
Välkommen till årets sista nummer av 
TGN, och nu när vi närmar oss slutet 
av året är det dags att summera 2015, 
ett Förändringens År med skapandet 
av tre nya företag i Göthes-Koncernen 
(Göthes Industribeslag AB, Göthes 
Säkerhet AB samt Göthes Teknik AB) 
och en intensiv process med att 
integrera olika kulturer och organisa-
tioner.

Med förstående medarbetare och affärs-
partners har det gått över förväntan – 
och med vetskapen att Det vi sår 2015 
skall Skördas 2016 har gjort vårt interna 
arbete motiverande och med våra affärs-
partners tålamod för de utmaningar 
integrationsprocessen medfört, har 
skapat energi i detta förändringsarbete 
till att utveckla vårt nyckelord KUND-
SKAP (Kundservice och Kunskap) med 
Spetskompetens inom organisation, Intel-
ligent logistik och Verksamhetsanpassat 
affärssystem under det nya verksamhets-
året 2016. 

För att anpassa Göthes koncern efter 
en föränderlig och mogen marknad, 
med en ökad Digitalisering, Globalise-

ring, Hållbarhet samt nya Affärsbete-
enden och med detta en i alla led tuffare 
ekonomisk verklighet, eftersträvar vi att 
ständigt förbättra våra processer och 
effektivisera vår organisation. En strä-
van med den självklara ambitionen att 
alltid uppnå ett så konkurrenskraftigt 
erbjudande som möjligt. Vi på Göthes 
kommer att i högre utsträckning ha ett 
utifrån och in-perspektiv, istället för ett 
inifrån och ut-perspektiv. Självklart gäller 
det för oss att hitta en balans mellan 
dessa, eftersom vi nu arbetar med att 
utveckla båda perspektiven. Det hand-
lar om att förstå sina kunders kunder! 

Vad vi nu gör för att utveckla Göthes 
Koncernen till att klara av Morgon-
dagens Affärer Idag, är att vi engagerat 
konsulter för att utveckla vår organisa-
tion med fokus på Kundvärde och 
Affärssystem, och under 2016 kommer 
det att upphandlas och implementeras 
ett nytt Affärssystem, ny Organisations-
struktur med fokus på Teknisk Försälj-
ning samt Logistik & Distribution vid 
vårt Materialcentrum i Falun. 

Vårt mål beträffande Göthes Indu-
stribeslag är att bli Sveriges och Nordens 

ledande företag inom 
OE M d i s t r ibut ion . 
Denna position vill vi nå 
genom att fortsätta att 
utvecklas tillsammans 
med våra affärspartners. 
Vi skall finnas nära våra 
kunder och kombinera 
detta med ett gediget 
kunnande om våra kun-
ders kunder och verksam-
heter och branscher. 

Vår målsättning med 
dessa förändringar som 
kommer att genomföras 
under verksamhetsåret 
2016, är att ni som affärs-
partner till Göthes Kon-
cernen, skall uppfatta vår 
nya organisation som en 
än mer kundorienterad 
organisation, som genom 

verksamhetsnära IT- och Affärssystem-
lösningar, liksom utvecklad logistik och 
distribution, fortsätter att bidra positivt 
till er utveckling genom våra mervärden 
och kompetens. 

Avslutningsvis så vill jag passa på att 
tacka ER alla för 2015, och önska en 
fridfull avslutning på året. 

God Jul & Gott Nytt År!

Lennart vill 
hjälpa andra

I januari 2016 har Lennart 
Olsson arbetat inom 
Göthes koncernen i 50 
år. Hans drivkraft och 
vilja att stanna kvar är 
möjligheten att hjälpa 
andra som fått problem. 
Vi har intervjuat Lennart 
inför jubileumsdagen.

Sid 2

En spaltventil 
med möjligheter

Varför har Biobe spalt-
ventiler blivit en sådan 
storsäljare i Sverige? I 
detta nummer av TGN 
förklarar vi varför.

Sid 2

Succé för svenskt gin

Visste ni att ett av Euro-
pas mest prisbelönta gin-
destillerier finns i byn 
Dala, utanför Härnösand. 
Det handlar om Hernö 
Gin som görs efter 
svenska förutsättningar, 
vilket bidragit till en 
internationell succé på 
bara några år. 

Sid 4
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Kundskap är färskvara – kundvärde vår drivkraft! 

