
Göthes koncernen etablerades redan år 1861 
och är idag en av Europas äldsta företag inom 
lås och beslag. Den 25 november 2017 firade 
Göthes koncernen 156 år. Det var en dag när 
man stannade upp och kände stolthet och 
respekt över att få verka och vara i ett anrikt 
företag med en så djupt förankrad företags- 
kultur och lång historia.

Det heter som bekant att en kedja aldrig är star-
kare än den svagaste länken, och i Göthes Ked-
jan är det två länkar som varit avgörande för vår 
styrka under alla dessa år. (Den svaga länken i vår före-

tagskedja är länken som benämns ” Strukturförändring ” vilken 

vi alltid vill undvika genom att vara förändringsbenägna – vil-

ket finns i Göthes Koncernens DNA!)

Den första länken har varit alla våra medarbe-
tare och deras engagemang, vilja och föränd-
ringsbenägenhet och den andra länken alla 
våra affärspartners under dessa 156 år dvs kun-
der och leverantörer - två starka länkar som 
möjliggjort att Göthes Visioner blivit Verklig-
het!

Vad har hänt sedan 1861 i arbetet med att 
förverkliga alla Visioner till Verklighet? 

Industrialisering, Globalisering, Urbanisering, 

Digitalisering, Automatisering, Robotisering och 
AI (Artificiell Intelligens) är vad Göthes Koncernen 
upplevt och upplever allt sedan 1861 dvs för- 
nyelse och förändringar har blivit ett AXIOM i 
en allt mera snabbt och föränderlig värld och 
tid, vilket påtagligt påverkar oss i vår visionära 
målsättning för att möta den nya verkligheten!

Visioner är per definition en framtidssyn, något 
man vill uppnå och förverkliga, och vår vision 
för framtiden är att ”Vara Skandinaviens mest 
eftertraktade Lås- & Beslagsgrossist till OEM 
Industrin”

Våra tidigare visioner som blivit verklighet 
under alla dessa 156 år, har medfört att vi idag 
är Skandinaviens ledande grossist och distribu-
tör av Lås- & Beslag till den s.k. OEM marknaden. 
Som varumärkesoberoende grossist kan vi välja 
de produkter och varumärken som på allra 
bästa sätt motsvarar våra kunders krav på kva-
lité, funktion och prestanda. Därför vågar vi 
påstå att vi idag har OEM marknadens starkaste 
produktutbud, marknadsfört under ett stort 
antal varumärken samt egentillverkade nisch-
produkter, vilket vi ödmjukt hoppas skall med-
föra att dagens Vision blir morgondagens 
verklighet.

Avslutningsvis vill jag önska er alla en riktigt 
God Jul och Gott Nytt År och tacka alla med-
arbetare samt affärspartners för ett intensivt, 
inspirerande och utvecklande arbetsår tillsam-
mans – utan er vore det inte roligt att gå till 
arbetet varje dag – TACK för att ni finns!

Med tillönskan med en branschanpassad jul- & 
nyårshälsning

GOD SÄKERHET och ett GOTT NYTT LÅS!

Håkan Östlund, VD
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Låshus 236–50 utgår. 
Låshus 236–50 har utgått från ASSAs sortiment 
och ersätts av låshus 216-50. Funktionaliteten 
på låshusen är densamma förutom en skillnad. 

Låshus 236 har cylinderfall och låshus 216 har 
tryckesfall. Låshus 236 med dorndjup 35 och 70, 
kommer att finnas kvar ett tag till, men de kom-
mer även de att fasas ut mot slutet av året.

Sobinco har ett brett utbud av handtag för lätt-
are skjutdörrar och balkongdörrar. Tidlösa och 
med snyggt rundad design, passar de i många 
olika miljöer.  

• Finns både självlåsande och icke själv- 
låsande.

• Längd i mm: 120 eller 180.
• Kan användas på 2-, 3-, eller 4-delade 

skjutdörrar.
• Finns tillgängliga med eller utan cylinder.
• Med synliga eller dolda fästhål.
• Alla delar tillverkade av icke-korroderande 

material.

Sobinco introducerar BT-Lock – marknadens 
mest diskreta lås för skjutdörrssystem, enligt 
tillverkaren. Genom att låsa högst upp och 
längst ner, förblir ramprofilen fri från karm- 
beslag. BT-Lock är ett cylinderdrivet tvåpunkts-
lås, som passar för det flesta skjutdörrssystem. 

• Mycket tåligt lås, med högt skydd mot 
vind- och vattenpåverkan. 

• Stängning och upplåsning genom en 
enkel 360o vridning med nyckel.

• Tillverkad av rostfritt material i hög kvali-
tet.

• Högt korrosionsskydd, klass 4, enligt stan-
dard EN1670.

• Inbrottssäkert, då kraftigt förankrade delar 
i frontplattan ger ett starkt motstånd vid 
inbrottsförsök eller vid missbruk av låset.

• Smidig och lätt att använda, tack vare 
låstapparnas många olika justerings- 
möjligheter.

