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Kvällens höjdpunkt var naturligtvis Pernilla Wahlgren, som framförde 
flera av sina kända låtar till stora ovationer från deltagarna på SLHFs 
vårfest. Foto: Hasse Sandlund. 

Hög stämning när  
handlarna intog Nalen
Stämningen på Nalen nådda fornstora dagar när 
deltagarna på SLHFs årsmöte och vårfest tog det 
anrika nöjespalatset i besittning. 

Ett späckat, blandat och medryck- 
ande kvällsprogram uppskattades 
påtagligt av de 250 närvarande 
– handlare, seniorer, kontakter 
av olika slag, årets stipendiater 
– alla med respektive. 

Hoffmans Cirkus med sångaren 
Robert Hoffman och hans band gav 
tillsammans med kvällens höjdpunkt 
– framträdandet av Pernilla Wahl-
gren – alla en oförglömlig kväll. 

Även om snapsvisor saknades 
denna gång engagerade inte minst 
Robert Hoffman med sin fantastiska 
publikkontakt alla de som satt vid 
långborden denna lördagskväll, 
den 28 april. Hans breda repertoar 

heller i år och många och alerta 
var de som direkt i anslutning till 
scenen tog en svängom till sång 
och musik av Cirkus Hoffman, Per-
nilla Wahlgren och senare från en 

disc jockey. 
Hela kvällsprogrammet präglades 

av ett föryngrat och förnyat upplägg, 
som också helt klart gick hem bland 
lejonparten av deltagarna. 

och förmåga att ta sig an mycket 
krävande sånger imponerade på 
deltagarna.

Under kvällens lopp underhölls 
och fascinerades också deltagarna 
vid borden av den flinke närmagik-
ern Klas Andersson, som för övrigt 
vid samlingen i foajén – på styltor 
– fyllde på champagneglasen åt de 
väntande middagsgästerna.

När gästerna anlände till Nalen 
möttes de vid entrén av eldjonglören 
Stefan Langendorf, som därmed 
bidrog till den där lilla extra fest-
stämningen. Han utförde också 
närmagiska trick vid borden. 

Dansmöjligheter saknades inte 
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Pernilla Wahlgren sjöng flera sånger tillsammans med Robert Hoffman, 
som imponerade med sin starka röst. 

En omväxlande och mer modern repertoar lockade många till dans i år.

Många deltagare fascinerades av den vackra miljö som inramade årets 
vårfest.

Robert Hof fman framförde en 
uppskattad parodi på Thomas 
Di Leva. 

Många gäster förundrades av 
Klas Anderssons flinka närmagi.



Starkt resultat
för att delvis förändra lokalerna 
efter de nya hyresgästernas behov, 
förklarade Ragnar Fransson.

Alecta hyr idag plan 3-6 samt ut-
bildningslokalen i gatuplanet. 

– Ett vinimportörföretag, Vin 
Unic, har tecknat ett femårskontrakt 
för plan 4. Vidare ska PRI Pension-
tjänst, som idag andrahandshyr 
plan 3, ta över även en del av plan 
2, berättade Ragnar Fransson.

Hyresintäkterna utgjorde i fjol 
90 procent av föreningens intäkter 
medan medlemsavgifterna svarade 
för endast 1,4 procent.

Föreningens fastighet på Reger-
ingsgatan 109 har ett bokfört värde 
på 11,2 Mkr medan taxeringsvärdet 
uppgår till 92 Mkr.

Kostnaderna för reparation och 
underhåll av fastigheten uppgick till 
knappt 390 000 kr, vilket var lägre 
än året innan.

”Villa Adolfsberg”
Antalet medlemmar i föreningen 
minskade under fjolåret från 257 

till 229 stycken. Seniorklubbens 
medlemsantal ökade dock, från 
255 till 279 stycken. 

Årets största händelse, vid sidan 
av ledningsskiftet, var naturligtvis 
beslutet att förvärva fastigheten 
Adolfsberg 6 på Wivalliusgatan 25 
på Kungsholmen dit SLHFs kansli 
flyttar under hösten i år. I samband 
därmed flyttar SSLF ned till SLHFs 
förutvarande lokaler. 

”Villa Adolfsberg” tillträddes 
formellt sett redan i mars, men ge-
nomgår nu en utvändig renovering 
och en viss invändig ombyggnad 
och anpassning till SLHFs behov. 

