
”Den sociala biten 
 är viktigast”
Valberedningen föreslår Magnus 
Agrell, Ica Supermarket Käppala på 
Lidingö, till ny 1:e vice ordförande.
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Catharina Berg, Ica Nära Rösjöhallen i Täby,  
är en verklig föreningsmänniska. 

–  Föreningslivet har engagerat mig i alla år, förr 
var det mycket med barnens aktiviteter, jag var alltid 
klassmamma också. Jag har blått bälte i jiu-jitsu och 
tränade barngrupper under tio år, jag var även ledare 
för Unglottorna. Ja, går jag med i något så vill jag 
engagera mig och göra mitt bästa, samtidigt som jag 
tycker den sociala biten är väldigt kul.

Efter tio år inom SLHF:s styrelse föreslås Catharina  
nu alltså av valberedningen till ny ordförande efter 
Calle Iveroth, som avgår i samband med föreningens 
125:e årsmöte och jubileum. 

–  Det är väldigt roligt att få sitta i styrelsen,  
det är en fantastisk grupp som har väldigt mycket 
engagemang.

–  Det är styrelsens gemensamma driv som ska 
föra föreningen framåt, med målet att skapa så mycket 
medlemsnytta som möjligt, fortsätter Catharina.

Catharina har även fungerat som adjungerad medlem 
av Seniorklubbens styrelse, samtidigt som hon ansvarar 
för SLHF:s Kvinnliga nätverk. Hon har även fina minnen 
från Bridgeklubbens bridgekurs. 

–  Bridgen är härlig. Vi har en fantastisk senior-
verksamhet. En av de stora utmaningarna framåt blir 
att även få med oss fler aktiva handlare i förenings-
verksamheten.  

1985 började Catharina jobba på Ica Nära Rösjöhalles 
kontor. Tillsammans med maken Christer Berg köpte 
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Valberedningens övriga förslag: Ove Ekman, 
Hemköp Telefonplan, Fredrik Ohlsson, Hemköp 
Vendelsö, Hans Lundgren, Ica Nära Karlaplan och 
Jan Lindberg, Ica Supermarket Fridhemsplan.

Nya suppleanter, förslag: Frank Thelin, Hemköp 
Huddinge och Peter Frej, Ica Nära Stavsnäshallen.

Avgående: Ordförande Calle Iveroth, Ica Nära 
Nyckelby och Lars Thelin, Hemköp Matpressen. 

hon butiken, år 2000. Catharina jobbar alltjämt  
främst med administrationen, Christer tar hand om 
driften i första hand.

–  Vi är en familjär butik med starkt färskvaru-
fokus. Vi har en av sönerna och vår dotter med oss 
i butiken.

Efter intervjun med Stockholmshandlar’n väntar Ica 
Nära Rösjöhallens personalkonferens, Catharina och 
Crister Berg behövde aldrig fundera över lokalvalet.

–  Vi har förstås hyrt in oss på Adolfsberg.  n

Catharina kan bli nummer ett
Catharina Berg föreslås till ny ord-
förande för SLHF. Därmed kan hon  
bli den första kvinnliga ordföranden 
i föreningens 125-åriga historia. 

Magnus Agrell invaldes till styrelsen som suppleant 
2014. Han framhåller den sociala kontakten med  
kollegorna som den viktigaste faktorn bakom  
föreningsengagemanget.

– Stipendiearbetet är också väldigt givande  
och stipendierna innebär ju en häftig möjlighet för 
alla våra medlemmars anställda.

Villa Adolfsberg är också något som ligger Magnus 
varmt om hjärtat.

–  Adolfsberg handlar först och främst om med-
lemsnytta, vi tittar nu brett på hur vi kan utveckla för 
att skapa de bästa lösningarna för att få fler att ta 
vara på möjligheten att använda huset.

–  Samtidigt måste vi förvalta fastigheten på  
Regeringsgatan på bästa sätt, vars intäkter gör  
all medlemsnytta möjlig.

Magnus Agrell driver Ica Supermarket Käppala som 
egen handlare sedan 2005, tidigare drevs familjens 
Lidingö-butiker inom kompanjonskap tillsammans 

med systern och svågern. Butikens omsättning har 
vuxit från 35 till cirka 77 miljoner kronor netto sedan 
dess, trots att konkurrensen har tätnat betänkligt på 
ön under senare år. 

