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Kom till
Mötesarenan
Mötesarenan har blivit
en uppskattad tradition.
Det är en mässa med
hög trivselfaktor som
ingen vill missa. På sista
sidan ﬁnns inbjudan till
årets mässa. Kom ihåg
att det är först till kvarn
som gäller.
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Munkbesök
från Thailand
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Mötesarenan – en tradition för våra affärspartners!
Mötesarenans filosofi anno 2008
Vad är en Affärspartner?
Kom alltid ihåg att en affärspartner är den betydelsefullaste personen i våra företag.

Affärspartnern ...
... är inte beroende av oss utan vi är beroende denne.
... betyder inte avbrott i vårt arbete – affärspartnern är målet för detsamma.
... gör oss en tjänst då de köper av och säljer till oss.
... är i själva verket en del av våra företag, inte en utomstående.
... är inte bara ett organisationsnummer utan också en mänsklig varelse av kött och blod
med samma känslor och reaktioner som vi själva.

För en tid sedan ﬁck
Göthes besök av fyra
munkar från Thailand.
Varför kom de till Falun
och Göthes? Vad innebär buddismen? Svaren
på dessa frågor får ni
om ni läser artiklarna i
detta nummer av TGN.

... är en person som för fram sina önskemål till oss, och det är vår sak att tillfredsställa
dessa önskemål.
... är en juridisk och fysisk person som vi har förmånen att göra affärer tillsammans med,
och på detta sätt skapa trygghet och arbetsglädje.
... förtjänar för den skull den mest artiga och uppmärksamma service vi kan ge!

Det kallar vi kort och gott Partnerskap!
(Partnerskap = partnerservice och kunskap)

Sid 3
Spännande
produktnyhet

Nu gör nästa generation gångjärn entré på
marknaden. Det är Dr
Hahn som presenterar
frontmonterade serien
Türband 4.

Sid 2

Göthes AB
Box 1928
791 19 Falun

Hoppas ni haft en trevlig sommar
och kan med kraft se fram emot
höstens utmaningar. Det här
numret av Team Göthes News är
också en inbjudan till Mötesarenan (se sista sidan). Det är med
glädje och stolthet som jag kan
konstatera att Mötesarenan har
blivit en uppskattad tradition.
Koncernens medarbetare inom
Göthes, Neco och Gästrike Lås har
tillsammans arbetat fram ett koncept som uppskattats av våra affärspartners.
Nu är det dags igen, nämligen
Besöksadress: Roxnäsv. 14
Tel: 023-480 00
Fax: 023-480 20

onsdagen den 8 oktober.
Hoppas att Mötesarenan anno
2008 stämmer i tid och rum med
din kalender, och att vi får förmånen att se dig som vår gäst och
aktiva affärspartner hos oss i Ejendals Arena.
Mötesarenan rundas av med
mingel, föredrag, middag och
ishockeymatchen med stort ”M”
denna säsong: slaget om Siljan
mellan Leksans IF och Mora IK.
Vi vill naturligtvis att Mötesarenan ska vara ett tillfälle för möten,
information om de senaste produktnyheterna inom lås, beslag,

E-post: ab@gothes.se
Hemsida: www.gothes.se

bygg och industri, kombinerat med
mat, skratt och glädje i goda affärspartners lag.
Vi vill också poängtera att för oss
har Mötesarenan också en annan
betydelse. Nämligen den som
framgår av illustrationen ovan.
Vi ses i Ejendals Arena!

Håkan Östlund
VD

Filial: Kabelgatan 4
434 37 Kungsbacka
Fax: 0300-742 10

Matnyttigt
En snabb curry för 2 personer

Det är många som reser till
Thailand och blir förtjusta i den
thailändska maten. Därför ger vi
här ett tips på en snabb curry!

1 liten burk bambuskott
0.5 dl sockerärtor
Skär kycklingﬁlen i små bitar,
koka kokosmjölken tillsammans
med currypastan och rör om.
Lägg i kycklingfilén när det
kokat upp. Lägg i grönsakerna

Gaeng Ped (Röd thaicurry)

4 dl kokosmjölk
1,5 msk röd currypasta
1 msk ﬁsksås
2 limeblad
300 gr kycklingﬁle
1 tsk socker

efter ca tio minuter, när kycklingen kokat klart.
Servera med jasminris om så
önskas och garnera med söt basilika och röd chili. Snabbt, gott
och enkelt!

