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i Botkyrka Handel i Fittja har Coop 
Forums 8 000 m2 stora lokal stått tom 
sedan stängningen. Förvaltaren Newsec 
har dock inte lagt ut lokalen till uthyrning. 
Coop sitter med ett hyreskontrakt som 
löper på flera år  och vill naturligtvis 
komma ur detta. 

Coop Forum var inrymd i en bygg-
nadskropp, som totalt omfattar runt  
20 000 m2 och som ägs av Niam. Den 
enda lokal som i dagsläget är uthyrd  
huserar restaurangen Basilica, som ligger 
bredvid Coop Forums gamla entré. 

På Newsec säger man: ”Vi kan i dags-
läget inte lämna några kommentarer 
gällande den lokal som Coop Forum 
lämnat”. inte heller Axfood har något 
att säga. 

Så sent som i maj i fjol presenterade 
Newsec ett koncept på en galleria i den 
tomma lokalen till vänster om Coop Forum 

(sett från parkeringen). Enligt prospektet 
är den totala ytan knappt 8 000 m2, 
varav 6 300 m2 butiksyta. Projektet har 
ännu inte realiserats. Den förre ägaren, 
Atrium Ljungberg, försökte också få liv  
i läget, men förgäves. 

i sin glans dagar hade Coop Forum 
i Fittja en omsättning på 450 miljoner 
kronor per år. Det är sannolikt att en 
Willys i Fittja skulle kunna fånga upp  
en stor del av den omsättning som Coop 
Forum hade det sista året. Och detta 
kanske utan att knapra alltför mycket  
på försäljningen i butiken i Heron City  
i Kungens kurva, som öppnade i augusti 
2005. 

Det kan nämnas att Willys från  
oktober 2000 till april 2006 drev en butik 
i Slagsta Strand Köpcentrum, på andra 
sidan E4/E20. Men det var ett sämre 
läge än det i Fittja. 

WILLYS INTAR ”KODAK HILL”?
Vidare till järfälla, där Willys, enligt vad 
Stockholmshandlar’n erfar, kommer att 
gå in i CA Fastigheters handelsområde 
vid Nettovägen – eller ”Kodak Hill, som 
det också kallas i folkmun. Det innebär  
i så fall att kedjan avvecklar sin butik  
i Veddesta Köpcentrum. 

Det har länge varit osäkert om det var 
Willys eller City Gross (eller ens någon 
dagligvaruaktör) som skulle våga gå in  
i detta nya läge, som medger 30 000 m2 
handel, varav max 10 000 för dagligvaror. 
i en första etapp blir det två byggnads-
kroppar på vardera 10 000 m2 på den 
100 000 m2 stora tomten. Storleken på 
dagligvaruenheten har varierat under 
den process som CA Fastigheter har 
bedrivit, men nu är siktet inställt på en 
totalyta på 5 000 m2, vilket innebär en 
tämligen stor Willys. Coop har tackat nej 

till läget och iCA är inte intresserat  
med tanke på att man våren 2014 
öppnar en 5 000 m2 stor iCA Kvantum 
i Barkarbystaden, på andra sidan E18. 

Byggstarten på ”Kodak Hill” är 
preliminärt satt till sensommaren 2012. 
Arbetet med trafiklösningen har redan 
påbörjats. På platsen ska också Beijer 
etablera sig, det handlar om en om-
lokalisering i järfälla. 

Enligt vad Stockholmshandlar’n erfar, 
går Axfoods hyreskontrakt i Veddesta 
Köpcentrum ut om cirka ett år. Mot bak- 
grund av detta är det uppenbart att 
Axfood bör ha fått ett mycket bra hyres-
avtal på ”Kodak Hill”. 

Vare sig CA Fastigheter eller Axfood 
vill kommentera Stockholmshandlar’ns 
uppgifter. 

Bergendahls vill inte heller kom-
mentera om man för förhandlingar med  
CA Fastigheter, men etableringschefen 
Magnus Schön säger dock att man 
studerar tre tänkbara lokaliseringar för 
en City Gross i järfälla. Men helst skulle 
man förmodligen vilja komma in vid ett 
köpcentrumläge intill ikea, som ikano 
tidigare har tänkt sig, men som ännu 
inte har blivit ett planärende. 

ICA MAXI FLEMINGSBERG
Här är ytterligare några etablerings-
projekt, som tidigare har berörts i Stock-
holmshandlar’n och på ”Etableringsnytt” 
på SLHFs hemsida, men som nu har 
avancerat.

• Netto: Det är inte bara bristen på 
lägen som gör att Nettos intåg i Mälar- 
dalen och Stockholms län går långsamt, 
utan också på en byråkratisk besluts-
process. Varje etableringsbeslut måste 
nämligen slutgiltigt godkännas av 
styrelsen för Dansk Supermarked,  
där det under våren dessutom har  
varit vd-skifte.  
                                 Forts. på sid 5

Willys efterträder  
Coop Forum i Fittja?
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Willys verkar vara på hugget i Stockholms län. Kedjan går in i lokalerna till Coop Forum i Fittja,  
som stängde i februari i år. Dessutom verkar det som att det också blir Willys som etablerar sig  
i CA Fastigheters handelsområde på ”Kodak Hill” vid Nettovägen i Järfälla. Allt enligt vad 
Stockholmshandlar’n erfar. 

