
DU SOM ÄR LIVSMEDELSHANDLARE 
- ÄR DU MEDLEM I

Stockholms Livsmedelshandlareförening, SLHF, är en förening för privata 
köpmän. Den har till uppgift att tillvarata medlemmarnas intressen genom att 
verka för fri köpenskap i Stockholms län. Huvuddelen av medlemmarna driver 
butiker anslutna till Ica eller Vi, men även andra köpmän som uppfyller kraven 
är naturligtvis välkomna som medlemmar.

Medlemskapet i SLHF är personligt för köpmannen, och vi har cirka 250 aktiva med-
lemmar samt ungefär lika många f.d. köpmän med respektive som medlemmar i Se-
niorklubben. Förutsättningen för aktivt medlemskap är att man driver en dagligvaru-
butik i Stockholms län, samt att man - eventuellt tillsammans med kompanjon eller 
familjemedlem - äger sin butik till mer än 50 %. 

SLHF bildades 1892 och skall enligt sina stadgar ”tillhandahålla kvalificerad och 
konfidentiell rådgivning, biträda medlemmarna i kontakter med myndigheter, med-
verka till erfarenhetsutbyte över blockgränserna samt underlätta och utveckla med-
lemmarnas arbete i butikerna.” Vad detta betyder i konkret verksamhet kan Du läsa 
mer om på nästa sida. 

SLHF har sitt kansli och sina föreningslokaler i Villa Adolfsberg på Wivalliusgatan 25 
på Kungsholmen, strax intill bron över till Lilla Essingen. Föreningen äger och förval-
tar dessutom en större kontorsfastighet på Regeringsgatan i centrala Stockholm, 
och det är avkastningen från den fastigheten som till övervägande del finansierar 
föreningens verksamhet. 

Att vara medlem i SLHF är en förmån förbehållen ett fåtal. Vår ambition är inte att bli 
så många som möjligt, utan att bli så bra som möjligt för dem som kvalificerar sig 
som medlemmar. Entreprenörskap, engagemang, professionalitet, öppenhet och 
kollegial respekt ska prägla hela vår verksamhet. Att vi dessutom har trevligt när vi 
träffas är en självklarhet. 

Tycker Du att det känns som att Du kan känna Dig hemma i den här miljön är Du 
väldigt välkommen att ansöka om medlemskap. 

Calle Iveroth, ordförande 



RÅDGIVNING 
Som medlem i SLHF står Du aldrig ensam. Vår jurist 
hjälper inte bara till med i stort sett alla typer av juridis-
ka problem, utan Du kan också använda oss som 
”bollplank” i många andra frågor. Vi är alltid fokuserade 
på att ge dig bästa tänkbara hjälp och står helt fria från 
lojaliteter mot andra än våra medlemmar. Naturligtvis 
behandlar vi alla frågor under absolut sekretess. 

UTBILDNING 
Vi arrangerar kurser och seminarier i ämnen som berör 
våra medlemmar. Utbildningar som gäller ålderskon-
troll, säkerhet och andra praktiska ”procedurer” genom-
för vi med egen personal, i andra fall kan vi engagera 
externa föreläsare. 
Vi har också under åren arrangerat ett stort antal stu-
dieresor öppna för alla medlemmar. 

FÄRSKVARUKLUBBEN 
Om du så önskar kan din butik bli medlem i Färskvaru-
klubben som har till syfte att höja färskvarukompeten-
sen hos handlarna och butiksmedarbetarna. Klubben 
anordnar huvudsakligen kvällsträffar med ledande 
färskvaruleverantörer. Träffarna, normalt åtta stycken 
om året, genomförs oftast i SLHFs Villa Adolfsberg, 
men också hos producenterna. FVK arrangerar även 
intressanta studieresor. 
Är ditt företag medlem i FVK får ni, i mån av plats, 
skicka så många deltagare ni vill. 

UTBILDNINGSSTIPENDIER 
Via våra utbildningsstiftelser och fonder delar vi varje 
år ut ett mycket stort antal stipendier för vidareutbild-
ning av personalen i medlemmarnas butiker. Alla an-
ställda i medlemmarnas butiker har, fr.o.m. kalender-
året efter det att medlemskapet beviljats, möjlighet att 
söka, och 2010 delade vi - tillsammans med Viktualie-
handlarnas Pensionsinrättning - ut cirka 1,6 miljoner 
kronor till 51 stipendiater. Stipendiet täcker kursavgifter 
upp till 50.000 kronor medan butiken står för ev. resor, 
kost, logi och andra kringkostnader. 

UNDERSTÖDSVERKSAMHET 
SLHF har även några stiftelser och fonder som delar ut 
understöd till behövande medlemmar, f.d. medlemmar 
och f.d. anställda i medlemmarnas butiker. 

KARRIÄRKLUBBEN 
Under 2010 startades en ”karriärklubb” för yngre an-
ställda som har ambition att utvecklas i arbetet och 
kanske på sikt vill bli köpmän. Klubben kommer att 
erbjuda såväl intressanta seminarier och studieresor 
som trevliga arrangemang av mer ”socialt” slag. 

FAMILJERESOR
Våra familjeresor är ett mycket uppskattat inslag i verk-
samheten. Tillsammans med andra medlemmar och 
deras familjer reser vi till något spännande resmål för 
att sola, bada och bara vila upp oss. Naturligtvis blir det 
mycket ”butikssnack”, men också många trevligheter i 
största allmänhet. 2010 års resa går till Kap Verde och 
kommer att ha ett 50-tal deltagare i blandade åldrar. 

