
Renodling, Fokusering, Effektivisering 
och Genomförande. Det var den över-
gripande strategin som vi arbetade 
fram under 2011 och sedan har verk-
ställt under åren 2012–2014 som vi 
internt kallar Genomförandeåren. 

Det har varit en period av intern hand-
lingskraft med mycket arbete och svåra 
beslut att genomföra, som balanserats 
mellan tradition och förnyelse i vår 
arbetsmodell som lett fram till besluten 
om försäljning och förvärv av olika 
verksamhet och tillgångar vilka redo-
visas i tidning. 

Vi ser nu fram emot 2015 med stor 
tillförsikt, där vi nu skapat en stabil 
grund för förhoppningsvis fortsatta 
framsteg tillsammans med våra befint-
liga, såväl som nya affärspartners. 

Vi har även genomfört två ytterligare 
förvärv under september/oktober, precis 
innan denna tidning går till tryck, vilka 
kommer att redovisas mer i detalj i nästa 
TGN som kommer i mitten av 
december. 

Det är dels rörelsen i företaget 
LOTECH AB, med säte i Falun, ett 
företag som arbetar med larm och tele-
system, och kompletterar vårt förvärv 

av DTS (Dala Teleservice AB) vilket 
blev klart i slutet av september. 

Sedan har vi i början av oktober 
också förvärvat aktierna i företaget 
Industribeslag Sjögren AB, med säte i 
Kungsbacka. Industribeslag bedriver 
handel med beslagsprodukter för fönster 
och dörrar till tillverkningsindustrin 
huvudsakligen i Sverige. Industribeslag 
kompletterar Göthes verksamhet avse-
ende kunskap, kvalité, service, logistik 
och sortiment på ett bra sätt, som 
kommer att medföra ökade mervärden 
för våra affärspartners. 

Då vi lever i en föränderlig värld, och 
en föränderlig affärs- och marknads-
struktur, kommer helt säkert inte vår 
bransch och marknad se likadan ut om 
fem år som idag. Då är dessa ägarkonso-
lideringar en överlevnadsstrategi, en 
naturlig utveckling samt ett logiskt steg 
i den allt hårdnande konkurrensen och 
föränderliga miljö vi verkar inom.

Vad är vår Mission – Vision – Strategi 
och våra Mål för framtiden? 
Långsiktighet och Engagemang är våra 
honnörsord. Vi bygger vidare på vår 
gemensamma erfarenhet och ser alla 
upptänkliga möjligheter för framtiden 

med ökad volym och kompetens. Men 
våra värderingar är desamma: Positiva 
kundupplevelser. Det är människor det 
handlar om och Kundteamsamarbete, 
så min förhoppning är att ni kommer 
att uppleva att vi har det med oss varje 
dag inom den utökade Göthes Kon-
cernen. 

Det ligger mycket förväntan i den 
något – men tydligt – kyligare oktober-
luften!

Spännande produkter
från Assa

Den här hösten presente-
rar Assa AB flera intres-
santa produkter. Bland 
annat 900-serien Elslut-
bleck samt panikreglarna 
1150 och 1160.

Sid 2

Göthes förvärvar
Dala Teleservice

Göthes har förvärvat 
Dala Teleservice och sålt 
Gästrike Lås. Det är ett 
led i företagets offensiva 
satsning inom ”smart 
security”. Dala Tele-
service är ett företag 
med stor spetskompe-
tens inom området för 
larm, passersystem och 
säkerhet. Det innebär att 
Göthes och Dala Tele-
service tillsammans kan 
presentera en hög kom-
petensnivå inom lås och 
säkerhet = Säkerhetsinte-
gratör.

Sid 3

Populär uppföljare

Det blev en stor framgång 
när ASSA OEM presen-
terade Code Handle 
Window. Det handlar om 
ett lås för fönster och 
balkongdörrar som inte 
uppskattas av tjuvar. 
Poängen är att en siffer-
kod ersätter nycklar. Nu 
kommer uppföljaren med 
fler bra egenskaper.

Sid 2–3

En god och nyttig pizza

Knäckepizzan har blivit en 
succé. Den är både nyttig 
och god. Därför presen-
terar vi nu ett par spän-
nande recept på populära 
knäckepizzor.

