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Skidåkarens kamp
mot diabetes
Robin Bryntesson är
landslagsåkaren på
skidor som för sin egen
kamp med arbetet att
hitta en lösning på
gåtan kring barndiabetes.

Sid 2
Heta frågor till
LIF-tränaren
Leksands tränare Leif
Strömberg svarar på
heta frågor inför kvalserien. Han är mycket
optimistisk inför de
viktiga matcherna.

Sid 2–3

Spännande
handtag med ljus
Brighthandle är den
nya generationens
spännande dörrhandtag som signalerar om
det är klartecken att
öppna dörren och
ledigt på andra sidan.
I detta nummer presenterar vi produkten.

Sid 3

Göthes AB
Box 1928
791 19 Falun

Beviset för utmärkelsen, placerad vid sjön Runns strand, bara ett tiotal meter nedanför Göthes.

Ett vinnande Team!
Dalarna Business Award konstituerades och startades
2007, där man skall utse ”De bästa i Dalarna” i följande
kategorier:
ÅRETS Företagare, Nyföretagare, Ungdomsföretagare,
Innovatör, Företagsledare, Nybyggare, Exportföretag,
Nytänkare och Företag. Göthes hade den stora förmånen
att bli 2009 års vinnare i kategorin Årets Företag, vid
Stjärngalan i Falu-Kuriren Arena i Falun, torsdagen den
28 januari 2010 (www.dalarnabusiness.com).
Syftet med denna ”Dalarna Business Award”, är att:
• Synliggöra företag och företagande
• Stärka positiva attityder runt företagandet
• Öka kontaktytorna för företag
• Inspirera med goda exempel
• Lyfta fram människor bakom siffror
• Skapa mötesplatser för inspiration och trevlig samvaro

(Träffa det på Nordbygg 23–26 mars. Se inbjudan på sista sidan.)

År 2009 blev vi alltså återigen nominerade, i kategorin Årets
Företag, tillsammans med Leksands Bröd, Leksand och
Optilek, Rättvik.
Juryn har bestått av representanter från alla affärsbanker i
Dalarna; Handelsbanken, SEB, Nordea samt Swedbank. Alla
vi medarbetare på Göthes känner en stor stolthet och största
ödmjukhet!
För det är så att alla ni affärspartners till Göthes, ingen nämnd
eller glömd, tillsammans med alla våra duktiga medarbetare
ända sedan starten den 25 november 1861, har skapat detta
med mycket hårt arbete och tålamod. En härlig kombination
av tradition och förnyelse sett över tiden – och en tidig 150 års
present till vårt jubileumsår 2011. Tack för allt!
Vi ses förhoppningsvis på Nordbygg!
Håkan Östlund, VD

Göthes blev nominerat 2007, i kategorin Årets Företag,
tillsammans med Yrkesakademin, Falun och Bergkvist, Insjön,
där Yrkesakademin segrade.
År 2008 var vi inte nominerade, utan Årets Företag 2008 blev
Ejendals, Leksand. Övriga nominerade var Östberg Group,
Avesta samt Romme Alpin, Borlänge.
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Tel: 023-480 00
Fax: 023-480 20
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Hemsida: www.gothes.se
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434 37 Kungsbacka
Fax: 0300-742 10

Heta hockeyfrågor till Leif Strömberg
För ett år sedan coachade Leif Strömberg
Södertälje till seger i kvalserien och fortsatt
spel i elitserien. Nu jobbar han för att upprepa bedriften i Leksand. Här svarar han
på fem hockeyfrågor från TGN inför vinterns
stora uppgift.

Hur har tankarna på kvalserien påverkat er under seriespelet?
– Kvalserien har ju ända sedan första
samlingen i maj förra året funnits med i
medvetandet. Kvalserien är vårt huvudmål, men sedan har vi ju haft delmål

under säsongen, vilket är viktigt bland
annat med tanke på att truppen under
säsongen haft en omsättning på ett
50-tal spelare. Då tänker jag på ﬂera av
våra juniorer som fått chansen.
I fjol ﬁck du en lyckosam avslutning i
Södertälje. Vad är viktigast att tänka
på för att lyckas i kvalserien?

– Då uppträdde vi hela tiden konsekvent
och följde verkligen vår grundidé när det
gällde spelet. Det är viktigt, och så
kommer Leksand att göra i år.
Hur bra koll har ni på era blivande
motståndare från elitserien?
– Vi följer dem mycket noga och anser
oss ha en bra uppfattning om dem.

