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Barkarby får en ICA Maxi
– inte Kvantum!
Det blir ingen ICA Kvantum i Barkarbystaden. Istället blir det en ICA Maxi som öppnar våren 2014!

Å rgång 2 9
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om aktuell
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på www.slh er
f.nu

5 000 M2 SÄLJYTA
2010 vann ICA Fastigheter Järfälla
kommuns etableringstävling mot
Axfood, Bergendahls och Coop med
hjälp av ett förslag på en mixad
handelsplats med ICA Kvantum som
huvudaktör. Tävlingen avgjordes av
kommunstyrelsen. Förutsättningen
för att vinna var att det skulle vara
en traditionell färskvaruinriktad
matbutik.
– Det blir en starkt färskvaruinriktad Maxi med manuella färskvarudiskar som ska ge en saluhallskänsla,
säger Anna Jöhnemark.
I det vinnande tävlingsförslaget från ICA presenterades en ICA
Kvantum med en totalyta på 5 000
m2. Nu blir det istället en ICA Maxi
med en säljyta på cirka 5 000 m2.
Stockholmshandlar’n uppskattar
totalytan till drygt 6 600 m2.
Det betyder alltså en kompakt ICA
Maxi, vilket innebär att specialvarusidan blir återhållsam och annat är
väl inte gångbart på platsen. Trots
att det handlar om en kompaktvariant
ska ICA Maxi Special AB driva specialvarudelen. Det är ännu inte avgjort
vem som blir handlare. Det måste dock
avgöras tämligen snart. Och här
har Tomas Samuelsson i ICA Kvantum
Viksjö, som tidigare framgått av
Stockholmshandlar’n, anmält sitt
intresse.

Illustration: ICA Fastigheter AB.

– Det stämmer. Under detaljplanearbetet kom vi och kommunen fram
till att en ICA Maxi var det bästa alternativet, säger Anna Jöhnemark, som
hos ICA Sverige är etableringschef
geografiskt ansvarig för bland annat
delar av Stockholms län.

Den handelsplats som ICA Fastigheter bygger ger plats för en ICA Maxi med en säljyta på cirka 5 000 m2 samt annan handel på en totalyta
på 10 000 m2.

ILSKA MOT KOMMUNEN
De stora dagligvaruaktörerna har
i många år framfört önskemål om att
få etablera en stormarknad i Barkarbystaden, men kommunens politiska
ledning (oavsett färg) har hela tiden
förklarat att det där inte kommer att
bli någon stormarknad.
Istället tog kommunen fram en plan
som gjorde det möjligt för ICA Fastigheter att exploatera ett stormarknadsläge på den så kallade Kodaktomten
i Veddesta, men där det nu trots allt
inte blir någon stormarknad! Ändå lät
sig kommunen övertalas av ICA att sätta
en stormarknad i Barkarbystaden.
Hos konkurrenterna finns det en ilska
över kommunens agerande. Stockholmshandlar’n har förgäves sökt en kommentar från kommunens planeringsdirektör
Mikael Åklint.
För ICA, som utåt inte har kommunicerat ”stormarknad”, är naturligtvis

kommunens vändning en framgång
och en mycket bättre lösning med tanke
på att ICA Kvantum redan finns representerat i Viksjö Centrum, som ligger
en dryg halvmil från Barkarbystaden.
SYSTEMBOLAG
Vid det första spadtaget i november
i fjol till CAs handelsplats i Barkarbystaden visste naturligtvis alla inblandade parter att det var en ICA Maxi som
det skulle grävas för. Det blir två byggnader på den 24 000 m2 stora tomten.
I den största byggnaden, där ICA Maxi
ska inrymmas, blir det ett underjordiskt
garage med cirka 380 parkeringsplatser som ett komplement till en
markparkering för runt 190 bilar.
I båda byggnaderna blir det också
plats för sammantaget 10 000 m2 övrig
handel i form av butiker i skiftande
storlekar – samt restauranger, gym
och annan service.

