
Södermalms första ICA Kvantum
Det är ovanligt med nyetableringar av större dagligvarubutiker i Stockholms innerstad, men nu ska Södermalm 
få den äran. En ICA Kvantum med en totalyta på 3 400 m2 ska öppnas i hörnet av Magnus Ladulåsgatan och 
Swedenborgsgatan. 
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ICA Kvantum i hörnet av Magnus Ladulåsgatan och Sweden-
borgsgatan kommer att få en tämligen spektakulär gestalt-
ning med uppdraget entréparti och långa glasade fasader. 
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På Stockholms stads fastighetsbolag Stockholms-
hem bekräftas Stockholmshandlar’ns uppgifter om 
att ett avtal redan har träffats med ICA Sverige AB. 
Fler intressenter fanns, då naturligtvis Axfood och 
Coop, men det var alltså ICA som fick läget. 

Detaljplanen för Kvarteret Linjalen, som det handlar 
om, har varit ute på samråd under inledningen av 
2013 och ett antagande kan väntas i stadsbyggnads-
nämnden i början av 2014 och byggstart hösten 2014.

Det är dock en komplicerad process att bygga 
om det aktuella kvarteret varför en öppning inte 
beräknas kunna ske före hösten 2018. 

70 PARKERINGSPLATSER
I detaljplanen konstateras att den sydvästra delen 
av Södermalm i dag saknar större dagligvarubutiker. 
Etableringen beräknas åtminstone initialt att negativt 
påverka områdets närbutiker. 

Kvantum lokaliseras till nuvarande övre garage-
plan i nordvästra delen mot Magnus Ladulåsgatan 
och Rosenlundsparken. Detta plan har till större del 
fungerat som korttidsparkering med låg beläggning. 
Den del som inte tas i anspråk av butiken ska fungera 
som kundparkering och korttidsparkering för allmän-
heten. Det rör sig om cirka 70 parkeringsplatser. 
Boendeparkeringen berörs inte vad gäller antalet 
platser. Parkeringsgaraget och varumottagningen 
till Kvantum kommer att nås från Magnus Ladu-
låsgatan. 

FEM ICA KVANTUM
Butiken får uppglasade fasader. I hörnet av Magnus 
Ladulåsgatan och Swedenborgsgatan tas uppglas-
ningen vid entrén upp till andra våningen för att 
tydligare accentuera butiken i gaturummet, vilket 
där påverkar en befintlig lägenhet. Det blir också en 
entré på Swedenborgsgatans planerade förlängning, 
cirka 50 meter söder om ovan nämnda korsning. 

Planförslaget för Kvarteret Linjalen – och Kvarteret 
Ögonmåttet, som också ska omvandlas – skapar möjlig-
heter för lokaler för andra butiker och kaféer 
i kvarterens bottenvåningar. Hotellet Alexandra 
på Magnus Ladulåsgatan kommer att stängas. 

Det kan nämnas att det i Stockholms stad i dag 
endast finns fem ICA Kvantum – på Liljeholmen, 

i Hässelby, Värtan, Enskede och Skärholmen. 
Som framgick av föregående nummer av Stock-
holmshandlar’n är något av en Kvantum-offensiv 
på gång i länet genom konverteringar från 
Supermarket.   n

Willys till Täby
Det blir Willys som etablerar sig på Reprovägen, inte långt ifrån Täby Centrum.  

Sture Wikman, vd i Naeco Fastighet som äger den aktuella fastigheten på Reprovägen 15, bekräftar 
för Stockholmshandlar’n att Axfood har skrivit på ett avtal. 

Fastigheten, som omfattar en yta på 7 180 m2, är bebyggd med en industrifastighet som ska 
rivas. Ett arbete för att ändra detaljplanen och få ett livsmedelstillstånd har påbörjats. Naeco fick 
redan i december ett positivt svar från ett utskott knutet till kommunstyrelsen. När butiken kan 
öppna är oklart.

– Kommunen har indikerat 2017, men vi hoppas att det kan ske tidigare, säger Sture Wikman.
Ytan är tämligen begränsad för att få plats med en normal Willys med parkeringsplatser. 

Detaljplanearbetet får utvisa hur stor butik som kan rymmas på platsen och hur parkeringsfrågan 
ska lösas. 

Läget får betecknas som bra, nära matartrafik mellan E18 och Täby Centrum. Dessutom kommer 
butiken att få ett närunderlag när nuvarande Täby Galopp bebyggs med lägenheter. Närmaste större 

konkurrenter är ICA Supermarket Stop vid E18 samt Hemköp och ICA Metro i Täby Centrum.  n 

SLHFs Årsmöte & Årsfest 2013
sid  6–7.
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Upplands-Bro kommun har startat 
ett planarbete för en handelsplats av 
megaformat, Brunna Park, i Norrboda 
vid trafikplats Brunna vid E18. Man 
siktar bland annat på en stormark-
nad på 6 000–8 000 m2. Antingen 
handlar det om ICA eller Coop.  

Stockholmshandlar’n har inte lyckats att få klarhet 
i om det är ICA som på platsen etablerar en Maxi 
(måhända en kompaktvariant) eller om Coop avvecklar 
sin Coop Forum i Brunna och sätter en Coop Extra 
eller en kompakt Coop Forum på den nya handels-
platsen. Men Coop Butiker & Stormarknader inom 
KF etablerar i princip inte länge några fullvuxna 
stormarknader. 

