
Elslutbleck 
med möjligheter

ASSA har lanserat elslut-
bleck i 900-serien (900, 
910, 911, 920) till dörrar 
med normalt ställda krav 
på säkerhet. Elslutblecken 
från serien ASSA 900 är 
byggda med ett system-
tänk, där delarna i serien 
enkelt kan kombineras 
och möter de allt högre 
kraven inom områden 
såsom listtryck, brand och 
driftsäkerhet.

Sid 2

Spännande möte 
med Moraeus

Kalle Moraeus är en popu-
lär dalaprofil som ofta är 
en kär gäst i Göthes loge i 
Tegera Arena. Möt honom 
i ett intressant porträtt 
där han delger en del 
spännande tankar kring 
Dalarna.

Sid 3

God dryck av björksav

Peter Mosten har kommit 
på idén att tillverka mous-
serande vin och sprit av 
björksav. Efter en trevande 
inledning driver han i dag 
ett företag som tappar 
saven från björken som 
sedan blir mousserande 
björkvin och sprit. 
Detta har blivit en populär 
exportvara, speciellt när 
han samtidigt ger tips om 
god mat till drycken.

Sid 4

Göthes affärsekvation bygger på en 
sund f ilosof i, som alltid sätter 
människan och affärsnyttan i cen-
trum, med stor respekt för att lång-
siktigheten i vår agerande kräver 
respekt för de förändringar som 
skapas i vår marknad och omvärld. Vi 
kallar detta kort och gott: Tradition 
med Förnyelse.

Man kan likna detta som en ständigt 
pågående affärsprocess, där det vi 
investerar idag är det värde som skapas 
imorgon. Det krävs kompetens, styrka 
och ett långsiktigt perspektiv för att 
utveckla Mervärde och Affärsnytta och 
då är det utomordentligt viktigt att vi 
alla på Göthes har Filosofin klar för oss, 
vilken jag väljer att redovisa som ett 
”pussel”, där varje pusselbit är lika viktig 
samt att de måste passa i varandra i ord 
och handling.

Att förädla och bygga för framtiden 
tar tid och kräver uthållighet, hårt 
arbete, ödmjukhet samt förändrings-
benägenhet över konjunkturcykler och 
kräver att man tar aktivt ägaransvar. 

Att fatta är en sak – att fatta tag är 
något helt annat.

Jag har 2013 ”pryat” på Göthes i 30 
år... och fyller nästa år 60 år... varför jag 
är glad att kunna presentera en av mina 
söner som nu startar sin ”pryo” vid 
kontoret i Kungsbacka.

Patrik har så klart även vuxit upp 
med Göthes, då han varje sommar och 
ledig tid arbetat med allt möjligt på 
företaget. Sedan har jag ytterligare tre 
yngre söner som kanske en vacker dag 
även de startar sin ”pryo” vid Göthes, 
vem vet? Det är detta som jag ville ge 
uttryck för i rubriken Tradition med 
Förnyelse.

Med tillönskan om en skön vår!
(Vilken på våra breddgrader omfattar 
perioden mars–maj som förknippas 
med Förnyelse och Pånyttfödelse, vilket 
till exempel lett till namngivningen av 
Pragvåren 1968 samt detta vårnummers 
rubrik och tema: Björksaven!)
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Håkan Östlund
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BUSINESS, PLEASURE & FUTURE SINCE 1861

GÖTHES STÖDJER

Göthesekvationen 
– en affärsekvation som fungerat sedan 1861
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Patrik Östlund, 33, är uppvuxen med Göthes. 
Många är stunderna då företaget diskuterats 
hemma vid köksbordet. Nu har han börjat jobba 
på Göthes och lär sig branschen från grunden.
– Det är spännande, säger Patrik som arbetar på 
kontoret i Kungsbacka.

Patrik har genom åren lyssnat på många samtal om 
hur Göthes kan utvecklas. Hans farfar Bengt köpte 
företaget och i dag är hans far Håkan VD och mor 
Kristina är ekonomiansvarig.