Anna Jöhnemark vill inte avslöja
vilka ”goda grannar” det blir. Men
Stockholmshandlar’n erfar att Systembolaget här ska etablera en butik på
1 000 m2, vilket är en granne god
som någon.
AVTAL OM ”KODAKTOMTEN”
Det kan avslutningsvis berättas att
CA Fastigheter uppger att man för
närliggande och blivande handelsplatsen på ”Kodaktomten” i Veddesta,
nu har skrivit kontrakt med en dagligvaruaktör om en dagligvarubutik med
en totalyta på 5 000 m2.
Som Stockholmshandlar’n tidigare
har spekulerat i, ligger det väl närmast
till hands att det handlar om Willys,
som i så fall flyttar från Veddesta Köpcentrum. Men vare sig CA Fastigheter,
Axfood – eller Bergendahls (som kan
vara alternativet) – vill säga något. n

Kvantumoffensiv inledd
En smärre Kvantumoffensiv är på gång i Stockholms län. Minst tre ICA Supermarket ska få betydligt större lokaler – i Ekerö Centrum,
Farsta Centrum och Brommaplan Centrum. I de två förstnämnda fallen är det klart att det också blir en konvertering till Kvantum.

Illustration: Atrium Ljungberg.

av bostadsbyggandet kommer att ske
i och runt Ekerö Centrum.

I Farsta Centrum kommer ICA Kvantumbutiken att lokaliseras till Karlandaplan och öppna i juni 2014.

TRE KONVERTERINGAR
En uppgradering sker också i Barkarby
där en planerad ICA Kvantum kommer
att öppna som en kompakt ICA Maxi
(se separat artikel). Det återstår att
se om ICAs kommande etablering på
Årstafältet, som andas Kvantum,
går samma väg…
Under de senaste tre åren har
i Stockholms län endast tre nya ICA
Kvantum tillkommit efter konvertering
från ICA Supermarket: i Åkermyntan
Centrum i Hässelby genom utbyggnad
(nyöppnade i december 2012), i Larsberg på Lidingö efter omlokalisering
till ny lokal (augusti 2011) och i Åkers-

berga Centrum efter omlokalisering till
ny lokal (oktober 2010).
Den senaste riktiga nyetableringen
var ICA Kvantum Värtan, som öppnade
i november 2009.
EKERÖ CENTRUM
Ekerö kommun har påbörjat ett arbete
för att expandera och utveckla Ekerö
Centrum, som ligger i Tappström.
Centrumet, som även innehåller en del
lägenheter, är ett ”utomhuscentrum”
där butikerna har egna entréer och de
flesta håller stängt på söndagarna.
Majoriteten av butikerna är inrymda
i byggnader som ägs av Aberdeen,
så också centrumets enda dagligvarubutik, ICA Supermarket Tappström.
Nyckeln till en utveckling av Ekerö
Centrum ligger i att SLs bussdepå, som
i dag ligger i anslutning till centrumet,
kan flyttas till Södra Färingsö som planerat.
Ekerö kommun och SL har tagit fram en
förstudie för det nuvarande depåområdet.
I förstudien redovisas ett projekt på
runt en miljard kronor med såväl
bostäder som kommersiella ytor.
AXFOOD OCH COOP
Johan A Hagland, som är miljö- och
stadsbyggnadschef, säger:
– Läget måste anses som mycket
attraktivt för framtida handelsetableringar och då även dagligvaruhandel.
I förstudien anges 3 000-8 000 m2 för
ny handel. Förutom ICA har Coop och
Axfood visat intresse för att etablera

sig i Ekerö Centrum. ICA har angett
att det är en betydligt större butik
som man vill ha – en Kvantum eller
möjligen en kompakt Maxi.
Mikael Dahlbäck är handlare i ICA
Supermarket Tappström. Han säger:
– I dag säljer vi för 220 miljoner
kronor brutto på en totalyta på 1 500 m2.
Vi skulle behöva en totalyta på kanske
runt 3 000 m2.
ICA har inte alltid varit ensam dagligvaruaktör i Ekerö Centrum. I samma lokal
har i nämnd ordning funnits bland
annat Willys Hemma, Vi Matskeppet och
senast Matöppet, som stängde 2010,
varvid lokalen övertogs av Kappahl.
Ekerö kommun växer kraftigt och invånareantalet beräknas öka från i dag
26 000 till 35 000 år 2030. Det mesta

