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INFORMATION OCH NYHETER FRÅN GÖTHES AB •

I februari arrangerade
Göthes en mycket uppskattad sport- och friluftsdag. Det var kunder och
parters som hade en
givande dag tillsammans
med bland annat ﬂera
inbjudna idrottsproﬁler.
Förutom produktinformation blev det en utmanande skridskotur på
Runn.
Sid 3
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Assa Abloys nya dörrstängare i DC-serien är ett
spännande alternativ för
dig som önskar en inbjudande design och som
samtidigt är lätt att montera. Detta är den största
satsning på dörrstängare
som Assa Abloy har gjort
de senaste tio åren. I detta
nummer av TGN får du
veta mer om dessa dörrstängare.
Sid 3
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Välkomna till det första numret av
Tem G News jubileumsåret 2011, ett
år som blir späckat med händelser
som alla på något sätt ytterligare ska
förstärka Göthes och samarbetet med
våra affärspartners.

Dramatisk kaffehistoria

Box 1928
791 19 Falun
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Storsatsning på
dörrstängare

Göthes AB

•

Jubileumsår med rivstart!

Utmanande sportdag

KaffeBönan i Borlänge är
Göthes leverantör av kaffe.
Det är ett företag som har
en del dramatiska år
bakom sig, men nu har
denna lokala kaffeleverantör från 1930-talet hittat
ett sätt att proﬁlera sig på
marknaden. Vi berättar
om företaget och naturligtvis bjuder vi på
spännande kafferecept.
Sid 4
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Göthes fyller ju som bekant 150 år i år.
Jo, det är sant, för er som inte visste det;
redan 1861 startade Jean Abraham
Göthe sin framgångsrika järnhandel i
Falun (se förra numret av TGN).
Jean Abraham var en principfast man
som hade ett antal bra deviser på lager.
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Bästa möjliga kundbetjäning med
förstklassiga produkter, för att tillgodose
våra köpares förväntningar, är en av våra
favoriter och beskriver väl vårt arbetssätt och våra mål än idag.
Ett sätt att uppnå de målen, och en
av de större nyheterna för året, är vår
utökade satsning på Kungsbackafilialen. Första maj flyttar vi in i nya
lokaler på 130 kvadratmeter, med fyra
kontorsrum, generösa visningsytor och
konferenslokal. I all press och media
värd namnet i göteborgstrakten har vi
dessutom slagit upp stora annonser som

visar vårt omedelbara behov av två
vakna och framåt säljare (se ovan).
Det här är alltså ännu ett viktigt steg
mot den etablering i södra Sverige, som
vi tror har potential att så småningom
nå samma ﬁna storlek och omsättning
som vi arbetat upp i Falun. Ett steg
alltså i bygget av ett Göthes rustat för
framtiden – som en ännu säkrare
partner till er.
Välkomna att följa oss under
detta händelserika år 2011!

Håkan Östlund
VD

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

E-post: ab@gothes.se
Hemsida: www.gothes.se
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Filial: Kabelgatan 4
434 37 Kungsbacka
Fax: 0300-742 10

En eldsjäl på Runn
Nästan varje dag under vinterhalvåret beger sig
Lars-Erik Fix ut på Runns is. Han är en av fyra
som plogar och preparerar isen så att det blir
möjligt att åka långfärdsskridsko på ﬂera platser
mellan Falun och Borlänge.
– Vi plogar cirka fem mil om dagen. Visst kan

det vara jobbigt ibland, men samtidigt är det
inspirerande eftersom vi får så många positiva
reaktioner från allmänheten, säger Lars-Erik Fix.
Han är en av eldsjälarna i föreningen Runn-is
som med sitt ideella arbete gett Falun/Borlänge
ytterligare en attraktion.

Göthes är ett av de företag som stöder föreningens verksamhet ekonomiskt.
– Göthes stöd betyder jättemycket för oss. Vi
är mycket tacksamma för den support vi får från
dem, säger Lars-Erik Fix.

