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6 butiker i loppet
Fastighetsdirektör Johan Augustsson och Lidl trampar
på etableringsgasen i Stockholm, Lidl satsar nu mycket
krut på att komma in tidigare i byggprocesserna.

Lidl har minst sex Stockholmsbutiker i pipeline:
Kungsängen: Lidl bygger enligt det nya
konceptet för att ersätta den stängda enheten.
Projektet har försenats i flera omgångar, nu
planeras invigning i början av 2017.
Täby, Viggbyholm: Lidl etablerar i nytt bostadsområde vid E18. Detaljplaneprocessen pågår.

Uppväxlingen
Efter några mellanår trampar Lidl nu åter etableringsgasen i botten,
med särskilt fokus på Stockholm.
Lidl förstärker fastighetsavdelningen med ett 15-tal
nya medarbetare för att klara expansionsmålen.
– Vi siktar på att öka antalet butiker från
168 till 200 inom 4–5 år. Stockholm och Göteborg
är prio ett eftersom vi är svagt representerade här,
i Malmö ser det till exempel bättre ut, säger Johan
Augustsson, fastighetsdirektör på Lidl.

Samtliga citybutiker är nu omprofilerade, men flertalet friliggande koncept-enheter ser fortfarande
fram emot att hålla stängt i fyra dagar, för att
svida om till den nya kostymen.

Samtidigt rullas det nya interiöra butikskonceptet ut,
som Stockholmshandlar’n tidigare rapporterat.

Stockholmshandlar’n träffade Johan Augustsson
vid seminariet Köpcentrum och Butiker 2016,
Nya vägar för starkare handel, arrangerat av
tidningen Fastighetsvärlden, där han även medverkade i en paneldiskussion från scen. Johan
Augustsson deklarerade att Lidl kommer att göra
ansträngningar för att komma in tidigare i byggprocesserna. Vidare att kommunernas bostadsiver
rentav har blivit en större konkurrent om lägena,
än övriga konkurrerande aktörer.
– Kommunerna missar lätt att det behövs
en butik att handla i också, vi vill komma in
i ett tidigt skede i bostadsutvecklingsprojekten,
vi vill gärna vara först på plats, säger Johan
Augustsson.
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Lidls nya butikskoncept har försenat pågående byggprocesser. Vid de kommande etableringarna, närmast
att vänta i Kungsängen och Södertälje, siktar Lidl
på att nå den högsta BREEAM-certifieringen,
”Outstanding”.
– Hållbarhet är viktigt, bara en handfull fastigheter i Sverige når nivån i dag, för oss är det viktigt
att sätta den högsta nivån för att visa vad vi kan,
säger Johan Augustsson.

Barkarby: Lidl bygger nytt huvudkontor med
tillhörande konceptbutik, liknande butiken
i Kungsängen. Fastigheten projekteras i samarbete med arkitekt och kommun just nu.
Invigning 2018, ”förhoppningsvis”.
Södertälje, Blombacka: Invigning under
första kvartalet 2017.
Okänt läge: Lidl ser fram emot ytterligare ett
signerat kontrakt gällande Stockholm i samband med denna tidnings pressläggning,
uppger Johan Augustsson.

– Vi vill gärna äga bottenvåningarna, vi är
inte främmande för att bygga bostäder också om
det krävs av oss.
För att nå målen kommer man att fokusera mindre
på de klassiska Lidl-lägena, vid infarten till bostadsområdet, ofta i anslutning till en ”fin rondell”.
– Vi kommer att gå åt båda hållen, mer åt city
och mer åt de mer externa lägena, säger Johan
Augustsson.
Johan Augustsson signalerar också att fler befintliga enheter kommer att rivas för att ersättas av
den nya butikstypen.
– Det kan bli aktuellt, vi tar med oss erfarenheterna från omställningen i Kungsängen, avslutar
Johan Augustsson. n
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Sollentuna, Edsberg: Bygglovet blev klart efter
sommaren, upphandlingar pågår, butiken kan
inviga i slutet av 2017.

