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Coop lämnade plats åt

frifräsare

Näthandlaren Maria Bjurling Yperidis
har öppnat en alltigenom ekologisk butik
med kafé- och matservering i Coop Nära
Tyresövägens tidigare lokaler i Enskede.

Foto: Martin Rosengren

Näthandlaren och
nationalekonomen
Maria Bjurling
Yperidis flyttade
in efter Coop.

Näthandeln Ekodirekt startades i en liten källare nära
Coop-butiken, 2008. Maria Bjurling Yperidis, nationalekonom i botten, bjöd in de närboende till källaren om
fredagarna, till utförsäljning av överblivna färskvaror.
– Det blev mer och mer populärt, och trångt,
varför jag började titta efter en ny lokal. Vi kunde
sälja för 45 000 kronor på fyra timmar i källaren.
När Coop stängde butiken med 320 kvadratmeter
totalyta, 120 kvadratmeter säljyta, gjorde Maria
Bjurling Yperidis vad hon brukar göra, hon räknade.
Och hon budgeterar alltid med en hög grad av
pessimism. Den 14 augusti slogs portarna upp på
Gamla Tyresövägen.
– Kalkylen går ihop med enbart nätförsäljningen,
med noll i butiksförsäljning. Butiksförsäljningen
motsvarar redan tolv miljoner kronor på årsbasis
och jag hoppas på 20 miljoner nästa år.

…stark start även på Gärdet
Kampementshallen med handlaren Christoffer
Mosten i spetsen har fått en bra start i Coop
Nära Gärdets tidigare lokaler.
Bostadsrättsföreningen valde Christoffer Mosten som
ny hyresgäst efter Coop.
– Det var lite huggsexa, Netto och några Matrebeller var med och tampades, men de gillade idén
med en mera familjär inramning, säger Christoffer
Mosten, själv bördig från Östermalm och utan handlarbakgrund sedan tidigare.

Kampementshallen lägger mycket krut på ost,
delikatesser och klippvaror. Butiken satsar offensivt
på marknadsföring och i höst kommer butiken att
genomföra en större ombyggnad. Försäljningsutvecklingen är stark, enligt Christoffer Mosten.
– Vi omsätter redan mer än Coop, trots att butiken
var stängd under ett halvår, och trots att kunderna
är snabba att hitta nya inköpsvanor. Efter sommaren
har det tagit riktigt bra fart. Vi startar som frifräsare,
sedan får vi se hu det utvecklar sig med eventuella
samarbeten senare. n

Smakstart på Gärdet.
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18 kommuner
Täby (index 128)

Salem (index 47)

Nykvarn (index 47)

Endast åtta kommuner i länet har
ett dagligvaruindex högre än hundra,
enligt rapporten Handeln i Sverige.
– Den största potentialen för att
utveckla handeln finns i de södra
delarna av länet, säger Henrik Vestin,
analytiker på HUI Research.
Österåker, Lidingö och Värmdö har den starkaste
indexutvecklingen 2011–2012, jämfört med hela riket.
– Nya Coop Extra i Åkersberga har fått fäste
på marknaden. Lidingö och Värmdö kan ta en större
andel av köpkraften med förnyade butiker och nya
ytor, säger Henrik Vestin.

blöder
Spridningen kan tyckas häpnadsväckande, då de
bottennoterade kommunerna tappar varannan kund,
och lite till.
– Man får komma ihåg att kunderna ändå har
bra handel på nära håll och de bryr sig inte om
kommungränserna, säger Henrik Vestin.
Den starkaste skjutsen återfinns ofta i Norrort.
– Sollentuna är ett exceptionellt exempel, med
samtliga stora dagligvaruaktörer samlade på ett
handelsområde i Häggvik, säger Henrik Vestin.
Danderyd har gjort en remarkabel resa sedan
Coop Extra invigde vid Enebyberg.
Den största potentialen finns fortfarande
i Stockholms kommun och söderut, enligt Henrik
Vestin.
– Stockholmshandeln utvecklas med befolkningstillväxten, även om index ligger still. Haninge kommer
att stärka sitt index med nya Willys vid Port 73.
Nynäshamn kan utvecklas starkt om kommunen
fortsätter att öka attraktiviteten som pendlingsort.
Stockholms län totalt har ett dagligvaruindex
på 98.
– Ungefär där det bör ligga, länet försörjer sina
invånare. Skulle man rensa bort för gränshandeln hos
övriga län så skulle Stockholm hoppa upp till hundra.
Med den starka befolkningsutvecklingen i länet kan
handeln utvecklas starkare än övriga riket och
ändå tappa index, avslutar Henrik Vestin. n

