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Just nu råder en allmän pessimism 
runt om i världen,  Annus Horribilis 
(nådens år), så därför tänker jag 
även skriva om lite framtidstro och 
ljusglimtar och hoppas att över-
gången 2009-2010 kan beskrivas 
som Annus Mirabilis (undrens år). 

Själv är jag en obotlig optimist och 
är övertygad om att ur mörkret 
kommer ljuset. Vi är nog alla mer 
eller mindre medvetna om att i 
både ett mikro- som makro-
perspektiv är välståndet beroende 
av en sund tillväxt som skapar en 
brygga från låg- till högkonjunk-
tur. Jag har stora förhoppningar att 
regeringar, nationellt och interna-
tionellt, skapar incitament och 
motivationsgödsel så att företag-
andet i allmänhet, och i Sverige i 
synnerhet, kan erhålla konkur-
renskraft på en avreglerad och 
global marknad.

Göthes, med verksamhet allt sedan 
1861, har överlevt övergången från 

bondesamhället till industrisam-
hället och via informationssam-
hället går vi nu in i en värld där 
kunskap och kompetens styr; det 
vill säga kompetenssamhället. 
Göthes anno 2009 är idag kort och 
gott en teknisk konsult med rätt att 
distribuera. Vi integrerar både 
bakåt och framåt i värdekedjan 
och skapar ökat kundvärde genom 
att addera till mjuka värden som 
teknisk rådgivning, utbildning, 
logistik och tillgänglighet till våra 
hårda produkter, lås och beslag, 
vilket vi sammanfattar som 
intelligent logistik!

Verksamhetsåret 2008 var ett 
mycket gott år för Göthes (Annus 
Mirabilis) då vi ökade vår omsätt-
ning från 150 mkr till 160 mkr, 
med tillfredsställande lönsamhet, 
presterat av 30 engagerade och 
ambitiösa Göthesiter. Verksamhets-
året 2009 har börjat bra för Göthes 
men vi, som alla andra, förväntar 
oss att det blir lite mer av Annus 

Horribilis, under sommaren och 
hösten 2009. Men det heter som 
bekant att det är i motvind draken 
lyfter och nu blåser det motvind i 
Sverige och Dalarna… Historiskt 
är, som bekant, dalaupproret om 
inte annat ett bra bevis på att mot-
vinden alltid funnits över oss masar 
och kullor…

Den som inte har någon historia 
(eller motvind) – har ingen 
framtid!

Välkommen till Annus Mirabilis!

Annus Horribilis vs Annus Mirabilis 2009-2010!

Håkan Östlund
VD
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Skidparadis 
i Dalarna
Lövåsgårdens Fjällhotell 
i Grövelsjön ligger vid 
Sveriges sydligaste fjäll, 
eller Dalarnas sista vild-
mark om man så vill. 
I det här numret av TGN 
har vi besökt skid-
paradiset i norra 
Dalarna. Det blev ett 
möte som präglades av  
mysigt boende i fjäll-
miljö, god mat och två 
killar med en härlig 
entreprenörsanda. 

Sid 2

Nyheter om 
ytbehandlingar
Rätt ytbehandling bety-
der så mycket. Det har 
tillverkare för bland 
annat dörrbeslag insett. 
I det här numret av TGN 
presenterar vi flera ny-
heter inom det här 
området. Bland annat 
ytbehandlingarna som 
värnar om vår hälsa.

Sid 3

Här är Göthes 
nya mötesöl

Nils Oscar Pils, som 
lanserades 2007, har 
blivit Göthes nya 
mötesöl. Det är ett öl 
med förfining och 
elegans – en riktig Pils! 
Nu får ni chansen att 
lära er mer om ölet och 
om företaget där ölet 
tillverkas.

