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Alla trivdes
på Mötesarenan
En rapport om den
lyckade mässan Mötesarenan, som Götheskoncernen arrangerade
i samband med LIF:s
premiärmatch.

Sid 2

Demand Chain & Just In Time – börjar och slutar hos kunden!

Kevin dog
i barndiabetes
Läs den rörande historien om Kevin som dog i
barndiabetes och om
hans far som sedan
engagerade sig i kampen för att lösa gåtan
om barndiabetes.

Sid 3
PS, PS, PS, PS, PS
Göthes har förstärkt sitt
lag inför framtiden. Det
är Tomas Forslund,
hockeyproﬁl i Leksand,
landslaget och i NHL,
som har börjat en
anställning hos oss. Läs
mer om detta i nästa
nummer av TGN, som
kommer ut i december.

För drygt 50 år sedan uppfanns
containern av en amerikansk
lastbilschaufför. Denna triviala
plåtlåda är själva grundbulten i
globaliseringen och de värdeskapande logistiknätverken, som
lagt grunden till handelns och
industrins nya, globala världsordning. Världshandeln växer
med 12 procent per år, med
Kinas inträde i WTO och en
fortsatt global högkonjunktur.
Det har möjliggjorts en ny världsordning i produktutbudet och
logistiken, vilket vi på Göthes
utnyttjat för att tillföra ett större
mervärde och mångfald av vår produktmix, till våra kunder, vilket vi
försöker att åskådliggöra med bilden ovan. Göthes har idag ca
13 000 artiklar i sitt lager i Falun,
till ett lagervärde på ca 20 mkr.
Jag lovade i föregående nummer
av TGN (nr 2 2007) att beskriva
Göthes logistiska synsätt från
Supply Chain Management till
Demand Chain Management.
Begreppen är tyvärr på engelska
men bottnar alla i samma grund-

tanke – att förbättra ﬂödet av varor
och information. I Supply Chain
Management byggs logistiken inifrån och ut och bestäms av vilka
produkter och kunder man har,
det man kallar Producentlogistik.
I Demand Chain Management
börjar vi istället hos kunden. Vilka
behov och värden är det som kan
tillfredsställa kunden, det vi kallar
Kundlogistik. Det är detta som är
Demand Chain, alltså att kunden/
marknaden ”drar”, istället för
Supply Chain, där producenten
”skjuter på” i varuﬂödet. Det handlar om processorientering där alla
affärspartners i kedjan samarbetar
och lär av varandra.
Nyttan med den efterfrågestyrda
produktionen är att tillverkarna
tidigt får veta vad kunderna önskar, och kan tillverka på ett kostnadseffektivt sätt. Det ultimata
målet är att kunna producera/leverera rätt produkt i rätt tid till rätt
plats. Just-In-Time innebär att man
bara producerar/distribuerar det
som behövs – när det behövs. Det
handlar om att förstå sina kunders
behov, såväl den närmaste kunden

i ﬂödet som slutkunden.
Göthes utmaning ligger i att
utveckla kundanpassade logistiksystem som tillgodoser alla intressenters behov i värdekedjan, och på
så sätt skapar logistiken ett ökat
kundvärde, såväl för våra leverantörer som våra kunder.
Den alltmer ökade internationaliseringen och globaliseringen förutsätter helt enkelt Demand Chain
Management, enligt Göthes Just-InTime-ﬁlosoﬁ.
Nog om detta nu, det viktigaste
är dock att alla affärer bygger på
relationer, service, kunskap och
kvalitet, vilket vi hade förmånen
att få uppleva vid vår välbesökta
mötesarena den 17
september.
Med bästa
hösthälsningar

Håkan Östlund, VD

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

Häng med i
Göthes tipstävling

Göthes har länge stöttat Leksands
hockeylag. Nu går Leksand mot
sin mest spännande säsong på
länge, med ﬂera intressanta nyförvärv som kan lyfta laget. Hur ska
det gå? Var med i Göthes tipstävling! Det enda du behöver göra är
att svara på frågan:

