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SLHF 125 år!

Foto: Martn Rosengren

• SLHF:s historiska 125:e årsmöte valde Catharina Berg till föreningens
första kvinnliga ordförande.
• Artisterna fick den gamla dynamitfabriken att koka.
• Magnifik jubileumsbok till alla medlemmar.
Läs mer om årsmötet, 125-årsfesten och jubileumsboken på sid 2, 4 och 5.

Willys till Vasa
Allt pekar på att det blir Willys som etablerar
på den lediga tomten på Vasa i Södertälje,
erfar Stockholmshandlar’n.
Försäljningen av den 20 000 kvadratmeter stora
tomten öster om Ica Maxi, med en byggrätt på 8 000
kvadratmeter, har dragit ut på tiden. Allt tyder nu på
att det enbart är Willys som är aktuella för att etablera
tomten, enligt vad Stockholmshandlar’n erfar,
trots att kommunen många gånger har signalerat
att de gärna ser en inbrytning från Bergendahls,

2ICA växer i Väsby?

med hänvisning till en starkare mångfald på marknaden. Axfood bekräftar också intresse för Vasa.
– Vi letar ständigt efter platser att etablera nya butiker,
gärna i områden och på orter som har en expansiv
tillväxt. Vasa är definitivt en sådan plats, säger Axfoods
presschef Claes Salomonsson.

inblandade aktörer vill se en etablering från Willys,
säger Michael Johansson, etableringsstrateg på
samhällsbyggnadskontoret i Södertälje.

Kommunen har tecknat ett intentionsavtal med option
på en tomtförsäljning till TK Development Sweden
AB, som i sin tur förhandlar om vidareuthyrningen.
– Jag kan inte bekräfta något ännu, men jag vet att

En trolig stötesten och anledning till förseningen av
processen är sannolikt tomtens geotekniska beskaffenhet, som har utretts på initiativ av aktuell intressent.
Området vilar på en gammal sjöbotten och befintliga
aktörer på Vasa har haft stora problem med sättningar
och ett återkommande reparationsbehov av opålade
kringytor. n

2125-årsboken till alla

6Stipendiater gör succé

Större Ica-proﬁler till Väsby?
Ica kan komma att flytta fram positionerna i flera olika lägen i Upplands Väsby.
Fastighetsbolaget Profi driver en detaljplaneprocess för att utveckla handelsplatsen Infra City
vid E4 och för att tillföra bostäder till området,
samråd blir till hösten.
– Vi har jobbat länge med utvecklingen utifrån
många parametrar och vi kommer även att utveckla
handeln i området, säger Thomas Jonasson,
marknadschef på Profi.
Projektet borde öppna för en uppgradering och
ett möjligt profilskifte för Ica Supermarket Format
i Infra City. Fredrik Boestad, handlare i butiken
och medlem av styrelsen i Ica-handlarnas Förbund,
lämnar emellertid inte några besked om detta.

– Det är väl innehållet snarare än profilen som är
avgörande, jag har inga klara planer för butiken,
säger Fredrik Boestad.
Klart är i alla fall att Micael Sahlén, handlare
bakom Ica Kvantum i Väsby Centrum, har idéer om
en totalförnyelse och en uppgradering till Ica Maxi.
– Jag har lyft frågan med fastighetsägaren och
etableringsavdelningen men inget är klart ännu,
säger Michael Sahlén.
– Det här är min vision för att täppa till på marknaden efter Ica Maxi Arlandastad. Jag vill växa
där jag är, och ska jag utveckla dit jag vill så måste
det bli en konvertering till Maxi, med investeringar

från fastighetsägaren bland annat i form av ett
p-hus, utvecklar Micael Sahlén.
För övrigt har NCC:s stora planer för det nya
handels- och logistikområdet Älvsundadalen,
på andra sidan motorvägen sett från Infra City,
grusats. Kommunen vill i stället huvudsakligen
satsa på bostäder, varför det troligen enbart kan bli
aktuellt med områdeshandel i mindre skala där.
Ny dagligvaruhandel av områdeskaraktär kan även
tillkomma till det nya stationsområdet som nu är
under utveckling i Upplands Väsby. n

Foto: Proﬁ

Infra City vid E4 förnyas.

Jubileumsboken till alla medlemmar
Alla medlemmar i SLHF får Björn
Edstas praktverk, jubileumsboken Mat, människor och handel
i Stockholm under 125 år.

Foto: Martin Rosengren

Inför SLHF:s 125-årsjubileum tog sig författaren
Björn Edsta an det mastodontiska uppdraget att
teckna föreningens historia. Den nya boken
beskriver även det omgivande samhället, maten och
människorna, varför den alla gånger kan intressera
en vidare krets än bransch- och föreningsaktiva
läsare.

