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EN TIDNING FRÅN STOCKHOLMS LIVSMEDELSHANDLAREFÖRENING

Nu ska det vända på Essingen
Handlarkollegor som trodde på läget blev räddningen för Ica Nära
Hulvéns Livs. Butiken har nu ﬁrat nyinvigning efter en totalförnyelse.
– Allt gick hem till slut, med ombyggnaden som jag drömt om,
säger Ica-handlaren Glenn Hulvén, som varit aktiv i butiken sedan 1967.

Butikschef Marcus Jorfors, närmast i bild, avtäcker
den nya skylten vid den efterlängtade och välbesökta
invigningen på Lilla Essingen.

Underhållet var påtagligt eftersatt, Glenn Hulvén
var nere på knä efter en utdragen negativ spiral
och ekonomisk utförsbacke för butiken.
– Det gick så långt att Ica stoppade leveranserna.
Jag behövde någon som kunde investera, men man
är ju stolt också, man drar sig för att be om hjälp,
säger Glenn Hulvén.

– Det började med några lunchmöten med Tommy,
senare kom Bosse med i bilden, Bosse och jag har
känt varandra i 40 år, och på den vägen är det,
säger Glenn Hulvén.

Även då butiken var stängd jobbade vi tillsammans
med uppbyggnaden av butiken, gamla och nya
medarbetare sammansvetsades under sommaren
till ett gott gäng, säger Marcus Jorfors.

Totalförnyelsen av butiken, som bytte namn till
Ica Nära Essingen i samband med invigningen,
innebar en investering på cirka fyra miljoner kronor.

Butiksläget har tillhört Ica sedan 1940-talet,
Glenn Hulvéns far Harry Hulvén köpte butiken 1967,
då Glenn var 16 år.
– Det är det bästa läget på ön, alla passerar här
och 1:ans buss stannar var femte minut under
högtrafik, säger Bosse Forsslund.
Den senaste årsomsättningen var 23 miljoner kronor.
– Jag vet inte var vi landar, men ambitionen är hög,
ön är stor. Under hösten tar vi nästa steg, vi satsar
brett på kompetensutveckling, då blir vi oslagbara,
säger Marcus Jorfors. n

Till slut var det Glenn Hulvéns dotter, som bor
i Aspudden, som berättade för Tommy Norborg,
handlare på Ica Nära Aspudden, om situationen.
Allt utmynnade i att Tommy Norborg tillsammans
med Bosse Forsslund, handlare på Ica Nära Axelsberg
och tidigare ledamot av SLHF:s styrelse, sköt till
kapital och ingick kompanjonskap med Glenn Hulvén.

2Ica Nära slår till igen

Ägartrion kommer att vara förhållandevis passiv,
ansvaret för driften har överlämnats till butikschef Marcus Jorfors, som rekryterades i våras.
Han jobbade närmast som försäljningskonsult
på Ica centralt och här även en bakgrund som
försäljningschef på Ica Maxi i Nacka.
– Jag kom in på ritningsstadiet och har rekryterat
ytterligare fyra personer.

5Persikan får storbutik

7Turbulent skärgårdshandel

Ica till Tullinge

Ica Nära etablerar direkt vid infarten
till det framväxande området Riksten
i Tullinge.
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Rikstens friluftsstad, omgärdat av natur, vid F18:s
tidigare flygfält, har funnits på kartan drygt tio år.
Området växer stadigt. Och nu är det alltså klart
med att Riksten får en egen matbutik. Ica sätter
spaden i jorden inom kort och planerar att inviga
första kvartalet 2016.
– Det här är ett område som kommer att fortsätta
att utvecklas, vi etablerar direkt vid infarten till
området och vi är jätteglada för det, säger Magnus
Björklund, chef etablering nordost, på Ica.