– Lönsamheten och att hitta rätt personal är den 
stora utmaningen just nu, att bygga utifrån personer 
som vill något med yrket. Men vi har fått till en stark 
ledningsgrupp och det blåser positiva vindar, avslutar 
Magnus Agrell.  n



När Handenterminalen omvandlas 
till Haningeterrasen får ”Blicken”, 
områdets högsta hus och land-
märke, en Coop-butik.

Höghuset Blicken reser sig med 18 våningar från den 
tidigare bussterminalen, som sänks till samma nivå 
som utgången från pendeltågen. Blicken blir först ut 
med inflyttning på det nya området Haningeterrassen, 
som får cirka 600 nya bostäder, ett planerat specialist-
sjukhus, biograf, butiker och restauranger. 

Butiken inviger troligen samtidigt som huset  
i övrigt, kvartal två eller tre 2018. Butiken om cirka 
800 kvadratmeter får huvudingång från kollektiv-
trafiken och plan ett, själva huset har huvudingång 
från ett högre plan som ligger i nivå med Nynäsvägen.

Det blir en Coop-butik som öppnar i det nya trafikläget, 
enligt vad Stockholmshandlar’n erfar, även om det inte 
bekräftas av byggherren Riksbyggen. Coop är ju för övrigt  
ingen överraskning i sammanhanget, Coop och Riks-
byggen ingår i samma familj av folkrörelseföretag,  
KF är också storägare i Riksbyggen. 

–  Vi förhandlar med en aktör i dagsläget, vi bör 
landa i ett färdigt avtal inom kort, säger projekt-
ledaren Blenard Saraci.

Coop-butiken blir Haningeterrassens områdesbutik 
och kan även se fram emot bra flöden från bussar och 
pendeltåg. Haninge Centrum med Hemköp ligger cirka 
200 meter bort. Blicken är en del i Riksbyggens pilot-
projekt ”Innovativ parkering”, som går ut på att göra 
människor uppmärksamma på andra alternativ än bilen. 
Därmed byggs endast 0,5 parkeringsplatser per  
lägenhet och butiken får ingen kundparkering.  n

Lidl till ”Flempan”
Skanska färdigställer det första bostadskvarteret 
i Flemingsbergsdalen till sommaren. Lidl kommer 
att etablera i Hebas fastighet med 184 hyres-
lägenheter.  Därmed hamnar Lidl mitt emot Ica 
Maxi-fastigheten, som även inrymmer en sporthall. 

Lidl etablerar i Flemingsbergsdalen alldeles intill nya Ica Maxi Flemingsberg.
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Coop 
till landmärket

Blicken

Coop öppnar i anslutning till Haninges nya knutpunkt för kollektivtrafiken, butiken inviger i det framväxande området 
Haningeterrassens högsta hus och landmärke, ”Blicken”, under 2018.

–  Butiken står klar under kvartal tre eller 
fyra och får en totalyta på 1 500 kvadratmeter. 
Flemingsbergsdalen kommer att växa något enormt 
under kommande år, säger Johan Augustsson, 
fastighetsdirektör på Lidl.  n
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Lågpris-offensiv 
i Skärholmen
Netto etablerar samtidigt som Lidl nära nog fördubblar ytan i Skärholmen.

•  ÖSTERMALM. Coop inviger i centrala Norra  
Djurgårdsstaden den 23 mars. Butiken får cirka 
1 200 kvadratmeter totalyta, varav cirka 800 
kvadratmeter säljyta. Butiken etableras i botten-
våningen till kvarteret Hornslandet som uppförs  
av det kommunala bostadsbolaget Stockholmshem. 
Stockholmshandlar’n rapporterade om etableringen 
redan 2013, projektet har under slutförandet 
försenats med omkring ett år.

•  KUNGENS KURVA. KF Fastigheter har undertecknat  
ett intentionsavtal med Huddinge kommun som 
går ut på att pröva om KFF:s fastigheter i Kungens 
kurva samt kommunens intilliggande mark kan 
planläggas för bostäder. En tidig bedömning är att 
det kan byggas cirka 4 200 lägenheter med kom-
pletterande service i området. Därmed skrinläggs 
sannolikt de tidigare ambitionerna om en stor-
marknadsetablering vid fastigheten. Om detalj-
planearbetet fortskrider enligt intentionerna, 
då satsar Coop troligen på en områdesbutik till 
den nya stadsdelen.

