
En vackert vintrig utsikt över Siljan från Green Hotel.

Intressant
hotellägare

Möt Salka Börjeson 
Eynon. Hon är en två-
barnsmamma med stor 
reslust, som blivit jagad 
av lejon i Afrika, hoppat 
fallskärm, och nu utbil-
dar sig till yogainstruk-
tör. Hon äger och driver 
Green Hotel i Tällberg. 
Den senaste tiden har 
Salka blivit starkt enga-
gerad i frågor som 
berör barndiabetes.
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Jag har funderat över motsatsen 
till ordet tradition. Det är 

förnyelse. Motsatsen till insikt 
är utsikt och tänk på vad låg-
konjunktur innebär i motsats 
till högkonjunktur. Då känns 
det så självklart. Ordet konti-
nuitet är det samlade ordet som 
överbryggar motsatsförhållanden, 
sett över livs-, företags- och kon-
junkturcykler.

Vid vår Mötesarena den 8 oktober 
i Ejendals Arena, Leksand, var 
temat ”kontinuitet”, som för oss på 
Göthes har följande värdegrund i 
vår affärspartnerrelation:

Kundskap = kundservice + kunskap
Omtanke
Nytta     
Tradition & förnyelse
 Insikt & utsikt
Nöjsamhet
Uthållighet
 Interaktiv relation
 Totalkostnadsfilosofi
Engagemang & empati
Trygghet

Göthes tradition och förnyelse
Företag behöver rätt miljö och 
goda förutsättningar för att växa 
och utvecklas. De måste ha en god 
jordmån, skötas om och berikas 
med näring. Affärsutveckling, 
effektivisering och förbättringar 
kommer inte av sig själv. Det ska-
pas av kreativa, kunniga och enga-
gerade medarbetare och det är, 
som bekant, medarbetarna som 
äger företagets viktigaste resurser; 
den mänskliga hjärnan. 

Sensmoral: Det är människor och 
inte principer som skapar resultat.

Göthes insikt och utsikt
Ingen som arbetar nära människor 
och företag kan undgå att notera 
mångfalden. Varje människa och 
företag är unik. Samtidigt finns 
gemensamma fundament i vårt 
privat- och arbetsliv, baserat på vår 
livs- och arbetserfarenhet. Ytterst 
är det dock alltid marknadens spel-
regler och medarbetarnas engage-
mang som styr våra insatser och 
framtid. 

Sensmoral: Företagets framtid beror 
av andras handlande och vårt 
agerande.

Jag är övertygad om att vi alla med 
rätt insikt och utsikt och respekt för 
traditionens betydelse för förnyelse, 
skapar en ljus framtid för oss alla. 
Detta trots att världen är i ekono-
misk kris, finanssystemen är nära 
kollaps, valutor faller fritt och 
börser över hela världen rasar. 

För detta krävs kontinuitet i ord, 
tanke och handling!

Jag önskar bättre tider för oss alla 
och samtidigt en riktigt
God Jul och ett 
Gott Nytt År!

Dags att tänka kontinuitet!

Håkan Östlund
VD
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Inventering
Vi står inför inventerings-
tider på Göthes. Därför 
kommer vi att hålla i princip 
stängt den 2 och 5 januari. 
I övrigt har vi öppet som 
vanligt under mellan-
dagarna.

Jourtelefon (2 och 5/1):    
023-480 00

Jourfax (2 och 5/1): 
023-480 20

Jourmail: ab@gothes.se

Detta julnummer är 
också vår julhälsning till 
Er. Istället för julkort och 
julklappar väljer vi att 
även i år stödja forsk-
ningen mot barndiabe-
tes genom en insättning 

på PG 90 00 59-7 
(Barndiabetesfonden).



Mötesarenan växer. Årets upp-
laga som genomfördes den 8 
oktober i Ejendals Arena 
samlade en bra bit över 500 
deltagare. Det är rekord.