Sobincos ORCA- serie för panikutrymning, är en 
högkvalitativ serie av lås, reglar och trycken. 
Serien består dels av flerpunktslås samt av hori-
sontella tryckstänger och dörrtrycken. Det 
unika med Sobincos ORCA-serie är den i princip 
kombinerar sex olika lås i ett. 

• Flerpunktslås med nödutrymningsfunk-
tion där hakreglarna alltid låses upp av 
nödbehör eller panikregel från insidan.

• Orca-serien har testats enligt europeiska 
standarder för utrymningsdörrar EN179 
(utrymningsdörrar som manövreras med 
trycke) och nödutgångsdörrar EN1125 

(utrymningsdörrar som manövreras med 
tryckstång).

• Panikregeln finns i följande längder: 1000, 
1200 och 1500 mm. 

• Flerpunktslåset är enkelt omställbart mel-
lan återinrymning med handtag, återin-
rymning med nyckel eller ingen återin-
rymning med hjälp av inställningar i låset.

• Samma lås passar både höger- och vän-
sterhängda dörrar.

• Dörren förblir stängd med tryckesfall efter 
utlöst nöd/paniköppning. 
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Göthes-koncernens affärspartners.
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Utgående lås ASSA OEM

Sobinco handtag 668D och 669D

Sobinco BT-Lock

Sobinco ORCA panic-devices

FAKTA/Sobinco
Sobinco, belägen i Belgien, grundades 1961 

av Remi Van Parys. Sobinco ägs och drivs 

av 2:a generationen Van Parys idag, dvs.  är 

fortfarande ett privatägt familjeföretag. 

Idag tillverkar de högkvalitativa beslag för 

aluminiumfönster- och dörrar. Sobincos 

produkter exporteras till 60 länder på fem 

kontinenter. Företaget har ca. 350 anställda 

i Belgien och mer än 90% av Sobincos pro-

dukter tillverkas av företaget själv. Sobinco 

omsätter 60 miljoner € varav 60 % är på 

export och 40 % Belgien. Hela produktions-

processen, från råvara till färdig produkt, 

utförs inom företaget. 

WWW.SOBINCO.COMSobinco 669D Sobinco 668D

Sobinco ORCA panic 

Sobinco BT-Lock 



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

God Jul och Gott Nytt År – vår gåva är viktig

ASSA ABLOYs kompletta dörrstängarförpackning – ASSAs Dörrstängare 
“Packat & Klart”
Sedan ASSA lanserade en ny och komplett för-
packning för dörrstängare, har allt fler upptäckt 
fördelarna som, förutom innehållet i sig, också 
ger lager-, kvalitets- och logistikfördelar för alla 
i värdekedjan, speciellt i våra funktioner som 
grossister, installatörer och tillverkare.  

”Packat & Klart” säkrar kvaliteten och funk-
tionen för alla brukare av mekanisk dörrstyrn-
ing! Förpackningen innehåller allt man behöver 
för monteringen. Oavsett vilken dörrstängare 
med montageplatta som är monterad sedan 
tidigare, är innehållet avsett att passa för mon-
tage. Kompletta förpackningar finns i silverfärg 
(EV1) för DC200, DC300, DC500 och DC700.  

ASSA ABLOYs dörrstängare har flera unika 
egenskaper:
• Justerbara – de kan enkelt justeras upp till 

14 mm på höjden efter montage. 
• Vändbara – exempelvis passar DC500 och 

DC700 för både in- och utsida med samma 
dörrstängarhus samt klarar fyra stycken 
montagesätt – dörr och karm på båda 
sidor. 

• Hög kvalitet – ASSA ABLOYs dörrstängare 
är kraftigt konstruerade och klarar därför 
många olika miljöer. 

• Stort sortiment – ASSA ABLOY har ett kom-
plett sortiment för både dörrstängare och 
dörrautomatik. 

Götheskoncernen önskar er alla en God Jul och 
Gott Nytt År. 
Som vanligt har vi, i stället för presenter, skänkt 
en julgåva till Barndiabetesfonden. I kampen 
mot barndiabetes (diabetes typ 1) är varje 
krona viktig. Det har varit en tradition, allt 
sedan 1992, att vi i stället för traditionella julkort 

och julklappar valt att stödja forskningen mot 
diabetes genom en insättning till Barndiabetes-
fonden PG 90 00 59-7. Det är en tradition vi är 
stolta över. Forskningen är det enda som kan 
bota diabetes i framtiden och forskningen 
kostar pengar. 