Dvh-index
Täby
Värmdö
Sollentuna
Norrtälje
Huddinge
Nacka
Danderyd
Stockholm
Lidingö
Nynäshamn
Haninge
Södertälje
Sundbyberg
Botkyrka
Järfälla
Solna
Österåker
Tyresö
Ekerö
Sigtuna
Vaxholm
Upplands-Bro
Vallentuna
Upplands Väsby
Salem
Nykvarn

Henrik Vestin, analytiker
på HUI Research.

2010
130
126
131
126
126
113
90
102
93
105
97
93
94
93
87
87
72
79
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81
65
72
66
64
42
44

2011
128
125
128
128
119
112
105
100
95
101
96
92
90
91
85
85
75
78
75
78
67
70
65
63
45
48

2012
128
127
127
127
117
111
105
101
98
97
96
92
88
87
86
83
79
76
75
75
69
68
64
63
47
47
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Nettos vd Bent Holm tar nya tag i länet.
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Nettos vd Bent Holm tar nya tag i länet:

15 butiker i länet inom tre år

Foto: Netto

Nettos planerade återtåg tycks ha spårat ur. Men Bent Holm, ny vd efter Carsten
Hansen, fokuserar stenhårt på Stockholmsmarknaden.
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Aspudden, Sollentuna, Södertälje, tre butiker,
det är det konkreta resultatet av ”återtåget”, hittills.
Nästa öppning kommer förhoppningsvis första
halvåret 2014, och snart måste det bli ”proppen ur”
i länet, enligt Bent Holm, som närmast fungerade
som driftsdirektör på Netto International.
– Takten kommer att bli högre vartefter vi gör
varumärket kändare. Stockholm, med 30 procent

av befolkningen och 50 procent enmanshushåll,
passar konceptet perfekt.
Är målet realistiskt?
– Ja, vi driver många projekt och det går framåt.
Vi vill etablera överallt där hyresnivån går ihop med
kalkylen, det vill säga utanför de centralaste delarna.
Målet är realistiskt, men det kommer att krävas
att vi jobbar stenhårt. n

Hasse sätter punkt
Hasse Sandlund lägger pennan på hyllan efter 23 år som redaktör för Stockholmshandlar’n
för att ta pension.

fraMtrÄdande På etaBleringsnYheter
Hasse Sandlund har gjort rent i arbetsrummet och
lämnat över de tjocka luntorna med planärenden
och anteckningar till efterträdaren Martin Rosengren.
Han lämnar uppdraget med ett sting av vemod,
men inte utan stolthet över vad som har åstadkommits under åren.
– Tidningen har utvecklats från ett tämligen
introvert medlemsorgan, till att bli framträdande
på etableringsnyheter i Stockholms län. Jag noterar
att vi uppnått respekt bland såväl övrig branschpress som bland kommuner och aktörer på dagligvarumarknaden, summerar Sandlund.
Hasse Sandlund ser fram emot fler och längre
resor, han har redan hunnit med en bilresa till
Skottland, två veckor i Belek, Turkiet, samt en tripp
till Rhodos, sedan han lämnade ifrån sig sitt allra
sista nummer av Stockholmshandlar’n i försomras.

– Jag träffade min norska hustru Lise på Rhodos
en gång i tiden, allt var som en dålig novell.
Nu återvände vi på samma datum, exakt trettio
år senare.

Hasse Sandlund har satt punkt efter 23 år som
redaktör för Stockholmshandlar’n.
Foto: Martin Rosengren

Hasse Sandlund brukar tillbringa drygt hundra
dygn per år i fritidshuset i Skärkdalen, Härjedalen.
Jobbet, frilansuppdrag av skiftande karaktär, hade
han oftast med sig tidigare, varför han nu ser fram
emot en mer avkopplande tillvaro i fjällstugan.