Vem blir trea på Vasa?
Ica Maxi och Stora Coop får ny konkurrens på handelsområdet Vasa i Södertälje.
City Gross är rimligen det hetaste tipset.
Södertälje kommun har tecknat ett intentionsavtal
med fastighetsbolaget TK Development Sweden AB,
om en tomtförsäljning om 20 000 kvadratmeter,
med en byggrätt om 8 000 kvadratmeter, öster om
Ica Maxi. Hela området är detaljplanerat för handel.

Fastighetsbolaget har startat en bygglovsprocess,
men köpeavtal kommer inte att ingås förrän bolaget
anger vilken dagligvaruaktör som ska bli hyresgäst. Sannolikt spelas de tänkbara aktörerna,
Axfood/Willys eller City Gross/Matrebellerna,
just nu ut mot varandra.

Södertälje kommun har gett TK Development en exklusiv option på att förvärva 20 000 kvadratmeter av
fastigheten Vasa 1:1 inom Vasa handelsplatsområde, öster om Ica Maxi. Avtalsområdet är markerat med röd
begränsningslinje på gällande detaljplan.

– Jag har inte något att berätta ännu, skriver
Dan Fæster, vd på TK Development, i ett mejl till
Stockholmshandlar’n.
– Det är ett krav från oss, vi vill veta vilka de
ska hyra ut till, vi vill se att det är någon som har
förmåga att hantera konkurrenssituationen. När vi
får reda på vilken aktör det handlar om, då kan det
bli affär ganska snart, säger Magnus Bengtsson,
chef projekt och exploatering på Södertälje kommun.
Bergendahls är omvittnat heta på att få till en första
etablering i Södertälje, de var högaktiva inom anbudsförfarandet gällande Moraberg Södra, där ju Ica Maxi
ändå drog det längsta strået. Willys finns i dag
representerade vid Weda respektive Södertälje Hamn.
– Vi vill öka konkurrensen, både inom Vasaområdet och i hela Södertälje, säger Magnus
Bengtsson.

Stora Coop Södertälje

ICA Maxi Södertälje

Bild: hitta.se

Ny butik

Blomsterlandet skrev i våras på för en etablering
på andra sidan Genetaleden, sett från Ica Maxi
och Stora Coop, med exponering mot E4. Här finns
ytterligare 16 000 kvadratmeter tomtmark till salu.
Nya Ica Maxi Moraberg, med Ica-handlare Markus
Lönnroth i spetsen, planerar att inviga i september
2017.
– Vi har bra skjuts på marknaden just nu,
Södertälje har återhämtat sig starkt från den tidigare
negativa mediabilden, säger Magnus Bengtsson. n

Heta Täby
Efter några års stiltje börjar det
nu röra på sig igen när det gäller
Willys etablering på Reprovägen,
nära Täby centrum.

Etableringen bekräftas ännu inte av Willys.
Lidl kommer att etablera cirka 700 meter från
den nya Willys-butiken, samtidigt som Ica Kvantum
konverterar till Maxi, i Arninge. n
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Enligt den preliminära tidplanen kan det bli samrådsbeslut i år och ett antagande första kvartalet 2017.
– Planärendet är igång efter cirka tre år av stiltje,
säger Sture Wickman, vd på Naeco, som äger den
nuvarande fastigheten på Reprovägen, och som
redan 2013 bekräftade för Stockholmshandlar’n
att det finns ett avtal med Willys.

Willys får exponering mot rondellen på Bergtorpsvägen nära Täby centrum. Det tidigare galoppfältet, på andra
sidan rondellen, får cirka 6 000 bostäder och 4 000–5 000 arbetsplatser, inom ramen för megaprojektet Täby
park, med första inflyttning 2019.

Din röst kan höja
medlemsnyttan

Willys omlokaliserar
Willys flyttar och lägger sig mitt emot Stora Coop i Åkersberga.