Ekonomiskt belastar Villa  
Adolfsberg föreningen främst ge-
nom räntekostnader. 

Ragnar Fransson berättade att 
föreningens chefsjurist Kjell Jöns-
son under året har varit engagerad 
i ett stort antal för branschen prin-
cipiellt viktiga juridiska ärenden. 
Häribland kan nämnas ärenden 
enligt miljöbalken som till exempel 
bullerstörningar vid varuleveranser, 
annan offentlig myndighetsutövning 
som ålderskontroll, avtalsfrågor 
rörande energileverans, avfallshämt-
ning och hyra av lokal, hantering av 
butiksöverlåtelser samt försäkrings-
ärenden.

Medlemsenkät
I slutet av året genomfördes en 
medlemsenkät för att klargöra hur 
föreningens medlemmar ser på 
verksamheten.

– Resultaten kommer att vara 
till stor hjälp i planeringen av vår 
framtida verksamhet, förklarade 
Ragnar Fransson.

En utvärdering av resultatet av en-
käten kommer att publiceras i nästa 

nummer av Stockholmshandlar’n. 
Ragnar Fransson redogjorde 

också för utvecklingen i de fonder 
som SLHF administrerar.

Den största är Stiftelsen Milli 
och Carl Palmérs Testamentsfond, 
som grundades av de 8 Mkr som 
donerades 1989. Under 2006 ökade 
fondens marknadsvärde med 2,3 
Mkr till 23,0 Mkr.

Tillgångarna i de övriga fonderna 
uppgick vid utgången av 2006 till 
följande: Stiftelsen Sigurd Johans-
sons Stipendiefond 1 042 000 kr, 
SLHFs Jubileumsfond 325 000 kr, 
SLHFs Understödskassa 307  000 kr,  
SLHFs stiftelse Stickan 198 000 kr,  
Winborgs fond 127 000 kr och 
Gesters fond 123 000 kr. 

Värsta scenariot
Dragningen av budgeten präglades 
självfallet av att det finns en viss 
osäkerhet i hyresintäkterna och 
förmodade ökade fastighetskost-
nader för Regeringsgatan 109 un-
der 2007.

– Vi har gått på det absolut 
värsta scenariot, vilket vi inte tror 
blir verklighet, påpekade Ragnar 
Fransson.

Resultatet före finansnetto har 
budgeterats till drygt en halv miljon 
kr, resultatet före dispositioner och 
skatt till minus 1,3 Mkr.

– Om Alecta trots allt väljer att 
förlänga hyresavtalet stannar förlus-
ten på 865 000 kr, förklarade Ragnar 
Fransson.

I budgetberäkningarna ingår, 
förutom lokalanpassning för nya 
hyresgäster, utbyte av fjärrvärmean-
läggningen för en halv miljon kr och 
en uppgradering av entrén. 

SLHF redovisar ett starkt 
resultat för 2006, efter 
finansiella poster på 
nästan 1,6 Mkr. 2007 
blir dock tuffare.
Resultatet 2007 understiger 2006, 
som dock lyftes av likvideringen 
av föreningens servicebolag. 

Det framgick när SLHF höll sitt 
årsmöte på Nalen. Inte mindre än 
150 personer bevistade årsmötet, 
vilket var rekord. Förhandling-
arna leddes av ordföranden Calle 
Iveroth. SLHFs VD Ragnar Frans-
son redogjorde för föreningens 
ekonomi och verksamhet under 
2006.

– Under året har vår dominerande 
hyresgäst Alecta sagt upp sitt 
hyreskontrakt och de flyttar ut 
vid utgången av september. Vi 
bedömer inte att det kommer att 
blir några svårigheter att hitta nya 
hyresgäster, men det kan innebära 
ett visst tillfälligt ”glapp” i intäk-
terna och även medföra kostnader 

Det finns fortsatt plats 
för entreprenörer
Det kommer fortsatt att 
finnas plats för entre-
prenörer i handeln, ”sam-
hällets tillväxtmotor”.
Det menade både Vi-handlaren 
Björn Hagberg och ICA-hand-
laren Claes-Göran Sylvén, som 
under ledning av ICA-handlaren 
och ordföranden i Seniorklubben, 
Göran Paulsson, samtalade om 
entreprenörskapet.