•  STOCKHOLM. Nu är investeringsbeslutet taget, 
en totalförnyelse av Hemköp City inleds inom kort, 
med syftet att butiken ska återta positionen som 
kedjans främsta flaggskeppsbutik. Nyinvigningen 
blir i augusti.

– Fantastiskt roligt att Hemköp gör satsningen 
och att få vara med på resan, vi blir Stockholms 
bästa och modernaste innerstadsbutik. Färskvaru-
sortimentet med bufféer, catering, sushi och alla 
typer av färdigmatslösningar blir oslagbart,  
säger butikschef Niklas Persson.
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En av årets trevligaste 
uppgifter

När detta skrivs är jag spänd av förväntan 
inför årets stipendiatuttagning. Det är en  
av årets absolut trevligaste arbetsuppgifter, 
och precis som tidigare år har vi väldigt 
många bra ansökningar. Vi har fått in drygt 
100 kandidater, och det kommer att ta styrelsen 
3,5 dagars intensivt arbete att sålla fram de 
absolut bästa. Innan dess har jag gått igenom 
samtliga ansökningar för att se om de är 
kompletta, och om så inte är fallet har den 
sökande fått ett mail/brev med uppmaning  
att komplettera. Förvånande nog finns det 
ett antal som inte finner det mödan värt att 
skicka in sitt gymnasiebetyg eller vad det 
nu är som fattas, och då gör de naturligtvis 
jobbet lätt för stipendienämnden. En tydligare 
signal om dåligt engagemang kan man  
knappast få. 

Men bortsett från det så är det fantastiskt  
att ta del av all energi och allt engagemang 
som finns bland våra medarbetare. I år har  
vi 1,8 miljoner kronor att fördela, varav  
1,1 miljoner kronor från våra vänner i Viktualie-
handels Societeten. Det kommer att räcka  
till många stipendier, vilket betyder mycket 
ungdom på Årsfesten, som ju i år också  
är jubileumsfest. 

Jag har under det gångna året jobbat  
mycket tillsammans med Björn Edsta för  
att ta fram material till vår Jubileumsbok.  
Det blir inte en vanlig ”historielektion”  
utan något betydligt bredare. Under rubriken 
”Mat, Människor och Handel i Stockholm  
under 125 år” berättar Björn inte bara vår, 
utan också Stockholmshandelns historia, 
tillsammans med en beskrivning hur våra 
kunders vanor har förändrats över tiden. 
Naturligtvis kommer alla medlemmar att  
få var sitt exemplar. SLHF har en historia  
som dagens köpmän kan vara mycket  
stolta över, och som inspirerar till ständig 
utveckling av föreningsverksamheten.

Vi ses på Årsmötet!

Netto etablerar i en del av Coop Extras tidigare 
lokaler. Butiken får cirka 1 100 kvadratmeter total-
yta, varav cirka 800 kvadratmeter säljyta. Butiken 
inviger ”under våren”. 

Coop kastade in handduken för två år sedan  
i Skärholmen Centrum, även Ica Kvantum har haft 
det omvittnat tungt bakåt i tiden. Centrumledningen 
har genomfört förändringar för att lyfta tillgänglig-
heten för dagligvarudelen, med Systembolaget.  
Det tillkommer även en orientalisk livsmedelsbutik, 
vägg i vägg med Netto.

Ni etablerar i ett tufft läge? 
–  Ja, men Netto är inte Coop eller Ica, och det har 
hänt väldigt mycket i Skärholmen som innebär en 

väsentlig förbättring. Därför har vi beslutat att prova, 
säger Peter Jakobsen, etableringschef på Netto.

Nettos återtåg till Stockholmsmarknaden har gått 
trögt, Skärholmen blir Nettos fjärde läge i länet, 
vid sidan av Sollentuna, Södertälje och Aspudden. 
Men nu är kedjan i en expansiv fas, med ”en liten 
handfull” pågående projekt i Stockholm, enligt 
Peter Jakobsen. 

Samtidigt växer alltså Lidl, som har tagit över grann-
lokalen i Skärholmen. Butiken uppgraderas och utökar 
från cirka 700 till cirka 1 300 kvadratmeter totalyta.

– Projektet är påbörjat och vi beräknar att 
vara klara innan hösten, säger Johan Augustsson, 
fastighetsdirektör på Lidl.  n

Folk & butik
•  SICKLA. Paradiset  
invigde den 25 januari 
kedjans tredje butik om 
cirka 1 500 kvadratmeter, 
vid Sirocco-huset i Sickla. 
Partners är bland andra 
Värmdö Bryggeri, som brygger öl och sprider kunskap 
om ölkultur i butiken. Inom kort tillkommer även  
Taku Taku som serverar veganska tacos.