Sid 4

Göthes väg från Annus 
Horribilis mot Annus 
Mirabilis sett över tid

Vår väg ur lågkonjunk-
turer, i riktning mot 
högkonjunktur, kan 
ända sedan 1861 liknas 
vid bergsbestigningar, 
med passagerna förän-
dring, insikt, analys och 
kreativitet att klara av på 
vägen. Men när vi nått en 
framgångstopp, skymtar 
ännu en topp, en ny 
utmaning, långt därborta, 
och där ytterligare en...
Den vandringen har nu 
pågått i 148 år.



Längtar ni efter Sveriges sydligaste 
fjäll eller Dalarnas sista vildmark? 
Då kan det vara en god idé att 
besöka Lövåsgårdens Fjällhotell i 
Grövelsjön. – Vår ambition är att 
kunna erbjuda ett boende och en 
semester som är bra för både kropp 
och själ, säger Lars Rönnbäck och 
Magnus Lind som driver 
Lövåsgården.

Det var 1948 som Oskar och 
Göta Westergård skapade Lövås-
gården. I början var det bara en 
liten våffelstuga, men efterhand 
utvecklades verksamheten till en 
hel hotellrörelse. Sedan 2006 
drivs Lövåsgårdens Fjällhotell av 
Lars Rönnbäck och Magnus 
Lind.

– Vi är två högskolekompisar 
som i många år drömt om att 
driva en verksamhet tillsammans. 

Efter att i tio år pratat om saken 
kom chansen när Lövåsgården var 
till salu, säger Lars samtidigt som 
Magnus berättar vidare hur de 
resonerade:

– Vi ville driva ett hotell som 
låg nära naturen, antingen vid 
havet eller vid fjällen. Det blev 

Lövåsgården eftersom det är en 
plats som ligger i den södra fjäll-
världen och nära befolkningstäta 
områden.

Nu är det fjärde året som de 
ansvarar för verksamheten på 
Lövåsgården och båda kan kon-
statera att det gått riktigt bra.

– Hotellet var lite nedgånget 
när vi köpte det. Vår målsättning 
är att bygga upp en verksamhet 
där gästerna under alla årstider 
kan komma till oss och njuta av 
fjällen och det vi har att erbjuda. 
Det känns också som att vi har 
lyckats.

   Vi har haft en mycket positiv 
utveckling av verksamheten, säger 
Magnus.

Lars berättar hur de har reno-
verat rummen, byggt en ny relax-
avdelning och satsat på ett koncept 
som innebär ett rikt friluftsliv i 

fjällmiljö kombinerat med god 
mat och dryck i restaurangen. 
Dessutom finns fina konferens-
möjligheter.

– Där finns ett fantastiskt spår-
system (totalt tolv mil) som är 
mycket uppskattat bland skid-
åkarna. Dessutom har vi en 
slalombacke för dem som vill 
prova på, säger Lars.

De driver Lövåsgården nära naturen

                 Läs hela artiklarna på www.gothes.se                                    Läs hela artiklarna på www.gothes.se   

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

Upplaga: 9 500 exemplar.
Produktion, reportage och samordning: 
Dala Media AB

Foto: Dala Media AB och OneHouse
Grafisk form: OneHouse
Tryck: Intellecta infolog

Lövåsgårdens Fjällhotell ligger vackert inbäddat i djup snö vid Grövelsjön.

Fakta/Lövåsgården

Plats: Grövelsjön.
Säsong: Vintersäsong från 
december till april. Sommar-
säsong från 1 juli till 5 oktober
Storlek: 30 rum och 85 bäddar 
samt konferensutrymmen för 
ett 50-tal deltagare.
Antal anställda: Tre på heltid 
samt 15 säsongsanställda.
www.lovasgarden.se

