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Det talades tidigt i planeringen av
Barkarbystaden och Barkarby handels-
område om att det kunde bli aktuellt
med en stormarknad. Men som bekant
har kommunen senare beslutat att bara
släppa fram en större dagligvarubutik. 

Stormarknaden kommer att bli
huvudaktör i ett nytt handelsområde som
ska uppföras i Veddesta, vid korsningen
av Nettovägen-Viksjöleden, nära av- och
påfarten till E18. Det måste betecknas
som ett drömläge. 

15 000 KVADRATMETER
Här sitter CA Fastigheter-koncernen 
som ägare till den så kallade Kodak-
tomten på 100 000 m2. Fastighets-
bolaget har också möjlighet att av 
kommunen förvärva ytterligare 10 000 m2

mark i riktning mot järnvägen och E18. 

Tanken är att riva samtliga befintliga
byggnader på tomten och skapa runt 
30 000 m2 handelsytor, preliminärt 
i form av minst två byggnader, varav 
en då ska rymma en stormarknad. 

Ett ramavtal har upprättats mellan
kommunen och KB Nettovägen 2–4 
(som ingår i CA Fastigheter). Av detta
framgår att ”dagligvaruhandel” 
(ja, man skriver så) ska begränsas till
15 000 m2 bruttoarea. CA Fastigheter
vill naturligtvis ha hit fler aktörer, bland
annat ser man gärna att en byggmarknad
etablerar sig på platsen. Detaljplane-
arbetet har påbörjats. CA Fastigheter
hoppas på ett enkelt planförfarande,
som skulle innebära att man kanske
kan sätta spaden i marken om ett drygt
halvår. Hos kommunen tror man att
planarbetet kan ta ett och ett halvt år. 

Vem får då läget? CA Fastigheter
kommer förmodligen att välja den aktör
som har de bästa marknadsmässiga 
förutsättningarna och som skriver på ett
för fastighetsbolaget så gunstigt avtal
som möjligt. Diskussioner har inletts. 

”HÖGKVALITATIV DAGLIGVARUBUTIK”
De dagligvarubutiker som närmast 
kommer att påverkas av den nya stor-
marknaden blir mycket närliggande
Willys i Veddesta Köpcentrum, men även
ICA Kvantum i Viksjö Centrum samt
Hemköp och Coop Extra i Jakobsbergs
Centrum. 

En ICA Maxi skulle naturligtvis vara
till olägenhet för landets mest yteffektiva
större dagligvarubutik, ICA Kvantum
Viksjö. Coop och framför allt Bergendahls
behöver dock inte oroa sig så mycket för
kannibalism. 

Kommunen har för etableringen anlitat
Nordplan för att utreda förutsättningarna
och effekterna av den nya handelsplatsen.
Kommunen skriver med anledning av
detta: ”En etablering av en stormarknad
på Kodak-tomten bedöms inte marknads-
mässigt hindra en etablering av en hög-
kvalitativ dagligvarubutik inom Barkarby
handelsplats.” 

Järfälla kommunstyrelse väntas under
oktober fatta ett inriktningsbeslut som
anger ramarna för denna dagligvarubutik,
som kan komma att få en yta på cirka 
5 000 m2. 

Knappast troligt är att en och samma
dagligvaruaktör kommer in både på Kodak-
tomten och Barkarby handelsområde.
Axfood kan nog räknas ut i båda lägena. 

I Barkarby ska för övrigt Ikea bygga
ut sitt varuhus med 7 500 m2 bakåt. 
I dag ligger ytan på 27 500 m2.   .

Järfälla får 
sin första 
stormarknad
Det blev ingen stormarknad på Barkarbyfältet, men nu 

kommer den istället på andra sidan E18 – Järfällas första!  

Här på andra sidan av Viksjöleden i Veddesta ligger ”Kodak-tomten” där det planeras
för ett nytt handelsområde med en stormarknad som främsta dragare. 

