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Hans Lundgren satsar allt mer krut på engagemangen 
för hela branschen genom de olika förtroendeuppdragen. 
– Den sociala biten och nätverksbyggandet är hjärtat, 
möjligheten att påverka är motorn, jag lär mig fort-
farande nytt, varje dag.

Hans Lundgren gissar att kompisarna, kollegorna, 
har valt honom för att han är bra på att prata, i viss 
mån även på att lyssna. 
– Jag kan vara lite tjurig, men brukar lära min läxa, 
och jag lär mig fortfarande nytt, varje dag. Kommer 
det en dag då jag slutar lyssna så lovar jag att jag 
ska göra något annat, spela golf eller något. 

Hans Lundgren beskriver styrelsearbetet inom SLHF som 
ryggraden bland alla hans övriga engagemang. Styrelsens 
sammansättning med ledamöter från både Ica- och 
Axfood-sfären är särskilt fruktgivande, menar han. 
– Vi är den enda kvarvarande och fungerande spillran 
av de tidigare länsförbunden, allt tack vare kloka före-
trädare som skapade förutsättningar genom kloka och 

förutseende beslut. Styrelsearbetet handlar dels om att 
förvalta allt detta, men även om att förädla och skapa 
ännu bättre förutsättningar för kommande generation. 
Köpet av Adolfsberg är ett exempel på förädling och 
framåtskridande, även om beslutet så klart kunde 
ifrågasättas. 
– Alla affärer innebär ett risktagande, men Adolfsberg 
ger redan oerhört mycket tillbaka i form av med-
lemsnytta. 

Hans Lundgren fi ck sitt allra första schema av pappa 
vid nio års ålder, i butiken på Karlaplan. 
– Innan dess hade jag bara jobbat på kul.

Förutom Karlaplan skulle handlarkarriären även handla 
om att vända problembutiken ute på Blidö, därtill 
historien om hur Hans Lundgren ”snodde” de båda 
butikerna i Vallentuna, Ica Nära Kragsta respektive Ica 
Nära Rickeby. 
– Jag hörde talas om en kollega som planerade reträtt 
och pension, jag visste att han satt i egna fastigheter 
och utan Ica-avtal. Jag bjöd hem honom till mig en 
kväll, framåt morgonkvisten och efter några fl askor 
champagne, så skakade vi hand helt enkelt, butikerna 
var mina, skrattar Hans Lundgren. 

Det första förtroendeuppdraget för Icas distrikts-
styrelse blev en ögonöppnare som gav mersmak. 
– Det var oerhört lärorikt och spännande, jag jobbade 
runt 120 timmar i veckan under den här tiden, jag hade 
svårt att hinna med mina barns förlossningar.

Hur ser det ut i dag?
– Det är klart att uppdragen stjäl väldigt mycket tid 
från butikerna, å andra sidan har jag alltid drivit alla 
mina butiker tillsammans med starka kompanjoner. 
I och med att jag började jobba som nioåring, är jag 
ärligt inte jättesugen på att fronta mejeri längre.   
Styrelseengagemanget inom SLHF handlar även om att 
vara ”en bärare av sitt skrå”, enligt Hans Lundgren. 
– För det är ju bodknodd jag är, avslutar han.  n
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Hans Lundgren
Född: 1961
Karriär: Handlare, Ica Nära Karlaplan, sedan 
slutet på 1980-talet. Handlare, Ica Blidö, 
tillsammans med Kaare Naess, 1996–2001. 
Handlare, Ica Nära Kragsta respektive 
Ica Nära Rickeby, Vallentuna, sedan 2002. 
Delägare och styrelseledamot, Smålands-
kräftan AB. Tidigare delägare och styrelse-
ledamot, Hälsingestintan.
Förtroendeuppdrag: Ledamot av SLHF:s styrelse 
sedan 1996. Livsmedelshandlarnas styrelse 
sedan 2000. Icas distriktsstyrelse, Öst, i början 
av 1990-talet. I dag vice ordförande, Ica Nära, 
ordförande i Marknadsutskottet och medlem 
av Icas Näras Riksprofilråd.
Fritid: ”Vad är det? Från julafton till nyår 
står jag i alla fall vid hummergrytorna 
i Småland, varje år”.
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Rebellerna 
som avancerar norrut

