
Julen står för dörren och snart 
kan vi avrunda ännu ett verk-
samhetsår. Då slår det mig: visst 
ska man kunna kosta på sig att 
koppla av och känna stolthet och 
vara lite belåten över vad som har 
presterats under året. Samtidigt 
är det viktigt att inte vara alltför 
nöjd utan alltid sträva mot nya 
mål och utvecklingsmöjligheter. 
Företagets och vår framtid beror 
av andras handlande och vårt 
agerande. 

I april 1992 skrev jag följande i en 
ledare:

”Vår målsättning är att vara lite 
bättre på allt. Bättre säljorganisa-
tion, bättre produktkoncept osv. Plus 
ett medvetet och pågående förnyelse-
arbete.

Ständig förnyelse är det enda som 
hjälper mot stagnation. Jag är inte 
orolig så länge vi fortfarande har 
idéer för framtiden och så länge jag 
inte upptäcker någon hurra-vad-vi-
är-bra-mentalitet.”

Detta tycker jag gäller fort-
farande och det känns som att vi 
inom Göthes har en Teamanda 
som är positiv för oss och våra 

 samarbetspartners.
Tanken att inte vara nöjd utan 

alltid sträva mot nya mål speglas 
också i professor Johnny Ludvigs-
sons kamp för att hjälpa dem som 
fått barndiabetes (diabetes typ1).

I ”Sticket”, som är Barndiabetes-
fondens tidning, berättar Johnny 
Ludvigsson att fonden genom olika 
insamlingar nu kan dela ut fyra 
miljoner per år i forskningsanslag. 
Sedan skriver han:

”Nyligen fi ck jag kritik för att inte 
verka nöjd! För att jag bara skriver 
om att vi behöver mer, mer, mer, 
som om behoven vore omättliga! Ska 
vi då aldrig vara nöjda!!? 

Kanske? Jag vet inte, men jag tror 
egentligen tyvärr inte vi kan vara 
nöjda, eller att vi ens ska vara nöjda! 
Insulin har funnits i 85 år, men än 
botas ingen från barndiabetes. Man 
talade om ljuset i tunneln för 25 år 
sedan, för 20 år sedan, för 15 år 
sedan…. Och man fortsätter att 
skönja i ljuset i tunneln. Den som 
fi ck diabetes för 30 år sedan kanske 
börjar bli otålig med viss rätt!”

Johnny Ludvigsson är inte nöjd 
förrän man besegrat sjukdomen 
diabetes.

Strävar mot nya mål gör också 
Leksands ishockeylag. Vi har i 
många år engagerat oss för det 
populära hockeylaget och dess 
kamp för att åter bli ett etablerat 
lag i högsta serien. Efter några 
 jobbiga år ser det nu ut som att 
Leksand är på rätt väg igen. En 
l eksing ger aldrig upp!

Jag hoppas att dessa två exempel 
kan vara en liten inspirationskälla 
för dig som läsare inför det 
 kommande året. Passa på att njuta 
och må bra under jul- och nyårs-
helgen. Nästa år tar vi nya tag och 
arbetar för en fortsatt utveckling 
enlig devisen: Ett varmt hjärta, ett 
kallt huvud och rena händer.

Jag önskar Er alla en 
riktigt God jul 
och ett Gott 
Nytt År!

Ökat skydd
För ett ordentligt ökad 
inbrottsskydd på alla 
 typer av dörrar fi nns nu 
det kombinerade 
cylinder skyddet och 
dörrförstärknings-
behöret från NoWay 
Security till  för säljning.
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Människor – inte principer – skapar resultat

riktigt God jul 
och ett Gott 

Håkan ÖstlHåkan Östlund, VD

Inventering

Vi har stängt för inven-
tering under perioden 
2–3 januari 2008.

Jourtel: 023-480 00
Jourfax: 023-480 20
Jourmail: ab@gothes.se 

I  övrigt har vi öppet 
som vanligt.

Välkomna!

God Jul och Gott Nytt År!

Detta julnummer är 
också vår julhälsning 

till Er. Istället för julkort 
och julklappar väljer vi 

även i år att stödja 
forskningen mot barn-

diabetes genom en 
insättning på 
Pg 90 00 59-7 

(Barndiabetesfonden).



I de fl esta allmänna dörrar i van-
liga fastigheter sitter idag lås-
system med oval låscylinder och 
cylinderring. De har den nackde-
len att de är tämligen lätta att 
forcera. En inbrottstjuv behöver 
inte lång tid för att forcera cylin-
derringen, cylinderlås och ta sig 
in via dörren. I dag fi nns alterna-
tiv som gör hem eller företag 
tryggare. Lösningen är NoWays 
låsskydd.