Willys omlokaliserar för att etablera mitt emot
Stora Coop på Pilstugetorget, på andra sidan
Roslagsvägen sett från Coop och ÖoB.

Coop har sannolikt mått ganska bra av att ligga
först i trafikflödet, med god tillgänglighet från
Roslagsvägen, alltsedan invigningen på Pilstugetorget, 2012.
– Det är ingen nackdel att vi hamnar närmare
konkurrenten, men framförallt får vi bättre tillgänglighet och bättre parkeringsmöjligheter,
säger Johanna Eurén.
Willys uppger inte när invigningen kan ske,
annat än att det blir under 2017. n
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Coop är i dag den första dagligvarudestinationen
i Åkersberga, för all trafik från Stockholm eller
Norrtälje via E18. Willys ligger drygt 700 meter
närmre Åkersberga centrum, i Rallarens köpcentrum som byggdes 1995. Rallaren saknar egen
anslutning till Roslagsvägen, bilisterna måste
bland annat runda en OKQ8-mack för att hitta in
till parkeringen.
– Vi bygger en mer ändamålsenlig butik,
en standard-Willys om cirka 3 500 kvadratmeter,

säger Johanna Eurén, kommunikationsansvarig
på Willys.

Bygget i full gång, Coops flaggor vajar från andra sidan om Roslagsvägen. Willys flyttar drygt 700 meter
i Åkersberga för att etablera mitt emot Stora Coop och Pilstugetorget.

Islossning i Bergshamra
Kommunstyrelsen fattade i augusti beslut om att
ge byggnadsnämnden i uppdrag att gå vidare med
att ta fram en detaljplan för en ny butik.
Nuvarande Ica Nära Bergshamra tampas med
550 kvadratmeter säljyta, fördelade på två plan,
i fastigheten som är byggd 1988.
Bo Eriksson, handlare i butiken sedan år 2000, har
länge stångats för en modernare och rymligare butik.
– Äntligen, det är första gången som alla berörda
är överens om att det ska hända något, säger
Bo Eriksson.
Nu siktar Bo Eriksson på cirka 900 kvadratmeter
säljyta och nyinvigning 2018–2019, i bästa fall.

I beslutet poängteras att den befintliga butiken
ska vara öppen fram till dess att den nya invigs.
Samtidigt projekteras 100–150 nya lägenheter
i området.
– Bergshamra har varit eftersatt, de boende är
besvikna och man har bland annat bildat Bergshamrapartiet. Nu finns äntligen en positiv vilja, även om
jag är väl medveten om att det kan bli förseningar,
avslutar Bo Eriksson. n

A propos Adolfsberg så vill jag slå ett litet extra
slag för att använda dessa förnämliga lokaler inte
bara för privata ändamål utan också för butikens.
Vi tar gärna emot såväl ledningsgruppsmöten som
utbildningsdagar och andra personalaktiviteter.
Det finns t.ex. fortfarande en del lediga dagar
i november/december för julfester, även om det
börjar bli ganska fulltecknat. Vi håller också
på att ta fram ett antal ”paket” för personalaktiviteter som vi hoppas kunna sjösätta inom
en inte allt för avlägsen framtid. Prata gärna
med Janne som är lokalansvarig i första hand,
så kan han ge er en del tips.
Och när jag nu är inne på avdelningen tips vill
jag passa på att ”lobba” lite för den enkät som vi
kommer att skicka ut till alla aktiva medlemmar
under oktober. SLHF är en förening med bra
resurser och en engagerad styrelse. Ambitionen
är att skapa så mycket medlemsnytta som bara
är möjligt, men det är inte alltid så lätt att veta
vad ni medlemmar vill. Därför håller vi på att ta
fram en liten ”frågesport”, och uppskattar verkligen
om du tar dig tid att svara på den. Och om det är
så att du har några funderingar som inte täcks
upp bland frågorna så är det bara att skriva.
Det vi ber om tar inte så många minuter, men era
svar kan bli till en mycket stor nytta för styrelsens
framtida arbete. Och det är inte så ofta vi besvärar
er med enkäter, det är tio år sedan sist.
Slutligen vill jag uppmana er att redan nu boka
in den 6 maj 2017. Då kommer vi att avhålla vårt
årsmöte, som inte blir vilket årsmöte som helst,
utan vårt 125:e. Naturligtvis kommer det att följas
av en hejdundrande jubileumsbankett. Du som
varit på våra tidigare årsfester vet att det brukar
vara mycket trevliga tillställningar, och när det är
125-årsjubileum så sparar vi inte på krutet.
Det blir en fest du inte vill missa!
Ha det bra!