INGEN NY DAGLIGVARUBUTIK
Atrium Ljungberg har påbörjat ett arbete
för att hyra ut den 1 500 m2 stora butikslokal som ICA lämnar. Det är dock inte
aktuellt att släppa in någon ny dagligvaruaktör.
I Farsta centrum finns i dag också
Coop Konsum, Hemköp och Lidl, som nu
får vässa sig för att möta en starkare
konkurrent.
ICA Supermarket Farsta har en säljyta på 1 000 m2 och hade i fjol en omsättning på 135 miljoner kronor netto.
– Vi har haft en bra utveckling,
bara under förra året ökade vi omsättFoto: Hasse Sandlund.

Det är också troligt att ICA Supermarket
Metro i Täby Centrum konverteras till
Kvantum när den 2014-2015 går in i
nya och större lokaler. Samma sak gäller
nog också i Mörby Centrum – om de
försenade planerna på en förnyelse av
centrumet realiseras.
Nu finns det också några befintliga
Kvantumbutiker som kommer att växa till
ICA Maxi. Det gäller på Värmdö (som
öppnar i mars i år), i Arninge i Täby
– och kanske, som rykten förtäljer, i
Nynäshamn. Handlaren i ICA Kvantum
Nynäshamn vill inget alls säga något
utan hänvisar till ICA Sveriges etableringschef Magnus Björklund, som säger
att ”vi har inga kommentarer i nuläget”,
vilket ju låter som att något är på gång.
Ännu har dock inget planarbete
påbörjats.

FARSTA CENTRUM
I Farsta Centrum har Atrium Ljungberg
tecknat avtal med ICA Sverige om en
nybyggnation av 3 300 m2 totalyta för
en ICA Kvantum, som därmed ska ersätta befintlig ICA Supermarket. Under
butikslokalen blir det ett parkeringsgarage
med runt 160 platser i två souterrängplan. Den nya butiken lokaliseras till
Karlandaplan, som i dag används som
markparkering.
Byggnaden kommer att kopplas
samman med de befintliga butikerna
i köpcentrumet. Den nya ICA-butiken
kommer att få entré åt två håll, mot
Farstaplan och Farstavägen. I anslutning
till den förstnämnda entrén kommer
ett antal mindre förbutiker att skapas.
Detaljplaneändringen vann laga
kraft i januari.

ICA Supermarket Tappström i Ekerö Centrum förväntas på platsen för SLs nuvarande bussdepå växa
till en Kvantum med en totalyta på runt 3 000 m2.

Sollentuna nästa
för Netto

30 000 KUNDBESÖK I VECKAN
Ulf Davidson driver ICA Supermarket
Brommaplan. På en säljyta på 1 030 m2
sålde han i fjol för 226 miljoner kronor
brutto. Butiken har 25 000-30 000
kundbesök i veckan.
– Det är trångt. Hur stor yta vi
vill ha är inte klart eftersom vi ligger
i förhandlingar med JM. Vi måste
rätta mun efter matsäcken. Ytan har
ju bäring på kostnaderna. Vi och ICAs
etableringsavdelning vill vare sig ta
till för mycket eller för litet, men det
kanske kan handla om 2 500-3 000 m2
i säljyta, säger Ulf Davidson och
tillägger:
– Det är inte heller bestämt om
den nya butiken får Kvantumprofil.
Jag vill primärt förstärka färskvaruprofilen och få plats med mer livsmedel, inte ha onödigt med specialvaror med tanke på vår publik och
alternativa inköpsställen i området.
Det finns vid Brommaplan en
Coop Konsum, men den ligger utanför planområdet, på andra sidan av
tunnelbanestationen. Uppenbarligen
har Coop inga planer på utökade
eller nya lokaler. n

Foto: Hasse Sandlund.