Stormarknadsläget ligger i den korsning där Veddestavägen efter en kilometer leder
fram till Veddesta Köpcentrum och Willys
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Läs mer 

om aktuella etableringsplaner på www.slhf.nu
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Parallellt med att Huddinge kommun
håller på att ta fram en fördjupad över-
siktsplan för Kungens Kurva, har man
satt igång ett programarbete som ska
leda till detaljplaneläggning av nya
handelsytor.

Bakgrunden är att de fyra fastighets-
ägarna längs Dialoggatan – Ikano, 
KF Fastigheter, Bonnier Cityfastigheter
och Heron City – vill ha en ny och samlad
detaljplan som medger handel. 

Bara KF Fastigheters tomt omfattar
150 000 m2. Kooperationen har tidigare
utan framgång begärt detaljplanelägg-
ning för att öppna en Coop Forum.
Sedan har man vacklat något och tänkt
sig en handelsplats utan Coop Forum,
med hänsyn tagen till närliggande Coop
Forum i Fittja och Västberga. Men nu
umgås man åter med stormarknads-
planer vid sidan om ytor för sällanköps-
varuhandel.

Huddinge kommunen har inlett ett planarbete för att medge mer handel på fastig-
heterna vid Dialoggatan i Kungens Kurva, vilket kan öppna för en Coop Forum. 
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ICAs tidigare planer på ICA Maxi 
i samarbete med Ikano har grusats efter-
som Ikano själv vill exploatera den mark
som man äger. 

FÖRNYELSE I SALEM
En Vi-butik har etablerat sig i Salem
Centrum. Den officiella premiären för
butiken med namnet Vi Menyn äger rum
den 2 november. Etableringen har möjlig-
gjorts av att fastighetsbolaget som äger
Salem Centrum sade upp hyreskontraktet
med ICA Supermarket Salem, som
stängde den 18 september. 

Genom detta kunde fastighetsbolaget
erbjuda de två Vi-handlarna inte bara
ICAs lokal utan även den intilliggande
tomma butikslokalen. Denna har tidigare
inrymt Netto, i vars lokal en mjukstart
skedde den 18 september. Vi Menyn får
en totalyta på 2 550 m2 och en säljyta
på 1 800 m2. 

Handlare är Henrik Sved och Thomas
Bergman. Henrik Sved har närmast varit
ansvarig för butiksutveckling hos Vi-
butikerna. Thomas Bergman drev tidigare
tillsammans med sin far Göran Vi Solna
Centrum.

Det andra köpcentrumet i Salems
kommun, Rönninge Centrum, ska rustas
upp och förnyas. Till grund för detta 
ligger en arkitekttävling. Kommunen har
dock inga planer på att släppa in någon
ny dagligvaruaktör vid sidan om nu-
varande Coop Konsum. Man har dock
från Structor beställt en handelsutred-
ning för hela kommunen. Denna kommer
naturligtvis att visa på det mycket stora
handelsutflöde som Salem har och
måhända sätta igång en debatt om att
det kanske behövs mer handelsytor och
ökad konkurrens…

VI ELLER REBELLERNA TILL NYNÄS?
I Nynäshamn pågår ett planarbete för
ett nytt centralt beläget köpcentrum,

som beräknas stå klart till sommaren
2011. Handelsytorna beräknas till 
närmare 12 000 m2, varav runt 2 900 m2

ska utgöras av en dagligvarubutik.
Bakom projektet står flera norska intres-
senter, bland annat Orkla Eiendom, 
som har fört diskussioner med flera
aktörer. Coop Konsum ska vara kvar 
i befintlig lokal centralt i Nynäshamn
och Coop har även en Forum halvexternt.
ICA Kvantum och Willys ligger i större
lokaler efter Nynäsvägen. Vi-butikerna
har fört diskussioner med Orkla.
Tänkbart är att läget också kan vara 
av intresse för Matrebellerna – och
måhända för en ICA Supermarket?