– Det har varit intressant att lyssna på mamma 
och pappa, därför känns det lite extra spännande att 
nu arbeta på Göthes, säger Patrik.

Efter flera års studier, bland annat i England och 
i Tyskland och på Handelshögskolan i Göteborg, 
har Patrik etablerat sig i ”västkustens huvudstad” 
tillsammans med sin f lickvän. Därför är Patrik 
stationerad på kontoret i Kungsbacka.

Patrik arbetar främst med ekonomiska frågor, 
men har också en ambition att verkligen lära sig 
branschen och företaget från grunden. Det är därför 
som han bland annat åker ut på säljresor i landet 

tillsammans med kollegorna Eddie Gustafsson och 
Jörgen Thorin. 

– Jag har kommit till en bra skola eftersom dessa 
killar verkligen kan branschen. Dessa försäljnings-
resor är spännande upplevelser, säger Patrik och 
fortsätter:

– Arbetet innebär fler utmaningar än vad jag hade 
föreställt mig. Samtidigt är det intressant att se med 
vilken respekt för varandra som de olika aktörerna 
inom branschen arbetar. Jag lär mig något varje 
dag.

Hur ser du på din egen framtid i företaget?
– Jag tar en dag i taget och sedan får vi se vad som 
händer. För mig är det viktigt att fokusera på dagens 
arbete, svarar Patrik. Han trivs i Göteborg där 
löpning är ett av hans stora fritidsintressen. Ett mål 
med motionen är att springa Göteborgsvarvet.

– I dag känns det bra att bo i Göteborg, men när 
jag blir äldre kanske man börjar längta hem till 
Falun.

Patriks bröder Henrik, 30, Erik, 28 och Fredrik, 
21 har också på olika sätt engagerat sig i företaget.

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

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

Upplaga: 11 000 exemplar.
Produktion, reportage och samordning: 
Dala Media AB

Grafisk form: OneHouse
Tryck: Strålins

I höstas lanserades ASSA elslutbleck i 900-serien 
(900, 910, 911, 920) till dörrar med normalt 
ställda krav på säkerhet. Elslutblecken från serien 
ASSA 900 är byggda med ett systemtänk, där alla 
delar i serien enkelt kan kombineras och möter de 
allt högre kraven inom områden såsom listtryck, 
brand och driftsäkerhet.

Magnus Eriksson, produktchef på ASSA ellås, 
berättar varför dessa elslutbleck fått ett så bra 
mottagande på marknaden:

– Detta är ett sammanhållet sortiment med 
gemensamt tillbehörspaket. Här finns allt från enkla 
prisvärda produkter till de med högre prestanda som 
klarar kraven för brandskydd. Gemensamt för alla 
produkterna inom 900-serien är att de har samma 
dimensioner och samma tillbehörssortiment. 

Magnus fortsätter:
– Dessa elslutbleck i 900-serien är gjorda för 

samma preparering av dörrkarmen  oavsett om man 
bara behöver ett enkelt springskydd eller den mer 
avancerade 920-modellen som är gjord i stål och 
rostfritt stål för att klara värmen vid brand.

Hålbilden för infästning av elslutblecket mot 
monteringsstolpen är alltså lika för alla modeller 
inom 900-serien. En nyhet är att modellerna 910, 
911, 920 klarar att öppna även vid listtryck och att 
920 är brandklassad.

Elslutbleck i 900-serien ger nya möjligheter

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.

Patrik Östlund arbetar på Göthes kontor i 
Kungsbacka.

Nu lär Patrik sig branschen 

En borttappad nyckel ställer ofta till stora problem, 
speciellt om den drabbade bor i en flerfamiljsfastig-
het. Låssystemet ASSA Combi ReKey förenklar 
hanteringen av förlorade nycklar. Borta är tiden när 
man måste lägga om cylindrar och byta ut låssystem 
om olyckan är framme. 

ASSA Combi ReKey är framtagen till bostads-
sektorn för att öka säkerheten vid förlorade nycklar 
och vid inflyttning av nya hyresgäster.

