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Vi-handlarna får
miljonbidrag från Axfood

Stockholmshandlar’n kan avslöja att Axfood har förpliktigat sig att under en femårsperiod
årligen betala ut miljonbelopp till Vi-föreningen, som i sin tur sedan ska dela ut pengarna
till de Vi-handlare som fortfarande är kvar inom Hemköp.
Avtalet mellan Vi-föreningen och Axfood
är femårigt. Och enligt vad Stockholmshandlar’n erfar, är det också så länge
som Axfood till föreningen ska betala ut
en ersättning, som kommer att uppgå
till en halv procent av nettoomsättningen
i de nu konverterade och handlardrivna
Hemköpsbutikerna. Ersättningen betalas
ut efter varje årsskifte.
INOM HANK OCH STÖR
För Axfood är utbetalningarna till Vi-handlarna ett sätt att hålla dem inom hank och
stör. Den handlare som utträder ur samarbetet med Hemköp eller säljer butiken
till utomstående får ju inga pengar.
För Vi-föreningen är uppgörelsen ett
sätt att skapa en ekonomisk likvärdighet
med den situation som rådde i den gamla
föreningen. Där mottog föreningen medel
från Dagab och leverantörer för mark-

nadsföring och annat. Och den del som
blev över efter varje år, delades ut till
handlarna. Och det rörde sig om 15-20
miljoner kronor årligen.
Så mycket blir det förmodligen inte
nu eftersom flera Vi-butiker har avstått
från att konvertera till Hemköp. Omsättningsmassan har krympt rejält under
de senaste åren – och i sista vändan
genom Ann Nagels försäljning av sina
tre butiker och bröderna Carlssons
försäljning av Wasahallen till Axfood
(se separat artikel).
Om de butiker, som nu konverterats
till Hemköp är kvar vid utgången av
2012, kan Vi-föreningen förmodligen
räkna med ett bidrag från Axfood på
kanske 10-15 miljoner kronor, som därmed slussas vidare till de kvarvarande
handlarna – eller rättare sagt butiksbolagen.

VI-FÖRENINGENS KASSA
Enligt vad Stockholmshandlar’n erfar var
det i ett sent skede av förhandlingarna
som Axfood utlovade det årliga miljonbidraget – detta som något av en extra
och sista morot för att få med de sista
tveksamma handlarna på ”Hemköpståget”.
Det finns dock mer pengar med i spelet,
nämligen Vi-föreningens kassa på uppskattningsvis 60-70 miljoner kronor.
Ett krav från Axfood var dock här att
50 miljoner kronor av dessa skulle förbli
i kassan och tillsammans med Axfoods
bidrag också delas ut under fem år till
handlarna – i relation till omsättningen.
Mellanskillnaden i kassan, på 10-20
miljoner, delas dock ut redan i början
av 2012 till de handlare som varit med
i föreningen under 2011.
De Vi-medlemmar som under 2011

Vi-butikernas konvertering inleddes
i slutet av augusti då bland annat
Food Market i Sköndal konverterades till
Hemköp Sköndals Centrum (bilden).
har sålt sina butiker har också krav
på att få ut ”sin del” av de 50 miljoner
kronor, som i övrigt ska ligga kvar
i föreningskassan. Det gäller också
Ann Nagel och bröderna Carlsson.
LÄGRE AVGIFT
I likhet med de Hemköpsbutiker, som
sedan tidigare drivs av handlare, är Vihandlarna i praktiken också franchisetagare. Men avgiften är inte densamma.
Vi-handlarna ska nämligen, enligt
vad Stockholmshandlar’n erfar, betala en
avgift på 0,75 procent baserat på nettoomsättningen. Andra franchisetagare
inom Hemköp betalar 1,25 procent.
Franchiseavgiften till Hemköp blir därmed densamma som Vi-handlarna under
de senaste åren har haft i sin förening.
Forts. på sid 2 >>

Hemköp missade 335 miljoner

Inledningsvis började Ann Nagel samt
Anders och Roger Carlsson sin ”försäljningsresa” tillsammans. De uppvaktade
och uppvaktades av Axfood, KF, ICA och
Bergendahls, men till sist landade de
lite olika.
Skälet att sälja är dock detsamma.
Så här uttrycker sig Anders Carlsson:
– Vi känner rent generellt att
utrymmet för fria entreprenörer har
begränsats alltför mycket.