På vilken plats kommer Leksand i
grundserien, som består av 16 lag?
Utslagsfråga: Hur många mål gör
Leksand i grundserien?
Skicka in ditt tips till Göthes.
senast den 15 oktober. Svaret får

vi efter den sista grundspelsmatchen den 5 mars. Spännande priser utlottas bland de rätta svaren.
Via fax: 023-480 20
Märk brevet ”Tipset”
Via e-post: tipset@gothes.se
Skriv ”Tipset” i meddelanderaden.

Läs hela artiklarna på www.gothes.se

En givande mässa

Proﬁlen

Rickard Fagerlund
Rickard Fagerlund är tidernas
mest frispråkige förbundsordförande alla kategorier. Den 17
september var han gästföreläsare i samband med mässan
Mötesarenan i Ejendals Arena.
I 19 år var han ordförande i
Svenska hockeyförbundet. En
sökning i Google efter namnet
Rickard Fagerlund får datorn att
glöda av alla reaktioner på
uttalanden han gjort genom
tiderna.
– Jag förstår det. Det kan
bero på att jag anser att det ska
vara högt i tak i debatten, samtidigt som ingen kan köra sitt
eget race. Det ska vara ordning
i ledet. Dessutom anser jag mig
kunna presentera obekväma
åsikter eftersom jag kan ishockey. Jag har varit spelare,
klubbledare och gått hela
vägen till nivån som förbundsordförande. Men jag vill poängtera att jag alltid skilt på personer och åsikter. Därför har jag
inga ovänner på grund av mina
uttalanden, trots att det ibland
brunnit i gardinerna.
Sedan tystnar han och tilllägger:
– Ja, undantaget är väl
uttalandet om damhockey. Det
kommer jag att få lida för hela
livet.
Rickard Fagerlund berättar
att den historien började en
kväll när en journalist från Expressen ringde och frågade vad
han ansåg om damhockey i OS.
Läs mer på www.gothes.se

Det var folkligt och festligt bland montrarna under Mötesarenan.
Mötesarenan växer och blir alltmer givande, för alla inblandade.
Det kan konstateras efter årets
mässa, som hölls den 17 september i Ejendals Arena. Drygt
500 gäster och samarbetsparters
deltog för att under en dag få
veta mer om produktnyheter,
träffa kollegor samt underhållas
och njuta av både middag och
ishockey.
Det är Göthes, som tillsammans
med koncernkollegorna Neco och
Gästrike Lås, arrangerar denna
mässa för yrkesfolk inom bygg,
industri, fastighet, säkerhet, lås
och beslag.
Alla deltagares positiva och
entusiastiska inställning lade
grunden till att denna upplaga av
Mötesarenan blev en sådan succé.
På programmet fanns, förutom
själva mässan även föreläsningar
och mycket uppskattade besök av
hockeyproﬁlen Thommy Abrahamsson och den tidigare förbundsordföranden Rickard Fagerlund. Abrahamsson delade med
sig av sina erfarenheter och Fager-

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

Stefan Lind och Håkan Nordvall
fotograferade för medarbetarna
där hemma.

Thommy Abrahamsson och
Rickard Fagerlund delade med sig
av sina gedigna erfarenheter.