Det nya området Veddesta Handel, som växer fram 
vid den så kallade Kodaktomten, får förutom en ny 
Willys, även en 5 500 kvadratmeter stor butik med 
etnisk inriktning. Invigningen blir troligen i februari. 
Säljytan blir cirka 4 000 kvadratmeter. 
– Det blir kanske Sveriges största etniska butik, 
säger köpmannen Muhittin Tayli, som sedan tidigare 
driver Matvärlden i Tensta tillsammans med butiks-
chefen Mehmet Ali Coskun.

Matrebellernas nya storbutik om 5 500 kvadratmeter 
lokaliseras i mittenhuset på skissen, tillsammans 
med Beijer.

Matrebellerna från Tensta utmanar nya Willys i glödheta Veddesta i Järfälla. 

Matrebellerna lokaliseras tillsammans med Beijer, 
Willys öppnar i en friliggande fastighet intill, 
Biltema öppnar i ett tredje handelshus på den nya 
handelsplatsen. Willys och Matrebellerna blir ganska 
jämspelta, sett till butiksytorna. 

Nya besked från Willys gör gällande att man stänger 
den befintliga butiken temporärt i Veddesta Centrum, 
ett par hundra meter bort, i samband med invig-
ningen av nya butiken, oklart exakt när under hösten 
det blir. Därefter startar en renovering i centrum  
där man minskar butiksytan och konverterar till 
Willys Hemma, allt kan vara klart innan årsskiftet, 
uppger Willys. 

– Storleksmässigt blir det en av de större Willys 
Hemma-enheterna. Willys Veddesta är en populär 
butik med en väl inarbetad kundkrets och vi tror  
att Willys Hemma-konceptet kommer att passa  
det här läget mycket bra, säger Johanna Eurén,  
kommunikationschef på Willys.

Bara ett par kilometer från Veddesta tornar nya  
Ica Maxi Barkarbystaden upp sig. Men Muhittin Tayli 
räds inte den stentuffa konkurrensen. 
– Vi kan komplettera Willys och Ica Maxi, handel 
föder handel. Vi tror att det finns behov av en butik 
som gör annorlunda och det är precis vad vi ska 
försöka göra i Veddesta, säger han. n

Pulsen i Rotebro öppnar preliminärt den 20 oktober. 
Butiken, som Axfood och Prisextra lämnade i våras, 
har en totalyta om 2 600 kvadratmeter, säljytan blir 
cirka 2 000 kvadratmeter.  

Hela Kom Köpcentrum, med bland andra Jysk, Elon 
och Stalands möbler, genomgår just nu en omfat-
tande förnyelse, tillsammans med nya Pulsen. 
Köpcentrumet har bästa skyltläge från E4, men ligger 
längre ifrån avfarten än Rotebro Handel, med Willys 
och Coop Extra. 
– Vi har investerat 40 miljoner kronor i förnyelsen 
och nu har vi hittat riktiga entreprenörer som skapar 
ett spännande alternativ till de för övrigt ganska 

stereotypa matbutikerna i Rotebro, stigen är redan 
upptrampad av Prisextras kunder, säger Mats Gullborn, 
vd hos fastighetsägaren Stalands Fastigheter. 
– Vi ligger lite i bakvattnet sett från avfarten, men vi 
är inte skraja. Det kommer att byggas nya bostäder 
här och vi laddar för ett högt marknadstryck för att 
skapa trafik. Planen är att nå 80 nettomiljoner inom 
tre år, säger Michael Wremborn, som driver Pulsen och 
även Matöppet, Visättra, Huddinge, tillsammans med 
kompanjonerna Julian Holst och Bengt Sallstedt. 
– Vi gillar att expandera och har även ett ytterligare 
läge på gång, avslöjar Michael Wremborn, utan att 
säga något mer. n

Pulsen i Flemingsberg får en systerbutik i Rotebro, i Prisextras tidigare lokaler. 
”Vi har länge varit sugna på Norrort”, säger handlaren Michael Wremborn. 

