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Bägge områdesbutikerna ser fram emot en rejäl 

inflyttning av ny köpkraft. Hemköp i Hässelby 

strands centrum kommer att inviga i bottenplanet 

till 18-våningshuset som nu färdigställs, omkring 

oktober 2016. Ungefär samtidigt planerar Tomas 

Lindborg nyinvigning i Upplands Väsby, efter en 

totalförnyelse av butiken där. Nuvarande Hemköps-

huset i Hässelby strands centrum, med över 50 år 

på nacken, kommer att rivas, för att ge plats för ett 

nytt bostadshus med billiga och små bostadsrätter, 

och med småbutiker och service i markplan. 

– Centrum behöver verkligen förnyas, det har varit 

sjukt eftersatt. Det blir 300 nya lägenheter totalt, 

allt är bostadsrätter, och om ett par år blir det 

ytterligare ett höghus nere vid stranden, säger 

Tomas Lindborg. 

Tomas Lindborg tog över butiken 1998 och har väntat 

väldigt länge innan det blev skarpt läge. 

– Skanska kom till mig 2003, de gav mig rådet att 

hålla igen på investeringarna för nu skulle allt dra 

igång, berättar Tomas Lindborg med ett snett leende.  

Hemköps-handlaren Tomas Lindborg omlokaliserar i Hässelby strand 
samtidigt som han totalförnyar den andra butiken, i Upplands Väsby.
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Sök stipendier!
I år räknar SLHF tillsammans med Viktualie-
handlarsocieteten med att dela ut minst 
1,5 miljoner kronor i utbildningsstipendier 
till medlemsbutikerna.

Missa inte att söka! Senast måndagen den 
25 januari måste ansökan om SLHF:s utbild-
ningsstipendier vara föreningen tillhanda. 
Observera att enbart ansökningar som är gjorda 
på SLHF:s formulär beaktas, formulären och 
övrig information finns på hemsidan. 
Med Excel installerat på datorn kan ansökan 
fyllas i direkt från webben.  

Butikens totalyta blir oförändrad i höghuset, 

säljytan utökas med 100 kvadratmeter och med 

den nya hyran måste butiken öka omsättningen 

från 50 till omkring 60 nettomiljoner, för att kunna 

ligga kvar på nuvarande resultatnivåer.

– Vi har ambitionen att ha samma lönsamhet i det 

nya läget, men visst blir det en tuff match att nå 

de nya målen, särskilt i början.  

Tomas Lindborg tog över i Upplands Väsby 2005, 

Hemköp hade drivit butiken i två år utan att få 

tillräcklig fart. 

– Det var väl inte det bästa läget att ta över, det var 

tufft, säger Tomas Lindborg.

Men nu ser allt väldigt mycket ljusare ut. Nästa höst 

påbörjas inflyttningen till Eds Allé, med 400 nya 

radhus och villor, alldeles intill butiken.  

Omsättningen har jobbats upp till 75 nettomiljoner, 

förnyelsen sker nu etappvis för att allt ska stå klart 

när de nya kunderna kommer till området.

– Vi ska göra något riktigt bra av de 1 600 kvadrat-

meter säljyta vi har, den nya köpkraften motsvarar 

cirka 30 miljoner kronor och vi ska ta en stor del av 

kakan, säger Tomas Lindborg.   

– Det blir jättekul med två fräscha butiker, fram-

tidssäkrade för ett antal år, krävande men väldigt 

stimulerande, avslutar Tomas Lindborg  
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Hemköp Hässelby strand flyttar över torget och inviger 
i bottenplanet till 18-våningshuset ”Piedestalen”. 
Samtidigt totalförnyar Tomas Lindborg Hemköp 
i Upplands Väsby, där han också ser fram emot en 
massiv inflyttning av ny köpkraft.
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Calle 
knyter ihop säcken

Calle Iveroth blickar tillbaka på ett starkt år för branschen, samtidigt som han börjar knyta ihop 
säcken efter tio händelserika år som ordförande i SLHF. 
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Calle Iveroth har aviserat sin avgång inför kommande 
årsmöte, varför detta blir den sista sedvanliga nyårs-
intervjun i Stockholmshandlar’n, med Calle som 
ordförande. 

