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Coop Forum

Bild: Uplland-Bros kommun

ﬂyttar fram positionen till Brunna

Coop Forum tillsammans med Biltema blir först ut att inviga på Brunna Park, den planerade handelsplatsen
av megaformat i Upplands-Bro, vid trafikplats Brunna vid E18.
Coop Forum planerar invigning under slutet av 2015,
samtidigt som man avvecklar nuvarande Coop Forum
i Kungsängen. Coop har inte etablerat någon ny stormarknad sedan invigningen i Lund, kort innan julen
2010.
Brunna Park får ett starkt skyltläge jämfört med
nuvarande Coop Forum som ligger enskilt utan handelsgrannar på andra sidan E18. Därmed får nya Ica Maxi
och Barkarbystaden i Järfälla en framtida utmanare,
cirka 14 kilometer norrifrån.

– Vi hamnar mer synligt och närmare de boende,
Brunna Park blir en stark knutpunkt där barnfamiljen
kan hitta allt de behöver i vardagen. Barkarby är ändå
en bit bort, Upplands-Bro växer och har ett svagt sällanköpsindex, det är helt rätt att satsa på mer handel
här, säger Anders Rovér, chef etablering på Coop.
Nuvarande Coop Forum invigde som Epa Stormarknad
1972, totalytan är i dag cirka 10 000 kvadratmeter
inklusive Coop Bygg. En överdimensionerad och övervintrad dinosaurie, för att uttrycka det en aning vårdslöst.

BLU nästa för Mikaela

Anders Rovér ger inga besked om den nya butiksytan.
– Det är inte klart i och med att vi just nu utvärderar
nytt koncept och format för Coop Forum. Klart är att
det blir en modern stormarknad med starkt matfokus
kompletterat med ett urval av sällanköpsvaror.
Coop Forum ﬂyttar även fram positionerna på andra
håll i länet, närmare i tid än i fallet med Brunna.
Coop Forum Arninge i Täby ligger i startgroparna för en
omställning och Coop Forum i Södertälje firar nyinvigning
innan midsommar efter en omfattande förnyelse. n

Läs mer om SLHF:s årsmöte/årsfest och
stipendieutdelningen på sidorna 6–7!

Mikaela Johansson, 22, Ica Nära Gärdet, är en av
de ambitiösa medarbetare som erhöll utbildningsstipendium vid SLHF:s årsmöte. Nu väntar BLU.

– Det var jättespännande och intressant att höra om
hur andra har det. Fördelen med att jobba i en liten
butik är att man måste lära sig allt.

Allt började med gymnasie-prao i butiken, Mikaela
Johansson har jobbat heltid i Nära-butiken sedan
studenten.
– Allt blir så mycket lättare när man har ett jobb som
man verkligen tycker om, säger hon entusiastiskt.
Hon har tidigare läst Effektiv Butiksdrift genom
Ica Skolan.

Att ta större ansvar i butiken är något som kommer
naturligt enligt Mikaela Johansson, som nu tar
stängningsansvar ett par kvällar i veckan.
– Det var en utmaning att gå från kollega till ansvarig
vid stängningarna. BLU är ändå en ledarutbildning,
jag vill fortsätta att utmana mig själv. n
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3Stora planer för Orminge 4”Classe” fokuserar

till Hallonbergen

Mikaela Johansson, här i Ica Nära Gärdets omtalade butikskök. ”Jag har alltid lekt med tanken på en egen butik”.

på Norrtälje

öppnar butik nr
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Matrebellen Zeki Vural öppnar butik nummer tre i Hallonbergen
den 1 oktober, efter en totalförnyelse av Coop Konsums tidigare lokaler.

Zeki Vural och Matrebellerna inviger i Hallonbergen
Centrum i oktober. Bilden är från Alby Matcenter,
som ökade starkast av alla Matrebeller 2012.

Coop Konsum övergav butiken om 2 000 kvadratmeter i Hallonborgen Centrum i samband med
etableringen av Coop Sundby Park vid E18. Vid Coop
huserar även Hemköp, nyligen omställd från Prisextra,
allt på ett stenkasts avstånd från Zeki Vurals nya butik.
– Jag känner området och har startat ett bra samarbete med centrumledningen som verkligen har visat
att de vill utveckla. Tillsammans tror jag att vi kommer
att lyckas även i Hallonbergen, säger Zeki Vural,
som har budgeterat för 50 nettomiljoner det första året.

