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Just nu pågår slutförhandlingen om den planerade stormarknadsetableringen 
vid Moraberg Södra i Södertälje. Förhandstipsen handlar mest om Ica Maxi 
tillsammans med Biltema.

på lång sikt, vi vill inte se någon halvtom galleria.

Antalet anbud ger vid handen att även internationella 
aktörer har visat intresse. 
– Intresset var stort och inkomna anbud är av hög 
klass. Flera exploateringsföretag har visat intresse för 
att knyta upp nationella och internationella aktörer, 
säger Magnus Bengtsson. 

Starka men obekräftade uppgifter gör gällande 
att det är Ica Maxi, tillsammans med Biltema, 
som dragit det längsta strået bland intressenterna, 
trots att grundtipset kanske var City Gross.
Inte oväntat avböjer företagen att kommentera. 
– Jag har inga kommentarer alls, säger Magnus 
Björklund, chef etablering nordost, Ica.
– I dagsläget kommenterar jag inte kommande 
etableringar i Stockholm med omnejd, säger Johan 
Horsak, vd, Biltema Sweden.

Anbudsförfarandet föregicks av en handelsutredning 
om hur etableringen kan påverka övrig handel 
i Södertälje samt en detaljplaneändring.  
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Slutförhandling med en 
kvarvarande intressent 
pågår. Södertälje kommun 
avser att sälja hela 
”livsmedelstomten”, 
rödmarkerad på bilden, 
till en enda exploatör. 
Intresseanmälan kunde 
lämnas i konsortium 
med fastighetsbolag. 

I somras tillkännagav kommunen en förfrågan där 
intresserade aktörer uppmanades att komma in med 
anbud avseende den så kallade livsmedelstomten 
om 40 000 kvadratmeter, som ligger på motsatt sida 
om korsningen E4/E20 och volymhandelsområdet 
Moraberg Norra.   

I dagsläget är endast ett av totalt åtta anbud aktuellt 
för slutförhandling, avslöjar Magnus Bengtsson, 
exploateringschef på Södertälje kommun.
– Vi räknar med att intressenten fattar ett styrelsebe-
slut i januari, därefter blir det beslut i kommunstyrelse 
och fullmäktige i februari, säger Magnus Bengtsson.

Under anbudsutvärderingen har inte enbart de 
ekonomiska aspekterna beaktats, betonar Magnus 
Bengtsson.
– Tomten är för stor för enbart dagligvaruhandel. 
Flertalet intressenter har kopplat anbuden till intresse-
anmälningar gällande kompletterande handel, vilket 
också angavs som en av förutsättningarna i intresse-
förfrågan. Det är av största vikt för oss att den som 
etablerar har förutsättningar att skapa levande handel 

Efterlängtad 
uppgradering 
i Hässelby 
Ica Supermarket Hässelbytorg tredubblar 
säljytan och inviger i nybyggda lokaler i oktober. 
– Smärtgränsen är passerad för länge sedan, 
vi omsätter drygt 100 miljoner kronor men butiken 
är byggd för 40 miljoner, säger handlaren 
Alexander Mattsson. 

Expansionsplanerna har funnits med länge, 
fadern Kjell Mattsson köpte butiken 1978 och 
genomförde en mindre utbyggnad 1987, berättar 
Alexander Mattsson, som driver butiken tillsammans 
med brodern Tobias Mattsson. 
– Vi har hindrats av en K-märkning tidigare, men 
den nya ytan kommer till genom att en innergård 
byggs över, dessutom tillkommer 60 p-platser 
under butiken, säger Alexander Mattsson. 

Nya Ica Supermarket Hässelbytorg får en säljyta 
om 1 630 kvadratmeter, i dag kämpar man med 
blott 550 kvadratmeter. Budget är satt till 
156 nettomiljoner år fem.

Inga Kvantum-planer?
– Nej, vi trivs inom profi len och vi blir en stor Super-
market hellre än en liten Kvantum. Det blir så klart 
en utökad satsning på färskvaror med bland annat 
ett eget kök, avslutar Alexander Mattsson.  

Kostymen är sedan länge urvuxen, Alexander 
Mattsson ser fram emot nyinvigning nästa höst. 
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På bilden syns vd Sonat Burman-Olsson välkomna 
nya kunder till Hötorget. 

