
Vi är glada för att du är läsare av vår företagstid-
ning TEAM NEWS som utkommer 4 gånger per 
år, med information och nyheter från Göthes 
Koncernen. Men det är viktigt för oss att du 
känner att vi hantera dina personuppgifter på 
ett tryggt och bra sätt, då nu den Svenska Per-
sonuppgiftslagen (PUL) ersätts av den nya 
dataskyddsförordningen som kallas GDPR, där 
kraven ökar på oss hur vi får hantera och 
behandla dina personuppgifter, vilket vi redovi-
sar nedan. Om du önskar att avregistrera dig 
från detta nyhetsbrev, vänligen maila: ab@
gothes.se

Din personliga integritet och vår hantering av 
dina personuppgifter är viktig för oss. Den 25 
maj 2018 börjar GDPR (General Data Protection 
Regulation) att gälla i Sverige och resten av EU. 
För att du ska känna dig trygg med hur vi på 
Göthes behandlar dina uppgifter vill vi berätta 
för dig vad som gäller. 

Hos oss på Göthes har vi uppdaterat våra ruti-
ner för att uppfylla varje del i det GDPR kräver. I 
och med detta uppdateras vår Policy avseende 
integritet och marknadsföring. 

Genom detta meddelande informeras du om 
att dina personuppgifter finns säkert lagrade 
och att vi använder rutiner som stödjer de rät-
tigheter som lagen innebär. Göthes kommer 
fortsatt bara använda personuppgifter för att 
uppfylla de avtal vi har med Er samt att kunna 
informera om produkter och annan branschre-
laterad information för att stödja Er i vår rela-
tion.  

Vår nya policy finner du på www.gothes.se/sv/
om-goethes/gdpr där allt om hur vi skyddar Era 
uppgifter finns.

Vår Dataskyddsansvarige - Niclas Groth arbetar 
kontinuerligt med dessa frågor och svarar 

gärna på frågor om Göthes GDPR arbete. Niclas 
når du antingen på e-post; niclas.groth@
gothes.se eller telefonnummer 070 313 48 08.

Jag hoppas på fortsatt förtroende att få posta 
TEAM NEWS till dig!

Mycket nöje och en härlig sommar!

Håkan Östlund, VD
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Stefan Adolfsson har accepterat en ny utma-
ning inom Göthes Industribeslag AB, vilket 
innebär att vi nu har skapat en ny befattning 
som motsvarar våra OEM kunders önskemål 
och krav på att vi skall bistå med Projekt & Pro-
dukt rådgivning. 

Stefans nuvarande befattning som Affärsut-
veckling ansvarig OEM Metall & Glas (Dörr - 
Fönster - Fasader samt Glas Entreér)  och Utbild-
ningsansvarig, kompletteras nu med Projekt & 
Produktansvar OEM Industrin, och den nya 
befattningsbeskrivningen framgår enligt 
nedan. 

Stefan kommer att tillträda denna nya befatt-
ning succesivt under första halvåret 2018.
Stefan är självklart även tillgänglig för ALLA våra 
OEM Kunder om intresse och behov föreligger, 
ingen nämnd eller glömd! 
 
Ps Vår Thomas Larson är Affärsutvecklingsansva-
rig OEM Trä (Dörr-Fönster - Snickerier - Husfabri-
ker) och kommer att presenteras i kommande-
nummer av Team News. Thomas har följande 
kontaktuppgifter; @postadress; thomas.larsson@
gothes.se; Mobiltelefon; 070 – 983 99 89; Kontoret 
010 -483 40 27) Ds
 
Projekt - & Produkt Ansvarig (PPA) mot OEM 
Metall & Glas, med ansvar att kontinuerligt 
arbeta med produktutveckling och presentera 
tekniska lösningar som är i överenstämmelse 
med regelverken idag som imorgon.
 
