Göteborg tillsammans med sin
hustru och två barn (15 och 13 år), kom
till Göthes Industribeslag 2014 i samband med att Göthes förvärvade
Industribeslag. Han var säljare på Industribeslag och ﬁck samma jobb på
Göthes Industribeslags kontor i Kungsbacka.
Thomas Larsons arbetsuppgifter
innefattar många kundbesök och presentation av nyheter så att kunderna
hela tiden är uppdaterade.
– Här är det bra. Det märks verkligen
att vi har en aktiv ägare som bidrar till
att det blir möjligt för företaget att
skapa en större bredd i sortimentet.
Därmed står vi väl rustade inför framtiden, säger Thomas Larsson.
Här menar Thomas Larsson att lagkänslan har en stor betydelse.
– Inom Göthes Industribeslag är det
högt i tak och det är naturligt för alla
som jobbar här att komma med idéer
som utvecklar verksamheten. Det är
inspirerande.

Powermatic är lika dold som dörrens gångjärn, och ger samtidigt
många fördelar i jämförelse med traditionella dörrstängare.

Powermatic

– en estetisk och praktisk dörrstängare
För snart ett år sedan lanserades
dörrstängaren Powermatic i Sverige.
Produkten fick snabbt bra mottagande både bland arkitekter och
fastighetsägare. Här handlar det om
en dörrstängare som är lika dold
som dörrens gångjärn, och samtidigt ger många fördelar i jämförelse
med traditionella dörrstängare.
I samhället är det vanligt med dörrstängare, med synliga armar, som
monteras högst uppe på dörrarna. De
har ofta medfört risk för brytningar i
dörrar samt åverkan i skolmiljö, ökade
säkerhetsrisker inom delar av vården
eller estetiskt mindre lyckade lösningar i hotell och andra lokaler där
det är lägre i tak.
Nu presenterar det brittiska företaget Samuel Heath dörrstängaren
Powermatic där dörrstängarkroppen

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

monteras in i själva dörren. Alternativt går det att vända på Powermatic
och montera dörrstängarkroppen i
dörrkarmen. Exempelvis om det
handlar om glasdörrar.
Powermatic monteras mellan
dörrens gångjärn. Helst 300 mm över
det nedersta gångjärnet. På det viset
blir det inga brytningar i dörren.
Powermatic klarar dörrar upp till
80 kilo, säger Michael Milton, försäljningschef på Samuel Heath, och fortsätter:
– Vi är glada över det positiva mottagandet som Powermatic fått från
arkitekter som nu får möjlighet att
välja bort dörrstängarna som traditionellt sett inte varit speciellt vackra.
Powermatic har dessutom 10 års
funktionsgaranti.
Vill du veta mer om Powermatic?
Kontakta Göthes Industribeslag.

Upplaga: 13 750 exemplar.
Produktion, reportage och samordning:
Dala Media AB.

FAKTA
Samuel Heath
• Samuel Heath har huvudkontor
och fabrik i Birmingham.
• Grundades 1820 och har verkat i
samma byggnad sedan 1850.
• Företaget tillverkar högkvalitativa
produkter för badrum, ett stort
sortiment av dörr- och fönsterbeslag samt dolda dörrstängare.
• Samuel Heath har försäljning i
över 50 länder och cirka 140
anställda.
• Storbritannien är den största
marknaden och Nordamerika den
största exportmarknaden. Frankrike, Tyskland, Benelux och Skandinavien tenderar att bli allt viktigare
marknader, liksom Gulfstaterna.
Se mer på
www.samuel-heath.co.uk

Graﬁsk form: OneHouse
Tryck: Strålins

Här är ett tyst lås
Efterfrågas ett innerlås som skapar en
tystare stängning av dörren? Då kan
det vara idé att titta på Abloys lås 2045
med ett bleck vid namn 0093.

Detta är ett lås med magnetiskt
manövrerad regelkolv med en magnet
i slutblecket som drar ut regelkolven
när det är dags att stänga dörren. Det

innebär att man får en tystare stängning. Göthes Industribeslag kan svara
på frågor om 2045 och blecket 0093.

