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Kungsholmens
nya matmarknad

Claes-Göran Rydberg, till höger i bild, återvänder till Stockholmsområdet
som Ica-handlare tillsammans med sonen Henric Rydberg.

Fullt ös i Flemingsberg
Nu råder full aktivitet på bygget av Ica Maxi i Flemingsberg.
– Vi ska ändå ta fyra veckor semester i sommar, det kommer att behövas,
säger Henric Rydberg, handlare tillsammans med fadern Claes-Göran Rydberg.

Är det en drömetablering?
– Vi hoppas det, vi tror det. Läget är väldigt trafikorienterat, det måste man säga. Hela Flemingsberg
utvecklas något enormt och upptagningsområdet
sträcker sig åtminstone mellan Älvsjö i norr och
Tumba i söder, säger Henric Rydberg.
Vilken blir inriktningen?
– Som Ica Maxi måste vi vara bra i alla kunders ögon,
men vi ska bli särskilt vassa inom hälsa, med tanke
på sporthallen, och även inom Världens mat, säger
Henric Rydberg.
Claes-Göran Rydberg, ursprungligen från Södertälje,
drev ett antal Konsum-butiker i Stockholm som
butikschef innan han blev Ica-handlare 1990,
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i Avesta. Närmast har handlarfamiljen verkat 14 år
i Sandviken där de etablerade Ica Kvantum 2002,
och konverterade till Ica Maxi, 2007.
Henric Rydberg tog civilingenjörsexamen och var
teknikchef vid ett smidesföretag i Värmland innan
han återvände till familjeverksamheten.
– Vi är teknikintresserade och butiken ska även
ligga i framkant som innovativa inom IT- och teknikområdet, det är viktiga delar även om det handlar
om sådant som inte är särskilt synligt för kunden,
säger Henric Rydberg. n

Fastighetsägarna Areim och SEB Trygg Liv
har presenterat ett förslag till en påbyggnad
av fastigheten Brädstapeln på Fleminggatan.
Paviljongen får en ny funktion genom en
restaurang och en ingång till ett nytt nedre
plan med matmarknad och övrig handel.
Areim kan i dagsläget inte precisera vad som
ska inrymmas i begreppet ”matmarknad”,
frågan är om det blir någon typ av saluhallskoncept eller en dagligvarubutik signerad
någon av de etablerade aktörerna.
– Konceptet är fortfarande under utveckling,
vi tittar på en blandning av matkoncept
och närservice i en modern tappning. Vi har
i dagsläget dialog med flertalet spännande
aktörer för att hitta rätt mix, säger Erik Ullsten,
projektansvarig på Areim.
Nyligen beslutade stadsbyggnadsnämnden
att förslaget ska gå vidare till utställning
under september, för retail-delen finns en
inlämnad bygglovsansökan. n

Ica Maxi Flemingsberg
Öppnar: Onsdagen den 23 november.
Handlare: Claes-Göran Rydberg, Henric Rydberg.
Budget: 320 miljoner kronor netto livs, år tre.
Butiksyta: 7 700 kvadratmeter totalt,
varav cirka 3 800 kvadratmeter säljyta livs,
cirka 1 200 kvadratmeter säljyta special.
Antal kassor: 6 manuella, 3 självutcheckning,
9 självskanning + förbutik (enligt Ica to gokonceptet), spel, post, Apotek Hjärtat.
Öppettider: 7–22, alla dagar.
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Skalet, med Ica Maxi i gatuplan, överbyggd av två
plan sporthall och med ett lägenhetshotell vid den
norra flanken, är i stort sett klart.
Butiken får direkt anslutning till pendeltåget
och bra kontakt med Huddingevägen. Dagens pendlarparkering blir butiksparkering och en ny generös
pendlarparkering uppförs på andra sidan om butiken.
Ica har siktat på en större butik i Flemingsberg
sedan slutet av 1990-talet. Närmaste stormarknader
är ju så långt bort som Botkyrka och Kungens kurva.

Det klassiska Trygg Hansa-huset
på Kungsholmen ska bli ett nytt landmärke till Stockholms stadsiluett,
med handel och nöje i ett helt nytt
nedre plan.

Visionen är att förvandla en ganska anonym
plats på Kungsholmen till ett nytt landmärke
med vågad arkitektur samt en mix av handel
och nöje som drar besökare från city.
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Superheta Bromma
Bromma Blocks har fått klartecken för en offensiv utbyggnad samtidigt som Ica Maxi etablerar på granntomten.
Ica Fastigheter har förvärvat tomträtten Trafikflyget 8
vid Bromma Blocks, med byggrätter om cirka 45 000
kvadratmeter för butik, hotell, kontor och övrig service.
Bromma Blocks, med Stora Coop, har fått bygglov
för en utbyggnad om cirka 16 000 kvadratmeter.
– Vi har även möjlighet att bygga på två plan,
ytterligare cirka 10 000 kvadrat, just nu utarbetar vi
ett framtidskoncept för hela handelsplatsen, säger

Pauline von Troil, centrumchef Bromma Blocks,
Vencom Property Partners.
Hon välkomnar Icas satsningar i området.
– Vi ser Ica som ett bra tillskott, det finns
marknadsunderlag för bägge stormarknaderna.
Detaljplanemässigt ska hela området upplevas
som ett sammanhängande handelsområde,
säger Pauline von Troil.

