
Många traditionella affärsidéer, 
affärsmodeller, företag samt bran-
scher har försvunnit och avvecklats 
sett över tid, konkurrensen är sten-
hård och marknadsplatsen idag är 
världen – GLOCAL. Det vill säga 
Think Global – Act  Local!

Endast de förändringsbenägna 
överlever!

Framtiden bjuder på både möjligheter 
och hot. Vi måste alltid fråga oss 
ödmjukt hur vi arbetar idag, vilken 
affärsnytta vi skapar, vilket resultat det 
ger och hur vi ska gå vidare för att 
utveckla våra mervärden till våra affärs-
partners.

Göthes förändringsbenägenhet avser 
vår affärside, arbetsmodell,  värdegrund, 
vår målmedvetna inriktning på för-
nyelse och framförallt vår förmåga att 
förändra verksamheten i samklang med 
våra affärspartners förutsättningar och 
förväntningar.

Ett företag  måste vara som en 
levande organism som ständigt växer 
och anpassar sig till nya förutsättningar 
och strukturer.

Sanning nummer 1:
Allt som inte utvecklas avvecklas!
Göthes skulle inte finnas idag om vi 
inte hade lyckats växa och förändrats i 
mötet med de utmaningar som vi stött 
på under mer än 152 år…

Sanning nummer 2: 
Först överskattar vi den hastighet 
med vilken förändringen skall 
komma och sedan underskattar vi 
kraften i förändringen när den väl 
kommer!
Göthes har som absoluta målsättning 
att fortsätta utvecklas tillsammans med 
sina affärspartners på deras villkor, efter 
deras behov och förväntningar – för att 
skapa gemensam konkurrenskraft och 
överlevnad sett över tid. Alternativet 
finns inte i vår värld.

Avslutningsvis önskar vi på Göthes 
alla våra läsare och affärspartners en 
riktigt GOD JUL samt ett GOTT 
NYTT ÅR!

Preload – intressanta
elslutbleck 

Preload är namnet på ny 
serie elslutbleck från Step. 
Serien har fått ett varmt 
mottagande på mark-
naden.

Sid 2

Erbjudande till 
TGN:s läsare

Detta nummer av TGN är 
ett värdebevis som berät-
tigar till utökad stamgäst-
rabatt på Storsätra fjäll-
hotell i Grövelsjön.

Sid 3

Dags för inventering

Vi står inför inventerings-
tider på Göthes. Av den 
anledningen har vi endast 
jouröppet den 2–3 januari. 
I övrigt har vi öppet som 
vanligt under mellan-
dagarna.

Jourtelefon (2–3/1)
023-480 00

Jourfax:
023-480 20

Jourmail
ab@gothes.se
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Vi önskar en God Jul
och Gott Nytt År!

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 forsk-
ningen mot barndia-
betes genom en insätt-
ning på Pg 90 00 59-7 
(Barndiabetesfonden).

Det är en tradition vi är 
stolta över och känner 
att det blir till nytta för 
många människor.



I början av 2014 släpper ASSA ett nytt låshus som 
skapar enklare möjligheter för dem som bor i 
äldre- och gruppboenden.

Det nya låshuset, som har namnet 610-50, ingår i 
ASSA Connect 600-serien Split spindle med funk-
tionen som gör det möjligt att öppna dörren genom 
att bara trycka ned trycket.

Nu berättar Anders Håkanson, produktchef för 
låshus på ASSA OEM, att modellen 610, som är en 
utveckling av ASSA Connect 640, är bättre anpassat 
för förutsättningarna i äldre- och gruppboenden. 
Där handlar det om att inte låsa in, utan låsa om de 
boende.

De som bor i lägenheterna ska alltså på ett enkelt 
sätt kunna öppna lägenhetsdörren insidan trots att 
den är stängd utifrån. Snabbt, enkelt och bekvämt.

Låset kommer säljas i 50 dorn och passar i 
standard dörruttag mot slutbleck 1264 eller 1487. 
Skillnaden mellan ett 640 och ett 610 är att det inte 
finns någon förregling på tryckesfallet på en 610.

Läs mer om Göthes på vår hemsida: www.gothes.se
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610 – nytt låshus för äldreboenden

För ett år sedan presenterade Step en ny serie 
elslutbleck. Serien, som har namnet Preload, har 
fått ett varmt mottagande på marknaden.

– Vi är glada över att på detta sätt kunna presentera 
en låsning som tillgodoser marknadens krav på 
funktion och kvalité, säger Erik Isaksson på Step.

Produkterna i Preload-serien klarar att hantera 
dörrmiljöer med listtryck. De är också storleks-
mässigt små elslutbleck som passar till ett brett 
sortiment av monteringsstolpar.

Dessutom har varje elslutbleck följande unika 
egenskaper:

Step 90 Preload
Detta är ett brandklassat standard elslutbleck. För 
att förenkla för installatörer, dörrtillverkare och 
grossister delar det brandklassade STEP 90 Preload 
stolpsortiment med Step 40 preload och har samma 
inbyggnadsmått som STEP 40 Preload. Step 90 är 
också marknadens minsta brandklassade elslut-
bleck.