Förändringar i Göthes Industribeslags organisation hösten 2017 
 ü Magnus Strömer, född 1963, började 14 

augusti 2017 som Teknisk Innesäljare, Lås 
& Beslag - OEM. Magnus började redan 
2002 inom Göthes Koncernen, och kom-
mer närmast från Göthes Teknik AB, där 
Magnus varit Teknisk Innesäljare, Skärande 
verktyg, Fästelement och Personligt 
skydd. Magnus är utbildad Gymnasie- 
ingenjör Bygg och har arbetslivserfaren-
het även från Falu Hus innan han började 

hos Göthes, så nu har Magnus efter 15 år 
inom Göthes Koncernen hamnat rätt…

 ü Daniel ”Elviz” Elvefors, född 1978, byter 
tjänst från logistiktekniker till Teknisk Inne-
säljare, Lås & Beslag – OEM, då Simon 
Thunstedt ersatt ”Elviz”  vid vårt Material-
centrum. Vi presenterade ”Elviz”  i Team 
News nummer 2 -2017, som du hittar på 
www.gothes.se under Media.

Organisationsförändringar vid Göthes Industribeslags materialcentrum i Falun 
hösten 2017
Vi har under hösten 2017, arbetat med rekryter-
ing av logistiktekniker till vårt Materialcentrum 
i Falun.
Vad som varit viktigt i vår rekrytering av logis-
tiktekniker avseende personlighet och erfaren-
het har varit att man är en bra lagspelare och 
bidrager till vårt TEAMWORK samt att man har 
en erfarenhet av modern logistik, nu när vi 
påbörjat vårt projekt ”Digital & Intelligent 
Logistik”.
Vårt motto för Materialcentrum och såklart för 
Göthes Koncernen är; TEAMWORK make the 
DREAMWORK!

Våra nya medarbetare Simon Thunstedt och 
Moa Salo har både erfarenhet från ”Digital 
Logistik”
 

 ü Simon Thunstedt, född 1992, började 1 oktober 
2017. Simon kommer närmast från LD Hjälp- 
medel. Simon ersätter Daniel ”Elviz” Elvefors 
som blir Teknisk Innesäljare, Lås & Beslag – 
OEM.

 ü Moa Salo, född 1992, började 30 augusti 2017, 
och har ett vikariat tom 6 juli 2018, då vår logis-
tiktekniker Thomas Johansson Stenberg, kom-
mer att vara föräldraledig januari  - juli 2018.
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Den mjukt kryddiga drinken Moscow Mule, 
passar lika bra i höstmörkret som under ljusa 
sommarkvällar. Den lätt kryddade smaken av 
ingefära känns värmande kalla kvällar, sam- 
tidigt som den fräscha limen smakar extra friskt 
en ljummen sommarkväll. 

Ingredienser
Vodka 4 cl
Ginger Beer (eller Ginger Ale) 15 cl
Några klyftor lime 
Is
Mynta att dekorera med

Gör så här: 
Mortla limeklyftor i kopparmuggen eller i high-
ball-glaset. 
Häll upp is till hälften av glaset. Häll i vodkan 
och fyll upp med ginger beer. 
Toppa drinken med en myntakvist och en lime 
skiva. 

Så här i höstmörkret, när vintern närmar sig, kan 
det vara skönt att äta en värmande god gryta. 
Och eftersom vi på Göthes älskar Melkers falu-
korv, passar det utmärkt att i detta nummer 
presentera ett recept på Melkers ”Falukorvs-
gryta A’la Victoria”. Att det dessutom ger en 
känsla av lite ”kunglig glans” gör det hela 
mycket godare. 
(Rätten servererades vid kronprinsessans invigning av  

Världsarvshuset den 3 maj, 2005) 

Ingredienser 
(receptet är räknat för 4 pers)

500 g Melkers Falukorv, original
800 g skalade rotsaker, t.ex potatis, morötter, 
rotselleri, palsternackor,
1 knippe färsk vårlök eller 1 dm purjolök
7 dl hönsbuljong
2 msk grov osötad senap 

2 lagerblad
2 msk färsk timjan, alt. torkad
salt & peppar

Gör så här:
1. Skär de skalade rotsakerna i 2-3 cm stora och 
1 cm tjocka bitar.
2. Dela falukorven i 3-4 cm tjocka skivor, klyfta 
skivorna i 4st. bitar. 
3. Koka upp buljong och tillsätt kryddor och 
grov senap.
4. Tillsätt rotsakerna och låt dem koka tills de 
börjar kännas mjuka (ca. 10-15 min). 
5. Bryn falukorven hastigt. Tillsätt korven och 
den skivade vårlöken och låt dem koka med 
rotsakerna i ca. 3-4 minuter. Smaka av med salt 
och peppar. 
6. Servera grytan med färskt bröd och garnera 
med färska örter. 

Falukorven -  vår mest älskade korv

Moscow Mule – drinken för alla årstider

(Drinken serveras bäst i en kopparmugg, men har du inte tillgång till det, fungerar också ett så kallat highball-glas)

FAKTA/Moscow
Började säljas i Amerika under 1930- och 

40-talet. Vodka vad vid denna tidpunkt en 

relativt okänd spritsort för amerikanarna, 

men det tog dem inte lång tid att förälska 

sig i den. Enkel att göra och med mycket 

smak, är den idag ansedd som en mycket 

populär drink. 