– När det är dags att byta nyckel stoppar man 
bara in ersättningsnyckeln i den aktuella cylindern 
och vrider till så att ett brytstift knäcks och ställer 

om kombinationen i cylindern. Därefter slutar de 
gamla nycklarna att fungera. Omställningsfunk-
tionen ger en säkerhet inom låssystemet utan att 
byta eller lägga om påverkade cylindrar, säger 
Fredrik Lindberg, som är produktchef på ASSAs 
cylinderavdelning.

ASSA Combi ReKey – en lösning efter borttappad nyckel

ASSA Elslutbleck i 900-serien finns i 4 huvudtyper 
Multifunktion 900, 900M
• 12–24 V AC/DC
• Lätt omställbart rättvänd/omvänd funktion
Rättvänd funktion 910, 910M, 910C
• 12–24 V AC/DC
• Låst vid spänningsbortfall
Omvänd funktion 911, 911M, 911C
• 12–24 V AC/DC
• olåst vid spänningsbortfall
Brandklassade 920, 920M, 920C
• 12–24 V AC/DC
• Låst vid spänningsbortfall

Egenskaper
Konstruerade för användning i dörrar i kombination med 
förreglade enkel- eller dubbelfallås
Multifunktion
• omställbar rättvänd/omvänd funktion
• brythållfasthet 6,5 KN
• hög skak- och slagsäkerhet
• låshus av zinklegering
• vridfall av stål
• med låskolvskontakt (900M)
Rättvänd funktion

• brythållfasthet 8KN
• hög skak- och slagsäkerhet
• låshus i zinklegering
• vridfall av stål
• öppnar även vid normalt listtryck
• låskolvskontakt(910M), Hi-O(910C)

FAKTA

ASSA 
elslutbleck 
900 M.

Monteringsstolpe 
i 900-serien.



När det blir dags för heta Leksands-
matcher får Göthes loge i Tegera 
Arena ofta besök av en liten glad 
herre som är 1.60 lång och talar 
brett Orsamål.

– Flera företag brukar bjuda in 
mig, men Håkan Östlund och hans 
vänner på Göthes är hela tiden så 
himla framåt och heta. Är man så 
offensiv får man också en positiv 
respons från mig, säger Kalle 
Moraeus, som snart fyller 50.

Kalle har en baskunskap om Göthes 
verksamhet och gjorde ett uppskattat 
framträdande i samband med Göthes 
150-årsjubileum 2011. 

Kalle uppskattar de möten som 
brukar bli mellan honom, Håkan 
Östlund och andra representanter för 
Göthes.

– Den största gemensamma näm-
naren är vårt hysteriskt brinnande 
intresse för Leksands IF och vårt 
engagemang för denna ärorika kultur-
klubb. Vi brukar ha riktigt trevligt 
när vi träffas, säger Kalle Moraeus, 
som så många andra är ledsen över 
föreningens ekonomiska problem, 
men gläds över lagets framgångar:

– Leksands ekonomi känns fruk-
tansvärt störande. Nu får vi verkligen 
hoppas att den delen av föreningens 
verksamhet får en lösning. Jag tänker 
mycket på spelarna som inte kan göra 
så mycket mer än mål och de vinner 
ju matcherna. Nu hoppas jag att 
Leksand går upp till Elitserien.

Hur firar du om Leksand blir ett elit-
serielag?
– Då tar jag på mig min Leksands-
tröja och bege mig ner till gågatan i 
Mora. Där vandrar jag fram och till-
baka och tittar i skyltfönstren, leende 
men med glimten i ögat.

Ett annat viktigt resultat av vän-
skapen mellan Kalle Moraeus och 
Håkan Östlund, är att han blivit 
ambassadör för Barndiabetesfonden.

– Det är en oerhört viktig fråga som 
jag gärna är med och stöder på det sätt 
som jag kan och förmår.