Sid 4
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Assa AB gör en rivstart på hösten 
genom att presentera flera intres-
santa produkter. Bland annat 900-
serien Elslutbleck samt panik-
reglarna 1150 och 1160.

– Det känns roligt att informera om 
900-serien Elslutbleck samt panik-
reglarna 1150 och 1160, som tagits 
emot bra på marknaden. De har 
potential att bli ännu mer efterfrågade 
i framtiden, säger Frederik Karlsson, 
försäljningsansvarig för dörr- och 
fasadtillverkare på Assa AB.

ASSA Elslutbleck i 900
Detta är en produkt som passar till 
dörrar med normalt ställda krav på 
säkerhet. Den fungerar också bra som 
daglåsning i skalskydd samt intern 
låsning inom handel, kontor och 
industri. Elslutblecket fungerar också 
i entréer och allmänna utrymmen i 
flerfamiljshus.

ASSA har utvecklat monterings-
stolpar till 900-seriens Elslutbleck 
anpassade till karm- och dörrpro-
filer, oberoende av fabrikat för att 

underlätta när det gäller urtag och 
montage. 

– Detta medför också en säkrare 
och mer driftsäker dörrmiljö, säger 
Frederik Karlsson.

 Monteringsstolpar finns för såväl 
trä-, aluminium- och stålprofiler.

Panikreglar 1150 och 1160
ASSA har kompletterat utrymnings-
beslagen med panikreglar i 1150- och 
1160-serien för utanpåliggande 
montage.

De är godkända enligt SS-EN 1125 
och är ett bra komplement till tidigare 
väletablerade 1125 och 1130.

Panikreglarna 1150 och 1160 är 
inte kopplade till en infälld låskista 
och kan med fördel användas på 
utrymningsdörrar med enklare funk-
tionskrav.

Fullt program finns för både enkel- 
och pardörrslösningar.

Kontakta gärna Göthes för mer infor-
mation kring dessa produkter, eller läs 
mer på www.assa.se

Läs mer om Göthes på vår hemsida: www.gothes.se
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Heta produkter från Assa AB

Detta julnummer är också vår julhälsning till Er och ett tack för året som gått! 

Det har blivit tradition att Göthes i stället för julkort och julklappar väljer att stödja forskningen 
mot barndiabetes genom en insättning på Pg 90 00 59-7 (Barndiabetesfonden).

Det är en tradition vi är stolta över och vi vet att bidraget kan bli till nytta för många människor.

Nu kommer uppföljaren av Code Handle Window
För en tid sedan presenterade ASSA OEM Code 
Handle Window som blev en stor framgång. Det 
handlar om ett lås för fönster och balkongdörrar 
som inte uppskattas av tjuvar. Poängen är att en 
sifferkod ersätter nycklar. Nu kommer ASSA OEM 
med uppföljaren Code Handle Window DIN som, 

förutom basfunktionerna, också passar inåtgående 
fönster och balkonger (Tilt & Turn).

– En av de stora fördelarna med det nya låset är 
att det går att låsa fönstret/balkongdörren även i 
vädringsläge. Alltså inte bara i stängt läge.

– Det ökar både användbarheten och säkerheten 

för bland annat barn. Risken för att fönstret bara 
flyger upp i vädringläge är mycket liten, 
säger Andreas Frisk, marknadschef för dörrar och 
fönsterbeslag på ASSA OEM.

Uppföljaren Code Handle Window DIN har 
dessutom alla de effekter som gjorde den första 

Profilen

Nils – en teknisk säljare med 
höga serviceambitioner

Nils Danielsson har nu blivit 
teknisk innesäljare för beslag-
OEM på Göthes. Han är 29 år och 
ett framtidsnamn inom det här 
området.

– Göthes har en tradition av att 
kunna erbjuda bra service och 
stor kunskap. Det är en ambitions-
nivå som kommer att prägla mitt 
arbete som säljare, säger Nils.

Han kommer ursprungligen 
från Stora Skedvi i södra Dalarna 
och bor nu i Falun.

