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trevlig
sommar!
Vi på Göthes vill på
detta sätt önska
alla läsarna av Team
Göthes News en riktigt trevlig sommar.

Rivstart för
Leksand Strand
Leksand Strand har
gjort en rivstart sedan
det blev klart att
Leksands IF tog över
verksamheten. Här har
också Göthes en del
ägarintressen.
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Goda sillar
Sill till midsommar. Det
är en självklarhet för de
ﬂesta. I detta nummer
av TGN presenterar vår
matlagningsexpert
ﬂera spännande recept
till sommarhögtiden.
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Sommartankar kring Svensk OEM-marknad
Lagom till midsommar vill jag
redovisa mina personliga funderingar, tankar och visioner om hur
svensk OEM-marknad, med den
pågående globaliseringen, kan
skapa konkurrenskraft och mervärde om alla aktörer i vår svenska
värdekedja har samsyn och samarbete utifrån ett totalekonomiskt
synsätt. Se denna så kallade ”Swotanalys” som ett diskussionsunderlag, som jag tacksamt tar emot dina
synpunkter, tips och råd om. Gärna
på min e-postadress (se nedan). Du
hittar mer av och om denna ”Swot”
på www.gothes.se.
Styrka
• Resurseffektiv produktion.
• Hög kvalitet.
• Kvaliﬁcerad teknik.
• Kompetent service.
• IT.
• Historik, tradition och kultur.
• Varumärket.
• Komplett produktprogram.
• Kunskap och kompetens.
• Teknisk support.
• Korta ledtider.
• Närservice med närkompetens.
• Säkra leveranser.
• Logistik – smarta leveranser.
• Personlig service – engagemang.
• Relationsmarknadsföring.
• SIS-standard.
• Affärstrivsel – tillgänglighet.
• Organisationen.
• Hög marknadsnärvaro.
• Trygghet vid garanti och
reklamation.
Möjligheter
• Mervärdesbyggande –
partnerskap.
• Varuförsörjningssystem
• MA-fokus.
• Exakta ledtider.
• Totalkostnadskoncept.
• Serviceavtal.
• Högre produktivitet.
• Goodwill.
• Mer komplexa beslagsprodukter.
• Design, kvalitet och miljöfrågor.

Se mer om aktiviteter i vackra Falun på www.runn.se (sjön vid Göthes).
• Kunders förväntningar och krav.
• Sätta standarder och brands.
Hot
• Lågkostnadsproduktion.
• Lägsta pris-ﬁlosoﬁ.
• Kortsiktighet i affärsrelationen.
• DIN-standard.
• Lågt teknikinnehåll.
• Låg förädling.
• Låg kvalitet.
Svaghet
• Utländskt ägande, annan
affärskultur.
• Globalisering,
lågkostnadsfokusering.
• Politiska beslut.
• Kopior – produktansvar?
• Beslag med lågt teknikinnehåll.

Med denna ”Swot” vill vi på Göthes
önska er alla en glad sommar och
hoppas att ﬁlosofen Platons kloka
devis blir gällande nu och i
morgon:
Lycka är det tillstånd som uppstår
när smärta upphör.
Om vi byter ut smärta mot hot
och svaghet så blir vår gemensamma framtid lika ljus som vår
svenska sommar!
Glad Sommar!

Håkan Östlund,
VD.

Team G News ﬁnns också på nätet: www.gothes.se

hakan.ostlund@gothes.se

Därför ﬁrar vi midsommar
Majstången har blivit en sinnebild
för svensk sommar och Dalarna
förblir midsommarromantikens
centrum. Midsommarﬁrandet lyftes
fram, speciellt under nationalromantiken. Följden blev att man

under tidigt 1900-tal började resa
majstänger, i Dalarna som är det
svenskaste av landsskap.
I Mellaneuropa, framför allt i Tyskland och Österrike restes traditionsenligt en lövad stång i samband

med 1 maj-festen. Den seden kom
till Sverige under medeltiden, men
blev förlagt till juni då grönskan
kommit längre.
Midsommarstången är ursprungligen en fallisk hednisk konstruk-

tion/symbol. Fruktbarhetssymbolen restes med förhoppning om
att årets skörd skulle bli god.
Heter det majstång eller midsommarstång? I dag används oftast
ordet midsommarstång, utom i