Läget i branschen känns fortsatt stabilt och positivt, 
enligt Calle Iveroth.
– Ica visar ju starka siffror hela tiden, Axfood går också 
som tåget. Jag kan hoppas på att Coop reder ut sina 
problem, eftersom vi vet vilken konkurrent vi har, men vi 
vet inte vem som kommer i stället om det går åt pipan. 
På längre sikt ser det också hoppfullt ut, trots det 
mörka världsläget, enligt Calle Iveroth.
– Flyktingkrisen kan kännas jobbig nu, men allt kommer 
ju även att leda till ny köpkraft och tillväxt.

Rekryteringen av Ragnar Fransson som vd för SLHF 
blev en av Calle Iveroths första förtjänster som nyvald 
ordförande.
– Ragnar har ju visat sig vara en tusenkonstnär, det 
har fungerat väldigt bra. Nu känns det som rätt läge 
för mig att kliva åt sidan, dels behöver det komma in 
nya idéer, dels behöver min efterträdare jobba ihop 
sig med Ragnar innan det blir dags att rekrytera 
Ragnars efterträdare som vd, om några år.

Annars pekar Calle Iveroth ut turerna kring 
föreningens fastighet på Regeringsgatan, som något 
av det viktigaste som hänt under perioden.

– Vi har gått från att ha allt uthyrt till Alecta, som 
sade upp kontraktet, till det att Ragnar har lyckats 
fylla upp med ett antal olika hyresgäster, vilket gör 
oss långt mer oberoende och mindre sårbara.
– Fastigheten är nu nästintill topprenoverad, vi har tagit 
kostnaderna direkt och det har påverkat resultatet, 
men nu har vi bundit räntor och lagt en tioårsplan 
som innebär att det mesta ska vara amorterat 2025, 
fortsätter Calle Iveroth. 

Förvärvet av Villa Adolfsberg var också en fullträff, 
enligt Calle Iveroth.
– Alla uppskattar lokalen, uthyrningarna genererar 
väldigt ofta nya uthyrningar, eftersom fl er och fl er får 
upp ögonen för hur fi nt vi har det. 

Finns det några förslag på tänkbar efterträdare?
– Valberedningen jobbar med det, och de tar tacksamt 
emot tips, säger Calle Iveroth. 
Ica Nära Nyckelby på Ekerö, butiksrörelsen som Calle 
Iveroth med familj driver i fjärde och femte generation, 
har också vind i seglen. 
– Vi har en markant ökning för andra året i rad, vi har 
satsat på en utökad marknadsföring och jag tror att 
det har gett effekt, samtidigt som det blir fl er fast-
boende i området. Vi har lyckats behålla lanthandels-
känslan, det där med att ställa upp och fi xa det 
mesta, vilket kunderna gillar. 

Butiken, med en säljyta på 350 kvadratmeter, 
skulle gott och väl kunna dubblera omsättningen 
från dagens dryga 16,5 miljoner kronor brutto, 
inom befi ntliga ramar. Men med kommunens många 
planer på förtätningar och trafi kförbättringar kan 
Calle Iveroth även tänka sig en större butik i fram-
tiden, eller ett ”litet centrum nere på åkern”.   
– Vi äger marken och när kommunen sonderade med 
mig inför en kommande detaljplan så föreslog jag 
att de skulle rita in hyres- och handelsfastigheter på 
halva ytan. ”Du tänker så”, svarade de, men det har 
inte kommit någon detaljplan ännu.