Foto: Hasse Sandlund

”NÖJD, GLAD OCH LYCKLIG”
KFs förvärv omfattar de tre butikerna
tillhörande Närlivs i Stockholm AB – Vi
Skeppet i Lidingö Centrum, Vi Superstore
också på Lidingö samt Vi Norrtullshallen
på Vanadisvägen i Stockholm. Moderbolaget till Närlivs i Stockholm AB ägs till

Anders Carlsson (bilden) och hans bror Roger
Carlsson överlåter i januari Wasahallen till Axfood.

lika delar av Ann Nagel och hennes bror
Johan Näsström. Överlåtelsen beräknas
efter Konkurrensverkets godkännande
kunna ske under december.
Affären kanske kan uppfattas som
något överraskande, men är ju klockren
vad gäller Lidingö Centrum där Skeppet
och Coop Konsum slås samman och
konverteras till en Coop Extra.
– Jag har där haft en säljyta på
1 000 m2 och med tanke på att vi har
en årsomsättning på 165 miljoner kronor
brutto så har det varit trångt. Nu kan
det bli en butik på kanske 2 000 m2
säljyta. Och förmodligen får den en
inriktning liknande den som finns i
Coop Extra i Danderyd och vid Medborgarplatsen, men med Lidingöanpassning,
säger Ann Nagel.
– I kontakterna med KF har jag upplevt en ny, kaxig och framtidsinriktad
anda där man även månar om lokalanpassningen. Jag har en mycket stor
respekt för de personer från KF som jag
har mött. Butikerna tillförs också en
stor kompetens inom ekologi och miljö.
Så jag är nöjd, glad och lycklig för uppgörelsen, förklarar Ann Nagel.
Ann Nagel vet inte i dag vad hon
ska göra framöver. Men hon och hennes
bror driver också några fastighetsbolag.
Det kan tilläggas att Norrtullshallen
och Superstore har en årsomsättning på

Foto: KF

Ann Nagels försäljning av sina tre butiker innebär att Hemköp
därmed går miste om en årsomsättning på 335 miljoner kronor
brutto. Axfoods förvärv av Wasahallen betyder dock att man
kanske säkrade närmare 120 miljoner kronor åt Hemköp.

45 respektive 125 miljoner kronor brutto.
Den förstnämnda konverteras till en
Coop Konsum medan Superstore förmodligen får en egen lokalanpassad profil,
i dag går projektet under arbetsnamnet
”Konsum +”.

– I kontakterna med KF har jag upplevt en
ny, kaxig och framtidsinriktad anda där man
även månar om lokalanpassningen, säger Ann
Nagel, som här på bilden med ett handslag
bekräftar affären med KFs vd Frank Fiskers.

AXFOOD KÖPER WASAHALLEN
Så till Wasahallen på Upplandsgatan
i Stockholm. Den butiken kommer alltså
att förvärvas av Axfood.
Stockholmshandlar’ns uppgift
bekräftas av Anders Carlsson, som tillsammans med sin bror Roger Carlsson
i dag äger och driver butiken. Wasahallen
har redan genomgått en konvertering till
Hemköp, som var genomförd i slutet av
november. Själva överlåtelsen sker dock
inte förrän den 8 januari.

– Jag har just fyllt 49 år och upplever
att jag därmed inte är för gammal för att
sätta igång med något helt nytt, även om
jag nu inte vet vad det blir, säger Anders
Carlsson.
Wasahallen har en säljyta på 850 m2 och
en årsomsättning brutto på 116 miljoner
kronor. Närmast befintlig Hemköp ligger
vid Odenplan.
Wasahallen ska läggas ut som en
franchisedriven Hemköp. n

att se till att det blir så. Annars kommer
Hemköpskedjan garanterat att åderlåtas.
Vi-föreningen kommer således att
finnas kvar som en slags handlarförening,
bland annat med uppgift att värna om Vihandlarna/medlemmarna samt att hålla
i kassan och de pengar som kommer från
Axfood. Kansliet avvecklas, som bekant.
Efter nyår ska ett förtroenderåd
inrättas, med representanter från Viföreningen och Axfood.
Axfoods bolagsstämma har också lovat
att tio Hemköpsbutiker ska läggas ut på
handlare. Detta gäller hela landet. Främst
handlar det om befintliga Hemköpsbutiker,
men även några nyetableringar. Här
kommer det sedvanliga franchiseavtalet
– på 1,25 procent – att vara gällande.

