
Utvecklingen som nu sker inom 
svensk byggindustri medför att alla 
intressenter i den svenska värde-
kedjan ställs inför stora föränd-
ringar och utmaningar. Det hand-
lar om industrialiserat byggande, 
"lean  production" och total ekonomi. 
Lägsta pris är inte detsamma som 
lägsta totalkostnad. Det är därför 
viktigt att den traditionella prismo-
dellen med fokus på enbart lägsta 
pris istället ersätts av totalkostnads-
begreppet, livscykelkostnad, d v s 
det som produkten kommer att 
kosta under hela sin livslängd.

Dagens framgångsrika företag 
inom industri och handel har det 
gemensamma att de skapar logistik-
f löden och kunskapsöverföring 
anpassade till verksamheter som 
möter kraven från allt mer kostnads-
medvetna och miljöintres serade 
affärspartners, som vet  precis vad 
de vill ha och när de vill ha det.

Industrins och handelns förmåga 
att möta efterfrågan och trender är 

kritiska för allas vår framgång och 
överlevnad.

För att klara detta krävs intelligent 
logistik med fokus på tillgänglig-
het och service där nyttjandet av 
intelligenta affärssystem skapar en 
fungerande fysisk och fi nansiell 
logistik med överblick över hela 
affärsprocessen.

Vi på Göthes har de senaste åren 
investerat mycket tid och kapital i 
våra logistik- och affärssystem. En 
optimerad logistikkedja blir 
 avgörande för oss alla om vi vill 
bibehålla vår gemensamma 
 konkurrenskraft.

Intelligent logistik handlar allt mer 
om fl öden mellan fl era företag och 
intressenter i vår gemensamma 
värdekedja.  Hos oss på Göthes har 
vi ambitionen och målsättningen 
att du alltid skall fi nna en intelli-
gent logistik, kommunikation och 
relation av allra högsta klass. Det är 
detta som vi kort och gott kallar: 

Kundskap
(= Kundnytta + Kundvärde)
Kundnytta (= logistik + kommunika-
tion + relation + trivsel)
Kundvärde (= funktion + helhet + 
engagemang + effektivitet).
  
Med detta, affärspartners, vill vi på 
Göthes önska er alla en riktigt skön 
sommar och semester!

Väl mött igen med nya friska 
 krafter och stort engagemang i 
höst och nästa nummer av TGN, 
då vi beskriver mer av vårt logis-
tiska synsätt från Supply Chain 
Management till 
Demand Chain 
Management.

Så lever hockey-
bröderna idag
Bröderna Christer och 
Thommy Abrahamsson 
är två av Dalarnas 
största hockeyprofi ler 
genom tiderna. TGN har 
kontaktat dem för att 
höra hur de mår i dag. 
Resultatet blev en 
 intressant artikel, som 
både innehåller en 
spännande nyhet och 
en del tankeställare. 
Förresten, visste ni att 
de en gång i tiden har 
arbetat på Göthes?
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Industrialiserat byggande förutsätter intelligent logistik

Demand Chain 
Management.

Håkan Östlund, VD

Spännande 
 produktnyheter
I det här numret av TGN 
presenterar vi fl era 
spännande produkt-
nyheter som kommer 
att göra livet lättare för 
många.

Sidan 2

God mat och 
 historisk dryck
Falubrännvin och en 
god och innehållsrik 
picknick korg, det är 
inte dumt att ta med sig 
i samband med en ut-
fl ykt i sommargrönskan. 
Vi ger Er tips på hur man 
gör Falubrännvin och 
skapar en innehållsrik 
picknickkorg

Sidan 4

1861 – 2006

Linnés bröllopsstuga vid Sveden utanför Falun är ett utfl yktsmål i sommar som ligger i tiden, med anledning 
av hans 300-årsdag. Här gifte sig Carl von Linné 1739.



Nu inleder Göthes ett samarbete 
med det snart 300 år gamla 
familjeföretaget Athmer i Tysk-
land. De handlar främst om 
produkter som automatiska 
tätningströsklar men även om 
klämskydd till dörrar. 

– Jag ser verkligen fram emot 
vårt samarbete, säger Ulrich 
Zeschky på Athmer. 