Jättesatsningen innebär lite av en politisk turn  
around för Upplands Bro kommun, som efter en handels-
utredning 2008 satte stopp för livsmedelsförsäljning 
på Skanskas mark norr trafikplats Brunna där det 
planerades för en etablering av en ICA Maxi. 

Nu blir det istället ett handelsområde på andra 
och södra sidan av E18 och väster om Granhammars-
vägen. Marken i det nu aktuella området ägs av 
kommunen och HSB Stockholm. Handelsområdet  
får ett bra skyltläge mot E18. 

 
1 500 PARKERINGSPLATSER
Detaljplanen omfattar en ny handelsplats, en driv-
medelsstation med kringtjänster samt en mindre 
grupp enbostadshus samt ett flerbostadshus. 
Planområdet omfattar totalt 34 hektar. 

Megasatsning  
ger Kungsängen stormarknad
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Handelsplatsen, med arbetsnamnet Brunna Park, ska ge ytor 
på uppåt 45 000 m2 och får ett bra skyltläge intill E18. 
Butiksbyggnaderna orienteras i en vid båge runt en stor 
parkering där också tanken är att en hamburgerrestaurang 
med drive thru-funktion etableras. Stormarknaden är tänkt att 
inrymmas i den rektangulära byggnaden till höger, ”Hus C”. Ill
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– Att vi kan erbjuda ett enastående livsmedels-
utbud är mycket viktigt för att dra kunder till Brunna 
Park, påpekar Thomas Schelin. 

 
BEKVÄMLIGHET OCH UPPLEVELSE
Till skillnad från Barkarby och Kungens kurva, som 
vuxit lite oplanerat och fått betydande trafikproblem, 
byggs Brunna Park med en klar plan från grunden.

– Vi kommer därför från början att kunna vinn-
lägga om oss att erbjuda kunderna en bekväm och 
effektiv shopping, men också något mer än handel. 
Vi vill ge en upplevelse utöver det vanliga, förklarar 
Thomas Schelin. 

TAM Group siktar nämligen på att få till en 
attraktiv handelsplats med ett aktivitetsutbud som 
tillsammans skapar ett utflyktsmål som kan locka 
familjer ända från Västerås och Stockholm och 
som vill stanna länge på platsen. 

Uppenbarligen är man inspirerad av nya 
Lill-Skansen med interaktiva inslag, djur, tema-
utställningar och så vidare. 

 
HOTELLSATSNING
Det planeras också för ett hotell, inte av det 
vanliga snittet och inte heller någon extrem 
budgetvariant. 

– Vi ser gärna något i stil med det framgångsrika 
tyska hotellkonceptet Mobil One, säger Thomas 
Schelin. 

Kommunens satsning på handelsområdet 
ska bland annat ses mot bakgrund av att handels-
utflödet är stort. De flesta inköp av sällanköpsvaror 
sker utanför kommunen, framför allt då i Barkarby, 

en bilresa på tio minuter. Genom satsningen 
hoppas kommunen att bromsa utflödet – och dra 
kunder från Bålsta och kanske från Enköping.

– Vi tror också att handelsplatsen ska locka 
och fånga upp en del bilpendlare som från Stockholm 
åker hem till Enköping och Västerås, säger Thomas 

Schelin.  n

NÅGRA RADER FRÅN VD

Två av våra hjärtefrågor
Jag var nyligen på Svensk Handels stämma. 
Tyvärr såg jag ingen av er där (förutom 
Claes-Göran, som mjukade upp inför Hakon 
Invests stämma genom att elegant leda 
Svensk Handels Försäkringars stämma på 
förmiddagen – snyggt!). Det var en ovanligt 
spännande tillställning, inte bara därför att 
det var mycket folk där, utan också för att två 
av våra hjärtefrågor hamnade i fokus. 

Vikten av kompetensutveckling av 
personalen och höjning av handelns status 
som karriärväg betonades flera gånger. Då 
kändes det skönt att representera Stockholms 
dagligvaruhandel efter att ha varit med och 
delat ut 1,8 miljoner i utbildningsstipendier 
några veckor tidigare. Som alltid i dessa 
sammanhang, ett stort tack till de generösa 
köpmän som skapade stiftelserna och vars 
gärning kommer att hyllas under många år 
framöver!

Den andra, något mer överraskande, 
debatten gällde OB-frågan. För första gången 

på många år hade det nämligen kommit en motion 
till stämman och i denna begärdes att Svensk Han-
del skulle utnyttja möjligheten att säga upp avtalet 
2015 för att omförhandla OB-ersättningarna. Nu 
avslogs i och för sig motionen – och det med rätta, 
det vore synnerligen oklokt att nu bestämma sig 
för att säga upp ett avtal när vi inte vet hur det 
ser ut om två år – men det spännande var ändå 
att frågan över huvud taget kom upp på stämman. 
Det må så vara att Handels – som Dag Klackenberg 
sade – ”saknar förhandlingsvilja” i frågan och 
att delar av handeln saknar stridsvilja, men det 
betyder inte att vi inte måste hålla frågan ständigt 
aktuell i olika sammanhang. 

Problemet med de orimliga OB-ersättningarna 
är inte främst ekonomiskt utan ”fördelningspo-
litiskt”. De tar en stor del av löneutrymmet utan 
att egentligen göra nytta – och de sänder ut helt 
otidsenliga signaler, som direkt motverkar ambi-
tionerna att göra handeln intressant som framtida 
karriär. Bland ungdomarna ses handeln som en 
bransch som betalar mycket bra på helgerna, men 

som i veckorna ”bara betalar halva lönen”. Hur 
intressant är det för en ung människa med am-
bitioner? Tänk om vi i stället kunde fördela den 
pengapåsen bland våra duktigaste medarbe-
tare. Tänk om signalen till våra helgarbetande 
ungdomar i stället blev att handeln betalar 
okej på helgerna, men riktigt bra till de som 
satsar på branschen. Då skulle vi verkligen få 
valuta för pengarna!