GÖTHESKONCERNENS JUL-FILOSOFI

Vad är en Kund? 
Kom alltid ihåg att kunden är den betydelsefullaste personen i 
verksamheten. Vi är beroende av kunden, inte tvärtom. Kunden 

stör oss aldrig och gör oss en tjänst genom att köpa av oss. Kunden 
är en del av oss, inte en utomstående. Kunden är en person av kött 

och blod och med känslor precis som vi. Kunden för fram sina 
önskemål och det är vår plikt att förverkliga dem genom att slå an 

vårt magiska trollspö av kunskaper och kundservice. 
Kort sagt: vår Kundskap!



Lennart vill hjälpa andra

När Lennart Olsson var 17 år tog han 
bussen från Hosjö till centrala Falun för 
sin första arbetsdag på Göthes Järn. I 
januari 2016 har han jobbat inom 
koncernen i 50 år.

– Här händer det alltid något som får 
mig att trivas. Därför har jag stannat 
kvar, förklarar Lennart.

Då, 1966, anställdes han för att sköta 
lagerbokföringen.

– Då var vi på Engelbrektsgatan i 
centrala Falun. Vi hade hemska leve-
ranstider på lås och beslag. Det kunde 
ta upp till 48 veckor vilket innebar att 
när nya fastigheter skulle byggas fick 
man börja med att beställa dessa 
produkter, trots att de skulle monteras 
in sist. I dag är leveranstiden en till två 
veckor.

Ganska snabbt började Lennart 
Olsson på låsavdelningen. Lennart 
kände att han kom på rätt plats. Där 
upplevde han den fina känslan av att 
verkligen kunna hjälpa människor.

– Det har bidragit till att man blivit 
kvar. Jobbet är ju en form av problem-
lösning.

I dag arbetar Lennart Olsson med 
projektering och ritningar till låssystem. 
Han hjälper bland annat arkitekter att 
hitta rätt beslag till dörrmiljön. Men 
framför allt har han blivit en nestor 
inom Göthes koncernen. Lennart 
Olsson kan det mesta inom lås och 
beslag. Därför är det många medarbe-
tare som vänder sig till honom för att 
få råd och tips.

– Det är roligt att få hjälpa andra också 
på jobbet. Det är en drivkraft för mig.

Men nu går Lennart Olssons tid på 
Göthes mot sitt slut. Han har fyllt 67 år 
och sommaren 2016 är det dags att gå 
i pension.

– Då är det tid att gå vidare i livet. 
Men jag ställer givetvis upp även i 
framtiden om någon behöver hjälp, 
säger Lennart Olsson.

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

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

Upplaga: 13 750 exemplar.
Produktion, reportage och samordning: 
Dala Media AB.

Grafisk form: OneHouse
Tryck: Strålins

Profilen

Lennart Olsson har snart 
jobbat på Göthes i 50 år.

Yale Doorman får godkänt = ”Godkänd låsenhet”
Yale Doorman är godkänt i låsklass 3 SSF 3522. Det står 
klart efter den senaste publiceringen av nya SSF 3522:1, 
vilket visar att det nu är möjligt att certifiera elektroniska 
låsprodukter som Yale Doorman. Det innebär att Yale 
Doorman har ett certifikat från SBSC, vilket är unikt. Alla 
låsets delkomponenter som låshus, behör, slutbleck och 

läsardel är testade och godkända.
Kontakta gärna oss på Göthes Industribeslag för mer 
information om Yale Doorman.
www.gothes.se
www.yale.se

I Sverige har spaltventilerna från norska före-
taget Biobe blivit en storsäljare. Eirik Björnsen, 
sälj- och marknadschef på Biobe, nämner flera 
faktorer som förklarar fördelarna med Biobe 
spaltventiler.

Det är främst följande sex punkter som gör denna 
produkt så attraktiv:

• Spaltventilerna monteras i fönsterkarmen, vilket 
underlättar byggarbetet eftersom spaltventilen 
utesluter påverkan på väggen.

• Biobe spaltventil erbjuder olika möjligheter att 
påverka luftflödet i rummet.

• Den här spaltventilen har en luftrenare som gör 
inomhusmiljön behagligare.

• Spaltventilen har en ljuddämpare som stänger 
ute buller från gatan.

• Enkla reglage gör spaltventilen lätt att använda.
• Det går att få Biobe spaltventil i olika storlekar 

och färger. 

Kontakta gärna oss på Göthes Industribeslag för 
mer information om Biobe spaltventiler.

www.gothes.se

Därför är Biobe spaltventiler en storsäljare

Biobe
Biobe grundades 1947 och ligger i norska Fredrikstad.
• Företaget producerar olika hårdplast- och ventilations-
produkter. 

• En av storsäljarna är Biobe spaltventiler.
• Detta innebär att Biobe har blivit en naturlig underleverantör 
till industri- och byggföretag.

• Biobe omsätter cirka 80 miljoner kronor och har cirka 40 
medarbetare.