Martin tar vid
Efterträdaren Martin Rosengren är frilansjournalist,
med en bakgrund som anställd reporter och redaktör
på branschtidningen Icanyheter. Martin Rosengren
har även en bakgrund som medarbetare vid ett
flertal olika butiker i Stockholm, längre bakåt
i tiden.
– Jag är hedrad över uppdraget och ska göra
mitt yttersta för att upprätthålla det höga läsvärdet
och nyhetsvärdet, samtidigt som jag ska försöka
utveckla tidningen på olika sätt, säger Martin
Rosengren. n

Martin Rosengren

NÅGRA RADER FRÅN VD

Tack Hasse!
Först och främst vill jag tacka Hasse Sandlund
för ett fantastiskt bra jobb. När Stockholmshandlar’n startades 1985 av min illustre
företrädare Bengt Gustafson stod han själv
för produktionen. Efter några år kom Hasse
med i bilden, och han övertog allt mer av
arbetet och satte efter hand sin egen profil
på tidningen. Hasse har haft ett brinnande
intresse för handelsutveckling och genom
åren byggt upp Stockholmshandlar’n:s mycket
goda renommé när det gällt etableringsbevakning. Trots långa ledtider och en blygsam
utgivning av fyra nummer om året har vi –
praktiskt taget undantagslöst – alltid varit
först med åtminstone någon etableringsnyhet
som blivit flitigt citerad i resten av branschpressen. Hasse har varit en viktig kugge
när det gällt att bygga upp SLHF:s rykte som
en seriös branschorganisation.
Utöver att vara en mycket duktig journalist
är Hasse en person som det är väldigt lätt att
samarbeta med, och det var en stor trygghet

för mig som ny vd att ha hans kunnande och lugna
personlighet att stötta mig mot i informationsfrågor.
När han nu bestämt sig för att pensionera sig från
skrivandet lär det inte vara för att njuta sitt
”otium cum dignitate” – om än aldrig så välförtjänt
– utan snarare för att få tid till andra aktiviteter
som snickrande och snöslungande i Skärkdalen.
Jag tackar och bockar för ett mycket trevligt
samarbete.
Jag vill naturligtvis samtidigt hälsa Martin välkommen
till SLHF. Många av er har säkert träffat honom
tidigare i hans jobb för Icanyheter. Hasse har haft
vänligheten att lämna över sitt digra arkiv och
sitt kontaktnät för att hjälpa Martin på traven
när det gäller etableringsbevakningen, men det
kommer naturligtvis att ta lite tid innan han är
lika inarbetad som Hasse. Givetvis kommer Martin
också att sätta sin egen prägel på tidningen;
jag tror till exempel att vi kan förvänta oss lite fler
”handlarnära” reportage i framtiden. Vi är alltid
intresserade av medlemmarnas synpunkter

på det vi gör, men nu är vi lite extra intresserade
av vad ni tycker om Stockholmshandlar’n. Har du
några åsikter, idéer, tips eller dylikt så maila
till ragnar.fransson@slhf.nu eller direkt till
martin.rosengren@telia.com.
Avslutningsvis vill jag hälsa er välkomna till
en höst med många aktiviteter på Adolfsberg.
Jag hoppas få träffa många av er antingen på
våra klubbars eller på föreningens gemensamma
övningar. Det kommer att hända en hel del
spännande saker i huset, så håll ögonen öppna
på brevhögen, i mailboxen och på hemsidans
kalendarium så att du inte missar något!
Vi ses!

3
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Kerstins
svåra dilemma
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Vi lever som ekorrar och försöker samla för vintern