Björn Hagberg är också styrelse-
ledamot i föreningen Vi-butikerna. 
Claes-Göran Sylvén är tillika VD i 
Hakon Invest och ICA-handlarnas 
Förbund samt styrelseordförande 
i ICA AB.

Samtalet genomfördes i anslutning 
till SLHFs årsmöte. De båda hand-
larna gav inte minst de närvarande 
stipendiaterna en hoppfull bild för 
dem som vill och kan göra en karriär 
inom dagligvaruhandeln.

Claes-Göran Sylvén, som beteck-
nade handeln som ” tillväxtmotorn 
i samhället”, formulerade entre-
prenören som en person med stor 
energi och stark drivkraft, som han 
eller hon omsätter i handling, som 

sedan övergår i lönsamhet, ofta i ett 
egenföretagande. Mycket handlar 
det om att förverkliga sina drömmar, 
menade Claes-Göran Sylvén.

Han drog en parallell till utveck-
lingen i Haparanda, som tidigare 
har fört en tynande tillvaro.

– Och nu växer det så det knakar. 
Är det Ingvar Kamprad som då där 
den store entreprenören? Nej, det 
är kommunalrådet, som fick Ikea 
att investera i första skedet och 
lyckades att locka till sig annan 
handel och verksamhet, påpekade 
Claes-Göran Sylvén.

Både Björn Hagberg och Claes-
Göran berättade att de båda gått den 
långa vägen som handlare. 

Björn Hagberg kom på 1970-talet 
från Luleå till Stockholm och Dagab 
där han påbörjade en treårig trainee-
kurs, som innebar varvad praktik 
hos Dagab och i butiker.

Han berättar:
– När vi började utbildningen var 

det en som var inställd på att jobba 
i butik. När vi slutade utbildningen 
ville alla, utom en, bli handlare…

Claes-Göran Sylvén:
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Årsmötet lockade rekordmånga deltagare – 150 personer – delvis 
beroende på att stipendiaterna också deltog. 

– Tjusningen med att jobba i butik 
och att vara handlare är ju att kunna 
se den snabba responsen av åtgär-
der. Synd är att butiksjobbet inte har 
bättre status. Därför är viktigt att 
få upp lönerna i handeln för att få 
ökad kompetens, förklarade Claes-
Göran Sylvén

Måste man ha pengar för att bli 
handlare?

– Det är inte kapitalet som ska 
avgöra. Istället är det kunskapen 
och driftkraften. Men det är viktigt 
med ”handlartrappan” bibehålls, att 
börja med en liten butik för att efter 
hand ta över allt större butiker. Jag 
är oerhört tacksam för att ha gått 
den långa vägen. Har man varit i 
liten butik, ”ja, då vet man vad en 
dillkvist är värd” även när man står i 

den stora butiken, underströk Claes-
Göran Sylvén.

– Jag menar, att det som handlare 
är oerhört viktigt att möta kunden 
varje dag. Och ibland tror jag att 
den nya generationen bör påminnas 
och agera utifrån detta. 

Inom Vi kan det vara mer kapital-
krävande att bli handlare, medgav 
Björn Hagberg. 

– Men vi släpper ju inte butiker 
till vem som helst, vi ser till kompe-
tensen. Vi hade faktiskt en förfrågan 
från en penningstark grävmaskinist, 
som ville prova på handlaryrket…

Båda handlarna menade att vi just 
nu kan se en renässans för mindre 
butiker. Men var går gränsen för 
hyfsad lönsamhet?

Entreprenörskapet var ämnet för den utfrågning som Göran Paulsson 
(mitten) i anslutning till årsmötet genomförde med Claes-Göran Sylvén 
(till vänster) och Björn Hagberg (till höger). Foto: Hasse Sandlund. 



Så har jag då begått mitt andra 
årsmöte med SLHF och har haft 
förmånen att få jobba som VD 
i denna förnämliga förening i 
ett år. Den här typen av stora 
jubileer manar naturligtvis till 
viss eftertanke och uppsum-
mering. 

Det första – och viktigaste 
– som jag vill säga är ett stort 
och uppriktigt TACK till alla er 
medlemmar och förtroendevalda 
som jag haft kontakt med under 
detta första arbetsår. 