BROMMAPLAN CENTRUM
Brommaplan Centrum är nedslitet
och i stort behov av en rejäl förnyelse.
En sådan är på gång. Det rör sig om
ett omfattande och tämligen komplicerat projekt, som drivs av Stockholm
stad och fastighetsbolaget JM. Ett
plansamråd planeras i maj-juni i år.
Syftet är att däcka över bussterminalen för att skapa en klimatskyddad
och trygg bytespunkt för resenärerna.
I planen ingår också att förnya stadsmiljön med fler butiker, upprustade
torg och runt 850 nya lägenheter nära
bussar och tunnelbana. Det blir också
fler parkeringsplatser.
Programförslaget innebär en total
omdaning av området söder om tunnelbanan. Fastigheterna inrymmande
ICA Supermarket, Medborgarhuset,
Scandic Hotel och McDonald’s ska
rivas. Alla verksamheter som finns
i dessa byggnader erbjuds att hyra
lokaler i det nya centrumet.
I anslutning till bussterminalen
och tunnelbanan blir det en mindre
inomhusgalleria. Totalt blir det ett
30-tal lokaler för butiker, restauranger

och annan service på en lokalyta
på kanske 11 000 m2.
Byggnadsarbetena beräknas
kunna börja runt 2014. Det nya
centrumet kommer att börja byggas
söderifrån, där den nya ICA-butiken
ska in. Hela projektet beräknas vara
klart 2019-2020.

Nettos andra öppning i Stockholms län kommer i Sollentuna.
Adressen är Malmvägen 2, alldeles vid gamla Sollentunamässan.
Det är en hörnlokal som har stått tom en tid.
– Vi räknar med att få ut runt 720 m2 av en totalyta på cirka
980 m2. Det blir en öppning under våren, säger Andreas Persson,
etableringschef på Netto Marknad Sverige.
Malmvägen är känd som bostadsadressen för Christer Pettersson,
som misstänktes för Palmemordet…
Nettos första butik i Stockholms län öppnar den 14 mars i Aspudden.
Läget beskrevs i föregående nummer av Stockholmshandlar’n.
Apropå Sollentuna, kan berättas att Lidls planerade etablering
i Edsberg (mellan Danderydsvägen och Rudbecksgymnasiet) verkar ha
tagit ny fart. Planen vann laga kraft för länge sedan, men stötestenen
har varit de ekonomiska mellanhavandena mellan Lidl och kommun
om trafikfrågan. Lidl har hittills inte velat acceptera den fördelning
som kommunen har lagt fram. Men nu verkar förhandlingarna åter
gå framåt. Lidl äger den aktuella fastigheten. n

Foto: Hasse Sandlund.

ningen med 30 miljoner kronor, berättar
handlaren Jan-Erik Johansson.
Säljytan är ännu inte spikad,
men kan kanske hamna runt 2 400 m2.
Invigningen av ICA Kvantum Farsta
beräknas ske i juni 2014.
Farsta Centrum, som invigdes 1960
och byggdes ut och förnyades 20092010, har i dag runt 160 butiker och
restauranger.

Hörnlokalen på Malmvägen får betraktas ha ett bra läge. Utanför finns en del avgiftsbelagda
parkeringsplatser.

Nytt från Seniorklubben
Tack och lov för att julen är över – och avslutad med en
synnerligen lyckad julgransplundring. Jag hoppas nu på
en tidig och varm vår.
Det finns också möjlighet att möta våren i Wien en långhelg, den 11-15
april. Ännu finns några platser kvar! Dagen efter Våffeldagen, tisdagen
den 26 mars klockan 13.00, är det så dags för Seniorklubbens Påskfest.
Kom också ihåg att boka in SLHFs Vårfest den 14 maj, då vi i sedvanlig
ordning grillar, kastar pil, går tipspromenad och på andra sätt försöker
att engagera alla – från små barn till seniorer. Slutligen – boka även
in den 27 april – då det är dags för SLHFs årsmöte och årsfest.

Den stora omvandlingen av Brommaplan kommer att ge ICA Supermarket nya och större lokaler.
I dag säljer butiken för 226 miljoner brutto på en säljyta på 1 030 m2.

Olavi Ruuskanen Peldan, ordförande i Seniorklubben

Foto: Kjell Jönsson.

några rader från vd

Sänk OB-ersättningen!

