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Växer så det knakar
på ”Plattan”
Ica Nära Sergels Torg växer med tvåsiffriga tal, år efter år. ”Entrén och
kassan är främsta begränsningen,
men fyra nya snabbkassor bäddar för
nya ökningar”, säger Örjan Josefsson,
handlare tillsammans med hustrun
Therese Josefsson.

Butiken, och tunnelbanans entréhall vid Sergels Torg,
passeras av 140 000 potentiella kunder per dag.
Utbyggnaden 2012 var en dyrare investering än bygget
av butiken som invigde 2007. Kylmaskinrummet har
flyttats två plan ned, personal- och lagerutrymmen
värda namnet, har äntligen kommit till.
– Vi tvekade inte, eftersom butiken egentligen inte
var fungerbar ens med omsättningen vi hade tidigare,
säger Therese Josefsson.
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År 2011 ökade butiken elva procent, rekordåret 2012
stannade på 21 procent, efter en utbyggnad under
våren som gav nära 300 kvadratmeter tillskott till
totalytan. Ökningen i år ser ut att bli 17 procent.
– Det är jättekul, med de nya kassorna räknar vi med
att öka kapaciteten från 500 till 700 kunder i timmen,
säger Örjan Josefsson.

Ica Nära Sergels Torg har ökat kapaciteten med fyra nya självbetalningskassor. Antalet kunder är 30 000 en snittvecka,
mer än dubbelt så många som i butik nummer två, inom Ica Nära-proﬁlen. ”Vi vill fungera som den lokala handlaren,
trots det extrema cityläget”, säger Örjan Josefsson, som driver bytiken med Therese Josefsson.

Ica Nära Sergels Torg

Ica Nära Sergels Torg är pilot inom Ica för självbetalningslösningen, som alldeles nyligen utökades
med fyra nya enheter.
– Bara ett par dagar efter installationen steg andelen
självbetalande kunder till 35 procent under enstaka
timmar, fantastiskt. Målet är en andel omkring
50 procent, säger Örjan Josefsson.
– Tillväxten, fler kunder och högre snittköp, avgörs
framför allt av vem som står där och hjälper till, vi har
jobbat väldigt mycket med att skapa en personlig och
trevlig miljö i kassan, trots den stressiga miljön där,
säger Therese Josefsson.

Butiken växte snabbare än någon annan Nära-butik
i länet förra året, Ica Supermarket Farsta var den
enda handlarägda Stockholmsbutiken som växte
starkare, enligt Icanyheters 50-i-topp-lista över
snabbäxande butiksbolag i hela riket.
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inom föreningen”

Hur mycket kan ni växa ytterligare?
– Vi möter tuffa tal men har fått till ett effektivare
flöde, vi begränsas inte längre när det gäller bakomutrymmen, vi tror på ytterligare tio procent nästa år,
säger Örjan Josefsson. n

– Handlare: Therese och Örjan Josefsson
– Omsättning: Cirka 75 mkr brutto
– Totalyta: 800 kvadratmeter, varav 523 kvadratmeter säljyta
– Antal kassor: 6 självbetalnings-, 4 manuella
– Antal kunder: 1,5 miljoner per år, cirka 30 000
i snitt per vecka
– Övrigt: Butiken säljer 4 000 koppar kaffe
i veckan och är störst i riket på salladsbaren,
alla kategorier.

kvinnligt nätverk
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”Tryggt och stabilt läge”

”Vi brottas med samma problem som alla andra föreningar, i kampen om att vinna yngre människors tid, säger SLHF:s ordförande Calle Iverothh.