Läs mer 
om aktuella 

etableringsplaner 
på www.slhf.nu



Stora ombyggnadskostnader 

SLHF redovisar för 2011  
ett resultat före skatt på  
–3,4 miljoner kronor. Orsaken 
är att ombyggnadskostnader 
för föreningens fastighet på 
Regeringsgatan 109 till största 
delen har tagits över resultat-
räkningen. 

renoverings- och förbättringskost-
naderna uppgick 2011 till 8,8 miljoner 
kronor, varav hela 7,9 miljoner kronor 
belastade resultatet (jämför med 1,1 
miljoner kronor året innan). Det innebär 
att SLHF redovisar ett negativt kapital 
på nästan 12,2 miljoner kronor. 

– Det är inte så farligt som det kanske  
kan låta. Kapitalunderskottet balanseras 
mer än väl av det betydande övervärde 
som finns i föreningens fastighet på 

regeringsgatan, förklarade SLHFs vd 
ragnar Fransson vid sin dragning av 
årsredovisningen vid årsmötet, som leddes 
av styrelseordföranden Calle iveroth. 

SLHFs fastighet på regeringsgatan 
109 är i räkenskaperna upptagen till 
12,6 miljoner kronor medan taxerings-
värdet uppgår till 121 miljoner kronor. 

TRE NYA HYRESGÄSTER
De stora ombyggnadskostnaderna  
på regeringsgatan beror på att lokaler 
omfattande 860 m2 har renoverats 
och anpassats för tre nya hyresgäster. 
Dessa lokaler stod tomma vid ingången 
till 2011. 

– Vi har också under 2011 haft 
extrakostnader för de mäklare, som vi 
har anlitat och för arkitekter, påpekade 
ragnar Fransson. 

De nya hyresgästerna på regerings-
gatan är bundna av tämligen långa 

kontrakt. i dag är endast 240 m2 lokaler 
outhyrda. 

– ragnar har gjort ett fantastiskt 
bra jobb med att leda omställningen av 
lokalerna och att få in nya hyresgäster, 
påpekade Calle iveroth. 

Hyresintäkterna från regerings-
gatan uppgick till 10,4 miljoner kronor, 
vilket var ett par miljoner lägre än 2010.

– Men nu ser det bättre ut. För 2012 
räknar vi med hyresintäkter på tolv 
miljoner kronor, berättade ragnar 
Fransson. 

Fastigheten Villa Adolfsberg, som 
ägs med tomträtt, har ett bokfört värde 
på knappt 24 miljoner kronor och ett 
marknadsvärde som ligger några miljoner 
kronor över detta. Villa Adolfsberg 
inrymmer SLHFs kansli, men de stora 
och trevliga sällskapsutrymmena har 
under 2011 i ökad omfattning varit 
uthyrda till medlemmar och till externa 
företag, som har hållit olika möten, 
viket genererade intäkter på runt  
240 000 kronor under året. 

BYTE AV HISSAR
Budgeten för 2012 landar på ett minus-
resultat före dispositioner och skatt på 
200 000 kronor. 

– Vi räknar med större kostna-
der med anledning av hissbyten på 
regeringsgatan och dessutom ska den 
där i dag outhyrda lokalen rustas upp, 
förklarade ragnar Fransson. 

Fjolårets årsmöte antog ett förslag 
om ändringar av föreningens stadgar 
och vid årsmötet i år antogs detta en 

andra gång, vilket krävs för att beslutet 
ska vara giltigt. Ändringarna har mest 
handlat om språkliga justeringar och 
anpassning till det som präglar verk-
samheten i dag. 

TVÅ PROCENT AV INTÄKTERNA
Föreningens löpande och centrala  
verksamhet i form av support till 
medlemmar och klubbverksamhet har 
bedrivits i ungefär samma omfattning 
som tidigare. 

Arbetsbelastningen för föreningens 
chefsjurist, Kjell jönsson, har varit  
något högre vad gäller bistånd till med-
lemmar i form av kvalificerad rådgivning 
och experthjälp. Kjell jönsson ansvarar 
också för bland annat de resor som 
föreningen arrangerar och Färskvaru-
klubben. 

Antalet medlemmar i SLHF uppgick 
vid utgången av 2011 till 196, vilket  
var en minskning med nio stycken.  
i Seniorklubben minskade också antalet 
medlemmar, från 254 till 251 stycken. 