Leif Olberius flinka trollkonster fängslade
deltagarna på årets julgransplundring.

Olberius
trollband
SLHFplundrare
Trollkarlen Leif Olberius trollband
i bokstavlig mening deltagarna
på SHLFs julgransplundring i
januari och då inte minst barnen.
Årets julgransplundring lockade runt
60 vuxna och 50 barn, vilket var något
färre än året innan då 130 personer
deltog.
– Egentligen var deltagarantalet
i år mer hanterbart och inom gränsen
för vad lokalerna tål och att barnen får
utrymme att röra på sig. Det var ett
lyckat arrangemang och alla verkade
så nöjda. Jag tror också barnen tycker
det är kul med den något annorlunda
miljön i Villa Adolfsberg, berättar
Olavi Ruuskanen Peldan, som fungerade
som klubbmästare för julgransplundringen.
Evenemanget innehöll alla de
vanliga inslagen med korv och dricka,
glass, trollkarl, lotteri, lekar, dans
kring granen (som traditionsenligt
kastades ut). För musiken svarade som
vanligt spelemannen Cay Löwqvist.
För Leif Olberius var det första gången
som han engagerades som trollkarl
av SLHF, men kanske inte den sista.
– Flera ansåg hans uppträdande
ha mycket hög klass, påpekar Olavi
Ruuskanen Peldan. n

Så är det då dags för den (numera)
årliga tuppfäktningen mellan Svensk
Handel och Handelsanställdas Förbund. Kraven har utväxlats och alla
väntar på att industrin ska förhandla
fram sitt ”märke” så att man har
något att förhålla sig till. Parterna
börjar skriva debattartiklar i tidningarna och säger så mycket kloka
saker att båda sidor förefaller ha
rätt i det mesta. Naturligtvis kryddar
man med lite mer agitatoriska fraser,
som när herr Klackenberg säger att
fackets lönekrav är ”helt orealistiska”,
medan herr Häggström kontrar med
att kraven ligger väl inom ramarna
för vad samhällsekonomin tål (utan att
närmare diskutera om kraven ligger
”inom ramarna” för vad många
butiker tål). Men i det stora hela känns
det som en repris av 2012, som var
en repris av 2011, som var...
SLHF är, som ni alla vet, inte
på något sätt inblandad i avtalsrörelsen. Vårt intresse är inte lika
allomfattande som Svensk Handels,
som ju ska tillvarata intressena
för enskilda butiker och för kedjor,
för detaljister som för grossister
och e-handlare, för dagligvarubutiker liksom för fackhandel. Vi är
bara intresserade av vad de drygt
200 privata dagligvaruhandlarna
i Stockholms län tycker.
Därför gjorde jag en egen liten
enkät för att få en uppfattning om
hur våra medlemmar ser på sex olika
avtalsfrågor. Jag vill inte påstå att
undersökningen är ”statistiskt säkerställd” för dagligvarubranschen –
och Svensk Handel gör naturligtvis
egna undersökningar (eller?) – men
ett visst intresse kan kanske svaren
ändå ha.
De två frågor som hade det absolut
största stödet bland köpmännen var
”Sänk OB-ersättningarna för att i
stället öka lönerna för kvalificerade
medarbetare” och ”Stoppa kravet
på rätt till heltid”. Båda frågorna
placerades som nummer 1 eller 2
hos mer än hälften av köpmännen
med en liten övervikt för OB-frågan.

