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Vår gåva är viktig!
God Jul och Gott Nytt År –
Nytt År!
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Låt Julklappen göra skillnad!
2018 går nu mot sitt slut och det börjar bli dags
att lägga ännu ett intressant och utvecklande
verksamhetsår bakom oss, och se framåt mot
nya utmaningar i en allt mer föränderlig marknad som vi verkar inom. Vi ser det som att nya
tider är nya möjligheter, då Göthes Koncernens
DNA har en härlig blandning av konservativ tradition, stabil kontinuitet och nytänkande, som
genomsyrar allt vi gör och hur vi gör det!
Med detta nummer av Team News vill vi från
Göthes Koncernen passa på att sända en hälsning till er alla och tacka för ert förtroende
under året - Ni är viktiga för oss och Vi vill vara
viktiga för er!
Med rubriken ”Låt julklappen göra skillnad”
menar vi att ett bra alternativ till den traditionella julklappen, är en gåva till ett välgörande
ändamål som ligger oss varmt om hjärtat, och
för oss inom Göthes koncernen har det allt
sedan 1992 varit forskningen kring Diabetes i
allmänhet och i synnerhet diabetes typ 1, även
kallat ”barndiabetes”.
Varje dag får två barn i Sverige en livstidsdom!

De drabbas av typ 1 diabetes – en sjukdom som
vetenskapen idag varken har förklaring till eller
bot. Det är en autoimmun sjukdom där kroppens egna produktion av insulin i princip upphört. I Sverige idag har runt 5 % av befolkningen (500 000) diabetes varav ca 15 % Typ 1
dvs 75 000. Enligt WHO Hälsorapport har ca 8;5
% av världens befolkning diabetes idag. Sverige
har efter Finland världens högsta frekvens av
diabetes typ 1!

tidigare Nyårslöften kvarstår;
•
”Vår Kunskap = Er Trygghet!”
•
”Vår Passion = Er Framgång!”
Tack för i år och väl mött 2019!

Håkan Östlund, VD

Men vi har visionen och förhoppningen, att
vårt bidrag till www.barndiabetsfonden.se , Pg
90 00 59 – 7, skall göra skillnad och hjälpa forskningen att komma ett steg närmare lösningen
och besegra diabetes typ 1, enligt devisen
”Ingen kan göra allt, men alla kan göra något och
tillsamman kan vi göra mycket”.
Jag hoppas att vi träffas på vårt kommande 10
års jubileum av ON ICE i Falun, den 13 februari
2019, där vi har en lås & beslagsmässa, föredrag
av RISE samt Bryttest på en RC 4 klassad ståldörr, som du kan läsa mer om i tidningen.
Nytt år, nya förhoppningar, nya mål men våra
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Thomas Larson: från bil- och nätverksförsäljare till lås och beslag
Thomas Larson började sin beslagskarriär på Industribeslag Sjögren AB 2013 i Kungsbacka. Idag är Thomas
stationerad i Göteborg med försäljningsansvar mot
OEM Trä, Snickerier, Dörr- & Fönsterproducenter.
-Det hann bara bli ett år på Industribeslag innan förvärvet där vi blev ett med Göthes säger Thomas och
förklarar vidare att det var både en utmanande och
rolig tid.
-Fusionen mellan Göthes och Industribeslag innebar
en sammanslagning av två företagskulturer till en. Det
förde också med sig övergången till ett gemensamt
affärssystem som initialt blev Göthes existerade affärssystem, Navision. Parallellt med detta arbete så startade vi upp ett projekt för att byta affärssystem till ett
nytt för båda företagen. Resultatet av det blev Bison
som är ett toppmodernt system. Här kan vi utveckla
funktioner allt eftersom våra krav och önskemål på
funktioner ökar i takt med digitalisering och att vi
växer.
Att ta sig igenom en utmaning ger också ett tillfredställande och det var just det som hände.
-Vi löste gemensamt de utmaningar som uppstod.
Man lärde känna nya människor och vi tog lärdom av
varandra. Teamkänslan fanns redan med från början
och det är den vi lever på idag, säger Thomas när han