NYTT DATASYSTEM
I och med konverteringen till Hemköp
har Vi-butikerna alltså fått ett nytt och
bättre butiksdatasystem. Axfood äger
utrustningen i butiken medan handlaren
betalar en leasingavgift för denna.
Under våren 2012 installeras ett
system för autoorder och framöver ligger
även satsningar på självskanning.
Konverteringen har också inneburit
att Vi-butikernas sortiment och prissättning har förändrats. Antalet EMV
har ökat, framför allt under märkena
Garant – samt naturligtvis ”Hemköp”
och ”Hemköp Nyttiga”.
Förmodligen har Vi-butikerna genom
konverteringen fått ett vassare utbud.
Inköpspriserna från Dagab är i stort

Forts. från sid 1
Denna avgift har – tillsammans med
bidrag från Dagab och leverantörer –
finansierat ett kansli, marknadsföring
med mera.
Varför ska Vi-handlarna betala en
lägre avgift? Det finns flera bevekelsegrunder för detta, exempelvis följande:
• Vi-handlarna äger sina butiksrörelser med inventarier och annat.
De har därmed ansvar för att själva förnya sina butiker. De får också själva stå
för eventuella förluster i verksamheten.
• Många Vi-handlare köpte ju för
några år sedan loss sina hyresavtal från
Axfood, vilket totalt kostade medlemmarna 100 miljoner kronor.
• Vi-handlarna sitter som primärhyresgäster och tar därmed en hyresrisk.

Så egentligen finns det inte fog för
någon eventuell avundsjuka hos ”gamla”
franchisehandlare inom Hemköp, eftersom de tar mindre risker.
NIO MÅNADERS UPPSÄGNINGSTID
Vi-handlarna kan gå ur Hemköpssamarbetet, men detta efter en uppsägningstid på nio månader. Ett utträde ur Hemköp
får dock vissa ekonomiska konsekvenser,
bland annat vad gäller restvärdet på det
nya butiksdatasystemet.
I vilken utsträckning det kan bli utträden, det hänger ju mycket på hur väl
Vi-handlarna trivs hos Hemköp – och inte
minst om de tjänar åtminstone lika mycket
pengar som tidigare.
För Axfood borde det vara angeläget

Från 19 till 56 Hemköp
Konverteringar av Vi-butiker har inneburit att Hemköpskedjans
butiksantal i Stockholms län har ökat från 19 till 56 stycken.

Foto: Hasse Sandlund

Från slutet av augusti till i början av december har 37 Vi-butiker i Stockholms län
konverterats till Hemköp. Utöver detta har fem butiker associerats till Hemköpskedjan.
Utanför länet har sex Vi-butiker knutits till Hemköp. Före anslutningen av Vi-butiker
omfattade Hemköpskedjan i Stockholms län 19 butiker, varav fyra franchisebutiker.
Efter anslutningen har antalet Hemköp vuxit till 56, varav 40 franchisebutiker. Därvid
har den förutvarande Wasahallen inte räknats som franchisedriven eftersom den i
januari förvärvas av Axfood. Inklusive de associerade butikerna samlar Hemköpskedjan
därmed 61 butiker i länet.
Fyra anslutningsvarianter kan skönjas vad gäller Stockholms län:
• Den övervägande delen av Vi-butikerna – 31 stycken – har konverterats till
Hemköp fullt ut och drivs vidare av före detta Vi-handlare.
• Sabis ABs fem Sabisprofilerade butiker har konverterats till Hemköp, men uppträder fortsatt under eget namn, med tillägget ”I samarbete med Hemköp”. Det gäller
butikerna i Fältöversten på östermalm i Stockholm, Brevik på Lidingö, Näsby Park i Täby,
Mölnvik på Värmdö och Haninge Centrum i Handen.
• Fem Vi-butiker har blivit associerade till Hemköp. Det gäller T-snabben, T-Jarlen,
Ingaröhallen, Cajsa Warg Södermalm och Cajsa Warg Vasastaden. De har inte skyltats
om, arbetar inte med Hemköps kundkort och behöver inte följa Hemköps sortiment eller
priser. Butikerna uppträder under egen profil och med egen marknadsföring.
• En butik – Vi Wasahallen – har konverterats till Hemköp och kommer i januari
att förvärvas av Axfood. Den ska sedan läggas ut som en franchisedriven Hemköp.
Det kan nämnas att Sabis’ tre butiker, som har uppträtt under namnet Matextra,
får ”rena” Hemköps namn – nämligen Hemköp Gullmarsplan, Hemköp Tullinge och
Hemköp Fruängen C. n

De fem Sabisprofilerade butikerna uppträder fortsatt under namnet Sabis, men med tillägget
”I samarbete med Hemköp”. (Bilden är ett montage.)

desamma som tidigare, men med en ökad
andel EMV stärks priskonkurrenskraften
och handlarna kan förvänta sig en bättre
bruttovinst. Medan Hemköp har en EMVandel på 17 procent så har Vi-butikerna
legat nära noll.