Läs hela artiklarna på www.gothes.se

Kostnadsbesparande Türband 4 gör succé

Proﬁlen
Sven Rosén
Sven Rosén på Öhrlings PricewaterhouseCoopers har varit
revisor på Göthes sedan mitten
av 1980-talet. Därför har han i
många år haft ett nära samarbete både med Håkan
Östlund och hans framlidne
far Bengt:
– Bengt och Håkan Östlund är
två framgångsrika entreprenörer och företagare. Som
revisor vill man gärna förknippas med sådana duktiga företagsledare, säger Sven Rosén
och förklarar charmen med
Göthes:
– Jag tänker på att hela koncernen, med Göthes, Neco och
Gästrike Lås har ett utvecklat
framgångsrecept inom områden från lås och beslag till bygg
och industri. Lägger vi dessutom till Göthes fastighetsområde och Håkans engagemang
för Leksands IF så förstår man
att detta är ett uppdrag som
innehåller många spännande
delar.
Svens stora fritidsintresse är
golf. På frågan om vilka banor
som är bäst i Dalarna blir svaret:
– Idre och sedan måste jag
nämna Samuelsdal i Falun
eftersom det är en bana som
passar bra för ungdomar och
äldre spelare. Samtidigt har
Sven blivit alltmer motorintresserad. Nyligen åkte han bland
annat Midnattssolsrallyt mellan
Kristianstad och Karlstad.
– Det var en upplevelse jag
gärna är med om igen, säger
Sven Rosén.

Nu gör nästa generation frontmonterade gångjärn entré på
marknaden. Det är Dr Hahn
som presenterar serien Türband
4, som är en uppföljare till Türband 3. Türband 4 är både starkare och snabbare än de gångjärn
som hittills erbjudits. Monterat
och klart är totalkostnaden lägre.

mån och är lättare att justera än
Türband 3. Tack vare Türband 4
går det att justera en monterad
dörr med gångjärn utan att man
först måste demontera dörrbladet.
Justeringsmånen är horisontellt
± 2,5 millimeter samt vertikalt -2
till +3 millimeter. Tätningstrycket
kan justeras ± 0,5 millimeter.

Nya produkter

Instruktioner i mobilen
För att göra eventuella justeringar
ännu enklare ﬁnns nu möjlighet
att få justeringsanvisningar nedladdade till mobiltelefonen. Det är
bara att gå in på www.tb-4.de och
sedan följa instruktionerna så
kommer informationen direkt i
mobiltelefonen.
Skönheten har också en stor
betydelse för helhetsintrycket.
Därför är detta en serie gångjärn
med en extra läcker design.
Peter Stenberg är övertygad om
att Türband 4 kommer att dominera marknaden i framtiden. Inom
kort har de helt ersatt Türband 3serien, som utgår under hösten.
Türband 4 ﬁnns redan nu på lager
hos oss på Göthes.

Poängen med Türband 4 är att
gångjärnet är betydligt enklare att
montera än tidigare. Det innebär
att det blir en blir en lägre totalkostnad när man räknar samman
inköpspriset och montaget.
– Jämfört med föregångaren
Türband 3, som monteras med
hjälp av en förstärkningsplatta,
alternativt distansbussning, monteras Türband 4 med hjälp av en
ankarskruv. Denna förenkling i
arbetet innebär en tidsbesparing
på minst 50 procent av arbetstiden. Och tid är som bekant
pengar, säger Peter Stenberg,
marknadsansvarig på Dr Hahn i
Skandinavien och Baltikum.

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

En version av den nya serien av
Türband 4. Notera den läckra
designen.
Intressanta fakta
Peter Stenberg tillägger att Türband 4 också har en större juster-

Upplaga: 8 200 exemplar.
Produktion, reportage och samordning:
Dala Media AB

Foto: Dala Media AB och OneHouse
Graﬁsk form: OneHouse
Tryck: Intellecta Strålins.

Ingredienser till
måltidstipset Snabb
curry: Kokosmjölk,
röd curry, limeblad,
vitlök, sockerärtor.

Läs hela artiklarna på www.gothes.se

Munkar från Thailand på besök

Vinn på ditt
hockeykunnande!

En dag ﬁck Göthes besök av fyra
munkar från Thailand. Jirapat
Akarasena Östlund, medarbetare på Göthes låsverkstad och
som är född i Thailand, såg till
att besökarna ﬁck mat och en
trevlig dag i Falun.

