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Ny lokal i Göteborg

Vid månadsskiftet oktober/november 2016,
ﬂyttar Göthes Industribeslag från Kungsbacka
till nya lokaler i södra
Göteborg. Vi kommer då
närmare våra affärspartners i Göteborg, som
bland annat kommer att
få det enklare att ta sig
till de utbildningar, informations- och introduktionsaktiviteter som
arrangeras av Göthes
Industribeslag.
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Nyhet från
Olda Innovation

OLDA 100 HZA, är ett
helt nytt tänkande när
det bland annat handlar
om att skapa ökat brandskydd som skonar dörrbladen.
Sid 2
Nya på jobbet

Tomas Fredgren och Ann
Sundstedt är två nya
medarbetare på Göthes
Industribeslag. I detta
nummer av TGN ﬁnns en
närmare presentation av
dem.
Sid 3

Nya bryggerier i Falun

Nu har två nya bryggerier startat sina verksamheter i Falun. Läs mer om
dem i detta TGN.
Sid 4

The beauty of getting old
Den 25 november 2016 f yller
Götheskoncernen 155 år, en viktig
milstolpe i vårt företags historia.
Dagens Göthes skiljer sig markant
från det företag som skapades 1861 i
Falun av Jean Abraham Göthe. Det
ﬁnns med andra ord orsak att reﬂektera över lite längre tidsperspektiv.
Från att ha varit starkt kopplat till rollen
som järnvarugrossist vid starten 1861
har Göthes gradvis utvecklats till idag
tre självständiga företag; Göthes Industribeslag AB, Göthes Säkerhet AB och
Göthes Teknik AB, alla med en egen
verksamhet samt spetskompetens inom
Beslag, Säkerhet och Teknikprodukter.
När jag idag läser vår 150-års Jubileumsbok från 2011, slås jag av det faktum att det ﬁnns en tydlig röd tråd i
Göthes, en stark drivkraft som löper
genom tiden och genom generationer av
olika ägare, där undertecknad har förmånen att vara nummer sex, både som
ägare och VD, och med mina 33 år i
koncernen är jag den som varit både
ägare och VD längst tid i Göthes’ 155åriga historia. Så för att parafrasera
Mark Twain, men utan att underskatta
det gigantiska arbete som ligger framför

mig (och mina medarbetare): Ryktet om
min död är betydligt överdrivet.
Allt sedan 1861 har Göthes medarbetare och affärspartners bidragit med
kunskap, kompetens och hårt arbete.
Den främsta drivkraften har hela tiden
varit viljan att skapa något nytt, att göra
affärer, att utveckla företaget och medarbetare, och det är den kraften som
driver oss än idag 2016, när Götheskoncernen tar sikte på de kommande
155 åren.
Min salige fars synsätt att Förändring
är den enda tradition värd att bevara,
sammanfattar fortfarande vår affärsﬁlosoﬁ väl. I dagens värld med dess omfattande teknologiskiften och nya utmaningar är det viktigare än någonsin att
våra företag fortsätter att fokusera och
bejaka förändringar i vår omvärld.
Jag känner både glädje och stolthet
över allt vi har åstadkommit hittills,
men också stor iver och förväntan över
det vi har framför oss. Vi har fantastiska
medarbetare inom Götheskoncernen
och tillsammans arbetar vi med att
utveckla stora mervärden för alla våra
affärspartners i respektive företag.
Jag vill avsluta med att tacka alla
medarbetare och affärspartners genom

dessa 155 år (ingen nämnd eller glömd)
för era insatser, för ert driv, förtroende
och engagemang – utan alla er hade vi
inte kunnat ﬁrat 155 år den 25 november 2016!
Avslutningsvis önskar jag er alla en
härlig höst, med ett passande citat av
poeten Stanley Horowitz:
Vintern är som en etsning – Våren en
vattenfärg – Sommaren en oljemålning –
Hösten en mosaik av dem alla !