1711 startade Athmer upp sin 
verksamhet i Tyskland. Då tillver-
kade och sålde man manuella gräs-
klippare. Ulrich Zeschky beskriver 
det som en kniv fastsatt på en lång 
träpinne. 

– Vi jobbar fortfarande med 
gräsklippare, i lite modernare 
tappning, men för ungefär 50 år 
sedan började vi även tillverka 

automatiska tätningströsklar. I 
dag framställer vi en mängd olika 
varianter av tätningströsklar, 
berättar Zeschky. 

   Bakgrunden till samarbetet är 
att Athmer i mars köpte upp före-
taget Dr. Hahns tillverkning av 
tätningströsklar, som tidigare var 
en av Göthes leverantörer för den 
produkten. 

– Tanken med mitt besök vid 
Göthes var enbart att presentera 
oss som den nya leverantören av 
Dr Hahns trösklar. Men efter att 
vi pratat ihop oss såg båda parter 
möjligheten att starta ett direkt 
samarbete, säger Zeschky. 

Nu kommer Göthes att mark-
nadsföra Athmers hela sortiment i 
Sverige på traditionellt Göthes-sätt 
genom utbildning, kundbesök, 

kataloger och utskick. Athmers 
produkter kommer sedan att lager-
hållas i Falun för en god logistik

Tätningströsklarna är kända, 
väl beprövande och passar bra på 
den svenska marknaden.

Samarbete med 300 år gammalt företag

Läs mer på www.gothes.se
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Vi på Göthes arbetar hårt med att 
säkerställa den personliga 
kontakten. Därför har det under 
våren pågått ett arbete med att 
installera en ny modern telefon-
växel, som nu blivit klart.

Bakgrunden till detta är att det 

i början på året fanns en del 
problem att få kontakt med vår 
gamla växel. Därför tog vi snabbt 
beslutet att installera en ny 
modern växel eftersom det ska 
vara lätt och smidigt att komma i 
kontakt med oss.

Johan Wermelin, på Eric 
Comm, installerade den nya 
växeln. Han berättar om växelns 
fördelar:

– Alla som ringer Göthes ska få 
en personlig kontakt med någon 
av medarbetarna. Ingen ska 

Vad ska jag nu använda min 
morakniv till? Det frågade en 
byggnadsarbetare när han upp-
täckte att dörrarna i bostads-
bygget var försedda med 
Handlx. Vi kan konstatera att 
det är nya tider på de byggar-
betsplatser som använder det 
provisoriska dörrvredet Handlx.

Tidigare monterades de perma-
nenta dörrarna utan att någon 
tänkte på hur de på ett enkelt sätt 
skulle öppnas och stängas under 
byggperioden tills det var dags att 
montera in de permanenta hand-
tagen. 

Då användes morakniven eller 
skruvmejseln. Resultatet blev ett 
ökat slitage på låskistan och repor 
på dörrarna. Det har hänt att 
dörrar eller låshus fått bytas ut.

Plastvredet Handlx löser alla 
dessa problem. Detta plastvred 

finns i två modeller: Det svarta, 
som passar i tjockare dörrar med 
en tyngre låskista, samt det röda 
som är anpassat för normala 
innerdörrar. Den röda modellen 
sitter färdigmonterad i låset redan 
när dörrarna sätts på plats på 
byggarbetsplatsen med den svarta 
modellen får monteras på bygg-
arbetsplatsen. Då följer vredet och 
monteringsanvisningar med 
dörrarna. Samtliga på bygget kan 
märka de positiva effekterna:

• Själva arbetet på bygget blir mer 
effektivt eftersom byggnads-
arbetarna kan gå genom rum-
men utan att krångla med knivar 
eller skruvmejslar.

• Dörrarna med sina låskistor får 
längre livslängd.

• Detta är ett kostnadseffektivt 
sätt att minska reklamationer.

• Ökad säkerhet. Här finns inga 
risker för inlåsning.
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Den svarta modellen av Handlx 
passar i tjockare dörrar.

Lene Mortensen

När Lene Mortensen var 11 år flyt-
tade hon, tillsammans med sin 
familj, från Danmark till en liten 
stuga utanför Sundborn.

Hennes mor var krigsbarn från 
Finland, som fick tillbringa krigs-
åren i Danmark. Där blev Lenes 
mamma kvar tills 1976 då hon 
ville flytta till Dalarna för att på 
så sätt ha lika nära till både sina 
finska släktingar och sin sociala 
gemenskap i Danmark.