Calle Iveroth tillsammans med dottern Karin Iveroth, 
förbereder succesivt för ett generationsskifte i butiken. 
Men någon regelrätt pension är inte planerad. 
– Det här är både ett jobb och en hobby, vi tar lite 
i taget, så länge jag tycker det är kul vill jag fort-
farande vara med även om jag kan vara lite mera ledig. 
Avslutningsvis, ett sista medskick från ordföranden 
för i år.
– Ett varmt tack till alla på kansliet och i styrelsen 
för i år, jag önskar dem och alla medlemmar en riktigt 
God jul och ett Gott nytt år!  
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Akut 
julstämning 
och kamratlig 
värme 
Så går då ännu ett år in i slutspurten. 
Det känns väl som att 2015 varit ett ganska 
okej år – inte jättebra men i alla fall ganska 
bra, åtminstone om vi tittar på handeln. 
För samhället har det kanske varit mindre 
angenämt, våra politiker gav ett gäng stolta 
nyårslöften och sedan dess har man sakta 
men säkert tvingats backa ett steg i taget. 
När statsministern sa att vi varit naiva så 
hade han kanske rätt, men å andra sidan måste 
man nog ibland vara det. Det är naturligtvis 
naivt att tro att man kan hjälpa alla som flyr 
från krig och terror, men vem kunde tro att 
(nästan) ingen annan skulle släppa in dem? 
Det är naturligtvis naivt att tro att vi är 
skyddade mot terrorn, men vad krävs det för 
ett samhälle för att garantera säkerhet? 
Det är naturligtvis naivt att tro att ondskan 
inte slår tillbaka om man försöker stoppa den, 
men vad blir det för värld om vi duckar? 
”Det finns saker man måste göra, annars är 
man bara en liten lort” sa Jonathan Lejonhjärta. 

Efter denna osedvanligt seriösa ingress 
– antagligen orsakad av akut julstämning 
och kamratlig värme efter Färskvaruklubbens 
eminenta julbord – vill jag passa på att hälsa 
er alla, tillsammans med barn, barnbarn och 
barnbarnbarn – väldigt välkomna till SLHF:s 
traditionella och allt mer uppskattade Julgrans-
plundring, den 9 januari. Det blir som vanligt 
allt som hör plundring till med dans, troll-
karl, glass, godis, lotter och fiskdamm. Vi har 
blivit fler deltagare för varje år, men finns 
det hjärterum så...
Än har vi inte behövt sätta lapp på luckan. 
Inbjudan kommer med posten någon av de 
närmaste dagarna.

Sist och slutligen vill jag tacka er alla 
för året som gått och önska er en 
RIKTIGT GOD JUL och ett GOTT NYTT 2016!

NÅGRA RADER FRÅN VD

Större butik till Råcksta

Vällingby Parkstad med omkring 1 400 nya bostäder 
växer fram vid Råcksta omkring Vattenfalls tidigare 
kontorskomplex. Peab planerar nu för en större 
dagligvarubutik nära tunnelbanan.
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Det nya området Vällingby Parkstad får en dagligvarubutik på cirka 1 900 kvadratmeter. 

Lidl överklagar 
– stångas för nya konceptet
Lidl har ansökt om bygglov tre gånger avseende butiksläget i Sollentuna, trots att 
den första ansökan är beviljad. 

Ärendet rör butiksläget mellan Danderydsvägen och 
Djupdalsvägen i Edsberg, Sollentuna. Den andra bygg-
lovsansökan om ändring fick avslag och är över-
klagad till länsstyrelsen, samtidigt som den tredje 
ansökan just nu behandlas av Sollentuna kommun.

Lidls nya och större butikskoncept har försenat 
etableringsplanerna på ett flertal orter. Växjö blir 
först ut med det nya konceptet, Lidl fick bygglov för 
en 2 200 kvadratmeter stor butik efter en utdragen 
byråkratisk process där, uppger Icanyheter.