Nils har tidigare arbetat bland 
annat som inredningssnickare på 
Säters snickeri.

För en tid sedan började han 
arbeta på Göthes. Först som lås-
tekniker på Göthes låsverkstad 
och nu har han börjat arbetet som 
säljare med teknisk support och 
rådgivning mot OEM.

– Jag ser verkligen fram emot 
nytt jobb och utmaningar. Jag 
ska nu, tillsammans med mina 
erfarna kollegor, bistå våra kunder 
och affärspartners med bra 
service och rådgivning, säger Nils, 
som på fritiden är en duktig 
längdskidåkare.

Nils Danielsson, ny teknisk 
säljare inom beslag-OEM.

Två modeller av 
ASSA Elslutbleck 
i 900-serien med 
monteringsstolpe.

Panikreglar 1150 och 1160.

PRESSTOPP!           •  Snabbaste motorlåset kommer från ASSA  •           PRESSTOPP!

Nu lanserar Assa marknadens snab-
baste och starkare motorlås. Låsen, 
som fått namnen ASSA Motorlås 
840C och ASSA Motorlås 850C, är 
också designade för framtidens säker-
hetskrav. Dessa lås har en snabb hak-
regel för in- och utlåsning vilket inne-
bär minimal låstid. Låsen är mycket 
starka och utformade för dörrar i 

miljöer med höga krav på säkerhet, 
prestanda och funktion samt med 
isoleringskrav för både ljud och 
klimat. 

Mer information om låsen kommer 
i nästa Up to Date i oktober och 
decembernumret av TGN, men 
Göthes kan givetvis redan nu besvara 
på frågor om dessa snabba lås. 



– En affär som gör våra kunder till vinnare!
Det säger Christer Morell, VD och ägare i Dala 
Teleservice, sedan det blev klart att hans företag 
har förvärvats av Göthes.

Det märks tydligt att den här affären har präglas av 
optimism och framtidstro av båda parter.

– Nu kommer vi att bli en aktör som kan erbjuda 
marknaden en kombination av mekaniska och elek-
troniska säkerhetslösningar. Det innebär att vi till-
sammans kan presentera kompletta säkerhetssystem. 
Det är bra kundnytta, säger Christer Morell.

Dala Teleservice, som bildades 1990 och har sju 
anställda, är känd som ett företag med hög spets-
kompets. Det var en viktig orsak till att ledningen 
för Göthes blev intresserad av Dala Teleservice. 
Kontakt togs, som sedan resulterade i den här 
affären:

– Det kändes rätt från början. Göthes är ett bra 
familjeföretag med kompetenta medarbetare som 
sätter kunden i fokus. Det gillar jag, säger Christer 
Morell och fortsätter:

– Detta blev sedan riktigt intressant när vi såg 
möjligheterna att integrera Dala Teleservice med 

den kunskap och teknik som finns på Göthes Lås-
verkstad.

Nu blir det en sammanslagning mellan Göthes 
Låsverkstad och samtliga medarbetare på Dala Tele-
service. De ska ingå i ett dotterbolag i Götheskon-
cernen där Christer Morell blir VD. Basen för verk-
samheten vid Göthes huvudkontor i Falun.

Christer Morell, är annars en idrottsintresserad 
företagsledare som själv sysslar med konditions-

sporter som löpning, orientering, mountainbike och 
skidåkning. Genom detta har Christer också fått en 
tävlingsinstinkt som är honom till nytta i 
yrkeslivet.

Göthes har förvärvat Dala Teleservice och sålt 
Gästrike Lås. Detta är inledningen på en offensiv 
satsning inom ”smart security”, det vill säga kom-
plexa säkerhetssystem och kundanpassade trygg-
hetslösningar.

– Göthes ska koncentrera arbetet till kärnverk-
samheterna: Beslag, Säkerhet och Teknik. Basen 
för arbetet är i Falun och filialen i Kungsbacka, 
säger Göthes VD Håkan Östlund.

Processen har pågått under en längre tid och präglats 
av fyra viktiga beslut:
• Byggmaterialföretaget AB Nils Ericsson & Co i 

Leksand såldes till Karl Hedin vid årsskiftet 
2011/2012.

