
MEDLEM I SLHF—  
VAD BETYDER DET? 

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, Hemköp eller Matrebellerna, men även andra köpmän 
som uppfyller kraven är naturligtvis välkomna som medlemmar.  
 
Medlemskapet i SLHF är personligt för köpmannen, och vi har cirka 200 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 med ett brett sortiment i Stockholms län, samt att man - eventuellt tillsammans 
med kompanjon eller familjemedlem - äger sin butik till mer än 50 %. Om man inte 
är majoritetsägare i sitt butiksbolag kan man beviljas ett passivt medlemskap vilket 
betyder att man kan ta del av vissa medlemsförmåner, men inte alla. 
 
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 följande sidor. 
 
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. 
 
I den här lilla broschyren vill vi berätta vad ett medlemskap innebär och vilka möjlig-
heter det ger. Vi är naturligtvis alltid tacksamma för tips och synpunkter från våra 
medlemmar . 
 

Catharina Berg, ordförande 



 

FAMILJEAKTIVITETER 
Varje år har vi några aktiviteter på Adolfsberg 
som riktar sig till medlemmarnas familjer. Året 
börjar med Julgransplundringen där vi leker, 
dansar, käkar varm korv och naturligtvis kastar ut 
granen. När våren kommer är det dags för Grill-
fest med mat, tipspromenad, boule, pilkastning 
och trevligt umgänge. När så höstmörkret börjar 
komma så arrangeras vår traditionella Kräftskiva 
med svenska kräftor och klassiska tillbehör. För 
den lite mer ”äventyrlige” arrangeras också en 
Surströmmingsfest. 
 
ÅRSMÖTE OCH ÅRSFEST 
I slutet av april/början av maj är det dags för före-
ningens årsmöte dit alla medlemmar naturligtvis 
är välkomna (även om det bara är de aktiva som 
har rösträtt). På årsmötet delas också årets ut-
bildningsstipendier ut, och de glada stipendiater-
na firar tillsammans med oss på Årsfesten med 
stor middag, underhållning och dans. 
 
UTBILDNINGSSTIPENDIER 
Dessvärre är det enbart Stiftelsen Otto och Elsa 
Rietmanns Stipendiefond som står öppen även 
för de passiva medlemmarna och deras an-
ställda. Stipendiet täcker kursavgifter upp till 
55.000 kronor medan butiken står för ev. resor, 
kost, logi och andra kringkostnader. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
VILLA ADOLFSBERG 
Som medlem i SLHF kan du hyra sällskapsvå-
ningen i Villa Adolfsberg, som är en av Stock-
holms absolut trevligaste festlokaler. Vare sig det 
är en liten middag för några vänner eller ett födel-
sedagskalas eller bröllop med 100-talet gäster så 
fungerar lokalerna lika bra. 
Naturligtvis kan du också använda våra lokaler 
för kick-offer, utbildningskvällar och personalfes-
ter för din butik. 

 
FAMILJERESOR 
Våra familjeresor brukar ordnas vart annat år och 
är ett mycket uppskattat inslag i verksamheten. 
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. Vi har under  de 
senaste åren bl.a. besökt Mexico, Kap Verde, 
Mauritius och Curacao med deltagare i blandade 
åldrar. 2018 går resan till  Sri  Lanka. 
 
STOCKHOLMSHANDLAR´N 
I vår medlemstidning Stockholmshandlar´n som 
kommer ut med 4 nummer per år har vi inte bara 
marknadens bästa koll på vad som händer på 
etableringsfronten i Stockholm, utan vi berättar 
också om mycket annat som händer i dagligvaru-
världen och i vår verksamhet. 
 
HEMSIDA 
Gå gärna in på vår hemsida www.slhf.nu så kan 
du läsa mer om vår verksamhet. Där finns också 
ett kalendarium där du kan se vad som händer 
under den närmaste framtiden. 
 
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. 
 
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. 
 