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

Tre nyförvärv som stärker verksamheten
Göthes Industribeslag AB har gjort klart med tre nyförvärv som kommer att tillföra stor erfarenhet, spetskompetens och energi i vår verksamhet.
Därmed kommer vi att kunna erbjuda större mervärden till våra affärspartners. De tre förstärkningarna i Göthes Industribeslag AB är:

Stefan Adolfsson, GIB Kungsbacka
Stefan Adolfsson, som började på företaget i april,
har under ﬂera år inom Dorma, som är leverantör
åt Göthes, skaffat sig en erfarenhet som kommer
att betyda mycket för Göthes Industribeslag.
Under tiden på Dorma har han bland annat:
• Arbetat som montageledare och montagekoordinator för karuselldörrar och kompletta dörrmiljöer samt kundsupport på Dormas dörrautomatiker.
• Ansvarat för MKS (Mater Key System) vilket
innebär skapande av manualer för produktion
och beräkningar av Dormas låssystem.
• Ingått i Dormas tekniska supportteam på
Dormas kompletta produktportfölj.
• Ansvarat för Dorma-skolan och utvecklat utbildningen med fokus på alla nya produkter som
Dorma skapat.
• Ansvarat för nya utbildningar hos Glasbranschföreningen. Bl a till diplomerad Dörrmästare.
• Introducerat nya medarbetare inom Dormas
organisation.

Markus Bergfeldt, GIB Falun

– Aﬀärsutvecklare och KAM Försäljning OEM

Stefan Adolfssons kommande arbetsuppgifter på
Göthes Industribeslag:
• Teknisk försäljning och support mot OEMkunder (KAM Ansvarig!)
• Ansvara för Göthes Academy (Göthes Industribeslags interna och externa utbildning inom
produkter och regelverk).
• Digitala och analoga Produktkatalogen.
• Utvärdering och utveckling av företagets produktportfölj med fokus på ”Push- Produkter”.
Fakta Stefan Adolfsson
Ålder: 51.
Familj: Gift, två barn (18 och 22 år).
Bor: På Hisingen i Göteborg.
Övrigt: Är också utbildad fartygsmaskinist. Har en diger
arbetslivserfarenhet från Plåt & Proﬁl i Göteborg, Safeteam i Mölndal och har även varit verksamhetschef för
Kungsbacka Lås & Säkerhet.

– Logistiktekniker

Markus Bergfeldt, som började på
Göthes Industribeslag i början av
maj, kommer att arbeta med logistik
och lagerdistribution vid företagets
Materialcentrum i Falun.
Han har en bred arbetslivserfarenhet inom främst dörr-, fönster- och
fasadproducenter, vilket innebär att
han kommer att tillföra stor kunskap
inom dessa områden. Det blir till stor
nytta för kunderna till Göthes
Industribeslag.
Fakta Markus Bergfeldt
Ålder: 30.
Bor: Falun.
Familj: Singel, med två katter.
Övrigt: Idrottsintresserad. AIK är hans favoritlag i alla sporter.

Fredrica Hjort, GIB Falun

– Ekonomiassistent

Under sommaren 2016 kommer
Fredrica Hjort att börja jobba på
Göthes Industribeslag AB som ekonomiassistent. Hon har en gedigen
ekonomutbildning både från Högskolan i Gävle och Uppsala universitet. Fredrica kommer närmast från
Henningssons El AB där hon har
ansvarat för butiken.
Fakta Fredrica Hjort
Ålder: 41.
Bor: I Djura, mitt i Dalarna.
Familj: Särbo.
Övrigt: Fredrica kommer ursprungligen från Uppsala, men trivs bra i Dalarna där hon
har både sin mamma och bror.

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.

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

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

Whiskyproduktion mitt i svensk industrihistoria
I ett gammalt kraftverk vid Ångermanälvens mynning skrivs nu spännande svensk whiskyhistoria.
Under varumärket Box produceras norrländsk
kvalitetswhisky som uppmärksammats långt
utanför Sveriges gränser.
– Hemligheten är bra råvaror i kombination med rikligt med friskt kylvatten, samt stora temperaturskiftningar under en säsong, säger Roger Melander, som
är destillerichef för Box.
Den gamla kraftstationen, som byggdes 1912,
ligger i en plats som heter Box mitt i Ådalen. Ett
industrihistoriskt område i landet som är mest känt
för skotten i Ådalen 1931 och för timmerﬂottningen
och skogsbruket.
Nu är det andra tider. Timret har ersatts med
whisky och verksamheten skapar nya arbetstillfällen.
I dag har Box 16 heltidstjänster.
Sverige håller på att bli en spännande whiskynation. På senare år har Mackmyra whisky i Gästrikland varit en inspiratör och förebild för andra
svenskar som är intresserade av att starta whiskyproduktion.
– Vi fokuserar på whisky med hög kvalitet fast i
mindre volymer jämfört med andra kända producenter. Det har hittills varit ett vinnande koncept, säger
Roger Melander.
Började 2010
Box startade produktionen i november 2010. Det är
en kort produktionstid jämfört med andra whiskydestillerier. Detta är verkligen en bransch med långsiktiga perspektiv. Speciellt när många whisky-