Foto: Martin Rosengren

Nu påskyndas arbetet för att skapa en modern
Ica-butik till södra Bergshamra i Solna.

Så har då höstsäsongen dragit igång, och det
med besked: 45 personer på surströmming,
120 på kräftskivan, Färskvaruklubben har haft
grillkväll med Tulip och snart åker vi på studieresa till Kroatien. På helgerna avlöser bröllopen
varandra här på Adolfsberg, och för övrigt är
lokalen flitigt använd av våra klubbar och
medlemmar. På Regeringsgatan har vi just satt
igång renoveringen av den sista kontorsytan som
inte uppdaterats sedan Alecta flyttade ut, och vi
har alla lokaler uthyrda till väldigt bra företag.
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Full fart och vind i seglen för Hemköp. Vd Thomas Gäreskog ser fram emot ett ännu
mer intensivt 2017. Han talar gärna om långsiktighet, stabilitet, uthållighet.
Privat har han genomfört En svensk klassiker.
– Det blir inga sprinterlopp för mig, säger Thomas Gäreskog.
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Gäreskog
”gnetar på”

Vändpunkten för Hemköp kom något år innan
Thomas Gäreskog tillträdde som vd alldeles
i slutet av 2012.
Just nu är det verklig fart och vind i seglen.
– Vi har haft en trend av stadigt ökad försäljning
där vi även har fått med oss lönsamheten. Första
halvåret i år så hade vi den starkaste utvecklingen
i hela branschen, det är förstås väldigt glädjande,
säger Thomas Gäreskog.
– Vi har butiker som ligger rätt i tiden, i bra
lägen nära kunden, det är enkelt, snabbt och
effektivt att handla i våra butiksformat, fortsätter
Thomas Gäreskog.
Den snabba förnyelsen av butiksnätet är en viktig
faktor bakom dagens framgång, enligt Thomas
Gäreskog.
– Vi har förnyat många butiker, satsat mycket
på manuella punkter och färdigmat, varm och kyld
mat i bufféer, många butiker motsvarar nu fullskaliga lunchrestauranger, med stark försäljning
av varm mat även under eftermiddagarna, allt det
här har varit väldigt framgångsrikt.
Är handlarna med på tåget?
– Ja, förnyelsen av de egenägda butikerna löper
vidare enligt plan under de kommande tre åren,
satsningarna har även gjort handlarna intresserade,
de ser att vi bygger fräscha butiker som ökar
försäljningen. Nu har vi en ganska lång lista med
handlare som vill förnya enligt konceptet som är
skalbart, handlaren förnyar i den grad som motsvarar behovet och beroende på vad plånboken
medger.
Drygt två tredjedelar av Hemköpsbutikerna är
i dagsläget handlarägda. På Stockholmsmarknaden
är fördelningen 23 egenägda mot 27 handlarägda.
Thomas Gäreskog menar att de två ägarmodellerna ger spänst och styrka till organisationen.
– Vi talar om ett Hemköp och min uppgift är
att optimera omsättningen inom båda ägarformerna.
Butikscheferna är kanske lite försiktiga med vad
de tycker, det är inte handlarna, och det ger bra
spänst till diskussionerna.
Handlarna jobbar väldigt nära kunden, de känner
snabbt av marknadens svängningar, enligt Thomas
Gäreskog.
– Jag har en modell och förankringsprocess för att
träffa handlarna inom olika forum, jag tycker att det
har fungerat bra hittills, utan alltför stora dispyter.
Inga nackdelar med två modeller?
– Nackdelen kan vara att det i vissa lägen går
lite långsammare, förankringen tar längre tid.
Handlarna kan bli lite frustrerade, men å andra sidan
tar det ofta lite längre tid, om man ska göra det bra.
Thomas Gäreskog har haft mandat från stämman