Genom den stora utökningen av antalet
Hemköpsbutiker i Stor-Stockholm skapas
förutsättningar för att bilda en speciell
region inom Hemköp med ett eget och
kanske vassare marknadsprogram. Med
anledning av detta ska det inom Hemköp
bildas ett marknadsråd med deltagande
EGET MARKNADSOMRÅDE
från Vi-handlarna.
Genom konverteringen till Hemköp har
Det har varit en del stök och extraarbete
Vi-handlarna fått tillgång till Hemköps
för Vi-handlarna i samband med överkundkort och Hemköps kampanjblad
gången. Inte minst för kassörerna som
(istället för Matextra). Vi-föreningens
har fått lära sig ett nytt kassasystem och
kundtidning Salt & Pepper överförs till
ett nytt upplägg för PLU-koder. Vidare har
Hemköp och blir därmed deras kundtidning
ändringar av vissa artikelnummer och
på nyåret. Vi-föreningen har också ”bidragit” prisinformation tagit tid. Konverteringen
med en marknadschef. Patrik Hjert,
har varit mycket mer än ett skyltbyte, som
tidigare marknadschef på Vi-föreningen
av olika anledningar i vissa fall också
är ju ny marknadschef på Hemköp.
blev komplicerat… n

NÅGRA RADER FRÅN VD

Jag måste ”göra en pudel”
Precis som så många andra prominenta personer känner jag att jag måste
”göra en pudel”. För att slippa åka runt till er alla och be om ursäkt kommer
den här i Stockholmshandlar’n. Jag är lagbrytare och därmed kriminell.
I går forcerade jag nämligen spärren i tunnelbanan vid Rådmansgatan
– och med tanke på alla kameror som finns på stationerna är det naturligtvis
bara en tidsfråga innan kriminalpolisen kommer och hämtar mig (antagligen
har det redan hänt innan detta kommer i tryck).
Så här var det: Jag hade varit på Regeringsgatan och skulle ut till
Adolfsberg. Jag fick min SMS-biljett i mobilen och gick fram till spärren för
att registrera den i den nya fina scannern som finns där. Trots ett alldeles
korrekt Sesam vägrade portarna att öppna sig för mig. Efter tredje försöket
släppte jag fram killen bakom mig och även han misslyckades. Jag gick till
den unga ﬂickan i luckan och visade min mobilbiljett varvid hon meddelade
att hon – eftersom man hade en så fin scanner – inte fick släppa igenom mig.
Hon kollade att biljetten var okej och skickade tillbaka mig till scannern.
Nu stod där en tredje herre – med hund – och svor över maskinen. Herre
nr 2 tog min plats vid luckan och svor över den stackars ﬂickan. Jag scannade,
misslyckades återigen och gick tillbaka till luckan. Herre nr 2 gav nu upp
och stormade ut från stationen. Flickan i luckan ringde någon teknisk
service, men vägrade fortfarande bryta mot givna instruktioner.
Det var då det brast för mig. Samtidigt som en dam gick ut genom
spärren kastade jag mig fram, bände med närmast övermänskliga krafter
upp glasdörrarna som ville stänga och forcerade mig igenom spärren.
Brottet var fullbordat och jag – som bara drabbats av en och annan fortkörningsbot tidigare – var nu förvandlad till Rådmansgatans Clark Olofsson.
Tack och lov har jag tillgång till Kjells kompetenta tjänster så jag hoppas
klara mig undan med samhällstjänst eller fotboja. Hur det gick för killen
med hunden vet jag inte, en hund gör det ju betydligt svårare att pressa
sig igenom en spärr.
Att följa givna instruktioner är naturligtvis en god egenskap hos en
anställd, men det kan få lite konstiga konsekvenser. Som i mitt fall,
som i fallet med damen på redovisningsbyrån som fick gå till Högsta domstolen för att tvinga Skatteverket att betala tillbaka 1,8 miljoner kronor
som hon råkat betala in på fel konto, som de på Migrationsverket som vill
skicka tillbaka en dement 90-åring utan anhöriga till Ukraina och så vidare.
Men också i mindre ﬂagranta fall, som när någon anställd vägrar låta
tant Augusta (84) köpa en halv gurka trots att hon spenderar halva sin
pension i din butik för att du sagt att ”vi delar inte på gurkorna” – eller när
någon annan skäller på en kund för att han har pantat 32 burkar fast det
finns en skylt som säger att man högst får panta 30.
Klara och tydliga instruktioner sparar mycket pengar och löser många
problem, men den absolut viktigaste instruktionen måste alltid vara att
använda sitt sunda förnuft.
Jag brukar ursäkta mina misstag med att ”det enda sättet att undvika
att göra fel är att undvika att göra någonting”, men det är en sanning
som kan bli alldeles tokig om man tillämpar den på fel sätt.

Ha en underbar
och fridfull jul!