•  HÖTORGET/SÖDERMALM. Coop invigde två nya 
butiker den 25 november. På Hötorget handlar det 
om 700 kvadratmeter säljyta, en slimmad variant 
av succébutiken Coop T-centralen. På Södermalm och 
Renstiernas Gata öppnades en kvartersbutik om 
350 kvadratmeter säljyta. 

•  LÄMNAR STYRELSEN. Ingvar Andersson, 
en av grundarna bakom Köttmästarklubben som 
startade inom Ica 1976, har nu lämnat styrelsen 
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”Bra fart och vind i seglen”
Ica Nära Nyckelby har gått starkt i år, efter investe-
ringar i nya färskvarukylar och en utökad marknads-
föring. ”Varje dag slår vi föregående år, vi ökar tre 
procent på helåret och närmar oss 17 bruttomiljoner 
i omsättning exklusive drivmedel”, säger Calle 
Iveroth. 
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Föreningen går en ljusnande framtid till mötes.
– Fastigheten på Regeringsgatan tickar på bra, 
vi har tagit mycket kostnader men nu är allt på 
plats och allt uthyrt. Den externa uthyrningen av 
Adolfsberg rullar också på bra och förhoppnings-
vis slipper vi röda siffror framåt.

Sammantaget ett bra år för föreningen med 
bredd och variation när det gäller olika typer av 
arrangemang, enligt Calle Iveroth.
– Det som ligger närmast i tid är ju det man minns 
bäst, föreningsresan till Guadeloupe och Färsk-
varuklubbens Italien-resa är två exempel på 
lyckade arrangemang. 

Den stora utmaningen ligger fortsatt i att hitta 
vassa och attraktiva arrangemang, eftersom tid är 
en bristvara för flertalet i dag, enligt Calle Iveroth. 

– Det gäller verkligen att tänka till för att hitta 
aktiviteter starka nog för medlemmarna ska sätta 
en stor bock i almanackan och det är viktigt att 
vara noga med att undvika krockar med andra 
branscharrangemang eller TV-händelser.  

Även Ica Nära Nyckelby har gått starkt i år, 
butiksrörelsen på Ekerö som Calle Iveroth med 
familj driver i fjärde generation. Under året har 
man också genomfört investeringar i form av nya 
färskvarukylar och en utökad marknadsföring 
till ett större upptagningsområde. 
– Varje dag slår vi föregående år, vi ökar tre 
procent på helåret och närmar oss 17 brutto-
miljoner i omsättning exklusive drivmedel. 

Calle Iveroth omvaldes vid årsmötet till 2016, 
och har aviserat att det blir hans sista period 
som ordförande. I butiken har han också börjat 
förbereda ett generationsskifte, så smått. 
– Nya kvastar ska sopa, och det är bra det. 
Calle Iveroth ser nu fram emot en stark julhandel 
med mycket snö, eftersom det finns ganska gott 
om överblivna snöskyfflar i lagret ute på Ekerö.

Avslutningsvis, ett sista medskick från ordföranden 
för i år.
– Jag vill tacka alla på kansliet och i styrelsen för 
i år, och önska dem och alla medlemmar en riktigt 
god jul och ett gott nytt år!  

SLHF:s ordförande Calle Iveroth 
summerar ett händelserikt år för 
branschen såväl som för föreningen. 

Läget för branschen känns förhållandevis stabilt, 
enligt Calle Iveroths bedömningar. 
– Inom Ica är det bara positiva tongångar efter 
beskeden om förvärvet av Apotek Hjärtat och 
avyttringen av Ica Norge. Hemköp verkar också 
ha bra fart och vind i seglen.
– Lidl ser ut att tugga sig in på marknaden sakta 
men säkert och det ska bli spännande att se om 
Sonat Burman-Olsson är rätt person för Coop, 
fortsätter Calle Iveroth. 

Folk & butik
•  VEDDESTA. Matrebellernas nya butik om 
5 500 kvadratmeter till den så kallade Kodak-
tomten i Veddesta har försenats. Nytt planerat 
invigningsdatum är den 20 augusti. 

– Projektet var mer omfattande än vi räknat 
med, vi vill bland annat få med restaurang-
verksamhet i konceptet. Men nu är allt ritat, 
klart och beställt och vi väljer att öppna 
i augusti eftersom vi inte vill öppna mitt i 
sommaren, säger handlaren Muhittin Tayli.