att sälja tio butiker per år enligt 91-9-modellen.
I Stockholm har bara tre butiker sålts, Hemköp
Farsta Centrum, Hemköp Gesters, Hägersten, och
Hemköp Hallonbergen, där handlaren ganska snart
blev tvungen att kasta in handduken och stänga.

Just nu sjösätts Hemköps satsning på e-handel,
ett fullsortimentserbjudande som lösplockas hos tre
Stockholmsbutiker, nämligen Hemköp Djurgårdsstaden, Hemköp Torsplan och Hemköp Stäket,
Järfälla, som får en drive thru-lösning.

Lite skralt med tre butiker i Stockholm, varav två
lever vidare?
– När vi gjorde kartläggningen visade det sig att
det är lättare att hitta lämpliga butiker ute i landet.
Stockholmsmarknaden är ganska het, vilket gör att
de butikerna blir dyrare, därmed kan det vara svårare
att hitta en handlare, säger Thomas Gäreskog.
Hemköp köper tillbaka en butik för motsvarande
en årsvinst. Men vid en försäljning kan köpeskillingen bli en helt annan.

Kommer satsningen en aning sent?
– Man kan nog säga att det är bra tajming,
marknaden är igång, fler och fler kunder ser att
det här är en möjlighet för att underlätta inköpen.
Matkassarna som lanserades i augusti, bland de
bästa matkassarna i branschen vill jag påstå,
har redan slagit väl ut, säger Thomas Gäreskog.

Är det rimligt?
– Vi har en kalkylmodell som är godkänd av aktieägarna, köpeskillingarna blir lite olika i modellen,
det finns butiker som har sålts för en årsvinst också.
Min bedömning är att de som har köpt ut butiker
enligt 91-9 nu, de har fått marknadsmässiga priser.
Vi har inget intresse av att övervärdera, för oss är
det ju viktigt att vi skapar långsiktig lönsamhet
tillsammans.
– Vi undersöker även om det går att få till någon
nyetablering, med 91-9-handlare från start, fortsätter Thomas Gäreskog.
Thomas Gäreskog håller med om att hans ledarskap
harmonierar ganska väl med avgående koncernchefen Anders Strålmans tal om att bygga långsiktigt,
”sten för sten”. Thomas Gäreskog har ungefär samma
inställning till vd-jobbet som han har i löparspåret.
– Det blir inga sprinterlopp för mig, jag satsar
på uthållighet, jag gnetar på.
Hemköp har under senare år satsat mycket på
långsiktighet, stabilitet och struktur, särskilt har
det gällt driftsfrågor, grunden i verksamheten,
enligt Thomas Gäreskog.
Den långsiktiga planen innebär också att
varumärkesplattformen får en rejäl översyn.
– Arbetet har pågått under det senaste året,
vi har samlat in mycket data genom olika fokuskundgrupper, vi har identifierat en kundmålgrupp
som heter ”Den ambitiösa matälskaren”, som ligger
väl i linje med hur vi vill att varumärket och butikerna
ska utvecklas, avslöjar Thomas Gäreskog.
Hållbarhet genomsyrar alla satsningar, Hemköp har
stora framgångar inom ekologiskt och vegetariskt
just nu, enligt Thomas Gäreskog.
– Vår bedömning är att det i dagsläget inte finns
någon som är riktigt bra på att kombinera inspiration
och hållbarhet, där ser vi en stor potential för oss.
– Hållbarhet, men utan negativa pekpinnar.
”Krav” kan ju till exempel uppfattas som – kravfyllt
– vi vill att det ska kännas lustfyllt, förtydligar han.