Roger Melander, destillerichef för Box.
fantaster tänker på att njuta av exempelvis en 18-årig
maltwhisky. Box lagrar också whisky för framtiden.
Som kund kan du köpa ett eget fat för framtiden.
Men Roger Melander anser att det är för stor åldersﬁxering när det gäller whisky.
Ny produkt
Flera whiskynjutare har säkert upptäckt serien Early
Days Collection som bestod av fyra olika sorters
whisky och gick att köpa på Systembolaget. Denna
inledning av produktionen blev en stor framgång.
I april 2016 lanserades nästa steg i produktsortimentet: The 2nd Step Collection. Den kan beskrivas
som en rökig whisky, och ﬁnns nu att få tag i på

Systembolaget.
Notera att Box väljer att ersätta den tidigare produktportföljen med en ny. Box
tänker annorlunda än
många andra whiskyproduc enter som
producerar samma
whisky år efter år.
Där har whiskysorten
blivit ett lika stort
varumärke som
producenten.
– Vi utvecklar oss
genom att regelbundet försöka lansera
nya produkter som
ersätter de tidigare.
Det kommer automatiskt att driva oss till ett ständigt utvecklingsarbete, säger Roger Melander.

FAKTA
Ådalen -31
I samband med en arbetskonﬂikt och strejk i maj
1931 höll strejkande arbetare ett demonstrationståg mot strejkbrytare på deras arbetsplats. Då
öppnade militär, som stod under en polismans
befäl, eld mot demonstrationståget och sköt ihjäl
fem personer.
Se mer på www.boxwhisky.se

Whisky och mat – en spännande kombination
Går det verkligen att kombinera whisky med
mat? Javisst, säger Jan Groth, brand manager på
Box, som skrivit två böcker i ämnet. Här presenterar han ﬂera idéer där whisky kan bli en extra kick
i måltiden.
– Poängen är att whiskyn bör tillföra en smak i måltiden. Inte som när det exempelvis handlar om vin
och mat. Då ska man kombinera smakerna, säger Jan
Groth. Mer om detta går att läsa i hans bok ”Whisky
och mat”. Jan Groth säger att en viktig detalj är att
inte vara rädd för att blanda whiskyn med vatten.
Gärna upp till 50 procent vatten. Då blir den mer
anpassad till en måltid, samtidigt som smakerna

Team Göthes
Box 1928
SE-791 19 Falun

Whisky och mögelost
I april släppte Box den nya produkten The 2nd Step
Collection. Det är en rökig whisky som passar bra till
mögelost och ﬁkonmarmelad.

Whisky i musslor
När det gäller musslor är det vanliga att tillaga rätten
Moules marinières med vitt vin. Men byt ut en del av
det vita vinet mot en rökig whisky så uppstår en
läcker smakeffekt. Doften är härlig.
Lägg gärna till några tunna skivor bacon för att höja
den rökiga smaken.

Whisky och ostron
När det är dags för ostron är ett tips att duscha ostronen med vinägrett (består av matolja, vinäger, salt
och peppar) samt med en rökig whisky.
Smakupplevelsen är riktigt spännande.

”Fryst” whisky
Kyl en orökt söt bourbon-lagrad whiskey kraftigt
genom att lägga den i frysen. Det blir som en ﬁn
likör under tiden när whiskyn smälter. Till detta
passar crème brulée eller en god choklad.

ﬁnns kvar. Här är tre exempel på hur man på ett
utmärkt sätt kan kombinera whisky och mat.

Besöksadresser
Roxnäsvägen 14, Falun.
Magasinsg. 29, Kungsbacka.

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

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