Ni har med stor tolerans 
och förståelse väglett mig i de  
(ibland ganska snåriga) tradition-
er, regler, idéer och drömmar, som 
är föreningens verkliga grundval. 
Jag har lärt känna många av er un-
der detta första år, men jag hoppas 
ändå att ni även i fortsättningen 
har förståelse för om jag inte kan 
placera er alla direkt. Ni är väldigt 
många som är aktiva i förenings-
verksamheten och mitt minne för 
ansikten är inte det allra bästa. 

Ett alldeles speciellt tack vill 
jag rikta till VD emeritus Bengt, 
som utan att någonsin komma med  
pekpinnar eller ”så har vi alltid 
gjort”, hela tiden funnits i bakgrun-
den, som ett under av kunskap om 
förening och medlemmar.

I min summering av 2006 på 
årsmötet konstaterade jag att 
det varit ett på många sätt hän-
delserikt år. Vi har bytt en stor 
del av personalen, köpt Adolfsberg 
och är mitt inne i ett omfattande 
byte av hyresgäster på Regerings-
gatan. Så här långt känns det som 
att det mesta har gått ganska bra, 
men det skapar naturligtvis en viss 
turbulens i verksamheten. Den 
turbulensen kommer att fortsätta 
även under 2007, men med gott 
stöd från arbetskamrater och en 
mycket engagerad styrelse, är jag 
övertygad om att slutresultatet 
kommer att bli mycket bra. 

2007 får bli ett ”fastighetsår” så 
att vi med fullt fokus kan låta 2008 
bli ett ”verksamhetsår”. 

Jag ser med förtjusning fram 
emot att få sätta tänderna i ett 
antal spännande uppgifter för 
att göra SLHF ännu mer nyttigt 
för medlemmarna och ännu mer 
synligt för omvärlden!

HA EN RIKTIGT SKÖN SOMMAR!

Några rader från VD 

En viss turbulens

Årsmötesförhandlingarna leddes av från vänster Göran Paulsson 
(ordförande i Seniorklubben), Calle Iveroth (ordförande i SLHF) och 
Ragnar Fransson (VD i SLHF). Foto: Hasse Sandlund.

Otfried Gabert avgick som ledamot i Seniorklubben. Han flankeras här 
till vänster av Gunilla Ekstrand, som avgick som styrelsesuppleant i 
SLHFs styrelse och ersattes av Catharina Berg (till höger). Ny ledamot 
av Seniorklubben är Olavi Ruuskanen, som dock inte kunde medverka 
vid årsmötet.
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Det var små förändringar 
i styrelserna för SLHF 
och Seniorklubben.
I föreningens styrelse invaldes vid 
årsmötet som ny suppleant Catha-
rina Berg, ICA Nära Rösjöhallen i 
Täby efter Gunilla Ekstrand, ICA 
Supermarket Enskededalen, Stock-
holm, som hade avböjt omval. 

I Seniorklubben avgick Ot-
fried Gabert som ledamot och 
ersattes av Olavi Ruuskanen, 
Vallentuna. Otfried Gabert var en 
av drivkrafterna bakom bildandet 
av Seniorklubben 1987.

SLHFs styrelse
SLHFs styrelse fram till årsmötet 
2008 består av följande ledamöter 
(om ej annat anges är ledamoten 
vald eller omvald till 2008):

• Ordförande: Calle Iveroth, ICA 
Nära Nyckelby, Ekerö.

• 1:e vice ordförande: Leif Jöns-
son, ICA Banér i Stockholm och ICA 
Metro i Täby Centrum (2009).

• 2:e vice ordförande: Lars The-
lin, Vi Matpressen i Stockholm.

• Övriga ledamöter: Göran 
Andersson, ICA Globen i Johan-
neshov; Ove Ekman, Vi Telefonplan 
i Hägersten (2009); Bo Forsslund, 
ICA Axelsberg i Hägersten; Hans 
Lundgren, ICA Karlaplan i Stock-
holm (2009) och Göran Paulsson 
ICA Kvantum Värmdö.

• Suppleanter: Anders Carls-
son, Vi Wasahallen i Stockholm och 
Catharina Berg, ICA Nära Rösjöhal-
len i Täby (nyval till 2009).

Till ordinarie auktoriserad revisor 
i SLHF till 2008 valdes Klas Alm 
och till auktoriserad revisorssup-
pleant Bengt Fromell, båda från 
SET Svensson, Eriksson & Tjus 
Revisionsbyrå i Stockholm.