Vid en summering av de första vd-åren återkommer
Thomas Gäreskog till det där med stabilitet och
långsiktighet.
– Vi har skapat en trygghet och stabilitet i verksamheten som gör att våra medarbetare har en bra
framtidstro och att man känner att Hemköp är ett
företag som har framtiden för sig.
Stabiliteten gynnas också av att Hemköp har skrivit
ett nytt och sjuårigt avtal med handlarna ur den
före detta Vi-föreningen, avslöjar Thomas Gäreskog.
Avtalet gäller från den 1 januari 2017.
Året som kommer blir intensivt. I Stockholm
sjösätts prestige-etableringarna Nacka Forum och
Mörby, blivande Danderyd centrum, där Hemköp
ometablerar i samband med totalförnyelsen.
– Processerna är långa, men nästa år skjuter det
fart ordentligt, det blir ett intensivt etablerings- och
förnyelseår för Hemköp, det blir det mest intensiva
året hittills för mig, avslutar Thomas Gäreskog. n

Thomas Gäreskog
Född: 1961, i Gävle.
Bor: Villa i Uppsala
Familj: Hustru Maria, kvarvarande dotter Julia
och Emeline, som är utflugen.
Utbildning: Ekonomiskt gymnasium, en mängd
interna utbildningar inom Ica, exempelvis
FLU, externa utbildningar inom ekonomi och
marknadsföring. ”Jag har även gått en styckarutbildning faktiskt, även om jag aldrig fått
användning för den”.
Karriär: Vd Hemköp, 2012, försäljningschef
2010, regionchef Hemköp i Stockholm, som intro
till Axfood-sfären. Butikschef, Ica Kvantum,
Uppsala, samt förtroendevald inom Kvantumprofilen.
Fritid: Familjen, ganska mycket idrott, löpning,
skidor, rullskidor när det saknas snö, har
genomfört En svensk klassiker.
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Koncentrationen på topp på Villa Adolfsberg.

Hög klubbstämning
på Villa Adolfsberg
Torsdagarna innebär ofta veckans höjdpunkt för medlemmarna i Bridgeklubben, som nu söker nya spelare.
– Det är roligare ju fler vi blir, säger Bridgeklubbens ordförande Bengt Wessman.
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Ordförande Bengt Wessman hälsar välkommen till höstens första och efterlängtade torsdagsbridge på Adolfsberg.

Hälften av medlemmarna i SLHF:s Bridgeklubb
måste enligt stadgarna komma från SLHF:s ordinarie
medlemsled.
– Därför söker vi nya spelare som är SLHF:are
i första hand. Vi kan fylla upp med utomstående
spelare till 50 procent och alla som spelar med
oss måste bli medlemmar i SLHF, förklarar Bengt
Wessman.
Nybörjare är varmt välkomna. I dag finns 35 aktiva
spelare i föreningen, alla seniorer, men klubben välkomnar gärna även yngre och yrkesaktiva medlemmar.
– Nybörjaren kan sitta bredvid och lära sig
till en början, yngre spelare är välkomna, även om
man kanske inte kan göra sig fri från verksamheten
varje torsdag, säger Bengt Wessman.
– Vi har fantastiskt roligt, det är en härlig
social gemenskap. Hur dåligt spelet än går,
så längtar man alltid till nästa torsdag, fortsätter
Bengt Wessman.

