
Det finns all anledning att i arbetslivet, 
och för den del också det privata, stanna 
upp och tänka på vår funktion och roll 
som medarbetare, människa och affärs-
partner, och vad vi kan göra för att 
skapa mervärden och kvalitet i vår 
tanke, handling och agerande.

Vi på Göthes kallar detta kort och 
gott GÖTHES CARE och vi hoppas 
att ni som våra affärspartners tycker att 
vi ”lever som vi lär...”.

Tidningen TGN (Team Göthes 
News) firar 10 år med detta nummer, 
då det första numret såg dagens ljus i 
juni år 2002.

TGN som utkommer 4 gånger per 
år, har totalt sedan starten i juni 2002 
utkommit i:
• 41 nummer, detta inräknat!
• Ca 400 000 exemplar!
• Idag 11 200 exemplar per nummer, 

eller med andra ord 44 800 exemplar av 
TGN under 2012.

Tekniken går snabbt framåt, och vi 
skulle uppskatta att få din personliga 
e-postadress, vilket du kan läsa mera 
om i tidningen, där vi har som ambition 
att komplettera TGN med mera riktad 
information som berör Hardware och 
de nyheter och möjligheter vi har till-
sammans.

När jag skrev den första ledaren i juni 
2002, var jag av den uppfattningen att 
kommunikation var effektivast via 
TGN, men inser nu att den nya 
tekniken, med bland annat e-post, är 
snabbt och effektivt. Rätt hanterat så 
klart!

”Först överskattar vi den hastighet 
med vilken förändringen skall komma 
och sedan underskattar vi kraften i 

förändringen när den väl kommer...” så 
jag hoppas att du ger dig tid  att skicka 
oss din e-postadress, det skulle upp-
skattas!

Mycket nöje och en härlig sommar, 
önskar alla medarbetarna vid 
Göthes AB.

Tätningströsklar som 
skapar tillgänglighet

I dag finns krav på ökad 
tillgänglighet i offentliga 
fastigheter för personer 
med funktionshinder. 
Samtidigt ska dörrarna 
vara täta och isolera från 
bland annat ljud och 
brand. Tyska företaget 
Athmer erbjuder nu flera 
automatiska tätnings-
trösklar, som uppfyller 
olika krav.

Sid 2

Whiskybyn – ett
lyft för Mackmyra

Strax utanför Gävle finns 
Mackmyra – det kända 
svenska varumärket som 
utmanar klassiska destil-
lerier från Skottland, Irland 
och Kanada. Men Mack-
myra är mycket mer än så. 
Numera erbjuds besökare 
guidade turer i den nya 
Whiskybyn som ger en bra 
bild av hur man tillverkar 
whisky. Dessutom har 
företaget släppt ”Vit 
Hund” som är en malt-
vodka.

Sid 4
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Beyond Hardware = Göthes Care!

Håkan Östlund
VD

BUSINESS, PLEASURE & FUTURE SINCE 1861

GÖTHES STÖDJER

Sommartider 
på Göthes

Beslag har stängt veckorna 
28, 29 och 30. 
Säkerhet och Teknik har 
öppet hela sommaren.
Beslagsjour, tel: 023-480 19
Säkerhet, tel: 023-480 19.
Teknik, tel: 023-480 25
Jourfax, samtliga 
avdelningar: 023-480 20.

Tänk vad det finns mycket mer i en affärsrelation, än bara produkter och tjänster. Vi på Göthes 
har under lång tid arbetat med att skapa en Värdegrund, som vi nu med stolthet kan presentera 
under benämningen ”GÖTHES CARE”.
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Ökad tillgänglighet i offentliga 
fastigheter för personer med funk-
tionshinder. Det är ett grundläg-
gande krav idag, samtidigt ska 
dörrarna vara täta och isolera från 
bland annat ljud och brand. Det kan 
vara en utmaning. Tyska företaget 
Athmer erbjuder nu flera automa-
tiska tätningströsklar och kläm-
skydd som uppfyller dagens krav. 
Här presenterar vi med hjälp av 
Joseph Galmor, som är Athmers 
Agent i Sverige, f lera intressanta 
produkter och lösningar från 
Athmer.

STADI L-24/20
Den nya generationen trösklar för 
metalldörrar i tre monteringsalter-
nativ. Längder från 250 till 3000 mm. 
Kan också levereras med förborrat hål 
upp till 10 mm ø för regelstång för 
regeldörrar. Tröskeln har en ljud-
dämpande effekt upp till 50 decibel.  

Schall-Ex GS-H8/12
Universal glasdörrtröskel för hel-
glasade dörrar mellan 8 och 12 mm. 
Levereras i silveranodiserad eller i 
rostfri imitation . Längder från 280 
till 1333 mm. 

