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One Vision + One Passion + One Team = Many Solutions!
Göthes koncernen som grundades redan år 1861,
består idag av följande bolag:
ØØ
ØØ
ØØ
ØØ

Göthes Industribeslag AB
Göthes Säkerhet AB
Göthes Teknik AB
Beslaget AB (Intressebolag i Göthes Koncernen)

Från starten i Falun för snart 158 år sedan, har Göthes
vuxit till en koncern med 55 medarbetare och fysisk
närvaro i Falun, Stockholm och Göteborg.
Drivkraften har sedan starten varit en stark kultur av
entreprenörskap och passion för ansvarsfullt företagande.
Framgångsfaktorerna har varit långsiktiga investeringar i medarbetarna och våra affärspartners.
Tillsammans har detta åstadkommit en omsättning
på drygt 300 Mkr, för verksamhetsåret 2018.
Göthes Koncernen är:
ØØ Stort nog för att kunna klara våra affärspartners
behov!
ØØ Litet nog för att påverkas av dig som vår affärspartner!

Vi har det gemensamt i varje företags DNA att våra
affärspartners alltid kommer i första hand, där vi alla
lever och verkar efter följande självklara sanningar:

oktober 2019. Om du har missat vår inbjudan, skicka
ett mail till patrik.ostlund@gothes.se, så skickar vi en
ny inbjudan till dig.

Verksamheten skulle inte vara någonting utan våra
affärspartners, de utgör ryggraden i vår vision och drivkraften bakom våra mål.

Med hopp om en bra sommar!

Håkan Östlund, VD

I vår samverkan med våra affärspartners, drivs vi av att
hjälpa till, att dela med oss vår kunskap, att vara ett
stöd i våra affärspartners framgång samt uppnå resultat som bygger på en sund affärsetik.
Vi vet att om vi kan bidraga till att våra affärspartners
blir vinnare så kommer även vi att bli vinnare.
I dettas nummer av Team News presenteras Göthes
Säkerhet AB och Göthes Teknik AB, som tillsammans
med Göthes Industribeslag AB skapar ett stort mervärde för alla våra kunder via möjligheten till ONE
STOP SHOP avseende produkter och spetskompetens inom Beslag * Säkerhet * Teknik.
Jag vill även passa på att påminna om vår kommande
Mässa & Event i Göteborg; GIB GO WEST, den 24
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Göthes Säkerhet AB
Göthes Säkerhet AB omsätter ca 40 Mkr presterat av
20 duktiga medarbetare.
Göthes Säkerhet AB är resultatet av en sammanslagning 2015 av Dala Teleservice och Göthes låsverkstad.
Detta blev ett lyckat ”äktenskap” där vi förenade
spetskompetens inom Mekanik och Elektronik, till
det vi kallar ”Göthes säkerhetskoncept”.
Göthes Säkerhet har produkter och tjänster för alla
typer av olika miljöer, där man erbjuder mekaniska
lås i kombination med elektromekanik, passersystem, övervakning, larm och dörrautomatik.
Göthes Säkerhet erbjuder alla typer av tjänster inom
säkerhetsentreprenader som:
Försäljning, projektering, Installation, driftsättning,
service, underhållsavtal, utbildning, låsverkstad samt
kompletta säkerhetslösningar inom passagesystem,
inbrottslarm, CCTV, låssystem, dörrautomatiker.
Göthes Säkerhet är certifierad anläggarfirma för
ØØ
ØØ

Göthes Teknik AB
ØØ
ØØ
ØØ

Assa Abloy CLIQ partner
Assa Abloy CAP partner
Iloq Partner

Affärsmodell, Mission och Vision;
Göthes Säkerhet har en Affärsmodell som arbetar
med att identifiera marknadens underliggande drivkrafter och se de nya affärsmöjligheterna som uppstår på en föränderlig marknad som påverkas alltmera av den snabbt tilltagande digitaliseringen och
automatiseringen i vår omvärld och marknad.
Göthes Säkerhets Mission och Vision är att skapa
hållbara och kostnadseffektiva kundanpassade
säkerhetslösningar och att bli den ledande säkerhetsleverantören i framtiden, genom att tillhandahålla ett konkurrenskraftigt och intelligent erbjudande med en hög markandsnärvaro och kompetent
service & rådgivning.
Göthes Säkerhets kompetens är alla Göthes Koncernens affärspartners möjlighet – Välkomna!