I Weda i Södertälje pågår återupp-
byggnadsarbetena för den Willys, 
som totalförstördes i en anlagd brand 
i februari i år. Nya Willys får en något
större yta än den gamla. Det har talats
om en öppning i april nästa år, men 
med tanke på hur långt arbetet redan
har framskridit kan butiken förmodas
öppna före jul. 

I samma område fanns också ICA
Supermarket Weda, som samtidigt med
Willys totalförstördes av brand. Trots 
att ICA sagt att den numera helt rivna
butiken ska byggas upp igen, kan man
ännu inte uppge några konkreta planer. 

NY COOP PÅ CENTRALEN
Inom Coop projekteras ett par Coop Nära-
etableringar.

• En ny Coop Nära eller Coop Konsum

Mer handel i Kungens Kurva
Det verkar som om det börjar lossna i Kungen Kurva, 
vilket kan aktualisera de gamla planerna på en Coop
Forum-etablering. 

ska tillsammans med annan ny detalj-
handel etableras i den så kallade Nedre
hallen i Centralstationen i Stockholm.
Coop-butiken, som får en totalyta på 
1 300 m2 och beräknas öppna våren
2012, är en del av Jernhusens moderni-
sering av Centralen. Den nuvarande
Coop Nära-butiken i T-centralen, på
blott 400 m2, stängde vid utgången av
september. Den nya Coop-butiken får 
ett annorlunda utbud med tanke på det
speciella läget.

• En Coop Nära, närmast i form av 
en startbutik, ska etableras i stadsdelen
Kvarnholmen i Nacka. Den beräknas
öppna 2012–2013. Sedan är tanken är
att den ska byggas ut till en Coop
Konsum eller Coop Extra när stadsdelen
är i det närmaste fullt utbyggd 2017.
Utvecklingen av Kvarnholmen drivs av
KF Fastigheter och JM. 

Vidare vad gäller Coop, kan berättas
att den Coop Extra-butik som våren 2011
ska öppna i handelsområdet Enebyängen
i Danderyd, kommer att hämta inspiration
– bland annat delidelen – från den 
nyligen öppnade Coop Extra Medborgar-
platsen på Södermalm, som har haft en
lyckats start. Årsomsättningen pekar 
där mot 180 miljoner kronor. 

FLERA NEJ
Slutligen några spridda etablerings-
nyheter från norr till söder:

• I Norrtälje projekteras för ett nytt
handelsområde i Nordrona, på mark 
tidigare tillhörande regementet Lv 3.
Detaljplanen kommer inte att medge
livsmedelsförsäljning ”om inte politi-
kerna ändrar på detta”… 

• I Norrtälje väntar man också på
besked från regeringen på överklagan-
den av detaljplanen för utbyggnaden 
av handelsområdet där bland annat 
ICA Kvantum Flygfyren ligger. Ytan för
ICA-butiken ska utökas varvid den 
möjligen konverteras till en Maxi. 

• I Märsta har det påbörjats ett
detaljplanearbete för att förnya Sätuna
Torg, som ligger nära Märsta station.
Projektet innebär bostäder i 4–6
våningshus, ett 15-våningstornhus samt
butiker och restauranger i bottenplan.
HSB kommer att svara för uthyrningen
och på kommunen menar man att planen
kommer att medge livsmedelsförsäljning.
Coop hade vid Sätuna Torg en butik 
som lades ned när Coop Extra öppnade
vid Pinbacken, ett stenkast från Märsta
Centrum. Mitt emot Sätuna Torg finns 



Det var många som befarade flera butiks-
nedläggningar på Lidingö när Willys
öppnade i februari 2006. Men så illa blev
det inte. De tre större aktörernas samtliga
butiker är kvar ICA (fem), Vi (tre) och
Konsum (en). 

Men nu kommer nya och kanske större
utmaningar. Närmast den 18 november i
år då nyetableringen ICA Kvantum Värtan

Tuffare på Lidingö
Vissa av dagligvarubutikerna på Lidingö kommer att få det tuffare – i två etapper. 
I november öppnar ICA Kvantum Värtan och om något år öppnar så ICA Kvantum Larsberg.