Årsmötet beslutade att medlems- 
avgifterna, bortsett från avgiften för 
passiva medlemmar, skulle vara oför-
ändrade under 2012. Det innebär  
1 000 kronor för aktiv medlem,  
500 kronor för passiv medlem och  
250 kronor för aktiv och passiv medlem 
i Seniorklubben. Det är med andra ord 
mycket prisvärt att vara med i SLHF. 

Medlemsavgifterna svarade 2011 
för endast två procent av SLHFs totala 
intäkter.  n

Salen för årsmötet var fylld av åhörare. Stipendiaterna hade bänkats på främre parkett. 

Tillbaka på Operakällaren
Efter några års gästspel i andra lokaler, hölls SLHFs årsmöte  
och årsfest återigen på ”stamkrogen” Operakällaren där det som 
vanligt var en blandad skara som möttes och trivdes i gamla  
och nya vänners lag. 

SLHFs årliga tillställning samlade i år – lördagen den 21 april – runt 160 handlare, 
seniorer, stipendiater och särskilt inbjudna – många med respektive. 

Efter årsmöte och stipendieutdelning blev det drink och mingel i Café Opera, 
varefter deltagarna kunde bänka sig till en god middag på Operaterassen.

i vanlig ordning blev också underhållning. Detta år av den i dubbel bemärkelse 
magiska entertainern john Houdi, som inte bara visade sig vara en flink trollkarl 
utan också var begåvad med en mycket rapp käft och en osedvanlig slagfärdighet. 

För musiken svarade underhållnings- och coverbandet Hoffman Circus, som 
också tidigare har anlitats av SLHF. Sångaren robert Hoffman och bandet bjöd 
denna gång på en musikalisk resa genom Sverige från norr till söder genom att 
framföra välbekanta låtar från de olika landskapens mest kända sångartister. 

Efter middagen blev det dans till discjockeyn robert Eliasson.  n
De runt 160 deltagarna intog middagen på Operaterassen där det också blev underhållning och dans. 
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Ordförandeskifte i Seniorklubben
Vid årsmötet valdes Olavi Ruuskanen Peldan (till vänster) till ny ordförande i Seniorklubben 
efter Göran Paulsson (till höger), som hade avböjt omval. I SLHFs styrelse var det inga  
personförändringar. 

Olavi ruuskanen Peldan, som bor i 
Vallentuna, har suttit i Seniorklubbens 
styrelse sedan 2007. Olavi ruuskanen 
Peldan har varit iCA-handlare i Stock-
sund i många år. i dag ägnar han sig 
bland annat åt att fiska kräftor i Vättern, 
som han kokar och säljer till flera av  
SLHFs medlemsbutiker. Han är också  
förste grillmästare när dylika arrange-
mang anordnas i Villa Adolfsberg. 

SKRIVER EN BOK
Göran Paulsson gick in som ordförande 
i Seniorklubben 2006. Han äger tillsam-
mans med sin familj iCA Kvantum Värmdö 
i Mölnvik i utkanten av Gustavsberg. 
Men där är det i dag sonen Pelle som är 
handlare och sköter ruljansen medan 
systern Kristin Young Shing ansvarar för 
färskvarorna. i dag projekterar familjen 
Paulsson för den iCA Maxi, som 2013 ska 
ersätta den nuvarande Kvantumbutiken. 

Vid avtackningen avslöjade SLHFs 
ordförande Calle iveroth att Göran Paulsson  
har många talanger, som för de flesta 
är okända, bland annat att med bravur 
imitera kända personer som till exempel 
Björn ranelid och Thorsten Flinck. Calle 
iveroth berättade också att Göran Paulsson  
med sin speciella sociala förmåga många  
gånger under årens lopp har underhållit 
SLHFs styrelseledamöter och ledning. Det 
framkom vidare, att Göran Paulsson nu 

håller på att skriva en bok om Hammarby 
Fotboll, en fotbollsklubb där han satt i 
styrelsen i tio år – och som ordförande 
1997-2001. under det sistnämnda året 
tog Hammarby sitt hittills enda SM-guld. 

Göran Paulsson berättade själv att 
han har varit handlare i 30 år. Efter en 
tid som konsulent på iCA Essve fick han 
1982 chansen att driva butik, den första, 
som låg på Söndagsvägen i Skönstaholm 
i Hökarängen, hade en yta på 84 m2. 

STYRELSEN FÖR SLHF
SLHFs styrelse består fram till årsmötet 
2013 av följande ledamöter (om ej annat 
anges är ledamoten vald till 2013): 
    •  Ordförande: Calle iveroth, iCA Nära 
Nyckelby, Ekerö (omvald till 2014).
    •  1:e vice ordförande: Leif jönsson, 
iCA Banér i Stockholm och iCA Metro  
i Täby Centrum.
    •  2:e vice ordförande: Lars Thelin, 
Hemköp Matpressen i Stockholm och 
Hemköp Ellbe Livs i Södertälje (omvald 
till 2014). 
    •  Övriga ledamöter: Göran Andersson, 
iCA Globen i johanneshov (omvald till 
2014); Ove Ekman, Hemköp Telefonplan 
i Hägersten; Bo Forsslund, iCA Axelsberg 
i Hägersten (omvald till 2014); Hans 
Lundgren, iCA Karlaplan i Stockholm 
och för Seniorklubben, Olavi ruuskanen 
Peldan, Vallentuna.

