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Utﬂykt i Dalarna
Dalarna är så mycket
mer än Runn, Siljan och
Sälenfjällen. I det här
numret av TGN gör vi en
annorlunda bilutﬂykt
som börjar vid Göthes
och slutar vid Greenverket i Tällberg. På
färden passerar vi en
mer okänd sida av
Dalarna.
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Vi säljer en funktion – inte en produkt
Göthes funktion och roll på den så kallade
OEM-marknaden*, avseende dörr- fönsteroch fasadtillverkare, är följande:
 Leverantöroberoende
Grossisten
 Teknisk säkerhetsrådgivning
Konsulten
Distributören  Intelligent logistik
Vår affärsidé anno 2009
är följande:
Göthes skall genom sin roll och
funktion som en leverantörsoberoende grossist, med tekniskt
kunniga medarbetare, säkerhetskonsulter, samt rationell
lagerhantering och distribution,
intelligent logistik, vara en
mervärdeshöjande affärsprocess,
avseende lås, beslag och säkerhetsprodukter och tjänster till OEMProjekt och Objektmarknaden.
Göthes affärssystem som grossist,
konsult och distributör skall skapa
högsta möjliga mervärde och
affärsnytta till alla våra kunder
och leverantörers behov i vår
gemensamma relevanta ﬂödesoch värdekedja.

Spännande
produktnyheter –
och information
Som vanligt presenterar
vi ﬂera intressanta
produktnyheter. Det
handlar om proﬁlanpassade monteringsstolpar från Robust, nya
lås och krav på dessa
samt smalproﬁlbehör
och draghandtag i aluminium från HOPPE.

Sid 3
Ett gott matbälte
Dagens mat och drycktips bygger på råvaror
från axeln Hedemora,
Gustafs och Vika. Där
produceras klassisk
svensk mat som uppskattas av många
svenskar. Vi ger tips om
läckra sommarmackor
och god öl.

Sid 4
Sommartider på Göthes
Beslag har stängt veckorna 28,
29 och 30. Säkerhet och Teknik
har öppet hela sommaren.
Beslagsjour tel 023-480 19
Säkerhet tel: 023-480 19.
Teknik tel: 023-480 25
Jourfax, samtliga avd.:
023-480 20.

Göthes AB
Box 1928
791 19 Falun

Jag kommer att beskriva våra olika
mervärden för respektive roll och
funktion och börjar i denna ledare
med Grossisten Göthes. Göthes
roll som din grossist i värdekedjan
erbjuder dig som vår affärspartner
följande:
• För din berättigade önskan om
frihet att kunna välja.
• För den trygghet som endast
originalkvalitet och kända varumärken kan ge.
• För den objektivitet som du
enbart kan få från en
leverantörsoberoende grossist.
• För den bredd och djup, mångfalden vår produktportfölj
erbjuder.
• För den kvalitet, service och
kompetens som våra utvalda
produktägare garanterar.

• För den av oss utvalda produktägarens goda förmåga att leva
upp till produktansvarslagen och
garantiåtaganden om något mot
förmodan skulle hända.
Detta kallar vi på Göthes kort och
gott: ”Starka partners … kring en
stark kärna!”
Göthes som Grossist uttryckt
i siffror blir: 13 000 artiklar i
lager, till ett lagervärde om 20
Mkr, förvarat i 4 000 m2 fastighet – vårt lager är ditt lager!
Alla vi affärspartners (kunder
och leverantörer) i vår relevanta
värdekedja påverkar priset på den
slutgiltiga produkten. Bättre styrning av flödeskedjorna betyder
högre mervärde och kundnytta till
slutkunden. Idag konkurrerar

marknaden inte längre individuellt,
den konkurrerar genom de ﬂödesoch värdekedjor i vilka de ingår. Då
krävs det att man samarbetar!
Göthes erbjuder dig sin optimerade
ﬂödes och värdekedja som grossist,
konsult och distributör!
Glad sommar och väl mött igen
i höst och nästa nummer av TGN,
då jag beskriver vår roll som
Konsult! Välkommen till vår ﬂödesoch värdekedja!!

Håkan Östlund
VD

*OEM är en förkortning av det engelska ordet Original Equipment Manufacturer, vilket avser en kund som tillverkar den slutgiltiga produkten, som kan bestå av
egentillverkade komponenter eller en kombination av egentillverkade och inköpta komponenter.