Läs hela artiklarna på www.gothes.se

”Göthes är en unik ambassadör för Leksands IF”
Leksands IF
Proﬁlen

Göthes
xyz

Johan Lundh
Johan Lundh, som snart fyller
23 år, jobbar på Göthes logistikavdelning.
Det var för ett och ett halvt år
sedan som Johan Lundh började arbeta på Göthes. Anders
Ångström, en av Göthes mer
äldre och rutinerade medarbetare, förmedlade kontakten.
Anders känner nämligen Johan
väl från idrottens och fotbollens
värld.
– I dag känns det mycket bra
att jag ﬁck chansen att börja
jobba här. Jag trivs riktigt bra,
liksom många andra på det här
företaget. Det är en lagom stor
arbetsplats som gör att man lär
känna de ﬂesta som arbetar
här.
På fritiden är det fotboll som
gäller för Johan. Han är nämligen forward i division I-laget
Falu FK (läs mer om klubben på
www.falufk.se). Då förstår ni att
Johan tänker mycket på fotboll.
– För mig personligen har
det gått bra den här säsongen.
Men laget kunde ha fått en
bättre start, säger Johan som
arbetar i en miljö där de ﬂesta
tänker på ishockey och
Leksands IF.
– Visst ﬁnns ett stort hockeyintresse på Göthes. Men jag
upplever det som att många
också följer hur det går för mig
och Falu FK. Det är roligt med
ett sådant engagemang, säger
han.
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Leksands IF är inte bara ishockey,
det är en koncern med ﬂera
dotterbolag som bedriver affärsverksamhet inom områden som
evenemang, restaurang & konferens, förskola, butik & postorder
samt semesteranläggningen
Leksand Strand. En viktig aktör
i verksamheten är Göthes som
är en av sex extrena delägare i
Leksands IF Holding AB. Det är
ett ägarbolag till Leksand Strand
och Ejendals Arena.

Leksands IF att ha en sådan duktig
och engagerad affärspartner som
Göthes, tillägger Håkan Åman.
I dag drivs verksamheten inom
Leksands IF inom fem olika bolag,
där alltså Göthes också ﬁnns med
som en aktör:

• Leksands IF Holding AB
Ägarbolag till Leksands Strand
och Leksands IF Fastighets AB
som driver Ejendals Arena

• Leksands IF Ishockey
Här ﬁnns föreningens verksamhet inom den kommersiella elithockeyn samt övrig hockeyverksamhet.

– Göthes är en unik ambassadör
för Leksands IF. Detta är ett bra
exempel på hur man kan förena
affärsnyttan i Leksands IF med ett
äkta engagemang för verksamheten, säger Håkan Åman, VD i
Leksands IF.
Han menar att Göthes intressen
i föreningen inte handlar om traditionell sponsring utan mer kan
liknas vid ett modernt affärsupplägg.
– Därför är det en tillgång för

• Leksands IF Konferens &
Försäljnings AB
Dotterbolag som driver restaurang, konferens- och butiks/
souvenirförsäljningen. Här sköts
också nöjesevent och förskola.
Från juni 2008 kommer verksamheten att utökas med en
”hockeykonceptbutik”, dessutom
planerar man att driva en
bowlinghall i anslutning till
arenan.

• Leksand Strand
Leksands IF Holding är ägare till
90 procent av stugbyn och
campinganläggningen. Leksands
kommun äger tio procent av
Leksand Strand.

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

Upplaga: 8 000 exemplar.
Produktion, reportage och samordning:
Dala Media AB

• Leksands IF Fastighets AB
Äger och driver Ejendals Arena.

Göthes engagemang för verksamheten bygger alltså på ett delägarskap i Leksands Holding AB, med
ägarintresset i Ejendals Arena och
Leksand Strand. Därför är Göthes
även en part i ett av Dalarnas mest
spännande utvecklingsprojekt
inom turist- och besöksnäring,
som nu sker på Leksand Strand.
Se mer på www.leksandsif.se.

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

Dalarna där det ska heta majstång.
Majstång syftar på det gamla
begreppet Maja som betyder slå
med grönska. I Falun reser man
fortfarande sin Maja på Gettorget
den sista april varje år.

Sommar på Göthes
Beslag har stängt v28-29-30.
Säkerhet och Teknik har öppet
hela sommaren.
Beslagsjour tel 023-480 19.
Säkerhet tel 023-480 19.
Teknik tel 023-480 25.
Allmän jourfax 023-480 20.