Folk & butik
• NORRTÄLJE. Stora Coop invigde på den nya
handelsplatsen Norrteljeporten den 1 augusti.
Coop har därmed omlokaliserat till den södra
infarten från Knutby torg i norr, på motsatt sida
om motorvägen, sett från Ica Kvantum Flygfyren.
Stormarknadschef Johan Berggård ansvarar för
den nära 4 000 kvadratmeter stora butiken.
• VEDDESTA. Miatmissionen (Axfood tillsammans
med Stadsmissionen) öppnar den 27 september
en ny ”social supermarket” i Veddesta, Järfälla,
i Willys Hemmas tidigare lokal. Butiken ersätter
temporärt den nedbrunna butiken i Rågsved, men
Matmissionen söker redan nya lägen, eftersom
centrumgallerian ska rivas om ett år.
– Vi ville komma igång så snabbt som möjligt,
Willys ställer upp med lokal och hyra, och har
även hjälpt till med delar av inventarierna, säger
Claes Salomonsson, presschef för Axfood.
• VÄRMDÖ. Butikschef Camilla Mathsson med
ledningsgrupp är i full färd med att förbereda City
Gross entré på Värmdö Marknad, i Coop Byggs
tidigare lokaler. Rekryteringen är i det närmaste
klar. Butiken om cirka 5 400 kvadratmeter totalyta
och 3 700 kvadratmeter säljyta inviger ”under
hösten”. Därmed når City Gross upp till totalt sex
butiker i Stockholms län, City Gross Mat i Vällingby
medräknad.

Under budgivningen byggs en ”bro” inom bridgeparen, i det här fallet visar bilden Bengt Wessman med parkamraten
Göran Sjöquist.

• STOCKHOLM. Åsa Dupree är sedan den 1 juli
Ica-handlarkompanjon med maken Garth Dupree,
Ica Supermarket Sabbatsberg.

Spelet kan synas vara en aning komplicerat.
Det finns hundratals böcker om bridge.

Bridgeklubben

Vad är det som är tjusningen?
– Det är spänningen, att se vilka kort man får och
resultatet, man vill helst komma till så kallad utgång,
den modige kan göra en dubbling. Om man så har
spelat i 30 år, man blir aldrig fullärd, säger Bengt
Wessman.

Startade: 1999, av dåvarande ordföranden
i Seniorklubben Rolf Stagman och Staffan Linde,
Ica Kvantum Viksjö.

Vårsäsongen avslutas traditionsenligt med en
kryssning med Viking Cinderella, höstsäsongen
brukar avrundas med ett julbord.
Torsdagsträffarna kryddas ofta med olika
pristävlingar, Bridgeklubben har tidigare även
arrangerat kurser i Bridge.
Bridge påminner om vanlig whist, att namnet
på engelska betyder ”bro” är ingen tillfällighet;
genom den så kallade budgivningen bygger man
”en bro” till sin partner.
– Det gäller att man fungerar ihop inom paret,
säger Bengt Wessman.

Kontakt: Kontakta Bengt Wessman,
08-510 505 71, bengt.o.w@telia.com.

Många SLHF-spelare är så bitna att de spelar flera
gånger i veckan, på andra håll. Ulla Stjernstedt spelar
två gånger i veckan på hemmaplan, i Vällingby,
men framhåller torsdagarna på Adolfsberg som
favoriter.
– Vi har så mycket glädje och värme här, men
jag viker tre dagar i veckan åt bridgen, mer än
halvtid! n

Ordförande: Bengt Wessman.
Övrigt: Bridgeklubben träffas på torsdagar
mellan 10.00 och 15.00 på Villa Adolfsberg.

• NY KONCERNCHEF. Klas Balkow ersätter Anders
Strålman som vd och koncernchef för Axfood AB,
från och med mars 2017. Klas Balkow är sedan
2007 vd och koncernchef för Clas Ohlson. n

Nytt från Seniorklubben
När både kräftor och surströmming har klarats av,
ser vi nu fram emot höstens kommande aktiviteter:
•
•
•
•

Skaldjursfrossa, 19 oktober klockan 13.00.
Teaterbesök, 29 oktober.
Teaterresa, Hjalmars Revy i Örebro, 12 november.
Möta Våren-resa, håll utkik efter inbjudan
som kommer snart.