åren drivit Alby Matcenter där han ökat från 60 till
115 bruttomiljoner.
– Vi har fortfarande tvåsiffriga ökningar, berättar
Zeki Vural.

– Hallonbergen är blandat och butiken kommer att
fokusera ännu mer på det svenska. Vi analyserar
marknaden och butiksytan ska räcka till för att alla
kunder ska hitta vad de söker, säger Zeki Vural.

Butikerna fokuserade tidigare på de etniska sortimenten, men har gjort stegvisa anpassningar i samråd med Bergendahls för att så att säga försvenska
erbjudandet, åtminstone delvis.

Matrebellernas talesperson Thomas Biverstedt gläds
förstås åt att Zeki Vural öppnar gruppens 18:e butik
i Stockholms län.
– Våra ökningar sticker ut jämfört med konkurrenterna,
köpmännen är oerhört starka i Stockholm trots att marknaden är stentuff. Allt fler upptäcker det här och vill
samarbeta med oss, vi har ytterligare lägen på gång och
det är jättekul att Zeki belönas med ett läge som kommer
att passa honom perfekt, säger Thomas Biverstedt. n

Zeki Vural är sedan 1995 handlaren bakom Rinkeby
Matcenter, som i dagsläget omsätter över 75 miljoner
kronor brutto. Därtill har han under de senaste tre

Satsningarna har gett starkt utfall, 2012 var Alby
Matcenter den butik som ökade starkast av alla
Matrebeller, med 20,1 procent, visade Icanyheters
granskning.

NÅGRA RADER FRÅN VD

Tack och farväl kunde ha lagt sordin på stämningen
Jag vill börja med att tacka alla er som var med
på årsmötet/-festen för att ni gjorde den till en
av de bästa någonsin. Inte minst årets stipendiatgrupp såg till att det blev en fantastisk stämning.
Utmärkt mat, Stockholms bästa lokaler, bra service,
riktigt bra underhållning och direkt tillgång till
Café Opera för dem som ville fortsätta festen
– det kan inte bli så mycket bättre!
Det enda som i någon mån kunde lagt sordin
på stämningen var att det också var dags att
ta farväl av styrelsens Humle och Dumle;
Göran och Bosse. Under många år har de lagt
ned ett mycket engagerat arbete på sammanträdena och samtidigt i hög grad bidragit till
att skratten blivit så många efter sammanträdena. För egen del kan jag säga att jag
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kommer att sakna dem väldigt mycket, även om
de kommer att stanna kvar ”i periferin” genom
fortsatt engagemang i valberedning och stiftelser.
För att sentimentaliteten inte alldeles skulle ta
överhanden hade de gjort en egen film om sin
– förhoppningsvis – ljusnande framtid, ett galet
avslut som var i högsta grad värdigt dessa i ordets
bästa bemärkelse smått galna personligheter.
De foton som ”smög sig in” i raden av avgångna
föreningsordförande kommer vi väl tyvärr att bli
tvungna att plocka ned, men för oss som har haft
förmånen att jobba ihop med dem behövs inga
fotografier för att de ska kännas närvarande.
Och man vet ju aldrig, jag tyckte att jag hörde
Göran muttra, precis som The Terminator,
”I´ll be back” när han steg in i taxin för vidare
äventyr i Stockholmsnatten...

Jag vill samtidigt gratulera Anki och Cathis
till deras ”upphöjelse” till ordinarie ledamöter
och hälsa ”rookisarna” Magnus och Fredrik
välkomna till styrelsen. Ledamöter går,
men SLHF:s styrelse består.

Ha en riktigt bra sommar!