Pulsen-handlaren Michael Wremborn, mitten, till-
sammans med fastighetsägaren Mats Gullborn,  
till vänster. Ny kompanjon, tillika driftansvarig  
i Rotebro, är Qualid Sbei, med bakgrund från  
Pulsen i Flemingsberg, till höger i bild.

Pulsen ökar i Rotebro
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..känns det väldigt bra att starta upp en ny 
verksamhetsperiod. Vi har redan hunnit med en 
surströmmingsfest och vår traditionella kräftskiva 
med ett mycket gott deltagande, och under 
hösten/vintern kommer det ett stort antal trevliga 
och givande aktiviteter för såväl aktiva som 
seniora medlemmar. Håll ögonen på kalendariet 
på hemsidan och läs våra utskick.

Från och med september månad kommer Kjell 
att gå ner i arbetstid, för att nu ägna sig enbart 
åt juridiskt arbete. Han har ju tidigare även ägnat 
en stor del av sin tid åt övriga föreningsaktiviteter. 
Vid sidan av de juridiska uppgifterna för 
föreningen och branschen räknar vi dock med 
att han skall kunna fortsätta att ge sin mycket 
uppskattade rådgivning åt våra medlemmar. 
Han kommer delvis att arbeta hemifrån och på 
lite oregelbundna tider, men det går alldeles 
utmärkt att ringa honom under ”normal kontors-
tid” på telefon 070-616 79 53 för att få lite korta 
råd eller för att boka en pratstund i lugn och ro. 

Villa Adolfsberg utnyttjas allt mer av våra medlemmar 
för både privata och butiksanknutna tillställningar. 
Vi har redan en hel del bokningar för hösten, så har 
du något på gång så rekommenderar jag att du gör en 
bokning så snart som möjligt. Naturligtvis gäller det 
speciellt för december månad då vi alltid har ett högt 
tryck på uthyrningsverksamheten. Under sommaren 
har vi bytt ut trädgårdsmöblerna, nya matsalsmöbler 
är under produktion och vi räknar också med att 
skaffa en ny och effektivare diskmaskin under hösten. 
Vi håller dessutom på att ta fram ett antal ”paket” 
framför allt för personalaktiviteter. Den externa ut-
hyrningen ökar hela tiden, så ta vara på möjligheten 
att utnyttja vår sällskapsvåning till din synnerligen 
blygsamma medlemskostnad. Villa Adolfsberg är 
defi nitivt en av våra allra bästa ”medlemsnyttor”.

Sammanfattningsvis: Huset på Regeringsgatan är 
i princip fullbelagt och tuffar på alldeles utmärkt; 
Villa Adolfsberg utnyttjas allt mer; Vår mycket 
ambitiösa styrelse jobbar för fullt med att trimma 
verksamheten för att ge utrymme för ännu fl er 

aktiviteter som gör vardagen lite lättare och 
skojigare för våra medlemmar (har du några idéer 
om nya aktiviteter som skulle passa in i vår verk-
samhet är du mer än välkommen att höra av dig). 
Hösten kommer att erbjuda många nya arrangemang 
– inte minst ser vi fram emot Färskvaruklubbens 
studieresa till Italien och föreningsresan till 
Guadeloupe; Seniorklubben har ett mer omfattande 
program än någonsin och vi som jobbar för SLHF 
känner oss verkligen ”taggade” inför utmaningen 
att få verksamheten att fl yta friktionsfritt. Det 
känns i allra högsta grad som att vi går en ljus 
och trevlig årstid tillmötes.