SENIORKLUBBEN 
I vår Seniorklubb, som är öppen för medlemmar som 
lämnat den aktiva butiksdriften, arrangeras massor av 
trevligheter som fester, utflykter, resor, teaterbesök 
m.m.
Seniorklubben har även en bridgeklubb med ett 40-tal 
spelare som träffas på Adolfsberg varje vecka. 

VILLA ADOLFSBERG 
Som medlem i SLHF kan du hyra sällskapsvåningen i 
Villa Adolfsberg, som är en av Stockholms absolut trev-
ligaste festlokaler. Vare sig det är en liten middag för 
några vänner eller ett födelsedagskalas eller bröllop 
med 100-talet gäster så fungerar lokalerna lika bra. 
Här ordnas också klubbkvällar med öppet hus för alla 
medlemmar där man kan titta in för att ta en fika eller 
en öl, spela lite boule eller bara träffa några kollegor 
och koppla av en stund. 

STOCKHOLMSHANDLAR´N 
I vår medlemstidning Stockholmshandlar´n som kom-
mer ut med 4 nummer per år har vi inte bara markna-
dens bästa koll på vad som händer på etableringsfron-
ten i Stockholm, utan vi berättar också om mycket an-
nat som händer i dagligvaruvärlden och i vår verksam-
het.

HEMSIDA 
Gå gärna in på vår hemsida www.slhf.nu så kan du 
läsa mer om vår verksamhet. Där finns också ett kalen-
darium där du kan se vad som händer under den när-
maste framtiden. 

MEDLEMSKAP 
Medlemskap i SLHF kostar 2010 1.000 kronor per år 
och erhålls efter beviljad ansökan på vidstående blan-
kett. 
SLHF:s presidium består av Karl-Erik Iveroth, Ica Nära 
Nyckelby, ordf., Leif Jönsson, Ica Metro Täby Centrum, 
1:e v. ordf. samt Lars Thelin, Vi Matpressen, 2:e v. 
ordf.. VD är Ragnar Fransson som också mer än gärna 
svarar på frågor om medlemskap etc. på tel 08-441 79 
52 eller via mail ragnar@slhf.nu. 

VÄLKOMMEN MED DIN ANSÖKAN!

ERBJUDER SINA MEDLEMMAR FÖLJANDE: 



Personuppgifter 

Medlemstyp (Kryssa ett alternativ) 

Butik och bolagsuppgifter (Huvudbutik om fler butiker innehas) 

Adress för utskick o.dyl. (Kryssa ett alternativ) 

Övrigt 

OBS! I det fall jag söker medlemskap som aktiv medlem intygar jag även att jag, ensam eller tillsammans med närståen-
de/kompanjon, har aktiemajoritet i ovannämnda butiksbolag. (Bif. kopia på eller utdrag från bolagsstämmoprotokoll.) 

Medlemsansökan ( Texta gärna! )

Namn Personnummer (valfritt)
    
Postadress (hem) Telefon hem
    
Postadress Telefon mobil
    
Postnr. och ort Telefon annat
    
E-post adress

           Aktiv medlem (Aktiemajoritet - egen eller tillsammans med närstående/kompanjon - i butiksbolaget krävs!) 

           Passiv medlem (Öppet för exempelvis dotterbolagsköpmän, övriga bolagsmän, fabrikanter m.fl.) 

Butiksbolagets namn Org..nummer
    
Butikens arbetsnamn Telefon butiken
    
Besöksadress Fax nummer

    
Postadress Alternativt telefon nummer
    
Postadress Butikschef
    
Postnr. och ort Färskvaruansvarig
    
Hemsida (Internet)

Företräder även följande butiker/verksamheter:

            Hem adressen               Butikens adress 

            Önskar även bli medlem i Färskvaruklubben (Kostnad 2000:-/ år / butik) 

Datum och ort

Underskrift

Behandlad vid styrelsesammanträde ___________ 
Beviljad            Avslagen 

Skickas till: SLHF, Wivalliusgatan 25, 112 60 Stockholm. Tel 08-449 79 52
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Butiksbolagets namn

Postadress (hem)
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Postnummer och ort
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Postadress

Postnummer och ort
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Aktiv medlem
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Önskar även bli medlem i Färskvaruklubben ( kostnad 2000:- / år / butik )

Butikens adress

Passiv medlem

Aktiemajoritet - egen eller tillsammans med närstående/kompanjon - i butiksbolaget krävs!

Öppet för exempelvis dotterbolagsköpmän, övriga bolagsmän, fabrikanter m.fl

E-post

Hemsida (Internet)

Företräder även följande butiker/verksamheter

Personnummer (Valfritt)

Org.nummer

Telefon hem

Telefon butiken

Telefon mobil

Fax nummer

Telefon annat

Alternativt telefonnummer

Butikschef

Färskvaruansvarig

Underskrift

Medlemstyp

Butik och bolagsuppgifter

Adress för utskick o.dyl (kryssa ett alternativ)

Övrigt

Personuppgifter
Medlemsansökan

OBS! I det fall jag söker medlemskap som aktiv medlem intygar jag även att jag, ensam eller tillsammans med närstående/kompanjon, 
har aktiemajoritet i ovannämnda butiksbolag ( Bif. kopia på, eller utdrag från, bolagsstämmoprotokoll.)

Skickas till: SLHF, Wivalliusgatan 25, 112 60 Stockholm. Tel 08-449 79 52
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