Så återstår då bara för mig att önska er 
alla en Riktigt Skön Sommar med bra försälj-
ning, mycket sol och – förhoppningsvis – en 
del ledighet för att njuta av livet när Sverige är 
som bäst. Vi ses i höst på Adolfsberg!

De största butikerna föreslås ligga i egna byggnader, 
men kan också byggas samman. De mindre butikerna 
lokaliseras i en gemensam byggnad. 

Butiksbyggnaderna orienteras i en vid båge runt 
en stor parkering med upp till 1 500 parkeringsplatser. 
På parkeringen är tanken att skapa utrymme för 
en hamburgerrestaurang med drive thru-funktion. 

Den kommersiella delen av projektet, att kontrak-
tera exploatörer och detaljhandelsaktörer som kan 
förvärva mark på handelsplatsen, hanteras av 
TAM Group. Efter det att detaljplanen har vunnit 
laga kraft, vilket i bästa fall kan ske under första 
kvartalet 2014, kan fastighetsbildning påbörjas. 

Handelsytorna, inklusive ytan för ett hotell, 
beräknas uppgå till cirka 45 000 m2 BTA och 
förväntas utvecklas i två etapper.  

  
ETT 20-TAL AKTÖRER
TAM Group söker till handelsplatsen, förutom en 
stormarknad, aktörer inom bygg, sport, bil, andra 
sällanköpsvaror och diversehandel. Till den senare 
kategorin räknas bland annat Jula, Rusta, ÖoB 
och Dollarstore. 

– Vi tror det kan bli ett 20-tal aktörer med ytor 
från 200 till 8 000–9 000 m2, säger Thomas Schelin, 
senior director på TAM Group. 

Vid Stockholmshandlar’n pressläggning var 
TAM Group i färd med att kontraktera två aktörer, 
som tillsammans tar en yta på 11 000–14 000 m2, 
varav en dagligvaruaktör (oklart vilken). Klart är dock 
att den andra aktören är Biltema, som har tecknat 
sig för ett köp av en tomt och på denna uppföra en 
byggnad på 5 500–7 000 m2.  

Fler bridge-
spelare sökes!
SLHFs Bridgeklubb har plats för 
fler SLHF-medlemmar.  

Klubben spelar varje torsdag i Villa Adolfs-
berg. En ny bridgekurs för nybörjare startar 
under höstsäsongen 2013. Information och 
anmälan: Bengt Wessman, Bridgeklubbens 
ordförande, telefon 08-510 505 71, 
070-517 45 94, 019-281 442 eller 
Eva Holmström på SLHFs kansli 

08-441 79 50.  n 08-441 79 50.  n



 
• Picard är namnet på den franska butikskedja 
som enbart säljer djupfrysta livsmedel. Den första 
butiken i Sverige öppnade den 13 februari på  
Karlavägen 50 i Stockholm. Butiken har en sälj- 
yta på 160 m2 medan årsomsättningen har 
budgeterats till 18 miljoner kronor. Den andra 
Picard-butiken öppnades den 20 februari på  
Sveavägen 92. Butik nummer tre slog upp portarna  
den 23 maj i Hornstulls Galleria, nedre botten. 
Och den fjärde i ordningen öppnade den 5 juni  
i Nacka Forum. Den sistnämnda har en säljyta  
på 240 m2. Sortimentet omfattar 700 artiklar. 
• Coop Centralen är namnet på den nyetablerade 
butik som den 7 mars öppnade på Stockholms 

Centralstation. Butiken, som har en totalyta på  
1 400 m2, är en ersättning för en tidigare Coop Nära,  
som hade en totalyta på blott 400 m2 och som stängdes 
i september 2009. Butikschef är Johan Beckman.
• ICA Maxi Stormarknad Värmdö öppnade den  
13 mars i Mölnvik utanför Gustavsberg på Värmdö. 
Stormarknaden har ersatt handelsplatsens tidigare 
ICA Kvantum, som öppnades 1999. Totalytan i Maxi 
är 6 700 m2, varav 5 000 m2 är säljyta. Handlare är, 
liksom i Kvantum, Pelle Paulsson. 
• Netto Stockholm Hägersten öppnade den 14 mars 
i förhyrda lokaler på Hägerstensvägen 166 i Aspudden, 
Stockholm. Totalytan uppgår till 930 m2 och säljytan 
till 650 m2. Butikschef är Camilla Persson. 

• Coop Skeppet öppnade den 25 april i Lidingö  
Centrum. Butiken har uppstått genom en samman-
slagning och modernisering av lokalerna till 
förutvarande Vi Skeppet och Coop Konsum 
Lidingö Centrum. Den nya säljytan uppgår till 
2 000 m2 och omsättningen har första året 
budgeterats till 160 miljoner kronor netto.  
Butikschef är Håkan Lindblad, som tidigare 
hade samma befattning i Vi Skeppet. 
• Netto öppnade den 5 juni en ny butik på 
Malmvägen 2, intill gamla mässan i Sollentuna. 
Butiken, den tredje i Stockholms län, har en 
totalyta på cirka 980 m2 och en säljyta på  
runt 720 m2.  n

Hänt i butik

Först var tanken med den planerade förnyelsen av Bergshamra Centrum i Solna, att det som hittills endast  
skulle finnas en dagligvarubutik. Men nu blir det ytterligare en, som får en totalyta på 1 100 m2. 