Till ordinarie lekmannarevisorer 
omvaldes till 2008 Björn Hagberg, 
Vi Björnboda i Vällingby och Vi 
Engströms i Nockeby samt Per-
Erik Nilsson, ICA Supermarket 
Larsberg på Lidingö. Till lekman-
narevisorssuppleant omvaldes Jan 
Lindberg, ICA Ektorp i Nacka.

Seniorklubben
Styrelsen för Seniorklubben valdes 
enligt följande (omval till 2008 om 
ej annat anges): ordförande Göran 
Paulsson och ledamöter Olavi 
Ruuskanen, Vallentuna (nyval till 
2009), Conny Rydén, Järfälla, Stig 
Troedsson, Hägersten (2009) och 
Sten Åhlund, Tullinge (2009) – 
samt suppleanter Gullbritt Linde, 
Kista och Bengt Wessman, Täby 
(2009).

Samtliga ovan uppräknade 
ledamöter i SLHFs styrelse valdes till 
samma uppdrag även i SLHFs Jubi-
leumsfond, SLHFs Understödkassa, 
SLHFs stiftelse Stickan, Gesters fond 
samt Winborgs fond. 

Till styrelseledamöter i såväl Stif-
telsen Milli och Carl Palmérs Tes-
tamentsfond som Stiftelsen Sigurd 
Johanssons Stipendiefond valdes, 
till ordförande Calle Iveroth och till 
ledamöter Roine Eriksson, senior, 
Täby; Kenneth Mats-Ers, Vinn 
Stormarknad i Sollentuna; Jan-Olof 
Forsslund, senior, Saltsjö Boo; Sig-
urd Johansson, senior, Danderyd; 
Leif Jönsson ICA Banér i Stockholm 
och ICA Metro i Täby samt Rolf Stag-
man, senior, Värmdö.

Få förändringar  
i styrelserna

NYTT FRÅN SENIORKLUBBEN
Nalen exploderade! När vi flyt-
tade årsmötet från Operateras-
sen till anrika Nalen var det en 
del som knorrade lite, men med 
facit i hand kan man inte annat än 
tala om succé. Ett så välbesökt 
årsmöte har inte jag skådat på 
mina 25 år som handlare och 
den efterföljande middagen med 
fartfylld underhållning gjorde 
ju inte saken sämre. Att sedan 
vakterna nästan fick bära ut de 
sista från dansgolvet talar ju sitt 
eget språk.

På söndagseftermiddagen reste 
24 lite trötta deltagare till Kreta 
på en kombinerad golf- och ut-
bildningsresa med Kjell Jöns-

son i spetsen. Återigen kan man 
tala om succé. Ett fantastiskt fint 
hotell och en underbar golfbana 
samt fina utflykter gjorde veckan 
till ett verkligt minne.

När detta skrivs lyser solen från 
en klarblå himmel och vi har nu 
en underbar tid framför oss.

Nu längtar vi till dess att Adolfs-
berg ska bli klart så att vi kan fira 
vårt 20-årsjubileum i en verkligt 
unik miljö.

Om vi inte ses innan sommaren, 
önskar jag alla en riktigt skön...

Göran Paulsson,  
ordförande i Seniorklubben

– Normalt sett i vart fall inte un-
der 40 miljoner i årsomsättning, 
men det verkar finnas utrymme 
för mindre närbutiker framöver. Vi 
ska komma ihåg det stora antalet 
singelhushåll och den stora skaran 
av välbärgade 40-talister, som söker 
närheten och snabbheten, svarade 
Björn Hagberg. 

– Det finns två nyckelord idag 
– handla allt på en gång på ett ställe 
eller handla snabbt på väg hem från 
jobbet eller nära hemmet, sade 
Claes-Göran Sylvén. 

Eniga var också herrarna om 
att prisfixeringen är stor, men 
avtagande.

– Vi ska komma ihåg att i alla 
kundmätningar sätter konsumen-
terna sortimentet som det mest 
väsentliga, påpekade Claes-Göran 
Sylvén. 