Bromma Blocks kan preliminärt nyinviga 2019.
Ica har ännu ingen tidplan för Maxi-etableringen.
– Det är mycket infrastruktur och annat som ska
falla på plats innan vi vet närmare hur marken kan
disponeras, säger Magnus Björklund, chef etablering
nordost, på Ica.
– Vi är glada och stolta över att vi nu är fastighetsägare vid den etablerade och jättestarka handelsplatsen, avslutar Magnus Björklund. n

Så blir nya Danderyds centrum
Nu har förnyelsen av Mörby centrum
kommit igång efter alla förseningar.
– Vi ska bli Stockholms bästa
dagligvarudestination med mycket
saluhallskänsla, säger centrumchefen Håkan Larsson, Skandia
Fastigheter.

Köpcentrumet ska även utöka utbudet när det
gäller mode och övrig sällanköpshandel, enligt Håkan
Larsson.
– Det blir även starkt fokus på självförbättringstrenderna, skönhet, hälsa och träning. Vi är den
naturliga knutpunkten i Norrort, med 65 000 dagliga
bilpassager på E18 och alla tusentals omstigningar
från bussar och tunnelbanor.

Ica, liksom Hemköp, är ännu så länge sparsamma
med kommentarer gällande projektet.
– Förhandlingar pågår, vi har inlett dialogen,
säger Magnus Björklund, chef etablering nordost, på Ica.
I planerna ingår även namnbytet till Danderyds
centrum. Invigningen är planerad till 2019. n

Skandia Fastigheter har nu startat första etappen
som består av det södra av två kontorshus som ska
flankera Mörby centrum på varsin sida.
Nuvarande centrum kommer att utökas med 18 000
kvadratmeter butiksyta till 36 000 kvadratmeter,
samtidigt som kontorsytan dubbleras till cirka 40 000
kvadratmeter. Tre nya bostadshus tillkommer också.

Hemköp ska utöka sin yta i befintlgt läge samtidigt
som nya p-platser skapas i direkt anslutning till
daglivaruaktörerna.
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Dagens Hemköp och Ica Supermarket är trångbodda,
enligt Håkan Larsson.
– Vi planerar nu för två rejält utökade butiker.
Vi ska bland annat bli Stockholms bästa dagligvarudestination, med mycket saluhallskänsla för övrigt
i form av delikatesser, casual dining-restauranger
och mycket mer, säger Håkan Larsson.

Nya Danderyds centrum får ett parkeringshus öster om E18 och nya kontorshus på södra och norra sidan
om det utökade köpcentrumet.

Lilleputtens
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centrumrevansch – med Ica
Nu rivs Nykvarns 60-talscentrum för att byggas upp igen, på samma plats.
Ica Supermarket blir kvar, eftersom kommunen nobbade det externa tomtköpet.
Nykvarn brottas med länets lägsta dagligvaruindex – 46.
Under våren har kommunfullmäktige sagt nej
till Icas förfrågan om att köpa extern tomtmark
från kommunen.
– Intentionen med att försöka köpa mark var
att täppa till utflödet från Nykvarn, nu förhandlar
vi om ett centrum-läge i stället, säger Magnus
Björklund, chef etablering nordost, på Ica.
Kommunens nej föregicks av en handelsutredning
som varnade för att en flytt av Ica skulle splittra
handeln och i förlängningen leda till två centrumbildningar, i och med Icas kända partnersamarbeten.
Detaljplanen omfattar åtta kvarter och cirka
350 nya bostäder med kommersiella ytor i gatuplan,
antalet p-platser kommer att uppgå till cirka 500.
– Det är lite speciellt, det att etappvis riva,
evakuera och bygga nytt, på samma plats. Målet
är att alla aktörer ska må bra under hela byggtiden

och långsiktigt, säger Cecilia Carlstedt, centrumutvecklare på Nordier, vilka arbetar på uppdrag av
fastighetsägaren, Scandinavian Property Group.
Ica förhandlar nu om ett Supermarket-läge om cirka
2 300 kvadratmeter totalt, dagens totalyta är på
cirka 1 000 kvadratmeter. Butiken, med handlaren
Anders Gustafsson i spetsen, kommer att flytta direkt från det gamla till det nya läget, enligt planen
sker det under första kvartalet 2019.
Systembolaget i Nykvarn, i dag Sveriges minsta
Systembolagsbutik, ser fram emot att utöka butiksytan från 158 till cirka 250 kvadratmeter. Nykvarns
centrum ska stå helt klart 2021.
– Nykvarn är en av de snabbast växande
kommunerna i landet. Centrumsatsningen, tillskottet
av nya bostäder och det faktum att vi samtidigt har
sett över parkeringssituationen, sammantaget bör
allt detta leda till bättre handelsindex, säger Bengt
Andersson, samhällsbyggnadschef i Nykvarn. n

Bild: Reﬂex Arkitekter

Paradiset nummer tre – till Sickla?