Alla medlemmar i SLHF får den fina jubileumsboken.
”Kanske känner ni igen en del av berättelserna och
förhoppningsvis får ni en intressant resa i historien
om Stockholms livsmedelshandel” säger författaren
Björn Edsta.
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Björn Edsta är känd i branschen bland annat
för boken Sista striden för Coop, som han skrev
tillsammans med Nils Eric Näslund.
Jubileumsboken utgör en bred och hisnande berättelse
om Sveriges väg från fattigdom under slutet av
1800-talet, hela vägen via världskrigen och
fram till köpfesterna under 1980- och 90-talen,
huvudsakligen berättas historierna utifrån
handlarnas perspektiv. Framme vid 2000-talet
är vi plötsligt väldigt långt ifrån handelsboden
på hörnet med varor i lösvikt.

Björn Edsta tittar även in i framtiden i ett avslutande kapitel, med hjälp av intervjuer med välkända
och aktuella branschprofiler.
Ganska lätt kan vi förutse hur det skall bli om
tio-femton år, men ju längre fram vi blickar desto
svårare blir det, enligt Björn Edsta.
– Hur ska vi kunna göra en prognos när vi inte vet
om allt som sker inom områden som påverkar handeln?
Vad kommer att påverka oss lika mycket som
datoriseringen eller internet gjort? Som redan finns
utvecklat och klart, fast vi inte har en susning om
det?, frågar sig Björn Edsta.
Samtliga deltagare vid SLHF:s årsmöte och årsfest
fick med sig ett exemplar av boken hem.
– Medlemmar som inte var på festen kan hämta
sin bok på kansliet, säger SLHF:s vd Ragnar Fransson.
Utomstående kan köpa boken via kansliet för
250 kronor. n

Folk & butik
• ARLANDASTAD. Unibail-Rodamco säljer sin
sista Eurostopanläggning till Arlandastad Holding.
Fastigheten vid Arlanda har haft en plågsam
utveckling och Ica Maxi har lämnat fastigheten.
Den nya ägaren ska satsa på event och utökat
hotell. Handeln är sannolikt historia, enligt
tidningen Fastighetsvärlden.
• SKÄRHOLMEN. Netto invigde i Skärholmen
Centrum den 31 maj. Därmed har kedjan nu fyra
butiker i Stockholms län.
• DJURGÅRDSSTADEN. Coop
med butikschef Felix Hartzell
i spetsen invigde den nya
butiken på 850 kvadratmeter
i Norra Djurgårdsstaden den
23 mars. Butiken når upp till
Miljöbyggnad nivå Guld, den högsta nivån i Swedish
Green Building Councils svenska system för
miljöcertifiering av byggnader. n Foto: Coop

Bakslag för Ica
i Trygg Hansa-huset
Icas etablering i Trygg Hansa-huset på Kungsholmen har stött på patrull eftersom länsstyrelsen
har bifallit överklaganden från grannar.
Länsstyrelsen bifaller överklaganden som invänder
mot befarat ökade trafik- och bullernivåer. Ica är nu
den enda dagligvaruaktör som är aktuell att etablera
i Trygg Hansa-huset, enligt vad Stockholmshandlar’n
erfar, men nu kan projektet alltså försenas.
– Vi har tagit del av länsstyrelsens beslut gällande
bygglov om ändrad verksamhet i del av fastigheten.
Vi för nu dialog med Stadsbyggnadskontoret om
lämpliga villkor förknippat med ett godkänt bygglov
enligt föreskrifter från länsstyrelsen, säger
Erik Ullsten, talesperson för projektet hos fastighetsägaren Areim. n

Orminges nya livsmedelsdestination

Gotska Fastighets AB vann markanvisningstävlingen
gällande Orminge Centrums nya signaturbyggnad med
lägenheter, kontor, p-garage och cirka 3 000 kvadratmeter handel i markplan.
Bolaget väger just nu två olika alternativ mot varandra
när det gäller handelsplanet.
– I det första alternativet delar vi upp bottenvåningen
i mindre enheter. Vi tänker oss att hyresgästerna skall
vara en sammansättning som inriktar sig både mot
ekologiskt tänkande men också mot fritidsliv, säger
Anders Dahlström, vd på Gotska.
– Som ett andra alternativ ser vi framför oss att större
delen av bottenvåningen reserveras till en ny daglig-

varubutik. Vi kommer inte att kunna gå vidare förrän,
i bästa fall, till hösten när det gäller hyresgästsammansättningen, fortsätter Anders Dahlström.
Axfood och Willys måste omlokalisera eller lämna
Orminge, som Stockholmshandlar´n tidigare meddelat,
eftersom det så kallade Hantverkshuset kommer att
rivas. Om Axfood ska få till en omlokalisering till höghuset gäller det alltså att Gotska väljer alternativ två,
oavsett om det skulle handla om en Willys eller
en Hemköp.
Projektet ingår i den första etappen av Nacka kommuns
planprogram för området. Ambitionen är att skapa ett
urbant stadsdelscentrum med bland annat Hammarby
Sjöstad som förebild.
Stora Coop har en stark position i dagens centrum,
utanför planområdet finns även en Lidl. n