•  MÄRSTA/ARLANDA. Ica Kvantum etablerar 
i Märsta centrum, i slutet av 2016. Samtidigt 
drar man sig tillbaka från Eurostop och stänger 
Ica Maxi i näraliggande Arlandastad.

•  RINKEBY. Lidl invigde på Rinkeby Torg den 
16 oktober.

för Färskvaruklubben efter 38 år. Med ålderns rätt, 
Ingvar har fyllt 80, men huvudskälet är att han 
vill lämna över till krafter som har tätare kontakt 
med den aktiva branschen, Ingvar Andersson 
sålde sin sista butik, Ica Glädjen i Upplands 
Väsby, 1993.

– Jag har många starka minnen, många roliga 
aktiviteter, resor och spännande leverantörs-
kontakter.  

Bilden visar en 
förstasida, Praktiskt 
Butiksarbete, som 1980 
var med och bevakade 
ett framträdande med 
Köttmästarklubben i tv, 
Ingvar Andersson 
längst till höger i bild.
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Lika väl tindrar 
våra ögon… 
Så närmar vi oss återigen juletiden. 
Lika väl som barnens ögon tindrar vid tanken 
på tomten, lika väl tindrar våra ögon vid 
tanken på julförsäljningen. Hoppas bara 
att kunderna stannar hemma och firar 
en traditionell svensk jul i stället för att 
utnyttja de många helgdagarna till att åka 
utomlands. Ingenting är så fint som en 
riktig svensk jul i hemmets lugna vrå. 

Det är viktigt att ge barn och barnbarn 
fina minnen från en jul hemma, med gran, 
tomte och doften av dopp-i-grytan. Inte kan 
det bli ett riktigt gott nytt år om man inte 
lyssnat på ”Ring klocka, ring” från Skansen? 
Traditioner är till för att följas och vidare-
befordras till kommande generationer. 
Om inte annat borde de väl visa lite hänsyn 
till alla köpmän som fyllt sina butiker med 
allsköns godsaker för att de skall kunna fira 
en riktig svensk jul. Lite tacksamhet borde 
man väl ändå kunna räkna med?

Med detta sagt vill jag önska er alla en 
Riktigt God Jul och ett Strålande Gott Nytt År. 
Jag vill också påminna er om vår fantastiska 
julgransplundring här på Adolfsberg den 
10 januari. Tag med dig barn eller barnbarn, 
eller plocka fram barnasinnet och kom utan 
barn. Julgransplundringen har blivit vårt 
mest besökta arrangemang, men ännu har 
vi inte behövt sätta ”lapp på luckan”. 
Finns det hjärterum så...

Ha en riktigt bra julförsäljning!

NÅGRA RADER FRÅN VD

 

Pulsen i Rotebro har fått en smakstart, enligt 
Michael Wremborn. 
– Vilken öppning, helt galet, vi fick hyra in extra-
kassor direkt och har beställt nya ordinarie kassor. 

Planerna på en tredje Pulsen-butik lever ändå 
vidare.
– Vi har ytterligare ett läge på gång, men det 
ligger en bit framåt i tid.

Värmdö Marknad hyser 4 500–5 000 kvadrat-
meter uthyrningsbar lokalyta. Kommer det 
en ny dagligvaruaktör till marknadsplatsen 
så är måhända City Gross Mat det troligaste 
alternativet.  

Pulsen skulle utmana Coop Forum, 
men föll på mållinjen. Värmdö Marknad 

hyser 4 500–5 000 kvadratmeter 
uthyrningsbar lokalyta. 

Expansiva Matrebellen Pulsen var 
nära en etablering på Värmdö 
Marknad vid Coop Forum. 

Pulsen i Flemingsberg, med handlaren Michael 
Wremborn i spetsen, fick en systerbutik i Prisextras 
tidigare lokaler i Rotebro, den 1 november. 

Michael Wremborn avslöjade i förra numret av 
Stockholmshandlar’n att en tredje butik var nära. 
Det handlade alltså om långt gångna förhandlingar 
om Värmdö Marknad. 
– Men vi hoppar av, det föll på finansieringen, 
två kompanjoner som drog sig ur, tyvärr. 
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Föll på mållinjen

PS. Själv åker jag 
naturligtvis till Småland 
över helgerna. Man har 
ju ett visst ansvar för 
Marcus julförsäljning 
i Ica Nära Liatorp      .