THINK FAR – THINK GÖTHES – EST. 1861

Håkan Östlund, VD

SplitAdapter – en bra låslösning
Detta julnummer är också vår julhälsning till Er och ett tack för året som gått!
I skolor,
ålderdomshem,
och andra
offentLösningen
kanväljer
vara SplitAdapter,
som antingen
Det har
blivit traditionkontor
att Göthes
i stället
för julkort och
julklappar
att stödja forskningen
ligamot
lokaler
uppstår
ofta
behovet
att
kunna
öppna
har
ett
eltryckeslås
eller
ett
mekaniskt
tryckeslås.
barndiabetes genom en insättning på Pg 90 00 59-7 (Barndiabetesfonden).
en dörr genom att bara trycka ner handtaget, gå
Det är en produkt som i våras presenterades av
Det är en tradition vi är stolta över och vi vet att bidraget kan bli till nytta för många människor.
ut och sedan ska dörren låsas av sig själv.
företaget ISAB Robust och har sedan dess fått ett

positivt mottagande på marknaden.
Tanken är att genom detta ska man på ett enkelt
sätt få en så kallad split spindle funktion (låsenhet
som bara ﬁnns på en sida av dörren) både vid

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

Bilder som visar Göthes Industribeslags ﬁna kontor i Göteborg.

Vi ﬂyttar till Göteborg!
I höst ﬂyttar Göthes Industribeslag från Kungsbacka till nya lokaler i Högsbo, som ligger i södra
delarna av Göteborg.
– På det viset kommer vi närmare våra affärspartners i Göteborg, säger Patrik Östlund, platsansvarig för Göthes Industribeslag i Göteborg.
Göthes Industribeslag arrangerar regelbundet
utbildningar, informations- och introduktionsaktiviteter kring aktuella produkter, standarder, normer
och regelverk. Målgruppen är våra affärspartners,

som nu kommer att få det enklare att ta sig till dessa
träffar.
– Vi ser ﬂera fördelar genom att vi och marknaden nu kommer närmare varandra, säger Patrik
Östlund.
Det nya kontoret omfattar 367 kvadratmeter och
innehåller 14 rum. Adressen är Britta Sahlgrens gata
nummer 1 i Göteborg.
Förutom arbetsrummen har lokalen ett konferensrum, ett speciellt visningsrum för produkter och
tjänster, samt en lounge för mingel och

möjligheter att odla kontakter.
En intressant detalj är att hela kontoret kommer
att få en ny ytterdörr som har maximalt med beslag
med det senaste som ﬁnns på marknaden. Ett perfekt sätt att naturligt visa vad Göthes Industribeslag
kan erbjuda.
– När vi väl har ﬂyttat in kommer vi att ha en
”Grand Opening” under våren/sommaren 2017, då
vi bjuder in alla våra affärspartners, sammanfattar
Patrik Östlund.

OLDA 100 HZA – spännande karmregel
När representanter för företaget
OLDA Innovation AB upptäckte att
ﬂera proﬁltillverkare hade problem i
samband med brandprover bestämde
företaget sig för att något måste göras.
Resultatet blev kantregeln OLDA 100
HZA, som är ett helt nytt tänkande
inom det här området.
– Jag vill säga att detta är framtiden i det
här sammanhanget. Vi har helt nyligen
lanserat OLDA 100 HZA, som fått bra
bemötande på marknaden, säger Johan
Pettersson.
OLDA 100 HZA är en automatisk
kantregel som monteras ovantill i dörrkarmen och fungerar precis som en
vanlig automatisk kantregel. Den aktiva

dörren trycker in en kolv som reglar den
redan stängda passiva dörren.
Montage av klassisk kantregel resulterar oftast i stora ingrepp på dörrbladen.
OLDA 100 HZA monteras istället ovan
i dörrkarmen. Därav namnet karmregel.
I dörrpartier med stränga brandkrav
har kantregelns traditionella position
ibland försvårat och i värsta fall försvagat dörrens prestanda, sett ur ett brandperspektiv.
Därför är OLDA 100 HZA ett
nytänkande.

Team Göthes News är utgiven av Team Göthes.
Tidningen distribueras fyra gånger om året till
Göthes-koncernens aﬀärspartners.

OLDA 100 HZA bidrar till
att klara brandkraven.

Upplaga: 13 750 exemplar.
Produktion, reportage och samordning:
Dala Media AB.

FAKTA
RZ OLDA Innovation AB
Företaget OLDA Innovation, som
ingår i RZ gruppen, har sitt huvudkontor i Göteborg.
OLDA Innovation AB utvecklar och
tillverkar dörrbeslag. Exempelvis
automatiska kantreglar. Företagets
produkter ﬁnns tillgängliga i de
ﬂesta europeiska länder.
Legotillverkning är ett annat
viktigt verksamhetsområde. Här
proﬁleras verksamheten till stor
del av att tillverka innovativa
prototyper.
RZ Olda Innovation AB omsatte
förra året drygt 20 miljoner kr och
har 18 anställda.
OLDA Innovations hemsida:
www.olda.com

Graﬁsk form: OneHouse
Tryck: Strålins

SplitAdapter
från
ISAB Robust.