Coop Konsum kommer i Bergshamra Centrum att få konkur-
rens av en ny dagligvarubutik, som får en yta på 1 100 m2. 

Konsum får konkurrens  
i Bergshamra Centrum
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Det är fastighetsbolaget Signalisten som ska rusta 
upp sitt Bergshamra Centrum och utvidga utbudet 
av butiker, service och bostäder. Den första detalj-
planen, som överklagades av Coop, innebar att 
lokalen för Coop Konsum skulle tas över av biblioteket 
och att en ny dagligvarulokal skulle ställas i ordning 
och erbjudas hela marknaden. 

Men den nya detaljplanen ger utrymme för ytter- 
ligare en dagligvarubutik utöver Coop Konsum, som 
har förlängt hyresavtalet till hösten 2016 och blir 
därmed kvar i nuvarande lokal.

NETTO, WILLYS HEMMA…
Centrumets nya och andra dagligvarubutik får en  
totalyta på runt 1 100 m2. Den blir därmed aningen 
större än Coop Konsum, som har en totalyta på  
800 m2 och som 2010 sålde för 45 miljoner kronor 
brutto.

Signalisten för nu diskussioner med flera aktörer, 
men vill inget säga. Närmast till hands ligger nog  
ändå Netto, Lidl eller Willys Hemma, som skulle kunna  
ge konsumenterna ett alternativt utbud och prisläge  
samt därtill väl passa det tunnelbanestationsläge 
som centrumet har. 

…ELLER ICA?
ICA kan dock förmodligen inte helt räknas ut.  
Att ICA Nära Bergshamra redan ligger på andra sidan 
E18, på Odlingsvägen, utgör nog inget hinder. 

Detaljplanen har i början av 2013 varit ute på 
samråd. Om inga överklaganden inkommer kan möjligen 
planen vinna laga kraft i början av hösten i år. 
Förnyelsen av centrumet sker i etappvis där  
den första etappen omfattar flytt av vårdcentral,  
ny dagligvarubutik och ny gångpassage.

Det kan också nämnas att Signalisten har tecknat 
hyresavtal med gymkedjan Fitness24Seven, som går 
in i en 516 m2 stor lokal i centrumet.  n 

Coop Konsum kommer i Bergshamra Centrum att få konkurrens av en ny dagligvarubutik, som får en yta på 1 100 m2. 

4



En Coop-butik kommer att etableras  
i Norra Djurgårdsstaden.  

Butiken kommer att inrymmas i den fastighet  
– Kvarteret Hornslandet – som Stockholms stads 
fastighetsbolag Stockholmshem ska uppföra i hörnet 
av Bobergsgatan-Husarvikstorget, vilket får betraktas 
som ett centralt läge i stadsdelen. 

Butiken, som får en totalyta på 1 200 m2 och  
en säljyta på 800–900 m2, beräknas öppna i januari 
2016. Det är i dag oklart under vilket namn eller 
profil butiken kommer att öppnas – endast ”Coop” 
eller ”Coop Konsum”? 

Den nya stadsdelen Norra Djurgårdsstaden kommer 
2030 att rymma 12 000 bostäder och 35 000 arbets- 
platser.  n 

Coop-butiken får en totalyta på 1 200 m2 och beräknas öppna i januari 2016. 

Coop-butik  
till Norra Djurgårdsstaden

Illustration: Upplands-Bro kommun

Fastpartner, som tillsammans med kommunen ska utveckla och utvidga Märsta Centrum,  
vill ha in ytterligare en dagligvarubutik. 

Ska Fastpartner lyckas locka en ny dagligvaruaktör till Märsta Centrum i samband med centrumets förnyelse och utvidgning?

Ny dagligvarubutik  
till Märsta Centrum?
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– Ja, det stämmer. Vi har dock inte närmare bestämt 
var någonstans och inte heller ytor. Vi avvaktar och 
hoppas att detaljplanen ska vinna laga kraft under året, 
säger Patrik Arnqvist, regionchef på Fastpartner,  
som i princip äger hela Märsta Centrum. 

NETTO – ELLER ICA
Nu är det ju en sak vad man vill – och vad som är 
möjligt. I centrumet finns redan Willys, som ska 
vara kvar. Och cirka 500 meter från Märsta Centrum, 
i Pinbacken, finns redan Lidl och Coop Extra på plats. 
Därmed återstår som tänkbara aktörer i Märsta 
Centrum endast Netto – och ICA.

I tidigare skisser indikerades en ny dagligvarubutik 
på 3 100 m2, det vill säga av ICA Kvantum-storlek. 

Om ICA skulle sätta sig i Märsta Centrum 
konkurrensutsätter man också ICA Nära Sätuna 
vid järnvägsstationen, ICA Supermarket i Valsta 
Centrum och ICA Maxi i Eurostop i Arlandastad. 

Det förutvarande kommunalrådet Anders 
Johansson (s), förde förut fram tanken att ICA Maxi 
skulle avvecklas och att en ICA Kvantum istället 
etablerades i Märsta Centrum. Snarare vill nog ICA 
ha en Maxi i närheten av Märsta Centrum. Någon 
stormarknad ryms inte inom detaljplaneområdet  
för Märsta Centrum. 