Sköt om er!   

NÅGRA RADER FRÅN VD

Efter denna underbara sommar... 

Fastighetsägaren Scanprop Development, 
tillsammans med Alm Equity, siktar på 10 000 
kvadratmeter handel, varav 4 000 viks för daglig-
varor, i det klassiska landmärket och tidigare 
Ericssonhusets gatukvarter och före detta matsal. 
Efter genomdriven detaljplan är visionen även 

Det klassiska landmärket vid E4 projekteras för 10 000 kvadratmeter handelsyta.

En 4 000 kvadratmeter stor dagligvarubutik planeras 
i Ericsson-huset vid E4, alldeles intill avfarten 
till Västberga. Det mesta pekar åt en 
Ica Kvantum.
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Kvantum till Telefonplan?

Telefonplan i Hägersten genomgår just nu de 
största förändringarna i området på över 60 år. 
I området finns i dag Hemköp Telefonplan. De tre 
kvarteren Telefonfabriken, Tvålflingan och Timotejen 
växer med cirka 2 000 nya bostäder. På andra 
sidan E4 och Västbergarondellen huserar Coop 
Forum Västberga. 

Det ryktas om att det finns någon form av 
intentionsavtal som ger Ica tillträde efter avslutad 
planprocess, men det bekräftas inte från någon 
part. Ica bekräftar dock att man tittar på läget 
med intresse.
– Vi tittar på möjligheten att etablera en butik, 
men det finns inget beslutat och inga tidsplaner, 
säger Jan Oldebring, etableringsdirektör 
på Ica. 

Vilket format vill ni se?
– Eftersom vi enbart ser på platsen med intresse 
så finns givetvis inga tankar om skylt ännu, 
säger Jan Oldebring. 
I fastighetens källarplan fi nns 7 500 kvadratmeter 
att disponera som parkeringsyta. n

att skapa cirka 600 ungdomslägenheter i de före 
detta kontorslokalerna. 
– Detaljplaneprocessen pågår och det blir samråd 
under hösten. Vi tror att det fi nns goda förutsättningar 
och underlag för 4 000 kvadratmeter dagligvaru-
handel, säger Curt Ahnström, vd på Scanprop.  



Sjöstaden springer

Satsningar på hälsa och välbefinnande fungerar 
särskilt bra i Hammarby Sjöstad, enligt handlaren 
Thomas Widlund.
– Intresset är oerhört starkt, kunderna är ofta 
löparklädda, till och med när de handlar i butiken. 
Linda Forsström är knuten till butiken som dietist, 
som återkommande finns på plats för att prata 
kost och hälsa med kunderna. Hon är även knuten 
till löparklubben som coach och instruktör.
Löparklubben samlade 40 anmälningar redan vid 
det första rekryteringseventet i våras, över som-
maren har den vuxit till 125 medlemmar.

Thomas Widlunds träning har sackat något i sam-
band med etableringen av den nya butiken, men 
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”Ica Sjöstaden Running Club”. Det är namnet på Supermarket-butikens senaste satsning på friskvård som 
handlar om att handlare, medarbetare och kunder peppar varandra och löptränar tillsammans i närområdet.

Nya Ica Supermarket Sjöstadens egen löparklubb 
samlar handlare, medarbetare och kunder till 
gemensam löpträning i närområdet.

tidigare har han bland annat genomfört Stockholm 
Marathon med tre timmar och trettiotvå minuter 
som bästa tid.
– Jag gillar att anmäla mig till lopp som jag inte 
tror att jag klarar. Jag tror att man som hand-
lare gör klokt i att utveckla det som man har 
ett brinnande intresse för, i mitt fall blev det en 
löparklubb, en annan handlare kanske spelar piano 
i butiken eller bjuder in till vinprovning. 