NoWay Security, som är ett sys-
temföretag inom lås- och säkerhet, 
erbjuder nu en lösning som på ett 
enklare och mindre kostsamt sätt 
gör ditt hem eller företag säkrare.

Denna lösning innebär att det 
ovala låssystemet kan uppgraderas 
till låsklass 3 enligt SS 3522 och 
samtidigt får man ett dörrförstärk-
ningstillbehör i samma produkt.

Det handlar om två typer av lås-
skydd och en blindbricka som ger  
ett bra bryt- och borrskydd.

De båda låsskydden heter 
Nch4-S och Nch4-Tv. S står för 

singel och Tv för tvilling.
De är tillverkade av sätthärdat 

stål och fi nns i ytbehandlingarna 
krom, mattkrom och förgylld (lik 
polerad mässing). Låsskyddet 
monteras så att de döljer låscylin-
dern med fyra genomgående skru-
var i dörren och/eller med en häst-
skoformad bygel.

Nch4-S är avsett för skydd av 
dörrens utsida och kan komplet-
teras med en tvillingmodul.

Nch4-Tv monteras på dörrens 
insida för att skydda den ovala 
cylindern från insidan.

Blindbrickan, som också är till-
verkad av sätthärdat stål är avsedd 
för att skydda både cylinder och 
tryckesuttag.

Sune Holm, på företaget NoWay 
Security berättar att i samband 
med monteringen drar montören 
ihop dörren och låssystemet som 
man sätter an en tving. Det inne-
bär oavsett dörr får du ett starkare 
resultat.

– I princip är det omöjligt att 
forcera ett lås som skyddas av 

NoWays låsskydd. Dessutom 
behöver man inte byta det ordina-
rie cylinderlåset och nycklar som 
redan fi nns, säger Sune Holm

Det system som är beskrivet i 
den här artikeln marknadsförs av 
Göthes.

Låsskyddet som ger tjuven problem 

Läs mer på www.gothes.se
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Tomas Forslund

Tomas Forslund, 39, är en av 
Sveriges mer kända hockey-
spelare. Han har spelat i elitse-
rien, NHL och i landslaget.
Nu arbetar Tomas på Göthes i 
Falun. Han på kort tid kommit 
in i laget och bidrar till den 
trivsamma stämningen som 
fi nns på lagret.
– Här stortrivs jag. Det är fak-
tiskt ingen större skillnad på 
jargongen och gemenskapen 
mellan ett omklädningsrum i 
NHL och Göthes. Det är i prin-
cip samma snack och skratt. 
Inom hockey har jag haft 
många tränare och coacher. 
Här på lagret är det Lars Berg-
man som är lagledare, säger 
Tomas och skrattar.
Tomas Forslund har haft en 
innehållsrik hockeykarriär. Efter 
spel i Borlängeklubbarna Tuna-
bro, Borlänge HC, Romme och 
HC Dobel kom han 1986 till 
Leksand. Därefter har hans 
karriär sett ut så här: Leksand 
(1986-1991), Calgary (1991–
1993), Leksand (1993–1996) 
Köln (1996–2001), Leksand 
(2001–2003).
Nu är det Göthes som gäller.
– Det är helt suveränt att jag 
fått möjligheten att arbeta här. 
Det är första gången har haft 
ett traditionellt jobb. Det bästa 
är att jag nu har fasta arbetsti-
der mellan halv åtta på morgo-
nen och halv fem på efter-
middagen.

En dörr i genomskärning som är 
monterade med NoWays låsskydd. 
Där kan man se hur modulerna är 
monterad på båda sidorna av 
dörrens låscylindrar. Detta passar 
till alla typer av dörrar.

Här är en väska fylld med låsskydd av sätthärdat stål som 
kommer från NoWay Security.

Fakta/ NoWay
NoWay marknadsför innova-
tiva produkter inom området 
säkerhet. Ledande svenska 
dörrtillverkare använder 
 NoWays produkter, som är 
svensktillverkade.
Huvudkontor: Stockholm.
Antal anställda: 4 personer är 
verksamma i företaget, kontor 
och lager i Stockholm och 
Göteborg.  Dessutom fi nns det 
fyra underleverantörer som 
tillverkar produkten och alla 
fi nns i Sverige 
Marknaden fi nns främst i 
 Norden för Noway Security 
 produkter och lösningar fi nns 
främst i Norden.

Visste ni detta om julen?
  Julgranen hade till en början antagligen till uppgift att hålla 

onda makter på avstånd. Den seden kommer från Tyskland och 
kom till Sverige under mitten av 1700-talet.

  Julbocken är en av våra äldsta julsymboler och härstammar 
från tiden då utklädningsupptåg var vanliga i ungdomens 
julfi rande.

  Julkrubban är en romersk-katolsk sed, som blivit vanlig i Sverige 
först i vår tid.