”Som gjord för
hängmattan”
Så har vi då firat föreningens 125 år med
pompa och ståt. Jag har enbart fått positiv
respons från de festdeltagare jag träffat,
så jag tror verkligen att det var en mycket
lyckad tillställning.
Tillsammans med Björn Edsta har jag ägnat
mycket tid åt att djupdyka i 125 års lysande
historia, men efter vår härliga Jubileumsfest
riktar vi blickarna fullt framåt. Vi ägnar
sommaren åt att vårda Adolfsberg genom att
måla om, bygga om köket och övervåningen
och sköta underhållet av huset. Janne och
jag tar också lite semester, men bortsett från
vecka 30 kommer kansliet att vara bemannat.
Efter en (förhoppningsvis) solig och skön
sommar drar vi igång höstens verksamhet
med fester, golf, seminarier och studieresor.
Utifrån de resurser vi disponerar har vi ett
mycket ambitiöst program från mitten av
augusti fram till jul. Våra klubbar fungerar
lysande, Adolfsberg utnyttjas allt mer och
på Regeringsgatan är varenda kvadratmeter
kontor uthyrd till väldigt trevliga företag.
Det känns som att vi kan se fram emot
hösten med tillförsikt.
A propos Björn vill jag påminna de medlemmar som ännu inte fått jubileumsskriften
att det går bra att hämta ett ex på kansliet.
Boken är – tycker jag – alldeles väldigt bra
och ger en intressant sammanfattning
av vad som hänt inom föreningen och inom
Stockholmshandeln under modern tid.
Den är som gjord för bläddrande i hängmattan under semestern.
Jag önskar er alla en riktigt skön sommar,
och hoppas att vi ses framåt hösten när
strömmingen surnat och kräftorna rodnat.

Illustration: Kirsh+Dereka Arkitekter

Fastighetsbolaget Gotska projekterar nu den
16 våningar höga byggnaden som uppförs
i Orminge Centrum, som får någon form av
livsmedel i markplan.

NÅGRA RADER FRÅN VD
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E-Types generösa show fick den gamla dynamitfabriken att koka. Och Harlem Hotshots dansade lindy hop för att illustrera en svunnen tid.

Historiskt och sprakande
125-årsjubileum
SLHF:s 125:e årsmöte har valt föreningens första kvinnliga ordförande. Inget krut sparades under den efterföljande
jubileumsfesten i Alfred Nobels gamla dynamitfabrik.
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Årsmötet valde Catharina Berg, Ica Nära Rösjöhallen,
till ny ordförande efter Calle Iveroth, som ju meddelat att han önskade avgå. Ett historiskt val,
eftersom Catharina Berg därmed blev föreningens
första kvinnliga ordförande på 125 år.
– Jag vill tacka alla för förtroendet. Och tack Calle,
det har varit fantastiskt att jobba med dig i styrelsen.
Det är en ära att få fortsätta ditt fina arbete,
sa en något rörd Catharina Berg.

Årsmötet inleddes med en tyst minut för den bortgångne handlaren Sigge Johansson, vars engagemang för föreningen inte minst visats genom
hans stipendiefond.

Årsmötet på Sheraton leddes av Ragnar Fransson,
Calle Iveroth samt Olavi Ruuskanen Peldán.

Den ekonomiska redovisningen lämnade flera
styrkebesked, trots negativa nyckeltal. Omsättningen
minskade till 16,9 miljoner kronor (17,3). Resultat
före bokslutsdispositioner och skatt blev 4,6 miljoner
kronor (5,8), resultat efter skatt 1,8 miljoner kronor
(1,8), och bokfört eget kapital -3,1 miljoner kronor (-5,0).
– Vi investerade åtta miljoner kronor i fortsatta
reparationer och förbättringar av fastigheten på
Regeringsgatan, men lyckades trots det amortera
ned lånen med planerade tre miljoner kronor,
sa SLHF:s vd Ragnar Fransson.

Lars Thelin, som suttit i styrelsen sedan 2000,
hade också meddelat att han önskade avgå,
han avtackades tillsammans med Roine Eriksson,
tidigare styrelsemedlem, som nu lämnade uppdragen inom stiftelsestyrelserna.