öppnar i Värtahamnen. Butiken får en
totalyta på 3 050 m2 och en säljyta på 
2 000 m2. Handlare är Mathias Mertsch,
som sedan 2002 har drivit ICA Kvantum
NK Saluhall i Stockholm. Han säger att
han siktar på en årsomsättning på 
150 miljoner kronor netto, men vill inte
uppge hur mycket han har räknar med att
ta från butikerna på Lidingö. Det är ändå

uppenbart att Mertsch, med tanke på
erfarenheterna från NK och att det finns
många köpstarka kunder på Lidingö,
kommer att ha ett mycket tydligt fokus
på mat och färskvaror. 

Detta kan väntas slå mot Lidingös
kanske mesta matbutik i dag, Vi Skeppet
i Lidingö Centrum, men också mot Pris-
Xtra Östermalm i Storängsbotten och ICA

Supermarket Larsberg. Den sistnämnda
butiken ska, som tidigare framgått av
Stockholmshandlar’n, ersättas av en stör-
re ICA Kvantum, men projektet har dragit
ut på tiden och en öppning kan nog inte
ske före 2011. Vid den tidpunkten kan
man förmoda att ICA Kvantum i Värtan
har positionerat sig hos lidingöborna.  .

”Frihet är det bästa ting ...” skrev biskop Thomas redan på 1400-talet, 
och det känns lika aktuellt i dag – speciellt inom stockholmshandeln. Vilka
handlare som är friast diskuteras flitigt, likaså priset man är beredd att 
betala för sin frihet (ensam är ju absolut inte stark inom handeln).
Uppenbarligen skiljer sig uppfattningarna rejält om vad den gemensamma
styrkan får kosta inom olika grupperingar – och svaret om vilken modell som
är ”bäst” får vi ju så småningom i form av marknadsandelar och lönsamhet.
Ett lite annorlunda perspektiv på ”frihetsbegreppet” får man onekligen när man
träffar kollegorna från Oslo. Inköpsmässigt är de helt bundna till sin kedja,
försäljningsmässigt tillämpar man bruttoprissättning. Köpmannens frihet 
är att på olika sätt laborera med marknadsföring och personalkostnader, 
för övrigt dimper det ner en check med bruttovinsten varje månad. En svensk
Coop-föreståndare har större möjligheter att påverka sin butiks utveckling 
än en norsk köpman.

Den stora skillnaden när det gäller möjligheten att utveckla entreprenör-
skapet tror jag beror dels på att avsaknaden av alternativ som gör att grossis-
terna/kedjorna (inklusive ICA Norge) kan diktera villkoren för ”sina” butiker,
dels på att den norska staten är betydligt mer klåfingrig när det gäller
detaljstyrning av etableringar, öppettider, sortiment etc. 

Vi tycker ibland att ”myndigheterna” blandar sig i alldeles för mycket 
(och det gör de), men i jämförelse med vårt broderland råder här i Sverige
närmast anarki. Det är egentligen bara när det gäller vissa delar av arbetsrätten
och löneregleringen som situationen känns mer positiv på andra sidan kölen.

Som den i grunden positiva människan jag är, vill jag tro att den annor-
lunda inställningen i Sverige beror på att våra beslutsfattare har insett att 
fri konkurrens ger högsta konsumentnytta – och att man har en något större
tilltro till den enskilda personens möjlighet att avgöra vad som är bäst för den.
Ibland oroas jag lite över olika ”fundamentalistiska” idéer om mer reglering,
men i det stora hela är min erfarenhet att vi har ganska kloka beslutsfattare
både när det gäller politiker och tjänstemän..

Med denna optimistiska deklaration (som säkert en del skulle kalla naiv)
återstår det bara för mig att hälsa er alla välkomna till höstens och vinterns
verksamhet i SLHF. Vi har en hel del kul på gång, så jag hoppas vi ses 
på Adolfsberg!