Hennes danske man och tre 
barn följde med. En av dem var 
Lene.

– Det var verkligen en om-
ställning, minns Lene.

Hösten 1984 behövde Göthes 
dåvarande ägare och VD, Bengt 
Östlund en sekreterare. Han fick 
tips av Lugnetgymnasiets studie-
rektor att det fanns en duktig tjej 
som heter Lene Mortensen.

– Därför blev jag kallad till 
anställningsintervju hos Bengt 
Östlund. Det var söndagen den 
1 december 1984  Nästa dag bör-
jade jag på Göthes, minns Lene.

Det första året arbetade hon 
bara som Bengt Östlunds sekre-
terare. Men efterhand fick hon 
andra arbetsuppgifter inom 
Göthes.

I dag arbetar Lene, som hunnit 
bli 42 år, ekonomiassistent med 
ansvar för bland annat leveran-
törsreskontra.

– Jag trivs bra på Göthes. Det 
är därför som jag blivit kvar.

Nya produkter 1

Fakta Athmer
Företagets motto lyder: 
Athmer – nothing can pass
Athmer grundades 1711 och 
är ett privatägt familjeföretag. 
Inom koncernen finns 130 
anställda varav 60 jobbar 
direkt för Athmer. 
Omsättningen avslöjas inte.
Företaget exporterar varor till 
hela världen. 20 procent av 
försäljningen ligger utanför 
Tyskland. 

Handlx tillfälliga handtag ersätter knivarna

Här kan Göthes 
ge snabba svar

Den röda varianten av Handlx är 
avsedd för normala innerdörrar.

Läs mer på www.gothes.se



behöva vänta på att få svar, säger Johan, och 
tillägger att det är en modern växel, som klarar 
framtidens krav på service och snabbhet.

I maj installerades den nya växeln och allt 
fungerar väl.

Önskar ni ett skjutdörrsbeslag av riktigt hög 
kvalitet, även med vissa modeller helt i rost-
fritt? Då kan programmet av skjutdörrs-
beslag från Svalk vara en intressant lösning. 
Det är en produkt som tillverkas i Danmark 
och marknadsförs samt levereras av Göthes.

Svalk har en komplett serie skjutdörrsbeslag i 
olika dimensioner, som passar bra från 12 till 
1 000 kilo. En av dessa produkter heter Roll-
Lock, bestående av en aluminiumskena som är 
lämpad för antingen 60 eller 110 kilo.

Det som kännetecknar skjutdörrsbeslagen 
från Svalk är den höga kvalitén och det finns 
helt rostfria modeller i programmet. Dessutom 
går Svalk tyst och smidigt och är slitstarkt. 
Svalk erbjuder också ett brett tillbehörs-
program.

– Det här skjutdörrbeslaget har en bra upp-
hängning och är mycket slitstarkt. Det håller 
i alla väder, säger Claus Ulrik Nielsen, som 
ansvarar för Svalks försäljning i Skandinavien, 
förutom Danmark.

Svalk är ett danskt företag med 25 anställda, 
som ligger vid Mårslet, strax söder om Århus. 
De har funnits i 30 år, varav de senaste tio åren 
även i Sverige.

Så lever hockeybröderna i dag
Christer och Thommy Abrahamsson är 
tvillingar och stora hockeyprofiler. Nyligen 
fyllde de 60.  I dag lever de helt olika liv. 
Den ene är förtidspensionär i Leksand och 
har bytt efternamn. Den andre är fiskare i 
Kungshamn. Båda uttrycker sin oro för 
dagens hockey i Leksand och när samtalet 
handlar om framtiden säger Thommy att 
han skulle kunna tänka sig träna ett 
hockeylag tillsammans med Christer.

Historien om bröderna Abrahamsson börjar i 
Falun, där de växte upp inte långt från gamla 
brandstationen. Deras far var brandman. Fak-
tum är att både Christer och Thommy har 
arbetat på Göthes, som på den tiden låg i cen-
trala Falun.