Göthes, tillsammans med 
koncernbolagen Neco och Gäst-
rike Lås, arrangerar denna mässa 
som är avsedd för yrkesfolk inom 
bygg, industri, fastighet, 

säkerhet, lås och beslag. 
Mötearenan erbjuder ett kon-

cept som verkligen uppskattas av 
deltagarna. Dagen inleddes med 
mässdelen där det fanns möjlig-
het för deltagarna att upptäcka 
de senaste nyheterna inom sin 

bransch. Därpå blev det middag 
med föreläsning av den kände 
hockeyspelaren Christer Abris. 
Han presenterade flera intres-
santa tankar som grundar sig på 
erfarenheter från hans spelar- 
och tränarliv. På kvällen kunde 

En tvåbarnsmamma med stor 
reslust, som blivit jagad av lejon 
i Afrika, hoppat fallskärm, som 
är engagerad i barndiabetes-
frågor och som nu utbildar sig 
till yogainstruktör. Det handlar 
om Salka Börjeson Eynon som 
äger och driver Green Hotel i 
Tällberg. 

– Detta är en plats som verkligen 
känns stimulerande och fyller mig 
med mycket energi, säger Salka 
och tittar ut över Siljan.

Platsen är Green Hotel i Tällberg 
mellan Leksand och Rättvik. 
Trots att Salka gjort åtskilliga 
resor runt om i världen är Tällberg 
hennes favoritplats.

Salka kommer ursprungligen 
från Sigtuna och hennes far ägde 
då Green Hotel.

– Första gången jag kom i 
kontakt med tanken på att jobba 
på Green Hotel var 1982. Jag var 
på väg till New York, men blev 
ombedd att hjälpa till ett par 
veckor i Tällberg. Då kände jag att 
här är en plats där jag vill bo och 
arbeta. Därför stannade jag kvar 
och köpte hotellet 1995, säger 

Salka och fortsätter:
– Sedan dess äger och driver jag 

hotellet och har lyckats bra. 
Mycket tack vare min fantastiska 
personal som alltid varit pigg på 
att testa nya idéer.

Samarbete
För Salka har det också varit 
naturligt att också engagera sig i 
bygden. Därför brinner hon för 
det samarbete som finns mellan de 
åtta hotellen i Tällberg och tycker 

att hotellägarnas gemensamma 
bolag ”Upplev Tällberg AB” är ett 
bra sammanhållande kitt mellan 
aktörerna på orten.

– Ärligt talat fanns det en tid 
när jag var ”kärring mot ström-
men” när det gällde det sam-
arbetet. Då gällde det en fråga där 
vi var långt ifrån varandra. Men 
nu tycker jag det känns oerhört 
viktigt att vi i Tällberg samarbetar 
för att uppnå gemensamma mål. 
Vi vågar samtala och sedan accep-
tera de skillnader som finns mellan 
oss hotellägare i Tällberg. Det är 
ett friskhetstecken.

Ett av de årligen återkommande 
eventen i Tällberg är Tällberg 
Forum, där inflytelserika personer 
från hela världen kommer för att 
delta i samtal, diskussioner och 
erfarenhetsutbyten om gemen-
samma utmaningar.

När kungen och drottningen 
deltar i Tällberg Forum brukat de 
bo på Green Hotel.

– Det är naturligtvis en stor ära 
för oss, säger Salka.

Lejonattack
Även om Tällberg är basen i 
hennes liv så är resor ett viktigt 
inslag i Salkas liv. En annan viktig 
plats för Salka är Okavangodeltat 
i Botswana. Dit åker hon två 
gånger om året och där har hon 
fått många vänner. 

– Det är en speciell känsla att 
lämna Tällberg och vår svenska 
miljö för att 24 timmar senare 
sitta i ett tält och höra ljuden från 
den afrikanska vildmarken, säger 
Salka som genomfört många 
minnesvärda ridturer i området.

En gång höll det på att gå illa:
– Vi var nio ryttare som plöts-

ligt blev omringade av elva lejon. 
Då galopperade jag riktigt fort. 
Det gick bra eftersom guiderna 
ställde sig mellan oss och lejonen. 
I det sammanhanget måste jag 
ändå säga att det var otäckare att 

hoppa fallskärm för första 
gången.