24 000 M2 FÖR DETALJHANDEL
Enligt detaljplanen finns det i dag cirka 25 000 m2 

lokalyta i Märsta Centrum. Genom nya byggnader 
och genom påbyggnad av befintliga byggnader till-
kommer cirka 21 000 m2, som dock rymmer mycket 
annat än detaljhandelsytor. Enligt gjorda analyser 
av marknadspotentialen, fysiska begränsningar 
och kommersiella förutsättningar, görs bedömningen 
att Märsta Centrum kan innehålla cirka 24 000 m2  
detaljhandel och runt 2 000 m2 detaljhandels-
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stödjande funktoner som Systembolag, kommersiell 
service, restauranger, kaféer och liknande. 

Avsikten med utökningen av kommersiella lokaler 
är att kunna attrahera större och mer kända varu-
märken. I detaljplanen föreslås också parkeringsdäck 
eller ett parkeringshus eftersom markparkeringarna 
minskar till följd av utökad bebyggelse. 

Om planprocessen förlöper utan problem är siktet 
för en byggstart inställt på första halvåret 2014.  n 



Investeringar 
tynger resultatet
SLHFs resultat tyngs fortsatt av investeringar och ombyggnadskostnader 
i föreningens fastighet på Regeringsgatan 109. Det blev även 2012 ett minus-
resultat, som dock inte inger någon oro. Balansräkningen är stark, tack vare 
fastigheten.

Årsmötesförhandlingarna leddes av SLHFs styrelse-
ordförande Calle Iveroth och SLHFs vd Ragnar 
Fransson – och vad gällde Seniorklubben av dess 
ordförande Olavi Ruuskanen Peldan. Valnämndens 
förslag presenterades av dess ordförande Glenn 
Mattsson. 

Efter Calle Iveroths öppnande av årsmötet 
redogjorde Ragnar Fransson för verksamheten och 
ekonomin.

Fastigheten på Regeringsgatan är sedan många 
år föreningens fundament. Av de totala intäkterna 
2012 på 14,4 miljoner kronor svarade hyresintäkterna 
för drygt 93 procent – och medlemsavgifterna för 
1,7 procent eller 242 000 kr… 

ALLT UTHYRT
Renoverings- och ombyggnadskostnaderna uppgick 
2012 till 1,8 miljoner kronor som belastade resultat-
räkningen. 2012 års resultat landade på nästan 
minus en miljon kronor, det vill säga ungefär i nivå 
med året innan. Föreningen redovisar därför för 
2012 ett negativt kapital på 13,6 miljoner kronor.

– Det balanseras mer än väl av det betydande 
övervärde som finns i föreningens fastighet på 
Regeringsgatan. Den står i räkenskaperna upp-
tagen till 12,5 miljoner medan taxeringsvärdet ligger 
på 121 miljoner kronor, förklarade Ragnar Fransson.

De långfristiga lånen uppgår till drygt 22 miljoner 
kronor. 

Vid årets början var cirka 530 m2 kontorsyta 
outhyrd, men runt 290 m2 av detta renoverades och 
uthyrdes i mars 2013 till Additiv Redovisnings-
konsulter. 

30 MILJONER I INVESTERINGAR
Även under inledningen av 2013 har föreningen haft 
ombyggnadskostnader, denna gång för Försäkrings-
kassan, som flyttade in den 15 maj på 1 000 m2. 
Därmed är samtliga kontorslokaler uthyrda. 

– Sedan 2007 har vi på Regeringsgatan investerat 
30 miljoner kronor och ökat belåningen med 15 miljoner 
kronor, men så har vi också nu fått fräscha och mer 
ändamålsenliga lokaler att hyra ut. Från 2014 räknar 
vi med att kunna amortera av lånen, förklarade 
Calle Iveroth. 

I föreningens andra fastighet, Villa Adolfsberg, 
som ägs med tomträtt, genomfördes inga större 
renoverings- och förbättringsarbeten under 2012. 
Den fastigheten är upptagen till 24,3 miljoner kronor 
i bokföringen, men beräknas ha ett marknadsvärde 
på runt 27-28 miljoner kronor. 

– Sällskapsvåningen i Villa Adolfsberg har varit 
flitigt utnyttjad inte bara för föreningsaktiviteter 
utan också vid 65 tillfällen av medlemmar och 
externer som har hyrt lokalerna av oss, berättade 
Ragnar Fransson. 

Denna verksamhet gav 2012 intäkter på 200 000 
kronor. 

OFÖRÄNDRAT ANTAL
Föreningens löpande och centrala verksamhet i form 
av support till medlemmar och klubbverksamhet har 
bedrivits i ungefär samma omfattning som tidigare. 

Häri ingår den kvalificerade rådgivning och 
experthjälp som föreningens chefsjurist Kjell Jönsson 
har bistått medlemmarna med. Kjell Jönsson 
ansvarar också för Färskvaruklubben och de resor 
som föreningen arrangerar, under 2012 en resa 
till Mexico. 

Antalet medlemmar i SLHF var under 2012 
oförändrat 196 stycken. I Seniorklubben minskade 
dock antalet medlemmar, från 254 till 229 stycken. 

Årsmötet beslutade om att medlemsavgifterna ska 
vara oförändrade under 2013. Det innebär 1 000 kronor 
för aktiv medlem, 500 kronor för passiv medlem och 
250 kronor för aktiv och passiv medlem i Senior-
klubben. Med tanke på föreningen medlemssupport 
och aktiviteter är avgifterna blygsamma.  n

Full fart 
på Historiska 
Museet!
SLHFs årsmöte och årsfest hölls 
i år på Historiska Museet. Men det 
var defi nitivt inga tunga historiska 
vingslag som vilade över del-
tagarna. Det var som vanligt full 
fart från början till slut. 