I dag finns cirka 700 nyproducerade bostäder och
närmare och 2 000 personer boende här. När stadsdelen är färdigbyggd kommer det att finnas omkring
2 500 bostäder totalt.
Kommer butiken att kunna expanderas med området?
– Det kan den säkert i någon form men det är inget
som vi har tänkt på ännu, säger Magnus Björklund.
Nu medger bygglovet en byggnadsarea om 1 000 kvadratmeter och en bruttoarea om 1 500 kvadratmeter. n
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Ica sätter ytterligare en områdesbutik i ett nytt framtidsområde.
Nu är det Riksten i Tullinge som står
på tur för en Ica Nära.
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Stockholmshems kvarter vid
Tegelviksgatan får en dagligvarubutik om cirka 3 000
kvadratmeter i gatuplanet,
centralt i det nya området
Kvarteret Persikan på
östra Södermalm.

En större dagligvarubutik planeras till det nya området Persikan
på östra Södermalm.

Projektet är fördelat på många byggherrar för att få
variation av arkitekturen. Staden har pekat ut kvarteret
som projekteras av Stockholmshem för en större dagligvarubutik med cirka 3 000 kvadratmeter totalyta.
Byggstart blir tidigast 2018 och Stockholmshem är
redan i kontakt med de större dagligvaruaktörerna.

– Ett flertal dagligvarukedjor har redan visat
intresse, men inget är klart i dagsläget, säger
Mia Levedahl, projektutvecklare på Stockholmshem.
Planen omfattar även övriga butiks- och verksamhetslokaler i kvarterens bottenvåningar,
två förskolor samt en ny park.
I dagsläget är Ica Supermarket Matmäster på
Folkungagatan den närmaste större dagligvarubutiken sett från SL:s bussdepå. n

Öppnar snart i Vinsta
Willys kan inviga i Vinsta, Vällingby, innan årsskiftet, erfar Stockholmshandlar’n.
Men kedjan lämnar ännu inte några kommentarer.
Bygget pågår för fullt i Klöverns fastighet mitt
emot Coop Forum i Vinsta. Klövern uppger att en
dagligvaruaktör är kontrakterad sedan länge.
– Allt är klart, men jag kan inte säga något mer,
säger Johan Forsberg på Klövern.
Enligt nya uppgifter till Stockholmshandlar’n kan
det bli aktuellt med invigning redan innan årsskiftet.
Willys-butiken kommer att nås med rullramp från
bottenplanet, som kommer att inhysa en apoteksaktör.
Fastigheten rymmer även 1 500 kvadratmeter p-yta.

En betydligt surare smak i munnen ger tanken på
det förestående sedelbytet. Omkring en miljard
kommer det att kosta oss i handeln. Naturligtvis
sätter vi inte in ﬂer kontantkassor än nödvändigt,
men varför ska vi över huvud taget syssla med
mynt och sedlar? Bankerna som lever på att hantera
pengar säger ju nej till dem. Den statliga utredningen
om Svensk Kontanthantering har sagt nej till att
tvinga bankerna att hantera kontanter eftersom
”kostnaderna för detta skulle bli mycket stora” och
att det därför inte är ett realistiskt alternativ.
Facket driver på för att tvinga fram obligatoriska
slutna system, vilket skulle knäcka ett antal mindre
butiker. Är det någon som tror att dagligvaruhandeln
i stort skulle tappa försäljning om våra kedjor kom
överens om att – ”för personalens säkerhets skull”
– upphöra med kontanthantering? Knappast.
Skulle Tant Signe, 95, svälta ihjäl för att hon inte
kunde betala med kontanter? Inte. Skulle Stefan
Ingves tappa håret? Säkert.
Och – det allra värsta – man ska plocka bort
min hembygds store son Linné från hundringen!
Och, om man nu måste byta honom, vore då inte
hembygdens andre store son Ingvar Kamprad det
självklara valet? Fast det är klart, man kan väl inte
sätta någon levande på en sedel, så jag får väl nöja
mig med att tumma på Astrid Lindgren på tjugan
så länge. Och trösta mig med Linnéan på baksidan. Kanske inte så dumt med sedlar ändå…
Vi ses!
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Stockholmshandlar’n pekade ut Willys till läget
redan i december 2013, men uppgifterna bekräftas
alltså ännu inte.
– Det här är inget läge som vi kommunicerar, säger
Johanna Eurén, kommunikationsansvarig på Willys. n