Komikern Mikael Tornving, kvällens konferencier,
bjöd på en spännande och humoristisk odyssé genom
den 125-åriga historien, med avstamp från några
olika delar SLHF:s nysläppta praktverk och jubileumsbok Mat, människor och handel i Stockholm under
125 år (läs mer om boken på sid. 2). Samtliga deltagare fick också med sig ett exemplar av boken hem.
– Den här typen av böcker tenderar att bli lika roliga
som grannens gamla dia-semesterbilder. Men den här
boken är allt annat än tråkig, den angår inte bara
er handlare eftersom den även beskriver maten,
människorna och historien, på ett fantastiskt sätt,
sa Mikael Tornving, varpå författaren Björn Edsta
belönades med rungande applåder.
Mikael Tornvings tidsresa ackompanjerades av ett
antal spektakulära artister. Framme vid 1960-talet
överraskade Claes-Göran Hederström med att äntra
scenen, han framförde sin superhit ”Det börjar likna
kärlek banne mej”, med samma energi som på tiden
det begav sig.

Efter avslutat årsmöte följde en kortare promenad
till stadshuskajen, för en behaglig båtfärd med
förfriskningar till vackra Vinterviken i Gröndal.
Festvåningen Winterviken med stjärnkrögaren
Markus Aujalay i spetsen hade förberett en superb
jubileumsmeny.

Kvällens stora överraskning var ändå E-Type,
som fick Alfred Nobels gamla dynamitfabrik att
skälva betänkligt, kanske belastades fastigheten
mer än under dynamitproduktionens glansdagar.
E-Types framträdande var generöst inramat och
tempot ökades successivt. När han slutligen
levererade finalen var det många som behövde
fylla på vätskedepåerna i baren.

Mikael Tornvings historiska odyssé var laddad
med humor och värme.

Festen skulle förstås fortsätta fram till småtimmarna,
för alla som så önskade. n

Miljonregn på Sheraton
Vid SLHF:s årsmöte utdelades utbildningsstipendier till ett värde av över 1,8 miljoner kronor
till 50 stolta stipendiater.
Stipendierna delades ut till medarbetare från
SLHF:s medlemsbutiker från Viktualiehandlarnas
Bidragskassa med drygt 1 100 000 kronor, från
Stiftelsen Milli och Carl Palmérs Testamentsfond
med nära 500 000 kronor, från Stiftelsen Sigurd
Johanssons Stipendiefond (+ Småfonderna) med
75 000 kronor, från Ica Skolan med drygt 100 000
kronor och från Stiftelsen Otto och Elsa Rietmanns
Stipendiefond med nära 60 000 kronor.
Totalt fördelades 1 850 500 kronor mellan 50
stipendiater vilket ger en snittsumma på drygt
37 000 kronor.
Stipendiater i bokstavsordning:
Mattias Adolfsson, Ica Kvantum Tyresö (EFF),
Aleksander Andersson, Ica Maxi Värmdö (LU), Rebecca
Asp, Ica Supermarket Aptiten (KLU), Jonas Backlund,
Gällnö Handelsbod (Digital PR), Linnea Billgren,
Ica Supermarket Fridhemsplan (BLU), Anko Boskma,
Ica Supermarket Saltsjöbaden (EFF), Alexander
Bäckgren, Ica Kvantum Lindingö (EFF), Josefine Collin,
Ica Supermarket Vårberg (FLU), Sigurd Drivenes,
Ica Supermarket Käppala (EFF), Qais Ebadi,
Ica Supermarket Ringen (BLU), Weis Ebadi, Ica Supermarket Ringen (BLU), Marcus Eberoth, Ica Nära Riddaren
(LU), Madeleine Ekwall Nordqvist, Hemköp Hornstull
(LL), Andreas Eliasson, Ica Supermarket Kvarnen (BLU),
Jessica Eng, Hemköp Sabis Fältöversten (FS), Kevin
Fredriksson, Ica Nära Hornstull (EFF), Sam Fägerblad,
Ica Kvantum Täby C (FLU), Edin Hasic, Ica Supermarket
Salem (LU), Tobias Hellgren, Ica Supermarket Aptiten
(BLU), Linda Jansson, Ica Supermarket Ringen (PU),
Max Johansson, Ica Supermarket Enskededalen (EFF),