Som PPA mot OEM Metall & Glas har man 
ansvar för att tillsammans med kunden analy-
sera befintligt som nya behov av Säkerhetslös-

ningar, Projektering och Utbildning för utveck-
ling och förbättring av kundens produktion och 
behov, dvs Optimera Kundnyttan.
Som PPA, krävs att man har mycket goda kun-
skaper av; lås, utrymning, dörrautomatik och 
regelverk som är relaterade till dessa produkt-
områden.
Som PPA, bistår kunden med rådgivning för 
installation, programmering och dokumenta-
tion och underhållsavtal.
Som PPA är man ansvarig för att sälja in ny tek-
nik samt funktioner och nya produkter / agen-
turer.
Som PPA skräddarsyr man tekniska funktions-
lösningar för våra kunder och informerar om 
gällande som nya regelverk samt utbildar i pro-
dukter, funktioner och regelverk.
Som PPA har man ansvar att krav och regelverk 
är uppfyllda med avseende på; Inbrottssäker-
het; Brandskydd; Tillgänglighet; Utrymning; 
Öppning och Stängning. Ofta skall dessa krav 
kombineras Fasad-  dörr- & Fönster partier .
Som PPA har man ansvar att säkerställa via 
RÅDGIVNING och PROJEKTERING att kunden 
utformar Dörr-, Fönster-, Fasad- & Glass Entreér 
på rätt sätt avseende funktion och krav på lås -& 
beslagssystem, då ett felaktigt val av lås - & 
beslagssystem kan få stora negativa konse-
kvenser och följder och i värsta fall leda till otill-
räckligt brandskydd eller säkerhetsrisker, där vi 
har ett stort ansvar för vår rådgivning och pro-
jektering.
Som PPA är man ansvarig för Göthes Academy 
och projekt ”Diplomerad Dörrmästare”
Som PPA är man ansvarig för OEM Metall - Glas 
i Skandinavien med fokus på Sverige, vilket 
innebär ett stort antal resdagar.
Som PPA har man ansvar för Projekt – Produkt-

relaterade ärenden även inom OEM – Trä & 
Dörrproducenter, när behov och efterfrågan 
uppstår.
Som PPA har man ansvar för att introducera 
produkter och tjänster från nya som befintliga 
agenturer och varumärken inom Göthes kon-
cernen i allmänhet och Göthes Industribeslag 
AB i synnerhet.
Som PPA har man ansvar för att utveckla en 
”Produktkonfigurator” anpassad för OEM Indu-
strin.
 
Tveka inte att kontakt Stefan Adolfsson! (e-post-
adress; stefan.adolfsson@gothes.se; Mobiltele-
fon; 070 – 313 48 17; Kontoret; 010 - 483 40 49)
Stefans och Vår Passion är er Framgång och vi 
hoppas att ni ÄR och BLIR nöjda med oss och 
Stefan –  för NI är Viktiga för oss och VI vill vara 
Viktiga för er!

Team News är utgiven av Göthes AB.
Tidningen distribueras fyra gånger om året till 
Göthes-koncernens affärspartners.
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Stefan  Adolfsson i ny roll



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

KONTAKTPUNKTERNA GIB 01 & GIB 02 ”Smart Security”

Sommartider för Götheskoncernen

Kontaktpunkterna GIB 01 & 02 förenklar, under-
lättar och kvalitetssäkrar installation och funk-
tion av elektromekaniska lås - & passersystem.

GIB 01 & 02 är en intelligent funktion som kon-
trollerar och säkerställer funktionen för dörr-, 
fönster & fasadtillverkarna vid installation av 
elektromekaniska lås & passersystem. 

GIB 01 & 02 blir ett naturligt gränssnitt mellan 
tillverkaren, installatören och brukaren.

GIB 01 & 02 säkerställer att allt är kopplat kor-
rekt.

GIB 01 & 02 möjliggör en övergång utan lösa 
kablar.

Tillverkaren kopplar in systemet i sin ände av 
GIB 01 & 02, och gör egenkontroll enkelt och 
snabbt med hjälp av urjackningsbara plintar.

GIB 01 & 02 är en enkel och smart produkt som 
bidrar till att Dörr- Fönster- & Fasadmiljön blir 
snygg och prydlig, utan några lösa ändar som 
någon eventuellt måste gissa sig vart de leder.