Foto: Martin Rosengren

Zeki

Stora planer för

Folk & butik

Orminge
Nacka kommun vill lyfta Orminge som ett stadsdelcentrum för hela Boo-landet
och en knutpunkt för kollektivtrafiken. En ny dagligvarubutik om 3 000 kvadratmeter ingår också i programförslaget, troligen en omlokaliserad Willys.
Planförslaget som har varit ute på samråd innebär
en massiv förtätning runt Orminge centrum med
ny bussterminal, med möjlighet att koppla till framtida T-bana, 1 000 nya lägenheter, nya p-hus och
infartsparkeringar samt 5 000 till 6 000 kvadratmeter ny handelsyta.
– Vi vill ha infartsparkering i nära anslutning till
centrum för att få till ett dubbelt utnyttjande, som
knutpunkt för kollektivtrafiken, samtidigt som det
stärker handeln, säger Per Fladvad, projektutvecklare för Nacka kommun.
Till projektet hör också en landmärkesbyggnad
intill centrumtorget. I ett första skede färdigställs
ett nytt p-hus i anslutning till befintliga centrum,
med den nya livsmedelshallen i markplan.

Därefter rivs det så kallade Hantverkshuset, vilket
huserar Willys i dag, varför det inte är någon vild
gissning att det blir Willys i nya läget, med en
närapå fördubblad totalyta, i så fall.
Befintliga Orminge centrum ges möjlighet till
modernisering och utbyggnad.
– Ägaren Atrium Ljugberg följer projektet med
spänning, även om de inte har kommit med egna
utspel ännu, säger Per Fladvad. Coop Extra har en
stark position i dagens Orminge centrum, med en
omsättning som närmar sig 300 bruttomiljoner,
enligt vad Stockholmshandlar´n erfar. Även Lidl
finns på plats, men utanför planområdet. n

Skiss över nya Orminge med den höga signaturbyggnaden i bakgrunden.

• FARSTA. Ica Kvantum invigde den 7 maj
i en ny 3 400 kvadratmeter stor tillbyggnad
i Farsta Centrum. Butiken ersätter tidigare
Ica Supermarket, säljytan har därmed utökats
från 1 000 till 2 400 kvadratmeter. Janne
Johansson, handlare i Farsta sedan 1999,
gratuleras här av Per Ericson, områdeschef
Öst på Ica-handlarnas Förbund.
• HAMMARBY SJÖSTAD.
Ica Supermarket Sjöstaden
med handlaren Thomas
Widlund i spetsen invigde
den 9 april. Totalt 2 559
kvadratmeter, innebär en
nära femdubblad yta jämfört med tidigare
Ica Nära Sjöstaden som huserade på andra
sidan gatan. Budget för år ett, rullande tolv,
är 98 miljoner kronor netto. Ica Nära omsatte
46 miljoner kronor.

Bild: Nacka kommun

• STOCKHOLM. Ica Nära Ynglingagatan har tillfälligt stängt sedan den 3 april. En vattenläcka
i fastigheten gör att hela golvet måste läggas
om. Arbetet skyndas på så mycket som möjligt
men preliminärt öppningsdatum är inte förrän
15 augusti. ”Jag har aldrig varit med om något
liknande, men det är ingen vits med att deppa
ihop. Vi hade redan moderniserat butiken
innan skadan, nu får vi ett fräscht golv.
Det blir bara att trumma på för att ta tillbaka
omsättningen, säger Tony Lagerlöf, handlare
i butiken sedan 1985.
• BERGSHAMRA. Planerna på en ny dagligvarubutik i Bergshamra Centrum i Solna,
som Stockholms-handlar‘n tidigare rapporterat om, har grusats. ”Det stämmer, tillsvidare blir Coop kvar som ensam aktör
i nuvarande lokaler”, säger Erik Lindfors på
fastighetsbolaget Signalisten, som ansvarar
för förnyelsen av Bergshamra Centrum. n
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”Classe”

tillbaka på golvet
Claes-Göran Sylvén styr tillbaka fokus till Norrtälje och Ica Kvantum Flygfyren, steg för steg.
– Jag är handlare i själ och hjärta och det är det som jag ska fokusera på.