Kerstin Öhman Moberg har aldrig ångrat
beslutet att satsa som skärgårdshandlare
i mamma Guns butik på Nämdö.
Men frågan är hur länge familjen ska ta
samhällsansvar i form av året runt-öppet,
på en ö med endast 25 fast boende.
Kerstin Öhman Moberg har summerat ännu en hektisk
sommar. Butiken sålde starkt, men det blev inget
rekord. Allt försköts av den sena våren och vädret
var nästan lite för bra. Vid ihållande vackert väder
minskar nämligen benägenheten att ”passa på”
att åka till skärgården, så fort solen tittar fram.
När Stockholmshandlar’n besöker Ica Nära Guns
Livs är det ingen annan passagerare som kliver av
vid Solviks brygga. Inte heler någon fritidsbåt i sikte.
– Det är som att trycka på en knapp när skolorna
börjar, andra anar nog inte riktigt hur tyst här blir,
säger Kerstin Öhman Moberg.
sjunde generationen
Hon är Nämdöbo i sjunde generation, som återvände efter några år på fastlandet efter det att butiken
i Knarrehamn, några uddar bort från Solvik, lade ner.
Då beslöt Kerstin Öhman Moberg och dåvarande
maken Bosse att satsa på mamma Guns lilla
brödbod och specerihandel, tillsammans med för-

äldrarna byggde de en modern butik på bryggan
i slutet av 1970-talet.
Skärgårdshandlarnas nätverk har haft stor
betydelse under åren.
– Upprinnelsen var Pripps träffar för skärgårdshandlare som var väldigt lyckade, det var min pappa
och en handlare från Lådna som drog det vidare
och grundade nätverket. Vi som jobbar utan landförbindelse har speciella förutsättningar, vi har
aldrig sett varandra som konkurrenter.
Nätverket jobbar bland annat med att ta fram
olika former av gemensam marknadsföring.
– Personligen tycker jag vi kunde bli lite mer
aktiva när det gäller lobbying och de brännande
landsbygdsfrågorna.
KONTRastrikt handlarliv
Sommaren 2000 fick kollegorna från Ornö komma till
undsättning på Nämdö. En dramatisk tid, då Kerstin
insjuknade i cancer, kort därefter blev hon änka.
Samtidigt avsade hon sig ordförandeskapet
i Skärgårdshandlarna.
– En fruktansvärd tid, men jag är ännu överväldigad av alla som hjälpte mig då.
I dag är det nuvarande maken Erland Moberg
och Kerstins son Björn som driver verksamheten
tillsammans med Kerstin, förutom extrapersonalen
under högsäsongen. Erland Moberg tar hand om

Nämdö Kök & Bar, restaurangen huserar vägg i vägg
med butiken. Här finns även en sjömack som
Kerstin har arrenderat ut.
– Tanken är att det ska finnas allt på inköpslistan här på bryggan, det enda vi inte kan erbjuda
båtfolket är vatten, tyvärr. Vi måste vara rädda om
vattnet eftersom vi har haft saltvatteninträngning.
Det är svårt att föreställa sig ett kontrastrikare
handlarliv, spännvidden mellan sommarens uppsluppna trubaduraftnar på uteserveringen vid butiken,
och det att familjen sliter med att hacka is vid bryggan,
för att få iland varor, är hisnande.
Peppad av båtfolket
Nästa år fyller Kerstin Öhman Moberg 60 år.
Nu kan hon i alla fall tänka tanken på vinterstängt,
om än med ett stort mått med ambivalens.
– Ett dilemma som jag delar med många handlare
före mig. Vi lever som ekorrar och försöker samla
för vintern, frågan är hur länge vi ska subventionera
lågsäsongen med eget slit.
Nästa avgörande fråga blir förstås hur många
ytterligare handlarår som ska investeras i butiken.
– Mina föräldrar höll på för länge. Jag har redan
sniffat på döden. Jag blir fortfarande otroligt peppad
av båtfolket, kunderna. Men man ska nog inte
skjuta upp saker och ting för länge. n

Ica Nära Guns Livs
Handlare: Kerstin Öhman Moberg
Omsättning: 5,5 mkr brutto
Butiksyta: 220 kvadratmeter
Öppet: torsdag till lördag under låg-		
säsong (september–påsk)
– Övrigt: Kerstin Öhman Mobergs mamma
Gun startade bageriverksamhet på 		
Nämdö 1950, på inrådan av prästen
på ön, som påpekade att ”sommargästerna vill ha bullar”. Butiken blev
Ica 1999, efter flera avslag.
–
–
–
–

Skärgårdshandlarna

Erland Moberg tar hand om Nämdö Kök & Bar,
restaurangen huserar vägg i vägg med butiken.