Besöksadress: Roxnäsv. 14
Tel: 023-480 00
Fax: 023-480 20

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

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

SIS-TR 29 säkerställer
gällande standard
Det ställs många krav på de ingående delarna i en godkänd låsenhet. Bland annat ska låshus och
låscylinder klara manipulation
och dyrkning i en fastställd
utsträckning. Den senaste tiden

har dock manipulation av låshus
omtalats mycket i branschen.
Därför har det blivit aktuellt att
se över testmetoderna för att
säkerställa att gällande standards
upprätthålls. Dokumentet som
beskriver de nya testmetoderna
heter Teknisk Rapport, SIS-TR
29. Ni kan läsa mer Läs mer på

www.sis.se.
De så kallade SSF-normerna
ligger ofta till grund för försäkringsbolagens villkor. Dessa
normer hanteras av SSF (Svenska
Stöldskydds Föreningen) på uppdrag av Försäkringsförbundet.
SSF 200 speciﬁcerar skyddsklassning av objekt, till exempel en

butik, en banklokal eller kontor.
Skyddsklassningen pekar i sin tur
på det val som ska göras av lås och
behör. Ett vedertaget begrepp för
detta är godkänd låsenhet enligt
SS 3522. För att uppfylla kraven
för godkänd låsenhet ställs krav
på alla ingående komponenter;
låshus, låscylinder, slutbleck och

Läs hela artiklarna på www.gothes.se

En sommarutﬂykt från Göthes till Greenverket – från G till G!
TÄLLBERG

LEKSAND

Grenverket en solig dag
FALU GRUVA
GAGNEF

SIFFERBO

Det är en perfekt tid för en bilutﬂykt med hela familjen. Färden
ska gå till mindre kända platser
som samtidigt berör både kropp
och själ. Häng med på Göthes
reseberättelse, som vi kallar: ”Från
Göthes till Greenverket”.
Starten sker i morgonsolen vid
Göthes i Falun vid vackra Runn.
Vi kör längs med Strandvägen,
förbi Falu Gruva, ut på väg 293
och ansluter till väg 70. Vi närmar
oss efter cirka 32 km Sifferbo
utanför Gagnef. Här ﬁnns Sifferboden som är en kombination av
bageri och butik. Lisa Wedberg är
bagaren som håller butiken och
caféet öppet på fredag, lördag och
söndag. Här kan man köpa närproducerat och ekologiskt bröd,
olika spännande pålägg samt ost
hör till storsäljarna.
Strax intill Sifferbo ligger byn
Djurmo och Djurmo klack med
den dramatiska bergstoppen som

är 358 meter. På toppen ﬁnns två
gravrösen från bronsåldern och
pilgrimsfalkar häckar vid stupet.
Utsikten är imponerande från
toppen av berget, dit man kan åka
bil en bit för att sedan promenera
de sista 500 metrarna.
Efter Djurmo styrs färden mot
Djurås och i rondellen där svänger
vi till vänster och direkt efter bron
över Österdalälven tar vi in höger
för att komma in på väg 590 till
Östtjärna och Gagnefs Kyrkby. I
kyrkbyn ﬁnns två av landets sista
ﬂottbroar, dvs ﬂytande broar, som
är både vackra och fascinerande
att se. Njut av broarna och på väg
mot nästa mål passerar vi Gagnefs
kyrka och krogen/gästgiveriet
Komtillmåtta (numer privatbostad) där Korpral Gifting fällde
sin oförglömliga kommentar om
Orsa Kompani. (Läs historien här
bredvid). Mitt emot Gagnefs
kyrka ligger Ottilia Adelborgmuseet som visar barnboks-

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

illustratörens verk och liv, som var
samtida med Carl Larsson och
Anders Zorn. (Se mer på www.
adelborgmuseet.nu.)
Före nästa anhalt, som är
Hildasholm, kan man passa på att
ta en trevlig promenad runt och i
Ejendals Arena. Hildasholm är
Axel Munthes sommarbostad
(hans morgongåva till hustrun
Hilda) och är fantastiskt vackert
såväl interiört som exteriört där
det ligger nära Siljan. Se mer på
www.hildasholm.org.
Nästa etappmål är Leksand
Strand. Det är en fyrstjärnig
camping och (till stora delar
nybyggd och modern) stugby som
går en spännande framtid till
mötes. Här äter vi lunch (kanske
någon av Leksands hockeyspelare
också dyker upp) och passar på att
nyttja de ﬁna badmöjligheterna.
Visserligen är Leksands Sommarland (www.sommarland.nu)
inom synhåll, men den här dagen