Ordförandeskapet i Ica Gruppen tar tid, en till
två dagar i veckan. Claes-Göran Sylvén medger
att närvaron i butiken inte blev så frekvent som
han hoppades, direkt efter vd-uppdragen.
– Inte hittills, inte pang på efter den 1 februari,
men jag kommer att hitta strukturen, veckan har
sju dagar och jag kommer att lägga huvuddelen
av engagemanget här i butiken.
Men din telefon ringer ganska frekvent?
– Inte som förut, särskilt inte jämfört med längre
tillbaka i tiden då det mesta klarades över telefon.
Det är tur att jag är morgonpigg, jag gör mycket
korrespondens från femtiden på morgonen, mejl
och sms, även om jag förstås inte förväntar mig
att folk ska svara då.
Uppdelningen är att handlarkollegan Magnus
Aronsson tar övergripande ansvar för butiken och
det dagliga arbetet, Claes-Göran Sylvén tillsammans
med Magnus ägnar sig mer åt framtida satsningar
och utveckling.
– Men jag vill vara ute i butiken så mycket som
möjligt, där man bäst lyssnar av kunder och medarbetare, för att inspirera och bli inspirerad. Lite som
en trivselnisse, utan att det blir kravlöst.
Sommaren 2012 invigde 13 fackhandelsbutiker på
Flygfältets handelsplats, och förra våren nyinvigdes
Ica Kvantum Flygfyren efter en omfattande utbyggnad
och förnyelse. Butiken har bland annat satsat på egen
charktillverkning, osteria med vinbar, utökad bistro
och nya generösa ytor för samtliga färskvaror.
Men föregående års omsättning låg inte nämnvärt
över nivån för 2012.
–Det var två långa år med byggstök, sådant tar tid
att jobba tillbaka, men nu känner vi att det börjar
lossna ordentligt.
Ica har 70 procent av marknaden i Norrtälje kommun.
– Det illustrerar också att konkurrenterna har övergett
småorterna utanför Norrtälje tätort, som på många
andra håll i landet är det vi som är kvar när till och
med kyrkan har stängt, som jag brukar säga.
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Coops misslyckade försök att få till en etablering
vid södra infarten nära Flygfyren följdes av en jävdiskussion eftersom ordföranden i bygg- och miljönämnden, Mats Hultin (M), även sitter i butikens
styrelse. Debatten föranledde kommunstyrelsens arbetsutskott att ta upp Coops förfrågan en andra gång,
utan Mats Hultin, men det blev tummen ned igen.
Coop har även fått nobben vid Nordrona vid södra
infarten, där Claes-Göran Sylvéns fastighetsbolag
Sycava nu ska utveckla den nya handelsplatsen
Norrteljeporten efter att ha vunnit en anbudstävling.
– Inriktningen är trögrörlig sällanköpshandel som
bygg-, bil- eller båthandel, däremot inte dagligvaruhandel, helt enligt de direktiv som kommunen ställde
upp vid anbudet. I annat fall hade vi kanske flyttat
Flygfyren dit, säger Claes-Göran Sylvén.
Claes-Göran Sylvén säger sig aldrig ha tänkt i termer
av karriär.
– Inte annat än att jag ville bli handlare, det var mitt
karriärmål. För övrigt är jag en produkt av att andra
har trott på mig och gett mig chansen. Handlarna gav
mig förtroendet som vd, samtidigt som jag fick behålla
butiken, jag har aldrig tänkt något annat än att jag
ska tillbaka till den.
Han talar redan om de många minnena med värme
i blicken, kanske med inslag av nostalgi, allt från den
första Ahold-affären till tillbakaköpet av Royal Aholds
aktier i Ica AB.
– Affärer är ju jättekul, förhandlingarna, spelet, men
nu var ändå det största att vi skapade en stabil grund
för Ica Gruppen och ett ägande som vi kan leva med
under lång tid.
Men vad kan en man som redan har gjort det mesta
som handlare, därtill operativt, rimligen finna för
utmaning i en vanlig butiksvardag?
– Du, det är inget problem för mig, känslan är fortfarande densamma som i januari 1984, hade jag inte
känt glädjen så hade jag sålt butiken.
Som ledare vill Claes-Göran Sylvén bjuda tillbaka,
för alla chanser han själv erhållit under åren.

– Jag är besjälad av integrations- och utanförskapsarbetet, det finns så mycket humankapital som aldrig
tas tillvara. Bakgrunden är väl alla som har trott på
mig, och att jag, utan att gå in på detaljer, hade ett
antal tuffa tonår, då det inte gick särskilt bra för mig
i alla stycken, avslutar Claes-Göran Sylvén. n

Ica Kvantum Flygfyren
Handlare: Claes-Göran Sylvén tillsammans
med Magnus Aronsson.
Omsättning: 585 miljoner kronor brutto.
Butiksyta: 8 500 kvadratmeter, varav
6 000 kvadratmeter säljyta.