Försäkringskassan har flyttat in på Regeringsgatan 109, efter en del anpassningar
i fastigheten.
– Det ekonomiska läget känns därmed oerhört stabilt och tryggt, säger SLHF:s ordförande
Calle Iveroth.
Endast några källarutrymmen återstår att hyra ut
på Regeringsgatan, i fastigheten som är grundbulten
i SLHF:s ekonomi.
– Försäkringskassan är en verkligt stabil och
långsiktig hyresgäst, som kompletteras med andra
hyresavtal som löper över olika perioder. Ragnar
har gjort ett jättejobb med uthyrningen och vi är
mycket mindre sårbara nu jämfört med tidigare.
Försäkringskassan stod för merparten av kostnaden
för anpassningen av lokalerna. Därtill har föreningen
renoverat och rustat köket i Villa Adolfsberg,
och hade även att förstärka bjälklagen på gården
på Regeringsgatan.
– Det senare var en oförutsedd utgift som kostade
en rejäl slant. Därför väntas minusresultat även i år,
men vi har investerat för framtiden och nästa år
bör det bli ett positivt resultat.
Villa Adolfsberg är en fantastisk tillgång för alla
medlemmar, samtidigt som bokningsläget ser bra ut,
inte minst när det gäller den externa uthyrningen som
ger bra intäkter.
– Fler och fler besöker oss och upptäcker möjligheten att hyra, vilket ger ringar på vattnet utan att
vi behöver annonsera.
En av de stora utmaningarna för SLHF just nu handlar om att aktivera nästa generation föreningsaktiva,
enligt Calle Iveroth.
– Vi brottas med samma problem som alla andra
föreningar, i kampen om att vinna yngre människors
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tid, vid sidan av butiksjobbet, barn och familj och allt
annat. Inbjudningar till Färskvaruklubbens träffar
glöms lätt bort i högarna, men när jag och Kjell ringer
runt och påminner så brukar vi ändå bli tillräckligt
många.
– Vi tyckte att Karriärklubben var en mycket god idé
vid lanseringen, men som ändå har gått lite i stå.
Vi ser nu över hur vi kan reorganisera på något sätt
för att engagera de yngre, samtidigt som föreningen
signalerar till yngre medlemmar att vi finns till hands
och att vi kan hjälpa till om det behövs.
Calle Iveroth bedömer även läget i branschen som
förhållandevis stabilt. Coop har det fortsatt tungt,
men Lidl tycks ha fått fäste på marknaden och har
levererat det första positiva resultatet i Sverige.
– Det märker vi även här ute på Ekerö, vid Träkvista,
det är fler bilar på Lidls parkering. Bildandet av Ica
Gruppen och tillbakaköpet av Aholds aktier har lett till en
tryggare tillvaro inom Ica-sfären, säger Calle Iveroth.

– Även marknaden har reagerat positivt, allt känns
stabilt över tid.
Sist och slutligen kan även meddelas att butiksrörelsen
som Calle Iveroth med familj driver i fjärde generation,
Ica Nära Nyckelby på Ekerö, tuggar också på i en jämn
och stabil takt. Omsättningen landar troligen i nivå
med föregående år, omkring 16 miljoner kronor brutto,
samtidigt som drivmedelsförsäljningen är ökande
efter investering i en ny dieselpump, vilket kan ge
sju ytterligare omsättningsmiljoner i år.
Trenden är att allt fler ställer om sommarstugorna
i upptagningsområdet till permanentboende. Kommunalt vatten och avlopp kommer att dras ut till Helgö,
vilket bäddar för försäljningsökningar.
– Försäljningen blir även jämnare över året, vi har
redan gått från en fyrdubblad sommarförsäljning till
att vi nu har dubbelt upp på sommaren upp jämfört
med vintermånaderna.
Avslutningsvis, ett sista medskick för i år från Calle
Iveroth:
– Jag vill rikta ett tack till alla på kansliet och
styrelsen för ett gott samarbete under året, och önska
dem och alla medlemmar en riktigt god jul och ett
gott nytt år! n

Sök stipendier!
I år räknar SLHF med att dela ut minst 1,5 miljoner kronor i utbildningsstipendier till medlemsbutikerna. Missa inte att söka!
Senast måndagen den 10 februari måste ansökan om SLHF:s utbildningsstipendier vara föreningen
tillhanda. Ännu bättre om ansökan inkommer senast den 27 januari, i så fall hjälper föreningen till
med att kolla så att ansökan är komplett. Observera att enbart ansökningar som är gjorda på SLHF:s
formulär beaktas, formulären och övrig information finns på hemsidan. Med Excel installerat på
datorn han ansökan fyllas i direkt från webben. n
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Hänt i butik
• Lidl invigde den 28 november en butik om 1 000
kvadratmeter på Tistelvägen,
Tureberg, kedjans första
butik i Sollentuna. Därmed
omfattar Lidl Sverige 164
butiker, varav 39 butiker
i Stockholms län.