• En stor tillgång för Biobes exportframgångar är den stora 
hamn som finns i Fredrikstad.

Det går att läsa mer om Biobe på www.biobe.no

FAKTA

Göthes koncernen (Göthes Industribeslag, 
Göthes Säkerhet, Göthes Teknik) vill önska er 
alla en God Jul och Gott Nytt År. Som vanligt 
har vi, i stället för presenter, skänkt en julgåva 
till Barndiabetesfonden. Detta är en gåva som 

gör nytta och är mycket viktig. Det fick vi 
bevis för när professor Johnny Ludvigsson, 
ordförande i Barndiabetesfonden, skrev 
följande tack till medarbetarna på Göthes 
Industribeslag efter förra julhelgen 2014:

”Diabetes är den vanligaste livshotande obotliga 
sjukdomen som drabbar barn i Sverige! Trots 
intensiv behandling leder sjukdomen till mycket 
allvarliga komplikationer, både akuta och på 
sikt, och dödligheten är kraftigt ökad redan i 
mycket unga år. Det är oacceptabelt att vi inte 
vet orsaken till sjukdomen, inte kan förebygga, 

God jul och Gott Nytt År – vår gåva är viktig



Är det dags att planera för montering av vädrings-
beslag? Då kan det vara bra att välja barnsäkra 
beslag och inte vanliga fönsterhaspar. Det enda 
vädringsbeslag i metall som uppfyller kravet för 
barnsäkerhet kommer från Sibes Metall AB.

Detta är en helt ny version av vädringsbeslag som 
funnits tidigare, men som nu alltså uppfyller kraven 
för barnsäkerhet. Produkten finns i mässing och för-
nicklat utförande.

Vädringsbeslaget uppfyller kraven enligt: 
EN 16281:2013, SS 3587 samt kapitel 7 i Nordtest 
metod NT CONS 018. 

Dessa vädringsbeslag finns i två modeller.
• Modell 1236 är för utåtgående fönster.
• Modell 1237 är för inåtgående fönster.
Kontakta gärna oss på Göthes Industribeslag för 

mer information om Sibes Metalls vädringsbeslag 
1236.
www.gothes.se
www.sibes.se

Vill du ha en extra tidning? Har vi fel adress, eller fel mottagare? Sänd ett mail till adressen: 
ab@gothes.se eller faxa till: 010-483 40 20. 
Beskriv gärna kort vilket förhållande du har till Göthes.

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

Barnsäkert vädringsbeslag i metall

Går det att kombinera dörrhandtag som är anti-
bakteriella och samtidigt fria från nickel och bly? 
Under en lång tid verkade detta vara en omöjlig 
kombination. Men nu har Habo kommit på 
lösningen och lanserar dörrhandtaget Habo 
Clean, som har dessa tre egenskaper.

I många år har marknaden fått välja dörrhandtag 
som antingen är antibakteriella eller fria från nickel. 
Inget av handtagen har varit blyfritt. Nu finns dock 
Habo Clean på marknaden, vilket är resultatet av 
f lera års forskning inom företaget Habo. Habo 
Clean är alltså en serie handtag som uppfyller alla 
dessa egenskaper:
• Blyfritt.
• Nickelfritt.
• Antibakteriellt.

Följden blir intressanta effekter i samhället – både 
i offentlig miljö och i det privata hemmet. Vi 
kommer att få använda dörrhandtag som inte spri-
der bakteriesmitta, som är miljövänliga och samti-
digt möter de behov som finns hos bland annat 

nickelallergiker. Här är nickel, som skapar den 
glansiga miljön, ersatt med surkoppar. Habo Clean 
finns både för inner- och ytterdörrar. Kontakta 
gärna oss på Göthes Industribeslag för mer informa-
tion om Habo Clean.

Läs mer på:
www.gothes.se
www.se-habo.com

Habo Clean – dörrhandtaget med unika kombinationer

inte kan bota några och inte ens kan förhindra livs-
hotande komplikationer eller ibland invaliditet. Det 
krävs mycket forskning. Men för detta krävs resurser. 
Göthes koncernen hör till de företag som både förstått 
och som visar stor generositet! Jag vill framföra ett 
varmt tack till Göthes koncernen och alla medarbetare 
för en återigen fin och viktig julgåva. Hoppas ni alla 

inser hur värdefull insats ni gör för tusentals barn och 
ungdomar med diabetes genom att avstå från en 
traditionell julgåva och låta den ersättas av en gåva 
till Barndiabetesfonden och stöd till forskningen!”

Johnny Ludvigsson
Professor/överläkare, Ordf Barndiabetesfonden
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Scanna qr-koden med din 
smartmobil så kommer du 
direkt till vår hemsida!