Varför ska vi
syssla med mynt
och sedlar?
Så är då hösten här igen. De underbara röda
Vätterndelikatesserna följdes av de något mindre
väldoftande suringarna från Höga Kusten. Av vår
festlighet att döma är intresset för surströmmingen
på dramatisk uppgång, i år var deltagarantalet
fördubblat på premiär-festen. Drygt 40 mer eller
mindre glada SLHF:are klämde den ena filén efter
den andra. Som nyblivna sponsorer till Surströmmingsakademien fick vi inte bara god hjälp från
ett par ordinarie Akademiledamöter utan också från
TV-kocken Malin Söderström som är en mycket
entusiastisk älskare av suringar (och som dessutom har ett alldeles eget surströmmingsmärke).
I så illustert sällskap kunde man ju inte säga
annat än att det smakade bättre i år än i fjol.

Söders nya storbutik
Detaljplanen som har varit ute på samråd omfattar
1 170 bostäder fördelade på sju nya stadskvarter
till området där SL:s bussdepå huserar i dag, depån
kommer att rivas och omlokalisera till Fredriksdal.

NÅGRA RADER FRÅN VD

En ny butik om cirka 3 500 kvadratmeter totalyta tar
form mitt emot Coop Forum i Vinsta, allt under stort
hemlighetsmakeri.
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Södertäljes andra Maxi
Huggsexan om Moraberg är avgjord – till Ica Maxis favör. Trots att City Gross var superheta på läget.
Därtill gjordes det ett inbrytningsförsök från Finland.
Det blir alltså Ica Maxi tillsammans med Biltema
som etablerar vid Moraberg Södra i Södertälje,
precis som Stockholmshandlar’n spekulerade om
redan i december.
City Gross svingade vilt inom ramen för anbudstävlingen, för att få till kedjans första etablering
i Södertälje, City Gross var involverade med avsiktsförklaringar tillsammans med tre olika anbudsgivare.
Totalt inkom det åtta anbud till kommunen.

Faktum är att ett av City Gross ekonomiska anbud
överträffade budet från Ica och Biltema, som bjöd
81 miljoner kronor för den så kallade livsmedelstomten vid Moraberg. City Gross tillsammans med
Rico Estate AB bjöd 85 miljoner kronor.
– Men anbudet innehöll reservationer med krav på
in- och utfart från väg 225, kostnadsberäknat till
omkring 25 miljoner, dessutom blev det nej från
Trafikverket på den punkten, säger Bengt Larsson,
etableringsingenjör på Södertälje kommun.

Foto: Södertälje kommun

Ica Maxi tampades mot Kesko? Tjänstemännen från kommunen reste till Åbo för att studera ett galleriakoncept
med K-citymarket. Men det finska anbudet höll inte hela vägen varför Ica Maxi kunde vinna slutstriden.

Det starkaste ekonomiska anbudet, 95 miljoner kronor,
inkom emellertid från en ensam finsk anbudsgivare,
som sade sig vara uppbackad av ingen mindre än
Kesko. Han presenterade ett galleriakoncept med
Keskos K-citymarket-koncept kompletterat med olika
typer av handel och service i form av shop-in-shoplösningar inom dagligvarukonceptet.
Kommunen ställde sig till en början positiva, tjänstemännen reste till Åbo för att studera ett liknande
befintligt galleriakoncept.
– Vi har en stor finländsk befolkning i Södertälje,
det vore nog logiskt för en finsk aktör som vill bryta
sig in att starta här, säger Magnus Bengtsson,
exploateringschef på Södertälje kommun.
Men när förhandlingarna övergick i skarpa diskussioner
framstod inte anbudet längre som särskilt seriöst.
– Vi bad om en direktkontakt med finansiärerna
bakom anbudet och då rann allt ut i sanden,
säger Magnus Bengtsson.
Coop var aktuella tillsammans med en anbudsgivare,
TK Development Sweden AB, som även hade City
Gross med på listan över tänkbara samarbetspartners.
Ica kan inte uppge när det blir byggstart eller
när det kan bli aktuellt med invigning av den nya
stormarknaden om 6 000 kvadratmeter.
– Beslutet är alldeles färskt, vi upphandlar nu
bygget för att sätta fart på projektet så fort som
möjligt, säger Magnus Björklund, chef etablering
nordost, på Ica. n