Tack för besöket!
Alla vi på Göthes vill tacka alla
er som besökte oss under
Nordbyggmässan i april. Ni
bidrog till att stämningen i vår
monter var på topp och att
mässan blev en sådan succé
för Göthes.

Läs hela artiklarna på www.gothes.se

Vilken rivstart för Leksand Strand
Ett halvår har gått sedan
Leksands IF tog över driften
av Leksand Strand (tidigare
Leksands Camping & Stugby).
En intensiv marknadsförning
med bland annat en ny fräsch
hemsida (www.leksandstrand.se)
har resulterat i ett växande
intresse för anläggningen.
– I slutet av april låg vi 20 procent
före bokningsläget jämfört med
samma tid förra året. Alla stugor
med högre standard är redan fullbokade för hela sommaren, säger
Magnus Weinstock, platschef för
Leksand Strand.
Det ﬁnns ﬂera faktorer som
bidragit till att anläggningen fått
detta lyft inför sommaren:
Populär hemsida
Mycket information om anläggningen sprids genom den nya
hemsidan som blivit mycket uppskattad.
Mer aktiviteter och underhållning inom själva anläggningen,
som i sommar nästan kan liknas
med en resort.

En vacker vy över Siljan vid
Leksand Strand.
– Här riktar vi främst in oss på
barnen, som under högsäsongen
kommer att erbjudas underhållningen ”Sommarskoj” ﬂera gånger
i veckan, säger Magnus Weinstock.
Paketerbjudanden.
Besökaren erbjuds skräddarsydda
paketerbjudanden till det mesta
som händer i Dalarna. Det kan
handla om boende på Leksand

Strand och sedan besök på något
av evenemangen i Ejendals Arena,
Dalhalla, golf, Sommarland, ﬁsketurer eller Falu Gruva.
Leksand Strand har också på
f lera sätt underlättat för de
besökare som vill gå på ishockey
eller någon annan underhållning
som regelbundet sker på Ejendals
Arena.
Tidigare har det varit svårt för
många att kunna kombinera
besöket med en god middag, ta
del av underhållningen för att
sedan ta bilen hem. Nu erbjuds
logi till bra priser på Leksand
Strand.
– I samband med vårens
”Nöjesweekend” i Ejendals Arena
med dansbandskvällen och 50talsaftonen satte vi in transferbussar mellan Ejendals Arena och
Leksand Strand. Det var en vild
chansning som blev en dundersuccé, berättar Weinstock
Men detta är bara början. I dag
består anläggningen av 150 stugor
och 500 campingtomter. Nu
pågår förberedelsearbetet att inom
en treårsperiod bygga 100 nya
stugor och nya lägenheter.

TGN ﬁck ett positivt bemötande
Team Göthes News är en populär tidning bland våra läsare.
Det visar den läsarundersökning
som vi gjorde i TGN nr 4 2007.
Det var många som svarade och
gav högt betyg, vilket framgår av
svaren på följande frågor.
Vilket betyg ger du till TGN
med tanke på innehållet
(Mycket lågt 1 2 3 4 5 Mycket
högt) Här ﬁck TGN medelbetyget 4,1.
Vilket betyg ger du TGN:s
utseende/layout?
(Mycket lågt 1 2 3 4 5 Mycket

högt) Resultatet blev 4.1 i medelbetyg.
Anser du att TGN stärker
Göthes varumärke?
(Inte alls 1 2 3 4 5 Ja, helt
säkert) Medelresultatet blev 4,4.
Överlag visade undersökningen
att de ﬂesta läser nästan alla artiklarna och man vill att TGN ska
komma ut varje kvartal i form av
papperstidning.
Vi på Göthes tackar för visat
engagemang för och resultaten tar
vi med oss för att i framtiden göra
en ännu bättre tidning.

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

Turband 4 monterat och klart.

Snabba gångjärn
från Dr.Hahn
Dr.Hahn presenterar nu en serie
frontmonterade gångjärn, med
innovativ design, för metalldörrar. Dessa har fått namnet
Türband 4.
Finessen med dessa gångjärn är bland annat att infästningen sker med ankarskruv
vilket gör att monteringen går
lätt och snabbt.
– Detta är monteringsmässigt de snabbaste gångjärnen
på marknaden, säger Peter
Stenberg, som är marknadsansvarig på Dr.Hahn i Skandinavien och Baltikum.
Dessutom är detta en serie
gångjärn med en extra spännande design, vilket också
bidrar till en spännande teknisk
utveckling.
En fördel med den nya tekniken är att det går att justera
gångjärnen utan att man först
måste demontera dörrbladet.
Denna serie gångjärn ﬁnns
redan nu på lager hos oss på
Göthes. I TGN:s septembernummer kommer vi att återkomma med mer information
om dessa spännande gångjärn.