NÅGRA RADER FRÅN VD

Fria handlare

i dag ICA Nära Sätuna, som möjligen
kan vara intresserad av större lokaler…

• Vad gäller Kilenkryssets projekt
Rosersberg Handelstorg, också beläget
Sigtuna kommun, intill E4:an, har 
kommunen nu definitivt sagt nej till 
livsmedel på grund av den trafik en
sådan handel skulle alstra. Nu får det
bli sällanköpsvaruhandel, kontor och
annat. Kilenkrysset anlägger vid E4:an
en trafikplats till detta område och till
det angränsade lager- och industri-
området. 

• Kallhälls Centrum i Järfälla ska 
rustas upp och utvidgas. Kommunen 
har satt igång ett detaljplanearbete,
som ska ge de relativt många fastig-
hetsägarna nya möjligheter till förnyelse. 
I dag finns det två dagligvarubutiker 
i centrumet, ICA Nära Gänget och Coop
Konsum. I den analys som Nordplan har
gjort för kommunen menas att centrumet
endast bör ha en dagligvarubutik med
en totalyta på 1 800 m2. 

• I Solna ska Unibail-Rodamco till 
vintern inleda byggandet av megaköp-
centrumet Mall of Scandinavia. Planerna
på hur en dagligvarubutik på cirka 
5 000 m2 ska passa in i köpcentrumets
profil har presenterats de fem daglig-
varuaktörerna, som ska komma in med
förslag på hur de vill att butiken ska 
se ut. 

• På Ulriksdalsfältet ska Peab och
Solna kommun under hösten välja ut en
dagligvaruaktör till en butik på 3 000 m2

totalyta. ICA är intresserat, men inte
Coop. Peab uppger dock att ingen har
sagt nej. 

• I Haninge har planerna på ett 
köpcentrum vid Fors trafikplats intill
Nynäsvägen lagts på is minst ett år.
Exploatören vill att detaljplanen ska
medge livsmedelsförsäljning och av-
vaktar därför denna process. Men vare
sig ICA eller Coop är intresserade, 
de menar att trafikflödet är för svagt.  .

Foto: Hasse Sandlund
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I Weda i Södertälje pågår återuppbyggnadsarbetena av brandhärjade Willys.
Förmodligen kan en öppning ske före jul. 



Full fart i Karriärklubben
Karriärklubben har fått en flygande start. I slutet av maj hölls en välbesökt priemiärträff
och i september möttes man åter och då fick inga handlare vara med! 

Den första träffen i Karriärklubben lockade drygt 50 personer till Villa Adolfsberg och
gav goda tillfällen till mingel med likasinnade. 
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– Vi upplever att vår grundidé med
klubben bär och att det finns ett intresse,
säger Marcus Ahlén, som är en av 
initiativtagarna.

Karriärklubben, som är knuten till
SLHF, är ett socialt forum för yngre 
förmågor i medlemsbutikerna som vill
göra en karriär i dagligvaruhandeln 
– som exempelvis handlare eller 
butikschef. 

Karriärklubbens första träff den 
27 maj lockade 53 deltagare. Handlare
och intresserade butiksmedarbetare fick
uppleva en mingelkväll där Karriär-
klubbens styrelse presenterade sig och
idén med klubben. Därutöver presente-
rades höstens aktiviteter och SLHF. 

AFFÄRSMANNASKAP
Vid den andra träffen den 1 september,
då inga handlare fick delta, deltog 
20 personer, varav hälften utgjordes 
av handlardöttrar/söner. 

– Kvällen var mycket lyckad. Alla
deltagare gav en snabb presentation 
av sig själva och fick möjlighet att 
ventilera tankar och förväntningar på
Karriärklubben. Det framkom att många
ser klubben som ett utmärkt forum för
att träffa andra med samma passion 
för dagligvaruhandeln – och allt vad 

det innebär, berättar Marcus Ahlén. 
Kvällens tema kretsade kring affärs-

mannaskap och ledarskap. Karriär-
klubben hade bjudit in handlardottern
Anne Thelin Ehrling, som driver konsult-
företaget CRU International och arbetar
med organisationsutveckling, ledarut-
veckling och ledarcoaching. Hon kommer
vid nästa träff den 6 oktober att gå in
mer på djupet vad gäller frågor om
ledarskapsutveckling. 