Gin är en av de mest klassiska brittiska dryckerna.
Men ett av Europas mest prisbelönta gin-destille-
rier finns byn Dala, utanför Härnösand. Det 
handlar om Hernö Gin som grundades av Jon 
Hillgren 2011 och har 25 internationella guld och 
mastersmedaljer.

– Jag var bartender i London och upptäckte då char-
men med gin. Det intresset fanns kvar när jag sedan 
flyttade hem till Sverige, berättar Jon Hillgren om 
varför han startade destilleriet, där två handslagna 
kopparpannor är själva basen för verksamheten. 

Utvecklingen har gått fort för Hernö Gin, som är 
världens nordligaste gin-producent. Produkterna 
finns redan på cirka 150 systembolag i Sverige, men 
det mest intressanta är att på bara fyra år har han 
lyckats skapa en verksamhet där 55 procent går på 
export. 

– Just nu paketerar jag en leverans som ska till 

England, säger Jon Hillgren, som är märkbart stolt 
över de internationella priser som Hernö Gin fått.

Hernö Gin är basprodukten. Men här produceras 
också Hernö Navy Strength Gin, Hernö Juniper 
Cask Gin och Hernö Old Tom Gin. Produkter med 
olika smakupplevelser.

Ett annat bevis för att detta handlar om kvalitet är 
alla de priser som Hernö Gin fått de senaste åren. I 
samband med Gin Master, som nyligen arrangerades 
i London, vann Hernö Gin två guld, två silver och 
två mastermedaljer. De mest framgångsrika produk-
terna är Hernö Gin och Hernö Marinen.

Vad är grunden till framgången?
– Vi har bra vatten i Sverige. Det är en viktig för-

utsättning. Dessutom arbetar vi med bra råvaror som 
enbär, citrus och smak av blommor. Vi använder 
också lingon, vilket måste vara unikt för Sverige i det 
här sammanhanget. Allt vi gör är ekologiskt.

Läs mer om Hernö Gin på www.hernogin.com

Gin – en svensk exportframgång

Ett tips inför julen. Glöm inte att 
krydda julbordet med en läcker grön-
kålssallad. Det bidrar till den nyttiga 
delen av julmaten. Enligt uppgift 
innehåller grönkål cirka 45 kalorier 
per 100 gram. Dessutom bidrar ett 
regelbundet intag av grönkål till det 
dagliga behovet av C-, A-, E- samt 
olika B-vitaminer plus kalcium, 
kalium och antioxidanter.

Här är ett recept på god grönkåls-
sallad som räcker till 6–8 personer:

Ingredienser
300 g grönkål
1 liten gul lök
1 äpple
0,5 dl majonnäs
1,5 dl crème fraiche
10 dadlar
1,5 dl valnötskärnor
salt och peppar
Garnera med fikon, stjärnanis och 
strimlad apelsin

Gör så här
1. Skölj grönkålen och ta bort den 

hårda stammen i mitten. Fin-
strimla.

2. Skala och skiva löken.
3. Finstrimla äpplet – utan kärnor.
4. Blanda majonnäs och crème 

fraiche i en skål. Blanda sedan 
med övriga ingredienser.

5. Blanda detta med salladen. Allt 
blir då krämigt och gott.

6. Tillsätt salt och peppar efter 
önskemål.

Grönkålssallad – en krydda på julbordet

Henrö Gin är en svensk exportframgång

För många har hästkorven från Gus-
tafs en självklar plats på julbordet. 
Detta är också lite av en symbol för 
lokalproducerad mat.

På senare år har produktionen av 
hästkorv i Gustafs drabbats av flera 
utmaningar. Men folkets kärlek till 
hästkorv har bestått. Därför kommer 
hästkorven att vara efterfrågad, både 
i dag och i framtiden. Läs mer om 
detta på www.gustafskorv.se

Här är ett spännande recept:

Gustafs Kebab
4 st Pitabröd. 
400 g Gustafskorv. 
100 g Färska champinjoner. 
1 st Strimlad gul lök. 
Krispig sallad. 
Hjortronsylt. 
Yoghurt.
Sweet chilisås. 

Fyll Pitabrödet och servera som 
kebab med tunnskivad Gustafskorv, 
champinjoner, strimlad lök, sallad 
och dressing eller sweet chilisås.

Hjortrondressing
Blanda lika delar hjortronsylt och 
avrunnen yoghurt. Salta och peppra 
efter smak.

Evig kärlek till Gustafs hästkorv

Gustafskorven är en symbol för lokal-
producerad mat. Foto Tomas Blijdenstein.