Folk & butik
• FINNBODA. Ica-handlare Susan Bardevik var först
ut att inviga, bland de tre nya Ica Nära-butiker som
inviger i länet innan årsskiftet. Ica Nära Finnboda
i Nacka firade öppningen med buller och brak
den 2 september.
• ÅRSTADAL. Thomas
Frick, butikschef livs
på Ica Maxi, Nacka,
är utsedd till handlare
på Ica Nära Årstadal.
Han tillträder den
1 oktober och kommer
att inviga den nyetablerade butiken i början av
december.
– Jag tror det blir en bra start på handlarkarriären,
butiksläget är bra i förhållande till kommunikationerna, vi öppnar i ett attraktivt och växande
område, det känns bara positivt, säger Thomas
Frick.
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Ica kalkylerar med att butiken ska omsätta 35 nettomiljoner, år tre.
– Jag har inte gjort någon skuggbudget, det känns
som en rimlig kalkyl, avslutar Thomas Frick.
• ANNEDAL. Eva Flodin är utsedd till handlare på Ica
Nära Annedal, Bromma, nära gränsen till Sundbyberg.
Eva Flodin tillträdde den 1 augusti, hon var närmast
butikskonsult på Ica, dessförinnan butikschef på
nyetableringen Ica Nära Stabby i Uppsala. Ica Nära
Annedal inviger i november, exakt datum är inte
fastställt ännu.
– Jag jobbar för fullt med förberedelser och rekrytering,
det är spännande. Och jag
kommunicerar redan med
blivande kunder i området
via sociala medier, intresset
är väldigt stort, jättekul.
Säljytan är 270 kvadratmeter,
budget för de första tolv

månaderna är 25 miljoner kronor, målet för år tre är
35 nettomiljoner.
– Kundunderlaget består till stor del av unga familjer
och det blir starkt fokus på mat och måltider samt
ekologiskt, avslutar Eva Flodin.
• BAGARMOSSEN. Jimmy
Norén, tillsammans med
fadern Hans Norén, är nya
handlare på Ica Supermarket
i Bagarmossen sedan den
1 juli. De kommer att driva
Ica Nära Gillet på Magnus
Ladulåsgatan parallellt fram till den 1 oktober.
Hans Norén har drivit Ica Nära Gillet sedan 1987,
butiken kommer att drivas vidare som Ica-dotterbolag
till dess att Ica Kvantum inviger i samma område
på Södermalm, om cirka två år. Jimmy Norén ser
stor potential att utveckla den nya butiken i Bagarmossen.

Brinner för
avdelningen
Tidigare har hon läst Frukt och grönt ekonomi
och sälj genom Ica Skolan och med stipendium från
SLHF. Nu startar Julia Hammarsten fortsättningskursen Frukt och grönt specialist, en ledarskapsutbildning som även fördjupar kunskaperna inom
varugruppen.
– Jag älskar att träffa andra butiksmänniskor under
utbildningarna, ju mer vi inspirerar varandra, desto
mer kan vi föra vidare till kunderna i butiken.
Julia Hammarsten startade butikskarriären i kassan
för sju år sedan, men har jobbat med frukt och grönt
i fem år, varav de tre senaste åren som avdelningsansvarig.
– Det är ett jättestort förtroende, att få ansvaret
för den viktigaste avdelningen som dessutom
ligger först i kundvarvet. Jag gillar att leda och
utveckla dem jag jobbar tillsammans med, jag vill

– Vi investerar offensivt och stegvis, med sikte på
en totalförnyelse som kan vara klar omkring april.
Butiken har en totalyta om 950 kvadratmeter och
omsätter 50 nettomiljoner i dagsläget.
– Vi borde kunna öka omkring 15 procent ganska raskt,
med målet att landa på 65–70 miljoner på lite sikt.
Vi ligger i ett bra upptagningsområde, jag tror att
det finns många här som vill handla på hemmaplan,
men som kanske inte gör det i dag, avslutar Jimmy
Norén.
• LIDINGÖ. Andreas Gruber har köpt Hemköp Matextra
Brevik av Sabis, han kommer att driva butiken som
Hemköps-handlare med 99/1upplägg. Andreas Gruber var
närmast butikschef på Ica Nära
Bandhagen och han har även
en bakgrund från Coop och
Vi-butikerna. Handlardrömmen
har funnits med länge.