Och det handlar om Sickla?
– Jag säger ingenting, inga kommentarer. n

Men se det kan det; 2017 blir det inte bara en
årsfest, utan också föreningens 125-årsjubileum.
Då kommer vi att ställa till med alla tiders bästa
fest. Redan nu kan du skriva in i almanackan
att det blir bankett den 6 maj. Plats, klockslag
och andra detaljer får du veta senare, men nu
är du inbjuden. Och det blir en fest som du
inte vill missa!

Något senare under hösten, den 6 september,
är det så dags för höstens höjdpunkt Kräftskivan.
Enligt mästerkokaren Olavi från Klosterkräftan
kommer kräftorna att vara som allra bäst då.
Han har lovat att spara de allra största och
godaste Vätternkräftorna till oss, och med de
rätta tillbehören blir det en kväll att minnas.
Men innan dess väntar oss en lång och skön
sommar. Jag hoppas att ni passar på att få
lite ledighet och vila. Janne och jag på kansliet
kommer i alla fall att göra det, så vi håller
stängt veckorna 29 och 30.
Ha en riktigt bra sommar!
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Paradiset öppnade sin andra butik i city i maj,
i John Walls tidigare lokaler på Regeringsgatan.
Mycket talar för att nästa etablering blir i Sickla
Köpkvarter, erfar Stockholmshandlar’n. Men uppgifterna har inte gått att få bekräftade.
Paradisets vd och grundare Johannes Cullberg
säger sig ”sitta och vänta på kontraktet”, avseende
butik nummer tre.

Tusen tack för att ni gjorde årsfesten till en så
otroligt kul tillställning. För att inte tala om den
fantastiska maten! Det kändes som ett litet
vågspel när vi valde den ganska lågproﬁlerade
K-märkt, men frågan är om vi någonsin haft en
bättre fest. Och så alla dessa glada stipendiater
som tillsammans med sina respektive såg till att
det var full fart på dansgolvet till orkestern som
verkligen var a Hell of a Band. När jag ﬁck min
kanelbulle med mjölk vid hemgången kändes
det som att det inte kan bli så mycket bättre.

Till det som man inte gärna missar hör också
våra övriga trevliga medlemsarrangemang.
Närmast har vi Surströmmingsfesten på premiärdagen den 18 augusti. Förra året fördubblades
deltagarantalet, ska vi lyckas med det en gång till?
Som tidigare kommer vi att få sakkunnig guidning
i suringarnas magiska värld av Surströmmingsakademien. För den som är intresserad av att ha
lite provsmakning i butiken kan vi förmedla
kontakten (man kan ju öppna burkarna utomhus).

Nykvarn rustar för revansch. Den kommersiella lokalarean blir närmare 5 000 kvadratmeter totalt, det är nära
en fördubbling av handelsytan jämfört med i dag.

Starka rykten pekar på att Paradiset är på väg att etablera butik
nummer tre – i Sickla.

Ha en riktigt
bra sommar!

Det ekologiska och USA-influerade butikskonceptet
Paradiset siktar på 2–3 butiksetableringar per år.
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Det stora kompetenslyftet
Hemköp Telefonplan genomför en unik satsning på kompetenshöjning av alla medarbetare.
Målet: Att få kedjans nöjdaste kunder.

Foton: Martin Rosengren

Utbildningssatsning som sticker ut i branschen. Fredrik
Bengtsson, driftansvarig, går en butikschefsutbildning
tillsammans med Joseﬁne Ahlstedt, färdigmatsansvarig
(mitten). Nathalie Rullander, kassachef (närmast i bild),
kan nu även skriva ”servicecoach” på visitkortet, därmed
har hon ett särskilt ansvar för att utveckla och hålla i det
goda kundmötet i butiken.

Björn Persson,
utbildare, Boosta.

Butiken satsar cirka en miljon kronor inklusive
lönekostnader på utbildningarna.
– Nu förbereder vi oss för kommande konkurrens,
klart att vi har skickat folk på utbildningar tidigare
men nu handlar det om alla medarbetare, det är en
markant skillnad, säger Hemköpshandlaren Ove Ekman.

har anpassats så att det alltid finns minst en coach
i butiken.
– Det är bara roligt att vara coach, vi har alltid
varit starka när det gäller kundmötet, men nu när vi
har lyft oss ytterligare så gäller det att vi håller
i det också, säger Nathalie Rullander.

Telefonplan i Hägersten är just nu ett av rikets mest
expansiva områden. Hemköp Telefonplan visar fina
ökningstal, samtidigt som konkurrensen tätnar:
Ica Supermarket står i startblocken för att etablera
i det gamla Ericsson-huset och det tillkommer troligen
fler butikslägen, till exempel inom ramen för de
planerade skyskraporna Tellus Towers, som Stockholmshandlar´n tidigare rapporterat.
Momentet ”Servicelyftet” inkluderar alla medarbetare. Syftet är att lyfta kundmötet och butiksupplevelsen till helt nya nivåer.

Samtliga medarbetare har även tagit del av kursen
”Praktisk butiksdrift”, som syftar till att effektivisera
driften och samtidigt sätta en ny organisation med
en tydligare ansvarsfördelning. Momentet ger även
en förståelse för basen när det gäller butiksekonomin.
Josefine Ahlstedt, färdigmatsansvarig, har gått
ett par utbildningar tidigare, bland annat ”Ledarskap
och lönsam försäljning”, via Axfood.
– Fördelen nu är att vi genomför utbildningarna
tillsammans, hela gruppen, det blir mer fokus
eftersom allt handlar om vår butik. Utbildningarna
har stärkt oss som team, det är jätteroligt, säger
Josefine Ahlstedt.