Skärgårdshandlarna är föreningen för
butiker i Stockholms skärgård utan fast
förbindelse med fastlandet och som saknar
reguljär bilfärja. Föreningen har just nu
21 butiker som medlemmar och jobbar med
marknadsföring, gemensam upphandling
och näringspolitiska frågor som skärgårdsutveckling, fraktbidragsfrågor etc.
Skärgårdshandlarna är enligt stadgarna
även medlemmar i SLHF. Ordförande är
Anna Stråle, Nåttarö Handelsbod.
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Hänt i butik
• Coop Extra Skärholmen kommer att avveckla
verksamheten efter det att det sjuåriga hyresavtalet löper ut i september. Butiken har brottats
med tunga förluster sedan starten 2006, erfar
Stockholmshandlar´n. Slutliga nedläggningen
sker troligen i slutet av november.
• Peter Bengtsson, tidigare försäljningschef
på Ica Kvantum Liljeholmen, är ny handlare
på Ica Nära Östertälje sedan den 1 oktober.
• Coop Älvsjö invigde på nya Älvsjö torg den
26 september. Butiken ersätter den tidigare
Coop Nära-butiken i området.
• Coop invigde nya butiken i nya Sundby Park
i Sundbyberg den 25 september. Butiken med
en säljyta på 2 500 kvadratmeter projekte-		
rades som en Coop Extra, men öppnade utan
kedjeprofil. Coop Konsum Hallonbergen
stängdes i samband med invigningen.
• Ica Supermarket Fältöversten invigde den
25 september. Butiken med 1 200 kvadratmeter säljyta ersätter tidigare Ica Nära
Fältöversten. Handlare är Magnus Olofsson
och Chatarina Johansson.
• Maria Rowland har ingått kompanjonskap 		
tillsammans med sin far, Lennart Rowland,
på Ica Nära Stuvsta i Huddinge. Maria Rowland
har varit aktiv i butiken i 22 år, och avslutade
Ica Skolans butiksledarutbildning, BLU,
i maj 2012.

Hemköp Favoriten

svidar om

till Ica Supermarket

Hemköp Favoriten i Åkersberga byter skylt till Ica Supermarket den 1 november.
”Det känns galet roligt”, säger Tanja Ilic, handlare tillsammans med Alexander
Lalangas.
Handlarparet, båda med en bakgrund från kooperationen, köpte Vi-butiken 2010. De äger hyreskontraktet
och väljer nu alltså att konvertera butiken som omsätter omkring 130 bruttomiljoner, inklusive Järnia,
till Ica Supermarket. Hemköp Favoriten är den enda
Hemköpsbutiken i Åkersberga och i Österåkers kommun.
– Vi tror att Ica passar oss bättre. Vi ser fram
emot ett starkare kunderbjudande, sortiment och
varumärke. Ica är grymt starka här, de flesta kunder
har Ica-kort och många tror redan att vi är Ica,
kassörerna tvingas nobba Ica-korten hela tiden,
framförallt gäller det sommargästerna.

Säljytan är 1 600 kvadratmeter inne, varav
400 kvadratmeter upptas av Järnia-delen som
också ägs och drivs av handlarparet. Därtill disponeras ytterligare 2 000 kvadratmeter utomhus till
utemarknader under högsäsong.
Skyltbytet sker utan buller och brak, invigningsfirandet planeras till adventstid då alla system
förhoppningsvis har satt sig.
– Det känns galet roligt, vi är jättetaggade,
avslutar Tanja Ilic. n

Alexander Lalangas och Tanja Ilic förvärvade Vi-butiken 2010.

• Willys slog upp portarna vid port 73 i Haninge
den 28 augusti. Willys-butiken med 2 800
kvadratmeter säljyta huserar i Coop Byggs 		
tidigare lokaler.
• Coop Konsum i Nacka Forum stängde den 		
sista juli. Skälet är att butiken har gått med
förlust de senaste åren, uppger Coop.
• Bergendahls har meddelat att den första
etableringen i Stockholm med det nya Matkonceptet blir i Vällingby City, under 2014. 		
I höst invigs den allra första Mat-butiken
i Helsingborg. n
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• Magnus Wassén är ny handlare på Ica Nära
Norrviken i Sollentuna
sedan den 1 september.
Tidigare handlaren
Marc Lundqvist har
gått vidare till Ica
Nära Hornsgatan på
Södermalm.