Schall-EX QF-K 
Denna tröskel för trädörrar har en 
unik infästningsanordning som inne-
bär att den installeras snabbt och lätt 
utan extra verktyg eller tillbehör.  Den 
unika infästningen gör det möjligt att 
byta ut eller höjdjustera tröskeln utan 
behov att lyfta av dörren. Tröskeln har 
en ljuddämpande effekt upp till 50 
decibel.  

Schall-EX VL
Detta är en nyhet från Athmer. Trös-
keln är möjlig, som alla trösklar, att 
förkorta upp till 125 mm. Skillnaden 
är att här är det bara att klippa av trös-
keln med en vanlig sax och på det 
sättet anpassa den till dörrmåttet.
– Den här produkten har precis 
släppts från Athmer i Tyskland och 

kommer snart på den svenska mark-
naden, säger Joseph Galmor.

Rundumdicht
Detta är en unik lösning för skjut-
dörrar. I en skjutdörr har man behov 
av att täta runt om hela skjutdörren. 
Med hjälp av Rundumdicht konceptet 
är det möjligt att uppnå ljudisolering 
på upp till 30 decibel. Det möjliggör 
användning av skjutdörrar i miljöer 
där man måste isolera ljud, buller och 
drag mellan olika rum, som exempel-
vis patientrum, sov- eller kontorsrum. 
Rundumdicht är till för skjutdörrs-
bredder upp till 1 605 mm.
– Detta är en konstruktion som efter 
f lera års tester nyligen släppts på 
marknaden.  

Klämskydd 
Athmers unika klämskydd erbjuder 
ett elegant och effektivt skydd. Kläm-
skyddet monteras mellan karmen och 
dörrens bakkant. I stängt läge syns 
endast aluminiumröret innehållande 
en spole och ett specialtillverkat 
skyddstyg. När dörren öppnas dras 
skyddstyget ut och täcker öppningen 
som uppstår mellan dörrens bakkant 
och karmen. Klämskyddet täcker hela 
dörrhöjden och kan levereras i silver-
anodiserad eller lackerat i vit och 
brunt som standard. Klämskyddet 
kan också levereras i valfri färg 
enligt kundens önskemål.

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

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

Upplaga: 11 800 exemplar.
Produktion, reportage och samordning: 
Dala Media AB

Grafisk form: OneHouse
Tryck: Strålins

Effektiva trösklar för ökad tillgänglighet

Den 10 oktober 1988 började Heléna 
Andersson på Göthes, så nästa år får 
hon guldklocka efter 25 år på före-
taget.

– Tänk vad tiden går fort. Så är det 
när man har roligt på jobbet, säger 

Heléna.
Det var hösten 1988 som Heléna 

såg att det fanns en ledig tjänst på 
Göthes.

– Det såg intressant ut, så därför 
sökte jag och blev intervjuad av 

Håkan Östlund, Bertil Vestlund och 
Hans Åkerlund. Sedan fick jag jobbet, 
berättar Heléna.

Under dessa år har Heléna haft 
många varierande arbetsuppgifter på 
Göthes. Hon började i växeln, fick 

Schall EX VL är namnet på en 
tätningströskel som är möjlig att 
korta av och på det sättet anpassa 
till dörrmåttet.

Athmers unika klämskydd monteras mellan karmen och dörrens bak-
kant. I stängt läge syns endast aluminiumröret innehållande en spole 
och ett specialtillverkat skyddstyg.

Profilen: Heléna Andersson



Inom Göthes har vi alltid strävat 
efter att ha riktigt bra relationer med 
våra kunder och partners.

Ett led i det arbetet är att vi nu ber 
dig skicka din e-postadress till vår 
medarbetare Heléna Andersson som 
tar emot och sammanställer adres-
serna. Då får vi bättre möjlighet att 
göra nyhetsutskick och inbjudningar 
till olika aktiviteter.

E-postadresserna kommer enbart 
att användas för utskick från 
Göthes.

Du kan naturligtvis när som helst 
avböja utskick från oss.

Vi följer reglerna som finns i per-
sonuppgiftslagen.

Som tack för hjälpen kommer du 
att få Göthes uppskattade doftgran, 
se bilden här bredvid. 

Skicka din e-postadress på jobbet 
till: helena.andersson@gothes.se

Ange gärna ditt ”KT-nummer” som 
du ser på adressfilen på baksidan av 
vår tidning TGN. Det underlättar 
vår registrering. 

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 

Göthes speciella doftgran blir din som tack för hjälpen efter att du 
skickat in din e-postadress till oss. 