• Våren 2013 sålde Göthes flera fastigheter i 
Dalarna till NP 3 fastigheter AB, men behöll 
fastigheten i Falun där Göthes har sin verksam-

het, samt fastigheten i Sandviken där Gästrike 
Lås finns.

• Gästrike Lås i Sandviken såldes under våren 2014 
till Låstjänst Alarm AB i Gävle. 

• Under hösten 2014 förvärvar Göthes Dala Tele-
service, som arbetar med försäljning, projekte-
ring, driftsättning, programmering, installation, 
dokumentation, service, utbildning av passer-
system, inbrottslarm, tv-övervakning (CCTV), 
trygghetslarm samt signal och telesystem.

Håkan Östlund förklarar affären med Dala Tele-
service:

– Dala Teleservice är ett företag som har spets-
kompetens inom sitt verksamhetsområde. Nu flyttar 
Dala Teleservice, med sju medarbetare, in i Göthes 
lokaler. Det innebär en utveckling av vår kompetens 
inom lås och säkerhet på ett mycket bra sätt. I fram-
tiden kommer vi att kunna erbjuda våra affärs-

partners en komplett säkerhetslösning. 
Kunderna vill ha en Säkerhetsintegratör som kan 

ta helhetsansvar för säkerheten, från idé till drift, 
underhåll och service.

Fem positiva effekter
Göthes förvärv av Dala Teleservice ger framförallt 
fem positiva effekter:
• Vi blir tillsammans starka inom lås-, larm- och 

säkerhetsområdet. Både med elektroniska, digi-
tala och mekaniska lösningar.

• Vi tar tillvara båda företagens styrkor och förenar 
dem i det nya säkerhetsföretaget.

• Vi behåller och utvecklar vår höga tekniska nivå.
• Vi hjälper varandra vid arbetstoppar.
• Vi ser tillsammans över affärssystemen och väljer 

ett som underlättar det dagliga arbetet med 
arbetsorder, tidsedlar och arbetsplanering.

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.

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

Förvärvet skapar spännande möjligheter

generationen så populär. Bland annat 
möjligheten att låsa utan nycklar.

Kontakta gärna Göthes för mer information.

Christer Morell, VD och ägare i Dala Tele-
service, som nu ingår i Göthes koncernen. 

Code Handle 
Window DIN har 
en funktion som 
innebär att det är 
möjligt att låsa 
fönstret och balkong-
dörren även i väd-
ringsläge.

Fakta/ ASSA OEM

ASSA OEM AB är ett företag i ASSA ABLOY-Gruppen, och bildades 
den 1 juni 2007 genom sammanslagning av de tre bolagen Assa 
Industri AB, FIX AB och AB Fas Låsfabrik. ASSA OEM utvecklar, 
tillverkar och marknadsför ett brett sortiment av lås och beslag 
för fönster, dörrar, portar och skåp.Företaget är idag marknads-
ledande i Skandinavien med starkt fäste även i andra länder. 

Göthes köper Dala Teleservice
– en affär med stor kundnytta

Dala Teleservice
Grundades: 1990. 

Antal anställa: Sju.
Verksamhet: DTS arbetar med försäljning, pro-
jektering, programmering, driftsättning, installa-
tion, dokumentation, service. och utbildning 
inom passersystem, inbrottslarm, brandlarm, TV - 
övervakning (CCTV), trygghetslarm samt signal 
och telesystem. 
Företaget har även egen tillverkning av kund-
anpassade svagströms signal- och telesystem 
samt reparationer av kretskort.
Övrigt: Kunderna finns inom kommuner, lands-
ting och företag.
www.dalateleservice.se

FAKTA



Göthes AB
Box 1928 
791 19 Falun

Tel: 023-480 00
Tel Kungsbacka: 0300-144 30
Fax Falun: 023-480 20

Fax Kungsb: 0300-742 10
E-post: ab@gothes.se
Webb: www.gothes.se

Besöksadresser:
Roxnäsvägen 14, Falun.
Kabelgatan 4, Kungsbacka.

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

Scanna qr-koden med din 
smartmobil så kommer du 
direkt till vår hemsida!