Tarjei Kaasa Slemmelid, Hemköp Sabis Fältöversten
(FS), Goran Karim, Ica Maxi Barkarbystaden (BLU),
Caroline Legnestam, Ica Supermarket Stop (PU), Caroline
Lindström, Ica Nära Finnboda (EFF), Jonny Liström,
Ica Nära Rösjöhallen (BLU), David Magnusson, Hemköp
Sabis Fruängen C (FS), Linda Matsson, Ica Supermarket
Salem (BLU), Joakim Metz, Ica Kvantum Lidingö (FLU),
Matilda Mollberg, Ica Maxi Häggvik (BLU), Gunilla Nilsson,
Hemköp Sabis Gullmarsplan (FS), Sandra Nordén,
Ica Kvantum Åkersberga (Mitt personliga ledarskap),
Sofia Nordin, Ica Supermarket Hagsätra (EFF), Filip
Nyberg, Ica Nära Humlegården (LU), Robin Ollenberg,
Ica Nära Sätra (BLU), Johan Rosén, Ica Supermarket
Solbo (FLU), Robin Segefalk, Ica Kvantum Haninge
(BLU), Johanna Sjöholm, Ica Supermarket Hagsätra
(FLU), Jessica Stenström, Ica Supermarket Stop (BLU),
Felix Sundin, Ica Nära Axelsberg (EFF), Astrid Sveding,
Ica Supermarket Vanadis (BLU), Christopher Treschow,
Ica Kvantum Täby C (LU), Daniel Trygg, Ica Nära Lansen
(LU), Sigrid Vestberg, Ica Maxi Barkarbystaden (EFF),
Linn Wennegrund Wahl, Ica Supermarket Fridhemsplan
(BLU), Linda Werner, Ica Maxi Värmdö (LU), Christoffer
Westin, Ica Supermarket Kungsholmstorg (FLU),
Jimmy Westman, Hemköp Hornstull (LL), Theres Wiroth,
Hemköp Sabis Fruängen C (FS), Tove Åström,
Ica Supermarket Stop (BLU). n
FOTNOT: Förklaring till förkortningar av kursnamnen
(värde i kronor inom parentes). Ica Skolan: BLU = butiksledarutbildning (48 750), EFF = effektiv butiksdrift (19 375),
FLU = företagsledarutbildning (50 000), KLU = kassaledarutbildning (23 125), LU = ledarutveckling (48 750),
PU = personlig utveckling (26 875). Axfoodakademien:
LL = Ledarskap och lönsam försäljning (27 500),
FS = Förtroendefullt samarbete (21 125).

Femtio stolta butikstalanger erhöll stipendier vid SLHF:s årsmöte och 125-årsjubileum. Foto: Martin Rosengren.

Calle Iveroth lämnar över ordförandekluban till Catharina
Berg...

…och Catharina avtackar företrädaren Calle.

Nya SLHF-styrelsen
Årsmötet valde alltså Catharina Berg till ny
ordförande efter Calle Iveroth. Därtill valdes
och välkomnades Frank Thelin och Peter Frej
som nya suppleanter till styrelsen, eftersom
även ledamoten Lars Thelin önskade avgå.
SLHF:s styrelse består av följande ledamöter
fram till årsmötet 2018 (om ej annat anges
är ledamoten tidigare vald till 2018).
Ordförande: Catharina Berg, Ica Nära
Rösjöhallen (fyllnadsval 2017–2018).
1:e v ordf: Magnus Agrell, Ica Supermarket
Käppala (fyllnadsval 2017–2018).
2:e v ordf: Ove Ekman, Hemköp Telefonplan
(omval 2017–2019).
Ledamöter: Hans Lundgren, Ica Nära
Karlaplan (omval 2017–2019), Jan Lindberg,
Ica Supermarket Fridhemsplan (nyval
2017–2019), Fredrik Olsson, Hemköp Vendelsö
(fyllnadsval 2017–2018), Ann-Christine Grau,
Ica Nära Söderberga.
Suppleanter: Frank Thelin, Hemköp Huddinge
Centrum (nyval 2017–2018), Peter Frej,
Ica Nära Stavsnäshallen (fyllnadsval).
Självskriven ledamot enligt stadgarna:
Seniorklubbens ordförande Olavi Ruuskanen
Peldan.
Styrelsen för seniorklubben valdes enligt
följande (om ej annat anges är ledamoten
tidigare vald till 2018).
Ordförande: Olavi Ruuskanen Peldan.
Ledamöter: Ulla Lundh (omval 2017–2019),
Kjell Andersson (omval 2017–2019), Bengt
Wessman, Börje Ahlén.
Suppleanter: Göran Sjöqvist (omval 2017–2019),
Inga Svensson. n
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SLHF-adepter som gör
SLHF har gynnat Stockholmsbutikerna med utbildningsstipendier till anställda sedan 1960-talet.
Här är sex före detta stipendiater som just nu skördar framgång som nya handlare.
ANDREAS GRUBER hade testat vingarna som
butikschef inom snart sagt alla kedjor och profiler,
när han ägnade en del av sommarsemestern 2015
åt att googla på lediga lokaler. Hemköp Sabis
Brevik, Lidingö, hade redan fattat beslut om
nedläggning när Andreas Gruber tog kontakt.
– Jag hade två veckor på mig att komma överens
med fastighetsägaren, Hemköp, och med den
tidigare ägaren. Tidspressen var nog bra, det fanns
ingen tid att tveka och jag stöttades av min sambo,
allt var förstås ett gemensamt beslut.
– Jag hade en tilltro till att jag skulle klara det,
jag har jobbat upp flera butiker som gått dåligt
tidigare, framförallt inom kooperationen.
Hur har det gått?
– Det har gått jättebra, vi har ökat försäljningen
och lönsamheten och vunnit kundernas förtroende.
Ägarbytet blev kanske ett uppvaknande för kunderna
också, de förstår nog att de måste vara lite lojalare
om butiken ska bli kvar, avslutar Andreas Gruber,
som erhöll stipendium för kursen Diplomerad säljare
2005 och för en butikschefsutbildning 2007.