NKI är den övergripande måttstocken, men resultaten
kan även följas upp direkt, genom att medarbetarna
registrerar olika typer av kundmöten via en elektronisk
dosa som alla bär med sig.
– Att hälsa på kunden ger en poäng, att engagera
sig i kundens måltid ger många fler poäng, det är kul
att tävla mellan teamen om fina friser, säger kassachefen Nathalie Rullander, som har jobbat i butiken
sedan 1999.
– Även om man har jobbat i många år så tar
”Servicelyftet” upp sådant som är lätt att glömma.
Vi har alltid haft kul på jobbet, men det har blivit
ännu roligare sedan vi startade med utbildningarna
i somras, fortsätter hon.
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Nathalie Rullander är en av åtta medarbetare som
har upphöjts till ”servicecoach” efter en påbyggnadskurs, servicecoacherna har särskilt ansvar för
att hålla i satsningarna på kundmötet för att se till
att allt inte faller tillbaka i gamla gängor. Schemat

Satsningarna har skräddarsytts för butiken genom
ett samarbete med utbildningsföretaget Boosta
Mat & Sälj.
– Det tog lite tid innan vi hittade dem, Axfood
erbjuder inte den här typen av upplägg, men nu har
de tagit det här till sig så det kommer nog. Jag har
en treårsplan med satsningen, den största delen
är redan genomförd men nu blir det insatser för att
följa upp och hålla i, säger Ove Ekman.
Fredrik Bengtsson, driftansvarig, är en av åtta
medarbetare i butiken som läser Boostas butikschefsutbildning.
– Man tar för givet att alla kan allt, men utbilningarna gör att vi fångar upp glapp. Butikschefsutbildningen ska resultera i en affärsplan för butiken, den ger
oss verktyg och har redan lett till att vi pratar samma
språk inom ledningsgruppen, säger Fredrik Bengtsson.

Hemköp Telefonplans satsning sticker ut i branschen,
enligt Björn Persson, utbildare på Boosta och grundare,
tillsammans med Emil Boson.
– Det unika är att man satsar på samtliga medarbetare, släpper fram nyckelpersoner och ger dem
förutsättningar. Vid organisationsförändringar
brukar det bli knorr, men inte här, eftersom alla får
chansen, säger Björn Persson.
– Hemköp Telefonplan skiljer ut sig i en bransch
som är för driftorienterad. Det där med att springa
snabbt och stapla högt är ju inte mycket att konkurrera
med, säger Björn Persson.
Det långsiktiga målet är att bli bäst inom Hemköp
när det gäller NKI-mätningarna.
– Vi har höjt den lägsta nivån väldigt mycket,
kundnöjdheten var stark sedan tidigare, men det är
tydligt att vi har höjt oss ytterligare nu. Vi kan nå
målet inom treårsperioden, avslutar Ove Ekman. n

Fakta
• Hemköp Telefonplan satsar cirka en miljon
kronor på kompetenshöjning, genom ett
samarbete med utbildningsföretaget Boosta
Mat & Sälj.
• Samtliga medarbetare tar del av momenten
”Servicelyftet” respektive ”Praktisk butiksdrift”. Åtta medarbetare blir ”servicecoacher”,
åtta medarbetare går en butikschefsutbildning.
• Det långsiktiga målet är att höja kundmötet
och butiksupplevelsen till nya höjder och
att bli bäst inom Hemköp när det gäller
NKI-mätningarna.

”Jag älskar jobbet och gänget”
Erol Ünlü, Hemköp Blackeberg, har hittat det perfekta jobbet. Nu väntar en
butikschefsutbildning, tack vare stipendium från SLHF.
– Utbildningen kommer att öppna nya vägar. Jag vill gärna utveckla mig inom jobbet, men jag kommer
aldrig att byta bransch igen, säger Erol Ünlü, frukt- och grönt-ansvarig.
Erol Ünlü hälsar på alla kunder som passerar, han tar sig tid att skoja med flertalet och han gör utryckningar
till kassan och till posten under intervjun.
– Frukt och grönt är min egen avdelning, men i en sådan här butik måste man vara med överallt.
Det passar mig väldigt bra, jag är inte säker på att jag vill jobba i en större butik.
Erol Ünlü, 42, kom till Sverige från Turkiet för 16 år sedan. Yrkesbanan startade ganska omgående,
på McDonalds, där han även blev arbetsledare.
– Det var en mycket bra väg in på arbetsmarknaden, jag kunde jobba och läsa svenska, samtidigt.
Därefter blev det jobb i ett flertal butiker med fokus på invandrade matkulturer, som Vivo i Tensta och Rinkeby,
samt Prisma, i Skärholmen.
– Jag försöker även att jobba in en del etniska specialiteter här i Blackeberg. Även om det är lite svårare
här, så är det väldigt mycket värt, varje gång vi kan förhindra att en kund väljer en annan butik.
Erol Ünlü har jobbat i Blackeberg i fem år, han stortrivs med handlarduon Stefan Johansson och Anders
Adner, och med butikschefen Kenneth Eklund.
– Det är fantastiskt att jobba med dem, de ställer verkligen upp och vill ge mig chansen. Kenneth berättade
för mig om möjligheten att söka stipendium och vi kämpade med ansökan dagen innan sista ansökningsdagen.
Det märks att Erol Ünlü sjuder av idéer, han visar ett antal säljlösningar som han har snickrat själv,
för att utnyttja säljytan på avdelningen maximalt.
I Turkiet jobbade Erol, döpt efter skådespelaren Errol Flynn, bland annat som grundskollärare och polis.
– Jag vill alltid jobba med människor, jag skulle inte klara att stänga in mig med en dator.
– Jag älskar butiksjobbet och vill satsa på det, inte stanna upp. Utbildningen blir ett viktigt steg,
jag vill gärna driva något eget i framtiden, avslutar Erol Ünlü. n