minns tillbaka.
Efter några år i branschen har Thomas hunnit bli varm
i kläderna och trivs mycket bra sin roll och sin huvudsakliga arbetsuppgift i att utveckla relationerna med
befintliga och nya kunder. Ett brett område som inkluderar ansvar för produkt, pris och distributionsmodellen samt planering och genomförande av relationsbyggande aktiviteter som workshops, utbildningsträffar, mässor etc.
Inom fem år ser Thomas Göthes Industribeslag som en
av de ledande skandinaviska distributörerna av lås och
beslag mot OEM. Främsta skälet till det är alla våra
kunniga medarbetare samt att vi har de muskler som
krävs för att utveckla verksamheten.
Familjen består av fru och två barn. Den största delen
av fritiden ägnas åt barnens sportaktiviteter. När tid
finns över så blir det också en del löpträning, tennis
samt att snickra på huset i Orust där familjen har ett
sommarställe. Vidare har Thomas ett stort mat- och
vinintresse och föredrar den här årstiden en mustig
köttgryta med en flaska Crozes-Hermitage Les Meysonniers 2016.

gothes.se/

Mirka Iridium
Mirkas nya slippapper Mirka Iridium är resultatet av
flera års utvecklingsarbete. Iridium är tillverkad med
avancerad teknik, fulländad för hastighet och effektivitet. Produkten avverkar snabbare med färre steg
från grov till fin yta. Tack vare den nya precisions
beläggningen slits inte slipmaterialet ut som traditionellt slippapper; det stöter praktiskt taget bort damm,
så kornen håller sig skarpa längre. Dammutvinningen

är effektiv och praktisk med Mirkas nya multihålsmönster vilket skapar en ren och hälsosam arbetsmiljö. Det är bara att fästa produkten och börja slipa.
Iridium fungerar utmärkt på både mjuka och hårda
ytor. Produkten lämpar sig för bearbetning av material i plast, metall, trä och komposit. Slipmaterialet
finns tillgängligt i grovlekarna 40-600.

Mirka Novastar
Mirka Novastar är en innovativ filmprodukt tillverkad
med nyskapande teknologi som hanterar krävande
ytor med oväntad enkelhet. Den anmärkningsvärda
avverkningen av Novastar i grova grovlekar och enastående ytfinish i finare grovlekar får jobbet gjort
snabbare med färre steg. Denna tuffa premiumprodukten tillverkas för att hålla länge och gör att du kan
slipa längre. Den nya precisionsbeläggningen stöter
praktiskt taget bort damm, vilket gör att du slipper

igensättning. Novastar är idealisk för hårda ytor där
ett tufft slipmaterial krävs. Dammutvinningen är
effektiv med Mirkas nya multihålsmönster. Novastar
är helt vattentät och lämpar sig både både för torroch våtslipning. Produkten lämpar sig väl för bearbetning av material i trä, metall och komposit. Slipmaterialet finns tillgängligt i grovlekarna 80, 120, 150, 180,
P240, P320, P400, P500 och P600.

FAKTA/Mirka

slipsystem. Mirka är ett finskt familjeföretag som
grundades i Helsingfors 1943 av ingenjör Onni
Aulo. 1962 flyttade företaget till Jeppo på Finlands
västkust där huvudkontoret än idag ligger. Mirkas
produkter tillverkas i Jeppo, Oravias och Karis i Finland och exporteras därifrån till mer än 80 länder
runt om i världen. Mirka har dotterbolag i Europa,

Mirka är världsledande inom slipmaterialteknologi
och erbjuder ett brett sortiment högklassiga slipprodukter, verktyg och hela slipsystem för speciella
behov. Mirkas unika koncept med dammfri
slipning i kombination med effektiva ytbehandlingsmetoder, erbjuder kunderna ett komplett

mirka.com/sv/se/

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

Upplaga: 13 426 exemplar.
Grafisk form: Yovana Östlund.