SUSAN BARDEVIK var den som tog rodret som
handlare vid etableringen av Ica Nära Finnboda
i Nacka i september 2015. Innan dess hade hon
jobbat 14 år på Ica Nära Karlaplan, ”andra svängen
i butiken”, varav tolv år som butikschef. Susan
Bardevik erhöll BLU-stipendium 2003 och LUstipendium 2005.
– Handlarplanerna väcktes långsamt efter LU.
Efter möjligheten att prova på allt när det gäller
ansvarsdelen som butikschef blev det till slut
ett naturligt steg.
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Och den nya butiken har fått en synnerligen stark
start i varvsarbetarnas gamla matsalslokal i Finnboda.
– Det har varit jättehäftigt att sätta allt från grunden
och lokalen är helt fantastisk med ljusinsläpp från
sju meter höga spröjsade fönster. I början fick vi
chansa en del, då vi inte hade någon statistik
att luta oss mot.
– Jag har gått över i eget ägande efter 1,5 år,
allt har gått över alla förväntningar, säger Susan
Bardevik.

JOAKIM SKOTTE erhöll BLU-stipendium 2008,
på BLU blev han också kursetta. Några år senare
när Joakim Skotte hade fyllt 24 stod lusten att
bli egen handlare i full blom. Då hade han en
butikschefsliknande roll hos Hans Roosmark
på Vi Sjöbergshallen.
– Hasse hade släppt upp mig på handlarnivån,
jag fick vara med honom och lära mig i alla forum
och nätverk. Helt oförskämt började jag att ringa
på butiker som jag såg inte gick så jättebra,
utan att ha en krona på kontot.
Vid en påringning till Vi Alléns Livs i Täby blev
det napp, även om inte den dåvarande ägaren
var beredd att lämna butiken helt.
– Jag tog ett blancolån och vi körde tillsammans
i ett år, innan jag tog nya blancolån över och förbi
öronen för att bli egen. I början frågade faktiskt
några kunder om jag jobbade i butiken eller om
det var prao.
Joakim Skotte har lyft Hemköp Alléns omsättning
från 19 till nära 38 miljoner kronor netto. Joakim
Skotte uppmärksammades i riksmedia genom
att placera besprutade vindruvor från Hemköps
annonsblad bland kemtekniskt i butiken.

Den 1 juni konverterade han butiken till Ica Nära.
– Driften blir effektivare med Ica, vilket gör att
jag kan fokusera ännu mer på etik och hållbarhet.
Joakim Skotte väljer att hålla lönsamheten kring
300 000–500 000 kronor. Resten återinvesteras
i butiken.
– Det viktigaste för mig är att erbjuda en ren och
fräsch butik och att utveckla mig som handlare,
avslutar Joakim Skotte.

TOMAS TARALDSSON gick in som ny handlare
på Ica Nära Axvall mellan Skövde och Skara i maj
i fjol. I bagaget hade han erfarenhet från nyetableringarna av Ica Nära respektive Ica Supermarket i
Sjöstaden, samt en period hos Ica Maxi i Södertälje.
Tomas Taraldsson erhöll LU-stipendium 2014.
– Jag hade sökt några butiker innan, jag åkte och
tittade på butiken och fick en bra magkänsla direkt.
– Med facit i hand var det ett väldigt bra val. Vi har
ökat 35 procent enbart genom att fylla upp butiken
och justera öppettiderna, nu har vi börjat investera
också.
Hur ser du på framtiden?
– Målet är att nå 20 miljoner kronor i omsättning
men det kan bli mer, vi startade från 13,5 miljoner.
Om tre år tror jag att jag är någon annanstans,
närmare Stockholm. Men det blir inget impulsbeslut, magkänslan ska vara rätt nästa gång
också, avslutar Tomas Taraldsson.