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

Till minne av

Hans Åkerlund
✽ 30

januari 1934 ✟ 3 januari 2011

Hans Åkerlund och Håkan Östlund samtalar vid det bord som fortfarande har en central plats i Håkan Östlunds arbetsrum. Bilden är
från 1996 och Hans, som hunnit bli 62 år, var på den här tiden ett
viktigt stöd åt Håkan Östlund.
Jag minns Hans som han var i sin
krafts dag; glad, vänfast och en i allra
bästa mening, rejäl affärsman, mentor
och vän.
Jag minns den gången 1982 då Hans
övertygade mig att flytta hem till
Falun och Göthes från Stockholm
och revisorsyrket.

En bild från 1986. Hans Åkerlund är här 52 år och har en viktig
funktion i företaget som platschef.
Hans Åkerlund, Falun, En verklig
Göthesproﬁl, har gått ur tiden, i en
ålder av 76 år.
Det var med vemod och stor sorg i
hjärtat, som jag tog del av beskedet att
vår tidigare medarbetare, mentor och
vän, avlidit efter en tids sjukdom.
Hans Åkerlund var Göthes trogen
under i stort sett hela sitt yrkesverksamma liv och blev pensionär 1999,
efter drygt 44 års tjänstgöring vid

Göthes AB. Han var en plikttrogen
och kompetent yrkesman, som aldrig
sparade sig själv i sin strävan att alltid
göra sitt bästa.
Hans var en orädd och skicklig
platschef och affärsman, som alltid
ägnade stor omsorg om alla medarbetare och affärspartner. Hans vann
därför stor aktning och uppskattning,
både internt och externt och har för
lång tid framåt skrivit sitt namn i
Göthes 150 åriga företagshistoria.

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

Jag minns hur vi från den gången började bygga vår vänskap genom gemensamma intressen och ambitioner.
Jag minns förtroendet Hans gav mig
som ny VD 1983.
Jag minns hur generöst Hans stöttade
mig när motgångarna trängde på.
Jag minns hur trevligt vi hade tillsammans både på som utanför arbetet.

Upplaga: 10 800 exemplar.
Produktion, reportage och samordning:
Dala Media AB

Jag minns så oändligt mycket mer av
vår vänskap som i ord är svårt att
formulera och uttrycka men som
inom mig alltid kommer att finnas
där.
Såsom jag minns Hans, är det också
många, många ﬂer vänner, medarbetare och affärspartners som minns
Hans. Var och en på sitt sätt men
gemensamt i stor avsaknad.
I livet möter vi många människor.
De ﬂesta glöms bort. Några få har en
personlighet med kunskap, erfarenhet
och livsglädje som lämnar bestående
intryck. Hans var en sådan människa,
både som min vän, mentor och medarbetare.
Må våra vägar åter mötas då vi igen
gemensamt kan dela våra minnen.
Må Hans vila i frid och hans minne
äras!
Håkan Östlund

Graﬁsk form: OneHouse
Tryck: Intellecta infolog

Hemsidan på tre språk

Lars-Erik Fix, brinner för isen.

Numera är Göthes ett företag som också växer på
den internationella marknaden. Det är en utveckling
som vi naturligtvis är stolta och glada över. För att
möta behovet av information har vi därför utvecklat
vår hemsida www.gothes.se till att erbjuda fakta även
på engelska och tyska.

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

Ny generation lättmonterade dörrstängare
Önskas en dörrstängare med inbjudande design och som samtidigt är
lätt att montera? Då kan Assa
Abloys nya dörrstängare i DC-serien
vara ett bra alternativ.
– Det här är den största satsning på
dörrstängare som Assa Abloy har gjort
de senaste tio åren. Vi har tagit in
kunskap och erfarenhet från hela
världen så att produkterna verkligen
ska kunna etableras på den internationella marknaden, säger Kenneth
Svensson på Assa.
Han berättar att tre ledord präglar
dörrstängarna i DC-serien:
• Design
Assa Abloys produktutvecklarna har
haft kontakt med arkitekter från hela
världen för att kunna skapa mindre
och snyggare dörrstängare som är lika