Nu fi nns Epok-serien även för fönstren
Epok-serien är nu komplett med 
beslag för både  dörrar, fönster 
och  fönsterdörrar.

Succén var given när ASSA OEM 
presenterade Epok-serien. Intres-
set var så stort att ASSA OEM nu 
har svarat upp mot marknadens 
önskemål om att utöka serien 
med beslag till fönster och 
 fönster dörrar. Därför finns nu 
chansen skapa en enhetlig beslag-
ning av både dörrar och fönster.

Handtagen i Epok-serien är 
designade för att passa till alla 
tongivande byggnadsepoker från 
rokoko till funkis. Därför fi nns 
ett historiskt djup i designen.

Samtliga handtag gjuts i mäss-
sing för att få rätt tyngd, känsla 
och utseende. De fi nns i ytbe-
handlingarna blank mässing, 
blank krom och mattkrom.

Handtagen fi nns i höger- och 
vänstersvängt utförande samt lås-
bara med tryckcylinder.

Handtagen i Epok-serien fi nns 
på Göthes.
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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

Fakta/
ASSA OEM Enhet Fix
ASSA OEM AB är ett företag 
i ASSA ABLOY-Koncernen, 
och bildades den 1 juni 2007 
 genom samman slagning 
av de tre bolagen Assa 
 Industri AB, FIX AB och AB Fas 
 Lås fabrik.  ASSA OEM utveck-
lar, tillverkar och marknadsför 
ett brett sortiment av lås och 
 beslag för fönster, dörrar, 
portar och skåp.  Företaget 
är idag marknadsledande i 
 Skandinavien.

Två exempel på fönsterhandtag 
som ingår i nya Epok-serien.

Inom vilken bransch/
verksamhetsområde verkar du?

  Föreskrivande led  Föreskrivande led
  Installatör/Glasmästare  Installatör/Glasmästare
  Bygg & Entreprenad  Bygg & Entreprenad
  Dörr-/fönstertillverkare  Dörr-/fönstertillverkare
  Konsult  Konsult
  Industri/Handel  Industri/Handel
  Fastighetsbolag  Fastighetsbolag
  Offentlig förvaltning  Offentlig förvaltning
  Övriga  Övriga

1) Läser du TGN?

  Ja! Gå vidare till nästa fråga.  Ja! Gå vidare till nästa fråga.
  Nej! Tack för din medverkan. Fyll i ditt namn   Nej! Tack för din medverkan. Fyll i ditt namn 

och adress så deltar du ändå i utlottningen.

2) Hur ofta anser du att TGN ska komma ut?

  Varje halvår (2 nummer per år)  Varje halvår (2 nummer per år)
  Varje kvartal (4 nummer per år)  Varje kvartal (4 nummer per år)

3) I vilken form läser du TGN?

  Papperstidningen  Papperstidningen
  Via Göthes hemsida  Via Göthes hemsida
  Både på hemsidan och papperstidningen  Både på hemsidan och papperstidningen

4) Hur läser du TGN?

  Bläddrar enbart igenom den  Bläddrar enbart igenom den
  Läser en och annan artikel  Läser en och annan artikel
  Läser fl era artiklar  Läser fl era artiklar
  Läser nästan allt  Läser nästan allt

5) Anser du att TGN stärker Göthes 
 varumärke?

1   2   3   4   5    (1= Inte alls  5 = Ja, helt säkert)  

6) Vilket betyg ger du TGN med tanke på 
innehållet?

1   2   3   4   5    (1= Mycket lågt  5 = Mycket högt) 

7) Vilket betyg ger du TGN:s 
utseende/layout?

1   2   3   4   5    (1= Mycket lågt  5 = Mycket högt) 

8) Sparar du TGN?

  Ja!  Varför?_____________ ___________  Ja!  Varför?_____________ ___________

___________________________________

  Nej!   Nej! 

9) Saknar du något i TGN?

Skriv dina förslag här:

_________________________________________
Företag

_________________________________________
Namn

_________________________________________
Adress

_________________________________________
Postnummer och ort

Hjälp oss att bli ännu bättre – och vinn!
Team Göthes News (TGN) har nu avslutat sin sjätte 
årgång. Med TGN vill vi berätta om Göthes och våra 
produkter. Vår ambition är också att bjuda på mervär-

desläsning som tips på mat och dryck samt artiklar 
som kan skapa en tankeställare. Nu undrar vi om vi 
lyckats med vår ambition. Därför ber vi er att svara på 

vår enkät om TGN. Som tack för hjälpen kommer vi 
att lotta ut 100 trisslotter bland dem som svarat. er bland dem som svarat. er
Faxa denna sida till oss på faxnr: 023-480 20.Faxa denna sida till oss på faxnr: 023-480 20.Faxa denna sida till oss på faxnr

  Pepparkakor har anor från 1300-talet. Kryddstyrkan gjorde att pepparkakan 
ansågs ha en medicinsk effekt.