    • Suppleanter: Catharina Berg, iCA 
Nära rösjöhallen i Täby och Ann-Christin 
Grau, iCA Nära Söderberga i Stockholm 
(omvald till 2014).

Till 2013 omvaldes till ordinarie 
auktoriserad revisor Klas Alm och till 
auktoriserad revisorssuppleant Bengt 
Fromell, båda från Mazars SET revi-
sionsbyrå i Stockholm.

Till ordinarie lekmannarevisorer 
omvaldes Kenneth Kjellgren, Hemköp 
Sjövikshallen på Liljeholmen och Hemköp 
Hornstull på Södermalm samt Per-Erik 
Nilsson, iCA Kvantum Lidingö. Till lek-
mannarevisorssuppleant omvaldes  
jan Lindberg, iCA Ektorp i Nacka. 

SENIORKLUBBEN
Styrelsen för Seniorklubben valdes enligt  
följande (till 2013 om ej annat anges): 
ordförande Olavi ruuskanen Peldan,  
Vallentuna (nyvald till 2014) och ledamöter  
Börje Ahlén i Täby (omvald till 2014), 
Bengt Wessman i Täby (omvald till 2014), 
Katarina Wådell i Stocksund och ulla 
Lundh i Åkersberga (fyllnadsval för 
Olavi ruuskanen Peldan). Suppleanter 
är Hasse Engström på Ekerö (omvald till 
2014) och Kjell Andersson i Åkersberga 
(nyvald och i fyllnadsval för ulla Lundh). 

ur SLHFs valnämnd avgick Anders 
Carlsson med anledning av att han har 
sålt sin butik Vi Wasahallen. i övrigt  

förrättades val varvid valnämnden fram 
till nästa årsmöte består av ordföran-
den Glenn Mattsson, iCA Supermarket 
Västerhaninge och ledamöterna Tomas 
Lindborg, Hemköp Hässelby och Hemköp 
upplands Väsby, Tommy Norborg, iCA 
Nära Aspudden samt som representant 
för Seniorklubben, Stig Troedsson. 

PALMÉRS FOND
Det ska också nämnas att Hans-Åke 
Öberg (87 år) avgick som adjungerad 
ledamot av styrelsen för Stiftelsen Milli 
och Carl Palmérs testamentsfond. 

Hans-Åke Öberg, systerson till Carl 
Palmér, har varit knuten till denna  
styrelse sedan Carl Palmérs förmögen-
het genom en donation 1989 bildade  
en fond hos SLHF. Hans-Åke Öberg hade 
intill dess förvaltat Carl Palmérs för-
mögenhet i 15 år. 

Fonden hade 1989 ett värde på åtta 
miljoner kronor. Vid utgången av 2011 
uppgick fondens bokförda värde till  
19 miljoner kronor – och då har det under 
årens lopp betalats ut drygt tio miljoner 
kronor i form av utbildningsstipendier 
och understöd.  n

Mingel på Café Opera – bland dem handlarna 
Ann-Christin Grau, ICA Nära Söderberga och 
Catharina Berg, ICA Nära Rösjöhallen. 

Magikern John Houdi troll-
band publiken med sina tricks 
och sin verbala förmåga. 

Underhållnings- och coverbandet Hoffman Circus bjöd deltagarna på en musikalisk resa genom 
Sverige. Här framför sångaren Robert Hoffman Roger Pontares ”När vindarna viskar mitt namn”. 

Först och främst vill jag tacka för förtroendet att leda Seniorklubben.  

just nu sitter jag och hoppas att det blir en varm försommar, för då är det 

goda förutsättningar att det blir gott om kräftor. Sedan får vi inte glömma 

att heja på Sverige i fotbolls-EM och under sommar-OS! Därefter måste  

det bli lite fiske och ledighet.

Något om kommande aktiviteter: den 11 augusti blir det Gaetano  

Donizettis dramatiska opera Lucia di Lammermoor på Opera På Skäret  

i operahuset vid sjön Ljusnarens strand i hjärtat av Bergslagen;  

den 20-21 augusti handlar det om en tvådagarstripp till Fluren i Hälsing-

land och i början av september blir det klubbdag med kräftor på Villa 

Adolfsberg. 

Avslutningsvis vill jag önska alla en trevlig och skön sommar!  
 

Vi ses i höst!
 