Karriärklubben fick celebert besök
Vid Karriärklubbens senaste träff hade man besök av en välkänd
ICA-profil, nämligen Magnus Wikner – tidigare marknadschef och
marknadsdirektör hos ICA, men numera vd för Ving.
Karriärklubbens träff i Villa Adolfsberg
den 22 november var något av en nystart
med ny styrelse och ett nytt program för
våren 2012. Träffen lockade totalt 26
deltagare från elva av SLHFs medlemsbutiker. Bland de karriärsugna butiksmedarbetarna fanns både nuvarande
och blivande medlemmar i klubben.
Den nya styrelsen, som valdes så sent
som i oktober, består av Fredrika Lundgren
(ordförande), som arbetar som färskvaruansvarig i ICA Nära Kragsta i Vallentuna;
Mattias Wagenius, som är butikschef
i ICA Nära Aspudden i Stockholm och
Patrik Jonsson, som jobbar som frysansvarig i ICA Kvantum i Tumba.
”FULLSTÄNDIGT GLIMRANDE”
Karriärklubben, som är knuten till SLHF,
är som bekant ett socialt forum för yngre
förmågor i medlemsbutikerna som vill göra
en karriär i dagligvaruhandeln, exempelvis som handlare eller butikschefer.
Vid novemberträffen berättade Magnus
Wikner fascinerande om sin ”resa” som
inkluderade allt från flyttkarl till tunga
poster på McDonald’s, ICA och Ving.
Han pratade också om sina motgångar,
framgångar och ledarskapsvisioner.
”Fullständigt glimrande”, ”Oerhört
intressant”, var ett par av de positiva
omdömen som deltagarna uttryckte efter

Magnus Wikners uppträdande.
– Ja, det var verkligen en vällyckad
och helt underbar kväll, säger klubbordföranden Fredrika Lundgren.
SKAPA KONTINUITET
Det fanns vid Karriärklubbens start 2009
ett stort intresse, som sedan avtog något.
Sedan dess har klubben engagerat en
liten kärngrupp.
– Vi hoppas nu att kunna utöka denna
grupp med fler engagerade och drivna
butiksmedarbetare. Med tanke på intresset
för vår senaste träff ser det ut att bli så,
förklarar Fredrika Lundgren och tillägger:
– Nystarten innebär att vi nu ska
bli ännu bättre på att kommunicera
och skapa kontinuitet. Karriärklubben
är unik i sitt slag och utgör en ypperlig
chans för unga medarbetare att skaffa
sig ett nätverk och utbyta erfarenheter.
Vilka är då medlemmar i klubben?
– Det är en härlig blandning av
butikschefer, avdelningsansvariga och
i övrigt ambitiösa medarbetare. Alla har
vi stort utbyte av varandra och mycket
att dela med oss av, svarar Fredrika
Lundgren.
MÖTE MED NYBLIVNA HANDLARE
Under våren 2012 planeras för tre träffar.
I januari kommer nyblivna handlare till

ICAs förre marknadsdirektör Magnus Wikner berättade fängslade om sin karriär för deltagarna vid
Karriärklubbens träff i november.

Villa Adolfsberg för att berätta om sina
erfarenheter med att ta över sin första
butik. I mars gör klubben ett studiebesök
på Saltå Kvarn i Järna där det också blir
en föreläsning med inriktning på karriär.
Och i maj avslutas våraktiviteterna med
en festlig tillställning i Villa Adolfsberg
där årets SLHF-stipendiater också
medverkar. Det blir då även mingel med
medlemmar och handlare. Därtill bjuds
det på en och annan överraskning.
Under hösten planeras det bland
annat för att låta medlemmarna möta
handlarrekryterare.
Karriärklubbens verksamhet beskrivs
närmare på www.karriarklubben.se,
där det också går att ladda ned en
ansökningsblankett för medlemskap.
Det kostar för närvarande ingenting att

Karriärklubbens nya styrelse, från vänster
Mattias Wagenius, Fredrika Lundgren och Patrik
Jonsson.

vara med i Karriärklubben och delta på
träffarna. Den som har frågor kan också
vända sig direkt till Fredrika Lundgren,
telefon 0709-522 813 och e-post
karriarklubben@hotmail.com n

Seniorresa till Kreta

Foto: Langely

Seniorklubben hos SLHF arrangerar i april en resa till Kreta.
Anmälningstiden går ut inom den närmaste tiden, så anmäl dig
snarast!

Hotellet Langley Almirida Bay ligger vackert och lugnt beläget med utsikt över Souda Bay.