Mycket arbete
Annars är Kalle Moraeus inne i en 
intensiv period av arbete. Hans med-
verkan i Körslaget och Melodifesti-
valen innebar en rejäl skjuts framåt i 
Kalle Moraeus karriär. Nu befinner 
han sig mitt i planeringen av det upp-
skattade programmet ”Moraeus med 
mera” i Svt. Dessutom hoppade han 
in som programledare i Grammis-
galan och gjorde den mest upp-
skattade sketchen i samband med 

Idrottsgalan. Där pratade Kalle 
Moraeus, 1.60, basket med Sten 
Feldreich, 2.10.

– Den grejen resulterade i många 
glada kommentarer, skrattar Moraeus 
som samtidigt är medveten om att 
han i dag är en av de viktigaste 
ambassadörerna för Dalarna.

– Det är oerhört viktigt att vi från 
Dalarna, som syns i mediabruset, så 
ofta som möjligt säger ”Dalarna” i 
radio och TV. Det är ett sätt för mig 
att betala tillbaka för allt gott jag fått 
från det här länet. Sedan marknadsför 
jag naturligtvis min hemort Orsa 
extra mycket.

Men när den här intervjun görs har 
Kalle Moraeus precis avslutat sin 
arbetsdag inom en helt annan verk-
samhet.

Han är tillsammans med Per Faleij 
delägare i företaget Orsa Case som 
tillverkar förvarings- och transport-
lådor åt musikinstrument.

– Vi f ick en affärsidé som nu 
utvecklats till en spännande verksam-
het. Företaget går bra och det märks 
att våra produkter behövs på markna-
den, säger Kalle Moraeus.

Läs mer på:
www.kallemoraeus.com

www.orsacase.com

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.

Säger ”Dalarna” så ofta som möjligt i tv

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

Profilen

Kalle Moraeus’ uppskattade uppträdande i samband med Göthes 150-årsfest.

ASSA ReKey-funktionen används i ett mekaniskt lås-
system med patenterad ASSA Combi-teknologi. Den 
teknologin är väl beprövad och har använts under många 
år. Låscylindrar med ReKey-funktion kan ställas om två 
gånger för lägenhetsnycklar och en gång för övergripande 
nycklar typ huvudnyckel eller fastighetsskötarnycklar.

ASSA ReKey-funktion ingår i av försäkringsbolag 

godkänd låsenhet. Funktionen integreras i låscylindrarna 
för lägenhetsdörrar och dörrar till allmänna utrymmen 
som normalt drabbas om nycklar förloras. Om en nyckel 
förloras så ersätter man den med en ny nyckel som ställer 
om låscylindern till en ny mekanisk kombination och 
spärrar samtidigt bort den förlorade nyckeln.

Låssystemet ASSA Combi 
ReKey förenklar hanteringen 
av förlorade nycklar.



Göthes AB
Box 1928 
791 19 Falun

Tel: 023-480 00
Fax Falun: 023-480 20
Fax Kungsbacka: 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!

Hur många skulle komma på idén att tillverka 
mousserande vin och sprit av björksav? Det gjorde 
ekoingenjören Peter Mosten, från Krokom i Jämt-
land. Efter en trevande inledning driver han i dag 
ett företag som tappar saven från björken som 
sedan blir till mousserande björkvin och sprit. 
Detta har blivit en populär exportvara.

– En viktig del av verksamheten är också att ge 
konsumenterna tips om maträtter som passar bra till 
de drycker vi erbjuder. Vi känner att det är extra 
viktigt att mat och dryck passar ihop. Därför har vi 
engagerat kockar som bidrar med kunskap och med 
utgångspunkt från våra idéer, säger Peter Mosten.

Vi tar historien från början. Peter Mosten fick 
1988 i uppdrag att skapa ordning och 
reda av ett gigantiskt arkiv som bestod 
av sex miljoner dokument. Det var 
forskningsrapporter, avhandlingar, 
uppsatser, manuskript, tidningsartiklar 
och böcker från åren 1700 till 1980 
som handlade om olika kemiska 
substanser och dessas inverkan på 
människor och miljö.