Ny utmanare till

Vinsta

Fastigheten intill Coop Forums parkering får butik och p-garage.

En ny butik är att vänta alldeles intill Coop Forum i Vinsta, Vällingby.
Allt talar för Willys.
Fastighetsbolaget Klövern uppger att man slutförhandlar
gällande en ny aktör till fastigheten som ligger mitt
emot Coop Forums entré, strax efter Coop Forums
parkering i Vinsta industriområde. Butikens totalyta
blir 3 500 kvadratmeter, 1 500 kvadratmeter p-yta
tillkommer.
– Vi tittar och är intresserade, bekräftar Lars-Åke
Johansson, chef för struktur och etablering på
Axfood, utan att lämna några kommentarer i övrigt.
Det mesta talar för Willys, som är svagt representerade

i Vällingby-Hässelby. Willys brukar med sitt lågpriskoncept gärna utmana Coop Forum eller Ica Maxi,
även när det gäller särskilt starka Forum- eller Maxienheter. Bergendahls sätter den första Citygross
Mat-butiken i Stockholmsområdet i Vällingby, men
i Vällingby City. Bygglovet anger att delar av plan 0
kommer att inredas som p-garage, en rullramp
kommer att ta kunderna från entrén och förbutiken
till butiken på plan 1. Den senaste kända omsättningen för Coop Forum Vinsta är 386 nettomiljoner,
2011. n

• Familjebostäder tillsammans med JM har lämnat
in en ansökan om markanvisning gällande området
intill Coop Konsum Sockenplan och Enskede IP.
Projektidén innebär en utbyggnad av Coop-butiken
med omkring 600 kvadratmeter tillkommande
säljyta, samt ett höghus inrymmande studentbostäder,
ovanpå tillbyggnaden. Några hundratal meter från
Coop Konsum Sockenplan huserar Ica Kvantum
Bea, Svedmyra.
• Hemköp invigde den 14 november kedjans nya
flaggskeppsbutik vid Torsplan, ett par hundra meter
från Prisextra vid Norra station, som stängde dagen
innan. Manuella diskar som överraskar, hemkänsla
i kombination med klippkänsla och säljtryck inom
de torra avsnitten, butiken
är väl värd ett besök.
Utmaningen blir att upprätthålla den höga färskvaruprofilen under tiden nya Hagastaden växer till.
”Vi är väldigt nöjda med känslan i butiken,
färgsättning, balans, det där som man inte
riktigt kan ta på, säger Hemköps vd Thomas
Gäreskog, bilden.
• Ica Supermarket Ringen på Södermalm
genomförde ett generationsskifte den 1 oktober.
Ulf Holmström lämnade då över handlarskapet till
kompanjonerna Jeanette Sjödin, Annika Fogelberg
och Stefan Holmström.
• Coop i Fruängen firade nyinvigning den
30 oktober efter en totalrenovering. n

NÅGRA RADER FRÅN VD

Stipendierna stärker handelns status
Så kan vi då snart lägga ännu ett år bakom oss.
För dagligvaruhandeln i Stockholm har det varit
ett bra år med både god utveckling för butikerna
och en tämligen stabil omvärld även i övrigt. För
oss i SLHF har det också varit ett bra år med en
verksamhet som utvecklas åt rätt håll.
Med en fullt uthyrd och till stora delar nyrenoverad
fastighet på Regeringsgatan känns vår ekonomi
stabil, ett ökat medlemsutnyttjande av Villa
Adolfsberg är mycket glädjande, ett gott deltagande
i Färskvaru- och Seniorklubbarnas verksamhet
med hela tiden ökande kvalitet kryddar medlemserbjudandet och ett all-time-high när det gäller
stipendieutdelandet stärker handelns status som

karriärväg. För framtiden sitter en arbetsgrupp inom
styrelsen just nu och funderar på hur vår organisation
ska se ut för att på bästa sätt hjälpa våra medlemmar. Alla är överens om att vi måste ha fokus på att
höja engagemanget bland de aktiva medlemmarna
i första hand och att ett andra viktigt mål är att
hitta en bra form för att skapa en aktiv kanal för att
utveckla och uppmuntra de framtida köpmännen. Likt
tulipanaros är det lätt att säga men lite mer komplicerat att åstadkomma, så har du några idéer så blir vår
engagerade styrelse väldigt glada om du framför dem.
Vi är stolta över vår verksamhet, men vill gärna bli
ännu lite stoltare.