Coop

förhandlar vidare
Coop ger inte upp slaget om en
etablering vid Norrtäljes södra
infart.
Coop hyser ännu hopp om att komma fram
till ett genombrott i Norrtälje.
– Vi får positiva signaler från kommunen
om att de aktivt söker lösa våra önskemål.
Hur det sen går är ju en annan fråga, säger
Anders Rovér, chef etablering på Coop.
Coop Forum huserar i dag vid Knutby torg
i norr.
– Vårt befintliga läge är inte dåligt men
butiken behöver renoveras. Samtidigt är ett
läge vid södra infarten bättre. Vi inte gett
upp, vi har fortsatt dialog med kommunen,
säger Anders Rovér. n

Claes-Göran Sylvén

Foto: Martin Rosengren

Född: 1959, i södra Stockholm.
Utbildning: ”Inte mycket, livets skola, brukar det väl heta”.
Karriär: Handlare sedan 1984, på Ica Kvantum Flygfyren
sedan 1995, Sylvéns femte butik. Förtroendevald sedan
1988. Ordförande, Ica AB, 2002. Vd, Ica-handlarnas
Förbund och Hakon Invest, 2003. Ordförande, Ica Gruppen,
sedan 2013. Lämnade som vd för Ica-handlarnas förbund
1 februari 2014.
Fritid: Träning, eller fysiskt arbete vid fritidshuset
i Norrtälje.
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Fullsatt och festligt
på Café Opera
Calle Iveroth välkomnade gästerna
till bords.

SLHF:s årsmöte och årsfest ﬂyttade i år tillbaka till Café Opera. Föreningens
resultat tyngs fortsatt av renoveringskostnader men nu ser det ljusare ut framåt.

Foto: Martin Rosengran

på årsqvist kåserade
Carl Jan Gran ade på festen.
gl
mötet och min
Fullsatt på årsmötet.
Bosse Forsslund och Göran Andersson avtackades av Calle Iveroth.

Flertalet festdeltagare närvarade även vid årsmötet,
varför mötet blev ovanligt välbesökt. Förhandlingarna
leddes av styrelseordförande Calle Iveroth och vd Ragnar
Fransson, tillsammans med Bengt Wessman från Seniorklubben, som ersatte Olavi Ruuskanen Peldan som
hade förhinder. Resultatet för 2013 belastades av
ombyggnader av fastigheten på Regeringsgatan 109,
den solida grunden för föreningens ekonomi, till en
kostnad av 11,3 miljoner kronor. Årets resultat efter
skatt blev -5 361 406 (-967 133).

aka på Café
Årsmötet tillb

Opera.

The Fantastic Four.

Magnifik stämning.
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Efter de omfattande renoveringsarbetena kunde
Försäkringskassan ﬂytta in i fastigheten den 1 maj,
därmed var samtliga kontorslokaler i fastigheten uthyrda.
– Försäkringskassan kommer att betala av en betydande
del av investeringarna ovanpå hyran. Nu är allt uthyrt,
fastigheten topprenoverad och vi kan fokusera på
normalt underhåll. Förhoppningsvis var det sista året
med minus, sa Calle Iveroth.
Föreningens redovisade negativa kapital är -19 000 769
kronor.
– Det balanseras av ett betryggande övervärde i fastigheten, sa Calle Iveroth.
Årsmötet beslutade att medlemsavgifterna ska vara
oförändrade under 2014.
Antalet medlemmar ökade under 2013 till 199 aktiva
köpmän (196), antalet seniorer minskade till 205 (229).
Årsmötet kunde summera en omfattande
föreningsverksamhet under 2013. Klubbkvällarna
som arrangerades för samtliga medlemmar samlade
många deltagare. Bland mycket annat kan nämnas
att Färskvaruklubben arrangerade åtta sammankomster tillsammans med 53 medlemsbutiker,
varav en studieresa till Paris med omnejd.

