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Göthes Koncernen Anno 2018 På 60 Sekunder:
Vilken sommar vi haft! Jag hoppas att du kunnat njuta av sol, värme och långa kvällar och
kommer åter till höstens utmaningar med stor
energi och tillförsikt.
För oss inom Göthes Koncernen har det varit en
intensiv sommar med installationen av våra två
nya Weland hissautomater vid vårt Materialcentrum i Falun.
Denna investering i vår MAGI process (Material
Administration Göthes Industribeslag) är en del
i det pågående paradigmskifte där både digitalisering och automation har en stor potential i
att effektivisera våra materialflöden och processer i smarta lager - och logistikhanteringar.
Det ligger i sakens natur att allt som kan förenklas kommer att förenklas och allt som kan digitaliseras & automatiseras kommer att digitaliseras & automatiseras. Men det är viktigt att
komma ihåg att automation och digitalisering
bara är verktyg för processutvecklingen och har
inget egenvärde. Effektiviseringen har pågått
länge och vi har succesivt närmat oss den punkt
där det är svårt att komma längre utan något
nytt som radikalt kan förändra förutsättningarna för vårt MAGI erbjudande till alla våra
affärspartners, som typ denna investering i
Smart Lagerförvaring med Hissautomater! (Se

KORTA FAKTA GÖTHES KONCERNEN 2018:
•
Omsättning: 275 Mkr
•
Medarbetare: 50
•
Antal Koncernföretag: 3 (Göthes Industribeslag AB + Göthes Säkerhet AB + Göthes
Teknik AB)
•
Intressebolag: BESLAGET AB ( www.beslaget.se ) Omsättning ca. 16 Mkr, Medarbetare: 3

”Vintern är som en etsning *Våren en vattenfärg *Sommaren en oljemålning *Hösten en
mosaik av dem alla ”
Håkan Östlund, VD
Ps
På sidan 3 finner du en inbjudan till vår monter på Trä & Teknik
mässan i Göteborg, den 28 – 31 augusti 2018 – hoppas jag har
förmånen att få träffa dig där och prata mera MAGI!
Ds

KORTA FAKTA GÖTHES INDUSTRIBESLAG AB:
•
Omsättning: 230 Mkr
•
Medarbetare: 30
•
Orter: 3 dvs Falun (HK) *Stockholm
*Göteborg
KORTA FAKTA GÖTHES SÄKERHET AB:
•
Omsättning: 35 Mkr
•
Medarbetare: 18
KORTA FAKTA GÖTHES TEKNIK AB:
•
Omsättning: 10 Mkr
•
Medarbetare: 2
Avslutningsvis önskar jag er alla en härlig höst,
med mitt favoritcitat av poeten Stanley
Horowitz:

sidan 2!)

ONE TEAM - MANY SOLUTIONS • EST. 1861

Två smarta hissautomater till ”MAGI” (Material Administration Göthes Industribeslag)

Allt sedan 2015 till dags datum, har vi levt och
verkat i en anpassningsprocess av vår arbetsmiljö och struktur. Detta för att möta dagens
som morgondagens behov, förändringar och
utveckling inom Försäljning – Marknad – Administration och Lager/Logistik. Nu sommaren
2018 är vi i mål med projekt MAGI 2.0.
Strax innan årets semester blev installationen
av två lager- och hiss automater från Weland
Lagersystem AB färdiga. De är strax över 6
meter höga och har en total kapacitet på motsvarande 200 m2 lageryta och rymmer upp
emot 2000 artiklar. Räknat i volym motsvarar
det 38 kubikmeter vilket är detsamma som 38
000 st. mjölkpaket. Den totala investeringen är
på ca 2 Mkr.
-Förutom det flexibla och utökade förvaringsutrymmet har automaterna också andra smarta
funktioner som bl. a en laser som pekar på vald

artikel. Det tillsammans med övrig funktion
hjälper oss att minska felplocken och samtidigt
öka plockhastigheten, säger Josef Strandin
logistikansvarig på Göthes Industribeslag. Josef
förklarar vidare att det finns plats att bygga ut
för fler automater vid ett framtida behov.
FAKTA WELAND LAGERSYSTEM AB:
Företaget är en leverantör av lösningar för
lagerhantering och logistik. I sortimentet
finns bland annat pallställ, grenställ, utdragsenheter och sigmabalkar. De ingår i
Welandkoncernen som omsätter 1,5 miljarder kronor och har 900 medarbetare. Företaget är ett familjeföretag som startades
1947.

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

KORTA FAKTA GÖTHES INDUSTRIBESLAGS
MATERIALCENTRUM I FALUN:

•

Medarbetare; 8 Logistiktekniker

•
•
•
•

Lagervärde ca 30 Mkr
Lagerartiklar ca 10 000 stycken
Lageryta: ca 4 000 kvm
6 ton godshantering av lås och beslag, dvs 3 ton in och 3 ton ut.
Vi hanterar ca: 158 tusen orderrader
till kund på år.
2.950.000 st. enskilda artiklar skickas
till våra kunder per år.
Varje månad plockas i snitt 14 000
orderrader.
Vi hanterar gods från ca 100 olika
leverantörer.
Varje orderrad snittar 1450 kr i omsättning.

•
•
•
•
•

Upplaga: 13 426 exemplar.
Grafisk form: Yovana Östlund.

Tryck: BrandFactory AB
Text: Håkan Östlund

VI VILL GÄRNA TRÄFFA DIG PÅ TRÄ OCH TEKNIKMÄSSAN I GÖTEBORG
DEN 28 – 31 AUGUSTI - NORDENS STÖRSTA MÖTESPLATS FÖR TRÄINDUSTRIN!