– Det var i början på 1960-talet. Jag satt bl a 
i växeln och fick också arbeta på lagret, minns 
Christer. Thommy hade det tuffare:

– Jag fick bära koks hela dagarna. Det var 
tungt och skitigt. På kvällen såg man ut som 
en sotare. Jag hade det tuffare än Christer. 
Samtidigt innebar bärandet att man blev 
grundtränad, berättar Thommy.

Högt pris
Åren gick och hockeyn tog över. De krönte 
sina karriärer med proffsspel i Nordamerika. 

Men det var i Leksand och i Tre Kronor som 
de blev folkkära.

Efter karriären blev Christer tränare och 
förde bland annat Leksand till SM-final. 
Thommy slutade med hockeyn 1986 och blev 
fiskare.

Deras hockeykarriärer gav dem mycket, 
men Christer har samtidigt fått betala ett högt 
pris. De senaste åren har han fått genomgå en 
serie operationer.

– Därför har jag träben sedan två år tillbaka. 
Mina knän är helt slut, liksom högeraxeln. 
Det var för mycket sprutor på min tid. Jag fick 

ofta cortisonsprutor och smärtstillande 
sprutor. Sedan var det bara ut på isen och köra. 
Den inställningen ångrar jag i dag. Mitt råd 
till dagens unga hockeyspelare är att vara 
försiktiga och tänka först på sin kropp. Annars 
kan de bli som jag.

Christer säger att han aldrig kommer att 
kunna springa igen. Cykla och gå klarar han 
bara i lugn takt.

– Det värsta är att man inte kan motionera 
så man blir svettig. Jag är ju van att röra på 
mig. Det är inte kul, säger Christer, som i dag 
är förtidspensionerad.

Lider med Leksand
Men Christers engagemang för ishockeyn 
finns kvar. Liksom de flesta andra lider han 
med dagens hockeylag i Leksand.

– Det är beklagligt att det blivit så här. Vi 
vill ju kunna se elitseriehockey i Leksand. Det 
svider, men det går såhär när man köpt 140 
spelare de senaste sex åren.

När Christer kommer in på ämnet hockey i 
Leksand så märks det att han fortfarande har 
mycket kvar att ge.

– Jag skulle vilja vara med och på något sätt 
hjälpa föreningen. Kommer frågan så ställer 
jag upp direkt. Det är många duktiga och 
kunniga hockeyprofiler i Leksand som känner 
samma sak.
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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.

Skjutdörrsbeslaget från Svalk håller klassen

Läs mer på www.gothes.se

Christer och Thommy Abrahamsson när det 
begav sig i Leksands hockeylag. Foto: Dalmas

Nya produkter 2

Material som hör till ett av 
skjutdörrsbeslagen från Svalk.

Sommartider på Göthes
Säkerhet och Teknik har öppet hela sommaren. 
Tel: Teknik 023-480 25, Säkerhet 023- 480 19.
Beslag har stängt veckorna 28, 29 och 30.
Jourtel: 023-480 19.
Allmän jourfax: 023-480 20.

Tänkvärt



Vad vore en sommar utan en skön utflykt i 
det gröna samtidigt som man tar med sig 
god mat och dryck?

God och välsmakande mat i en välfylld pick-
nickkorg kan bidra till att just denna utflykt 
blir sommarens höjdpunkt.

Iréne Stegeman, som ni kan träffa i restau-
rangen vid Gamla Staberg eller på Koppar-
hatten, som ligger i centrala Falun, ger här tips 
på en mycket välfylld och garanterad god 
picknickkorg.

Gubbröra med knäckebröd
Ingredienser: 1 röd lök, 4 hårdkokta kalla ägg, 
1 burk ansjovisfiléer (100g), 1 liten knippa dill 
(ca 1/2 dl fint hackad), 1 msk gräddfil, 1 avocado.
Till servering och garnering: Knäckebröd eller 
grovt bröd, dill, en liten burk storkornig svart 
kaviar (ca 60 g).

Skala löken, hacka alla ingredienser fint. 
Blanda omsorgsfullt med gräddfilen. Garnerna 
med dill och kaviar. Tips: Lägg upp gubbröran 
i skålen som den ska serveras i, täck ordentligt 
med plastfilm och ställ skålen stadigt i botten 
av en korg. Dekorera med dillen och kavaren 
på plats.