Lars Rönnbäck och Magnus 
Lind som driver Lövåsgårdens 
Fjällhotell

I höstas uppmärksammades en ny 
manipulationsmetod av lås.  Detta 
resulterade i att certifieringsorganet 
SBSC, Svensk Brand- och Säkerhets-
Certifiering, drog tillbaka godkän-
nanden för lås av alla fabrikat för 

att omarbeta testmetoderna enligt 
den nya informationen som fram-
kommit. Det resulterade också i att 
Assa temporärt stoppade utleve-
ranserna av lås och omkonstruerade 
dem för att motstå nya manipula-

tionsmetoder. Assas omkonstrue-
rade lås har nu genomgått omtest-
ning hos SSF, Svenska Stöldskydds-
föreningen. Resultatet av de testerna 
blev att de från och med den 3 mars 
2009 har fått nya godkännande hos 

SBSC för sina lås.  Därmed kan 
Göthes tillsammans med Assa 
återigen erbjuda godkända lås, 
vilket naturligtvis är mycket positivt 
för Göthes kunder. För mer infor-
mation kontakta Göthes.

Nu är låsen godkända



Exma Rapid motorslutbleck 
erbjuder en stark motoriserad lås-
ning. – Detta är ett elektroniskt 
lås som står för styrka och säker-
het. Låset går att koppla in i de 
flesta dörrar med standardlås av 
god kvalité, säger Håkan Nord-
vall, ägare av Exma som tillverkar 
motorslutblecket.

Exma Rapid erbjuder en stabil lås-
anordning med hög flexibilitet. 
Den kan fungera direkt i Exma 
Access system, men är vanligast 
som ”stand alone”-installation, 
vilket innebär att Exma Rapid 
motorslutbleck utnyttjas som lås-
ning tillsammans med andra 
fabrikanters produkter. 

För att kunna utföra en sådan 
installation åtgår en styrenhet till 

varje dörr. Denna styrenhet fung-
erar då som gränssnitt mot övriga 
produkter.

2005 kom Exma Rapid ut på 
marknaden och Håkan Nordvall 
berättar att motorslutblecket 
snabbt fick ett positivt mottagande 
på marknaden. 

ASSA Addion och ASSA Prion är 
två varianter av ytbehandlingar 
som kan bidra till att vi får ett 
friskare liv. Addion är en metallisk 
antibakteriell ytbehandling för 
exempelvis dörrbeslag som helt 
nyligen presenterades på markna-
den. Prion är en ytbehandling som 
är nickelsäker, d.v.s. säker att ta i 
för människor med nickelallergi.

Vid årsskiftet var det säljstart för 
Addion, ett resultat av ett sam-
arbete mellan ASSA och Polygiene 
AB. Anders Birgersson, som är 
produktchef på ASSA, berättar att 
antibakteriella ytbehandlingar är 
mycket efterfrågade i hela 
Europa.

Bakgrunden är att bakterier 
ofta sprids via händer och de 

kontaktytor som människor vid-
rör frekvent. Handtag och toalett-
beslag på sjukhus, dagis, äldre-
boenden, tågstationer, flygplatser 
är därför naturliga exempel på 
användningsområden.

– Addion är lämpligt i alla typer 
av lokaler där många människor 
vistas och bakterier lätt sprids, 
säger Anders Birgersson och till-
lägger att Addion även är nickel-
säker.

ASSA har också sedan flera år 
lanserat sin nickelsäkra ytbe-

handling Prion, tidigare kallad 
Miralloy.

– I fjol ändrade vi namnet till 
Prion i samband med att vi för-
bättrade tillverkningsprocessen, 
säger Anders Birgersson.
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Nya produkter

Ytbehandlingarna som värnar om vår hälsa

Assas handtag 6616 med 
ytbehandling Addion.

Gästrike Lås är Göthes dotterbolag i 
gästrikeorten Sandviken.

Nu tar Gästrike Lås sats inför en ny 
och spännande framtid. I höstas för-
värvade Gästrike Lås en fastighet av 
det allmännyttiga fastighetsbolaget 
Sandvikenhus. 

Fastigheten är på 2 000 kvadrat-
meter varav byggnaden är på 840 
kvadratmeter.