nymontage och eftermontage på beﬁntligt lås.
Kontakta gärna Göthes Industribeslag för frågor om den
här produkten.
ISAB Robusts hemsida: www.robust-se.com

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

Nya krafter på GIB
Tomas Fredgren, GIB Göteborg

– Aﬀärsutvecklare OEM, fasad

Tomas Fredgren kommer att bli ett starkt nyförvärv
inom vårt område för affärsutveckling för OEM fasad i
Göteborg. Hans arbetsuppgifter blir i huvudsak att uppsöka och utveckla affärsrelationerna med såväl beﬁntliga
som presumtiva kunder inom affärsområdena Fasad –
Dörr – Fönster och Port-tillverkare (industriproducenter
inom aluminium, stål och pvc).
I tjänsten ingår ansvar för produkt, pris och
distributionsmodellen samt planering och genomförande av relationsbyggande aktiviteter.
Tomas ska utveckla marknadsrelationer för att skapa
nya affärsmöjligheter samt introducera produkter och
tjänster från nya som beﬁntliga agenturer till att marknadsföra dem på den skandinaviska marknaden.
Tomas Fredgren har tidigare varit operationsmanager
(produktsäljare samt försäljnings- och marknadsansvarig) på CDVI Sweden AB. Innan dess var han med om
att bygga upp företaget Dahl Miljö AB från grunden.
Fakta Tomas Fredgren
Ålder: 45.
Familj: Gift, två barn.
Bor: Kungsbacka.
Fritidsintresse: Familjen, BMX racing, rodd och
umgänge.

Ann Sundstedt, GIB Göteborg

ML57
Spännande nyhet från Safetron
Ett standard elslutbleck med
listtrycksteknik som passar
till dörrar med normalt ställda
krav på säkerhet. Så presenterar Safetron den nya produkten ML 57 elslutbleck.
ML 57 passar bra som daglåsning i skalsk ydd och
internlåsning inom handel,
kontor och industri eller i
entréer och allmänna utrymmen i ﬂerbostadshus.
Elslutblecket har positiva
egenskaper som:
• Multifunktion
• Skak- och slagsäkert
• Hög brythållfasthet
• Låshus i rostfri legering
• Klarar utlåsning av rakregel
• Klarar mer än 20 kilo
listtryck
• Passar låshus med enkel eller
dubbelfallås.
• Omställbar rättvänd/omvänd/impulsfunktion
Kontakta gärna Göthes Industribeslag för frågor om den här
produkten.
Safetrons hemsida: www.safetron.com

– teknisk innesäljare

När Ann Sundstedt nu börjar som Teknisk innesäljare
på Göthes industribeslag i Göteborg får koncernen
ytterligare en medarbetare som har en bra känsla för service och vilja att lösa problem som uppstår i den dagliga
verksamheten. Hon kommer att kunna ge bästa möjliga
service till kunder och kollegor.
Ann Sundstedt har tidigare bland annat arbetat de
senaste fyra åren , med Teknisk support och kundservice
vid Assa OEM AB, och som lagerarbetare/ordermottagare / Kundservice vid Copiax AB och Järnartiklar Ab
under drygt tio år.
Fakta Ann Sundstedt
Ålder: 40.
Familj: Man och dotter.
Bor: Lerum.
Fritidsintresse: Familjen, spela online-spel och läsa
böcker

Vill du ha en extra tidning? Har vi fel adress, eller fel mottagare? Sänd ett mail till adressen:
ab@gothes.se eller faxa till: 010-483 40 20.
Beskriv gärna kort vilket förhållande du har till Göthes.

Tipsa oss om era favoritrecept!
TGN har genom åren presenterat ﬂera spännande recept
som blivit mycket uppskattade av läsarna.
Samtidigt vet vi att många av de som läser TGN har egna
favoritrecept. Det skulle vara trevligt om ni kunde delge
dessa recept till oss andra.
Maila gärna era recept till:
kristina.ostlund@gothes.se
Härlig glass
En av dem som gjort detta är Urban Nilsson från Svenska
Skydd som bidragit med detta goda recept på glass:
1 burk karamelliserad mjölk
3 dl vispgrädde
en halv rulle Oreo kakor (original).
Blanda i en bakform och ställ detta i frysen
i tolv timmar.
Njut sedan av glassen.

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

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

Villovägens och Ryentorps – två mikrobryggerier med lokal förankring

Villovägens har landat i Spruthuset. – Vi ska fördubbla produktionen
och halvera arbetstiden, säger bryggare Sven Eklund.