Ett flertal leverantörer är också med på tåget. 
Butiken har bland annat tagit fram en serie 
löparkläder med klubblogga tillsammans med 
modeföretaget Pierre Robert, löparställen säljs nu i 
butiken till ett förmånligt pris. 

Ica Sjöstaden Running Club är en registrerad 
förening.
– Det var en viktig sak att registrera en idrotts-
förening hos Riksidrottsförbundet, för att allt ska 
stämma med försäkringar och så, även om det var 
en längre och svårare resa än jag trodde att få 
allt på plats.
– Allt handlar om att skapa mervärden som blir 
svårkopierade för konkurrenterna, vara – pris blir 
vi ju aldrig bäst på. Vi måste hitta på lite galet 
som gör det roligare att handla i butiken, och 
som även gör det roligare att jobba här, avslutar 
Thomas Widlund.  n



 Folk & butik

•  HÄGERSTEN. Hemköp 
har rekryterat Magnus 
Persson till ny handlare 
på Hemköp Gesters  
i Västertorp, Hägersten, 
från den 1 oktober. 
Den tidigare handlaren Conny Friberg sålde 
butiken till Axfood den 1 juli. Magnus Persson 
var närmast driftchef butik på Ica Maxi Lind-
hagen. Han har även en bakgrund från Coop 
där han jobbat centralt såväl som butikschef 
på Coop Extra Jakobsberg och senare Copp Extra  
i Tyresö Centrum. Magnus Persson blir den andra  
handlaren inom Hemköp i Stockholms län som 
går in med ett 91-9-upplägg. Först ut var Petteri 
Kouvalainen, Hemköp Hallonbergen, som tidigare 
rapporterats. ”Jättekul och spännande, jag 
har haft siktet inställt på en egen butik under 
hela karriären”, säger Magnus Persson.

•  ÖSTERMALM. Ica Supermarket Esplanad 
på Karlavägen med handlaren Lars Öhlander 
i spetsen nyinvigde den 30 juli. Butiken höll 
stängt under fyra veckor då man genomförde en 
totalförnyelse. Hela golvet har bytts ut samtidigt 
som butiken har fått ett nytt kundvarv,  
ny inredning och ny layout.

•  VÄLLINGBY. Citygross 
Mat kommer att inviga  
i Vällingby Centrum den 
25 september. Totalytan är 
cirka 3 400 kvadratmeter, 
varav 2 400 kvadratmeter 
säljyta. Den första Citygross Mat-enheten i länet 
har rekryterat ett 50-tal medarbetare som nu 
jobbar med att malla in varorna i hyllorna.  
”Det går exemplariskt bra, det är nästan så att 
man blir lite orolig. Den som har besökt butiken 
i Helsingborg kommer att känna igen sig, men 
kundvarvet blir ännu snäppet lite bättre”,  
säger butikschef Ove Fagerlund.

•  JOHANNESHOV. Det har tidigare ryktats om 
en dagligvarubutik till nya Blåsut-området, 
Johanneshov, som byggs på östra sidan om 
tunnelbanespåret. I juli öppnade i stället 
Axfood tillsammans med handlaren Nosse 
Nosrati en servicebutik om 120 kvadratmeter 
på Sofielundsvägen, butiken drivs under 
varumärket Handlar´n.

•  SIGTUNA. Allt pekar på en etablering av 
Citygross Mat i Sigtuna, eftersom byggföre-
taget NCC, som vann kommunens tävling för 
det nya området Norra Sigtuna, samarbetar 
med Bergendahls inom ramen för projektet. 
Bergendahls väljer dock att inte kommentera 
projektet närmare eftersom detaljplane-
arbetet pågår.  n
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Handlarduon valde 

Hemköp
Barndomskamraterna Rickard Bernhardsson och Jesper Gustafson, båda med 
ett förflutet som Coop-franchisetagare, köpte den tidigare Coop-butiken  
i Kälvesta, Vällingby, och konverterade till Hemköp. 