Nu stundar den mest spännande
allsvenska säsongen på länge.
Det blir en säsong där Leksands
IF gör en satsning med ett intressant lag. Leksand kommer att
spela i en serie som består av
ärkerivalen Mora samt förväntade
topplagen Malmö, AIK och
Västerås som också satsar hårt.

Tänkvärt

Hur kommer det att gå? Häng
med i vår tipstävling. Fyll i
talongen ta chansen att vinna
fina överraskningspriser priser
som kommer att delas ut efter
säsongen.
ALLSVENSKAN 2008-2009

Jirapat Akarasena Östlund framför de fyra munkarna från Thailand
som besökte Göthes.
det var ett celebert besök för dem
som driver dessa tempel.
Jirapat brukar regelbundet
besöka templet i Ulfshyttan och
det var därför som hon kom i kontakt med delegationen som gärna
ville se Falun och besöka Falu
Gruva och Carl Larssongården i

Sundborn.
– Jag välkomnade dem till
Falun och Göthes på lunch, eftersom munkar ej äter efter kl 12.00.
Det var en del av resan som de
uppskattade väldigt mycket,
berättar hon.

Fakta Buddhismen
Många har säkert kommit i kontakt med buddhismen – en religion som präglar samhället i en stor del av Sydostasien.
Här presenterar vi några punkter som kan bidra till att förklara denna religon:
• Buddha = den upplyste.
• Siddharta Gautarna föddes i Nepal 560 före Kristus. Han ﬁck namnet Siddharta Buddha eftersom han nådde den totala upplysningen efter
att följt sin egen väg (den gyllene medelvägen) i samhället.
• Buddhismen är en ﬁlosoﬁ eftersom det inte ﬁnns någon gud.
• Buddhismen andas tolerans och förståelse och bejakar andra religioner.
• Buddhismen lägger tyngdpunkten på att se, veta och förstå genom vishet och kunskap och inte genom tro, som är så vanligt inom de
ﬂesta andra religioner.
• Tanken är att det man gör i dag ger resultat i morgon. Drivkraften och törsten av att leva ska vara så stark att man föds på nytt. Här tror
man på nästa liv/existens (evig reinkarnation).
• Meditation är ett viktigt buddistiskt verktyg som rensar sinnet från störande tankar.
• Thailändare tror att buddhismen är en av de tre krafter som ger deras kungadöme sin styrka och kraft: Buddhismen + monarkin +
nationen.
• Buddhismens tre grundlagar är: Evig reinkarnation, vilket påverkas av tidigare liv. Karma (lagens hjul), ﬁlosoﬁn om orsak och verkan.
• Nirvana upplysningen (upplysningen), är det tillstånd som befriar oss från cykeln av ständig återfödelse.
• De fyra sanningarna som enligt Buddha kan befria människan är:
1) Sanningen om Dukkha (Lidande, smärta och sorg).
2) Sanningen om att Dukkha uppstår.
3) Den nobla sanningen om Dukkhas upphörande.
4) Den nobla vägen som leder till utsläckande av Dukkha.

17 sep
20 sep
24 sep
28 sep
1 okt
8 okt
10 okt
12 okt
15 okt
17 okt
21 okt
24 okt
26 okt
29 okt
31 okt
10 nov
12 nov
15 nov
19 nov
21 nov
26 nov
28 nov
3 dec
5 dec
7 dec
10 dec
12 dec
14 dec
26 dec
30 dec
5 jan
7 jan
10 jan
14 jan
16 jan
21 jan
23 jan
25 jan
30 jan
11 feb
14 feb
18 feb
20 feb
25 feb
27 feb

Namn
Företag
Telnr

Vill du ha en extra tidning? Har vi fel adress, eller fel mottagare? Sänd ett mail till adressen:
ab@gothes.se eller faxa till: 023-480 20.
Beskriv gärna kort vilket förhållande du har till Göthes.