Olavi Ruuskanen Peldan, 

ordförande i Seniorklubben

Nytt från Seniorklubben



NÅGrA rADEr FrÅN VD

En ljusare framtid
När detta skrivs är jag just hemkommen från vårt traditionella 17:e maj-
fi rande tillsammans med våra kollegor i Oslo. Det är alltid lika imponerande 
att se Barntåget passera förbi Oslohandlarnas hus på Karl Johan. Vad som 
också kändes väldigt positivt var den framtidsoptimism som rådde bland 
livsmedelshandlarna i Oslo. Till och med ICA-köpmännen, som de senaste 
åren mest talat om hur de känt sig lurade, verkade känna framtidstro 
och optimism. 

Dagligvaregruppens nyvalde ordförande Roger Andersen hade just 
gått in i en Rimibutik (franchising) och lämnat sin gamla ICA Nära. 
Butiken var ganska dåligt skött av företrädaren, men Roger tyckte att just 
det var ett stort plus eftersom det ju också betydde att det fi nns en stor 
potential för utveckling. Både han och fl era andra ICA-köpmän jag talade 
med var väldigt positiva till ICA Norges nytillsatte vd Torbjörn Theie. 
Inte bara för att han är norrman, utan också för att man känner honom 
som en person med en gedigen bakgrund inom handel och med en stark 
förankring i handlarnas verklighet. Man hyste också stora förhoppningar 
om att skadeståndsprocessen, och allt debaclet runt den, hade fått ICA 
att förstå att man måste tala öppet med de norska köpmännen på 
samma sätt som man gör i Sverige.

”Jag tror att man tidigare inte har varit tillräckligt duktig att lyssna på 
handlarna och det är något som jag starkt vill prioritera. Mina erfarenheter 
säger att när handlarna får vara med i beslutsprocessen, så blir det bra. 
Alla vill ju till syvende och sist detsamma, nämligen att tjäna pengar och 
då fi nns det ju ingen anledning att dra åt olika håll.”, sade Theie i en intervju 
i Handelsbladet FK. Det är bara förvånande att det tagit (minst) 15 år att 
komma fram till att norska köpmän fungerar ungefär  som svenska, 
även om marknaden har lite annorlunda förutsättningar  och traditioner.

Om ICA verkligen menar allvar med att lyssna på köpmännen så tror jag 
faktiskt att utvecklingen kommer att vända i Norge, även om man tappat 
en hel del duktiga köpmän under resans gång. Det tillsammans med en 
hyfsad utveckling i Baltikum, Peder Larssons lovande inledning i Hemtex, 
försäljningen/avvecklingen av Hemma i Sverige och ICA Maxi i Norge 
samt en ny ordförande i Hakon Invest borde göra att ICA och Hakon Invest 
går en betydligt ljusare framtid tillmötes. 

För första (och säkert sista) gången ska jag leka börsnisse och ger aktien 
en riktigt stark köprekommendation. Tjänar ni mycket pengar på rådet kan 
ni väl skicka mig en fl aska champagne – går det dåligt så kan ni ju alltid 
trösta er med att direktavkastningen vid ett köp på 95-kronorsnivån 
är alldeles lysande.

Ha nu en riktigt trevlig midsommar och en alldeles fantastiskt solig 
och lat sommar, så ses vi kanske på Villa Adolfsberg när hösten kommer!

45 000 kronor 
i snitt per stipendium

Stipendierna delades ut från Stiftelsen 
Milli och Carl Palmérs Testamentsfond 
med nästan 669 000 kronor, från Viktu-
aliehandlarnas Pensionsinrättning med 
knappt 420 000 kronor, från Emil Gesters 
Fond, Winborgs Fond och SLHFs jubi-
leumsfond med 20 000 kronor samt från 
iCA-skolan med drygt 99 000 kronor.

Stipendiater i bokstavsordning 
(kurs inom parentes): jesper Annell, iCA 
Karlaplan, Stockholm (Lu), Christoffer 
Birking, iCA Supermarket Täby Kyrkby, 
Täby (Lu), jonas Björklund, iCA Super-
market Täby Kyrkby, Täby (FLu), rasmus 
Dackheim, iCA Axelsberg, Hägersten, 
Stockholm (FLu), Alex Edgren, iCA Nära 
Tornet, Stocksund (FLu), Hannah Ek-
strand, iCA Supermarket Enskededalen, 
Stockholm (BLu), rebecca Grenert rojas, 
iCA Supermarket Vanadis, Stockholm 
(Pu), Niklas Gustafsson, iCA Nära Sjö-
staden, Stockholm (Lu), Sofi a Haapanen, 
iCA Kvantum Tyresö, Tyresö (KÖTT), Den-
nis Hafvenstein, iCA Kvantum Kungens 
Kurva, Huddinge (FLu), Daniel Heaster, 
iCA Maxi Nacka, Nacka (uGL), Mark 
Hughes, Hemköp Wasahallen, Stockholm 
(BC), jesper Högberg, iCA Supermarket 
Bromma, Stockholm (FLu), Nina jonsson, 