Deltagarna fick också med sig en
hemläxa från septembermötet – bland
annat att fundera på vad det innebär
att vara ledare i en butik. 

MEDLEMSAVGIFT
Vid oktoberträffen kommer kravet vara
att samtliga deltagare har ansökt om
medlemskap. Medlemskapet innebär att
butiken där medarbetaren är anställd
får betala en årsavgift på 2 000 kronor,
som går till att finansiera verksamheten.
De träffar som hittills har arrangerats
har finansierats av styrelseledamöternas
butiker. 

Samtliga vanliga träffar i Karriär-
klubben hålls i SLHFs fastighet, Villa
Adolfsberg och då normalt mellan klockan
18.00 och 20.30. .

Fo
to

: T
ho

m
as

 S
un

db
lo

m
 

Delar av Karriärklubbens styrelse – från vänster Fredrika Lundgren, Therese Thelin,
Christoffer Thelin och Marcus Ahlén – samt SLHFs VD Ragnar Fransson. 

De som är intresserade att gå med i Karriärklubben finner information 
och kontaktuppgifter på: www.karriarklubben.se

ICA
• ICA Supermarket Solbo på Björkv. 2 
i Tumba övertogs den 1 augusti Conny
Johansson, som tidigare var handlare i
ICA Nära Tryffeln på Lidingö. Den tidigare
ägaren till butiken i Tumba, Mikael Dahl-
bäck har, som framgick av föregående
nummer, övertagit ICA Supermarket
Tappström på Ekerö. 
• ICA Maxi Lindhagen öppnade den 12
augusti som nyetablering i det nya köp-
centrumet i Lindhagen på Kungsholmen
i Stockholm. Stormarknaden har en total-
yta på 9 724 m2, fördelat på två plan.
Säljytan för dagligvarudelen uppgår till

Hänt i butik
3 394 m2. Handlare är, som tidigare
meddelats, Mats Larsson. 
• ICA Supermarket Glädjen på 
Sandav. 2 överläts den 1 september av
Mats Nederstedt till Bengt Johansson,
som sedan 2001 har varit handlare 
i ICA Supermarket Vårberg C i Vårberg 
i Stockholm. (Se vidare nedan.)
• ICA Kvantum Liljeholmen är det nya
namnet på butiken i nya Liljeholmstorget
Galleria, som öppnar i Stockholm i mitten
av oktober. Butiken ersätter hittills-
varande ICA Supermarket. Ny handlare
är Mats Nederstedt, som närmast 
kommer från ICA Supermarket Glädjen. 

VI-BUTIKERNA
• Vi Matskeppet Ekerö vid Mälarö Torg 5
på Ekerö har sålts av Anders Wallenholm
och avprofilerades som Vi-butik den 1 juni.
• T-Jarlen i tunnelbanestationen vid
Stureplan fick den 1 september en del-
ägare. Det var Lars Bengtsson som gick
in som handlare vid sidan om Christer
Ericson. 

ÖVRIGA
• Coop Forum Nynäshamn öppnade 
som nyetablering den 28 maj på Teliv. 2 
i den nya handels- och bostadsområdet 
i Ericssons gamla fabriksområde i Nynäs-

hamn. Stormarknaden är en kompakt-
variant med en totalyta på 6 000 m2.
Stormarknadschef är Catarina Edenholm. 
• Coop Extra Medborgarplatsen med
adress Fatburstrappan 18 på Södermalm
i Stockholm, öppnade som nyetablering
den 20 augusti. Totalytan uppgår till
cirka 2 800 m2. Butiken har manuella
färskvarudiskar och ett brett och djupt
matutbud. Butiken har också fått ett helt
nytt restaurangkoncept, Green Room,
som servas av fyra kockar, som även
lagar färdigmat för färskvaruavdelningen
och för catering. Butikschef är Ulrika
Andersson. .