Fotnot: Läs mer om SLHF:s årsmöte/årsfest och om stipendieutdelningen på sidorna 6–7.
Erol Ünlü har jobbat som grundskollärare och polis, i Turkiet. Nu blir det inga fler branschbyten, men väl en butikschefsutbildning, tack vare utbildningsstipendium från SLHF.
– Sitter du bakom en ratt i en lastbil, då kan det vara svårt att ta nästa steg. Det är det härliga med att jobba
i butik, det går alltid att utveckla vidare, säger Erol Ünlü.

Lönnroths
comeback
Markus Lönnroth gör comeback som Maxihandlare i Storstockholm då han blir
handlare för Ica Maxi Moraberg i Södertälje,
som inviger i september 2017.
Markus Lönnroth gjorde efter Axfood-åren comeback som Ica-handlare då han tog över Ica
Kvantum Färjestaden på Öland för tre år sedan.
Nu är det alltså dags för en ny Maxi-utmaning.
– Det har varit en fantastisk resa på Kvantum,
från det att jag fick chansen, och tog den, så har
vi ökat försäljningen från 160 till 190 miljoner
kronor netto, med god lönsamhetsutveckling.
Men självklart är det kul att komma tillbaka och
återansluta till familjen fullt ut också, jag har
veckopendlat till Öland.
Markus Lönnroth var framgångsrik Icahandlare i Södertälje 1993–1998 och drev Ica
Maxi Botkyrka 1998–2008.
Vilka är förväntningarna på läget?
– Det är många som har pekat på att läget
är besvärligt, den förväntade omsättningen är
240 miljoner kronor netto livs, år tre. Med 15 års
erfarenhet från området så ser jag potentialen,
det är klart att jag tror på läget.
En ny rondell ger bättre access till Ica Maxi
och grannen Biltema än det från början var tänkt,
enligt Markus Lönnroth.
– Vi bildar en stark handelsplats tillsammans
med aktörerna på andra sidan motorvägen. Det blir
en kompaktare Maxi med 6 000 kvadratmeter i totalyta, 49 procent av kunderna har utländsk härkomst,
du måste förstå och lära dig de här sortimenten,
snabbt. I grunden handlar det om att lyssna på
kunderna, avslutar Markus Lönnroth. n

Jarlaberg
får nytt centrum

Foto: Martin Rosengren

Alm Equity satsar på ett nytt centrum
till Jarlaberg, Nacka.
Alm Equity har förvärvat en fastighet på Sicklaön
i Jarlaberg, med syfte att genom en detaljplaneändring möjliggöra bostadsbebyggelse med butikslokaler i bottenplan.
Fastigheten består i dag av butiker i ett
envåningshus, med Tempo som hyresgäst, samt
parkeringsplats.
– Vi vill skapa ett nytt mindre centrum norr om
Nacka Forum med ett tydligare torg, samtidigt som
vi utvecklar bostäder på tomten, det blir ett lyft
för hela Jarlaberg, säger Simon Svensson, projektledare på Alm Equity.
Möjligen ligger det nära till hands med en
uppgradering från Tempo till Hemköp eller Willys
Hemma, när det blir så dags. n
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En härlig kväll i 70-talsmiljö
Stipendierekord, en ny spännande mötes- och restauranglokal, en stabil föreningsekonomi
– allt var bäddat för en storstilad och glädjefull kväll vid SLHF:s årsmöte och årsfest.
SLHF:s årsmöte och årsfest hölls i ny lokal,
på restaurang K-märkt på Östermalm.
Förhandlingarna leddes av styrelseordförande
Calle Iveroth och vd Ragnar Fransson samt Seniorklubbens ordförande Olavi Ruuskanen Peldán.
Återigen presenterades en stabil föreningsekonomi.
Omsättningen minskade till 17,3 miljoner kronor
(18,5). Resultat före bokslutsdispositioner och skatt
blev 5,8 miljoner kronor (8,3), resultat efter skatt
1,8 miljoner kronor (3,8, varav uppskrivning 3 miljoner
kronor), och bokfört eget kapital -5,0 miljoner kronor
(-6,9).
– För några år sedan hade vi röda siffror, det går
bättre för oss nu och det är väldigt trevligt, sa SLHF:s
ordförande Calle Iveroth.
Årsmötet kunde summera en omfattande föreningsverksamhet under 2015.
Färskvaruklubben arrangerade till exempel åtta
sammankomster varav en var en studieresa till
Strömstad där deltagarna fick lära sig mer om fisk
och skaldjur, för att bara nämna något.