Läs mer om Göthes på vår uppfräschade hemsida: www.gothes.se

Göthes blev Årets Företag 2009!
DALARNA BUSINESS AWARD

Ett vinnande Team
Robin i mössan som stödjer
Bandiabetesforslningen.

Proﬁlen
Robin Bryntesson
Skidåkaren Robin Bryntesson, 24,
tllhör svenska sprintlandslaget. Han
har samtidigt drabbats av diabetes
typ 1 (barndiabetes) och arbetar för
att stödja Barndiabetesfonden och
forskningen för att ﬁnna ett botemedel mot sjukdomen.
Därför lanserar Robin bland annat en
specialdesignad mössa och buff
(halsduk) där en stor del av intäkterna
går till Barndiabetesfonden.
Dessutom presenterade Robin
nyligen en speciell sockerbit som han
hoppas blir en liknande symbol för
diabetes typ 1 som exempelvis Rosa
bandet är för bröstcancer.
– Detta är så viktigt att jag lägger ner
många timmar vid sidan av skidåkningen för att lansera produkterna.
Jag tillverkar exempelvis sockerbiten
själv och alla pengarna från sockerbiten går oavkortat till forskningen
och till Cernitlera så att jag kan tillverka ﬂer sockerbitar, säger Robin.
Varför en sockerbit?
– Vissa blir hundbitna. Jag har blivit
sockerbiten.
När Robin var 17 år och just hade
vunnit JSM upptäcktes det att han
fått diabetes typ 1.
– Det var tungt att ena veckan vinna
JSM och nästa vecka få det här
beskedet. Men jag kom snabbt in på
sjukhuset och ﬁck mycket information
om sjukdomen, berättar Robin.
– En läkare gav rådet att det vore bra
om jag kunde motionera en halvtimme om dagen. Jag svarade att
min målsättning var att träna fem
timmar om dagen och bli bäst på
skidor. I dag är jag glad över att det
går att göra en hård elitsatsning trots
att man är diabetiker. Jag har numera
en insulinpump som hjälper mig.
Vill ni veta mer om Robin, och köpa
produkterna, går det bra att gå in på
hemsidan www.bryntes.se.

Kriterierna för att bli nominerad löd:
Årets företag kännetecknas av utveckling, nytänkande och
god ekonomisk tillväxt. Företaget är ägarlett och ett föredöme såväl lokalt som regionalt, visar engagemang i
samhällsfrågor och följer samhällets etiska normer och
värderingar.
Juryns motivering lyder:
Genom ett målinriktat, strategiskt och långsiktigt
ägarlett företagande i kombination med ett
modernt ledarskap och en offensiv marknadskommunikation har företaget utvecklats från en
lokal järnhandel till en framgångsrik, expansiv
och långsiktig lönsam systemleverantör av lås,
beslag och säkerhetsteknik. Utöver detta har
företaget osjälviskt och tydligt engagerat sig för
att stödja såväl forskning kring barndiabetes som
idrotten i länet.
Göthes kommentar lyder:
Aldrig har ett enda organisationsnummer haft så
många personnummer att tacka för sin framgång!
Tydligen ger äkta Team-building, starka partnerskap,
strävan att ständigt utvecklas och lära och en nyﬁkenhet
på omvärlden resultat. Så har det alltid varit för Göthes och
nu har vi fått svart på vitt att vi tänkt och gjort rätt.
Läs mer om tävlingen på www.dalarnabusiness.se

En glad Håkan Östlund
med statyett och diplom.

Brighthandle – en kommunikation med färgat ljus
Tänk att gå på toaletten och få en
känsla av att kliva in i framtiden.
Brighthandle är världens första
dörrhandtag som kommunicerar
med färgat ljus.

Nya produkter
Dörrhandtaget visar rött vid upptaget
och grönt vid ledigt. Brighthandle
ﬁnns med olika design på greppet och
kan installeras ”stand alone” eller
”online”.

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

Produkten fungerar till toaletter
och badrum. Både i privata och
offentliga miljöer, där man vill skapa
en extra proﬁl på inredningen.
En variant av Brighthandle kan
också användas till exempel till konferens- och kontorsrum för att på ett
intressant sätt visa rummets status.
Vill ni veta mer om Brighthandle
– kontakta Göthes.