Det var första gången som SLHFs årliga 
tillställning hölls på Historiska Museet på 
Narvavägen. Evenemanget samlade i år – lör-
dagen den 27 april – runt 200 handlare, seniorer, 
stipendiater och särskilt inbjudna – de flesta 
med respektive. 

Efter årsmöte och stipendieutdelning 
bjöds det på aperitif och mingel i Guldrummet. 
Middagen intogs i Barockhallen, en alldeles 
speciell sal med altare, predikstolar, konst och 
andra gamla föremål från olika svenska kyrkor. 

Under middagen underhöll coverbandet Daddy 
Pop. Och vid desserten gjorde Lennie Norman sin 
entré och fick med sin välbekant tuffa stil och 
sin slagfärdiga svada deltagarna att skratta och 
jubla. Kvällen avslutades traditionsenligt med 
dans, i år till discjockeyn Mats Jonsén.   n

SLHFs Årsmöte 

& Årsfest 2013

Historisk miljö.

Middagen intogs i Barockhallen.

Bejublat uppträdande av Lennie Norman.

Givmilde senioren Sigurd Johansson.

Årsmötesförhandlingarna leddes 
av Olavi, Calle och Ragnar.

Mattias och Fredrika från Karriärklubben.

Mingel före årsmötet.
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FOTNOT: Förklaring till förkortningar av kursnamnen 
(värde i kronor inom parentes, kronor). ICA-skolan: 
BLU = butiksledarutbildning (47 500), CO = coachande 
ledarskap (11 125), DRI = drift i Nära (8 500), DRI2 = 
drift i Nära steg 2 (10 000), EFF = effektiv butiksdrift 
(19 375), FLU = företagsledarutbildning (50 000), 
FOG = frukt och grönt ekonomi och sälj (11 125), FOGS = 
frukt och grönt specialist (19 375), KAL = kassaledar-
utbildning (18 500), LU = ledarutveckling (46 875), 
PU = personlig utveckling (24 375), Axfood: AL = att 
leda i Axfood (15 000), AVD = avdelningschef/teamchef 
(22 500). Restaurangakademin: KÖK = kökschefs-
utbildning (32 500). Skeviks gård: UGL = utveckling 
av grupp och ledare (17 900).

52 butiksmedarbetare i SLHFs medlems-
butiker fick i år dela på utbildningsstipendier 
värda nästan 1,8 miljoner kronor. Utdelningen 
ägde rum i samband med SLHFs årsmöte 
på Historiska Museet. 

Omval 
i SLHFs styrelse
Vid årsmötet var det genomgående omval 
i SLHFs styrelse. Däremot valdes ett par 
nya personer in i Seniorklubbens styrelse.  

I Seniorklubbens styrelse var förändringarna följande:
• Kjell Andersson, tidigare suppleant, valdes till 
 ledamot efter Katarina Wådell, som hade avböjt  
 omval. 
• Göran Sjöqvist från Lidingö valdes in som   
 suppleant efter ovan nämnda Kjell Andersson. 
• Inga Svensson från Sollentuna valdes genom   
 fyllnadsval in som suppleant efter Hasse Engström,  
 som hade meddelat att han önskade avgå.

STYRELSEN FÖR SLHF
SLHFs styrelse består fram till årsmötet 2014 av 
följande ledamöter (om ej annat anges är ledamoten 
tidigare vald till 2014): 
• Ordförande: Calle Iveroth, ICA Nära Nyckelby, Ekerö. 
• 1:e vice ordförande: Leif Jönsson, ICA Banér 
 i Stockholm och ICA Metro i Täby Centrum   
 (omvald till 2015). 
• 2:e vice ordförande: Lars Thelin, Hemköp   
 Matpressen i Stockholm, Hemköp Wasahallen 
 i Stockholm och Hemköp Ellbe Livs i Södertälje. 
• Övriga ledamöter: Göran Andersson, ICA Globen   
 i Johanneshov; Ove Ekman, Hemköp Telefonplan   
 i Hägersten (omvald till 2015); Bo Forsslund,   
 ICA Axelsberg i Hägersten och Hans Lundgren,   
 ICA Karlaplan i Stockholm (omvald till 2015).
• Suppleanter: Catharina Berg, ICA Nära Rösjöhallen  
 i Täby (omvald till 2015) och Ann-Christin Grau,  
 ICA Nära Söderberga i Stockholm. 
• Självskriven ledamot av SLHFs styrelse enligt   
 stadgarna är Seniorklubbens ordförande, 
 Olavi Ruuskanen Peldan, Vallentuna.

Till 2014 omvaldes till ordinarie auktoriserad revisor 
Klas Alm och till auktoriserad revisorssuppleant 
Bengt Fromell, båda från Mazars SET Revisionsbyrå 
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 lekmannarevisorssuppleant omvaldes Jan 
Lindberg, ICA Ektorp, Värmdö. 

SENIORKLUBBEN
Styrelsen för Seniorklubben valdes enligt följande 
(om ej annat anges är ledamoten tidigare vald till 2014): 
• Ordförande: Olavi Ruuskanen Peldan, Vallentuna. 
• Ledamöter: Börje Ahlén i Täby, Kjell Andersson 
 i Åkersberga (nyval till 2015), Ulla Lundh i Åkers-  
 berga (omvald till 2015) och Bengt Wessman i Täby. 
• Suppleanter: Göran Sjöqvist i Lidingö (nyval till 2015)  
 och Inga Svensson i Sollentuna (fyllnadsval efter  
 Hasse Engström till 2014). 