Fastigheten i Rotebro där Coop Forum 
är huvudaktör ägs av Atrium Ljungberg,
som en längre tid har planerat för en
förnyelse och lyft av köpcentrumet, 
som har en total handelsyta på 
25 800 m2. 

Coop Forum Rotebro har i dag en
totalyta på 23 000 m2, varav 5 000 m2

Coop Bygg (som läggs ned vid årsskiftet).
Nu ska ytan krympas till 6 500 m2 totalt,
vilket ger en säljyta på runt 4 500 m2 på
det övre våningsplanet. Det mesta av
specialvarorna ska kastas ut. Just nu är
det utförsäljning av specialvaror och hela
verksamheten håller på att samlas till
det övre planet. Preliminärt ska enheten
drivas som en kompakt Coop Forum,
men det kan inte uteslutas att det ändå
blir en Coop Extra. Coop har tecknat ett
tioårigt hyresavtal med Atrium Ljungberg. 

Atrium Ljungberg har också tecknat
ett tioårsavtal med Systembolaget, som
också ska uppgradera butiken till sitt
största format. 

i Häggvik och PrisXtra i Rotsunda Backe
leva vidare efter öppningen i Rotebro?

Den sistnämnda butiken ligger på
knappt ett par kilometers avstånd.
PrisXtra Rotebro i Kom Köpcentrum har
för övrigt nyligen genomgått en genom-
gripande renovering. 

Vad som händer med dessa butiker är
oklart och beror delvis på hyresavtalen.
Det är dock troligt att Axfood först av-
vaktar effekterna. Men närmast till hands
vid en nedläggning ligger nog PrisXtra,
en kedja som i ökad takt tappar om-
sättning.   .

MATDESTINATION
Atrium Ljungberg vill utveckla centrumet
till stark destination för mat och dryck.
Man måste också få hyresgäster till övriga
lediga ytor och man kan där tänka sig
sällanköpshandel inom traditionella
stormarknadskategorier, exempelvis sport
och fritid, som försvinner i och med Coop
Forums omställning. Rimligen borde väl
också Cervera kunna platsa i ett cen-
trum med inriktning på mat och dryck. 

Köpcentrumet i Rotebro rymmer i dag,
förutom Coop Forum och Systembolaget,
även Hälsa för alla, en mindre Mc-
Donald’s och en annan mindre fastfood-
aktör. Coop Forum har också en fisk-
avdelning, som drivs av en fiskhandlare.
Vad som händer med dessa är ännu inte
avgjort. Det blir i centrumet någon ser-
vering av något slag, i dag oklart vad.

NEDLÄGGNING AV PRISXTRA?
En naturlig fråga i sammanhanget 
är naturligtvis om Axfood låter Willys 

Coop Forum i Rotebro krymper och lämnar plats för bland annat Willys, 
som går in på 4 500 m2 i det nedre planet! Premiär före påsken nästa år. 

Coop Forum lämnar plats för Willys
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Willys går in i det köpcentrum i Rotebro som i dag rymmer en Coop Forum, vars totalyta krymper från 23 000 till 6 500 m2! 

Vad händer med PrisXtra i Kom Köpcentrum i Rotsunda Backe när Willys öppnar vid
Coop Forum? Avståndet är knappt två kilometer.
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Det var styrelsen och förbundssekre-
teraren för OHF Dagligvaregruppen Oslo
og Romerike inom Oslo Handelsstands
Forening (OHF) som gästade SLHF 
under tre dagar i mitten av september.
Förutom egna styrelsemöten hann de
norska handlarna med ett besök på
SSLF där mycket handlade om ålders-
kontroll, säkerhet och pallar. Där deltog
även Mats Ovegård, kvalitetsansvarig
på ICA AB. Självklart gjorde gruppen
också studiebesök i butiker – bland
annat ICA Karlaplan, Vi Matpressen och
Sabis Fältöversten. Det blev också tid
till erfarenhetsutbyte med de svenska
kollegorna inom SLHF. 