Kommunen backade för opinionen
Planerna på en externt placerad Ica-butik vid infarten till Älta har grusats.
Nu presenteras i stället tre nya förslag.
Det är protester från boende och näringsidkare
i Älta Centrum som lett fram till tre nya förslag från
olika arkitektkontor, alla presenterades av Nacka kommun
under Ältafestivalen i somras. Förslagen finns just nu
utställda i Älta Centrum och alla berörda uppmanas
att tycka till. Samtliga förslag innebär en förnyat och
flyttat Älta Centrum, inget av förslagen innebär externt
placerad dagligvaruhandel, varför den nuvarande Ica

Nära-butiken sannolikt kommer att ingå i processen.
– En eloge till politikerna för att de lyssnade,
för att de presenterar förslagen på ett tidigt stadium
så att alla får chansen att tycka till, den här gången.
Med det ursprungliga förslaget var det tvärtom,
man försökte smyga igenom det obemärkt, men
opinionen vaknade ändå, säger Magnus Reinhed,
handlare på Ica Nära Älta. n

Foto: Martin Rosengren

Fredriks
långa resa
Ica Nära Skå, Ekerö, har gjort en resa från kontrollbalansräkning och
14 bruttomiljoner, via två utbyggnader, till 50 bruttomiljoner och god lönsamhet.
”Vi har inte byggt ut för sista gången”, säger handlaren Fredrik Rindås.

Fredrik Rindås tog över två butiker på Färingsö som
hade det minst sagt jobbigt, men han såg potentialen,
avvecklade den ena, för att satsa allt krut på Ica Skå.
Vid den första tillbyggnaden för sex år sedan pantsatte
han sitt eget hus, för att bygga till 150 kvadratmeter,
på ofri grund.
Mentorn blev räddningen
– Nästan ingen trodde på butiken, då. Första bygget
handlade mest om att skapa förtroende och visa
potentialen. Responsen från kunderna i form av
utväxling på omsättning och lönsamhet kom
också direkt.
Tomtköpet från kommunen blev förstås en avgörande nyckel för vidare utveckling. Men kontrollbalansräkningen följde med i fem långa år.

Finansieringsfrågan var nästan lika besvärlig under
den andra utbyggnadsfasen om 600 kvadratmeter.
Den här gången blev räddningen ett personligt lån
från mentorn, kompisen och före detta chefen,
Ica-handlaren Ulf Davidsson, Ica Supermarket,
Brommaplan.
– Den som levt under kontrollbalansräkning
vet att det är kniven mot strupen. Vi kunde blivit
kvitt den tidigare men jag valde att satsa i stället
för att spara mig ur krisen.
Butiken liknar en Ica Maxi i miniatyr, med generösa
personalutrymmen, vilorum och konferensrum,
en trappa upp.
– Jag ville satsa på personalutrymmena direkt.
Engagerade medarbetare som mår bra är nyckeln
bakom resan som vi gjort tillsammans. Vi har även

Ica-handlaren Fredrik Rindås, här med
hunden Charlie, har gjort en lång och våghalsig resa tillsammans med medarbetarna
på Ica Nära Skå, Ekerö.

Ica Nära Skå
– Handlare: Fredrik Rindås
– Omsättning: Cirka 50 mkr brutto
– Totalyta: 1 000 kvadratmeter, varav
650 kvadratmeter säljyta
– Antal kassor: 3
– Snittköp: 174 kronor

satsat mycket resurser på utbildningar under de
senaste åren.
Planer på förtätning
Potentialen att utveckla tycks oändlig, om man
pratar med Fredrik Rindås.
– Ekerö växer så det knakar, med ett par procent
varje år, det finns otaliga planer på förtätning. Alla
som ska ut på Färingsö passerar butiken, det gäller
bara att få stopp på dem. Förbifart Stockholm kan rita
om hela kartan, även om den ligger långt fram i tiden.
När är det dags för profilbyte?
– Vi får se vad antalet kvadratmeter räcker till,
och när. Utan ytterligare tomtköp borde det gå att bygga
omkring 400 kvadratmeter ytterligare, förutsatt att
det ordnar sig med bygglov, avslutar Fredrik Rindås. n
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Vaknatt och gryningsutflykt till den
livliga kommersen vid världens största
färskvarumarknad i Rungis, Paris.