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

Graﬁsk form: OneHouse
Tryck: Intellecta infolog

Är exempelvis Södertälje ett bättre lag
i år jämfört med det lag som vann kvalserien i fjol under din ledning?
– Nej, jag tycker att Södertälje var bättre
förra året.
Vad är Leksands styrka i kvalserien?
– Vi har en grundstyrka och är ett åkstarkt
lag. Vi har spelat på en hög nivå under hela

och ska arbeta konsekvent som grupp.
Precis det som krävs för att lyckas. Just nu
ser jag inget som kan fälla Leksand i
kvalserien.

säsongen trots skador och liknande.
Vad säger du till de supporters som är
oroliga och önskar att Leksand vore
ännu mer dominerade i serien för att
bli ett större hot mot elitserielagen?
– Det är bra med engagerade supporters
som bryr sig om oss, och de kan vara säkra
på att vi kommer att vara väl förberedda

Leksands tränare Leif Strömberg.
Foto: Idrottsbilden

Läs mer om Göthes på vår uppfräschade hemsida: www.gothes.se

Göthes har bra engagemang i samhällsfrågor
– Ett klockrent beslut av juryn!
Det var kommentaren från Carl
Ström, Regionchef på Svenskt
näringsliv, när Göthes utsågs till
årets företag i samband med Dala
Business Award 2010. Carl Ström
var också sammankallande i juryn
som bestod av företrädare från de
fyra affärsbankerna i Dalarna
(Swedbank, Nordea, Handelsbanken och SEB). Han har därför
god insyn i vad som krävs för att bli
årets företag i Dalarna.
I bedömningskriteriet för den här
utmärkelsen står det: ”Årets Företag
k ä n netec k na s av ut ve c k l i ng ,
nytänkande och god ekonomisk tillväxt. Företaget är ägarlett och ett föredöme såväl lokalt som regionalt, visar
engagemang i samhällsfrågor och
följer samhällets etiska normer och
värderingar”.
Carl Ström berättar att juryn ﬁck

förslag på ett 60-tal företag i Dalarna
som på olika sätt svarade mot dessa
kriterier. Han menar att många förslag
var intressanta. Det handlade i ﬂera
fall om företag där ägaren eller ägarfamiljen leder verksamheten på ett
aktivt sätt. På det viset skapas
kontinuitet, långsiktighet och en förankring i länet.
– Samtidigt var det viktigt för juryn
att nominera dem som utvecklar sitt
företag och inte bara förvaltar verksamheten, säger Carl Ström och
fortsätter:
– Juryn tyckte att Göthes passade
väldigt bra in på dessa förutsättningar.
Det är ett företag med gott rykte som
utvecklats från lokal järnhandel till
nationell systemleverantör. Göthes är
också duktiga på marknads- och
kundkommunikation. Vidare har de
ett bra ledarskap och en god
ekonomi.
Carl Ström fortsätter:

Carl Ström, Regionchef på
Svenskt näringsliv
– Göthes har även ett stort engagemang i samhällsfrågor. Det visar
bland annat företagets arbete för
forskningen kring barndiabetes och
stödet till Leksands IF. I deras skrift

Öl som inledning

Perfekt start på kvällen

Öl passar ofta bra som inledning på
kvällen, med ett gott tilltugg. Jonas
Kandefelt, vd på bryggeriet Nils
Oscar, har ett spännande förslag.

En perfekt start på en kväll när man
får gäster på middag är att bjuda på
läckert tilltugg till god dryck. Här
kommer tre förslag på tilltugg som
säkert bidrar till en extra njutningsfull kväll.

– Jag tycker att ölet India Ale passar
mycket bra till de recept som ni
presenterar här intill. Det är ett öl som
går ihop med de ﬂesta maträtter. Från
asiatisk mat till klassiskt nordiska rättter. Vi vill beskriva smaken som en
blandning av ölets naturliga beskhet
med en fruktighet.
Denna smak framställs efter en
blandning av pilsnermalt, münchermalt och karamellmalt i kombination
med den amerikanska humlesorten
Amarillo. Nils Oscar India Ale har
erhållit en rad utmärkelser. En av dom
var utnämningen till ”Bästa Svenska
Flasköl” vid Stockholm Beer Festival
2006.

Krustader med mjukost, 24 st.
1 pkt minikrustader
ca 200 g valfri mjukost
Fyll krustaderna till hälften med
mjukost. Värm i mikrovågsugnen i
cirka 30 sekunder. Klart och gott!
Tortillasnittar
Tortillabröd, Olivolja som man
penslar tortillabrödet med, Flingsalt
som man strör på det oljande brödet
Tillsätt riven parmesanost. Skär
tortillan i 8–12 bitar. Grädda i 175
grader i 4–6 minuter. Låt svalna och
bli krispiga. Njut!

Nils Oscar India Ale

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.