Göran Andersson, Ica Supermarket Globen, tillsammans
med Bosse Forsslund, Ica Nära Axelsberg, överraskade
församlingen med en synnerligen ambitiös avskedsfilm,
när de tackades av som mångåriga ledamöter i SLHF:s
styrelse under årsmötet, båda hade meddelat att de
önskade avgå.
Filmen med Göran och Bosse, som har regisserats av
Johan Baskin, Ica Nära Mathörnan i Karlberg, gestaltade
det mesta från morgonsupar till sumobrottning,
ja, den tål måhända inte vidare referat, men den rev
förstås av rungande jubelapplåder.
Årsmötet valde in Fredrik Olsson, Hemköp Vendelsö,
Haninge, tillsammans med Magnus Agrell, Ica Supermarket Käppala, Lidingö, till SLHF:s styrelse
– Jag tackar Göran och Bosse för många roliga år och
hälsar Fredrik och Magnus varmt välkomna till styrelsen,
sa Calle Iveroth, något tagen av den omtumlande
filmupplevelsen.
Den namnkunnige matinspiratören, krögaren, tvprofilen och tillika professorn vid Stavangers universitet,
Carl Jan Granqvist, kåserade om ”hur livsmedelshandeln ska bidra med njutning”, han framhöll bland
andra Ica Supermarket Stop, Täby, som föregångare när
det handlar om butiksupplevelse, innan det blev dags
för aperitif på klassiska Operaterrassen.
Den välrenommerade kvartetten The Fantastic Four
eldade upp en magnifik stämning under den utsökta
middagen, publiken var inte svårﬂirtade, särskilt inte
de firande stipendiaterna. Bandet ångade upp ett
massivt festtryck innan de som ville vimlade vidare
i lördagsnatten på Café Opera. n

Delade på 1,6 miljoner
Vid SLHF:s årsmöte utdelades utbildningsstipendier till ett värde av över 1,6
miljoner kronor till 43 lyckliga stipendiater.
Stipendierna delades ut till medarbetare från SLHF:s medlemsbutiker från Viktualiehandlarnas Pensionsinrättning med nära 828 000 kronor, från Stiftelsen Milli och Carl Palmérs Testamentsfond med nära
546 000 kronor, från Stiftelsen Sigurd Johanssons Stipendiefond med nära 99 000 kronor, från Ica Skolan
med drygt 97 000 kronor och från Stiftelsen Otto och Elsa Rietmanns Stipendiefond samt SLHF:s Mindre
fonder med drygt 76 000 kronor. Totalt fördelades 1 645 775 kronor mellan 43 stipendiater vilket ger en
snittsumma på drygt 38 000 kronor. Tyvärr kunde inte Hans-Åke Öberg dela ut de Palmérska stipendierna.
En olyckshändelse gjorde att han var tvungen att lämna återbud för första gången på 25 år, vi får se fram
emot hans jubileumsutdelning nästa år i stället.

Nyval

Stipendiater i bokstavsordning: Matilda Agerstig
Källström, Hemköp Hornstull (LL), Johannes Alsterdal,
Ica Kvantum Lidingö (BLU), Aleksander Andersson,
Ica Maxi Värmdö (BLU), Joakim Antman, Ica Kvantum
Haninge (PU), Patrik Atterborn, Ica Kvantum Bålsta
(EFF), Therese Barck, Ica Kvantum Bålsta (EFF),
Johan Björklund, Ica Supermarket Enskededalen
(BLU), Jonas Björklund, Ica Supermarket Täby Kyrkby
(LU), Maria Bodin, Ica Kvantum Bålsta (PU), Dennis
Broberg, Ica Maxi Häggvik (FLU), Nina Dennerman,
Ica Nära Sergels Torg (LU), Marija Dzipkovic, Ica Maxi
Värmdö (FOGS), Pontus Estenthal, Ica Supermarket
Vanadis (BLU), Martin Hagström, Hemköp Matextra
Gullmarsplan (DB), Daniel Heaster, Ica Maxi Nacka
(BLU), Linda Hedberg, Ica Metro Täby Centrum
(KAL), Nina Heldenius, Ica Supermarket Stop (FOG),
Mikaela Johansson, Ica Nära Gärdet (BLU), Nina
Jonsson, Ica Kvantum Haninge (FLU), Samuel
Kihlbom, Ica Nära Aspudden (FLU), Kerstin Liljeborg,
Ica Kvantum Åkermyntan (FLU), Robin Lindqvist,
Ica Nära Bandhagen (LU), Niklas Lund, Ica Nära
Kragsta (BLU), Charlie Lundblad, Ica Nära Sjöstaden
(BLU), Anders Malmsten, Ica Nära Banér (LU), Joakim

Årsmötet fastställde två nyval till SLHF:s styrelse
då Fredrik Olsson, Hemköp Vendelsö, Haninge,
tillsammans med Magnus Agrell, Ica Supermarket Käppala, Lidingö, valdes in som suppleanter
eftersom Göran Andersson och Bo Forsslund
meddelat att de önskade avgå.