Leksand – Troja/Ljungby
Oskarshamn – Leksand
Leksand – Borås
Västerås – Leksand
Leksand – Växjö
Leksand – Mora
Sundsvall – Leksand
Björklöven – Leksand
Leksand – Mariestad
Nyköping – Leksand
AIK – Leksand
Leksand – Nybro
Leksand – Bofors
Almtuna – Leksand
Leksand – Malmö
Troja/Ljungby – Leksand
Malmö – Leksand
Borås – Leksand
Leksand – Västerås
Växjö – Leksand
Leksand – Björklöven
Mora – Leksand
Sundsvall – Leksand
Mariestad – Leksand
Leksand – Nyköping
Bofors – Leksand
Leksand – AIK
Nybro – Leksand
Leksand – Almtuna
Leksand – Oskarshamn
Leksand – Troja/Ljungby
Oskarshamn – Leksand
Leksand – Borås
Västerås – Leksand
Leksand – Växjö
Björklöven – Leksand
Leksand – Mora
Leksand – Sundsvall
Leksand – Mariestad
Nyköping – Leksand
Leksand – Bofors
AIK – Leksand
Leksand – Nybro
Almtuna – Leksand
Leksand – Malmö
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Faxa talongen till 023-480 20 senast 12 september 2008

– I Thailand är det tradition att
bjuda på mat när munkar kommer på besök. Därför kändes det
ﬁnt att Håkan Östlund och de
andra på Göthes visade en så stor
gästfrihet när munkarna kom,
säger Jirapat.
Det är kanske inte så konstigt
med tanke på att Göthes i många
år haft ett stort engagemang för
befolkningen i Thailand.
Anledningen till besöket i
Falun var en stor konferens i Tyskland som hölls mellan buddistmunkar som verkar och arbetar i
Europa. I samband med konferensen passade fyra munkar på att
resa runt i Norge och Sverige för
att bland annat besöka de buddistiska templen i Oslo, Ragunda
och Ulfshyttan. En av munkarna
motsvarade ärkebiskops rang, så

Välkommen till MÖTESARENAN 8 oktober 2008

Program
13.00 – 14.00
13.00 – 16.00
16.00 – 16.30
16.30 – 18.30
19.00 –
21.30 ca

Alla andra kommer – kommer du?

och entreprenadföretag.
• Bygg förförbyggtillverkande industri och mekaniska
• Industri
verkstäder.

•

Allt inom
Lås och beslag för dörr-, fönster-, fasad-, port- och
hustillverkare samt byggföretag, fastighetsägare
och -förvaltare.

Incheckning med biljettutdelning.
Mässa i Ejendals Arena.
Mingel i mötesbaren i Tennishallen.
Middag med föreläsning av Christer Abris .
Leksand-Mora ”Slaget om Siljan”.
After Ice i mötesbaren i Tennishallen.

– en dag för spännande kontakter samt ”Slaget om Siljan”.
Mötesarenan 2008: En eftermiddag med de senaste och viktigaste produktnyheterna från de ledande tillverkarna, kombinerat med att träffa leverantörer
och kollegor för att mot kvällen sedan avsluta med god mat och dryck och
säsongens hetaste hockeymatch: slaget om Siljan mellan Leksands IF – Mora IK.
Det är Mötesarenan 2008! Mötesarenan har blivit en succéartad tradition bland
Göthes, Necos och Gästrike Lås kunder, och nu bjuder vi in igen. Den 8 oktober
och Ejendals Arena är det som gäller!

match.

• Kraftfulla möten.
• Mässa med produktnyheter från våra främsta
leverantörer.
• Mingel och middag i Tennishallen intill Ejendals Arena.
• Föreläsning av Christer Abris.
• ”Slaget om Siljan”! Leksand-Mora, höstens hetaste
Begränsat antal platser. Först till kvarn gäller…

Välkomna!
Anmälan
Anmälan kostar 100 kronor + moms/per person. I avgiften ingår mässa,
middag, föreläsning, vickning och naturligtvis biljett till ”Slaget om
Siljan” (Leksand-Mora). Anmälan är bindande och förutsätter att du
deltar under mässan, där du erhåller din hockeybiljett . Eftersom priset
är starkt subventionerat måste vi ta ut en avgift på 500 kronor om en
anmäld deltagare inte dyker upp eller vid sen avbokning (3 dagar innan
och/eller utan laga förfall).
FAXA din anmälan till 023-480 20 senast 19 september!
Anmälan bekräftas med en faktura från oss.
Namn: .…………………………………………………………………
Företag: ………………………………………………………………
Tel: …………………………………………
Önskar hjälp med hotellbokning, kontakta mig!

Mer info på www.gothes.se/motesarenan2008.pdf
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