Resarrangör är Langley och resan går till
deras hotell Langley Resort Almirida Bay,
som ligger öster om Chania.
– Jag har själv bott på hotellet.
Det är ett mycket bra hotell med vackert
och lugnt läge, säger Kjell Jönsson på SLHF.
Kjell Jönsson kommer att vara reseledare
medan Ulla Lundh från Seniorklubbens
styrelse kommer att fungera som klubbvärdinna.
Avresan går från Arlanda fredagen
den 13 april med hemresa en vecka
senare. Priset för ett dubbelrum med
balkong och havsutsikt ligger på 7 100
kronor per person. I detta ingår bland
annat flyg med mat ombord, transfer,
frukost- och middagsbuffé inklusive
vin och öl.

”Våren på Kreta är obeskrivligt
vacker. Vi ska bara vara, umgås som
vi vill, äta och dricka gott, njuta av
utsikten över hav och berg, promenera
i den friska luften i de lantliga omgivningarna”, skriver klubbmästarna
i programmet.
De berättar också att deltagarna
får möjlighet att lära känna den hälsosamma traditionella kretensiska dieten
i teori och praktik och att Kjell Jönsson
kommer att göra utflykter i minibuss
till smultronställen med dem som vill,
utan extra kostnad.
Kontakta SLHFs kansli för anmälan,
telefon 08-441 79 50.
Mer information om hotellet finns på
www.langley.eu n
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”Nästa år blir bättre”
– 2011 får för föreningens vidkommande betraktas som ett mellanår. Vi kommer att redovisa
en förlust. Men 2012 kommer att bli bättre.

Det säger Calle Iveroth, ICA-handlare och
styrelseordförande i SLHF, i den sedvanliga
intervjun i årets sista nummer av Stockholmshandlar’n.
Det var för föreningen 2011 budgeterat
ett mindre överskott, men så blir det
nu inte. Det negativa resultatet beror på
fastighetsförvaltningen av Regeringsgatan 109 där det blev lägre hyresintäkter
än förväntat och att ombyggnadskostnader har tagits direkt över resultaträkningen.
LJUSARE UT FÖR 2012
Hyresgästen PRI Pensionsförvaltning
flyttade vid utgången av 2010 ur sina
lokaler på tre våningar på Regeringsgatan.
Delar av ytorna har under det första halvåret i år varit korttidsuthyrda till Arcona
medan andra har iordningsställts för
nya hyresgäster.
– Förutom en lokal i källaren är i dag
runt 500 m2 kontorsytor outhyrda på plan
1 och 2. För att locka dit en ny hyresgäst
får vi nog ”blåsa ur” lokalen genom att
riva innerväggar, säger Calle Iveroth och
fortsätter:
– Ragnar Fransson har gjort ett mycket
bra jobb med att få in nya hyresgäster.
Det har varit många visningar och vi har
nu också bytt mäklare. De nya hyresavtalen
ligger på en högre nivå och löper ut med
ungefär en fjärdedel varje år. Därtill har
VinUnic förlängt sitt hyreskontrakt med
fyra år. Situationen ser därmed mycket
ljusare ut för 2012.
Arbetet med att ställa i ordning lokaler
för nya hyresgäster har medfört en hel del
kostnader. Och mer är att vänta. En ny
värmepump har beställts och hissarna
måste renoveras.
FLITIGT UTNYTTJAD
I föreningens andra fastighet, Villa
Adolfsberg på Kungsholmen där också
kansliet är inrymt, har det exteriöra
färdigställandet i princip slutförts under
2011.
– Under året har sällskapsvåningen
varit flitigt utnyttjad både av medlemmar
och av ”externer”, som där har hållit olika
träffar. Vi har dock, delvis därför, nått en
tidpunkt då vi måste rusta upp köket,
vilket beräknas kunna ske under 2012.
Det ska också bli en professionell genom-