Inbrottslarm av SBSC (Svensk Brand & Säkerhetscertifiering AB)
Assa Abloy ARX Partner

Göthes Teknik AB blev en egen juridisk person när
Göthes Koncernen bolagiserade affärsområdet
”Teknik ” år 2015.
Företaget omsätter idag ca 11 Mkr presterat av två
duktiga medarbetare. Göthes Teknik har renodlat sin
affärsidé till att arbeta huvudsakligen med verktyg för
skärande bearbetning. Det handlar om precisionsverktyg för verkstadsindustrin samt även till Bygg OEM
Industrin dvs även Göthes Industribeslags kunder.
Göthes Tekniks huvudområden är: Skärande verktyg,
Hållande verktyg, Mätteknik, Kapande verktyg och Fästelement.
Göthes Teknik är Certifierade Återförsäljare för Sandvik
Coromant och Dormer Pramet. Företaget har under
2019 i Sandvik Coromant nya Avtalsmodell, blivit klassificerad som: Strategisk Teknisk ÅF! Tidigare var Göthes
Teknik AB en av 40 stycken selekterade & certifierade
ÅF. I Sandvik Coromants nya och tuffare ÅF klassificering, har Göthes Teknik AB blivit utsedd till den nya och
exklusiva titeln: Strategisk Teknisk ÅF i Sverige, en av
åtta i hela Sverige - Bra betyg på spetskompetens!
Göthes Tekniks kompetens och produktportfölj är
alla Göthes Koncernenens affärspartners möjlighet –
Välkomna!

GIB GO WEST
För fem år sedan, hösten 2014, blev Göthes och Industribeslag ett. Det har varit fem
lärorika och utvecklande år i Falun, Kungsbacka och sedan en tid tillbaka i Göteborg.
Vi vill fira detta tillsammans med er den 24 oktober 2019 på Lindholmen food street
market.
Det utlovas en riktigt GO eftermiddag och kväll med minimässa, musik, trolleri, god
mat och massor av mingel…
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5 års jubileum på Lindholmen, Göteborg

Team News är utgiven av Göthes AB.
Tidningen distribueras fyra gånger om året till
Göthes-koncernens affärspartners.
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Detta är FORMANI
Namnet FORMANI är en kombination av de italienska orden forma och mani som betyder; ”shape for the hands”.
FORMANI som tillverkar exklusiva dörr-, fönster- och
möbelbeslag grundades i Holland 1989.
Sedan 2008, när Pim Aarts, VD och ägare förvärvade
företaget, har FORMANI kommit att bli en ledande
tillverkare och ett välkänt internationellt varumärke
inom ”holländsk design” med en rad populära och
ikoniska produkter som säljs i 45 länder över hela
världen.
I Sverige är Göthes Industribeslag exklusiv partner.
FORMANI´s väg till framgång var att först göra FORMANI till ett bra och stabilt företag med kvalitetsprodukter.
Från och med 2010 och framåt, började man att
arbeta med just varumärket FORMANI.
Det var dessa år då den finansiella krisen började slå
ganska hårt i Holland.
Därefter spelade Formani mer på mellansegmentet
när det gällde pris, exklusivitet etc.
Pim Aarts säger: ”Sedan bestämde vi oss för att nå

premium tillverkare och bli en avancerad nischspelare med fokus på toppdesign, kvalitet och service.
Det här valet gjorde att vi undkom krisen och öppnade vägen också för export. Detta leder oss sedan
till vår nuvarande position där vi är idag, verksamma
i 45 länder världen över, jämfört med fem länder
under 2010.”
Det största steget för att skapa premium varumärket
FORMANI® var samarbetet med Hollands bästa
designers.
Pim fortsätter: ”Vi började med ett samarbete med
den holländska toppdesignern Piet Boon år 2009, vilket skapade stor framgång. Tillsammans skapade vi
den uppmärksammade ”ONE”-serien, som har blivit
en stor hit över hela världen sedan starten. Nu, tio år
senare, sammarbetar vi med sju andra framgångsrika
designers: Edward van Vliet, Jan des Bouvrie, Bertram
Beerbaum, Tord Boontje, Lázaro Rosa-Violán, Bob
Manders och Mathieu Bruls.”

FORMANI har också lagt stor vikt vid marknadsföring.
Katalogen är ett bra exempel, -den stora svarta
”bibeln” som är mycket omtyckt av arkitekter. Man
lägger också stor vikt vid fotografering och inspirerande materialval i marknadsföringen.
Alla kollektioner kombineras för att bilda ett övergripande koncept. Sortiment av unika dörr-, fönsteroch möbelbeslag samt kompletterande tillbehör har
gemensamma teman och funktioner och ett enhetligt utseende - vilket gör att de kan blandas och
matchas för att skapa en komplett design och en perfekt balanserad interiör.
Pim avslutar: -Även om ”dörrbeslag” ofta ses som
endast ett litet element i det stora hela, tror vi att
dessa typer av detaljer kan antingen göra eller förgöra ett totalintryck.
Eller som att citera Charles Eames: ”Detaljerna är inte
detaljer; De gör produkten.”
Läs mer på: formani.nl/en/