 

ERBJUDER SINA AKTIVA OCH PASSIVA MEDLEMMAR FÖLJANDE: 



UTVECKLING/TRIVSEL 
Vi arrangerar seminarier och temakvällar i ämnen 
som berör våra medlemmar, både i egenskap av 
köpmän och som privatpersoner.  Det kan gälla 
allt mellan pensionsfrågor och generationsskiftes-
planering. 
Ibland är vi också mindre seriösa och arrangerar 
en whiskyprovning eller tittar på en bra match 
tillsammans. Har du några bra idéer för kvällsar-
rangemang är vi alltid öppna för förslag. 
 

STUDIERESOR 
Vi har också under åren arrangerat ett stort antal 
studieresor. Ibland öppna för alla medlemmar, 
ibland bara för medlemmarna i Färskvaruklubben.   
Det har varit kortare resor i Sverige för att lära 
oss mer om renköttsproduktion i Idre eller fiskpro-
dukter i Bohuslän, men också längre resor till 
Tjeckien (öl), Polen (kött), London (butiksut-
veckling), Paris (färskvaror) och till Toscana 
(färskvaror). 
 

FÄRSKVARUKLUBBEN 
Om du så önskar kan din butik bli medlem i 
Färskvaruklubben som har till syfte att höja färsk-
varukompetensen hos handlarna och butiksmed-
arbetarna. Klubben anordnar huvudsakligen 
kvällsträffar med ledande färskvaruleverantörer. 
Träffarna, normalt åtta stycken om året, genom-
förs oftast i SLHFs Villa Adolfsberg, men också 
hos producenterna. FVK arrangerar även intres-
santa 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 
vidareutbildning av personalen i medlemmarnas 
butiker. Alla anställda i medlemmarnas butiker 
har, fr.o.m. kalenderåret efter det att medlem-
skapet beviljats, möjlighet att söka, årligen delar  
vi - tillsammans med Viktualiehandlarnas Pens-
ionsinrättning - ut  1,6-2,0 miljoner kronor till mel-
lan 35-50 stipendiater. Stipendiet täcker kursav-
gifter upp till 55.000 kronor medan butiken står för 
ev. resor, kost, logi och andra kringkostnader. 

KARRIÄRKLUBBEN 
Under 2010 startades en ”karriärklubb” för yngre 
anställda som har ambition att utvecklas i arbetet 

och kanske på sikt vill bli butikschefer eller köp-
män. Klubben arbetar genom att erbjuda såväl 
intressanta seminarier och studieresor som trev-
liga arrangemang av mer ”socialt” slag där erfa-
renhetsutbyte och nätverkande står i centrum. 
 

KVINNLIGT NÄTVERK 
Vårt Kvinnliga Nätverk riktar sig både till kvinnor 
som driver butiker och sådana som har en re-
spektive som arbetar som köpman. Nätverket 
arrangerar ett par träffar om året med ett - oftast 
ganska lättsamt - program vars syfte egentligen 
är att ge deltagarna en möjlighet att utbyta erfa-
renheter och knyta kontakt med andra i samma 
situation. Nätverket är mycket informellt och om 
man anmäler intresse så får man löpande inform-
ation om aktiviteterna via e-post. 
 

ENGAGEMANG 
Som aktiv medlem är man också valbar som sty-
relseledamot i föreningen och dess stiftelser. Är 
man intresserad av att göra en insats för Stock-
holmshandlarna så erbjuder SLHF en väldigt bra 
plattform.  
 

 
 
 
 
 
SKÄR-
GÅRDSHANDLARNA 
Skärgårdshandlarna är en fristående men dock 
nära anknuten förening till SLHF med syfte att 
vara en intresseorganisation för butiker utan land-
förbindelse eller Vägverksfärja. Vid sidan av att 
driva specifika skärgårdsfrågor som varuleveran-
ser etc. så samverkar man också när det gäller 
marknadsföring och varuinköp. 
 

 

ERBJUDER DESSUTOM SINA AKTIVA MEDLEMMAR FÖLJANDE: 