Där hittade Peter Mosten ett recept 
på ”björkchampagne” ur en bok från 
1785. I receptet beskrevs hur man på 
1700-talet tillverkade bubblande vin av 

björksav.
Peter blev 

nyf iken och 
tillverkade ett 
v i n  m e d 
underlag från 
receptet. Det 
höl l på at t 
kosta honom 
r e l a t i o n e n 
med sin fru:

– Den för-
s t a f la skan 
öppnade jag 
under en av 

mina första romantiska middagar med min blivande 
fru. Det smakade fruktansvärt, berättar Peter.

Men han gav inte upp utan fortsatte att experi-
mentera, och drygt tio år senare lyckades han till-
verka ett vin som skulle fungera i produktion.

Trots att Peter möttes av många skeptiska finansiä-
rer lyckades han ändå starta sitt företag och en indu-
striell produktion.

I dag sker produktionen på Frösön, utanför Öster-
sund under namnet Björksavsprodukter i Åre AB.

Peter har fem anställda och under det senaste året 
tillverkades 20 000 buteljer av ”Sav sparkling” samt 
40 000 flaskor ”Sav snaps”. Grundidén är att den sav 

som tappas ur björkarna blir basen i dessa drycker.
Peter berättar att hälften av produktionen går till 

den svenska marknaden. Dessa drycker går att 
beställa eller köpa via System-
bolaget.

Men intressant är att exportmark-
naden växer lavinartat. Nu exporte-
ras hans björksavsdrycker till länder 
som Danmark, Tyskland, Holland, 
Frankrike, Taiwan, Japan och inom 
kort inleds export till Storbritannien 
och Kina.

– Den utländska marknaden bara 
växer. Nyligen var exempelvis ett 
reportageteam här, med stjärnkock från brittiska 
BBC! De var både intresserade av hur vi tillverkade 
vin och sprit av björksav och de maträtter som vi 
föreslår passar bra till. För oss är detta verkligen lokal 
mat och dryck, säger Peter stolt.

Men är det verkligen gott att dricka vin som är 
gjort av björksav?

– 80 procent dem som provsmakar är skeptiska i 
början. Därefter blir några stormförtjusta och andra 
reagerar tvärtom. Flera påminns om att björksaven 
anses ha hälsosamma effekter, berättar Peter som ser 
fram emot en spännande framtid när nu allt fler från 
utlandet upptäcker björkens möjligheter. 

Läs mer på: www.sav.se

Björksav blev god dryck och en het exportvara 

Ingredienser
4 skivor smörat rågbröd
2 st stora kokta potatisar
8 skivor stekt bacon
1,5 dl kycklingröra
4 msk finskuren morot – lättstekt eller friterad 
4 tsk finskuren gräslök
Kycklingröra:
200 g majonnäs
500 g sparris i bitar
100 g champinjoner
1 msk konjak (eventuellt)
300 g kyckling, kokt eller grillad, skinnfri och 
skuren i bitar.

Gör så här:
Blanda ihop allt. Skiva potatisen och lägg på brödet. 
Lägg på bacon och sedan kycklingsalladen, morot 
och gräslöken. Drick: Sav Snaps

Östersundsmacka med bacon
Ingredienser
4 skivor smörat rågbröd
1 filé inlagd, rökt sill eller annan rökt fisk.
8 msk riven rädisa
4 äggulor
8 msk hackad purjolök

Gör så här:
 Dela sillfilén på längden, lägg en på varje rågbröd. 
Lägg äggulan och rädisan på ena sidan och den 
hackade purjolöken på den andra. Drick: Sav Snaps

Solmacka
Ingredienser
10 färskpotatisar
Salt, svartpeppar och olivolja
Kräftskagen:
100 g kräftstjärtar
1 dl majonnäs
2 msk riven pepparrot
Rivet skal av 1⁄2 citron
Salt och svartpeppar

Gör så här:
Blanda potatisen med salt, peppar och olivolja. Rosta 
i ugnen på 200° ca 20 minuter tills potatisen är mjuk. 
Blanda alla ingredienser till skagen och smaka av med 
salt och peppar. Snitta upp potatisen och fäst på gaffel. 
Toppa med skagen. Drick: Sav snaps och/eller Sav 
Sparkling

Rostad färskpotatis med kräftskagen

Goda smårätter (som passar bra till Sav)