Step 40 Preload
Den innehåller en speciell teknik för att hantera list-
tryck samt har baksäkringsskruvar. Dessutom har 
Step 40 Preload små mått samt en mängd montage-
stolpar som underlättar för både installatörer och 
dörrtillverkare.

Step 92 Preload
Elslutblecket som på ett enkelt sätt kan hantera dör-
rar med automatisk dörröppnare i kombination med 
andra kravställningar. Eftersom STEP 92 är ett 
dubbelt elslutbleck kan man använda det mot 
brandlarm, utrymningsknapp, utrymningslås eller 
ett vanligt dubbelfallås, och på så sätt kan man 
kombinera dörrautomatik med utrymning, återin-
rymning och brandtillhållning.   

Preload – en populär serie elslutbleck

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 

– Jag gillar att vara en del av ett lag och på 
Göthes finns en teamkänsla som jag gillar. 
Därför har jag blivit kvar här, säger Niclas 
Groth, 47, som nu har jobbat 25 år på 
Göthes. Egentligen började han på företaget 
redan den 3 september 1986. Men en fram-

gångsrik bandykarriär gjorde att Niclas tog 
två års timeout från jobbet i Falun för spel i 
Motala. 1990 kom han tillbaka till Göthes 
och har blivit företaget troget sedan dess.

I dag arbetar Niclas som MA och affärs-
systemansvarig, men har under åren sysslat 

med det mesta inom företaget. Från arbete i 
butiken och lagret till att utveckla data-
systemen.

– Det känns extra inspirerande att få ha 
bidragit till att Göthes datorisering har legat 
i framkant i branschen, säger Nicklas.

25-årsjubilar på Göthes:  Niclas – en trogen lagspelare

Step 40 Preload Step 92 Preload

Det nya låshuset 
610-50.



Det klassiska Storsätra Fjällhotell i Grövelsjön i norra 
Dalarna har fått nya ägare. Lars och Helena Ericson från 
Göteborg har köpt hotellet och ser fram emot sin första 
vinter som hotellägare i norra Dalarna.
– Det ska säkert gå bra. I november hade vi 18 procent 
fler förbokningar jämfört med samma i tid i fjol, säger 
Lars Ericson.

De kan redan se tillbaka på en framgångsrik sommarsäsong. 
Lars och Helena tog över hotellet i maj 2013 och när 
sommaren var över hade de haft 30 procents omsättnings-
ökning jämfört med förra sommaren.

– Det är vi naturligtvis mycket nöjda med, men det var 
inte så oväntat eftersom det finns så stora möjligheter med 
det anläggningen.

Lars och Helena är vana hotellägare. I drygt 20 år har de 
haft som affärsidé att köpa ett hotell, byggt upp och utveckla 
verksamheten och sedan sälja det. Så har de gjort på flera 
olika platser i landet.

Under dessa år har de dock regelbundet återvänt till Stor-
sätra Fjällhotell i Grövelsjön som gäster. De fascinerades av 
naturen och såg möjligheterna med hotellet. Därför köpte de 
den anrika anläggningen från 1939 och började omvandla 
sina idéer till verklighet.

– Vi behöver inte göra några stora renoveringar av själva 
hotellet. Det handlar till stor del om att skapa en offensiv och 
effektiv marknadsföring så att fler får möjlighet att upptäcka 
fjällhotellet. Vi har flera kontakter med olika samarbets-
partners där det finns många människor som är intresserade 
av riktig fjällsemester, säger Lars Ericson.

Han betonar att det handlar om det fjällområde som 
ligger närmast de stora befolkningsområdena i Sverige och 
Norge.

– Många tänker automatiskt att Sälen är ett sydligare fjäll-
område. Vi håller inte med. Grövelsjön är exempelvis Sveriges 
sydligaste renbetesland som också hänger ihop med övriga 
fjällvärlden.

För Lars och Helena Ericson handlar det sedan om att 
kombinera konceptet ”Sveriges närmaste fjäll” med det 
ökande intresset för vandringar och längdskidåkning.

– Det fungerar bra eftersom det finns ett växande antal 
människor som vill kombinera möjligheter till skidåkning 
och vandringar på dagarna med relax och god middag på 
kvällarna. Allt det kan vi erbjuda i Grövelsjön. Dessutom har 
vi en närhet till våra gäster.

Vill ni veta mer om anläggningen: besök gärna hemsidan: 
www.storsatra.se

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.

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

En vinterbild på Storsätra Fjällhotell i Grövelsjön i norra Dalarna.

Nystart för klassiskt hotell i Grövelsjön

Det var 1988 som Heléna Andersson, 47, 
svarade på en annons där Göthes sökte en 
person som skulle jobba i växeln och recep-
tionen.

Hon fick jobbet och har nu varit på 
Göthes i 25 år. Under dessa år har hon haft 

flera olika arbetsuppgifter, bland annat på 
låsverkstaden. Men nu är hon på ekonomi-
avdelningen.
Vad har motiverat dig att vara kvar på 
Göthes under alla dessa år?