Flera goda sillrätter

Matnyttigt

Vi närmar oss midsommar och det är en
högtid då det är extra gott att äta sill. Därför
har Anna Stille på Gamla Staberg Trädgårdscafé och kök, utanför Falun gjort en del
mycket spännande sillrätter, plus en härlig
efterrätt. Laga till, smaka och njut. Till alla
recept krävs cirka 350–400 gram inlagd sill.
Gemensamt för alla rätter är att man ska låta
rätten stå en stund innan den serveras. Ät
och njut!
Sill med parmesan, basilika och soltorkad
tomat. 4–8 portioner
1,5 dl riven parmesan av god kvalitet (också gott
med Västerbottenost)
1 kruka basilika
100 g soltorkade tomater
3 dl creme fraiche
Salt peppar
Lite ﬁnhackad röd chili

Färdiginlagd sill, eller egeninlagd. Riv osten
grovt, ﬁnstrimla tomaterna och basilikan (par
lite tomat och några basilika blad till garnering). Blanda samman allt och smaka av med
salt och peppar
Sill med lime, basilika och viol, 4–8 portioner.
Rivet skal av två lime
1 kruka basilika
2 ﬁnhackade Granny Smith äpplen
Saften av i lime
3 dl creme fraiche
Lite honung
Salt och peppar

Blanda färdiginlagd eller egen inlagd sill med
alla ingredienser. Garnera med violer
i massor.

Inlagd strömming med dillbönröra och rödlök.
Sill med fransk senap och kapris,
4–8 portioner.
4 matskedar äkta fransk dijonsenap
1 hg färsk strimlad spenat
2,5 dl creme fraiche
1 msk ﬂytande honung
1 msk kapris
Strimlad bladpersilja och färsk timjan
Salt och peppar

Skiva spenaten ﬁnt, spar lite till uppläggningen. Blanda samman allt, garnera med
rädisor och bladpersilja och gärna lite gräslöksblommor, de är ju underbara och goda så
här års!
Kaviarsill på tunnbrödsknäcke.
3 msk kaviar
1 kruka gräslök
1 dl crème fraiche

2 dl vispad grädde
Salt och peppar

Vispa grädde, vänd ner creme fraiche och
kaviar, avsluta med gräslök. Vänd ner sillen
och servera på tunnbrödsknäcke.
Inlagd strömming med dillbönröra och rödlök.

Mixa favoritbönan (gärna smörbönor) med
rapsolja och dill samt lite vitlök. Placera på
knäcke med stekt inlagd strömming (eventuellt köp färdig och spar tid).
Den goda efterrätten med jordgubbar.

Limesaft av 1 lime till 1 l jordgubbar, lite
strimlad basilika, 1 tsk socker, skal av 1 lime,
vänd runt servera med en klick yoghurt eller
vaniljglass.

OP Anderson – en svensk klassiker
I midsommartider är det många som väljer
den klassiska snapsen OP Anderson, som är
Sveriges äldsta och högst rankade aquavit
OP Anderson är uppkallad efter
fabrikören, Olof Peter Anderson (1797–
1876) från Göteborg, som i ﬂera avseenden
utvecklade den svenska sprittillverkningen.

Göthes AB
Box 1928
791 19 Falun

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

Vid hans bortgång tog sonen över affärerna och lanserade 1891 den klassiska OP
Anderson och som en hyllning till sin far.
OP Anderson har rönt ﬁna framgångar
och bland annat vunnit en guldmedalj i
International Wine and Spirits Competition
2003.

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

OP är en svagt gyllengul snaps som har
en stark smak av kummin, anis och fänkål.
En extra poäng i sammanhanget är att OP
Anderson är framställd av ekologiskt odlad
säd och är en KRAV-märkt produkt.
Den här snapsen lämpar sig alldeles
utmärkt till så gott som alla sorters sill och
även till rökt lax eller grillat kött.
Filial: Kabelgatan 4
434 37 Kungsbacka
Fax: 0300-742 10

