
Vårt treåriga (2014–2017) företagsprogram 
REMI (Revolution *Evolution *Motivation *Inno-
vation) har nu avslutats och gett oss en mycket 
stark bas när vi nu inleder genomförandet av 
vårt nya företagsprogram GÖTHES 4 F, vilket 
kommer att vara vägledande fram till och med 
2019. 

Göthes 4 F bygger som namnet anger fyra stra-
tegiska hörnpelare:

 Ø FOKUS på Affärsutveckling
 Ø FÖRENKLING av Affärsprocessen
 Ø FÖRBÄTTRING av Arbetsmodellen
 Ø FÖRÄNDRING av Affärsidén

För att möta och rusta Göthes Koncernen för 
den nya digitaliserade affärsmodellen och 
strukturen, har vi beslutat om att ha fokus på 
affärsutvecklingen, förenkling av affärsproces-
sen, förbättring av arbetsmodellen och föränd-
ring (anpassning) av affärsidén för att vi skall 
fortsätta att vara en bra affärspartner och trygg 
arbetsgivare även i framtiden.

Göthes 4 F har så här långt under 2017 inne-
burit följande: 

Organisation:
Vi har koncentrerat all Teknisk Support, Order & 
Innesälj, Administration och Lager till Falun.
Det finns många synergieffekter med att samla 
Administration, Support & Order och Lager 

under ”Ett och Samma tak”. 
(Vi har självklart kvar våra Försäljningskontor i 
Stockholm och Göteborg, så att vi är nära och 
tillgängliga marknaden).

Affärssystem:
Digitaliseringens framfart är enorm och sveper 
bokstavligen fram, och ställer nya krav på oss 
att utvecklas.
Vi har under våren 2017 bytt affärssystem från 
Microsofts Navision till Grossist & Handelssyste-
met Bison från Orango.
Det är på många sätt en stor affär och omställ-
ning, men samtidigt är det en inspirerande 
nödvändighet för oss alla inom Göthes. Att 
utveckla våra kompetenser och mervärden och 
att aldrig stå stilla är djupt rotat i Göthes DNA 
allt sedan 1861!
Det är full fart framåt med nuet i backspegeln 
och fullt fokus på framtiden! 

Jag hoppas att vårt nya företagsprogram 
GÖTHES 4 F skall göra skillnad, med nya mer-
värden i vår gemensamma affär!

Vi vet att oavsett programförklaring, företags-
program etc. så är det viktigaste vi har våra 
medarbetare och affärspartners.

• Vi vill ha nöjda affärspartners – för då finns 
man kvar efter 156 år!

• Team Work make the Dream Work!

Avslutningsvis önskar jag er alla en härlig höst, 
med mitt favoritcitat av poeten Stanley 
Horowitz:

”Vintern är som en etsning - Våren en vatten-
färg – Sommaren en oljemålning – Hösten en 
mosaik av dem alla!”

Håkan Östlund, VD

ONE TEAM - MANY SOLUTIONS • EST. 1861

GÖTHES STÖDJER

GÖTHES 4 F= Fokusering * Förenkling * Förbättring *Förändring 
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Det automatiska slagdörrsystemet FD 20 från 
Gilgen har fått ett positivt mottagande på den 
europeiska marknaden. 

Gilgen FD 20 är en elektromekanisk dörröpp-
nare för slagdörrar konstruerad för daglig 
användning med hög prestanda, lång livslängd 
och med en mycket tyst motor. För såväl lätta 
inomhusdörrar som tunga utomhusdörrar med 
hög vindbelastning – Gilgen FD 20 är alltid rätt 
val! 

Flexibel och robust konstruktion 
Gilgen slagdörrsautomatik är lämplig vid till-
gänglighetsanpassning vid nybyggnad såväl 
som vid ombyggnationer. Ytterdörrar, inner-
dörrar och även brandskyddsdörrar kan enkelt 
automatiseras. 