Handlarduon Rickard Bernhardsson, till vänster, och Jesper Gustafson, öppnade under Hemköpsflagg den 2 september. 
Bilden tagen på Hemköp i Vällingby Centrum.

 

Söders nya 

Coop 
Coop inviger på Renstiernas Gata 
på Södermalm i november.

Coop tar över ABA:s tidigare lokaler och inviger nya butiken vägg i vägg med Saltå Kvarns butik. 
Alldeles i närheten huserar även den nischade matbutiken Cajsa Warg. 

Coop fortsätter den inslagna vägen att inviga nya enheter utan kedjeprofil. 
– Storleksmässigt motsvarar butiken en Nära men den profileras bara som Coop. Det blir en butik 
anpassad till de boende i området, säger Anders Rovér, etableringschef på Coop.

Saltå Kvarn säger sig vara nöjda med satsningen på en varumärkesbutik på Söder.
– Den går bra, Coop behöver inte bli någon nackdel för oss, vi kan komplettera varandra, säger 
Johan Ununger, vd på Saltå Kvarn. n

Coop stängde den sista mars, men satt på 
hyreskontraktet till och med den sista juli. Jesper 
Gustafson har själv jobbat i butiken för många  
år sedan och känner därför butiksläget. 
– Vi förhandlade med fastighetsägaren om kon- 
traktet, med Coop om inventarierna, och samtidigt 
hade vi att hitta en ny kedja, det mesta skedde 
under semestertiden. Det var hektiskt, men allt 
gick ju bra till slut, säger Jesper Gustafson.

Rickard Bernhardsson drev närmast Coop Nära Stora 
Essingen som franchisetagare, Jesper Gustafson 
avslutade Coop-karriären på Coop Nära Mälarhöjden.

Varför ska ni lyckas bättre än Coop i Kälvesta?
– Det bor omkring 3 500 personer i området. Prisbilden 
kommer att bli väsentligt lägre. Med vår bakgrund 
känner vi Coops svagheter, vi vet var vi ska sätta 
tummen för att kunderna ska hitta tillbaka till buti-
ken, avslutar Jesper Gustafson. n
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Handelspantrarna är en brokig skara seniorer, med skiftande bakgrund från 
olika delar av handelssektorn. De håller ihop för att följa och analysera handelns 
utveckling tillsammans, under trevliga och vänskapliga former.

Pantrarna som aldrig 
slutar följa handeln

SLHF stöttar gruppen genom att upplåta förenings-
lokalerna, Villa Adolfsberg, till sammankomsterna. 
– Stödet från SLHF är väldigt viktigt för oss, vi kräver 
av alla i gruppen att man även är med i SLHF och 
Seniorklubben, säger Sten Rydberg. 

Kassören Bengt Nordin sammanställer de viktigaste 
klippen från fackpressen inför träffarna, som under-
lag till diskussionerna om branschens utveckling. 
Gruppen intar inte sällan kritiska ståndpunkter, utan 
att för den skull låsa sig i en ”det var bättre förr”-
mentalitet.
– Men vi ser att butikerna bemannas med folk som 
inte kan svara på något, även om det finns ljus-
glimtar, Coop Extra och Ica Kvantum håller en högre 
generell nivå, fastslår Sten Rydberg.
– Jag var med och drog igång Arlas mejeriskola, 
den finns kvar, men i dag är det ett helsike att få 
butikerna att fullfölja. Systembolaget kan vara en god 
förebild för hela dagligvarubranschen när det gäller 
kunskapsnivån, fortsätter Sten Rydberg.