Knäckepizza är populärt. Det upptäckte Leksands 
Knäckebröd när de förra hösten lanserade den nya 
pizzan.
– Vi fick en försäljningsökning på 15 procent 
under månaderna oktober och november 2013, 
berättar företagets vd Peter Joon.

Receptet är genialt. Använd ett klassiskt Leksands 
knäckebröd som botten. Välj din egen favoritfyll-
ning. Grädda i ugnen. Sedan är det bara att servera 
en nyttig och god pizza. Idén kom från kostrådgiva-
ren Ola Lauritzson, som presenterade receptet i en 
kokbok.

Peter Joon intygar att pizzan är riktigt god, även 
om han inser att det finns de som tvekar.

– Min fru var skeptisk, men blev omvänd redan 
efter sin första måltid.

Han berättar också att succén gått så långt att 
flera pizzerior efterlyser recept på knäckepizza. Här 
presenterar vi två populära pizzor. Bland annat Peter 
Joons egen favorit: Taco Loco.

Knäckepizza – nyttigt och gott

Hösten närmar sig finalen men vår längtan efter 
fräscha viner den finns kvar och Göthes tillsam-
mans med Dala Wines & Spirits delar här med 
sig av fräschaste boxtipset. 

Hösten må nalkas finalen men det väntas godsaker 
även därefter. Skaldjurssäsongen är här och till skal-
djuren vill man ha lätta och friska viner. I trakterna 
av den lilla staden Rueda i nordvästra Spanien gör 
man i huvudsak vita viner med druvsorten verdejo 
som bas. Det är lätta och blommiga till sin karak-
tär. 

Här har Dala Wines & Spirits etablerat samar-
bete med Bodega Goticá, vilken är en familjedriven 

vingård i tredje generationen. De är specialister på 
att göra vita viner och på Systembolaget kan man 
hitta 2772 Bueno Blanco Verdejo Sauvignon Blanc 
2013, 3000 ml, för 169 kronor. 

Den blommiga och mjuka basen av verdejo, 85 
procent, har fått lite aromatiska toner och en riktigt 
fräsch och frisk ton tillsammans med 15 procent 
sauvignon blanc. 

Det är ett vin som passar utomordentligt till lätta 
fiskrätter, pasta med skaldjur eller olika slag av natu-
rella skaldjur. 

Mer om vinet och några inspirerande recept kan 
du hitta på vinets egen hemsida www.benovinos.com 
eller på www.dalawines.se

Fräsch höstfinal med spanskt vitt vin

Knäcke-pizza à la Capricciosa (2–4 portioner) 
1 kaka Knäckebröd Normalgräddat
2 msk pizzasås
1 mozzarella
1/2 dl skivade champinjoner
6 skivor skinka
100 g räkor eller kräftstjärtar
1 tsk oregano eller pizzakrydda, färsk basilika och 
svartpeppar.

Bred ett tunt lager pizzasås på knäckebrödet. Lägg 
svampen jämnt över hela pizzan. Fördela därefter 
bitar av skinka, räkor eller kräftstjärtar över hela 
knäcket. Skär mozzarellan i tunna skivor och lägg 
ut över brödet. Krydda med oregano eller pizza-
krydda. Grädda pizzan 10 min i ugn på 200 grader 
tills osten smält och fått en vacker färg. Garnera 
med färsk basilika och nymalen svartpeppar. 

Bueno Blanco Verdejo Sauvignon

Taco Loco 
1 kaka Knäckebröd Normalgräddat
200 g köttfärs
1/2 påse tacokrydda
Tacosås
1/2 rödlök
Paprika och jalapeños
1 dl riven ost 

Stek köttfärsen och blanda i tacokryddan. Bred 
tacosås över hela knäckekakan. Skiva en halv rödlök 
och lägg ut ringarna och klicka på köttfärsen. Skär 
lite paprika och jalapeños och sprid ut. Strö över den 
rivna osten på hela knäckekakan. Grädda i ugnen på 
225 grader i ca 10 minuter. Klipp pizzan i portions-
bitar och klicka över lite gräddfil. 

Läs mer om Leksandsbröd på www.leksands.se