Hjälp oss att informera dig

Önskas ett säkert och bekvämt lås 
utan att användarna ska behöva 
oroa sig för nycklar?

Då kan ett kodlås från Myloq 
vara en god idé. Det är ett nyckel-
fritt system för låsning där man 
använder kod, som både är bekvämt 
och säkert.

Låset är avsett för montage på 
ytter- samt innedörrar. 

Produkten går att använda till-
sammans med godkända låshus.

Låset aktiveras genom att man 
vrider på vredet som sedan automa-
tiskt återgår till utgångsläget.

Låset kan manövreras efter 
inmatning av valfri sex-siffrig kod. 
Det har en display med grundbelys-
ning samt ljud- och ljussignaler.

Låset klarar upp till nio olika 
användarkoder. Det går också att 
programmera en tillfällig kod som 
enkelt aktiveras och avaktiveras. 
Intresserad? Kontakta Göthes.

Enkelt och bekvämt kodlås från Myloq

År 1711 grundade Caspar Cronenberg 
företaget som fortfarande är fortfarande 
i familjens ägo.

Huvudkontoret och fabriken ligger 
utanför Arnsberg, fem mil öster om 
Düsseldorf, vid en plats som döptes av 
Caspar till Sophienhammer (byggt på 
Caspars f rus namn Sof ia och 
hammare). 

Flera intressanta milstolpar har präglat 
verksamheten genom åren:

* 1922 togs ett vattenkraftverk i drift vid 
samma flod, som försörjer fabriken med 
elkraft. Elöverskottet säljs till det lokala 
nätet. 

* 1954 startade tillverkningen av auto-
matiska tätningströsklar.

* 1960 inleddes tillverkning av flera alu-
miniumprodukter exempelvis bommar, 
parkeringsskydd och flaggstänger under 
namnet Mannus.

Carl Juljus och Wilm-Hendric Cronen-
berg (tionde generationen) driver före-
taget idag.

Familjen Cronenberg har en stark lokal 
förankring och företagsledningen känner 
stort engagemang och ansvar för lokal-
befolkningen.

Ett exempel är att Familjen Cronenberg 
har tydligt deklarerat att de aldrig 
kommer att flytta sin produktion från 
orten även om de skulle kunna produ-
cera sina varor betydligt billigare i andra 
länder. 

Det har resulterat i att företaget har lojala 
medarbetare. 

Läs mer om Athmer på 
www.athmer.de

FAKTA

därefter administrativa arbetsupp-
gifter, tog emot order på låsverkstaden 
och är nu på ekonomiavdelningen.

– Det är kombinationen av trevliga 
arbetskompisar och intressanta arbets-
uppgifter som gjort att jag stannat 

kvar på Göthes i alla år. Jag trivs 
jättebra, säger Heléna som är uppväxt 
i Rättvik men nu bor i Sågmyra.

På fritiden ägnar Heléna mycket tid 
åt att motionera.

– Dessutom blir det mycket skjuts-

ning av mina döttrar till deras aktivi-
teter, säger Heléna, som nu närmast 
kommer att se till så att de e-post-
adresser som kunderna skickar in tas 
om hand på bästa sätt.

– Det är ett initiativ som är bra för 

våra kunder. På det här sättet får de 
aktuell och viktig information från 
Göthes.

Läs mer om detta i nedanstående 
artikel.

Arnsberg i Tyskland

Myloq är ett kreativt och snabbt 
växande företag som utvecklar 
och förser marknaden med nya 
unika kvalitetsprodukter inom 
området lås och beslag. 

Produktutveckling sker i Göteborg,  
produktionen i Lysekil. För teknisk 
rådgivning och försäljning, vänd 
dig till Göthes.

Läs mer om Myloq på 
www.myloq.com

FAKTA



Mackmyra Whisky, som ligger i 
Gävle, växer och har på flera sätt 
blivit en spännande svensk utma-
nare till de traditionella destilleri-
erna från Skottland, Irland, Kanada 
och USA. Här handlar det om 
mycket mer än enbart tillverkning 
av whisky. Besökare bjuds nu in till 
guidade rundturer i whiskybyn, och 
företaget har nyligen släppt en ny 
maltvodka som väckt uppmärksam-
het på marknaden.

Mycket har alltså hänt sedan den där 
skidresan 1998 när åtta vänner 
träffades i en fjällstuga i Sälen. Då 
hade alla med sig var sin flaska malt-
whisky. Samtalet kom att handla om 
hur man egentligen gjorde whisky och 
varför det inte fanns någon svensk 
whisky. Det blev kicken som behövdes 
för att starta Mackmyra Svensk 
Whisky AB året därefter.