gång av möblerna, förklarar Calle Iveroth.
Fastigheten Villa Adolfsberg ägs med
tomträtt. SLHF har hos Stockholms stad
begärt att få förvärva tomten, men har
fått avslag med hänvisning till att det
kan bli aktuellt med byggnation på en
granntomt, som kan behöva ta i anspråk
mindre delar av marken tillhörande
Villa Adolfsberg.
ÖKAT MEDLEMSANTAL
Villa Adolfsberg används ofta till SLHFs
klubbverksamhet i form av Färskvaruklubben, Seniorklubben, Karriärklubben
och Bridgeklubben.
– I Färskvaruklubben har antalet
medlemsbutiker under 2011 stigit till
53 stycken. De butiker som har deltagit
i de olika träffarna har omvittnat att vi
har ett mycket bra program. Men ändå är
det ibland lite svårt att få ett tillräckligt
deltagande. En resa till Håveruds Rökeri
i Dalsland i september lockade dock inte
mindre än 25 deltagare, berättar Calle
Iveroth.
Bridgeklubben har lite problem med
nyrekryteringen.
– Det tar ju lite tid att lära sig att
spela bridge. För att få nya spelare med
i gemenskapen ska man nu starta ett
”nybörjarbord” när man varje torsdag
träffas och spelar. Uppslutningen från
nuvarande medlemmar är stor. Tveklöst
upplevs spelandet som en socialt sett
mycket bra umgängesform.
KANSKE ENDA LÖSNINGEN
Vad är då de största händelserna inom
dagligvaruhandeln i Stockholms län
under året?
– Helt klart Vi-handlarnas konvertering till Hemköp. Förmodligen är det
långsiktigt sett en bra lösning och kanske
den enda. Fördelen för handlarna är att
de fortsatt är egna handlare och kan
gå ur Hemköp om de inte är nöjda,
säger Calle Iveroth.
Den andra stora händelsen är kanske
Nettos aviserade återintåg i länet. Det är
dock inte något som Calle Iveroth räds.
– Nej, jag tror inte att man behöver
vara jätteorolig för Netto. De har ju varit
här tidigare utan att, vad jag förstår,
ha lyckats speciellt väl. Jag tror nog att
Netto främst kommer att slå mot Lidl.

Inom ICA har vi också rustat oss genom
två större prissänkningar och nu pågår
ju lanseringen av ICA Basic som ersättning
för Euroshopper.
I övrigt konstaterar Calle Iveroth att
Matrebellerna uppvisar mycket goda
ökningstal i länet.
– De tidigare Vi-handlarna med
Thomas Biverstedt i spetsen har varit
prisaktiva och uppenbarligen lyckats
med att locka fler kunder till Matrebellernas butiker, påpekar Calle Iveroth.
SOMMARKATALOG
I ICA Nyckelby, som Calle Iveroth med
familj driver på Ekerö, har 2011 varit ett
tämligen stabilt år. Butikens omsättning
lär liksom året innan landa på runt
16 miljoner kronor inklusive moms.
– Kanske blir det en liten ökning
jämfört med 2010. Årets sommar var bra.
Somrarna är ju viktiga för oss eftersom
det här finns så många fritidshus runt
omkring oss. Och förutsättningarna för
den kommande sommaren är ännu bättre.
Vi är ju något av en lanthandel och har
många specialvaror, inte minst under
sommarsäsongen. Glädjande nog återupptar ICA nästa år sin sommarkatalog
och när vi var på ICAs mässa för den

– Föreningens ekonomi kommer att förbättras under 2012, bland annat genom
ökade hyresintäkter från fastigheten på
Regeringsgatan, säger Calle Iveroth,
ordförande i SLHF.

kommande sommarsäsongen, kunde vi
konstatera att vi redan hade lagt order
på 75-80 procent av artiklarna i sommarbladet, berättar Calle Iveroth.
– Vårt vanliga kundblad går ut till
1 500 hushåll. Sommarbladet tänker vi
dock sända ut till samtliga hushåll inom
kommunen, runt 5 000 stycken. Därmed
kan vi kanske locka fler kunder, kanske
även från det växande bostadsområdet
Sandudden i Träkvista. En del nyinflyttade där bör ju få information om att de
har en fin lanthandel några kilometer
längre ut på ön.
Avslutningsvis passar Calle Iveroth
på att via Stockholmshandlar’n sända
med en hälsning:
– Tack alla på kansliet och övriga
i styrelsen för ett gott samarbete under
det gånga året! Jag vill önska dem och
medlemmarna en riktigt God Jul och
ett Gott Nytt År! n

Nytt från Seniorklubben
I skrivande stund tittar jag ut och ser att det ännu inte har kommit någon
snö. Vad har hänt? Kanske blir det en grön jul i år? När ni läser detta vet ni
svaret, men ett är i alla fall säkert, Seniorklubbens traditionella julfest är i år
på självaste Luciadagen och efter den hoppas jag att vi får avnjuta en skön
och trevlig julhelg med efterkommande nyårsfirande.
I början av januari har vi julgransplundring i Villa Adolfsberg. Detta för
tredje året i rad och att döma av de första årens succéer så är väl inget annat
att vänta även denna gång.
Under hösten har vi ätit kräftor i samband med Sveriges EM-kval i fotboll,
som vi visade på storbilds-tv, vi har haft vår räkfrossa och en del har varit på
teater. Alla aktiviteter var uppskattade.
Under våren planeras en resa till Kreta (läs vårt utskick i samband med
inbjudan till julfesten och separat text i detta nummer). Förra gången vi
besökte Kreta var det en upplevelse utöver det vanliga där Kjell Jönsson tog
oss runt på trevliga ställen där vi fick lära oss mycket om mat och dryck.
Jag vill önska alla en riktigt avkopplande jul- och nyårshelg!
Göran Paulsson,
ordförande i Seniorklubben
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Stockholm kan få pilot för
Bergendahls nya butiksformat
Före påsken 2013 ska Bergendahls Food etablera en eller två pilotbutiker för sitt nya format,
som blir något av en mindre variant av City Gross – utan specialvaror. Av en handfull konkreta
lägen man håller på att arbeta fram, finns ett i Stockholmsområdet.
Det var i mars i år som styrelsen för
Bergendahls Food meddelade att man
hade beslutat om att satsa på ett nytt
kedjekoncept, som även skulle göra det
möjligt för samverkande entreprenörer att
äga och driva butik. Det sades också då
att man siktade på att etablera de första
butikerna våren 2012. Det har dock varit
tämligen tyst om den nya satsningen.
Och sjösättningen dröjer.
– Nu siktar vi på en öppning av en
eller två pilotbutiker före påsken 2013.