Uthyrningen går starkt i föreningens båda fastigheter.
– Det händer något på Adolfsberg varannan
dag i snitt, bortsett från de sommarveckor då vi har
stängt, sa Ragnar Fransson.
Årsmötet beslutade att medlemsavgifterna ska vara
oförändrade under 2017.
Calle Iveroth omvaldes som ordförande till 2018,
trots att han tidigare meddelat att han önskade
avgå vid årsmötet.
– Jag accepterar en ytterligare period eftersom
valberedningen nu har en plan för hur jag ska
efterträdas, säger Calle Iveroth.

matsvinnet hos leverantörerna minskas. Vid lunchtid
tar K-märkt betalt per vikt på tallriken, vilket lett till
att gästerna tar ansvar för att inte lägga på mer än
vad som äts upp.
– Nu är det hög tid att sluta slänga mat, vi
tillhör en förlorad generation på sätt och vis, men vi
måste ändå se till att lära våra barn och unga att
inte slänga mat, sa Jens Dolk.
Den kulinariska middagen fick bästa möjliga
avrundning när Nobeldesserten bars in, 2015 års
upplaga.
Men festen skulle så klart fortsätta hela kvällen
och in på småtimmarna för alla som så önskade. n

Restaurang K-märkt har tagit nydanande steg
när det gäller att minska matsvinnet, krögartrion
kombinerar volym med den högsta gastronomiska
skolan och lokalerna har tack vare k-märkningen en
konserverad genuin 70-talsmiljö.
Krögaren Jens Dolk inspirerande under middagen
genom att berätta om arbetet med att minska matsvinnet. Restaurangen köper överblivna restpartier
från leverantörerna under nattetid, därmed kan även

Calle höjde en vä

lkomstskål.

Mingel innan middagen.

rden.

tt vid festbo

Glatt och go

One Hell

Of A Ban

d satte

rejäl fart

på årsfe

sten.

Krögaren Jens Dolk engagerade.
Partyhumöret på topp.

6

Foto: Martin Rosengren

Totalt fördelades 1 857 513 kronor mellan 53 stipendiater vilket gav ett nytt stipendierekord!

Delade på 1,8 miljoner
Vid SLHF:s årsmöte utdelades utbildningsstipendier till ett värde av över
1,8 miljoner kronor till 53 lyckliga stipendiater.
Stipendierna delades ut till medarbetare från SLHF:s medlemsbutiker från Viktualiehandlarnas Bidragskassa
med nära 1 050 000 kronor, från Stiftelsen Milli och Carl Palmérs Testamentsfond med drygt 534 000 kronor,
från Stiftelsen Sigurd Johanssons Stipendiefond (+ Småfonderna) med drygt 128 000 kronor, från Ica Skolan
med nära 99 000 kronor och från Stiftelsen Otto och Elsa Rietmanns Stipendiefond med 49 000 kronor.
Totalt fördelades 1 857 513 kronor mellan 53 stipendiater vilket ger en snittsumma på drygt 35 000 kronor
och nytt stipendierekord!
Stipendiater i bokstavsordning: Patrik Alfredsson, Ica Nära Näsbydal (FLU), Malin Andersson, Ica Kvantum
Tyresö (LU), Fredrik Askeroth, Ica Nära Hornstull (BLU), Cecilia Atterborn, Ica Kvatum Bålsta (EFF), Linda
Berryll, Ica Kvantum Haninge (PU), Jesper Carlsson, Ica Maxi Häggvik (FLU), Martin Craas, Ica Supermarket
Hässelby Torg (FLU), Ivan Dodik, Ica Kvantum Lidingö (EFF), Jesper Ekenman-Fernis, Ica Supermarket Format
(EFF), Hannah Ekstrand, Ica Supermarket Enskededalen (FLU), Fredrik Engberg, Hemköp Tullinge (FS), Henrik
Folkelid, Ica Kvantum Täby Centrum (LU), Nathalie Franzén, Ica Maxi Häggvik (LU), André Frej, Ica Supermarket Ektorp (EFF), Lisa Fröjd, Ica Supermarket Saltsjöbaden (EFF), Linda Hehner, Ica Kvantum Åkersberga
(LU), Rebecka Hjern, Ica Supermarket Sjöstaden (KLU), Petra Hofmann, Ica Supermarket Aptiten (FOGP),
Tina Holstad, Ica Supermarket Sjöstaden (EFF), Louis Ibrahim, Ica Nära Essingen (BLU), Tina Jakobstam,
Ica Supermarket Vanadis (LU), Valentina Jurkovi, Ica Supermarket Årsta (BLU), Mikael Klack, Hemköp Sabis
Fältöversten (UV), Mathias Kärling, Ica Maxi Nacka (LU), Oliver Lindgren, Ica Maxi Barkabystaden (BLU),
Katarina Lindgren, Ica Supermarket Stop (BLU), Jennifer Lorenzen Ica Supermarket Sjöstaden (KLU), Julia
Lundgren, Ica Kvantum Åkersberga (CL), Matilda Löfman, Ica Maxi Häggvik (KLU), Sara Muñoz, Göta Fisk,
(Kökschefsutbildning), Ehard Niitsoo, Ica Supermarket Käppala (BLU), Josefin Niklasson, Ica Kvantum Tyresö
(BLU), Anneli Nilsson, Hemköp Tullinge (FS), Oscar Palmaer, Ica Kvantum Skärholmen (BLU), David Persson,
Ica Maxi Botkyrka (FLU), Janna Pikkarainen, Ica Supermarket Hagsätra (EFF), Martin Pilestål, Ica Supermarket
Aptiten (EFF), Jack Plüss, Ica Maxi Värmdö (FLU), Camilla Sandelund, Hemköp Fruängen C (FS), Tommy Schubert, Ica Supermarket Saltsjöbaden (FLU), Tove Sohlberg Ica Kvantum Skärkolmen (BLU), Viktor Sohlberg, Ica
Kvantum Liljeholmen (BLU), Fredrik Stenberg, Hemköp Huddinge C (LL), Linda Strandberg, Ica Nära Karlaplan
(EFF), Carolina Sundberg, Ica Supermarket Salem (KLU), Inger Svennerstam, Hemköp Fruängen C (FS), Jesper
Svensson, Hemköp Gullmarsplan (BCU), Cail Wahlstedt, Ica Nära Hornstull (EFF), Camilla Wall, Hemköp Gesters, Västertorp (LL), Johan Wallsten, Ica Nära Banér (BLU), Lisa Vikström, Hemköp Tullinge, styckutbildning,
Erol Ünlü, Hemköp Blackeberg (BCU), Elias Österberg, Ica Supermarket Format (EFF). 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), CL = coachande ledarskap (11 875), KLU = kassaledarutbildning (23 125), FOGP = frukt och grönt
produktfördjupning (19 250), LU = ledarutveckling (48 750), PU = personlig utveckling (24 375).
Axfoodakademien: LL = ledarskap och lönsam försäljning (27 500), BCU = butikschefsutbildning (49 000),
FS = förtroendefullt samarbete (21 125).
Övrigt: UV = utvecklande ledarskap (33 638).