Redan i december 1999 kunde de 
första dropparna destilleras på Mack-
myra Bruk i Valbo utanför Gävle. 
Notera att alla råvaror samt en del av 
ekfaten där whiskyn lagras redan från 
början kom från Sverige. 

Från och med 2002 erbjuds kunder 

att köpa whisky (Mackmyra Reserve) 
i 30 liters ekfat. Kunden får vara med 
när whiskyn tappas i ekfaten och har 
sedan möjlighet att regelbundet prov-
smaka sin egen whisky under hela 
lagringstiden. När kunden sedan 
anser att det är dags att ”ta hem” sin 
egen whisky handlas den via System-
bolaget eller genom Mackmyras 
samarbetspartner i Köpenhamn. 

Mackmyra satsar inte bara på att 
sälja whisky, företaget vill också sprida 
kunskap om whisky.

Där för byggdes Mackmyra 
Whiskyby i Västra Kungsbäck utan-
för Gävle. Där har Mackmyra nyligen 
bland annat invigt ett nytt destilleri.

Besökarna inleder rundturen med 
att gå högst upp på det 35 meter höga 
destilleriet. Där får de uppleva en 
imponerande utsikt över omgivningen 
innan de guidas genom hela processen, 
uppifrån och ner. Här får de se hur 
det går till när de gör svensk whisky, 
från maltkvarn och mäsk-kar till de 
ståtliga kopparpannorna.

Därefter fortsätter rundturen till 
skogslagret där de personliga faten 
lagras i många år. Där möts besökarna 
av en spännande miljö med många 

dofter och intryck.
 – Genom satsningen på Whisky-

byn har hela företaget ett nytt grepp 
om utvecklingen. 

Nu sker verksamheten på vår mark 
och i våra fastigheter som samtidigt är 
anpassade att kunna ta emot många 
besökare. Hela företaget har kommit 
in i en ny fas, säger Susanne Tedsjö, 
kommunikationschef på Mackmyra.

Vit Hund
Nu presenterar också Mackmyra den 
nya  produkten ”Vit Hund”.

Det är en spännande utveckling i 
Mackmyras produktsortiment.

Historien började på fatfyllning-
arna där reservefaten fylldes. De 
blivande fatägarna fick provsmaka 
destillatet som skulle fyllas upp i faten 
för att några år senare bli whisky.

– Dessa provsmakningar lämnade 
ingen oberörd. Några ansåg det var en 
smaksensation och andra tyckte det 
smakade urk, men det bidrog till idén 
att skapa och lansera en maltvodka 
som fått namnet Vit Hund, berättar 
Susanne Tedsjö.

Därmed har marknaden fått en 
maltvodka som passar till allt från den 
traditionella nubben till att användas 
som en grappa eller som en del i en 
drink.

Vit Hund har en smak som berör.
Det går att köpa Vit Hund på 

Systembolaget. 25 butiker runt om i 
landet har Vit Hund på hyllorna. I 
övrigt går den att beställa.

– Vi är mycket nöjda med hur Vit 
Hund har tagits emot av konsumen-
terna, säger Susanne Tedsjö.

Göthes AB
Box 1928 
791 19 Falun

Tel: 023-480 00
Fax Falun: 023-480 20
Fax Kungsbacka: 0300-742 10

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

Besöksadresser:
Roxnäsvägen 14, Falun.
Kabelgatan 4, Kungsbacka.

Nu befinner vi oss mitt i grill-
säsongen. Då är potatisen en 
viktig del. Därför bidrar vi här 
med ett riktigt gott potatis-
recept.

Koka färskpotatis nästan klar. 
Räkna med 2–3 stycken per per-
son. Skiva potatisen i 2–3 delar 
och lägg i folie med lite smör i 
botten.
Blanda i...
... hackade tomater.
... skivad rödlök.
... färsk timjan eller basilika
... fetaost

3 stora skivor Västerbottenost 
eller annan stark ost.

Krydda med salt eller 
svartpeppar.

Tunt skivad vitlök och oliver är 
gott att ha med i knytet, som 
extra krydda.

Lägg ingredienserna i folie och 
forma till ett knyte. Lägg knytet 
på grillen eller i ugnen i 10–25 
minuter beroende på värmen. 
Använd gärna dubbel folie om du 
lägger det på grillen.

Gunillas 
potatisknyten

Det nya destilleriet i Mackmyra som också är ett 35 meter högt torn 
med imponerande utsikt. Det är ett populärt inslag bland besökarna i 
Mackmyras Whiskyby. 

Medvind för svensk whisky

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

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

Vit Hund är 
en maltvodka 
och en ny 
spännande 
produkt från 
Mackmyra.