Men i Sollentuna tycks det inte vara storleken 
som är stötestenen. 
– Det skiljer ungefär 150 kvadratmeter bruttoarea 
mellan versionerna. Men på det överklagade 
beslutet var det framförallt totalhöjden och 
gestaltningen av fasaden som vi inte ansåg var 

julstämning 

NÅGRA RADER FRÅN VD

Ny Lidl-kostym

Peab, som är en av byggherrarna bakom det 
nya området, planerade tidigare en mindre daglig-
varubutik om cirka 1 000 kvadratmeter. Nu tänker 
sig företaget i stället att hela handelsytan som 

Lidl rullar ut ett nytt butiksmanér, citybutikerna blir först ut med den nya kostymen. 

projekteras av Peab viks åt en dagligvarubutik, 
totalytan blir cirka 1 900 kvadratmeter. Inga 
parkeringsplatser kommer att knytas till butiken. 
Diskussioner pågår, just nu endast med en aktör, 
uppger företaget.
– Butiksläget blir nära Råcksta tunnelbanestation 
med inflyttning 2019, säger Annika Eriksson, 
distriktschef på Peab.  

Stålgrått i stället för blått, tydligare kommunikation 
och färskvarufokus. Bilden är från Lidl i Spånga. 
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En stålgrå nyans ersätter den tidigare blåa 
inramningen. Lidl har även satsat på en effektivare 
kommunikation. Ett 40-tal citylägen ska vara 
omgjorda till våren, tidsplanen för de friliggande 
standardbutikerna är inte satt ännu. 

Lidl Sveavägen och Lidl Spånga har även testat 
nya kundvarv, de tycks fungera som pilotbutiker 
för Lidls city- respektive standardlägen. 
– Vi vill förtydliga och harmonisera känslan i butik. 
Vi fokuserar också ännu tydligare på färskhet, 
säger Martin Jarstål, PR-chef på Lidl. 

Det nya konceptet finns att beskåda redan nu på 
bland annat Lidl Folkungagatan.  

förenliga med detaljplanen, säger Ernesto Fuentes, 
bygglovshandläggare på Sollentuna kommun. 

”Eftersom ärendet dragit ut på tiden avsevärt 
har man nu inom Lidl-koncernen frångått V6:an 
till förmån för en annan, mer modern och hållbar 
butikstyp, internt kallad LOF”, skriver Lidl 
i överklagan.    
”LOF:en” har fördelar när det gäller bland annat 
miljö, arbetsmiljö och säkrare kontanthantering”, 
framhåller Lidl. 

Lidls etablering syftar sannolikt åt att framförallt suga 
upp kunder från det nya området Väsjön alldeles i när-
heten. I Väsjön kommer 3 000 nya bostäder successivt 
växa fram under de kommande 15 åren, varför man 
väl anser sig ha tid att stångas för det nya konceptet, 
även om det leder till ytterligare förseningar.  
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Nytt från Seniorklubben
Jag önskar nu lite snö, så att det blir lite ljusare.  Å andra sidan så vänder det snart!

En lyckad julfest blev det, 46 glada njöt av god mat samt trevlig musik av KEPS Persson.

Kommande aktiviteter:
• Julgransplundring, Lördagen den 9 januari klockan 13.00.

• Möta våren-resa i april, inbjudan kommer senare, håll ögonen öppna!

• Påskfest firas fredagen den 18 mars.

Jag önskar er alla en riktigt God jul och ett Gott nytt år! 

Olavi Ruuskanen Peldan, ordförande i Seniorklubben

Fiskelycka!
Färskvaruklubben reste till Smögen för att vara med om ett äkta 
hummerfiske och för att lära sig mer om havets delikatesser.
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Trots en lång och tidig bussresa från Stockholm Central, var det ändå 26 fiskesugna med-
lemmar från Färskvaruklubben som klev ombord på tre väntande hummerbåtar vid Kungshamn-Smögen. 
Och hummertinorna visade sig ganska välfyllda.
– Men på vår båt var det 15–20 humrar med rom som vi hade att släppa tillbaka. Man förstår att hummern 
betingar ett ganska högt pris i butikerna, säger SLHF:s ordförande Calle Iveroth. 
Fiskafänget avslutades med en praktfull skaldjursmiddag och övernattning. Dagen därpå bjöd representanter 
från medarrangören Feldts Fisk & Skaldjur AB på en spännande dragning om hummer- och räkfiske, 
och om lutfisk. 
– För lång lutning ger mer vikt, men sämre kvalitet och sladdrig konsistens. Vi tipsades även om att lutfi sken 
kan serveras med rödvinssås. Nästa höst planerar vi en lutfisk-kväll på Villa Adolfsberg, säger Calle Iveroth. 
Hummerfångsten fördelades bland deltagarna via lottdragning under bussresan hemåt. 
– Trots många timmar på bussen tyckte alla det var en intressant och trevlig resa, avslutar Calle Iveroth.  