att alla ska tycka att jobbet är lika roligt som jag
tycker att det är.
Vad är det som är tjusningen med frukt och grönt?
– Oj, det är ju den överlägset bästa avdelningen
när det gäller att jobba med färger och intryck,
det märks direkt på försäljningen om vi lyckas
inspirera kunderna eller inte. Möjligheterna att
sambandsexponera smart är oändliga, om jag fick
bestämma så skulle vi ha frukt och grönt över
hela butiken, skrattar Julia Hammarsten.
Det kommer säkert en dag då Julia Hammarsten
blir sugen på ett utökat ansvar i butik, men tills
vidare och så långt hon kan överblicka just nu är
det fullt fokus på frukt och grönt.
– Jag har verkligen hittat avdelningen som jag vill
jobba på, jag fokuserar på att driva avdelningen

– Det var när jag hade lite tråkigt på semestern som
jag googlade upp att butiken skulle stänga i augusti,
sedan gick allt ganska fort.
Butiken har brottats med vikande försäljning och
svag lönsamhet.
– Kedjedrift är nog ingen bra idé här, det krävs ett
starkt personlig engagemang, kostnaderna måste ner,
försäljningen upp. Jag ska styra tillbaka till färskvaruspåret och försöka bli den där lokala och lyhörde
handlaren för de närboende, säger Andreas Gruber,
som tillträder i butiken den 14 september.
• FARSTA. Hemköp i Farsta Centrum kommer att fira
nyinvigning den 24 september. Alla kylar och frysar
är utbytta, butiken har fått ett helt nytt varv och självutcheckningskassor har installerats.
– Byggtiden har varit tuff, allt har tagit sex månader,
men nu är vi alla riktigt taggade inför att starta om,
säger handlaren Fredrik Camitz.
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Nu tar Julia nästa steg för att vidareutbilda sig inom frukt
och grönt, tack vare utbildningsstipendium från SLHF.
–Det finns inget stopp för hur duktig man kan bli,
säger Julia Hammarsten, frukt- och grönt-ansvarig på
Ica Kvantum i Haninge.

som om den vore min egen Ica-butik. Jag vill lära
mig mycket mer och avsluta mitt kapitel inom frukt
och grönt ordentligt innan jag går vidare.
–Vi vill gärna uppmuntra butikerna att även söka
den här typen typen av mer praktiskt inriktade utbildningar, stipendieansökningarna brukar ju annars
domineras av de renodlade ledarskapsutbildningarna,
säger SLHF:s vd Ragnar Fransson. n
FOTNOT: Ica Skolan har meddelat Julia Hammarsten
att specialistutbildningen tillfälligt har utgått.
– Vi tar ett omtag när det gäller samtliga färskvauutbildningar, eftersom vi ser behov av att effektivisera
och göra innehållet tydligare. Därför återkommer vi med
en ny specialistutbildning kopplad till frukt och grönt
tidigast nästa höst, säger Sofia Borsiö på Ica Skolan.
– Hoppas jag får en ännu bättre utbildning när det
blir så dags, säger Julia Hammarsten.

• TORSPLAN. Axfood öppnar Willys Hemma i Hagastaden, i NCC:s hus som växer fram tvärs över
Solnavägen, sett från Hemköp Torsplan. En aning
överraskande kanske, Axfood är till synes trygga
med hur de skilda affärsmodellerna ska leverera
i det expansiva området. Måhända är det även
praktiskt med båda koncepten direkt inpå huvudkontoret. Därtill driver man ju även pilotbutiken
Hemköp Reko i direkt anslutning till Hemköp Torsplan.
Willys Hemma inviger under kvartal fyra, 2016.
• SÖDERMALM/VÄSTBERGA. Coop firade invigning
av pilotbutikerna vid Zinkensdamm och Västberga
den 10 september. Tidigare Coop Konsum Zinkensdamm blir nu modell för mellanklassformatet inom
Coop, tidigare Coop Forum Västberga är pilot för
”Stora Coop”. Det är ännu oklart vilken butik som blir
modell för ”Lilla Coop”, när profilerna Nära, Konsum,
Extra och Forum fasas ut. Övriga butiker ska ställas
om från och med nu och under hela 2016. n
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Foto: Mathem

Mathem kommer att utöka satsningen
på leveranser i skärgården nästa sommar.