FAKTA GIB 01
Kontaktpunkten levereras som komplett box 

med täcklock, men kretskortet kan lossas och är 
anpassad för montering i runda kopplingsdo-
sor.

FAKTA GIB 02
Kontaktpunkten levereras med dubbel-
häftande tejp för enkel fastsättning på baksi-
dan av exempelvis en karmlucka.

Kriminalvården har under 2018 beslutat, att 
använda GIB 02 som standard i alla sina nya fön-
ster på LVU hemmen (Lagen med särskilda 
bestämmelser om Vård av Unga)

GIB 01

GIB 02

Göthes Industribeslag AB
Stängt veckorna 28, 29 och 30. För akuta 
jourärenden ring: 010 - 483 40 60. För garant-
erad leverans behöver vi din beställning senast 
v. 26

Göthes Säkerhet AB
Öppet hela sommaren, Tel. 010 - 483 40 60

Göthes Teknik
Stängt veckorna 28, 29 och 30. Vid brådskande 
ärende ring Martin Skog på 070 - 313 48 03 eller 
Micke Jonsson på 070 - 313 48 02



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.
Enspännarvägen 1, Stockholm. 
Britta Sahlgrens gata 1, Göteborg.

En mycket vanlig variant på daiquiri är frozen 
daiquiri. 
I en frozen daiquiri ingår utöver rom, lime och 
sockerlag, även krossad is och någon sorts frukt 
eller bär, oftast jordgubbar. Den kan liknas vid 
en alkoholhaltig smoothie, varför den passar 
extra bra att  njuta av i sommar. 

För 1 drink behöver du: 
4 - 6 cl ljus rom
4 – 5 st. jordgubbar
2 - 3 cl limesaft
2 cl sockerlag (lika delar råsocker och vatten)
0,5 dl krossad is

Kör allting i mixer tillsammans med krossad is. 

Kör mixern i ca 10 - 20 sekunder. Drinken skall 
vara nästan helt slät. Servera i kylda glas och 
garnera med jordgubbe, lime eller varför inte 
ett körsbär i toppen. 

Något som verkligen hör sommaren till är en 
god soppa. Vad passar då bättre än denna fyl-
liga korvsoppa, med massor av god smak från 
grönsaker och välsmakande kryddor. 

Ingredienser
(Receptet är beräknat för 4 pers. Tillagningstid ca. 30 
min)
• 300 gr falukorv
• 2 morötter
• 150 gr kålrot
• 50 gr rotselleri
• 5 - 6 stora potatisar
• 0,5 purjo
• 1 l vatten
• 1 köttbuljong
• 1 lagerblad
• 2 msk tomatpuré
• 1 tsk basilika
• Salt, peppar och ev. grönsaksbuljong. 
• Färsk persilja för garnering

Gör så här:
Tärna korven i lagom stora bitar. Bryn dem i 
stekpanna och lägg åt sidan. Skala grönsakerna 
och tärna dem. Skär purjon i ringar. 

Koka upp vattnet med köttbuljong och lager-
blad. Lägg i grönsakerna och låt koka dem 
mjuka, ca 15 minuter. Lägg i korven, tomat-
purén och basilikan i soppan. Låt koka en liten 
stund till. Smaka av med salt och peppar. 

Om du vill ha kryddigare soppa kan du också 
lägga i grönsaksbuljong. Lägg upp på tallrik och 
garnera med färsk persilja. Ät Gärna tillsam-
mans med leksands knäckebröd och en god 
ost, typ Västerbottenost!

Bon Apetit! 

Smaklig korvsoppa

Frozen Strawberry Daiquiri

Denna klassiska drink sägs ha kommit 
till när gruvföretaget The Daiquiri Mi-
ning Company på Kuba, serverade 
drinken till en grupp viktiga affärsgäs-
ter. 
Då de inte hade mer att bjuda på än 
rom och lime, gjorde de en cocktail 
baserat på dessa tillsammans med 
socker för att balansera limesmaken. 
Drinken blev genast en succé och har 
varit en av de mest populära romdrin-
karna sedan dess. 
Kända daiquiri-konnässörer var F. Scott 
Fitzgerald och Ernest Hemingway. 