SLHFs valberedningsutskott har följande samman-
sättning fram till nästa årsmöte (samtliga är valda 
till 2014):
• Ordförande: Glenn Mattsson, ICA Supermarket   
 Västerhaninge. 
•  Ledamöter: Tomas Lindborg, Hemköp Hässelby   
 och Hemköp Upplands Väsby, Tommy Norborg,   
 ICA Nära Aspudden – samt som representant 
 för Seniorklubben – Börje Johansson (nyval efter  
 Stig Troedsson, som önskat avgå).  n

SLHFs Årsmöte & Årsfest 2013

Stipendierekord!
Vid SLHFs årsmöte utdelades utbildningsstipendier värda nästan 1,8 miljoner 
kronor till 52 medarbetare i SLHFs medlemsbutiker. Det är 23 000 kronor 
mer än det som delades ut det tidigare rekordåret 2009. 

Stipendierna delades ut från Viktualiehandlarnas Pensionsinrättning med drygt 
829 000 kronor, från Stiftelsen Milli och Carl Palmérs Testamentsfond med 649 000 kronor, 
från Stiftelsen Sigurd Johanssons Stipendiefond med 140 000 kronor, från ICA-skolan med drygt 
94 000 kronor samt från Stiftelsen Otto och Elsa Rietmanns Stipendiefond med drygt 75 000 kronor. 
Det ska nämnas att Sigurd Johansson i år själv skänkte 30 000 kronor till SLHF för att delas ut i den stiftelse 
som bär hans namn. 

Till årets stipendieutdelning beviljades 45 av 73 inkomna ansökningar från ICA-butiker medan sju av 
tio ansökningar beviljades från handlardrivna Hemköpsbutiker och övriga butiker. Könsfördelningen bland 
stipendiaterna var helt jämn. 

STIPENDIATER I BOKSTAVSORDNING
Richard Ahlén, ICA Nära Näsbydal, Täby (FLU), Åsa Ahlgren, Hemköp Västerhaninge (AVD), Malin Andersson, 
ICA Kvantum Lidingö, Lidingö (BLU), Stephanie Andersson, ICA Kvantum Tyresö (EFF), Johanna Andrén, 
ICA Kvantum Haninge (BLU), Ann-Sophie Aronsson, ICA Kvantum Bea, Stockholm (LU), Gisela Bäckgren, 
ICA Supermarket Käppala, Lidingö (PU), Lena Dahlberg, Hemköp Västerhaninge (AVD), Johanna Danielsson, 
ICA Supermarket Stop, Täby (FOG), Emelie Ehn, ICA Nära Axelsberg, Stockholm (BLU), Pabio Espinosa, 
ICA Kvantum Arninge, Täby (FLU), Desirée Fjellström, ICA Nära Sjöstaden, Stockholm (BLU), Tina Franc, 
ICA Nära Näsbydal, Täby (FOGS), Felicia Fredriksson, ICA Nära Axelsberg, Stockholm (BLU), Johan Gagner Tibell, 
ICA Metro Täby Centrum (BLU), Gabriel Gröning, ICA Supermarket Västerhaninge (FLU), Julia Hjelm Sheehan, 
ICA Nära Hornstull, Stockholm (BLU), Mikael Holm, ICA Kvantum Bea, Stockholm (LU), Jessica Holmström, 
ICA Kvantum Bålsta (PU), Joel Hybertsen, Hemköp Sjöbergshallen, Sollentuna (AL), Alexander Höög Thomsen, 
ICA Nära Kragsta, Vallentuna (FLU), Rustem Iseni, ICA Maxi Värmdö (BLU), Robin Isberg, ICA Nära Riddaren, 
Stockholm (BLU), William Isberg, ICA Nära Karlaplan, Stockholm (BLU), Frida Jansson, ICA Supermarket Salem 
(EFF), Christian Jarbell, ICA Supermarket Tappström, Ekerö (FLU), Christopher Johansson, ICA Supermarket 
Farsta (UGL), Annica Johansson, ICA Supermarket Salem (KAL), Johanna Jonze, Hemköp Västerhaninge (AVD), 
Kari Keitaanniemi, ICA Supermarket Format, Upplands Väsby (LU), Fredrik Kjellberg, ICA Supermarket Vårberg C, 
Stockholm (FLU), Jessica Legnelius, ICA Supermarket Salem (EFF), Marcus Lindberg, ICA Kvantum Liljeholmen, 
Stockholm (BLU), Katarina Lindgren, ICA Supermarket Stop, Täby (EFF), Linda Myhren, ICA Nära Sergels Torg, 
Stockholm (DRI), Wolfgang Neid, ICA Supermarket Käppala, Lidingö (CO), Josefi ne Niklasson, ICA Kvantum Tyresö 
(PU), Evelina Nordin, ICA Metro Täby Centrum (FLU), Michael Nordmark, ICA Kvantum Lidingö (BLU), Kenneth 
Norr, T-Snabben, Stockholm (AVD), Filip Nyberg, ICA Nära Humlegården, Stockholm (BLU), Malin Palmqvist, 
Hemköp Vendelsö, Haninge (AVD), Johan Pihl, Göta Fisk, Stockholm (KÖK), Björn Signell, ICA Supermarket Aptiten, 
Stockholm (FLU), Emelie Sjöblom, ICA Supermarket Aptiten, Stockholm (BLU), Niklas Sjöstrand, ICA Nära 
Aspudden, Stockholm (FOG), Tove Sohlberg, ICA Nära Sergels Torg, Stockholm (DRI2), Robert Strand, ICA Kvantum 
Kungens kurva (LU), Azra Strikovic, ICA Supermarket Bro, Upplands-Bro (FLU), Fevzi Tas, ICA Kvantum Kungens 
kurva (EFF), Elvir Vehabovic Smai, ICA Nära Abrahamsberg, Stockholm (EFF) och Ann-Sofie Zetterlund ICA 
Supermarket Stop, Täby (EFF). 