FREDRIK HALVARDSSON har också skolats hos
Ica Supermarket Sjöstaden. Han erhöll FLU-stipendium
2015 och har nu tagit över Ica Nära Likenäs Allköp
i Värmland tillsammans med sambon Anton Selberg.
Det tidigare handlarparet hade drivit butiken i 46 år.

fss
sta
Gu
as
Nikl

on

, Ic

Tom
a
aN

ära

Plus

le.

ldss
on, Ica
Nära Axvall.

r ds
lva
Ha
rik
Fred
aten

handlarsuccé

i
Stipend

, G äv

sT
a ra

s

on
,

Butiken är en utpräglad säsongsbutik tack vare
att den ligger nära Branäs skidanläggning,
som noterade nytt besöksrekord i vinter.
– Vi fick en drömstart och har blivit väldigt varmt
mottagna av kunderna. Just nu sätter vi rutiner
och jobbar för att vara på topp med allt vi har,
samtidigt som vi planerar en stor förnyelse.
Vi ser fram emot kommande vintersäsong då vi
ska vara mycket bättre förberedda.
– Vi jobbar mot två kundsegment, turisterna
kommer från hela riket, men vi får aldrig glömma
bort den fasta kundbasen. På glesbygden fordras
en annan typ av engagemang, vi måste bidra till
bygden också och vi lägger mycket tid och kraft
utanför butiken.
– Handlarlivet blir bara roligare och roligare,
ju mer man kommer in i det, avslutar Fredrik
Halvardsson.
En tredje före detta stipendiat med bakgrund från
Ica i Sjöstaden är NIKLAS GUSTAFSSON, som erhöll
LU-stipendium 2012. Handlardebuten skedde på Ica
Nära Siljan, där han vände utvecklingen och ökade
försäljningen från 16 till 25 miljoner kronor netto
under fyra år.
Nu har Niklas Gustafsson antagit utmaning nummer
två, han har tagit över Ica Nära Plus i Gävle.
– Jag kände mig redo för nästa nivå, en större
utmaning, och ett steg på vägen tillbaka till
Stockholm.

Närmast väntar ett ansiktslyft i hela butiken och
insatser för att effektivisera driften. Vi har ett
blandat kundunderlag med varierande inkomster,
det känns som att vi måste ha allt och att vi ska
vara bra på allt, avslutar Niklas Gustafsson.
Tre nya handlare har alltså skolats på Ica i Sjöstaden,
med handlare Thomas Widlund i spetsen, och med
stöd från SLHF.
– Branschutbildning via Ica Skolan har betytt
oerhört mycket för mig personligen, och det vill jag
föra vidare till mina anställda. Tack vare stipendier
från SLHF har jag kunnat hålla ungefär en dubbelt
så hög utbildningstakt som jag annars hade haft
råd med, säger Thomas Widlund.
– Att hjälpa hungriga unga talanger till sin första
egna butik har blivit ett konkurrensmedel för mig
när det gäller rekryteringen av de bästa medarbetarna. Stoltheten när de lyckas är oerhört härlig
och det engagemang de tillför butiken på vägen
dit är värt besväret att leta upp nya talanger,
fortsätter Thomas Widlund.
– Stipendieverksamheten har en oerhörd betydelse
för Stockholmshandeln, dels för att man uppmuntrar
vidareutbildning av personalen, dels för att man
höjer statusen på handelskarriären, säger SLHF:s
vd Ragnar Fransson.
– Inte minst viktigt är att stipendiaterna ställs
i fokus på SLHF:s årsmöte och årsfest, de hyllas
vid en elegant galamiddag, en händelse som inte
är allt för vanlig för butikspersonal, avslutar
Ragnar Fransson. n
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SLHF:s
stipendieverksamhet
SLHF har delat ut stipendier sedan
början av 60-talet. Först genom gåvor
från ättiksfabrikörerna Winborg och från
köpmannen Emil Gesters familj, sedan
genom den Jubileumsfond som startades
vid 90-årsjubiléet, 1982.
Men riktig fart tog stipendieverksamheten
först 1989 då Carl Palmér i sitt testamente lämnade drygt åtta miljoner kronor till
understöds- och utbildningsändamål.
År 2000 skapades Sigge Johanssons
Stiftelse och 2009 Rietmanns Stiftelse.
Totalt uppgår SLHF:s Stiftelser idag till
drygt 32 miljoner kronor, och man har
genom åren totalt delat ut närmare
15 miljoner kronor i stipendier.
Till det kan läggas Viktualiehandlarna
som delat ut stipendier sedan 1998 till
ungefär samma målgrupp med gissningsvis 10–11 miljoner kronor.