Så återstår bara för mig
att önska er alla en
riktigt God Jul med en
bra decemberhandel och
ett riktigt Gott Nytt 2014!
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Skapade branschunikt

kvinnligt nätverk

Vinexperten Pär Wahl gästade
nätverket på senaste träffen.

Klubbmästaren Catharina Berg i vimlet på Adolfsberg. Vinexperten Pär Wahl gästade nätverket.

SLHF:s kvinnliga nätverk har vuxit starkt sedan allt startade med en spontan intresseförfrågan vid ett årsmöte. Nyligen avsmakade kvinnorna vin från fyra kontinenter,
vid en välbesökt middag på Villa Adolfsberg.
Huvudtanken bakom nätverket är att stärka engagemanget bland föreningens aktiva kvinnliga köpmän.
– Men alla kvinnor inom SLHF är välkomna, det gäller
även seniorer och familj, förklarar Catharina Berg,
handlare på Ica Nära Rösjöhallen och klubbmästare
bakom nätverket. Det är en aning glest med mötesplatser inom branschen, möjligen är manliga handlare
bättre på att ta vara på de kontaktytor som finns.
– Det är bra att vi skapat ett forum där vi kan träffas
och lära känna varandra, säger Catharina Berg.
– Nätverket är en bra kanal, det är roligt att träffas,
prata och umgås under trevliga och avslappnade former,
säger Jeanette Naess, handlare på Ica Nära Gärdet.
SLHF:s kvinnliga nätverk har vuxit till som en ganska
informell del av föreningsverksamheten, navet i nätverket är en mejllista som har skapats för att bjuda in
alla intresserade till olika aktiviteter. Men verksamheten
utgör en stående punkt på styrelsens föredragningslista,
Catharina Berg rapporterar fortlöpande om aktiviteterna
till övriga styrelsen vid alla sammanträden.
Nätverket samlas två gånger per år, till en vår- respektive
höstträff. Hittills har det bland annat handlat om en
italiensk afton, en champagneprovning och en sminkoch flärd-afton. Nu till våren planeras ett tema om
blomsterarrangemang.
– Träffarna har varit jättetrevliga, många nya kontakter
har knutits. Alla som är intresserade att vara med
nästa gång ska omedelbart ta kontakt med mig
eller med Eva på kansliet, säger Catharina Berg.

Inte mindre än 40 kvinnliga deltagare hörsammade
inbjudan till vinprovningen i november, som guidades av
vinexperten Pär Wahl från företaget Hess Family Estates.
Provningen ramades in med en trerätters middag,
komponerad och förberedd från grunden av Catharina
Berg.
– Vin kommer många gånger bättre till sin rätt
tillsammans med mat. Jag kommer att tala mer om
människorna och historierna bakom vinerna, i stället
för att plocka isär vinet i beståndsdelar, inledde Pär Wahl.
Möjligen kan det bli tal om att även bjuda in manliga
respektive, till någon av de populära aktiviteterna
i framtiden.
– Vi får se, men skriv inte det, låt det bli en överraskning
i så fall, avslutar Catharina Berg. n

SHLF:s kvinnliga

nätverk

Nytt från Seniorklubben
Stort tack för en trevlig och underhållande räk- och skaldjursfest!
Nu ser vi fram emot kommande arrangemang:
• Julgransplundring, den 11 januari klockan
13.00–16.00, ta med alla barn och
barnbarn och dansa ut julen och granen
ordentligt!
• Boka in påskfesten, den 9 april.
• Vårresan till Korsika, den som missat
att boka kan kolla med kansliet om det
finns platser kvar.
Under julstöket måste ni passa på att ta
hand om er, ta en stärkande promenad
mellan baket och skinkkoket. Ha en riktigt
GOD JUL och ett GOTT NYTT ÅR!
Olavi Ruuskanen Peldan,
ordförande i Seniorklubben

– Startade: 2008
– Ansvarig: Catharina Berg är klubbmästare
för nätverket, utsedd av huvudstyrelsen
– Kontakt: Mejla Catharina Berg för att
komma med på mejl-listan:
catharinaberg37@hotmail.com, eller
kontakta Eva Holmström på kansliet.
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