 Adressen är Sveavägen 18 i Sand-
viken. Tidigare har här bedrivits en 
livsmedelsbutik.

Det är hit som Gästrike Lås ska 

flytta i höst. Då är det renoverings-
arbete som påbörjades för några 
månader sedan klart.

Därmed finns ny plattform för 
Gästrike Lås framtida utmaningar.

– Den här flytten kommer att 
betyda mycket positivt för vår verk-

samhet. Det blir också lättare för 
kunderna att komma till oss eftersom 
vi kommer att få fler parkerings-
platser, säger Per-Åke Johansson på 
Gästrike Lås.

Gästrike Lås flyttar till i nya lokaler

Fakta/Addion

• Den antibakteriella effekten 
uppnås genom att silverjoner 
tränger upp till beslagets yta, 
där processen med bakterie-
nedbrytning tar vid.
• Den metalliska ytan ger en 
mycket hög slitstyrka, vilket ger 
Addion-produkterna lång livs-
längd med bibehållen anti-
bakteriell effekt.
För mer information: kontakta 
Göthes eller gå in på
www.assa.se

Assa OEM 
presenterar utveckling 
av ytbehandling

I mars presenterar Assa OEM en 
utveckling av ytbehandlingen av 
gångjärn som har beteckningen 
048. Det är en ytbehandling 
som ger extra starkt skydd mot 
korrosion av vit och röd rost.

– Vi använder en ny och starkare 
form av seler (förstärkning av 
ytskiktet). Det här är en tillverk-
ning som hela tiden utvecklas, 
säger Kenth Eriksson, som är 
produktions- och kvalitetschef 
på Assa OEM. 

Två ytbehandlingar med extra 
starkt korrosionsskydd är 048 
och 058.

Ytbehandlingen 048, som 
främst används till gångjärn, 
innehåller zink och järn plus en 
seler-förstärkning som skapar ett 
extra starkt skydd. 

Denna ytbehandling ger en 
mattare färg. Ytbehandlingen 
058, som används främst till lås, 
innehåller bara surzink plus seler-
förstärkningen.

– Detta är en nästan lika stark 
ytbehandling som 048. Den 
stora skillnaden är att 058 ger 
en glansigare färg, säger Kenth 
Eriksson.

I det sammanhanget är det värt 
att informera att Assa OEM även 
erbjuder en ytbehandling som 
har beteckningen 057 och passar 
bra till låshus. Men den ytbehand-
lingen innehåller inte den förträff-
liga seler-förstärkningen.

Fakta/
Exma Säkerhetssystem AB

Exma Säkerhetssystem AB, med 
basen i Eskilstuna, startade sin 
verksamhet år 1986 med inrikt-
ning på konsultverksamhet 
gällande mekaniska och elek-
troniska lås och passersystem.
Intimt samarbete har genom 
åren skett med flera kända 
företag i branschen. Exma 
Säkerhetssystem AB har sedan 
2005 utökat verksamheten och 
konstruerar och tillverkar idag 
egna elektromekaniska lås och 
passersystem. Exma Säkerhets-
system AB har som mål att 
utveckla och tillverka elektro-
niska lås av hög säkerhet, som i 
första hand är anpassade till den 
skandinaviska marknaden. 
Kontakta Göthes för mer info 
eller gå in på www.exma.se

Ett uppskattat motorslutbleck

Motor-
slutblecket 
Exma Rapid 
har fått ett 
positivt mot-
tagande på 
marknaden.

Nya produkter

Nya produkter

048

058



Nils Oscar Sundberg kommer från Brändön 
i Norrbotten. År 1882, då Nils Oscar var 17 
år, tog han båten över Atlanten och bodde 
18 år i USA. Där arbetade han hårt och liv-
närde sig som arrendator och odlade olika 
spannmål samt studerade affärsengelska 
på The Bryant & Stratton Business College i 
Chicago. 