Det senaste året har Salka enga-
gerat sig alltmer i frågor som berör 
barndiabetes. Hon sitter bland 
annat med i Lokalföreningen för 
barndiabetes, Dalarna. Där har 
Salka gjort sig känd för att vara 
full av idéer. Hon var en stark 
drivkraft bakom insamlingen och 
utlottningen av Peter Forsbergs 
signerade matchtröja som gav 
149 682 kronor till Barndiabetes-
fonden.

– Jag har inga anhöriga som 
drabbats av barndiabetes, men jag 
har hört många historier om sjuk-
domen som berört mig oerhört 
mycket, säger Salka.

Salka är hotellägaren som brinner för Tällberg
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Green Hotel i Tällberg. 

Fakta/Green Hotel
Fastigheten som i dag är Green Hotel 
uppfördes av Hilda Andersson år 1917. 
Villan var hennes bostad under många 
år och blev hotell 1947 när den köptes 
av Ninni och Börje Green. År 1965 
köpte Hans Erik Börjeson hotellet och 
det fick namnet Green Hotel. Han 
byggde ut och gjorde hotellet extra 
attraktivt för den växande konferens-
marknaden. I dag är Salka Börjeson 
Eynon hotellets ägare. Hon fortsätter 
att utveckla hotellet till en mötesplats 
för besökare från hela världen. Många 
kända profiler och personer har skrivit 
sina namn i gästboken som alltid 
ligger öppen i Gröna Salongen. I dag 
har Green Hotel 25 årsanställda.

Fakta/Tällberg
I Tällberg finns åtta hotell med totalt 
cirka 1000 bäddar. Detta gör Tällberg 
till Sveriges hotelltätaste by med 
utmärkta möjligheter för internatio-
nella och nationella konferenser. 
Tällberg har blivit en naturlig mötes-
plats i Dalarna. Här träffas konferens-
gäster för att byta tankar och idéer. 
Bland annat under sommareventet 
Tällberg Forum. Hit söker sig också 
konstnärer för att få inspiration samt 
turister för att bara njuta. 

Det händer att Salka Börjeson 
Eynon som äger och driver Green 
Hotel får besök av kungen och 
drottningen.

Mötesarenan slog nytt deltagarrekord



Göthes har inlett ett spännande 
samarbete med danska Skandi 
Beslag AS, som ingår i tyska 
Gretsch-Unitas Gruppen. Den 
tyska koncernen har en omsätt-
ning på storleksordningen 5,5 
miljarder kronor.
– Vi ser Göthes som en stor och 
stark partner som ger oss en bra 
möjlighet att komma in på den 
svenska marknaden, säger 
Benny Christensen, administre-
rande direktör på Skandi Beslag.

Samarbetet innebär att Göthes 
kommer att kunna erbjuda nya 
intressanta produktgrupper som 
glasbeslag, beslag för aluminium-
fönster samt tätningslister och 
ventiler.

Processen mot ett ingående 
samarbete tog fart i samband med 
Mötesarenan, som i oktober 
genomfördes i Ejendals Arena. 
Genom affärskontakter f ick 
Benny Christensen en inbjudan 

till mässan.
– Jag reste till Leksand och fick 

snabbt en bra relation till led-
ningen för Göthes. Samtidigt såg 
jag att Göthes är ett bra och stabilt 
företag, säger Benny Christensen 

och berättar att Skandi Beslag, 
som har huvudkontoret i Roskilde, 
jobbat länge för att komma in på 
den svenska marknaden:

– Sverige har länge varit ett 
stort vakuum för oss. Vi försökte 
tidigare etablera oss i Sverige från 
Danmark men insåg snabbt att vi 
måste ha en svensk partner efter-
som aktörerna på den svenska 
marknaden inte vill ha direkt-
kontakt med danskarna. Det kan 
bero på svårigheter med språket.

Benny Christensen säger att 
han ser fram emot kommande 
utbildningsmöten och träffar med 
representanter för Göthes.

En annan poäng i det här 
sammanhanget är att Skandi 
Beslag AS till 50 procent ägs av 
tyska Gretsch-Unitas Gruppen, 
med säte i Stuttgart.