Alla funktioner – en automatik 
Inställningar för Full Power och Low Energy är 
inbyggda från början! 

* Elektromekanisk öppning  
* Stänger med retur fjäder och motorkraft 

för full kontroll  
* Dörrstängarfunktion vid strömlöst läge  
* Inget behov av mekaniskt dörrstopp 

(endast vid risk för vandalisering och som 
brandskyddslösning)  

* Justerbar vindlastfunktion  
* Omvänd funktion möjliggör att den  öpp-

nar med fjäder vid strömlöst.

Enkel montering 
• Montage på dörrblad eller karm möjlig 
• Montage på utåtgående och inåtgående 

dörrar 

• Alltid samma montagemått på auto- 
matiken 

• Passar era olika installationsmiljöer 
• Huvudströmbrytare integrerad i sido-

locket) 

Enkel driftsättning 
Integrerade LCD-display underlättar driftsätt-
ningen och justering av tex: 
• Öppethållandetid 
• Öppningsvinkel 
• Push-and-go-funktion 
• Elektronisk dörrkoordinering vid dubbel-

dörrar
• Slussningsfunktion 
• Extra tillslutningskraft för slutbleck,  

tätningslister mm
 
Produktegenskaper 
Inbyggd strömförsörjning (24 VDC/2A) för 
anslutningar av bland annat: 
• Säkerhetssensorer 
• Rörelsesensorer/radar 
• Beröringsfria knappar 
• Handhållna radiosändare 
• Armbågskontakter och/eller sparkknappar 
• Kodlås eller passersystem 
• Elektriska motorlås, elslutbleck, magneter 
• Extern programväljare, D-BEDIX 

Säker och bekväm drift 
• Automatisk hinderavkänning 
• Anslutning för säkerhetssensorer ingår 
• Mycket tyst drift 
• 100 % elektromekanisk 
• Mycket låg Stand-by strömförbrukning  

(4 Watt) 
• Belysta programvalsknappar integrerade i 

sidolocket 
• Tillförlitlig drift även vid hög vindlast 

Testad automatik enligt 
Gilgen FD 20 är TÜV-kontrollerad enligt EN 
16005 och DIN 18650. 

För ytterligare information. Kontakta produkt- 
ansvarig Stefan Adolfsson, Göthes Industribeslag. 
E-post: stefan.adolfsson@gothes.se
Tel: 070-313 4817.
www.gothes.se
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Gilgen FD 20 slagdörrsautomatik

FAKTA/Gilgen 
Gilgen grundades 1961 av Jakob Gilgen 

Senior. Affärsidén var redan då automatiska 

drivsystem för dörrar och grindar.

I dag är Gilgen ett världsomspännande 

företag med 900 anställda med en omsätt-

ning på 180 miljoner CHF (Schweizer franc, 

som står i cirka 8.37 i svenska kronor).

Huvudkontoret ligger i Schwarzenburg 

strax utanför Zürich.

Noterbart är att Gilgen är världsledande 

inom perrongskydd. Det som ofta syns vid 

tunnelbanestationer som förhindrar att 

någon hoppar eller faller framför tågen.

Nu inleder Göthes på allvar introduktionen av FD 20 – det automatiska slagdörrsystemet - på den svenska marknaden.



Har vi fel adress, eller fel mottagare? 
Sänd ett mail till adressen: ab@gothes.se.

Pocketkarmar från Eclisse – spar värdefullt utrymme

Kontaktpunkt GIB 02 är dörrens DNA

Kontaktpunkt GIB 02 är en intelligent lösning i samband med installation av elektroniska och digitala låsprodukter.

FAKTA/Eclisse
Eclisse är ett italienskt företag som har hu-

vudkontoret inte långt från Venedig.

Företaget grundades 1989 av Mr Luigi De 

Faveri. I dag är han 78 år och fungerar fort-

farande som företagets vd och är hundra-

procentig ägare.