Metz, Ica Kvantum Lidingö (BLU), Emma Nordin, Ica
Nära Hornstull (EFF), Anneli Nurkkala, Ica Kvantum
Kungens Kurva (LU), Marcus Pettersson, Ica Maxi
Häggvik (BLU), Adrian Roosmark, Hemköp Frösunda
Boulevard (LL), Johan Rosén, Hemköp Matextra Brevik
(BCU), Marcus Rosén, Ica Maxi Nacka (UGL), Karolin
Sandberg, Ica Nära Aspudden (KAL), Tommy Schubert,
Ica Supermarket Saltsjöbaden (PU), Malin Sonesson,
Ica Supermarket Aptiten (PU), Mathias Sundqvist,
Ica Maxi Värmdö (FLU), Jörgen Svahn, Ica Kvantum
Bålsta (BLU), Carl-Hugo Söderström, Hemköp
Matextra Haninge C (BCU2), Tomas Taraldsson, Ica
Nära Sjöstaden (LU), Oscar Wallén, Ica Nära Duvbo
(FLU), Katja Wallin, Ingaröhallen (DB), Maria Wikberg,
Hemköp Sjöbergshallen (LL), Josefine Öberg, Hemköp
Västerhaninge (LL). n
FOTNOT: Förklaring till förkortningar av kursnamnen (värde i kronor inom
parentes). Ica Skolan: BLU = butiksledarutbildning (48 750), EFF = effektiv
butiksdrift (19 375), FLU = företagsledarutbildning (50 000), FOG = frukt
och grönt ekonomi och sälj (11 875), FOGS = frukt och grönt specialist
(19 375), KAL = kassaledarutbildning (23 125), LU = ledarutveckling
(48 750), PU = personlig utveckling (24 375), UGL = utveckling av grupp
och ledare (16 900). Axfoodakademien: LL = ledarskap och lönsamhet
(27 500), DB = diplomerad butikschef (50 000), BCU = butikschefsutbildning (50 000), BCU2 = butikschefsutbildning steg 2 (7 000).

till SLHF-styrelsen

Styrelsen för SLHF
SLHF:s styrelse består av följande ledamöter
fram till årsmötet 2015 (om ej annat anges är
ledamoten tidigare vald till 2015).
Ordförande: Calle Iveroth, Ica Nära Nyckelby
(omval 2014–2016).
1:e v ordf: Leif Jönsson, Ica Nära Banér och Ica
Supermarket Metro.		
2:e v ordf: Lars Thelin, Hemköp Matpressen,
Hemköp Wasahallen och Hemköp Ellbe Livs
(omval 2014–2016).
Ledamöter: Ann-Christine Grau, Ica Nära
Söderberga, (omval 2014–2016), Ove Ekman,
Hemköp Telefonplan, Hans Lundgren, Ica Nära
Karlaplan, Catharina Berg, Ica Nära Rösjöhallen.
Suppleanter: Fredrik Olsson, Hemköp Vendelsö
(nyval 2014–2016), Magnus Agrell, Ica Supermarket Käppala (nyval 2014–2016).

43 medarbetare från SLHF:s medlemsbutiker delade på utbildningsstipendier värda över 1,6 miljoner kronor
i samband med föreningens årsmöte på Café Opera.

Självskriven ledamot enligt stadgarna: Seniorklubbens ordförande Olavi Ruuskanen Peldan.
Till 2015 omvaldes till auktoriserad revisor Klas
Alm. Till ordinarie lekmannarevisorer omvaldes
Kenneth Kjellgren och Per-Erik Nilsson. Till
revisorssuppleanter omvaldes Bengt Fromell
och Jan Lindberg.
Seniorklubben
Styrelsen för seniorklubben valdes enligt
följande (om ej annat anges är ledamoten
tidigare vald till 2015).