–  Det går som tåget i Sickla, vi trivs väldigt bra  
med läget, gästerna och fastighetsägaren, säger  
vd och grundare Johannes Cullberg.
    
•  NACKA. Hemköp med 
butikschef Joselin Mella, 
bilden, i spetsen invigde 
i Nacka Forum torsdagen 
den 23 februari. Satsningar  
på hållbarhet märks inom 
ekologiskt och vegetariskt, men även när det gäller att 
lyfta fram miljömärkt inom kroppsvård och grovkem. 
Axfoods miljöchef Åsa Domeij gästade invigningen  
för att prata hållbarhet med premiärkunderna.  

•  HANINGE. Nu bekräftar Matvärlden att man  
siktar på en etablering vid Gudöbroleden i Haninge,
nära Ica Maxi och Biltema, precis som Stockholms-
handlar’n tidigare har spekulerat om. Inget är dock 
klart ännu, och Muhittin Tayli, handlaren bakom Mat-
världen-konceptet i Veddesta och Tensta, tar nu hjälp 
av konsulter för att komma fram bättre i exempelvis 
Haninge, när det gäller etableringsprocesserna.

–  Vi siktar på att växa till 7–8 butiker inom tio år, 
med en årsomsättning runt 3–4 miljarder kronor, 
säger Muhittin Tayli. n

Foto: Hemköp



Nytt från Seniorklubben

Det blev ingen vårresa men vi planerar att resa till Andalusien i höst, 
titta efter inbjudan som kommer de närmaste veckorna!

Viktiga datum:
•  Påskfest, den 29 mars.
•  Årsmöte och 125-årsjubileumsfest, den 6 maj.
•  Vårfest, den 30 maj.

Ta vara på våren och försommaren på bästa tänkbara sätt, vi ses!

Olavi Ruuskanen Peldan, ordförande i Seniorklubben

Stockholms Livsmedelshandlareförening (SLHF)
Wivalliusgatan 25, 112 60 Stockholm
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Ett hejdundrande jubileum 
SLHF:s årsmöte och 125-årsjubileum blir en storstilad och stjärnspäckad historia som inte bör missas,  
håll utkik efter inbjudan! 

Det historiska årsmötet kommer att hållas på 
Sheraton, varpå en båttransport följer till vackra 
Vinterviken i Gröndal. 

Kvällens konferencier är ingen mindre än 
komikern och skådespelaren Mikael Tornving, han 
kommer att leda festligheterna med en jämtländsk 
fast men lättsam hand, maximal professionalitet 
kan utlovas. Mikael Tornving kommer även att göra 
korta nedslag i Björn Edstas nya jubileumsbok  
om SLHF, utan att det blir någon historielektion.     

Stjärnkrögaren Markus Aujalay, bland annat känd 
som omutlig jurymedlem i TV4 och ”Sveriges 
mästerkock”, har förberett en jubileumsmeny 
på festvåningen Winterviken. 

Nobels stora dynamitfabrik i tegel, byggd 1891,  
är som gjord för att ha fest i. I stället för kristall-
kronor pryds taket av vackra takbjälkar, golvet 
av gedigen träplank andas också anrik historia, 
precis som det anstår ett 125-årsjubileum. Plundrings-

rekord! 
Fler än 150 personer gästade SLHF:s  
populära julgransplundring, nytt rekord!

Den sjunde upplagan av SLHF:s medlems-
aktivitet för hela familjen orsakade gemytlig 
trängsel på Villa Adolfsberg, med fler än  
80 glada barn. Alla sedvanliga ingredienser 
fanns på plats såsom korv med bröd, tävlingar, 
dans kring – och utkastning av – granen.  
Den skicklige trollkarlen var nog, återigen,  
den attraktion som flertalet såg fram emot 
mest av allt.  n

Högsta klass utlovas även när det gäller under-
hållningen, även om detaljerna inte avslöjas 
i dagsläget. 

–  Hela arrangemanget blir extra allt, det blir 
många bra artister och full fart hela kvällen, 
lovar SLHF:s vd Ragnar Fransson.  n
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Konferencier Mikael Tornving.

Stjärnkrögaren Markus Aujalay.
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