iCA Kvantum Haninge, Haninge (Lu), 
Samuel Kihlbom, iCA Nära Aspudden, 
Stockholm (BLu), Caroline Legnestam, 
iCA Supermarket Stop, Täby (Lu), 
Fredrika Lundgren, iCA Nära Kragsta, 
Vallentuna (Lu), Stefan Manley, iCA 
Kvantum Kungens Kurva, Huddinge 
(Lu), Therese Mathisen Thor, iCA Nära 
rösjöhallen, Täby (BLu), Oscar Palmaer, 
iCA Nära Sergelstorg, Stockholm (KÖTT), 
Susanne Samanen, Göta Fisk, Götgatan, 
Stockholm (EKASS), Karin Sanderhem, 
iCA Nära Näset, Lidingö (BLu), Christian 
Schiroky, iCA Supermarket Käppala, 
Lidingö (FLu), joakim Seevers, iCA Nära 
Tallkrogen, Enskede, Stockholm (Lu), 
Niina Torppa, iCA Maxi Häggvik, Sol-
lentuna (BLu), Daniel Trygg, iCA Nära 
Lansen, ringvägen, Stockholm (FLu), 
Linda Ågren, iCA Nära Banér, Stockholm 
(BLu) och Daniel Örtengren, iCA Metro 
Täby Centrum, Täby (BLu).  n

FOTNOT: Förklaring till förkortningar på kursnamnen 

(värde inom parentes, kronor). iCA-skolan: BLu = butiks-

ledarutbildning (47 500), FLu = företagsledarutbildning 

(50 000), KÖTT = kött, produkt, drift, sälj (13 125), Pu 

= personlig utveckling (24 375), uGL = utveckling av 

grupp och ledare (27 750). Axfood: BC = diplomerad 

butikschef (16 125). Företagsekonomiska institutet: 

EKASS = ekonomiassistutbildning (33 500).

Vid SLHFs årsmöte utdelades utbildningsstipendier värda drygt 
1,2 miljoner kronor till 28 medarbetare i SLHFs medlemsbutiker, 
vilket betyder nästan 45 000 kronor i genomsnitt per stipendiat. 

28 butiksmedarbetare i SLHFs medlemsbutiker fi ck i år dela på utbildningsstipendier värda drygt 
1,2 miljoner kronor. Utdelningen ägde rum i samband med SLHFs årsmöte på Operaterassen. 

Viktualiehandlarna fi rar 275 år 
Med anledning av att Viktualiehandlarnas Pensionsinrättning i år fyller 275 år 
fi ras tillkomsten 1737 med en jubileumsmiddag den 3 oktober på Grand Hôtel 
i Stockholm.  Du som är delägare i Viktualiehandlarna bör därför redan nu 
reservera dagen i din kalender. Se vidare hemsidan: http://vhpi.se/

och lat sommar, så ses vi kanske på Villa Adolfsberg när hösten kommer!



Det nya läget är en del av ett projekt 
som Fabege driver i Hammarby Sjöstad 
och som under ett par år har legat i 
malpåse på grund av konjunkturen. 
Men nu blir det i en ny byggnad bland 
annat handelsytor på 4 500 m2, varav 
2 500 m2 för en dagligvarubutik i 
källarplanet och med en förbutik i 
gatuplanet, där förbindelse skapas 
genom en rulltrappa. 

45 MILJONER PÅ 340 M2

iCA lyckades att få det nya läget up-
penbarligen framför näsan på Axfood. 
Och tur var det för iCA, med tanke på 
att en etablering av en Hemköp eller 
en Willys Hemma hade kunnat vara 
förödande för iCA Nära Sjöstaden, som 
ligger tvärs över gatan. Den öppnade 
så sent som våren 2011. Det är en liten 
butik, totalytan uppgår till 484 m2 och 
säljytan till 340 m2. Men trots detta har 
butiken gått hem på arbetsplatser och 
bland boende i området, mycket tack 
vare sin speciella matprofi l. Butiken 
har också kunnat matcha närliggande 
Coop Konsum och Lidl, som har mycket 
större lokaler. Hela startsträckan för 
iCA Nära Sjöstaden har backats upp 
av en satsning på Facebook. 

– Det har gått galet bra. Vi har 
i dag en rullande årsomsättning på 
45 miljoner kronor netto och ligger 
på en ökningstakt runt 40 procent. 
jag räknar med att vi når 60 miljoner 

netto fram till fl yttningen. När vi öppnade 
fanns det ett uppdämt behov, men initialt 
fanns också en besvikelse hos en del 
att det blev en Nära och inte en Super-
market, men efter hand har de sett att 
de fi ck betydligt mer än vad de hade 
förväntat sig, säger handlaren Thomas 
Widlund.

SALLADSBAR
Thomas Widlund har med tanke på 
läget gett iCA Nära Sjöstaden en 
alldeles speciell profi l. Sortimentet 
är bantat generellt sett inom de torra 
kategorierna med inriktning på mark-
nadsledaren, ett fi ghting brand och ett 
premiummärke. 