Genuin inspiration
Färskvaruklubben, tillsammans med Peters Mat & Vinhandel, hämtade inspiration hos 
förstklassiga italienska matproducenter under en studieresa i oktober. 
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Lika väl tindrar

Leif Jönsson och Erik Lindström blir 
frestade att köpa med sig nyplockad 
vit toscansk tryffel på olivgården 
i Sanminiato. 

Totalt 34 deltagare genomförde tredagarsresan till Emilia 
Romagna-regionen och Toscana, för att ta del av ett fullspäckat 
program med inte mindre än sex olika besök bland de kvalitetsdrivna 
och småskaliga producenter som Peters Mat & Vinhandel har 
nischat in sig på. 

– Vi har besökt Färskvaruklubben tidigare och fick nu frågan om 
vi ville vara med och arrangera en resa. Vi riktar främst in oss mot 
restaurang i vanliga fall så det var kul att resa med duktiga repre-
sentanter från dagligvaruhandeln, engagemang föder engagemang, 
säger Tom Telégin, son till företagets grundare Peter Telégin.

Gruppen hann bland annat med att besöka charkuteristen 
Gianferrari, som tillhör toppskiktet bland Parma-producenter, samt 
en av de äldsta balsamico-tillverkarna i Reggio Emilia – Cavalli. 
– Det mest spektakulära besöket, som jag tror att man minns bäst, 
det var en olivgård i Toscana, en otroligt generös och härlig familj, 
det är som att kliva in i en Fellini-film, avslutar Tom Telégin.  



Stockholms Livsmedelshandlareförening (SLHF)
Wivalliusgatan 25, 112 60 Stockholm

 Avsändare: JustNu Tryckeri, Varmvalsvägen 9, 721 30 Västerås

 Förnamn Efternamn / Förnamn Efternamn
Företagsnamn
Adress
Adress
Postadress

 STOCKHOLMSHANDLAR’N GES UT AV STOCKHOLMS LIVSMEDELSHANDLAREFÖRENING (SLHF) 

 Telefon: 08-441 79 50. Fax: 08-441 79 51. Post- och besöksadress: Wivalliusgatan 25, 112 60 Stockholm. 
VD: Ragnar Fransson 08-441 79 52. Chefsjurist: Kjell Jönsson 08-441 79 53. Ekonomiassistent: Eva Holmström 08-441 79 54. Konsult: Thomas Sundblom 
08-441 79 55. E-post: förnamn@slhf.nu alternativt info@slhf.nu Webbsajt: www.slhf.nu  Ansvarig utgivare för Stockholmshandlar’n: Ragnar Fransson. 
Redaktör: Martin Rosengren, 073- 983 86 76, martin.rosengren@telia.com  Grafi sk produktion: Ellens Grafi sk form & Produktion, Västerås. 

Nytt från Seniorklubben
Åter från svampskogen i dag, den 28/11, 
med full korg med trattkantareller! Samtidigt 
fick jag min dagliga dos med D-vitamin, 
alltså en dryg timme dagsljus.

Några viktiga datum:
• Julgransplundring på Adolfsberg 
 10 januari, 13.00–16.00
• Påskfest den 24 mars
• Möta våren-resa till Aten 18–22 april,
 kolla om det fins platser kvar

Ha en riktigt god jul och ett gott nytt år!

Olavi Ruuskanen Peldan, 
ordförande i Seniorklubben
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Kärlek, död och juridik 
Hos SLHF:s jurist Kjell Jönsson är de juridiska 
aspekterna av våra liv ständigt i fokus.
– Den ekonomiska familjerätten och affärs-
rätten möter varandra i hög grad hos våra 
medlemmar, berättar Kjell. 

Många tycker nog att de har koll på juridiken 
men de frågor som kommer till honom visar att 
det kanske inte alltid är så. Dessutom sker det 
hela tiden en rättsutveckling som gör att det 
som var sant i går kanske inte är det i dag. 
Och när våra liv förändras funderar vi inte alltid 
på juridiken, enligt Kjell.
– Ett allmänt råd är att med jämna mellanrum 
se över sin och familjens juridiska situation, 
inte bara när det sker en förändring. Och jag 
vill nog hävda att alla kan ha behov av att 
skriva testamente. 