Eclisse har i över två decennier varit mark-

nadsledare av pocketkarmar i Europa. All 

tillverkning sker i Italien. 

Eclisse omsätter 35 miljoner euro och har 

150 medarbetare.

Eclisse är också moderbolaget i en koncern 

med tio dotterbolaget som finns på flera 

platser runt om i världen.

FAKTA/Kontaktpunkt GIB 02
Spänningsområde: 18-30 VDC 

Strömförbrukning: 10 mA (något mer vid 

inkopplat relä) 

Antal anslutningar, in: 8 

Antal anslutningar, ut: 8 

Mått, kort LxBxH: 97x30x25

Temperaturområde: -25° C   -   + 85° C   

Funktion, relä: 24V 1-polig växlande 

Brytförmåga, relä: 3.000 mA 50 V 

Kontaktresistans, relä: < 50 mΩ 

Livslängd, relä: > 50 milj. Operationer

Avsäkrad: 2 A

Indikering: Led (Spänning & draget relä)

Pocketkarmar från Eclisse som spar utrymme.

Kontaktpunkt GIB 02 är en intelligent funktion 
som kontrollerar och säkerställer funktionen för 
dörr- och fasadtillverkare vid installation av 
elektroniska låssystem. Man kan kalla denna 
funktion för dörrens DNA, då den möjliggör 
spårbarheten av lås- och beslagsfunktionen
Via Kontaktpunkt GIB 02 länkas båda sidor sam-
man så att allt kopplas rätt. Dörr och fasad-
tillverkaren kopplar in systemet i sin ände av 
kontaktpunkten, egen-provar enkelt med hjälp 

av urjackningsbara plintar. 
Detta är en enkel och smart produkt som bidrar 
till att dörrmiljön blir snyggt och prydligt, utan 
några lösa ändar som någon måste gissa sig till 
vart de leder. 
Kontaktpunkten levereras med dubbel-
häftande tejp på baksidan för enkel fastsättning 
på baksidan av exempelvis en karmlucka.
Marknadslansering av Kontaktpunkt GIB 02 
planeras under hösten 2017.

Frågor om Kontaktpunkt GIB 02 kan besvaras 
produktansvarig Stefan Adolfsson på Göthes 
Industribeslag. 
E-post: stefan.adolfsson@gothes.se  
Tel: 070-313 4817.

Bygg smart och spar utrymme. Så tänker de 
som använt pocketkarmar (skjutdörrskassetter) 
från italienska Eclisse. (Göthes Industribeslag är 
exklusiv agent i Sverige och Norge).
Beräkningar visar att, genom att vända denna 
lösning, går det att spara ca 1 kvadratmeter i 
bostadsyta eller annan aktuell lokal, per infälld 
skjutdörr. Därmed skapas möjlighet att bygga 
extra prisvärda bostäder.

Eclisse pocketkarmar kan användas vid nybygg-
nation eller i redan befintliga väggkonstruktio-
ner. 

Fyra fördelar med pocketkarmar från Eclisse:

*  Enkelt att montera. 
Snabbt montage genom att konstruktionen är 
gjord av stålprofiler som ”klickas ihop”.
* Patenterad demonterbar skjutdörrskena 

i aluminium.
Ger möjlighet till demontering av skena och 
dörr utan att behöva riva väggen.
* Stabil konstruktion i stål 
* Möjlighet till tillval: 
Komplett listkit av trä samt som gör att slutliga 
resultatet smälter in i helheten.
Anti-slam funktion dold i skenan som ger mjuk 
stängning/öppning.

Pocketkarmar från Eclisse säljs komplett med 

skjutdörrsbeslag för max 100 kg dörr och passar 
för väggtjocklek 95/120 mm. Levereras i kom-
pakta DIY-kit för butik med illustrativ monte-
ringsanvisning.  
Finns för enkel- alternativt för pardörr. 
Listkit finns I kulörvarianterna vit alt. ask.
Säljs exkl. dörr.