Nyval till SLHF-styrelsen
Årsmötet fastställde ett nyval till SLHF:s
styrelse då Catharina Berg, Ica Nära Rösjöhallen, valdes till 1:e vice ordförande.
STYRELSEN FÖR SLHF
SLHF:s styrelse består av följande ledamöter
fram till årsmötet 2017 (om ej annat anges
är ledamoten tidigare vald till 2017).
Ordförande: Calle Iveroth, Ica Nära Nyckelby
(omval 2016-2018).
1:e v ordf: Catharina Berg, Ica Nära Rösjöhallen
(nyval 2016-2018).
2:e v ordf: Ove Ekman, Hemköp Telefonplan
Ledamöter: Hans Lundgren, Ica Nära Karlaplan,
Magnus Agrell, Ica Supermarket Käppala
(omval 2016-2018), Ann-Christine Grau,
Ica Nära Söderberga (omval 2016-2018),
Lars Thelin, Hemköp Matpressen (fyllnadsval
2016-2017).
Suppleanter: Jan Lindberg, Ica Supermarket
Fridhemsplan, Fredrik Olsson, Hemköp Vendelsö
(omval 2016-2018).
Självskriven ledamot enligt stadgarna:
Seniorklubbens ordförande Olavi Ruuskanen
Peldan.
Revisorer: Till 2017 omvaldes som auktoriserad
revisor Klas Alm. Till ordinarie lekmannarevisorer
omvaldes Kenneth Kjellgren och Per-Erik Nilsson.
Till revisorssuppleant omvaldes Bengt Fromell
och Bo Forsslund.
SENIORKLUBBEN
Styrelsen för seniorklubben valdes enligt följande (om ej annat anges är ledamoten tidigare
vald till 2017).
Ordförande: Olavi Ruuskanen Peldan
(omval 2016-2018).
Ledamöter: Ulla Lundh, Kjell Andersson,
Bengt Wessman (omval 2016-2018),
Börje Ahlén (omval 2016-2018).
Suppleanter: Göran Sjöqvist, Inga Svensson
(omval 2016-2018).
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Färskvaruklubben ﬁrade 40!

Soliga Mallorca

Färskvaruklubben har firat 40-årsjubilem med årsmöte,
god mat och trevligt umgänge på Adolfsberg.
Årsmötet och jubileumsmiddagen samlade ett 25-tal personer. SLHF:s ordförande
Calle Iveroth delade med sig av historiska glimtar från 40 händelserika år.
Det var Lars Holmgren på Ica som tog initiativet till dåvarande Köttmästar-klubben, 1976.
– Då sa kollegorna till honom att ”håller du igång det här i fem år, då är det bra”,
nu har vi firat 40 år och det känns ju väldigt bra, säger Calle Iveroth. n

Folk & butik
• SOLNA. Hemköp öppnade i det nya läget i Solna Centrum den 21 april.
Det nya konceptet inbegriper bland annat en kafédel med 30-talet sittplatser.
Butiken har nu direktkontakt med parkeringsytor, vilket inte var fallet i det
tidigare läget, på nedre plan. Nya Hemköp Solna Centrum har även satsat
på ett rejält butikskök. På bilden butikschefen Axel Halling och kökschefen
Patrick Nörring, till höger.
Foto: Martin Rosengren