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

badar vi i den pool som ﬁnns vid
Leksand Strand kombinerat med
ett dopp i Siljan. Lägg dessutom
till glass och mycket bus med
barnen så blir stämningen på topp
inför avresan mot sista stoppet
som är Greenverkets konstmuseum
och Green hotell i Tällberg.
Ta sikte på den annorlunda
byggnaden som skapades av
domkyrkoarkitekten Rolf Bergh.
Det är en konferensbyggnad som
innehåller en imponerande konstsamling med verk från ﬂera av
världshistoriens mest kända
konstnärer. Efter att först ha
kontaktat Green Hotell får vi
möjlighet att se utställningen och
det är en mäktig känsla att se
tavlor av Picasso, Zorn och
Chagall i denna dalamiljö.
På kvällen smakar det sedan
bra med en middag på hotellet
samtidigt som vi blickar ut över
ett Siljan som badar i kvällssolen.
När solen gått ner drar vi oss
tillbaka i ett av de vackra rummen
på Greens för en skön natts sömn,
efter en dag då vi tillryggalagt
drygt åtta mil i vacker dalamiljö
från Göthes i Falun till Greens
hotell i Tällberg.
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förstärkningsbehör.
Låsklasser enligt SS 3522 :2004,
utgåva 4. En viktig sammanfattning är att när samtliga ingående komponenter uppfyller klass
3 erhålls en godkänd låsenhet.
Idag ﬁnns det intyg på olika utgåvor av SS 3522. Dessa anges med
utgåva 2, 3 och 4. Under 2009

kan produkter vara intygade av
SBSC (Svensk Brand- och Säkerhetscertiﬁering) enligt utgåva 2, 3
och 4, men intyg enligt 2 och 3
upphör att gälla 31 december
2009. Därefter gäller endast standarden enligt utgåva 4. Detta
berör inte installerade produkter
eller lås tillverkade innan 31

december 2009. Samtliga intygade lås, oavsett utgåva, är OK att
installera till dess att intygets giltighetsdatum utgår.
Assa OEM har omarbetat de
tekniska lösningarna i våra låshus
för att möta de nya testmetoderna.
Resultatet är förbättrade produkter och låsen kommer i god tid

innan årsskiftet uppfylla alla krav
enligt utgåva 4 och SIS TR 29.
Giltigt intyg för varje lås ﬁnns
beskrivet på etiketten dels på låshuset och dels på förpackningen,
enligt den rekommendation som
branschen (FLB) kommit överens
om. Lãs mer på hemsidan www.
f-l-b.se.

Läs hela artiklarna på www.gothes.se
FAKTA om några av sevärdheterna längs rutten G – G i hjärtat av Dalarna.

Greenverket
Vid Green Hotell i Tällberg finns en imponerande
konstsamling med 109 verk av kända målare som bland
annat Anders Zorn, Carl Larsson, John Bauer, Pablo
Picasso och Marc Chagall. Här sker också tillfälliga
utställningar. Ett tips är att ni kontaktar Gren Hotell
innan besöket för att vara säker på att det är möjligt
att se utställningen vid den aktuella tidpunkten. Läs
mer om Greenverket och aktuella utställningar på
www.greenhotell.se.
Korpral Giftings klassiska ord
Det var år 1894 som Orsa Kompani var på väg hem
efter avslutat regementsmöte. Inkvartering skedde
intill Komtillmåtta krog i Gagnef. Innan kaptenen lämnade kompaniet för kvällen sa han att det var viktigt
att kompaniets medlemmar skötte sig och avslutade
med: ”Alltså kommer vi nu överens om att alla håller
sig nyktra!” Korpral Gifting sa då för mannarnas räkning:
”Kapten! Orsa kompani lovar ingenting bestämt!”
Sifferboden
Sifferboden är handelsboden med fokus på närproducerade och ekologiska varor! Lantköket erbjuder sur-

degsbröd och kaffebröd, köttfärs, hamburgare, pölsa,
goda korvar, ägg, marsipangodis, praliner, stenugnsbakat tunnbröd, cheeskakes, marmelader och sylt m m.
Presentrummet är välfyllt med annorlunda presenter.
Hantverk i bl.a. Trä, keramik, ull och glas. Ekologisk
svensk hudvård, musik och poesi! Säsongvis: potatis,
honung, köksträdgårdsväxter och ovanliga perenner!
För mer info: www.sifferboden.se
Djurmo klack
Bergsklack som reser sig 200 meter över älvplatån. Dess
imponerande brant kan ses från riksväg 70 i Djurmo.
Naturreservat med många olika växter och djur. Här
ﬁnns även Dalarnas största bronsåldersgravar.
Gagnefs kyrka och Otillia Adelborg-museet
Gagnefs kyrka daterar till tidigt 1200-tal med ett altarskåp från 1400-talet och Otillia Adelborgs stora målning
från 1929 S:t Göran och Draken. ”Att bo i Gagnef om
sommaren, är som att bo på en grön äng, strax utanför
himmelrikets portar...” ”Gagnef var för mig det bästa
på jorden och det bästa på jorden var mitt.” Så beskriver Otillia Adelborg(1855–1936) sitt älskade Gagnef.