Det fi nns istället en stark profi le-
ring på färskvaror och hämtmat, vilket 
har avspeglat sig i en hög bruttovinst. 

– jag jobbar extremt mycket med 
att hela tiden förnya sortimentet. 
Vi har många kunder som ligger i 
framkant vad gäller eko, rättvisemärkt 
och sunda varor. Den salladsbar, som 
vi installerade nyligen, säljer netto för 
55 000 kronor i veckan, säger Thomas 
Widlund och fortsätter:

– Med hjälp av iCA Matkassen kan 
vi också sälja mer utan att det ökar 
trängseln i butiken. Varje måndag 
lämnar vi ut kassar för 20 000 kronor 
netto. 

Thomas Widlund har också kastat 
ut det mesta av det industripackade 

mjuka matbrödet till förmån för 
butiksbakat. Butiken har på färdigmat, 
smörgåsar, frukt och grönt tagit 
försäljning från uteätarställen och 
aktörer som till höga priser levererar 
frukt och annat till arbetsplatser i 
närheten. 

FÖRBUTIK MED MAT
Den nya butiken, som med en säljyta 
på 1 800 m2 beräknas öppna tidigast 
under första kvartalet 2014, får en 
förbutik i gatuplanet.

– Det blir ingen spelbutik eller en 
vanlig förbutik, vi kommer att ha ett 
stort utbud av färdigmat och snabb-
mat. i nedre plan kommer vi att ta ut 
svängarna rejält vad gäller färskvaror. 
Det blir manuella diskar med kött, deli, 
färdigmat, ost och fi sk. i dag säljer vi 
allt sådant färdigförpackat. Så vi har 

därför en viktig rekryteringsprocess 
framför oss för att få tag i personal 
med speciell kompetens. Vi kommer 
också att satsa på en alldeles egen 
miljö på färskvarusidan, förklarar 
Thomas Widlund. 

utsikterna för den nya butiken 
ser ljusa ut. i närområdet tillkommer 
under de närmaste åren 3 500-5 000 
arbetsplatser och ett par hotell. Men 
Thomas Widlund räknar också med 
en ökad konkurrens, Axfood jagar 
nämligen i ytterområdet ett läge för 
en Willys. 

För den nuvarande butikslokalen 
sitter iCA med ett långt hyreskontrakt. 
Och man vet ännu inte hur man ska 
hantera den situationen – hyra ut till 
en konkurrent eller försöka få dit en 
”god granne”…  n

ICA Nära Sjöstaden växer 
till Supermarket

I början av 2014 hoppas Thomas Widlund kunna fl ytta tvärs 
över Hammarby Allé och konvertera till ICA Supermarket. 
Säljytan ökar från 340 till 1 800 m2! 

Om knappt två år fl yttar ICA Nära Sjöstaden tvärs över Hammarby 
Allé till nya och mycket större lokaler – och konverteras till ICA 
Supermarket Sjöstaden. 
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Detta har medfört att fl era beslut om 
etableringar har fått vänta. Att nu chefen 
för verksamheten i Sverige, jan richter, 
har hoppat av kommer förmodligen 
ytterligare att försena etableringarna 
i Stockholms län. 

• Flemingsbergsdalen, Huddinge: 
Skanska väntar på att iCA ska under-
teckna hyreskontraktet för en iCA Maxi 
med en totalyta på 6 700 m2 – en kompakt 
stormarknad. Därefter kommer Newsec 
att jaga övriga hyresgäster till resterande 
drygt 10 000 m2 handelsytor. Byggstarten 
är beräknad till sensommaren 2012, 

varför en öppning kan ske till julen 2013. 
• T-banestationen, Hötorget: 

Coop har fått butiksläget i Hötorgets 
t-banestation, som ska byggas om till 
SLs Mötesplatskoncept. Coop-butiken, 
som blir anpassad till det unika läget, 
beräknas kunna öppna under hösten 
2013. Totalytan kommer att uppgå till 
drygt 1 000 m2. 

• Sveavägen 44, Stockholm: Diligentias 
omvandling av ”Skandiahuset” innebär 
nu att det blir en mindre dagligvarubutik 
än tidigare planerat, blott runt 1 000 m2. 
Coop har tackat nej. Tänkbar aktör är 

iCA eller Axfood. i tidigare skede siktade 
Diligentia på en dagligvarubutik på 
2 500 m2 och en butik för Systembolaget, 
som dock tackade nej. 

• Alkärrsplan, Nynäshamn: Norska 
Orkla Eiendom AS och utstillingsplassen 
Eiendom AS har beslutat att sälja sina 
ägarandelar (81 procent) i Alkärrsplan 
utvecklings AB, som är det bolag som 
i centrala Nynäshamn bland annat ska 
etablera ett köpcentrum med närmare 
12 000 m2 handelsytor, varav 2 900 m2 
för en dagligvarubutik. Det är ännu 
oklart vem som vågar gå in i läget. 