– Mina arbetsuppgifter har varit roliga, 

samtidigt som jag har haft trevliga arbets-
kamrater. Det betyder mycket, säger Heléna, 
som på fritiden odlar sitt motionsintresse 
och umgås med sin familj.

25-årsjubilar på Göthes:  Heléna svarade på annonsen och blev kvar

Erbjudande till TGN:s läsare!

Är du läsare av TGN och planerar att besöka Storsätra Fjällhotell i Grövelsjön?
Ta med och visa det här numret av TGN (nr 4/2013) när du bokar.
Det är ett värdebevis som berättigar till hotellets utökade stamgästrabatt; 
Tio procents rabatt på ordinarie priser. 
Rabatten kan inte kombineras med andra erbjudanden.

Lars och Helena Ericson från Göteborg har köpt det klassiska Storsätra Fjällhotell 
i Grövelsjön i norra Dalarna. Foto: Nisse Schmidt



Konsten att hålla sig frisk och pigg behöver inte 
bara betyda besök på Apoteket eller i närmaste 
hälsokostaffär. Gå till ditt skafferi och leta fram 
kryddorna. Flera av dem kan vara riktiga ”hälso-
bomber”. Här presenterar vi några goda exempel:

Kanel
En kraftfull läkekrydda som kan bidra till att 
sänka blodsockret. Kan också bidra till att sänka 
blodfetter och motverka blodpropp. Men överdriv 
inte kanelintaget. För mycket kanel är inte bra för 
kroppen. Max en halv tesked om dagen.

Ingefära
Sägs kunna stoppa hotande förkylningar. Ett tips 
är ingefärste som görs genom att lägga 2–3 tsk 
riven ingefära i en kopp hett vatten.

Timjan
Timjan har länge används i hostmedicin och mot 
luftrörskatarr. Bra för matsmältningen. Innehåller 
antioxidanter. Testa gärna te bryggt på timjan.

Rosmarin
Denna krydda är rik på kraftfulla och antiin-
flammatoriska ämnen som får fart på cirkula-
tionen. Dessutom lär den vara bakteriedödande. 
Rosmarinte är också gott efter en kall promenad.

Salvia
Innehåller kraftiga antioxidanter som ger skjuts åt 
blodcirkulationen. 

Oregano
En kryddväxt med extremt mycket antioxidanter. 
Bra för matsmältning, orolig tarm och har 
bakterie- och svampdödande effekt. Dessutom är 
oregano mycket antiinflammatorisk.

Mejram
Mejram kan användas som förkylningskur genom 
att man andas in ångorna av mejram i kokhett 
vatten eller dricker mejramte.

Svartpeppar
Innehåller ämnet piperin som bland annat bidrar 
till att öka upptaget av näring och läkande ämnen. 
Kan också bidra till att sänka blodsockret.

Kummin
Innehåller eterisk olja som är kramplösande och 
motverkar gasbildning i tarmarna.

Göthes AB
Box 1928 
791 19 Falun

Tel: 023-480 00
Tel Kungsbacka: 0300-144 30
Fax Falun: 023-480 20

Fax Kungsb: 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!

Kryddor som gör dig frisk och pigg

Bär- och fruktdrycker blir alltmer populära. Det 
är både gott, nyttigt och passar ofta bra till olika 
måltider. På marknaden finns i dag mängder av 
olika drycker inom den här kategorin. En del 
smakar riktigt bra, andra är inte fullt lika 
lyckade. Här presenterar vi några spännande 
exempel på bär- och fruktdrycker.

Hallonnektar
Från: Hallongården i Trelleborg
Beskrivning: En dryck som verkligen doftar och 
smakar hallon. Den består av hallonjuice, 30 
procent vatten och 11 procent socker.
Information: www.hallongarden.se

Rabarbernektar
Från: Åre mathantverk.
Beskrivning: En syrlig rabarberdryck som består av 
vatten, rabarberjuice och socker. 
Information: www.aremathantverk.se

Vita vinbär, mousserande
Från: Rudenstams Bär & Frukt i Huskvarna.
Beskrivning: Tillverkaren använder vita vinbär från 

egna odlingar till denna dryck som är frisk till 
smaken, men ändå har en lågmäld stil.
Information: www.rudenstam.se

Guldbyns Älgört & Citrondricka
Från: Åsarna.
Beskrivning: En spännande dryck med en 
blandning av älgört, ekologisk citron samt vatten 
och socker.
Information: www.guldbyns.se

Rabarbernektar
Från: Jämtlands vingård.
Beskrivning: En bra måltidsdryck som består av 
rabarber, källvatten och honung. För många är 
detta en favorit.
Information: www.nordictaste.se

Kråkbär smaksatt med tranbär
Från: Jokkmokksbär
Beskrivning: Drycken består av råsaft från kråkbär, 
tranbär och fyra procent socker. En extremt syrlig 
smak. 
Information: www.jokkmokksbar.se

Goda och nyttiga drycker till helgens måltider