Folk & butik
•  NYINVIGNINGAR. Coop firade under vecka 49 åtta 
nyinvigningar efter att ha ställt om butikerna till det 
nya konceptet. Coop Konsum i Bagarmossen, Gröndal, 
Farsta och Högdalen blev ”Coop”. Coop Extra i Huddinge, 
Märsta och Tyresö, respektive Coop Forum Häggvik, 
nyinvigde som ”Stora Coop”. Coop har ännu inte 
presenterat någon ”Lilla Coop”, och man uppger 
i nuläget inte vilken butik som kommer att bli först 
ut inom det mindre formatet.

•  VEDDESTA. Matvärlden invigde den 19 oktober intill 
Willys vid den så kallade Kodaktomten i Veddesta. Det 
är handlaren och Matrebellen Muhittin Tayli som ligger 
bakom den modiga satsningen på totalt 6 000 kvadrat-
meter, varav 4 200 kvadratmeter säljyta. Här återfinns 
bland annat kafé och restaurang, från scratch-bageri 
och 96 sektioner multikulturell mat.
– Mottagandet är väldigt positivt från alla typer av kunder. 
Vi har hört kommentarer som ”här fi nns allt under ett tak”, 
”det känns som att vara utomlands”, eller ”bättre än NK”, 
säger Muhittin Tayli, som siktar på en omsättning runt 
150 miljoner kronor netto, första rullande tolv.  Muhittin 
Tayli driver sedan tidigare Matvärlden i Tensta.

•  VÄLLINGBY. Nu har Willys slutligen bekräftat 
etableringen i Vinsta företagsområde, Vällingby, 
mitt emot Coop Forum, invigningen sker under våren. 
Stockholmshandlar’n pekade ut Willys-läget redan 2013. 

•  SOLNA. Mall of Scandinavia, 
med Ica Kvantum och Hemköp, 
fi ck ju en tumultartad raketstart 
vid invigningen den 12 november. 
– Oron innan handlar ju om att 
det är mycket annat i centrum 
som lockar, men allt känns 

jättebra så här långt, säger Conny Johansson, handlare 
på Ica Kvantum, tre veckor efter startskottet.

•  RÅGSVED. Matmissionen, butikssamarbetet mellan 
Axfood och Stadsmissionen, Sveriges första ”social 
supermarket”, öppnade i Rågsved den 8 december. Tanken 
är att slå fl era fl ugor i en smäll: att minska matsvinnet, 
samtidigt som man erbjuder arbetsträning samt lägre 
priser till ekonomiskt utsatta personer. 

• TULLINGE. Peter Fehn, butiks-
chef på Ica Maxi Lindhagen, 
är utsedd till handlare på 
nyetableringen Ica Nära Riksten 
i Tullinge. Stockholmshandlar’n 
avslöjade Ica-läget i september. 
Peter Fehn har även en bakgrund 

som bland annat färskvaru-konsult på Ica centralt. 
Han tillträder som Ica-handlare den 1 januari. Butiken 
får 750 kvadratmeter säljyta, invigningen är planerad 
till april och budgeten är 43 miljoner kronor netto, år tre. 
”När jag rör mig i området märker jag att det saknas en 
matbutik förstås, men det saknas också ett ställe att 
träffas, umgås med grannen. Jag har målet att bli hand-
laren på orten, samtidigt som butiken förhoppningsvis 
blir det sociala navet i området”, säger Peter Fehn.  

En lyckad julfest blev det, 46 glada njöt av god mat samt trevlig musik av KEPS Persson.