Hit ﬂyttade hon 1903 och här uträttade hon en stor
kulturgärning med att bevara kultur och hantverk. Hon
fanns i konstnärskretsen kring Anders Zorn och Carl
Larsson, och blev något av en mentor åt Elsa Beskow.
I museet ﬁnns en unik samling knypplade spetsar.
Leksand Strand
Vid Siljans södra strand, på behagligt gångavstånd till
Leksands centrum ligger Leksand Strand. Med naturskönt läge i sluttningen ner mot Siljan erbjuder anläggningen fyrstjärnig camping och stugboende, affär,
strandbad, utomhuspool, restaurang och aktiviteter.
Vi du äga en egen bit av Leksand Strand? Om du är
intresserad kontakta Leksand IF:s VD Håkan Åman på
tel 0247-64410 eller 070-426 26 26. Läs mer på www.
leksandstrand.se.
FOTNOT: För information kan vi berätta att lunchserveringen i Ejendals Arena stänger den 29 maj och öppnat 17
augusti. Under den perioden hänvisar hungriga lunchgäster till Leksand Strand som har lunchservering
vardagar mellan 11.00–14.00.

Nya proﬁlsystem Proﬁlanpassade stolpar

HOPPE – breddat sortiment i aluminium

Under våren har ROBUST lanserat ett stort antal nya monteringsstolpar som är helt anpassade efter
marknadens olika aluminiumproﬁler.

HOPPE presenterar en ny serie
smalproﬁlbehör och draghandtag
i aluminium, där man är marknadsledande på handtag i aluminium.

Nya produkter
Schüco har t ex. lanserat nya proﬁlsystem, ADS65 HD, ADS70
HD, ADS75 HD & ADS80 FR,
och till dem ﬁnns redan ett komplett program av montagestolpar
& mekaniska slutbleck för de fyra
nya proﬁlsystemen. Samma gäller
SAPAs och Wiconas system. Principen, ett uttag och ﬂera funktioner, gäller även för de nya montagestolparna & slutblecken. Montagestolparna ﬁnns redan på vårt
lager tillsammans med ROBUST
övriga sortiment. ROBUST typgodkända elslutbleck, 300-serien,
för branddörrar (t.ex. för ADS80
FR) ﬁnns även det på lager.
Även för trädörrar kommer det
nyheter från ROBUST. För
modul-lås ﬁnns idag T44-stol-

parna (lika slutbleck 1887 i
yttermått & fästhål) i olika plösmått. Nu finns
det även en serie
montagestolpar
för EVO-lås.
Yttermått och
fästhål är lika
slutbleck 1487.
De nya stolparna,
T45-, ﬁnns även
de i olika plösmått. Positivt för
den nya T45serien är att de är
symmetriska och
ingen hänsyn till
hög ere l ler
vänsterhängd
dörr behövs.
Likaså är centrum montagestolpe
i samma höjd som centrum EVOlås. Alla ROBUST montagestolpar är tillverkas i rostfritt
elektropolerat stål och produceras
av ISAB i Sverige.

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.

Nya produkter
Aluminium som material är oslagbart – det tål yttre påverkan bättre
än andra material, det är hundra
procent återvinningsbart, det är
allergivänligt, ingen skötsel eller
underhåll behövs och man kan få
det i eloxeringar.
– Vi jobbar med argumenten
kring materialet, som bara innebär fördelar för producent och
slutanvändare och det känns bra
med sortimentsbredden när nu
också draghandtag och smalprofilbehör är med, säger Per
Bengtsson, VD på Beslagskonsult
som tillsammans med Göthes
lanserar HOPPE-serien i Sverige.
Har ni ﬂer frågor kring den här
produkten går det bra att kontakta
Göthes.

Två bilder på smalproﬁlbehör
från HOPPE-serien som
också innehåller draghandtag.
Poängen med dessa produkter är att de är gjorda av
aluminium vilket innebär att
handtaget på ett bra sätt håller
längre och tål alla former av
klimat.

Matnyttigt

Goda sommarmackor

En spännande mattriangel

Sommartid är också macktid. Tänk att bara snabbt
göra en macka till utﬂykten eller som kvällsmål i
den sköna sommarvärmen och sedan stätta sig ner
och njuta.