Extra intresserade var de norska
handlarna av ICAs system för ålders-
kontroll vid försäljning av öl och tobak
och som de närmare studerade i ICA
Karlaplan. 

Thomas Helmersen, Bunnpris-hand-
lare och styrelseordförande i Dagligvare-
gruppen säger: 

– Det var ett mycket trevligt och
givande besök. Vi imponerades mycket av
Sabis Fältöversten, som jag tror saknar
motsvarighet hos oss. Vårt främsta syfte
med resan var att studera ICAs system
för ålderskontroll i kassan. Ni ligger här
hästlängder före oss, trots att de norska
myndigheternas kontroll av butikernas

Ledande personer från Dagligvare-gruppen inom Oslo Handelsstands Forening gästade
SLHF och Stockholm i september. Här ses de tillsammans med SLHFs VD och styrelse-
ordförande på butiksbesök i ICA Karlaplan. 

De norska handlarna var speciellt intres-
serade av ICAs system för ålderskontroll 
i kassan. 

öl- och tobaksförsäljning är mycket 
hårdare än i Sverige och som därtill
mycket lättare innebär att butikerna 
kan förlora sina tillstånd. 

Roger Andersen, vice styrelseord-
förande och ICA Nær-handlare förklarar
vidare:

– Vi har tidigare haft uppe ålders-
kontrollfrågan med kedjeledningarna,
men intresset har där inte varit så stort
och så har man menat att det skulle
fördröja genomströmningen i kassan.
Jag tror inte att det blir så även om det 
i Norge blir så att kassören får knappa
in kundens födelsenummer och inte 
som i Sverige skanna av kundens id-
kort. Det viktiga med den nya rutinen är
att vi får en möjlighet att dokumentera
antalet genomförda kontroller och vilka
kassörer som företar dessa. Vi har de
tekniska förutsättningarna så jag tror
nu att vi kan få ett genombrott för den
här formen av ålderskontroll. 

Såväl Thomas Helmersen som 
Roger Andersen anser att de svenska
handlarna har en mycket större frihet 
än sina norska kolleger, som är hårdare
styrda av sina kedjeledningar.

– Jag tror att jag ska söka asyl 
i Sverige, säger Roger Andersen och
skrattar. 

Han fortsätter:
– Nej då, men i vart fall som fran-

chisehandlare inom ICA Nær är jag låst
av  att hålla ett visst sortiment, varifrån
jag ska köpa varorna och vilka utpriser
jag ska hålla. Och hårdare har styrningen
blivit med tiden.   .

Norska handlare på besök
Handlarna i Sverige har större frihet sina norska kollegor. Det var en reflektion som en grupp handlare 
från SLHFs systerorganisation i Oslo gjorde i samband med ett besök i Stockholm. 
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Nytt från Seniorklubben
I skrivande stund ska jag snart åka till Villa Adolfsberg på klubbafton med
temat kräftor. Ett 50-tal har anmält sig och jag ser fram mot en trevlig kväll
som det brukar vara på våra klubbaftnar. 

Ja, så är hösten här, men meteorologiskt infinner den sig i Stockholm den
29 september. Det är då medeltemperaturen statistiskt understiger tio grader.
Än så länge har september bjudit på ett riktigt bra sommarväder. Boka redan
nu klubbdagarna den 5 oktober (Oktoberfest med öl) och den 2 november
(tema ej ännu bestämt). Kom också ihåg Seniorklubbens räkfest den 20 oktober
och inte minst vår julfest den 15 december. 

Samtliga arrangemang genomförs i Villa Adolfsberg. Ni som ännu inte har
gästat vårt fina hus, passa på någon av ovan nämnda dagar. Om du har 
frågor eller idéer kan du alltid mejla till mig: goran.paulsson@hotmail.com

Vi ses i Villa Adolfsberg!

Göran Paulsson, ordförande i Seniorklubben
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