Foto: Martin Rosengran

Ordförande: Olavi Ruuskanen Peldan (omval
2014–2016)
Ledamöter: Bengt Wessman (omval 2014–
2016), Börje Ahlén (omval 2014–2016), Ulla
Lundh, Kjell Andersson.
Suppleanter: Göran Sjöqvist, Inga Svensson. n
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Billigare avfallshantering i sikte!

Foto: Martin Rosengran

Livsmedelshandlarna har upphandlat ett nytt avtal
som kan sänka butikens kostnader för avfallshantering radikalt.

Tänkvärt om svinn
SLHF och Djurling Retail arrangerade ett seminarium på Adolfsberg om svinnreducering.
Konsulterna presenterade ett 18-månaders
åtgärdsprogram för svinnreducering som de har
genomfört vid ett antal Maxi- och Kvantum-butiker
i Sydsverige. Enligt uppgift har flera av dessa mer
än halverat svinnivån och landat på runt en procent
i totalt svinn.

Frukt och grönt står för det största svinnet
mätt i kronor, manuell fisk toppar svinnligan mätt
i procent. Men programmet innebär att man jobbar
aktivt med samtliga avdelningar, även kassan,
där exempelvis bärkassar kan vara en svinnkälla
som har stor påverkan.

Programmet bygger på kompetensutveckling
och handlingsplaner som lägger ansvaret på
avdelningarna.
– Vi jobbar med positiv förstärkning när det gäller
uppföljningar och kvartssamtal, tanken är att
avdelningsansvarig ska växa i rollen och känna
stolthet när resultaten uppnås, sa Stefan Farehed
på Djurling Retail.

Seminariedeltagarna tycktes överens med konsulterna om bilden av att branschen ofta accepterar
svinnivåer mellan två till tre procent, eftersom
”det har alltid varit så”. Trots att varje tiondel
reducerat svinn gör skillnad och ofta är en rakare
väg till resultatförbättring, jämfört med de ansträngningar som syftar till att öka omsättningen. n

Blomstrande afton

Kvällen avslutas med lätt måltid. Sista anmälningsdag är den 25 maj. n
Anmälan till: catharinaberg37@hotmail.com

Enbart handlare som är medlemmar i Livsmedelshandlarna kan teckna avtalet.
– Kolla så att ni är medlemmar även hos dem,
uppmanar SLHF:s vd Ragnar Fransson. n

Nytt från Seniorklubben
Nyligen hemkommen från en underbar vecka
på KORSIKA i L`lle-Rousse, där vi bodde på
anrika Napoleon Bonaparte med ytterligare
44 stycken pigga och glada seniormedlemmar.
Under veckan gjordes ett par utflykter,
vi tittade på vingårdar och smakade vin,
men även utsökta ostar, skinkor och korvar.
Därtill fick vi se mycket underbar vacker
natur och växter. En mycket lyckad och
trevlig resa, jag rekommenderar alla som
inte var med, åk till Korsika!
Några viktiga datum i sommar och sensommar:
Surströmmingsfest, den 21 augusti.
Kräftfest, den 2 september klockan 18.00.
Höst- och skaldjursfest, den 22 oktober
klockan 13.00.

SLHF:s kvinnliga nätverk önskar alla damer
välkomna till Adolfsberg den 2 juni klockan
18:30.
Vi lär oss göra blomsterarrangemang, medtag
liten skål och en liten vass kniv!

Livsmedelshandlarna har gjort en rekordstor
upphandling inom vilken samtliga avfallsaktörer
omfattas tillsammans med den oberoende konsultfirman Svensk Avfallsrådgivning.
– Förstudien visar att en besparing på 30 till 50
procent är fullt möjlig. Det här är ett område som
är i stort sett obearbetat sedan tidigare där vi nu
tillför väldigt mycket medlemsnytta. Alla medlemmar
kommer att bli kontaktade och informerade,
säger Pär Bygdeson, vd Livsmedelshandlarna.

Påskﬁrande
Seniorklubben firade traditionsenlig påskfest
den 9 april. Dragspelsmusik, sång, lotterier och
generöst med påskmat, med betoning på de marina
delikatesserna, borgade för god stämning. n

Jag passar på att önska alla en varm och
trivsam sommar! OBS. Glöm inte röra på er,
promenera lite då och då.
Olavi Ruuskanen Peldan,
ordförande i Seniorklubben
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