Nordamerika, Sydamerika och Asien. Mirka hade
1223 st medarbetare utspridda över hela världen
vid utgången av 2017 och omsatte då 271,4 miljoner EUR. Nuvarande ägare till Mirka är bröderna
Peter och Henrik Höglund.

Tryck: BrandFactory AB
Text: Håkan Östlund

Pocketkarmar från Eclisse – spar värdefullt utrymme

Bygg smart och spar utrymme. Så tänker de som
använt pocketkarmar (skjutdörrskassetter) från italienska Eclisse. (Göthes Industribeslag är exklusiv
agent i Sverige och Norge). Beräkningar visar att,
genom att vända denna lösning, går det att spara ca
1 kvadratmeter i bostadsyta eller annan aktuell lokal,
per infälld skjutdörr. Därmed skapas möjlighet att
bygga extra prisvärda bostäder.
Eclisse pocketkarmar kan användas vid nybyggnation eller i redan befintliga väggkonstruktioner.
Sex fördelar med pocketkarmar från Eclisse:
* Enkelt att montera.
Snabbt montage genom att konstruktionen är gjord
av stålprofiler som ”klickas ihop”.
* Patenterad demonterbar skjutdörrskena i aluminium.
Ger möjlighet till demontering av skena och dörr

utan att behöva riva väggen.
* Stabil konstruktion i stål
* Korrosionsmotståndig
Bra i fuktigt utsatta miljöer, typ badanläggningar,
fastigheter i sjö- och havsnära miljöer mm.
* Möjlighet till tillval:
Komplett listkit av trä som gör att det slutliga resultatet smälter in i helheten. Anti-slam funktion dold i
skenan som ger mjuk stängning/öppning.
* Garanti: Vi lämnar 12 års produkt - & funktionsgaranti.
Pocketkarmar från Eclisse säljs komplett med skjutdörrsbeslag för max 100 kg dörr och passar för väggtjocklek 95/120 mm. Levereras i kompakta DIY-kit för
butik med illustrativ monteringsanvisning. Finns för
enkel- alternativt pardörr. Listkit finns I kulörvarianterna vit alt. ask. Säljs exkl. dörr.

För ytterligare information. Kontakta försäljnings
ansvarige Per Yman. E-post: per.yman@gothes.se
Tel: 070-313 48 01.

eclisse.it/
FAKTA/Eclisse
Eclisse är ett italienskt företag som har huvudkontoret inte långt från Venedig. Företaget grundades 1989 av Mr Luigi De Faveri. I dag är han 79
år och fungerar fortfarande som företagets vd
och är hundraprocentig ägare. Eclisse har i över
två decennier varit marknadsledare av pocketkarmar i Europa. All tillverkning sker i Italien.
Eclisse omsätter 38 miljoner euro och har 160
medarbetare. Eclisse är också moderbolaget i en
koncern med tio dotterbolaget som finns på
flera platser runt om i världen.

ASSA ABLOY pallar trycket!
Med kraftfulla verktyg försöker vi bryta oss genom en
säkerhetsklassificerad ståldörr. Missa inte vår gnistrande
uppvisning där vi sätter våra produkter på prov!

Besök oss på Göthes ON ICE 13 februari 2019.
Har vi fel adress, mottagare eller att du önskar avregistrera dig, Sänd ett mail till adressen: ab@gothes.se

Fryst cheesecake med apelsin och pepparkaka
Med en julig, apelsinsmakande cheesecake färdig
i frysen är du kalasklar på ett kick. Bara att stjälpa
upp på ett ﬁnt fat och strössla med pepparkakskross. Julens bästa dessert!
Ingredienser
Portioner: 8
•
4 dl vispgrädde
•
4 ägg
•
2 dl socker
•
400 g färskost av philadelphiatyp

•
•

ﬁnrivet skal av 1 1/2apelsin
150g pepparkakor

5.