Aktiemajoriteten i utvecklingsbolaget 
förväntas nu hamna hos en svensk aktör. 

RÄTTELSE
Slutligen två rättelser, med anledning 
av föregående nummer. i artikeln om 
Willys tilltänkta etablering i Sköndal 
fi ck Axfoods etableringschef ett felaktigt 
efternamn, han heter Lars-Åke johansson 
och inget annat. i artikeln om Hötorgets 
T-banestation kallades det företag, 
som projekterar åt SL, felaktigt Sector. 
Det rätta namnet är Structor. 

Vi beklagar.  n  

Forts. från sid 1
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Det ser ut att bli en spännande höst i Karriärklubben.  Medlemmarna ska bland annat få träffa handlarrekryterare från ICA. 

Karriärklubben fick på SLHFs årsmöte 

chansen att berätta om sin verksamhet.

Den 10 maj hade Karriärklubben sin 

våravslutning på Villa Adolfsberg med 

mingel, bubbel och mat. Två av SLHFs 

styrelseledamöter – Ove Ekman och Hans 

Harry Lundgren – deltog också i träffen.

– De pratade om sina egna karriärer 

och om SLHF. De delgav oss viktiga lärdo-

mar, som de själva har gjort. Det handlade 

också om ledarskap och handlarskap  

samt om sådant som att sitta med i olika 

styrelser. Det var väldigt lärorikt tyckte 

nog alla, berättar Fredrika Lundgren, 

ordförande i Karriärklubben. 

Nu blir det ett litet sommaruppehåll  

i aktiviteterna, men kontakterna upprätt-

hålls via mejl och telefon. Dessutom kan 

det bli en del mer spontana träffar. 

Förnamn Efternamn / Förnamn Efternamn
Företagsnamn
Adress
Adress
Postadress

Avsändare: 
Stockholms Livsmedelshandlareförening (SLHF)
Wivalliusgatan 25, 112 60 Stockholm

Spännande höst i Karriärklubben

Det blir en intressant höst i Karriärklubben. Här är dess styrelse fångad i samband med SLHFs 
årsmöte, från vänster Patrik Jonsson, Mattias Wagenius, och Fredrika Lundgren. 

STOCKHOLMSHANDLAr’N GES uT AV STOCKHOLMS LiVSMEDELSHANDLArEFÖrENiNG (SLHF) 

Telefon: 08-441 79 50. Fax: 08-441 79 51. Post- och besöksadress: Wivalliusgatan 25, 112 60 Stockholm. 
VD: ragnar Fransson 08-441 79 52. Chefsjurist: Kjell jönsson 08-441 79 53. Ekonomiassistent: Eva Holmström 08-441 79 54. Konsult: Thomas Sundblom 
08-441 79 55. E-post: förnamn@slhf.nu alternativt info@slhf.nu Webbsajt: www.slhf.nu  Ansvarig utgivare för Stockholmshandlar’n: ragnar Fransson. 
redaktör: Hasse Sandlund, Sandlund information, hasse@sandlund-info.se  Grafisk produktion: Ellens Byrålåda, Västerås. 

– i september kör vi i gång med att 

bjuda in iCAs handlarrekryterare, som ska 

berätta om hur det går till när man söker 

en butik och vilka kriterier som gäller 

för att bli handlare. Det blir spännande, 

säger Fredrika Lundgren.

Senare i höst blir det ett studiebesök 

på vinimportörföretaget Sigva där dess 

vd Stefan Christiansson kommer att 

berätta om sin karriär och hur det är att 

arbeta i ett familjeföretag. 

– Vi kommer även att få höra om hur 

de samarbetar med dagligvarubutiker 

bland annat med sina vinmontrar, som 

exempelvis i iCA Stop i Täby. Kanske 

kommer vi också få smaka lite vin om vi 

har tur!

information om Karriärklubben finns 

på www.karriarklubben.se   n

Det blev ett rekorddeltagande när SLHF, Färskvaruklubben,  
Karriärklubben, Seniorklubben och Bergfalk & Co AB bjöd in till en 
alldeles gratis vårfest på Villa Adolfsberg den 15 maj. 

Mer än 100 personer i alla åldrar deltog. Det var handlare och personal från 20 

butiker, seniorer och familjemedlemmar. 

– Nytt för i år var att alla våra nätverk fördes samman i en härlig grillfest, i ett 

strålande men lite kyligt väder, berättar Kjell jönsson på SLHF. 

– För barnen ordnades egna aktiviteter och vi hoppas att ännu fler barn kommer 

till nästa vårfest. Från grillen bjöd Bergfalks på utsökt gott australiensiskt färskt 

rostbiffslock med kappa och miljöcertifierade viltfångade scampis från indonesien. 

På bilden har Kalle Wennberg från Bergfalk & Co just serverat grillat till Catharina 

Berg, handlare i iCA Nära rösjöhallen i Täby och tillika styrelseledamot i SLHF. nFo
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Rekorddeltagande 
på Adolfsberg