Det mest intressanta här är naturligtvis att den första är en fråga – som
efter vad jag förstår – är en icke-fråga
på Svensk Handels agenda när det
gäller vad som ska diskuteras under
förhandlingarna!
När det gäller den andra frågan
tillsatte parterna en gemensam
arbetsgrupp i samband med förra årets
förhandlingar – och under tiden som
de funderar, jobbar Handels med kravet
på att begränsa möjligheten att anlita
bemanningsföretag.
De två frågor som av majoriteten
placerades som nummer 3 och 4 var
”Öka lönespridningen med en större andel
till kvalificerade medarbetare” och
”Teckna ett treårigt avtal”. Här förefaller
det som att Svensk Handel ligger väl
i takt med sina (privata) medlemmar
och jag önskar dem verkligen lycka till
i förhandlingarna. Gemensamt för både
OB-frågan och lönespridningsfrågan
är att de är två av de viktigaste frågorna
när det gäller att öka statusen på handeln
som karriärväg. Den tredje delen i det
arbetet är att ge medarbetarna mycket
goda möjligheter till kompetensutveckling – och där är handeln (och kanske
allra mest dagligvaruhandeln i Stockholm)
redan erkänt duktiga.
De återstående två frågorna placerades båda som prioritet 6 och betraktas
som minst viktiga av mer än 40 procent
av köpmännen. Den ena – ”Stoppa kravet på en extra semesterdag för de som
varit anställda i minst fem år” – känns
som en given kandidat att kasta in som
årets fackliga seger. Även det svaret
ligger helt i linje med ambitionen att
belöna duktiga och trogna medarbetare.
Vad det gäller den sista frågan så
måste jag erkänna att det nog var en
lite otydlig formulering när jag skrev
”Total löneökning i nivå med industrins
märke”. Om jag hade petat in det för
mig självklara ”högst” i frågan hade det
nog varit betydligt fler som prioriterat
den högre. Eller är det kanske så att våra
köpmän är så vana vid att betala duktiga
medarbetare löner över avtalet så att
de kan tänka sig generellt högre löner,
om det bara blir en mer ”kompetens-

belönande” profil på avtalet?
Det vore naturligtvis förmätet
av mig att dra allt för stora växlar
på resultatet av en ”minienkät” av
det här slaget. Men min personliga
övertygelse är att resultatet är
väldigt representativt för dagligvarubutikerna och även för de
mindre fackhandelsbutikerna.
Väldigt många köpmän är hjärtligt
trötta på att använda ett synnerligen begränsat löneutrymme till att
betala skolungdomar arbetsmarknadens högsta löner på lördagar
och söndagar (som verkligen inte är
obekväm arbetstid för en student),
så att man inte tycker sig ha råd att
betala de kompetenta och ambitiösa
ordinarie medarbetarna bra löner
under veckorna.
Inte heller kan jag begripa hur
en extra höjning av ingångslönerna
– och därmed ett ännu mindre
lönespann – kan ha något med
jämställdhet att göra. Jämställdhet är naturligtvis ”lika lön för lika
arbete”, men det är också ”olika
lön för olika arbete”. Det sista är
verkligen ett krav som jag tycker att
Handels medlemmar borde föra fram,
i stället för att i ännu högre grad
begränsa möjligheterna att ge lön
efter kompetens och ambition.
Sist och slutligen – när vi nu
talar om kompetens och ambition
– glöm inte bort att påminna dina
duktigaste medarbetare om att sista
dagen för ansökan om studiestipendier
via SLHF och Viktualiehandlarna är
den 25 februari. Glöm inte heller
att reservera den 27 april för SLHFs
årsmöte, så att du får vara med
och glädjas med alla duktiga
stipendiater. Har vi tur kan vi kanske
samtidigt fira en framgångsrik
avtalsrörelse 2013 och skåla för
vännerna på Svensk Handel.

Storbutik till Solna
– Vi siktar på en dagligvarubutik med en
totalyta på 3 500-4 000 m2, som lokaliseras i bottenvåningen till ett hus i den
östra delen av området, mot ÅF-huset. Vi
har varit i kontakt med de stora aktörerna
och det finns ett stort intresse, säger
Andreas Philipson, vd i Catena AB.
Ytan antyder väl en ICA Kvantum
eller en Coop Extra, måhända en Willys
eller Hemköp. Läget får betraktas som
bra och Catena uppger att det kommer
att skapas tillräckligt med parkeringsplatser. Lokaliseringen är ett alternativ
till att gå in i Mall of Scandinavia.
Kvarteret Stora Frösunda kommer
att bli en ny stadsdel som skapar en
fräschare Solna-entré från E4:an.
Marken ägs av Catena och omfattar
runt 53 000 m2. Detaljplanen antogs