• SÖDERMALM. Urban Deli på Nytorget har efter sju års drift fått en ansiktslyftning. Saluhallen har byggts om
för att bli en integrerad del av butiken med större fokus på färskvaror. Restaurangen har byggts ut för att kunna
ta emot 180 sittande gäster. Nytorgsgatan har stängts av, Urban Deli har nu en uteservering med plats för 240
gäster längs gågatan. Kort efter nyinvigningen meddelades också att grundaren och delägaren Jesper Weidlitz
blir ny vd för Urban Deli, som finns på Nytorget, Sveavägen samt i Sickla Köpkvarter.
• TYRESÖ. Nu har byggandet av Norra Tyresö centrum startat. Befintliga Tyresö centrum, med Coop och Ica Kvantum,
kan därmed se fram emot ny köpkraft från 16 nya bostadskvarter, totalt 950 nya bostäder. ”Vi bygger en kvartersstruktur som känns igen från innerstaden men som inte finns i Tyresö i dag. Det blir levande bottenvåningar med
restauranger, kaféer, övriga verksamheter och handel, säger Carolin Andersson, projektledare på NCC.
• NACKA. Hemköp bygger en 3 250 kvadratmeter stor butik i Nacka Forum,
invigningen är planerad till våren 2017. Butiken tar yta från dagens p-garage
och får även entré mot gatuplan från den så kallade Forumgången, som vetter mot
den planerade tunnelbanan och nya bussterminalen. Beskedet är ännu så länge
att Willys Hemma-butiken i nedre plan blir kvar. ”Willys blir kvar också, det finns
inga andra beslut tagna”, säger Peter Fagerström, hyresförhandlare på Axfood AB.
• HÄSSELBY. Ica Supermarket på Hässelby Torg invigde i den nya lokalen i april. Butiken har därmed tredubblat
säljytan till 1 600 kvadratmeter. ”Vi är väldigt nöjda med butiken och responsen är stark. Vi satsar nu på det mesta,
vi har manuell deli, vi har anställt en kock och vi kan trycka på pris på ett helt annat sätt jämfört med tidigare”,
säger Tobias Mattsson, handlare tillsammans med brodern Alexander Widman.
• TULLINGE. Ica Nära Riksten, Tullinge, firade invigning av den friliggande
butiken om totalt 1 000 kvadratmeter, den 16 april. Rikstens Friluftsstad är
under uppbyggnad, budgeten är satt till 43 miljoner kronor netto, år tre.
”Vi har startat väldigt bra, vi var efterlängtade i området och ligger 20–30
procent över budget”, säger Ica-handlare Peter Fehn. Ica Nära Riksten är
först ut inom Ica Näras nya butikskoncept, internt kallat ”Matigare Nära”.
Foto: Butiken

• HAMMARBY SJÖSTAD. Food Village, Stockholms nya saluhallskoncept, finns nu att beskåda och uppleva på Virkesvägen i Hammarby Sjöstad. Den nya hybriden mellan butik och restaurang invigdes den 19 mars. Food Village lägger
starkt fokus på hållbarhet och klimat, den dekorerade kökschefen Gustav Otterberg ska minimera matsvinnet genom
snabbfotad samverkan mellan butik, kafé, egen produktion och restaurang.
Nu förbereder Food Village nästa invigning, på Vasagatan 14, där man öppnar cirka 1 700 kvadratmeter i två
plan, i november. ”Vi har ett härligt gensvar i Sjöstaden, vi förhandlar även om ytterligare lägen och siktar på en
till två etableringar per år”, säger Nils Welléus, initiativtagare och grundare tillsammans med Mats Holmberg. n

Seniorklubbens resa bjöd på strålande
sol och spännande aktiviteter.
Det var 23 glada deltagare som reste till
Mallorca och bodde på Playa del Palma.
Två gemensamma utflykter arrangerades,
en vingårdstur och en resa till Valdemossa/
Soller. Vädret var fantastiskt, och det fanns
goda möjligheter till promenader, bridgespel
och plaskande i poolen. n

Målarträff
SLHF:s Kvinnliga nätverk samlade ett litet
gäng entusiastiska kvinnor på Adolfsberg,
som fick lära sig måla akvarell av Eva B
Söderberg. Det var
så fantastiskt roligt
att vi ska försöka
ordna en helgkurs
till hösten.
Hoppas att vi ses då!
Soliga hälsningar,
Catharina Berg (sammankallande)

Nytt från Seniorklubben
Efter en lyckad seniorresa till Mallorca med
23 glada resenärer, bra väder och trevliga
utflykter, kan vi redan nu bocka för höstens
aktiviteter:
• Surströmming, Villa Adolfsberg, torsdag
18 augusti (surströmmingspremiären).
• Kräftskiva, tisdag 6 september.
• Skaldjursfest, onsdag 19 oktober.
• Veterantåget till Örebro, Hjalmars revy,
lördag 12 november (kolla biljetter
med kansliet).
Glöm inte den dagliga promenaden mellan
EM-fotbollsmatcherna, passa på att
ta vara på sommaren!
Olavi Ruuskanen Peldan,
ordförande i Seniorklubben
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