lund berättade om sitt och hockeyns liv och betingelser. Han kom
direkt från Bukarest till Leksand
för att nästa dag resa vidare till
Vancouver där han drar sitt strå
till stacken för att Sverige ska få
arrangera ishockey-VM 2013.
Det var glatt och uppsluppet
bland deltagarna, som verkligen
verkade trivas.
Ett exempel på det var Håkan
Nordvall från Exma och Stefan
Lind från Kaba. Båda verkar inom
beslagsbranschen och arbetar med
motor- och elektromekaniska lås
samt cylindrar med tillbehör.
Vid ett tillfälle stod båda med

sina kameror och fotograferade
sina montrar, som fanns intill varandra.
– Mina medarbetare hemma vill
veta hur montern ser ut. Det är
viktigt att alla på företaget känner
sig delaktiga, säger Håkan Nordvall. Det är en självklarhet.
Dagen fortsatte med att alla tog
plats i Ejendals Arens för att se hur
det gick till när Leksands IF vann
premiärmatchen mot AIK. Efter
matchens slut träffades alla för att
summera dagen och matchen, sk
”After ice”. Det kunde knappast
blivit en trevligare avslutning.
Väl mött nästa år igen!

Upplaga: 7 000 exemplar.
Produktion, reportage och samordning:
Dala Media AB

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

Göthes har högsta
kreditvärdighet
I Sverige ﬁnns en exklusiv skara företag som
har högsta nivån av kreditvärdighet. Av landets drygt 285 000 aktiebolag hade i början av

år 2007 16 379 (5,7 %) högsta kreditvärdighet
Ett av dessa företag är Göthes.
Visserligen har det gått en tid sedan vi ﬁck
denna utmärkelse första gången. Det som gör
oss riktigt stolta är att vi under en längre tid
har lyckats behålla denna nivå. Det vittnar om
en långsiktighet och stabilitet.

Läs hela artiklarna på www.gothes.se

Kevin dog i barndiabetes
När Christer Lindhök från Uppsala läste om
Leksands IF:s och Göthes engagemang för
barndiabetes blev han mycket rörd. Han
tänkte på sin son Kevin, som dog i barndiabetes.

honom i knät och tog farväl av honom. Det är
en stund vi aldrig glömmer, säger Christer.

Tänkvärt
– Jag har alltid varit en stor Leksandssupporter. Min son var Leksands supporterklubbs
yngste medlem i supporterklubben. Han
begravdes till och med tillsammans med sin
haklapp med Leksands IF:s klubbmärke. Därför väckte det oerhört starka och varma känslor hos mig när jag ﬁck se barndiabetes-logotypen på Leksands matchtröja, säger Christer
Lindhök.
Engagemanget för att lösa problemen kring
barndiabetes delas sedan länge också av
Göthes. Christer berättar hur barndiabetes
kan drabba en familj i vardagen.
En varm sommardag 1994 var den 18 månader gamle Kevin ute och lekte. Nästa morgon
kände han sig dålig. Christina (Christers fru
och Kevins mor) frågade Kevin om han var
törstig. Han nickade, kröp upp i sin säng,
drack sin mjölk och somnade, berättar Christer. Föräldrarna insåg snabbt att något var fel,
och kontaktade sjukvården.

Kevin ﬁck leva i 18 månader. Sedan tog barndiabetes hans liv.
Hoppet var ute
Kevin kom in till sjukhuset på förmiddagen
samma dag. Han blev snabbt sämre. Redan ett
dygn senare tvingades Christer och Christina
ta beslutet att låta stänga av respiratorn som
höll Kevin vid liv.
– Allt hopp var ute och jag ville inte att
Kevin skulle bli ett vårdpaket, säger Christer,
som minns hur han och hustrun Christina
pussade Kevin och höll hans hand tills hjärtat
slutade slå.
– Efter att allt var slut ﬁck vi vara tillsammans med honom en sista stund. Vi hade