– För oss innebär Gretsch-
Unitas en stor möjlighet till 
utveckling och lansering av nya 
produkter. De kan erbjuda 
tekniskt kunnande som betyder 
mycket för oss och i förlängningen 

också kommer att vara till nytta 
för Göthes, avslutar Benny 
Christensen.

sedan alla se hur Leksands 
hockeylag besegrade Mora i ett 
klassiskt lokalderby med många 
känslor. Peter Stenberg från Dr 
Hahn gav en intressant sam-
manfattning av mässan:

– En bra lokal mässa där vi 

träffar både kunder och kollegor, 
samtidigt som man har det trev-
ligt med middag och match. 
Detta är en av få svenska mässor 
där vi finns på plats. Vi kom hit 
för att här finns många besökare 
av rätt slag.
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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.

Ny partner

Göthes inleder samarbete med danska Skandi Beslag

Benny Christensen, administre-
rande direktör på Skandi Beslag 
ser fram emot ett givande samar-
bete med Göthes.

Fakta/Skandi Beslag AS
Skandi Beslag är leverantör av 
beslag och tillbehör till industriell 
produktion av fönster och dörrar i 
hela Norden. Företaget har 18 
anställda och huvudkontoret ligger 
i Roskilde. Skandi Beslag ägs av 
Gretsch-Unitas Gruppen samt Ole 
Ritterman (50 procent vardera).

Fakta/ Gretsch-Unitas
Gretsch-Unitas, med säte i tyska 
Stuttgart, grundades 1907. I dag är 
G-U Gruppen en av världens största 
producenter av beslag och ventila-
tion till fönster och dörrar. G-U Grup-
pen har cirka 4 000 medarbetare 
och omsätter i cirka 5,5 miljarder 
kronor. En viktig del i G-U Gruppens 
verksamhet är teknisk utveckling 
av nya produkter.

När nu Schüco Sverige AB lan-
serar nya profilsystem är det 
viktigt att alla tillbehör finns 
tillgängliga redan vid introduk-
tionen av aluminiumprofilerna. 
ISAB/Robust har tagit fram 
kompletta program av montage-
stolpar & mekaniska slutbleck 
för de fyra nya profilsystemen, 
ADS65, ADS70, ADS75 & 
ADS80.  

Principen ett uttag – flera funk-
tioner gäller även för de nya 
montagestolparna. Precis som när 
ISAB/Robust introducerades för 

dörrproducenterna i början på 90-
talet.

Under hösten/vintern kommer 
även nya montagestolpar för både 
SAPA, Wicona & Reynaers.

ISAB/Robust har som målsätt-
ning att alltid ha ett nära samar-
bete med dels profiltillverkare, 
dels distributörer (Göthes) som 
redan arbetar med dörrprodu-
center och låssmeder.

Allas synpunkter är lika viktiga. 
Allt från förpackning till storleken 
på skruvhålen i montagestolpen, 
allt spelar roll. 

ISAB:s produkter utvecklas för 
att kunna monteras i såväl stål och 
aluminium som trä.

ISAB/Robust erbjuder kompletta montagestolpar & mekaniska slutbleck

Fakta/ISAB, ROBUST
Företaget bakom dessa produkter 
heter egentligen ISAB men är mer 
känt för sitt varumärke ROBUST.  
ISAB har satsat på utveckling och 
produktion i Malmö. Cirka 80–85% 
av omsättningen kommer från 
produkter som tillverkas av ISAB 
tillsammans med underleverantörer 
i Sverige.  Idag lägger många företag 
sin produktion i andra länder. ISAB 
gör tvärtom. Tanken är att genom 
att ha produktionen nära markna-
den kan man också påverka 
produktionen snabbt och enkelt. 

Nya produkter



Portvin har länge varit en vanlig efter-
rättsdryck i Sverige. Men de senaste 
åren har denna dryck kommit lite i 
skymundan. Det tycker vi är synd efter-
som en mycket lyckad kombination, 
speciellt i jultid, är ett glas portvin och 
pepparkaka med grönmögelost. Därför 
vill vi här slå ett slag för denna klassiska 
dryck.

Portvin är ett sött starkvin från norra 
Portugal. Centrum för tillverkningen 
av portvin är stadsdelen Gaia i Porto.