Björn Hagberg:
– Det är kul att fler pratar om 

kvalitet. Det finns en nedre gräns 
för vad konsumenterna, trots låga 
priser, accepterar i form av utbud 
och service. 
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I samband med arrangemanget på Nalen fick 39 stipendiater ta emot 
utbildningsstipendier värda drygt 1,3 Mkr. 
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Det blev i år ett 
miljonregn över SLHFs 
butiker. Sammantaget 
fick 39 medarbetare 
i medlemsbutikerna 
ta emot utbildnings-
stipendier värda drygt 
1,3 miljoner kr. Det var 
den högsta utdelningen 
hittills.
Stipendiesumman kan jämföras 
med fjolårets knappt 390 000 kr. 
Då utdelades stipendier endast ur 
Stiftelsen Milli och Carl Palmérs 
testamentsfond. I år skedde utdel-
ning även från Stiftelsen Sigurd Jo-
hanssons Stipendiefond, fonderna 
Winborgs, Gesters och Jubileums-
fonden – samt Viktualiehandlarnas 
Pensionsinrättning. Det var den 
sistnämnda fonden som bidrog 
med den största summan, nästan 
800 000 kr. 

– Och det blir minst lika mycket 
nästa år, försäkrade Leif Jönsson, 
som är ordförande i Viktualiehand-
larnas Pensionsinrättning. Han 
uppmanade fler SLHF-medlem-
mar att bli medlemmar i Viktu-
aliehandlarna eftersom det är en 
förutsättning för att få stipendier 
därifrån.

Stipendierna varierar mellan 
12 500 och 50 000 kr. Stipendie-
medlen används för att täcka 
kostnad för utbildning genom 
ICA-skolan och Vi utbildningar. I 
år hade över 100 ansökningar kom-
mit in till SLHF från medlemsbutik-
erna. Utdelningen av stipendierna 
ägde rum på Nalen, i samband med  
SLHFs årsmöte. 

Även understöd
Förutom till stipendier, kom-
mer ur Stiftelsen Milli och Carl 
Palmérs Testamentsfond att vid 
jultid i år delas ut runt 120 000 
kr som understöd till behövande 
medlemmar eller före detta med-
lemmar i SLHF. Understöd delas 
också ut till behövande medlem-
mar av Viktualiehandlarna, i år 
på 210 000 kr. 

Stipendiater genom medel från 

Milli och Carl Palmers Testaments-
fond är i år (kursvärde inom paren-
tes) Tanja Alm, Vi Wasahallen, 
Stockholm, avdelningschefsutbild-
ning (25 000 kr); Karin Arhamn, 
ICA Supermarket Årsta, Årsta, 
fiskutbildning (10 000 kr); Lina 
Blacker, ICA Metro Täby Centrum, 
Täby, delikatess (13 750 kr); Åsa Ed-
vardsson, Vi Djursholm, Danderyd, 
butikschefsutbildning (50 000 kr); 
Patrik Eklund, ICA Supermarket 
Farsta, Stockholm, företagsledarut-
bildning (48 750 kr); Lisa Gregors-
son, Vi Arno Livs, Tyresö, ledarskap 
(12 500 kr); Andreas Gruber, Vi 
Arno Livs, Tyresö, butikschefsut-
bildning (50 000 kr); Lena Hall, ICA 
Nära Näsbydal, Täby, frukt och grönt 
2 (18 750 kr); Magnus Hillborg, 
ICA Supermarket Bagarmossen, 
Stockholm, företagsledarutbildning 
(48 500 kr); Anneli Holmberg, 
Vi Arno Livs, Tyresö, ledarskap 
(12 500 kr); Emilie Höij, ICA Kar-
laplan, Stockholm, frukt och grönt 2 
(18 750 kr); Björn Johnsson, ICA 
Kvantum, Bålsta, reflecta-utbildning 
(43 750 kr); Soldan Lindén, ICA 
Nära Fältöversten, Stockholm, le-
darutveckling (36 125 kr); Johan 
Lundberg, ICA Banér, Stockholm, 
effektiv butiksdrift (15 000 kr); 
Nico Mulic, ICA Nära Hornstull, 
Stockholm, butiksledarutbildning 
(43 750 kr) och Fredrik Rönnmark, 
Vi Daglivs, Stockholm, ledarskap 
(12 500 kr).

Stipendiat genom medel från fond-
erna Winborgs, Gesters och Jubile-
umsfonden är Magnus Olofsson, 
ICA Nära Fältöversten, Stockholm, 
reflecta-utbildning (43 750 kr).