Gunnar Rantzow, 62, är gruppens nyaste och därtill 
yngste medlem. Han var närmast vd för Mekonomen  
Sverige, och är ännu aktiv bland annat som 
arbetande styrelseordförande i ett av Mekonomens 
dotterbolag. Dagligvarukopplingen är att han startade 
Coops inköps- och logistikbolag, Cilab, 2006, för vilket 
han var vd. Han satt även i Coop Sveriges ledning. 
– Även om det var ett tag sedan jag lämnade daglig-
varubranschen så känner jag nästan alla i gruppen, 
det är kul att träffas, så mycket minnen, säger 
Gunnar Rantzow.
– Det är fantastiska människor med bra kontaktnät, 
som vi utnyttjar genom att bjuda in spännande personer, 
säger Kjell Simonsson, tidigare Vivo-handlare  
i Bergshamra. 

Gruppen bör växa med fyra till fem nya personer inom 
fem år, enligt Valter Persson.
– Det är viktigt att vi förnyar, de nya ska helst vara 
mellan 60 och 70 år, och just nu skulle vi behöva få in 
någon från Ica-sfären, säger Valter Persson.

Är det inte dags att välja in en kvinna?
– Det är en bra och berättigad fråga, vi bör tänka på 
det, vi borde absolut kunna få tag i någon, varför inte 
en kvinnlig Ica-handlare, avslutar Sten Rydberg.  n
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Stockholmshandlar´n besöker gruppen under den 
sedvanliga sommarträffen med respektive, den här 
gången förlagd till Sten Rydbergs sommarstuga ute 
på Tynningö. Sten Rydberg, med ett förflutet från Arla, 
tar ansvar för programmen tillsammans med Valter 
Persson, tidigare chef för Obs i Handen, som han 
utvecklade till Sveriges största dagligvarubutik.
– ”Obsarna” intog så småningom positionerna topp 
ett till och med fem i Stockholm, det fick jag veta via 
mejeristatistiken, berättar Valter Persson.

Under de mörkare årstiderna träffas man en gång  
i månaden, september till april.
– Vi bjuder in spännande gäster till mötena och vi  
gör även studiebesök i intressanta butiker. Vi samlar 
både butiks- och leverantörsfolk, och en viktig strävan 
är att vi vill att alla dagligvarublock ska finnas repre-
senterade i gruppen, säger Sten Rydberg i solskenet 
på Tynningö.    

Pantrarna har haft besök av flertalet namnkunniga 
branschföreträdare, som har diskuterat och berättat 
om det senaste från respektive block.
– Peter Lund på Bergendahls är väl den som vi inte 
har lyckats boka, hittills. Vi hoppas han repar sig 
snabbt efter olyckan under Göteborgsvarvet och vi 
hoppas att vi får till ett möte med honom snart,  
vi ger oss inte, säger Valter Persson.

 
Handelspantrarna
Grundades: 1990 
Programansvariga: Sten Rydberg,  
Valter Persson.
Grundare: Åke Hellström, Sockerbolaget, 
John-Erik Dahl, Nestlé, Sven Lind, Procordia 
och Bertil Lundberg, Dagab. 
Antal medlemmar: 17
Övrigt: Handelspantrarna är även medlemmar 
i SLHF, Seniorklubben, och deltar aktivt 
i föreningsarrangemangen. SLHF stöttar 
gruppen bland annat genom att upplåta 
föreningslokalerna till Handelspantrarnas 
träffar.
Kontakt: Sten Rydberg, telefon:  
070–661 78 45.

Åke Hellström, 87, är gruppens ålderman och en av 

Handelspantrarnas grundare, här i samspråk med 

Kjell Simonsson, tidigare Vivo-handlare.

Valter Persson, till vänster, tar ansvar för de uppskat-

tade och varierade programmen tillsammans med Sten 

Rydberg, till höger i bild.