Det krävs en speciell teknik för att 
skapa portvinets söta smak. Man till-
sätter druvsprit som dels avbryter jäs-
ningen och därigenom förhindrar att 
sockret omvandlas till alkohol, dels ger 
portvinet dess höga alkoholhalt.

Portvin delas in i följande sorter:
• Vintage Port är den finaste sorten port och görs endast 

de år då vinet bedöms nå exceptionell kvalitet. 
• Late Bottled Vintage, lagras på ekfat under ett antal år 

för att utvecklas tillräckligt för att bli drickfärdigt.
• Tawny måste lagras minst sju år för att få säljas som 

Tawny. 
• Colheita är ett portvin av Tawnykaraktär men som 

kommer från en angiven årgång. Colheita mognar på 
ekfat och är efter buteljering färdig att konsumeras. 

• Ruby är en enklare form av port.

En historia om portvin…
Grahams är ett populärt portvin. Här kommer den intres-
santa historien om portvinsfirman W & J Graham & Co. 
William och John Graham med dåvarande textilfirma 
öppnade ett handelskontor i Oporto, Portugal. Affärerna 
var goda och 1820 blev de båda erbjudna en ansenlig mängd 
portvin som betalning för en skuld. Bröderna Graham 
antog det utan att meddela sitt huvudkontor i Skottland. 
Kort därefter skeppades portvinet till Glasgow och led-
ningen för bolaget var inte nöjda utan hade hellre sett 
kontanter som betalning av skulden.

Nu stod man med 15 000 liter portvin av god kvalité, 
försäljningen blev dock en omedelbar succé och bröderna 
Graham fick nya order att söka rätt på mer av den goda 
drycken, och på så vis föddes portvinsfirman W & J Graham 
& co. I dag finns portvin från W & J Graham & Co på 
Systembolaget i Sverige.

Källa: Hjo Grosshandel

Här kommer receptet på Greens julsill som 
blivit så populärt bland gästerna. Tanken 
är att sillen smakar betydligt godare som 
man gör en egen inläggning och därmed 
blir en extra höjdare på julbordet.

Greens Julsill
8 urvattnade sillfiléer
1,5 dl ättika, 10-procentig
5,5 dl socker
6 dl vatten
2 morötter, skalade och skivade
1 stor rödlök, skalad och skivad
7 lagerblad
15 korn hel kryddpeppar
 
Blanda samman lagen med ättika, socker 
och vatten. OBS: Den är kallrörd.
Skär filéerna i lagom stora bitar (cirka 15 
millimeter bredd).
Varva sedan sill, rödlök och morötter i en 
tät slutande burk. Häll därefter över lagen. 
Låt stå i kyl 5–6 dagar.

Greens julsill – en höjdare på julbordet

När Mårten Paulsen var 29 år 
bestämde han sig för att bli kock. I 
dag har Mårten fyllt 47 och är köks-
mästare på Green Hotel i Tällberg. 
Det är Mårten som i det här och 
kommande numer av TGN delger er 
sina favoritrecept. Han börjar med 
ett recept från på Greens sillbord. 

– Det känns mycket roligt att kunna 
ge en del matlagningstips. I här fallet 
känns sill rätt eftersom det är en viktig 
del i julbordet.

Mårten har bland annat arbetat på 
den klassiska restaurangen KB (Konst-
närsbaren) i Stockholm, som är mycket 
känd för sitt kök samt i restaurangen 
vid Vasamuseet.

År 1995 kom Mårten till Green 
Hotel i Tällberg där han nu är köks-

mästare. Genom åren har han lagat 
mat åt många kända personligheter. 
Bland annat åt svenska kungaparet 
och FN:s tidigare generalsekreterare 
Kofi Annan.

Ibland kan han få extra trevligt 
besök av politikern Marit Paulsen. Det 
är nämligen hans mamma.

Mårten 
Paulsen, 
köksmästare 
på Green 
Hotel ger 
matlagnings-
tips.

Mårten har lagat mat åt kungaparet
Portvin 
– en klassisk dryck från Portugal

Graham´s 
LBV

Matnyttigt
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