Jonny Ryentorp tänker erbjuda rundvandring med provsmakning i de
nya lokalerna på Ingarvet. – En kul sidoaktivitet vi tror mycket på.

Antalet mikrobryggerier ökar stadigt och det gör folks intresse att testa olika lokala ölsorter också.
Bara i Dalarna ﬁnns hela 17 ölbryggerier och då talar vi inte om jättarna i Grängesberg och
Kopparberg. Läs om två bryggare som satsar i Falun – Villovägens och Ryentorps.

Från Villavägen till Spruthuset
Sven Eklund, civilingenjör i datorteknik och med
en doktorsavhandling vid Chalmers, har lämnat
den akademiska banan och satsar helhjärtat på sin
”heltidshobby” – ölbryggning. Han startade
hemma i källaren 2013 och året därpå började han
sälja öl till restaurang Smak och Villovägens öl dök
upp på Systembolagen i Falun och Borlänge.
I år har bryggeriet ﬂyttat från källaren på Villavägen till Spruthuset i centrala Falun. Sven Eklund
ser fram emot att fördubbla produktionen och
halvera sin egen arbetstid.
– Jag vill vara bryggare på heltid men i sommar
har jag mest varit bygg- och projektledare, säger
han. Det känns bra att äntligen kunna satsa fullt ut
på ölbryggning i lokaler som är anpassade efter
produktionens villkor.
Hemma i källaren producerade han runt 20 000
liter per år, men i Brygghuset kan han brygga mer
än 50 000 liter. På Systembolaget ﬁnns idag åtta
ölsorter och en folköl på ICA.
– Jag rekommenderar gärna Falu Röd, en snäll
och fruktig IPA med mycket arom.
Hans undervisningserfarenheter från högskolan
kommer väl till pass.

Team Göthes
Box 1928
SE-791 19 Falun

– Att förklara och hjälpa andra att förstå är en
drivkraft hos mig. Så under hösten kommer vi att
erbjuda annorlunda ölprovningar där gästerna får
vara delaktiga.
Det visar sig att Sven har ölbryggning i blodet.
Hans farfar var en av grundarna till Arboga
Bryggeri 1897.
– Jag träffade aldrig honom, men min pappa
tycker det är kul att jag tagit upp tråden igen.

FAKTA
Bryggerier
Mikrobryggerierna växer som svampar ur jorden.
Just nu ﬁnns följande i Falun och Borlänge:
Villovägen www.villovagens.se
Ryentorps www.ryentorps.se
Falu Brygghus www.falubrygghus.se
Sahlins Brygghus www.sahlinsbrygghus.com
Mjelga Hantverksbryggeri
www.mjelgahantverksbryggeri.se

Besöksadresser
Roxnäsvägen 14, Falun.
Britta Sahlgrens gata 1, Göteborg.

Paret Ryentorp – smaksäkra ölbryggare
De har ett bra ölnamn, paret Ida och Jonny Ryentorp.
De tog sig namnet efter ett släkttorp i Småland när de
gifte sig. Båda två är intresserade av öl och är utbildade
öldomare. 2013 började de brygga och leverera öl i liten
skala till några krogar i Falun.
Jonny Ryentorp kommer senast från Dellners med
har nu valt att satsa fullt ut på sin öltillverkning. Han
märkte av en tydlig mikrobryggeri-trend när han bodde
i USA i slutet av 1990-talet. När han kom hem testade
han att brygga egen öl hemma i källaren.
Sedan årsskiftet 2016 ﬁnns företaget på Ingarvet i
betydligt mer ändamålsenliga lokaler. Jonny driver
familjeföretaget på heltid, hans fru och svåger ﬁnns
med i bakgrunden, liksom hans svärfar. Varje ölsort
testas noga av en panel, bland annat några vänner ur
Whiskeyakademin i Borlänge.
– De är mycket smaksäkra.
Den populäraste ölen just nu är deras IPA, en kraftfull ale med mycket beska och tydlig citruston. En
annan som uppskattats mycket är Sommarpilsner, en
lättdrucken lageröl med låg beska. Ryenstorps öl ﬁnns
på Systembolaget och på en del ICA-butiker men de
levererar också direkt till ett antal lokala restauranger.
– Intresset att prova öl till maten ökar. Gästerna
efterfrågar gärna öl i stället för vin till maten, även till
efterrätten.
Text: Agneta Barle

Tel växel 010-483 40 00
Fax Falun 010-483 40 20
Fax Kungsb 010-483 40 40

E-post ab@gothes.se
Webb www.gothes.se