Så här gör du
1.
Vispa grädden fast.
2.
Dela äggen i gulor och vitor. Vispa gulorna
med sockret ljust och ﬂufﬁgt.
3.
Vispa ner färskost och ﬁnrivet skal av 1 apelsin
(för 8 portioner).
4.
Vispa äggvitorna hårt. Vänd försiktigt ned
först grädden och därefter äggvitorna i

6.
7.
8.
9.

blandningen.
Klä insidan av en form (ca 1 1/2 liter för 8 portioner) med plastfolie. Häll smeten i formen.
Mixa pepparkakorna till ett smul. Fördela smulet över formen, men spara lite till garnering.
Ställ i frysen i minst 4 timmar.
Ta ut cheesecaken ca 15 minuter före servering. Stjälp upp formen på ett fat och ta bort
plastfolien.
Garnera med pepparkakssmul och resterande
apelsinskal.

I TN # 4 – 2016 efterlyste vi tips på läsarnas egna favoritrecept, och vi fick ett
passande Julrecept av Tommy Andersson, Kopparstaden AB, som vi ”bjuder”
på i detta julnummer av vår tidning.
Alla läsare får gärna fortsätta att skicka
förslag på recept, och de recept vi väljer
att publicera belönas med en Göthes
present.
Välkommen att maila dina recept till;
kristina.ostlund@gothes.se;
BON APETIT!

FALU JULÖL
Går att beställa i hela landet från och med 1:a
november 2018.
En mörk ale med chokladtoner, kryddad med mandel, kanel, saffran och kummin.
Mycket smakrik trots den låga styrkan på 4,7 %.
Passar lika bra till julmaten som till Kalle Anka.

Villovägens Bryggeri brygger nu ca. 30 000 liter öl
per år, fördelat på tio olika starköl, som alla finns på
Systembolaget.
Även om Falun med omnejd är den primära marknaden går alla sorter att beställa via Systembolaget
i hela landet.

VILLOVÄGENS BRYGGERI AB
Faluns eget bryggeri – Villovägens – grundades i en
källare på Villavägen i Falun 2013.
Universitetslektor Sven Eklund med en doktorsavhandling i datorteknik i bagaget skiftade helt
inriktning i livet till att bli sin egen bryggmästare.

SPRUTHUSET (Bryggeriet)
Spruthuset uppfördes 1884 som förvaringsplats för
brandkårens nyinköpta ångspruta. I tornet hängdes
brandslangarna på tork.
Huset gjorde tjänst som brandstation fram till 1911.
Senare har det varit fiskaffär, turistbyrå, hantverks-

bod och café i Spruthuset.
Flytten av Villovägens Bryggeri till Spruthuset
innebar att Villovägens Bryggeri även blev ett
besöksmål, och inte bara ett bryggeri.
Förutom att man brygger öl i Spruthuset, har man
även mat- och öl provningar.

KURIOSA:
Uttrycket att man är ”på fyllan och Villan” är riksbekant. Men det är inte lika vanligt att man känner
till var uttrycket kommer ifrån.
Det har inget att göra med att ”villa bort sig” som
många tror. ”Villan” var helt enkelt en krog på
Villavägen i Falun på 1800-talet och det var där
man var ”på fyllan”.
Villavägen kom då också att kallas Villovägen i
folkmun.
Ett ganska givet namn på det nystartade bryggeriet 2013, då Villan låg tvärs över gatan från bryggeriet.

villovagens.se/

Göthes AB
Box 1928
SE-791 19 Falun

Roxnäsvägen 14, Falun.
Enspännarvägen 1, Stockholm.
Britta Sahlgrens gata 1, Göteborg.

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