  Jultomtens förebild är S:t Nicholaus, som var biskop i Turkiet på 300-talet. Efter 
sin död blev han helgonförklarad och utsågs till barnens speciella syddshelgon.



Under julhelgen fl ödar den traditionella 
julmaten. Men under mellandagarna 
 kommer den svåra frågan: Vi börjar bli 
trötta på julmaten, men vill samtidigt laga 
några extra gott. Vad gör vi? Här kommer 
vår matexpert Anna Stille, som till vardags 
arbetar på Gamla Staberg i Falun, med mat-
tips som bygger på råvaror från julbordet.

Skinkmacka med ostcreme
8 skivor julskinka
4 skivor kavring eller annat mörkt bröd
1 romansalladshuvud
1 dl ruccola
2 skivade tomater
2  dl riven kvibille cheddarost
6 msk lätt creme fraiche
2 msk färsk riven pepparrot 

Riv osten och pepparroten, vispa osten, 
 peppar roten och creme fraichen tillsammans 
i en bunke. Salta och peppra. Bre cremen över 
 brödet och lägg ut salladen, tomaten och 
 skinkan. Toppa med lite ruccola. Klart!

Indiska köttbullar
600 gr köttbullar
1 burk tomatsås
1 paprika
I stång blekselleri
Garam masala (Indisk kryddblandning, 
fi nns i matbutiken)
Spiskummin och Chili
Salt och peppar

Koka  tomatkross, paprika, selleri och kryddor 
ca 10 min. Tillsätt köttbullarna. Servera med 
pasta eller ris.

Plommonmarinerat Revbenspjäll
1,2  kg tjocka revbenspjäll
1,5 hg katrinplommon
1  dl rödvin
1  dl honung(fast)
1 rödlök
400  g potatis
200  g morot
200  g palsternacka
Salt och peppar, 1 msk timjan
Smör, olja

Dela katrinplommonen, skala och skiva löken 
Koka samman plommon, lök, rödvin samt 
honung till simmig konsistens. Skala potatis, 
morot och palsternacka och skär i lagom bitar. 
Lägg rotfrukterna i en ungnsform och klicka i 
lite smör och vänd ner med några droppar olja, 
salt, peppar och timjan. Smörj in revbenen med 
katrinplommonmarinaden, spar lite till serve-
ring, in i ugnen på 150 grader ca 1 h tills köttet 
lossar från benen. Ställ in rotfrukterna ca 15 
minuter senare i ugnen och rosta dem gyllen-
bruna. Servera med en liten sallad. Efter julens 
härligheter kan man hoppa över såsen, ta istället 
lite av den sista marinaden och stryk över köttet 
precis före servering. Eventuellt salta och peppra 
lite till.

Vaniljkokt ananas med vaniljglass
2 hela skalade och delade ananaser
1 vaniljstång (dela och ta ur fröerna, lägg allt 
i  en kastrull)
Socker vid behov

Koka 6 minuter på medelvärme. Servera med 
vaniljglass.

Göthes AB
Box 1928 
791 19 Falun

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

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

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

God mat i mellandagarna

Matnyttigt

Från den innovativa och ambitiösa portu-
gisiska vinproducenten Vale das Areias har 
Göthes valt ett vin gjort på en av Portugals 
absoluta karraktärs druvor, Touriga Nacio-
nal. Vale das Areias, som fi nns i landskapet nal. Vale das Areias, som fi nns i landskapet nal
Estremadura cirka 50 kilometer norr om 
Lissabon, har länge producerat vin på sin 
femton hektar stora vingård.  

Druvan Touriga Nacional ger en liten Touriga Nacional ger en liten Touriga Nacional
skörd med en stor koncentration av mörk 
fuktighet, bärig syrlighet och bra tanniner, 
vilket borgar för en god utveckling i många 
år framöver.

Vinet har lagrats under sex månader på 
franska ekfat. Genom detta har vinet 
utvecklats till en härlig smak av björnbär 
kompletterad med körsbär, lakrits, ceder 
och mörk choklad. Allt balanserad med en 
frisk fruktsyrlighet. Vinet kan lagras upp 
till tio år. 

Vänskap och vin utvecklas ständigt
Välkommen att hälsa på oss, och om till-
fälle ges, pröva vårt Göthes-vin. Vi vill 
med detta vin erbjuda en angenäm upp-
levelse redan nu, utan ytterligare lagring, 
men också något som, precis som vänskap, 
utvecklas och berikas över tiden.

Dryckesskolan del 23
Anna Stille visar här upp några spännande 
måltider under mellandagarna. 

Ett vin av en druva 
med karraktär

Fler recept fi nns på www.gothes.seFler recept fi nns på www.gothes.seFler recept