av kommunstyrelsen i december 2012,
men har av grannar överklagats till
länsstyrelsen. Bygget kommer att ske
etappvis och i bästa fall kan dagligvarubutiken öppna 2015.
Planen medger runt 850 bostäder
och 70 000 m2 verksamhetslokaler
varav runt 10 000 m2 restauranger,
butiker och annan service, som lokaliseras till de nya husens bottenvåningar.
Det är inte aktuellt med någon galleria.
Övervåningarna i husen ska rymma
kontor och bostäder. Det blir också
en förskola och ett aktivitetstorg.
Området utgörs i dag av Bilias bilanläggning med drivmedelsförsäljning
och parkeringar. Bilverksamheten ska vara
kvar i nya och mer yteffektiva lokaler,
som anpassas till en stadsmiljö. n

Foto: Hasse Sandlund.

Fastighetsbolaget Catena planerar för en större dagligvarubutik i projektet Stora Frösunda i Solna.

Här planerar Catena för en dagligvarubutik med en totalyta på 3 500-4 000 m2.

Politiskt ja till stormarknad i Moraberg

Foto: Hasse Sandlund.

I slutet av 2012 fattade Södertäljes kommunstyrelse beslut om att verka för att en stormarknadsetablering kan ske i Moraberg Södra.

Området Södra Moraberg ligger på andra sidan av E4/E20, sett från volymhandelsområdet i Norra
Moraberg, varifrån bilden är tagen.

Moraberg Södra är ett område som ligger
på andra sidan av E4/E20 sett från det
befintliga volymhandelsområdet
i Moraberg Norra.
Samhällsbyggnadskontoret har
fått i uppdrag att ändra detaljplanen
i del av Moraberg Södra för att
möjliggöra en stormarknadsetablering.
Planarbetet kommer att ta hela 2013
och förmodligen en bit in på 2014.
Läget utgör trafikmässigt en utmaning
för kommunen och Trafikverket.

BYGGRÄTT PÅ 16 000 M2
Kommunen äger fastigheten och har
för avsikt att sälja den obebyggda
marken på 40 000 m2 till en aktör
eller exploatör. Byggrätten kommer
att uppgå till 40 procent av markytan,
det vill säga 16 000 m2. Av detta kan
då tänkas att en stormarknad tar
8 000-10 000 m2 medan resterande
yta kan rymma kompletterande handel.
Marken är kuperad och kommer
att kräva tämligen omfattande spräng-

ningsarbeten. Det konstateras att
läget finns intill den starkt växande
stadsdelen Glasberga och kan bidra
till ett bredare och mer attraktivt
utbud i närområdet.
Beslutet i kommunstyrelsen har
föregåtts av en handelsutredning,
som visar ”att etablering av större
dagligvaruhandel i olika stadsdelar
kan vara gynnsamt för balansen
i Södertäljes stormarknadsutbud”.
Enligt utredningen ”föreligger det
antagligen ingen risk för nedläggning av andra dagligvarubutiker
i Södertälje med anledning av en
stormarknadsetablering på den
aktuella platsen”. Den enda butiken
med bedömd omsättning som är nära
kritiska nivåer är Tempo i Fornhöjden.
Coop Konsum Folkparken i Rosenlund
är så ny att det bedöms svårt att
veta hur den långsiktigt kommer
att gå”. I utredningen bedöms dock
denna ligga ovanför kritiska nivåer.
CITY GROSS GRUNDTIPSET
Sedan en längre tid har ”alla” dagligvaruaktörer visat intresse för att