Mathems

första båtsommar
Mathem summerar en stark första sommar i Stockholms skärgård.
– Vår närvaro blev enormt uppskattad, säger Mathems grundare och vd Tomas Kull.
Näthandelsföretaget Mathem.se följde med sina
befintliga kunder till sjöss. Semesterfirare inom
ett stort men avgränsat område kunde under
sommaren lägga beställningar fram till klockan
21.00 för leveranser nästkommande dag. Båtfolket
hade bara att ange koordinaterna för leveranser
direkt över relingen.
– Satsningen blev en succé, vår starkaste fördel
är att vi erbjuder ett jätteutbud av varor, inte minst
inom ekologiskt, säger Tomas Kull.
Skärgårdsfolket betalade 295 kronor i avgift för
leveranserna, Mathems genomsnittsavgift för
leveranser på fastlandet är 19 kronor.

Men Sveriges största matbutik på nätet ser ingen
lönsamhetspotential i skärgården, trots det breda
mottagandet.
– Nej, syftet är att vi vill följa med våra kunder till
sjöss under sommaren. Vi hjälper dem att spara tid
och ägna sin semester åt njutning i skärgården.
Satsningen har även genererat många nya kunder,
säger Tomas Kull.

Har ni reflekterat över tänkbara effekter
på den fysiska skärgårdshandeln?
– Ja, det har vi. Vi tror att våra kunder framförallt
består av dem som vill slippa inköpsturer in till
fastlandet. Vi har även kontaktats av skärgårdshandlare som undersöker möjligheten att bli
utlämningsställe åt oss, de här butikerna jobbar
ju ofta med ett begränsat sortiment, avslutar
Tomas Kull. n

Företaget har redan beslutat om en fortsättning
kommande sommar, då Mathems båtar kommer att
leverera över ett utökat område, från Björkö i norr
till Torö i söder.

Skärgårdshandlarna:

”Konkurrens ska vara på lika villkor”
Marknaden är fri. Men aktörerna
måste konkurrera på lika villkor,
enligt Skärgårdshandlarna.
– Jag tänker framförallt på de höga
kraven när det gäller kylkedjan,
säger Eva Wahlström, handlare på
Kymendöservice och ordförande
i Skärgårdshandlarna.

Det som gör Skärgårdshandlarna tveksamma är
transporterna, de kan inte se att den nye konkurrenten jobbar efter samma standard som de 25
butiker från Arholma till Landsort, som ingår
i föreningen.
– Kraven på oss är höga och fördyrande, med
kylbilar som levererar kylcontainrar till båtarna,
och som förvaras i kylrum hela vägen ut till öarna,
eller GB-glassbåten som har fryscontainrar på
båten och det kostar ju en hel del, säger Eva
Wahlström.

Eva Wahlström har inte märkt något försäljningstapp i den egna butiken på grund av Mathem.
– Sommaren blev svag på grund av vädret, jag har
sett deras båt på håll någon gång men jag tror
inte att de har påverkat nämnvärt, våra kunder har
inte pratat om dem. Men det är klart att de hotar
oss på samma sätt som större butiker på fastlandet,
skulle folk handla mer och mer så blir det färre
butiker i skärgården, säger Eva Wahlström.

Eva Wahlström medger även att det känns en aning
trist med en ny aktör, som enbart levererar under
högsäsong.
– De kör bara under den bästa tiden och lämnar
kvar resten till oss andra, vi har tio–tolv butiker
inom föreningen som kämpar med öppet året om.
– Men det ligger inte för oss att vara sura eller
allmänt negativa, vi möter alla hot genom att

fundera på hur vi ska utveckla butikerna för att bli
ännu bättre, det är precis som vanligt, avslutar
Eva Wahlström. n