Inspirationsresa med

fågeltema
Färskvaruklubben har nyligen genomfört den längsta gemensamma resan hittills,
30 resenärer hämtade mängder med inspiration i färskvarornas huvudstad Paris.
Programmet var späckat med annorlunda attraktioner,
till exempel en övning i att fånga in hönsfåglar hos
en uppfödare, en resa vidare till det högteknologiska
slakteriet, förutom ett antal högklassiga måltider.
Ett syfte med resan var att studera varans väg från
uppfödning till butik i Sverige, fåglarna som man
”lärde känna” hos uppfödaren är nu levererade till
respektive butik.
Därtill sightseeing, butiksbesök förstås, och
en nattlig utflykt till Rungis, som huserar världens
största färskvarumarknad, enligt vad som sägs.
– Det var verkligt inspirerande att se hur hela
världens utbud av fisk mötte grossisterna där ute
i gryningen, säger Peter Wahlstedt, handlare på
Ica Nära Hornstull.

Leclerc-gruppens konceptbutik Levallois gjorde
särskilt starkt intryck på deltagarna.
– Fågelsegmentet är lika stort som fläsk och nöt
tillsammans i butiken, det väckte många tankar.
Det här går såklart att utveckla hemma hos oss också,
anpassat till butiken och kunderna, säger Peter
Wahlstedt.
Kjell Jönsson på SLHF tillsammans med företaget
Tradifood AB, var de som låg bakom upplägget.
Tradifoods ägare Eric Bouchet och Denis l´Orphelin
fungerade som hemtama guider runtom i Paris.
– All heder, ett alldeles förträffligt jobb av Kjell
och företaget. Alla verkade mycket nöjda och glada
när vi återvände till Arlanda, säger SLHF:s ordförande
Calle Iveroth. n

Nytt från Seniorklubben
Vilken sommar vi ﬁck, även om den kanske
inte var idealisk för svampen i skogen som
skulle behövt en och annan rotblöta.
Nu ser vi fram emot höst- och skaldjursfesten som arrangeras den 23 oktober med
start klockan 13.00.
• Den 30 november är det dags för
”De 39 stegen” på Intiman, 25 biljetter
är redan bokade.
• Årets julfest är planerad till den 10 december
med start klockan 13.00.
• Årets ”möta våren-resa” kommer att genomföras i slutet av april eller början av maj.
Passa på att njuta av höstens alla vackra
färger och den fina luften när ni tar era
promenader i vår fina stad, vi ses och hörs!
Olavi Ruuskanen Peldan,
ordförande i Seniorklubben

Inbjudan!
Den 18 november inbjuder SLHF:s kvinnliga
nätverk till träff för alla klubbens damer!
Vi startar klockan 18:30 med vinprovning
och därefter bjuds det på mat och vin till
självkostnadspris, 250 kronor/person. Osa
senast den 31 oktober till Eva Holmström på
kansliet eller till Catharina Berg via mail:
catharinaberg37@hotmail.com n

Välbesökt kräftfest
SLHF:s sedvanliga kräftfest blev välbesökt. Nykokta Vätternkräftor utgjorde
återigen huvudattraktionen, inramat med allt som hör till och en trivsam atmosfär.
Totalt 90 personer samlades till kräftfesten i Villa
Adolfsborg, vilket är fler än tidigare år. Kräftorna
kom från företaget Klosterdelikatesser i Vadstena,
som ägs av Olavi Ruuskanen Peldan, som för övrigt
är ordförande i Seniorklubben på SLHF.
– Jag påstår att Vättern med dess unika rena
sandbotten är världens bästa kräftvatten, även om
jag så klart är part i målet, säger Olavi Ruuskanen
Peldan.

Förutom det höga deltagandet under den ljumma
kvällen alldeles i början av september, så noterades
även en jämnare sammansättning SLHF:s olika
delar, mellan seniorer respektive aktiva, jämfört
med tidigare år. Färskvaruklubben representerades
av inte mindre än 35 kräftsugna deltagare.
– Stämningen var på topp, alla nöjda och glada
såvitt jag kunde se, säger Olavi Ruuskanen Peldan. n
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