Små råbiffar
Små underbara råbiffar smaksatta med wasabi, 

japansk pepparrotspasta. De passar att serveras som 
drinktilltugg eller som ”smårätt”.
Ingredienser: 150 g finmalet nötkött, 1/2 liten röd 
lök, 1/2 inlagd gurka, 1 inlagd rödbeta, 1 msk 
dijonsenap, 1 äggula, 1 msk kapris, 1 tsk wasabi, 
salt & nymalen svartpeppar.
Till servering & garnering: persiljekvistar.

Finhacka rödlök, inlagd gurka & rödbeta. 
Blanda ihop alla ingredienserna. Forma små 
biffar 4-5 stycken och lägg dem i en skål, gar-
nera med persilja. Dubbla ingredienserna om 
du vill ha fler småbiffar. Tips: Eftersom det är 
viktigt med hanteringen och serveringen av 
rått kött gör man dessa i precis sista minuten. 
Täck med plastfilm!

En rejäl bit Gustafskorv
Att skäras på plats
Tips: Glöm ej kniven

Grillad paprika- och potatissallad
En enkel och god rätt. För att göra det enkelt 
använder jag färdiggrillade paprikor på burk!
Ingredienser: 4 grillade röda paprikor, 4-5 dl 
färskpotatis, 4 påsar minimozzarella eller delad 
vanlig mozzarella, 1 dl svarta oliver utan kärnor, 
dressing, 4 msk olivolja, 2 msk balsamicovinäger 
(gärna vit), salt & nymalen svartpeppar.

Låt paprikan rinna av. Koka potatisen, skär den 
om nödvändigt i mindre bitar. Skär varje paprika-
halva i en centimeter breda avlånga strimmor. 

Hacka oliverna grovt. Fördela paprika, potatis 
och oliverna på ett fat tillsammans med mozza-
rellan. Vispa ihop alla ingredienserna till 
dressingen och häll över salladen.

Dryck till detta
En iskall öl, ljus lager passar fint. Styrkan 
bestämmer du. En snaps passar bra till maten. 
Falubrännvinet rekommenderas.

En söt avslutning
Chokladkladdkaka med färska bär och Creme 
Fraiche.

Göthes AB
Box 1928 
791 19 Falun

Besöksadress: Roxnäsv. 14
Tel: 023-480 00
Fax: 023-480 20

Filial: Kabelgatan 4
434 37 Kungsbacka
Fax: 0300-742 10

E-post: ab@gothes.se
Hemsida: www.gothes.se

Innehållsrik picknickkorg i sommargrönskan

Matnyttigt

Falubrännvin är en gammal svensk dryck, 
som i början av 1800-talet skapades av syst-
rarna Sofia och Sara Bovin i Falun. De tog 
kryddbladningen från bakbordet. De var 
trötta på den det traditionella brännvinet, 
som bara var starkt och hade en stark bismak 
av finkel. Därför tillverkade de denna dryck, 
som var både stark och smakade gott. Här 
presenterar vi ett recept på en variant av 
Falubrännvin som baseras på pomerans 
(förekommer även som porsvariant):

Falubrännvin
Ta en flaska (70 cl) okryddad vodka eller 
brännvin och häll över i en större butelj på 1 
liter (alternativt häll över 20 cl i en annan 
flaska). Tillsätt en tesked hel fänkål, en tesked 
hel kummin, en halv stjärnanis, en påse pome-
ransskal, som bryts i mindre bitar. Låt stå i 
cirka fyra till fem dagar. Omskakas ibland. 
Blandningen får därmed en gul färg.

Till finishen
Filtrera brännvinet, tillsätt cirka 1 dl socker. 
Skaka blandningen i fem minuter tills sockret 

lösts upp. Filtrera igen. Tillsätt nu ytterligare 
brännvin efter smak. Avsmaka till bladningen 
känns bra. Kryddorna ska ha en balans mellan 
styrka och socker. Det kan vara bra att ha 
ytterligare vodka till hands – förutom den del 
som fanns ifrån början. När det känns gott ska 
man tillsätta saften av en halv citron samt 4 cl 
whisky.

Falubrännvin bör drickas iskallt som aperitif 
före maten. I Falun kallades detta att man 
inledde maten med brännvinsbord.

Läs mer om Falubrännvin på www.gothes.se!

Falubrännvin – populärt för finsmakare
Dryckesskolan del 21

Exempel på en välfylld picknickkorg