Gunnar Rantzow, 62, är gruppens nyaste och därtill 

yngste medlem.
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Stockholmshandlar´n besöker gruppen under den sedvanliga sommarträffen med  
respektive, den här gången förlagd till Sten Rydbergs sommarstuga ute på Tynningö. 
Här är det Valter Persson som skickar iväg en välriktad ring under femkampen.
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Per H Börjessons viktigaste budskap handlar om 
långsiktighet, om att lita på den egna förmågan 
och behålla innehaven, och att man ska vara försiktig 
med att lyssna till mäklare och rådgivare.
– Alla rådgivare är säljare, men när man blir lurad 
av en bilhandlare så märker man det, sa Per H 
Börjesson. 

Per H Börjesson har sagt att pensionssparande till 
personer under 50 år bör förbjudas.
– Spara långsiktigt i aktier eller billiga aktiefonder 
i stället, men också genom amorteringar på lån i egen 
bostad eller fritidshus. 

Per H Börjessons böcker har sålt över hundra tusen 
exemplar. Titlarna är bland annat ”Så här kan alla 
svenskar bli miljonärer” och ”Så här får du ett rikt 
liv som pensionär – Sluta pensionsspara”. n

Per H Börjesson från Investment AB 
Spiltan gav sina bästa spar- och 
placeringstips vid ett uppskattat 
seminarium på Adolfsberg.
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En doftande 
augustiafton
Ett trettiotal köpmän och seniorer 
samlades till SLHF:s första sur-
strömmingsskiva på Adolfsberg 
för att lida/njuta av den redan 
i entrén massiva odören/doften.

Lars G Olsson från Surströmmingsakademien 
inledde med att berätta lite om suringens 
historia och om hur surströmmingsmarknaden 
ser ut i dag. Efter detta följde en liten provning 
av några olika märken. Förutom surströmming 
serverades naturligtvis även de traditionella 
tillbehören som rödlök, mandelpotatis, Väster-
bottenost och gräddfil, tillsammans med 
öl och lilla nubben.

Något mindre traditionellt introducerade herr 
Olsson från Akademien även dill och äpplemos 
som tillbehör, framför allt för dem som ännu 
inte blivit helt övertygade om att fisken är 
tjänlig som människoföda, och detta hade en 
för många välgörande effekt. Hans andra tips 
om att ersätta nubben med saké eller ett lätt 
rosévin fick nog inte lika många anhängare. 
Dryckerna intogs under samfälld sång till 
strömmingens lov. 

När sällskapet bröt upp var enigheten mycket 
stor om att framföra till föreningens styrelse 
att detta borde vara inledningen på en årligen 
återkommande tradition. Efter två dagars 
vädring blev lokalerna återigen brukbara för 
den dagliga och normala verksamheten.  n

Lyckad blomsterkväll 
SLHF:s kvinnliga nätverk inledde sommaren med 
en inspirerande blomsterafton. De gjorde vackra 
blomstertårtor på uteplatsen och åt sedan buffé 
i salongen. 
– Alla var nöjda och gick hem med varsin vacker 
dekoration. Vi bestämde att höstträffen blir en 
cupcake-skola med samma instruktör, Britt-Marie 
Dreijer, som tyckte det var jätteroligt att komma 
till oss på Adolfsberg, berättar klubbmästaren 
Catharina Berg.

Datum för höstträffen är ännu inte inbokat varför 
det får meddelas senare. n

Nytt från Seniorklubben
Undrar om det finns någon svamp i skogen 
efter den varma och soliga sommaren, svampen 
behöver regn. Det finns ingen bättre avkoppling 
än att plocka svamp, man löser problem sam-
tidigt, kommer på nya idéer, så passa på!

Några viktiga dagar i höst:
• Valet den 14 september.
• Höst- och skaldjursfest den 22 oktober 
 klockan 13.00.
• Livet är en Schlager på Cirkus, 
 den 16 november klockan 15.00.
• Julbord  den 2 december klockan 13.00.

Ha det bra, vi hörs och ses!

Olavi Ruuskanen Peldan,
ordförande i Seniorklubben
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Konsten 
att bli rik