Skärgårdshandlarna
Skärgårdshandlarna är föreningen för
butiker i Stockholms skärgård utan fast
förbindelse med fastlandet och som
saknar reguljär bilfärja.
Föreningen har just nu 25 butiker som
medlemmar och jobbar med marknadsföring, gemensam upphandling och näringspolitiska frågor som skärgårdsutveckling,
fraktbidragsfrågor etc.
Skärgårdshandlarna är enligt stadgarna
även medlemmar i SLHF.
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Sjöstrand inspirerade
Karriärklubben bjöd i våras in till en lyckad inspirationskväll där
Håkan Sjöstrand delade med sig av sin inspirerande karriärresa.
Håkan Sjöstrand talade framförallt om vikten av ett
värderingsstyrt ledarskap. Icas tidigare marknadsdirektör, Svenska Fotbollförbundets nuvarande
generalsekreterare, menar att en gemensam värdegrund är förutsättningen för framgångsrika lagbyggen,
det gäller på fotbollsplanen såväl som inom
näringslivet.
– Värderingar, och att det ska vara kul, det är det
som bygger den där positiva spiralen som gör att
man vill göra bättre och bättre, sa Håkan Sjöstrand.
Håkan Sjöstrands egen fotbollskarriär startade
i Västerås och i Skiljebo SK. På elitnivå avslutade
han karriären med att slå enkla passningar i Geﬂe IF
– av rädsla för att göra fel.
– Det var ett ledarskap som inte passade mig, jag
har aldrig trott på det där med att bryta ned innan
man bygger upp något.

Sång och kräftor
SLHF:s kräftfest samlade ett 90-tal kräftsugna till den ljumma augustikvällen på
Adolfsberg.
Återigen dukades det upp nykokta Vätternkräftor av yppersta klass, med alla sedvanliga
tillbehör. Augustikvällen var fin och ljum
varför många valde att sitta ute i trädgården.
SLHF:s ordförande Calle Iveroth gick runt
bland borden och drog igång snapsvisorna.
– Han var något av en sångledare, det var
uppskattat, säger Seniorklubbens ordförande
Olavi Peldán. n

Vid sidan av jobbet som den högst ansvarige för
svensk fotboll, fungerar han även som tränare
för flickor -07, Skiljebo SK.
– Det ser jag som ett av mina viktigaste uppdrag.
De personliga erfarenheterna har tveklöst format
Sjöstrands värderingar och ledarskap. Han delade
även med sig av glimtar från tsunamin i Thailand,
och från dygnet då han var nära att förlora hustrun
i en dramatisk tvillingfödsel.
– Det är klart att sådana saker och erfarenheter
format mig. Ledarskapet har nog blivit tryggare
eftersom jag kan tänka ”vad är det värsta som kan
hända?”, de flesta saker är inte katastrofer utan
bara problem som behöver lösas.

startade på Ica Kvantum i Västerås.
– Oj, vad stolt jag var när jag satt där i kassan,
inte många killar gjorde det då, men jag hade
långt hår och smälte nog in ganska bra.

Yrkesbanan som ledde hela vägen till toppen,
utan en enda högskolepoäng, via bland annat
jobbet som affärsområdeschef på Svenska Spel,

Många unga karriärister tackade Håkan Sjöstrand
personligen efter dragningen, det inspirerande samtalet fortsatte under den efterföljande buffén. n

Vilken kväll!
Åh, en sån kväll, en sån underbar kväll!
SLHF:s kvinnliga nätverks vårträff samlade 16
glada tjejer som lagade mat med Alessia Cerulli
från Buonappetito. Med mycket prat och skratt
rördes det i grytorna och tillsammans avnjöt vi
sedan en fyrarätters middag gjord på fantastiska
italienska råvaror.
Vill ni vara med på våra träffar så maila genast till:
catharinaberg37@hotmail.com n

Foto: Catharina Berg

Nytt från Seniorklubben
Nu när både kräftor och surströmming har klarats av, ser vi fram mot höstens kommande aktiviteter:
• Skaldjursfesten, 2 oktober.
• Veterantåget till Hjalmars Revy, Örebro, 3 oktober.
• Sist och slutligen julbordet, 1 december.
Därtill blir det bridge varje torsdag. Håll även utkik efter vårresan!
Glöm inte den uppfriskande promenaden, ha en trevlig höst!
Olavi Ruuskanen Peldan, ordförande i Seniorklubben.
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