Det kan tilläggas att Evelina Nordin, som fi ck ett utbildningsstipendium för FLU, även kommer att tilldelas 
ett Hakonstipendium på 20 000 kr.  n 
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ICA Nära omlokaliserar till en betydligt större lokal i Fältöversten i Stockholm 
och nyöppnar som ICA Supermarket i början av september i år. 
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ICA-butiken omlokaliseras till den förutvarande 
lokalen till Expert och en angränsande lokal. Det inne-
bär att totalytan växer från i dag 700 till 1 700 m2 
och säljytan från 450 till 1 200 m2.

– Äntligen! Det har varit så många turer runt och 
efter Boultbee att vi inte har vågat investera. Det har 
varit tufft. Men nu kan vi se framåt. Vi får ett bredare 
sortiment och mer färskvaror samt en manuell 
fi skdisk, berättar Magnus Olofsson, som tillsammans 
med sambon Chatarina Johansson driver butiken 
sedan nio år tillbaka. 

Välbesökt 
och uppskattad 

grillkväll

ICA växer i Fältöversten

Dagens årsomsättning på 56–57 miljoner brutto 
förväntas i den nya lokalen de första tolv månaderna 
nå 90 miljoner kronor. 

Lokalen ligger i källarplanet, men vid ett väl-
trafi kerat kundstråk med Systembolaget mittemot 
och nära Karlaplansentrén. Dessutom får ICA Super-
market ingång från tunnelbanestationen. 

Flytten innebär minimala störningar på driften. 
– Vi räknar med att stänga på lördagen och 

öppna i den nya lokalen på torsdagen veckan efter, 
förklarar Magnus Olofsson.  n

ICA Nära i Fältöversten flyttar till en ny lokal till hösten. 
Totalytan växer därmed från 700 till 1 700 m2. 

De tolv barnen som deltog i vår- och grillfesten 
aktiverades av SLHFs styrelseledamöter Catharina 
Berg och Ann-Christin Grau (längst till höger på bilden). 
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Nytt från Seniorklubben
Tack för ett trevligt årsmöte och 
årsfest på Historiska Museet! 

Jag vill passa på att tacka de avgående 
styrelsemedlemmarna Katarina Wådell 
och Hasse Engström för sitt engagemang 
i styrelsen. Samtidigt hälsar vi Inga Svensson 
och Göran Sjöqvist välkomna till Senior-
klubbens styrelse. Vår vårresa till Wien 
vad mycket lyckad. 

Något om kommande arrangemang. 
Den 3 september blir det kräftfest och klubb-
dag i Villa Adolfsberg. Under hösten räknar 
vi att ta en båttur till Artipelag. Datum för 
detta meddelas senare. Den 23 oktober är 
dags för höst- och skaldjursfesten i Villa 
Adolfsberg. Jag kan också berätta att vi har 
bokat 25 biljetter till föreställningen ”De 39 
stegen” med bland andra Johan Ulveson 
och Peter Dalle på Intiman lördagen den 
30 november klockan 16.00. 

Sedan hoppas jag att vi alla har möjlighet 
att varje vecka ta två 30-minuterspromenader 
i sin närmiljö och njuta av den vackra stad 
som vi bor i.

Ha nu en riktigt trevlig och skön sommar!

Olavi Ruuskanen Peldan, 
ordförande i Seniorklubben

SLHFs sedvanliga vår- och grillfest i
 Villa Adolfsberg lockade i år inte mindre 

än 108 deltagare, varav tolv barn. 
Det var några fl er än rekordåret 2012. 

De som hade hörsammat inbjudan var handlare och personal från 17 butiker, seniorer och familje-
medlemmar. Bergfalk & Co AB stod för maten och grillningen bland annat i form av argentinsk 
ekologisk rödräka och utsökt marmorerad entrecôte. Bergfalk bjöd också på olika ostar medan SLHF 
ställde i ordning de sedvanliga tillbehören. Deltagarna bjöds också på allehanda utomhusaktiviteter 
som dart och tipspromenad denna vackra, men något kyliga kväll i mitten av maj. 

Liksom i fjol var det här ett arrangemang i regi av SLHF, Färskvaruklubben, Karriärklubben och 
Seniorklubben där deltagandet var helt gratis.

– Satsningen på att samla folk från SLHFs olika nätverk och klubbar har varit framgångsrik. 
Det har visat sig att folk uppskattar att umgås över gränserna både vad gäller åldrar och annat. 
Gemensamt upplägg gäller ju numera också för julgransplundringen och kräftfesten, säger Kjell Jönsson, 
som på SLHF administrerar det hela. 

Även i år hade SLHF engagerat styrelseledamöterna Catharina Berg och Ann-Christin Grau för barn-
aktiviteterna, som bestod bland annat i femkamp och egen tipspromenad. 

– Barnen blev verkligen väl omhändertagna. Och vi ser gärna att det kommer ännu flera barn, 

påpekar Kjell Jönsson.  n 

Foto: Kjell Jönsson