Har du tänkt på vad som gäller i dag om dold 
samäganderätt? Till exempel: Du var sambo 
och köpte en fritidsfastighet i eget namn och 
för egna pengar. Men syftet var väl att du och 
din käresta skulle använda den gemensamt? 
Hade hen ändå på något sätt gjort det möjligt 
ekonomiskt för dig att köpa huset? Då är det 
fullt möjligt att ni i själva verket äger fastig-
heten med dold samäganderätt. Och hur är det 
egentligen med fritidsbåten?

Kjell Jönsson kan du enklast nå under kontors-
tid per mobiltelefon: 070-616 79 53.  

Trångt och mysigt 
SLHF:s kvinnliga nätverk samlades nyligen för 
en lyckad kväll på Adolfsberg med full aktivitet. 
Efter cupcake-baket som leddes av Britt-Marie 
Dreijer njöt man av god mat och trevligt sällskap. 
– Vi var 24 stycken som trängdes och mös i köket, 
vi ser redan fram emot nästa träff som blir till 
våren, säger klubbmästaren Catharina Berg.  

In memoriam 
Två av SLHF:s stora profi ler har lämnat oss. Sten Karlsson, tidigare köpman på Steens Ica i Sollentuna, 
avled den 19 november. Sten var mångårig styrelseledamot i SLHF och ordförande 1981–94. Han gjorde sig 
känd som en man med mycket bestämda åsikter, och som företrädare för Stockholmsköpmännen var han 
alltid redo att med engagemang och stor pondus försvara de privata köpmännens intressen. På senare år 
var han även entusiastisk spelare i Bridgeklubben. I samband med sin avgång som ordförande utsågs 
han till hedersledamot i föreningen. Begravningen sker i Sollentuna kyrka den 19 december kl 13.30.

Hasse Engström, tidigare köpman på Engströms Livs vid Nockeby Torg, avled den 23 november. Hasse var 
tredje generationens köpman, och även hovleverantör i tredje generationen. Som köpman var han, liksom sin 
far, mycket aktiv både inom Vivo/Favör och inom SLHF. Efter många år som styrelseledamot i föreningen över-
gick han, när han sålde butiken 1999, till att jobba deltid åt SLHF med ansvar bland annat för etablerings-
bevakning och arrangerande av resor. 2006 valde han att bli pensionär. Hasse var en kille som brann 
för privat handel. Han var en synnerligen glad och positiv person som alltid sa sin mening rakt ut utan 
några som helst omskrivningar. Begravning sker i Ekerö kyrka den 18 december kl 14.00.

SLHF framför sitt djupa beklagande till deras anhöriga och tackar för synnerligen värdefulla insatser 
för Stockholmshandeln.  

Föreningsresan till Guadeloupe samlade 20 glada 
resenärer, trots att det ju är en krävande långresa 
och trots att det endast fanns tvåveckorsalternativ. 

Hotellet hade precis öppnat efter orkansäsongen 
och vädrets makter var på gott humör. 
– Vi njöt solen och av en fantastisk service i och 
med den tidiga säsongen, ingen trängsel, inga köer, 
och spännande utflykter blev det också”, berättar 
SLHF:s ordförande Calle Iveroth.  
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Härliga Guadeloupe!

Funktionärsmiddag 
I slutet av november bjöd styrelsen in samtliga 
valda föreningsfunktionärer från Karriärklubb till 
Seniorklubb till en träff i Villa Adolfsberg. 

Tanken var att ge ett lite mer påtagligt tack till 
alla dem som jobbar för att föreningsverksamheten 
skall hållas igång och utvecklas. Av 36 inbjudna 
funktionärer kom 32! Man hade en mycket trevlig 
kväll tillsammans där man åt en väldigt god 
middag, underhölls av en trubadur och för övrigt 
umgicks och pratade om föreningen och om mycket 
annat. Att döma av reaktionerna efter middagen så 
var detta ett initiativ som omedelbart förvandlades 
till en tradition.  

 till Aten 18–22 april,

fick jag min dagliga dos med D-vitamin, 

 på Adolfsberg 

 till Aten 18–22 april, till Aten 18–22 april,