För ytterligare information. Kontakta produkt-
ansvarig Stefan Adolfsson, Göthes Industribeslag. 
E-post: stefan.adolfsson@gothes.se
Tel: 070-313 4817.
www.gothes.se
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Roxnäsvägen 14, Falun.
Enspännarvägen 1, Stockholm. 
Britta Sahlgrens gata 1, Göteborg.

Negroni är en riktig klassisk cocktail med en 
spännande kombination av gin, campari och 
söt vermouth.
Historien om Negroni tar sin början i 1920-talets 
Florens. Det sägs att den förste som beställde 
Negroni var greve Camillo Negroni (1868-1934). 
Han brukade mingla runt med drinken Ameri-
cano, som består av Campari, söt vermouth och 
soda. Men greven ville ha mer ”tryck i glaset” 
vilket ledde till att bartendern ersatte sodavatt-
net med gin. Därmed var cocktailen Negroni 
född.
Det gick så långt att familjen Negroni grundade 
Nergroni Distilleri i Trevisio för att kunna produ-
cera och sälja en färdig version av drycken.
Den uppskattas av många för blandningen av 
de många starka smakerna som tillsammans 
skapar en härligt beskt klös i gommen. 

Så skapar du Negroni
2 cl gin
2 cl Campari bitter
2 cl söt röd vermouht
iskuber
apelsinskal
(Sodavatten som du vill mildra den starka orgi-
nalsmaken).
 
Kyl ett martini- eller rocksglas. Blanda gin, cam-
pari och vermouth i en shaker med isbitar och 
rör om.
Häll bort isen och sila upp drinken.
Toppa eventuellt med sodavatten som du vill 
mildra styrkan.
Garnera med cicelerat apelsinskal.
Det går också att servera cocktailen om the 
rocks. 

Här presenterar vi ett annorlunda recept på 
Falukorv från Melkers

Ingredienser
4 stekta skivor Melkers Fäbodfalukorv
1 skiva grovt bröd
3-4 blad plocksallad
1 saltgurka
1 tomat i skivor
1 liten rödlök skuren i ringar
1 ägg
1 msk smör
 
Äppeldijonäs
2 msk majonnäs

1-2 tsk Dijonsenap
1 grönt äpple skalat och skuret i 1 cm tärningar
 
Gör så här
1. Blanda majonnäs, dijonsenap och äppeltärn-
ingar.
2. Stek brödet gyllenbrunt i en liten klick smör, 
torka ur pannan med lite papper stek därefter 
falukorven.
3. Arrangera mackan på en tallrik, börja med 
brödet tag därefter sallad, tomat och saltgurka. 
Lägg på falukorvsskivorna och klicka på 
dijonäsen. Toppa med det stekta ägget och gar-
nera med rödlöksringarna.

Fäbodfalukorvsmacka med äppeldijonäs och stekt ägg

Negroni med historiskt klös

Negroni är en klassisk cocktail med historiskt klös i smaken

Färdig Fäbodfalukorvsmacka med 
äppeldijonäs och stekt ägg. 
Foto: Melkers

FAKTA/Tävling i Falukorv
Falukorv är en av Sveriges mest klassiska 

och populära maträtter.

Den historiska bakgrunden känner de flesta 

till. Att Falukorven uppstod redan på 

1300-talet i samband med gruvhanteringen 

i Falun. Gruvlinorna gjorde av oxhudar och 

köttet, som blev över när oxarna slaktades 

blev, grunden till falukorven.

Resten är, som det heter, historia.

Falukorven är en viktig symbol för Falun. 

Det har gått så långt att det också tävlats i 

falukorv. På Stora torget i Falun slogs 1992 

ett världsrekord i världens längsta Falukorv. 

Melkers lyckades då tillverka en 80 meter 

lång falukorv inför 4 000 imponerade åskå-

dare.