Team Göthes News kan man ofta läsa
om hur Göthes arbetar på dessa
områden.
Carl Ström berättar att juryn i ﬂera
år har varit väl informerad om Göthes.
Därför har företaget också varit
nominerat till priset tidigare.
– Nu blev de vinnare och det känns
skönt, säger Carl Ström som alltså är
regionchef för Svenskt näringsliv i
Dalarna där det finns cirka 30 000
registrerade bolag, varav cirka 15 000
är aktiva.
Vad är dagens viktigaste fråga för
Svenskt näringsliv i Dalarna?
– Jag är orolig för kompetensförsörjningsmöjligheterna i Dalarna.
Det är viktigt att vi kan möta den
efterfrågan på utbildade personer som
ﬁnns från företagen i länet. Annars
känns det skönt att Dalarna har klarat
den senaste krisen på ett ganska bra
sätt jämfört med många andra län,
svarar Carl Ström.

Goda kikärtor
2 burkar kikärtor, 2 tsk salt, 1 tsk
paprikapulver, 1 tsk chilipulver
Sätt ugnen på 200 grader. Skölj och
låt kikärtorna rinna av ordentligt i en
sil, lägg dem därefter på en plåt med
bakplåtspapper. Sprid ut dem väl.
Strö över kryddorna och skaka plåten
så att alla kikärtor får kryddor på sig.
Ställ in plåten i mitten av ugnen i
cirka 35 minuter, lite beroende på hur
fasta du vill att de ska vara. Skaka runt
dem ett par gånger under tiden i
ugnen. När kikärtorna är färdiga låt
kikärtorna svalna och häll därefter
upp dem i en skål. Servera!

VÄRDEBEVIS NORDBYGG 10
Tag med detta värdebevis till vår monter C13:60
så bjuder vi på Göthes Daladelikatesser och
samtal kring våra beslagslösningar.
Den är också din personliga lottsedel i vår
montertävling, med ﬁna priser i potten.

C13:60 NORDBYGG 23–26/3 MONTER C13:60 NORDBYGG 23–26/3 MONTER C13:60 NORDBYGG 23–26/3 MONTER C13:60 NORDBYGG 23–2

Välkommen till
Göthes på Nordbygg
Den 23–26 mars arrangeras Skandinaviens
största byggmässa, Nordbygg, på Stockolmsmässan i Älvsjö. Den är att betrakta som norra
Europas viktigaste byggmöte!

som skall stimulera och aktivera relationer och
erfarenhetsutbyte som föder nya tankar och
utvecklar kreativitet och dynamik. Allt enligt
devisen:

Över 800 utställare från 30 länder är på plats,
varav Göthes är en av dessa 800!

Affärer görs mer mellan människor,
än mellan företag.

I år är det 12 år sedan Göthes ställde ut på
Nordbygg för första gången, 1998. Det är en
självklarhet för oss att även denna gång vara
representerade, med en Mötesarena som
förhoppningsvis blir både en aktiv och attraktiv
träffpunkt. Du hittar oss på plats C13: 60
i C-hallen, vilket är nytt för i år!

Dessa möten blir vad vi själva gör dem till. De
bestäms och formas av vår gemensamma
förmåga, vårt engagemang och våra värderingar. De ger oss möjligheten att nyttja den
kunskap och erfarenhet som ﬁnns hos oss och
alla våra affärspartners, vilket ger förutsättningar at t ut veckla mer värdet genom
helhetssyn!

Vår ambition och målsättning med mässan är
att skapa en Mötesarena för alla våra affärspartners, där vi strävar efter att skapa en
annorlunda och gränsöverskridande mötesplats

Välkommen till Göthes monter för
”Helhetssyn och Mervärdesbyggande”!
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Gratis inträde med Göthes!
Nu för tiden ﬁnns det inga tryckta entrébiljetter i vanlig bemärkelse till Stockholmsmässan. Entrébiljetten utgörs endast av
den namnbricka som du skriver ut på
kontoret, hemma, eller på plats på mässan
(men då kostar det 200:-). Namnbrickan
ger dig alltså gratis entré och snabbare
inpassering.
Så här skriver du ut din namnbricka
i förväg:
• Gå in på hemsidan www.nordbygg.se
• Klicka på ”Entrébiljett”
• Klicka på ”Till besökarregistreringen”
• Ange lösen 0540
• Följ anvisningarna på skärmen och
skriv sedan ut namnbrickan på en
vanlig skrivare.

”Det handlar om att skapa en professionell
värdekedja mellan oss och våra affärspartners där vi på Göthes skall vara en
stark och utvecklande länk.”

Göthes AB
Box 1928
791 19 Falun
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