Nya produkter

En chock
Det visade sig senare att det var barndiabetes,
som på ett så snabbt sätt tagit Kevins liv.
Vanligtvis brukar det gå mycket bättre när den
här formen av diabetessjukdom bryter ut, även
för de små barnen. Inom något dygn blir
barnen pigga och ligger sedan kvar på lasarettet några veckor så att familjen ska lära sig
sköta insulinbehandlingen. Nu gick det inte
så för Kevin.
– Det var naturligtvis en chock för oss. Det
här händer en del barn, säger Christer, som
strax efter sonens bortgång gick med i en barndiabetesförening. Han orkade alltså engagera
sig i detta arbete trots att Kevin inte levde
längre.
– Jag ville veta mer om barndiabetes och när
jag insåg hur jobbigt det är att leva med sjukdomen, stärktes mitt engagemang för att ﬁnna
en lösning på hur man kan hitta orsaken.
Christer fortsätter:
– Det är viktigt att berätta om barndiabetes
och lyfta upp sjukdomen. Det är därför som
vi på detta sätt går ut och berättar om vår
Kevin.

SALTO innebär dubbel fördel

d line– en produkt
av toppklass

Beslagskoncern med
gamla traditioner

SALTO är ett passersystem som marknadsförs av Carl F Access AB, som är anpassat
för morgondagens behov redan i dag. Det
handlar om två typer av enheter:
1. Batteridrivna dörrenheter, som monteras direkt på beﬁntlig låskista (s k stand alonemontage), en uppsättning batterier klarar
30–60 000 öppningar.
2. Väggenheter som ansluts till det beﬁntliga data-nätverket
(s k on-line montage), dessa enheter styr motorlås eller elsluttbleck
och uppdaterar automatiskt användarnas kort.
Systemets styrka ligger i möjligheten att kombinera dessa två
typer. Genom ett ”virtuellt nät” mellan batteridrivna enheter och
anslutna väggläsare sprids traﬁkdata så som rättigheter, batteristatus, loggﬁler och spärrade kort automatiskt via användarnas
egna kort vid passage. För mer information: Kontakta Göthes.

d line, från Carl F, är rostfria draghandtag och
trycken med en unik och
speciell design. Detta är
en produkt, som är av
toppklass, både när det
gäller funktion och utseende. En minimalistisk
design utfört i 316 syrafast rostfritt stål. Ett
exempel på detta är att
tillverkaren erbjuder livstidsgaranti om användaren monterat d line på rätt
sätt. Kontakta Göthes för
mer information.

Carl F Acess tillhör den danska koncernen
Carl F as (650 anställda, omsättning 1,3 miljarder SEK) som har starka traditioner på den
danska marknaden. Företaget har levererat
beslag till den danska byggbranschen sedan
1881. I dag är Carl F leverantör och serviceparter för totallösningar inom byggbranschen
på den globala marknaden. Med tiden har
företaget befäst sin ställning när det gäller
utveckling, produktion och försäljning av
beslags-och säkerhetsprodukter runt dörren.
Carl F ﬁnns representerade i ﬂera länder. I
Sverige ﬁnns Carl f Access AB i Stockholm
med riksstäckande verksamhet.

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.

Mysmiddag i höstmörkret
På Staberg utanför Falun arbetar Irene
Stegemann, som tidigare har presenterat
receptförslag i TGN, Där ﬁnns också Anna
Stille, som är uppvuxen i Dalarna men har
verkat många år i Stockholm. I samband
med restaurangskolan gjorde hon praktik på
Stadshuskällaren och Ulla Winbladh.
Därefter har hon arbetat på de kända restaurangerna Getingboet och Elverket i Stockholm. I dag bor Anna i Dala-Husby och
arbetar vid klassiska Gamla Staberg utanför
Falun. Nu hoppar hon in och ger tips om
trevlig höstmat för hela familjen en fredagkväll. Smaklig måltid!

Matnyttigt
(Alla recepten är för 4 personer.)
Förrätt: Hösttoast med grillat päron
Ingredienser: Svampcrème: 200 g crème fraiche, 3
hg kantareller, 1 hg blandsvamp (ex trattkantarell,
skogschampinjoner), 1 gul lök,
timjan, salt och svartpeppar, samt päron och bröd.