GÖTHES INDUSTRIBESLAG
MONTER C01:41

”Smarta & innovativa lösningar för den moderna fastigheten”
YALE DOOR AND WINDOW SOLUTIONS: Det nya fönstergångjärnet
Yale Revolution från Securistyle UK

MANTION: Hercule – skjutdörrsbeslag i stål för dörrar på upp till 3000
kg

AGB: Lyft- & Skjutdörrslösningar för moderna miljöer

SOBINCO: Orca Panic device – högkvalitativa produkter för panikutrymning

ECLISSE: Pocket karmar (skjutdörrskasseter) för att spara yta med
inbyggda skjutdörrar

SAMUEL HEATH: Powermatic - infällda dörrstängare

ASSA ABLOY: Lås- & Beslagslösningar för Dörr och Fönster

ROTO: Innovativa lösningar för dolda beslag av hög kvalitet

ATHMER: Automatiska tätningströsklar och klämskydd för trä-, glasoch metalldörrar

GEZE: ActivStop en infälld dörrdämpare, både till öppet och stängt
läge

Praktisk Info Trä & Teknik Mässan.

•

Registrera dig för din kostnadsfria entrébiljett på www.traochteknik.se

•

Mässans öppettider: tisdag – torsdag 09:00-17:00 och fredag 09:00
-16:00

Fakta & Tips Göthes Industribeslags Mässaktiviteter.
•
•

Vi bjuder på Dala Delikatesser i vår ”Klassiska Korv - & Knäckebröds
Monterbar”
Snabbkurs i Dalahästtillverkning från Grannas A. Olsson i vår monter.
www.grannas.com

Fair Party & After Work, torsdagen den 30 augusti, klockan 18:00 vid Göteborgs Vinkällare.
•
En helkväll med vinprovning (Mousserande - Röda och Vita Viner) och
medelhavs buffé.
•
Viner från Bosnien Hercegovina som nu introduceras för första gången i
Skandinavien.
•
Antalet platser är begränsat, så principen ” först till kvarn… ” är rådande!
•
Kuvertpris inkluderande allt, är 545 kronor + moms (Självkostnadspris).
•
O.S.A till Patrik Östlund på e-post; patrik.ostlund@gothes.se A.S.A.P.
•
Ytterligare information kommer efter att mottagit din anmälan innan
mässan.

VÄLKOMEN TILL TRÄ & TEKNIK OCH GÖTHES INDUSTRIBESLAGS MONTER C01: 41
MÖTESPLATSEN FÖR FRAMTIDENS TRÄINDDUSTRI – REDAN IDAG!

Har vi fel adress, mottagare eller att du önskar avregistrera dig, Sänd ett mail till adressen: ab@gothes.se

Dala Inspirerad KNÄCKEPIZZA
•
•

Ingredienser:
Pizzan:
•
Knäckebröd (Gärna Leksandsknäcke typ;
Rundrut, Fäboknäcke…)
•
Korv (Hästkorv , Falukorv eller annan
smakrik korv)
•
Smakrik ost (Gärna Västerbottenost)
•
Cocktail tomater
•
Färsk oregano
•
Smör (istället för olja i tomatsåsen)
Tomatsås:
•
•
•

Tomatpuré
Vitlök
Lite vatten

Tillagning:
•

•

•
•

Bre brödet med smör och sätt in i ugnen.
Låt smöret smälta ordentligt medan du skivar korv och river ost samt blandar
tomatsås.
Ta ut brödet ut ugnen, bred ut tomatsås på
botten, toppa sedan med ost, korv, tomat
och oregano.
Sätt in i ugnen igen tills osten smält och
fått en fin färg, ca 10 min.
Ta ut pizzan ut ugnen, strö över färsk
oregano.

BON APETIT !
Ps Besök vår monter på Trä & Teknik Mässan i
Göteborg , den 28 – 31 augusti 2018 , där bjuder
vi på Leksand Knäckebröd, Falu Korv och Hästkorv, dvs en ”MAGI Knäckepizza” Ds

Sätt ugnen på 200 grader.

Serendipity – En pärlande, uppfriskande och lättdrucken drink
KURIOSA:
Drinken skapades 1994 då en av stamgästerna
på Hemingway Bar i Havanna, bad om en
drink som passade att dricka till kubanska
cigarrer.
När drinken serverades sade gästen spontant
”Serendipity”, vilket betyder en upptäckt genom en "lycklig slump" eller "pleasant surprise"
– drinkens namn var nu givet!
Drinken är en perfekt törstsläckare året runt
och i synnerhet en festlig ”Nyårsdrink”.
Drinken är även en hyllning till Normandie
och Frankrike med dess bas av Calvados och
äppeljuice.

För 1 drink behöver du:
•
5 cl Calvados
•
5 cl äppeljuice
•
1 klyfta lime
•
1 kvist mynta (7-8 blad ”väck” smaken
genom att trycka ihop dem något)
•
2 tsk socker
•
8-10 cl mousserade vin

Göthes AB
Box 1928
SE-791 19 Falun

•
iskuber
Gör följande:
•
Lägg myntabladen i botten på glaset.
•
Tillsätt socker och Calvados och rör om.
•
Lägg i några isbitar och häll på äppeljuicen.
•
Toppa med Mousserande vin

Roxnäsvägen 14, Falun.
Enspännarvägen 1, Stockholm.
Britta Sahlgrens gata 1, Göteborg.

Tel växel 010-483 40 00
E-post ab@gothes.se
Webb www.gothes.se