Stipendiater genom medel från 
Stiftelsen Sigurd Johanssons Sti-
pendiefond är Eleonora Jans-
son, ICA Supermarket Larsberg, 
Lidingö, effektiv butiksdrift (15 000 
kr) och Joakim Seevers, ICA Nära 
Tallkrogen, Stockholm, effektiv bu-
tiksdrift (15 000 kr).

Viktualiehandlarna
Stipendiater genom medel från 
Viktualiehandlarnas Pensionsin-
rättning är Christian Adolfsson, 
ICA Kvantum Tyresö, Tyresö, 
ledarutveckling (36 125 kr); 
Markus Ahlén, ICA Nära Näsby-
dal, Täby, ledarutveckling (36 125 
kr); Alexander Blomgren, ICA 

Nära Gärdet, Smedsbacksgatan, 
Stockholm, butiksledarutbildning 
(43 750 kr); Hanna Carlstedt, 
ICA Nära Rösjöhallen, Täby, 
företagsledarutbildning (48 750 
kr); Sofia Fahlén, ICA Kvantum, 
Tyresö, ledarutveckling (36 125 
kr); Johan Gerhardsson, ICA 
Metro Täby Centrum, Täby, butiks- 
ledarutbildning (43 750 kr); An-
ders Hamnes, ICA Banér, Stock-
holm, företagsledarutbildning 
(48 750 kr); Malin Jacobsson 
Svensson, ICA Nära Blidö, 
Norrtälje, butiksledarutbildning 
(43 750 kr); Rickard Jonsson, 
ICA Supermarket Fridhemsplan, 
Stockholm, företagsledarutbild-
ning (48 750 kr); Andrea Karlén, 
ICA Kvantum Tyresö, kassaledare 
(21 000 kr); Patrik Karlsson, 
Vi Matbiten Telefonplan, Stock-
holm, avdelningschefsutbildning 
(25 000 kr); Rickard Kornerud, 

ICA Metro Täby Centrum, Täby, 
ledarutveckling (36 125 kr); 
Fredrika Lundgren, ICA Nära 
Kragsta, Vallentuna, butiksledar-
utbildning (43 750 kr); Jimmy 
Norman, Vi MatDax Högdalen, 
Stockholm, butikschefsutbildning 
(50 000 kr); Sebastian Orre, ICA 
Metro Täby Centrum, Täby, bu-
tiksledarutbildning (43 750 kr); 
Nathalie Rullander, Vi Matbiten 
Telefonplan, Stockholm, avdel-
ningschefsutbildning (25 000 kr); 
Björn Signell, ICA Supermarket 
Aptiten, Stockholm, butiksledar-
utbildning (43 750 kr); Fredrik 
Stålnacke, ICA Kvantum Värmdö, 
Värmdö, företagsledarutbildning 
(48 750 kr); Magdalena Svens-
son, ICA Nära Gribbylund, Täby, 
företagsledarutbildning (48 750 
kr) och Caroline Wadbrandt, Vi 
Björnboda, Stockholm, avdelnings-
chefsutbildning (25 000 kr). 

Viktualiehandlarna firar 270 år
Den större delen av 
stipendiemedlen kom i år 
från Viktualiehandlarnas 
Pensionsinrättning, som 
är en pigg 270-åring.
Viktualiehandlarnas Pensionsin-
rättning räknar nämligen 1737 
som sitt instiftelseår. Victualie är 
latin och betyder livsmedel. 

Idag har Pensionsinrättningen 
155 medlemmar – eller delägare 
som de benämns. Delägarskap 
kan vinnas av den som bedriver 
handel med livsmedel som egen 
företagare i Stockholms stad och 
län och som vunnit burskap som 
borgare hos Stockholms Bor-
gerskap. Inrättningen har för 

närvarande tillgångar placerade 
i aktier och räntebärande papper 
uppgående till cirka 50 Mkr. 

Avkastningen härav används 
dels till understöd, dels till sti-
pendier. 

Understöd kan de delägare 
åtnjuta som har en taxerad inkomst 
understigande 160 000 kr. 

Stipendier kan utges till delägare 
och anställda inom livsmedelshan-
deln i Stockholms stad och län för 
studier inom livsmedelshandels-
näringen. 

För delägarskap och stipendier, 
kontakta gärna ordförande Leif 
Jönsson (på telefon 073-712 85 10), 
kassaförvaltare Rolf Stagman (08-
571 626 25) eller medlemsvårdare 
Börje Ahlén (070-511 01 09).