Glöm inte de uppfriskande promenaderna,
ha en trevlig höst!
Olavi Ruuskanen Peldan, ordförande i Seniorklubben
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Kräftrekord!
SLHF:s kräftskiva samlade nytt deltagarrekord, 120 anmälda som lät sig väl smaka
av Olavis specialkokta Klosterkräftor från
Vättern. Styrelsen passade upp och tillsammans med Seniorklubben såg man till att
såväl mat och dryck som snapsvisor flödade
i en jämn ström. Många valde att sitta ute
på terrassen, och de sista gästerna gick
inte förrän marschallerna brunnit ut och
mörkret lägrat sig över Adolfsberg. n

Pantrarna jubilerade
Handelspantrarna firade 25-årsjubileum på Villa Adolfsberg den 1 juni.
Gruppen samlades i trädgården för jubileumsdrink,
samtidigt som Sten Rydberg, programansvarig för
gruppen, höll ett anförande med historiska tillbakablickar och glimtar från de första 25 åren.
Kamratföreningen grundades 1990 av fyra personer,
nyblivna seniorer, men som ville fortsätta att följa
utvecklingen av branschen, nämligen Bertil Lundberg,
Jon-Erik Dahl, Sven Lind och Åke Hellström.
Intentionerna från det första sammanträdet den
1 januari 1991 gäller ännu, gruppen ska samla deltagare från hela branschen, från butiksled såväl som
leverantörsled. Riktpunkten är 15 medlemmar för att
hålla administrationen enkel, medlemsförteckningen
har hittills samlat 37 namn, nuvarande och tidigare
medlemmar sammanräknat.

Otaliga träffar och studiebesök har arrangerats,
Handelspantrarna har även bjudit in många kända
föredragshållare, som Anders Svensson och ClaesGöran Sylvén, Ica, och Åsa Domeij, Axfood, för att
bara nämna några.
– Vi har varit bra på att få hit intressanta
branschprofiler. Att vi har fått tillgång till SLHF:s
lokaler har varit avgörande för vår existens, konstaterade Sten Rydberg i solen utanför Adolfsberg.
Gruppens nyaste medlem, Coops tidigare miljöchef
Mikael Robertsson, i dag fristående konsult och
vinimportör, hade förberett en lyxigare vinprovning
med tilltugg, som åtföljdes av kaffe och jubileumstårta. n

Vid SLHF:s tredje surströmmingsskiva
levererades lärorika fakta om ”suringen”,
nytt deltagarrekord samt kraftfulla
snapsvisor.

Foto: Ragnar Fransson

Bilden visar tre ledamöter ur Surströmmingsakademien. Längst fram står Ordensskalden
i Par Bricole, tillika ledamot på stol nr 11
Conny Roth, och läser ett ode till Suringen.
Han flankeras av Akademiens Preses Emeritus
Boo Dahlin och ledamoten på stol nr 8,
Lars G Ohlsson.

Foto: Catharina Berg

Flaggan i topp
SLHF:s trevliga vårfest samlade ett 70-tal deltagare, varav ett 15-tal barn. Olavi med kamrater
från Seniorklubben fixade grillning av både härliga
entrecoter och goda korvar med bröd och sallader till.
Gustav från Rösjöhallen var hus-trubadur och
promenerade runt mellan borden. För barnen fanns
det tipsrunda, barnlotteri, femkamp och årets mycket
populära nyhet – ansiktsmålning. Strålande solsken
och flaggan i topp, precis som det ska vara på
en vårfest. n

Suringens lov

Alla tre var högeligen involverade i allt från
potatiskokning till burköppning, och man
bjöd också på såväl trevliga fakta om surströmmingen som på kraftfullt framförda
snapsvisor till Suringens lov. Återigen slogs
deltagarrekord (om än bara med en person)
och det var 45 mycket belåtna deltagare
som lät sig väl smaka. n
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