Nils Oscar åkte tillbaka till Sverige 1900 
och mötte Ida som han gifte sig med. Där 
fick de så småningom fyra söner. 

Nils Oscar var farfar till Karl-David Sund-
berg (kallad Stålmannen eftersom han var 
före detta VD i SKF Steel AB och ägare Inexa-
profil i Luleå), som blev ägare till Nils Oscar 
Bryggeri & Bränneri. Nils Oscar som var 

Karl-Davids barndomshjälte drog ofta 
rövarhistorier från Amerika. Därför kändes 
det naturligt och riktigt att välja namnet Nils 
Oscar, när Karl-David Sundberg skulle hitta 
ett namn för sina kommande produkter.

I dag brygger Nils Oscar Company, som 
bildades 1996, öl och tillverkar sprit. Brygge-
riet finns sedan mitten av september 2006 
på Fruängskällan i Nyköping och bränneriet 
ligger 23 km nordväst om Nyköping på Tärnö 
i Södermanland där även mälteriet är belä-
get. I produktråd och bryggning arbetar 
några av Sveriges mest meriterade bryggare. 
(Källa: Nils Oscar Company AB:s hemsida.)

www.nilsoscar.se
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Göthes Mötesöl bygger på ölsorten Nils 
Oscar Pils, som lanserades 2007.  Det är ett 
väldigt gott öl med förfining och elegans 
– en riktig Pils!

– Vårt intryck är att Göthes valt ett popu-
lärt öl som verkligen tilltalar en bred publik, 
säger Jonas Kandefelt, vd på Nils Oscar som 
tillverkar ölet.

Han ser fram emot ett bra samarbete med 
Göthes.

– Ja, eftersom Göthes verkar vara ett före-
tag med framåtanda där det samtidigt är 
ordning och reda.

Nils Oscar Pils är ett ljust, friskt öl med 
hög och stram beska. Ölet får sin omiss-
kännliga eleganta arom från den ädla 
Tjeckiska Saazer-humlen som ger ölet en 
frisk, slank och elegant karaktär.

Ölet passar utmärkt till skaldjur, krydd-
stark mat eller som aperitif. Du kan även 
njuta den helt på egen hand, men drick den 
helst inte direkt ur flaskan eftersom man då 
går miste om alla de fina nyanser som 
kommer från de fina råvarorna och den 
långsamma kalljäsningen. Gastronomiskt 
uppför sig Nils Oscar Pils som en torr Ries-
ling eller en Champagne. Beskan i ölet har 
en motsvarande effekt som syran i vinet.

En riktig Pils

Nu kommer vi till en tid på året när det är extra 
trevligt med utflykter i naturen. Det kan handla 
om antingen utflykter på skidor eller vand-
ringar. Oavsett vilket sätt ni föredrar är det lika 
trevligt med bra utflyktsmat. Köket på Lövås-
gården är bra på att skapa utflyktsmackor, så här 
kommer ett tips från Magnus Lind på Lövås-
gården. Han kallar mackan för Lövåsrullen.

Lövåsrullen Ingredienser:
Stomp (lokalt bakat tunnbröd som kan ersättas med 
vanligt mjukt tunnbröd)
Messmör
Rökt renstek (ersätt gärna med rökt skinka om du inte 
har renstek)
Frisésallad (eller annan god krispig sallad)
Ärtskott
Gurka
Tomat
 
Bred på önskad mängd messmör på stomp-
brödet/tunnbrödet. Lägg tunna skivor av ren-
steken/rökt skinka på messmöret. Komplettera 
med sallad, ärtskott, gurka och tomat. Rulla 
ihop brödet och paketera i folie eller annat 
lämpligt omslag. Låt er väl smaka!

Visst ser Lövåsrullen god ut.

God mat för utflykten

Matnyttigt

Om Nils Oscar Sundberg och företaget