Att börja med….
Häll crème fraichen i ett kaffeﬁlter för avrinning ca en timme, i kylskåp. Hacka löken ﬁnt.
Dela större svampar i mindre bitar. Fräs svamp
och lök gyllenbruna. Salta och peppra efter
smak. Låt svalna. Blanda sedan svampen med
den avrunna crème fraichen. Ställ kallt. Halvera två päron, grilla till ﬁnt mönster i grill-

panna alternativt ugn. Grilla fyra skivor av ditt
favoritbröd. Lägg en stor klick svampcrème på
brödskivorna, placera en päronhalva på varje
tallrik, garnera med timjan och balsamicoglaze
(koka samman lika delar fast honung och din
favorit bland balsamicovinäger).
Huvudrätt: Halstrad röding med palsternacksmos och honungsdressade sockerärtor
Ingredienser: 600 g ﬁléad röding, 500 g mandelpotatis, 300 g palsternackor (ca 4 små), ca 4 dl
lättcrème fraiche, 1 citron, 200 g sockerärtor,
1/2 dl honung.

Skala och skär palsternackorna i ca centimeterstora bitar. Lägg i en ugnsfast form, ringla olja
eller smält smör över. Ugnsrosta dem gyllenbruna ca 15 min i 175 grader. Ställ åt sidan.
Skala potatisen, koka mjuk. Spar ca 1 dl av
kokvattnet. Mixa med lättcrème fraiche, salt
och peppar. Vänd försiktigt ned de rostade
palsternacksbitarna (skall ej mixas!).
Portionera upp den ﬁleade rödingen, ca 150
gram per portion. Salta och peppra.
Stek rödingen på medelvärme med ﬁlésidan
ned ca 2 min, stek den sedan färdig med
skinnsidan ned.
Honungsslungade sockerärtor: Smält
honung med skalet från en citron i en vid kastrull. Låt svalna något, vänd sedan ned sockerärtorna. Lägg en härlig klick palsternacksmos
på tallriken, arrangera rödingsﬁléerna snyggt
på moset och avsluta med sockerärtorna.

Anna Stille visar upp sitt förslag på trevlig
fredagsmat.

Dessert: Isad melonsoppa med mynta
Ingredienser: 1 galiamelon, 2 kvistar mynta, is,
limecest (skalet av en lime) (sockerlag)

Skär av skalet på melonen och ta ur kärnorna.
Mixa med is, limecest och mynta. Tillsätt
sockerlag efter behov. Servera och njut.

Dryckesskolan del 22

Idén som blev Slashing
När Göthes skulle ta fram en drink som
bestod av svenska ingredienser gick uppdraget till Jan Östlund. Detta mycket svåra
uppdrag resulterade i Göthes egen cocktail
”Slashing” som bygger på punsch och vodka.
Janne Östlund berättar att det var nära att han
skulle misslyckas med uppdraget:
– Vi brukar brottas med svåra uppdrag och
försöker hjälpas åt. Den här gången var det
ovanligt svårt. Jag försökte med ﬂera olika
kombinationer, men det gick inte att skapa

Göthes AB
Box 1928
791 19 Falun

något som fungerade. Till slut fanns det ingen
återvändo. Janne hade inget annat val än att
ringa Vin & Sprit AB. De har en avdelning
som kan hjälpa till med sådana här frågor.
– Även de tyckte att det lät konstigt att skapa
en cocktail på punsch och vodka. Men plötsligt kom de på att journalisten Steffo Törnquist
har skrivit om sprit. I en av dessa böcker fann
de ett recept med Absolut vodka och Flaggpunsch. Janne berättar att resultatet blev
lysande. Steffo Törnquists recept ser ni här
intill.
I dag är Slashing en cocktail som serveras
vid speciella tillfällen i Göthesbaren.

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

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

”Slashing”
• 2 cl Absolut
vodka.
• 4 cl Flaggpunsch.
• 2 cl Roses
Lime.
• Skakas med
is.
• Servera.
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(Steffo Törnquists recept)

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