ÄR DU UTE EFTER INNOVATIVA LÖSNINGAR FÖR DIG
OCH DITT FÖRETAG?
Göthes Industribeslag AB är en erfaren grossist och distributör av lås- och beslagssystem.
Oavsett om det är trä, aluminium, stål eller pvc så har vi de lås och beslag som efterfrågas.
Vi tillhandahåller alla typer av; dörr-, fönsterbeslag, mekaniska - automatiska dörrstängarfunktioner,
utrymningsbeslag, mekaniska - elektroniska lås samt byggnadsbeslag.
Vårt omfattande materialcentrum i Falun har mer än 10 000 olika lås- & beslagsartiklar i lager. Förutom
huvudkontoret i Falun finns filialer i Stockholm och Göteborg.

Låshus och slutbleck • Cylindrar • Elektrisk låsning • Larm- & passersystem • Dörrstängare • Dörr- & fönsterautomatik •
Klämskydd - mekaniska och elektroniska • Inredningsbeslag • Dörr- & fönsterbeslag • Tätningströsklar och lister •
Utrymningsbeslag • Lyft- & skjutdörrsbeslag • Skjutdörrskassetter • Ventilation • Fäst- & fogmaterial • Slipmaterial

FA LU N | S T O C K H O L M | G Ö T E B O R G
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Har vi fel adress, mottagare eller att du önskar avregistrera dig, Sänd ett mail till adressen: ab@gothes.se

Midsommarrulle
Denna midsommarrulle hämtar ingredienserna från
omgivningarna kring Falun. Senapskål och pepparrot
tillsammans med hästkorv från Gustafs är klassiska
varor från Dalarna, liksom tunnbrödet.
Receptet ger sex rullar som kan skivas i skivor och
serveras som snittar. De räcker då till tio personer. Rullen kan också ätas som en mättande smörgås och kan
då med fördel matas med några skivor kokt potatis.
Ingredienser:
6 skivor mjukt tunnbröd
400 gram Gustafskorv (hästkorv)
200 gram färskost med pepparrotssmak

Gräslök och rostad lök
Senapskål (ruccolasallad)
(Skivad kokt potatis)
Gör så här:
Bred tunnbrödet med ett lager färskost.
Skär ganska tunna skivor av hästkorven och lägg som
en rad över tunnbrödet.
Hacka gräslöken och lägg en rad tillsammans med den
rostade löken.
Strö ruccolasallad ovanpå.
Rulla ihop tunnbrödet ganska hårt.

Att dricka till..
Till midsommarrullen föreslår Villovägens Bryggmästare antingen Falu Pilsner eller Falu Ljuvlig. Bägge är somriga ölsorter – törstsläckande och inte för
beska eller kraftiga.
Falu Pilsner är en traditionell Pilsner, humlad med
sorten Hersbrucker och på behagliga 5 %.
Falu Ljuvlig är något så ovanligt som en ”blend”,
d.v.s. en blandning av två ölsorter; Falu Lager och
Falu IPA. Resultatet är en mild, blommig ölsort, mer
smakrik än en lager men inte så besk som en IPA. Ljuvlig helt enkelt.

Villovägens Ölsorter går bra att beställa till alla
Systembolagsbutiker i Sverige, ange bara beställningsnummer.

Villovägens Bryggeri ett lokalt och småskaligt bryggeri i Falun, som producerar öl i liten skala på ett
hantverksmässigt sätt.

Läs mer om detta unika Mikrobryggeri på
villovagens.se

De öl som rekommenderas till ”Midsommarrullen”
är följande:
ØØ
ØØ

Falu Pilsner, Beställningsnummer # 36 568;
Flaska 330 ml, Pris: 24:90, Alkoholstyrka: 5,0%
Falu Ljuvlig, Beställningsnummer # 30 276;
Flaska 330 ml, Pris: 29:90, Alkoholstyrka: 6,4%

SPRUTHUSET (Bryggeriet) Spruthuset

uppfördes 1884 som förvaringsplats för brandkårens
nyinköpta ångspruta. I tornet hängdes brandslangarna på tork.
Huset gjorde tjänst som brandstation fram till 1911.
Senare har det varit fiskaffär, turistbyrå, hantverksbod
och café i Spruthuset.
Flytten av Villovägens Bryggeri till Spruthuset innebar att Villovägens Bryggeri även blev ett besöksmål,
och inte bara ett bryggeri.
Förutom att man brygger öl i Spruthuset, har man
även mat- och öl provningar.

Göthes AB
Box 1928
SE-791 19 Falun

Roxnäsvägen 14, Falun.
Elektravägen 31, Hägersten.
Britta Sahlgrens gata 1, Göteborg.

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