effektiva som föregångarna.
• Teknik
Dörrstängarna ska passa både till
redan beﬁntliga dörrar och nyproduktion. Själva funktionen innehåller
flera finesser som gör produkterna
med användarvänliga. Dessutom är
DC-serien lättare att hantera när det
gäller logistik och lagerhållning.
Bland annat därför att det finns en
diskret monteringsplatta som fungerar
till fyra av fem olika dörrstängare.
Tidigare hade varje dörrstängare sin
egen monteringsplatta.
• Installation
DC-serien har en justerbar axel som
är rörlig upp till 14 millimeter i
höjdled. Det innebär att personen
som ska installera dörrstängaren
slipper mäta exakt på millimetern vid

montage av dörrstängare i dörrblad
eller karm. Den ﬂexibla axeln gör det
svårt att göra fel när dörrstängaren ska
installeras.
Det finns följande produkter inom
DC-serien:
• Dörrstängare med standardarm
(DC 200/DC 300).
• Dörrstängare med glidskena (DC
500/DC 700).
• Dörrstängare med frisvingfunktion
(DC 640).
• Infällda dörrstängare (DC 860).
• Koordinationssystem för pardörr
(G461/G881-884).
• Golvdörrstängare (DC 477).
• Slagdörrsautomatik för enkel- eller
pardörr (DA85/DA 90).

Dörrstängare med standardarm
(DC 300).

Dörrstängare med glidskena
(DC 500/DC 700).

Vänd dig till Göthes för mer
information.

Uppskattad sport- och friluftsdag
I februari arrangerade Göthes en
uppskattad sport- och friluftsdag,
På Glid, för kunder och samarbetspartner. Efter produktinformation
och lunch på förmiddagen begav sig
ett 50-tal personer ut på en skridskotur på Runn.
Vädret var visserligen hårdast tänkbara
med kyla och snöstorm, men deltagarna var hårda killar som såg vädret
som en uppfriskande utmaning.
På plats fanns bland annat hockeyprofilen Tommy Salo som nu är
sportchef i Leksands IF:
– Det här var en trevlig och
intressant dag. Kul att få tillfälle att
besöka Göthes, sa Tommy Salo som
för första gången provade långfärdsskridsko. Han hakade på två andra
Leksandsproﬁler, Olle Öst och Bertil
Daniels, som båda sitter i styrelsen för
Leksands IF.
En annan uppskattad besökare var
förre bandyspelaren Per Lennartsson

som i många år spelade i landslaget
och var en av Vetlandas stora proﬁler.
Två andra bandystjärnor som deltog
var Sandvikens Christoffer Edlund
och Daniel Bäck, som är nyblivna
Svenska mästare när detta skrivs.
Avslutningsvis kan nämnas att
samtidigt med Göthes På Glid pågick
även Runn Winter Week och en internationell skridskoelit-tävling, KNSB
Grand Prix. Det här var alltså en aktiv
workshop som verkligen levde upp till
The Göthes Way: Business, Pleasure
and Future.

Hela gänget samlat på Runns is för Göthes På Glid.

Sandvikens bandystjärnor och
Svenska mästare Christoffer
Edlund och Daniel Bäck trivdes.

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.

Hockeyproﬁlen och Leksands sportchef Tommy Salo testade långfärdsskridsko för första gången.

Testa Ralfs skinklåda
Fotbollsproﬁlen Ralf Edström har de senaste åren
blivit en kär vän och besökare hos oss på Göthes.
Nu har vi den stora glädjen att kunna presentera
ett recept på en skinklåda vars upphovsman är
just Ralf Edström.
– Jag tänkte det kunde vara trevligt att dela med mig
av ett recept som både är gott och enkelt att göra.
Idén kommer från min fru, berättar Ralf och fortsätter:
– När vi har gäster hemma händer det att vi
serverar den här måltiden. I samband med detta
händer det ofta att gästerna jobbar lite extra för att få
i sig all den goda såsen. Vissa drar faktiskt med
ﬁngret utefter kanten av tallriken. Jag talar naturligtvis inte om att detta är väldigt lätt att laga till.
Ralfs skinkrecept
1 burk skinka alternativt kassler
Rödvin (billigt)
1 pkt grädde (mellan)
Chilisås
Ris

Två goda kaffedrinkar
Skär skinkan i 1 cm tjocka skivor, lägg i ugnsfast
form. Häll på vin så att det täcker. Låt stå i cirka 45
min. Blanda grädde och chilisås 50/50. Häll bort
vinet. Häll över blandningen. Blanda, inte vispa!
Sätt in i ugnen, 225 grader, i cirka 20–25 min.
Serveras med ris. Riv gärna vitkål med osthyvel
och blanda med burkpaprika som sallad.