En av landets mer spännande matregioner
ﬁnns i södra Dalarna. Inom axeln GustafsVika-Hedemora ﬁnner vi klassiska svenska
matprodukter som Gustafskorven, Vikabrödet och Oppigårds-ölen, som är en
uppstickare på ölmarknaden. Dessa
produkter bildar också kärnan i det dryck
och mattips som vi presenterar i detta
nummer av TGN.

Vi presenterar här två spännande recept. En har
vi döpt till Göthesmackan eftersom den passar bra
in på vårt tycke och smak. Den andra mackan
heter Hagströmmackan efter Lars-Göran Hagström – framgångsrik entreprenör, VD och ägare
till YrkesAkademin i Falun (som ﬁnns över hela
landet) – som kom med tipset.
Notera att mackorna plus öltipset bygger på
råvaror från den mattriangel som vi beskriver här
intill.

Göthesmackan
1 hel kaka Vikabröd
Smör
1 liten burk ansjovis
En halv rödlök
Västerbottenost eller annan smakrik ost

Sätt ugnen på 225 grader. Bred smör på vikabrödet. Hacka löken och dela ansjovisen i småbitar
och fördela på brödet. Hyvla över ost. Gratinera i
ugnen en kort stund tills osten börjar bubbla och
få färg. Skär mackan i portionsbitar efter tycke
och smak. Njut gärna, om tillfället är det rätta, en
öl och några centiliter av favoritsnapsen till.

Hagströmsmackan
Vikabröd
Hästkorv/Gustafskorv
Smör
Räksallad

Rosta brödet lätt i brödrost. Bred smör på brödet.
Lägg på skivad hästkorv och räksallad efter
smak.

Göthes AB
Box 1928
791 19 Falun

Besöksadress: Roxnäsv. 14
Tel: 023-480 00
Fax: 023-480 20

Om vi börjar vår lilla kulinariska resa i
Hedemora så ligger Oppigårds Bryggeri
några kilometer sydväst om tätorten.
Närmare bestämt i Ingvallsbenning.
Bryggeriet drivs av Björn Falkeström vars
släkt ägt gården där bryggeriet ﬁnns i dag
sedan 1700-talet.
År 2004 började Oppigårds Bryggeri
sälja öl till Systembolaget och restauranger.
Två år senare kom de första utmärkelserna
när Oppigårds Winter Ale tog guldmedaljen på Stockholm Beer Festival. Två år
senare tog Oppigårds Bryggeri tolv medaljer
i samband med Stockholm Beer & Whiskey
Festival och utsågs till festivalens bästa
bryggeri. I år genomför Oppigårds en stor
investering vilket innebär ett nytt besökscentrum för 50 personer och fördubblad
kapacitet i bryggeriet.
– Vi hämtar vår inspiration från ﬂera av
världens stora öldistrikt. Därefter lägger vi
till våra egna idéer och tillverkningsmetoder, säger Björn Falkeström
Nästa stopp i denna matresa sker i Gustafs
som är basen för den klassiska Gustafskorven Det var i början av 1900-talet som
Edvard Mattsson kom på idén att ta tillvara
på det magra och ﬁna köttet från hästar
som tjänat ut. Succén var given och på
1930-talet var den rökta Gustavskorven
allmänt populär.
Sedan 1966 tillverkas Gustafskorv med
modernaste tänkbara utrustning. Men
fortfarande sker rökningen i de drygt 100
år gamla rökbasturna. Det är därifrån
Gustafskorven får sin speciella röksmak
och konsistens.

Vårt tips på dricka till mackorna är nyheten Oppigårds Summer Ale som lanseras på
Systembolaget i juni. Det är en kopparfärgad och humlearomatisk öl med bra beska.
Slutstationen på matturnén är i Stora
Skedvi där Vikabrödet bakas. Det var här
som Karl-Oskar Andersson 1923 tände
ugnen för att förse grannskapet med gott
bröd. Brödet som bakades av osiktad råg
gav ett fullkornsbröd som var både gott och
nyttigt. Han bad sin svärmor – Mina Frid
– att lära honom baka knäckebröd.
”Du som bakar så gott, lär mig så jag
också får något att göra”, sa Karl-Oskar till
Mina eftersom han var en arbetslös gruvkarl. Sedan dess har Vikabrödet bakats
enligt gammal tradition och smakar lika
gott i dag som i går. En nyhet från Vikabröd
är att det ﬁnns bröd som är kryddat med
Mackmyra whisky.

I nästa nummer av TGN presenterar vi Mackmyra Whisky!
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