etablera sig i Moraberg Södra, till
och med ICA och Axfood, som är på
plats i närliggande Weda med
ICA Supermarket respektive Willys.
Bergendahls har för
Stockholmshandlar’n tidigare berättat
om intresset för att etablera en City
Gross i Södertälje – och det är nog
också grundtipset.
ICA Maxi och Coop Forum finns
redan i Vasa på andra sidan staden.
Coop menar att den nuvarande trafiksituationen och lägets ”ödslighet”
gör att platsen inte är aktuell för
deras vidkommande. Återstår då om
ICA tror att marknaden tål ytterligare
en ICA Maxi, som för övrigt också
finns på plats i Eriksberg i Botkyrka,
cirka en mil norrut.
Ett alternativt scenario är att
det inte blir en stormarknad utan
en storbutik, men då vill det nog till
att den backas upp av annan stark
handel på platsen. n
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Årsmöte och årsfest på
Historiska museet!
För första gången har Historiska museet valts ut som lokal för SLHFs årsmöte och
årsfest 2013. Vilken annan plats kan vara mer lämplig för en så anrik förening,
som startades för 120 år sedan?
Årsmötet och årsfesten genomförs lördagen den 27 april och inleds klockan 16.30 med årsmötet.
Som kvällens huvudunderhållare har engagerats Lennie Norman, men det blir också i vanlig ordning liveband och show samt dans. Inbjudan till årsmötet och årsfesten sänds ut till medlemmarna i slutet av mars.
Där kommer de närmare detaljerna om begivenheten att presenteras. Men notera redan nu dagen i almanackan!
Historiska museet ligger på Narvavägen 13-17 i Stockholm. Museets hemsida finns på www. historiska.se n

Lennie Norman
underhåller på SLHFs årsfest den 27 april.
Foto: www.lennienorman.nu

Ett nytt spännande år
i Färskvaruklubben

Stipendieansökan
25 februari!

2013 blir ännu ett spännande år för dem som är med i Färskvaruklubben inom SLHF.

Senast måndagen den
25 februari ska ansökan om
SLHFs utbildningsstipendier
vara föreningen tillhanda.

Årets första träff har redan
genomförts. Det var Lebeme
Mat & Dryck AB från Uppsala
som den 5 februari i Villa
Adolfsberg visade upp sitt
företag med ett sortiment av
norrländska specialiteter inom
kategorierna vilt, fisk, chark
och ostar från gårdsmejerier.
De lät också deltagarna smaka
på framför allt delikatessostar.
Företaget berättade även om
sin säljsupport, som bland
annat består i att svara för
butiksdemonstrationer i och
runt Mälardalen.
Här är några av de aktiviteter som finns med på det
preliminära programmet för
Färskvaruklubben under
2013:

• Fisk- och skaldjursprodukter
(5 mars).
• Sallader (9 april).
• Grillkväll – ett samarrangemang inom SLHF (14 maj).
• Studieresa till en köttproducent
(september).
• Leverantörsträffar (8 oktober
och 12 november).
• Traditionellt julbord (3 december).
Färskvaruklubben har i dag 50
medlemsbutiker. Men det finns plats
för fler. För endast 2 000 kronor om
året kan varje butik normalt sett sända
hur många personer man vill till de
olika träffarna. De börjar klockan 19
och pågår normalt ett par timmar,
oftast i Villa Adolfsberg eller hos en
leverantör i Stor-Stockholm. Minst en
gång om året genomförs en studieresa ut i landet, ibland även utomlands.

Färskvaruklubben verkar
för att öka medlemsbutikernas
kompetens inom primärt
färskvaruområdet. På träffarna
berättar och beskriver leverantören sin varukategori, historik
och utveckling. Deltagarna får
också möjlighet att smaka och
prova olika produkter. Det är
en i dubbel mening matnyttig
information som lämnas.
Och så får man på köpet träffa
kolleger och leverantörer.
Intresserade medlemmar,
som med sin butik ännu inte
är med i Färskvaruklubben, ring
SLHFs ordförande Calle Iveroth
på telefon 0708-70 88 69 eller
Kjell Jönsson på SLHFs kansli,
telefon 08-441 79 50. n

Stipendierna delas varje år ut till
medarbetare som arbetar i SLHFmedlemmars butiker. I år finns
det runt 1,2 miljoner kronor till
förfogande från Viktualiehandlarnas
Pensionsinrättning, Stiftelsen
Millie och Carl Palmérs Testamentsfond, Stiftelsen Sigurd Johanssons
Stipendiefond, Stiftelsen Otto
och Elsa Rietmanns Stipendiefond
och SLHFs egna fonder. Ytterligare
information samt ansökningsblanketter finns på SLHFs
hemsida – www.slhf.nu –
under avdelningarna ”Stiftelser
o Fonder” samt ”Stipendier”. n
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