Ralfs skinklåda är klar att ätas. Ett glas vin är
en extra krydda.

Kaffe är så mycket mer än enbart en kopp kaffe.
Här kommer ett par spännande drink-förslag.
Rüdesheimer Kaffee – ett alternativ till det
mer berömda Irish Coffee för dig som vill
blanda lite alkohol i kaffedrinken.
3 sockerbitar
1,5 cl Asbach Uralt (stark tysk konjak) (alternativ vanlig konjak)
1 kopp starkt kaffe
Vaniljsocker, Vispgrädde, Riven choklad
Lägg sockerbitarna i en eldfast mugg. Häll över
spriten, tänd på och låt det brinna en minut.
Häll över kaffet och garnera med vaniljsockrad
vispgrädde och riven choklad.
Chocoffee – populär kaffedrink för alla
Kaffe
Drick-choklad
Vispad grädde
Kanel
Blanda lika delar nybryggt kaffe med varm
choklad. Toppa med vispad grädde och lite kanel.

Lokal leverantör bidrar till en trevlig ﬁkastund
När det är dags för ﬁkastund på Göthes är det
kaffe från KaffeBönan i Borlänge som gäller. Det
är ett av ﬂera exempel där Göthes valt att samarbeta och stödja regionala leverantörer. Initiativ
som uppskattas.
– Vi uppskattar samarbetet med Göthes. Det är en
bra partner, säger Anders Tunestam som är ägare
och VD i KaffeBönan.
Han leder ett anrikt företag som haft några
skakiga år. Då var det förmågan att tänka nytt och
bryta det traditionella mönstret som gjorde att företaget överlevde.
Vi tar historien från början.
KaffeBönan grundades 1935 i Borlänge av diversehandlaren Helmer Johansson. Efter en tid tog sonen
Kurt Tunestam över verksamheten. Han utvecklade
företaget, som bland annat gjorde en inbrytning på
den svenska storköksmarknaden.
I dag är det Helmers barnbarn Anders Tunestam
som driver KaffeBönan. För tio år sedan ﬁck butikskedjornas centralstyrning av varumärkena på marknaden stora konsekvenser för KaffeBönan. Plötsligt

Göthes AB
Box 1928
791 19 Falun

Produktion i början av KaffeBönans verksamhet. Helmer Johansson, t h, KaffeBönans
grundare, samtalar här med Yngve Karlsson.
hade företaget inga kunder.
– Då var vi riktigt oroliga för framtiden. Men det
gällde att hitta lösningar på problemet, minns
Anders Tunestam.
Den nya affärsidén föddes i samband med att
SSAB i Borlänge beslutade erbjuda sina anställda
gratis kaffe. KaffeBönan såg chansen och fick

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

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

uppdraget att förse SSAB med kaffemaskiner.
KaffeBönan hade därmed utvidgat verksamheten
till att erbjuda marknaden så kallad arbetsplatsﬁka;
KaffeBönan sätter upp kaffemaskiner hos intresserade företag och förser dessa med kaffe.
– Det blev en bra idé som innebär att vi ﬁck en
lyckosam nystart i företaget, säger Anders Tunestam,
som berättar att företagets omsättning visserligen
minskat, men lönsamheten är god.
Tidigare fanns produktionen i Borlänge. Numera
sker rostningen i Danmark eftersom det på ett bättre
sätt kan anpassas till KaffeBönans storlek och verksamhet. I dag arbetar sex personer i företaget.
Det kaffe som KaffeBönan erbjuder rostas på
bönor från Brasilien, Colombia, Östafrika och
Indonesien.
I dag finns flera aktörer som erbjuder konceptet
arbetsplatsﬁka. Vilken är KaffeBönans styrka i den
konkurrensen?
– Många konkurrenter fokuserar lite för mycket
på maskinerna. Vi tänker på kombinationen maskin
och kaffe. Det är ändå själva njutningen i en kaffekopp som är viktigast, säger Anders Tunestam.

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