Det nya butiksformatet – en renodlad
matbutik – kommer på något sätt att få
en koppling till City Gross genom logotype
och/eller namn. Exakt hur, det är dock ännu
inte bestämt, säger Magnus Schön,
etableringschef på Bergendahls Food.
Driftsformen är inte beslutad. Det nya
formatet kan betecknas som en extra
kompakt City Gross utan specialvaror.
– Vi kommer att ”hotta upp” det som
vi hämtar från City Gross, det gäller inte
minst färskvarusidan. Det nya formatet

ska i likhet med City Gross också ha bageri
och konditori.
Den nya butiksprofilen ska få en totalyta på i normalfallet 3 500 m2, som ibland
kan växa till max 5 000 m2 beroende
på den lokala marknaden. Det betyder
att säljytorna kanske hamnar på 2 2003 500 m2, det vill säga snäppet under
dagligvaruytorna i City Gross.
Om pilotbutikerna utvecklas väl ser
Magnus Schön en stor potential i Stockholms län. n

Läs mer
om aktu
etablerin ella
gsp
på www.s laner
lhf.nu

Foto: Hasse Sandlund

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

Bergendahls nya butiksformat får ett släktskap med City Gross genom logotype och/eller
namn.

Jämtländsk mat imponerade

Foto: Patric Westfelt, Delikatesshuset

Tisdagen den 15 november samlade Färskvaruklubben inom
SLHF 40 personer från 13 butiker i Villa Adolfsberg för ett möte
med jämtländsk mat och dryck – och honung från Biprinsessan
i Åkersberga.

Den jämtländska maten presenterades bland annat av (från vänster) Tor Norrman från Skärvångens
Bymejeri, Anna Källström från Delikatesshuset och Åke Thuresson från Trångsvikens Chark.

Det var grossisten Delikatesshuset
som höll i arrangemanget under ledning
av Anna Källström.
– De har sitt fundament i det småskaliga mathantverket och bjöd på
spännande och utsökta produkter i härliga
smakkombinationer, berättar SLHFs
Kjell Jönsson.
– Bland annat fick vi stifta bekantskap med mousserande vin från Björksavsprodukter i Åre, charkprodukter
av högsta kvalitet från Trångsvikens
Chark, pepparkakor från Huså bröd,
Gårdssmör från Kittelberget – vinnare
i SM i mathantverk – och en rad läckra
och prisbelönta ostar från Skärvångens
Bymejeri, sakkunnigt och entusiastiskt
presenterade av Tor Norrman, som gjort
ostar i 37 år. Att deras verksamhet
skapar möjlighet för så många att få
arbete och stanna kvar i bygden gav
en extra dimension till vår upplevelse.
Och det goda ölet kom från Jämtlands
Bryggeri, avslutar Kjell Jönsson.

Preliminärt program 2012
Färskvaruklubbens preliminära program
för 2012 ser ut som följer nedan. Om ej
annat anges hålls träffarna tisdagar
kl 19.00 i Villa Adolfsberg. Reservation
för ändringar. Det slutgiltiga programmet framgår successivt av kalendariet
på SLHF hemsida.
• 7 februari – Peters Mat & Vinhandel.
• 6 mars – charkvaror.
• 26-28 mars (måndag kl 17.00
till onsdag kväll) – studieresa till Idre Ren
AB i Idre.
• 17 april – ostar.
• 15 maj – grillkväll med tema 		
gårdsgris.
• 4 september – fisk och skaldjur,
eventuellt hos leverantör.
• 2 oktober – färska delikatesser.
• 20 november – opastöriserade
juicer och smoothies, färsk frukt – besök
hos Loviseberg Produktion AB i Tumba.
• 11 december – julbord. n
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