Ica Nära Plus i området Bomhus söder om Gävle
omsätter just nu 42,3 miljoner kronor netto,
rullande tolv.
– Det långsiktiga målet är att nå 60 miljoner.
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Laddat för
en härlig höst

Calle tackar för
13 intensiva år
Calle Iveroth har nu lämnat över efter
13 år som SLHF:s ordförande.
– Det finns många fina och starka minnen
att sortera.
Calle Iveroth invaldes till SLHF-styrelsen 1999
och blev dess ordförande 2004.
– Det första och viktigaste uppdraget som ny
ordförande blev att rekrytera Ragnar som ny vd.
Några år senare var det dags att passera ännu
en milstolpe, i och med köpet av Villa Adolfsberg.
– Det finns många fina och starka minnen att
sortera. Men kanske är köpet av Adolfsberg det
roligaste av allt, och att vi har fått det att fungera
så bra, när det gäller medlemsnyttan såväl
som kansliverksamheten.

En het höst väntar,
med en efterlängtad
premiär för SLHF-golf!
Efter önskemål från många medlemmar
arrangeras nu för första gången SLHF-golf.
Inbjudan är utsänd, premiäromgången
avgörs på Salems Golfklubb den 14 september,
först till kvarn gäller, så skynda att anmäla
till kansliet.
– Vi testar, finns det intresse så blir golfen
ett återkommande arrangemang. Vi har ett
antal hålvärdar som kommer att hitta på roliga
saker, prisbordet ordnar vi själva genom att
alla deltagare tar med en ﬂaska vin, säger
Jan Lindberg, Ica Supermarket Fridhemsplan,
ledamot av SLHF-styrelsen och ansvarig för
SLHF-golfen.
Bocka även för några andra viktiga höst-datum
redan nu, väl mött!
• Surströmmingsfest 17 augusti.
• Kräftskiva, 6 september.
• Färskvaruklubbens studieresa till Finland,
10–12 september.
• Seminarium om nya köldmedieregler,
26 september. n

Calle Iveroth avser även att lämna över ordförandeskapet i Färskvaruklubben, men han kommer
att vara fortsatt aktiv inom föreningen ändå.
– Vi kommer att ses även framöver och jag sitter
kvar i stiftelsestyrelserna och i styrelsen för
Stockholms Viktualiehandels Societet. Det blir
inga som helst fritidsproblem, jag har ju mina
gamla bilar att skruva på också.
Hur känns det nu?
– Det känns bara bra, jag har gjort mitt och
Catharina är väl förberedd. Jag vill tacka alla för
den här tiden och ett särskilt tack till Ragnar,
vi har jobbat väldigt bra ihop under alla år. n

Foto: Catharina Berg.

Planeringen för ett generationsskifte i butiken,
Ica Nära Nyckelby på Ekerö, har startat. Allt för
att den gradvisa överlämningen till dottern och
sonen ska ske så smidigt som möjligt.

Vårfest med grill
SLHF:s vårfest blev en regnig historia, men
humöret var på topp ändå. Ansiktsmålningen
var en succé både för stora och små och
grillmästare Olavi Ruuskanen Peldan, tillika
Seniorklubbens ordförande, grillade tappert
i regnet. n

Sommaravslutning
med rekord
Karriärklubben satte nytt
deltagarrekord med en av
landets mest eftertraktade
föreläsare, PG Wettsjö,
som dragplåster.
PG Wettsjö sätter försäljning och kommunikation
i ett kundperspektiv och ger åhöraren verktyg för
att överträffa huvudpersonernas – kundernas –
förväntningar. PG Wettsjö är en av grundarna av
EQP Business School och han har flera gånger
blivit nominerad som Sveriges bästa talare.
Föreläsningen på Adolfsberg lockade 54 unga
butikstalanger, vilket innebär nytt deltagarrekord
för Karriärklubben.
– Det var jättelyckat, föreläsningen var väldigt
uppskattad och den var laddad med mycket humor.
Det var många som besökte oss för första gången,
och som sa att de skulle komma igen. Maten var också
jättebra, folk ville inte gå hem när kvällen var över,
säger Malin Palmqvist, Hemköp Vendelsö, och medlem
av klubbstyrelsen. n

Damträff med vin
SLHF:s Kvinnliga nätverk samlade i mars ett
trettiotal glada damer som provade och lärde sig
mer om franska viner under Kajsa Netterbergs ledning.
Under kvällen serverade också sminkösen Madeleine
Nilsson en rad fiffiga hudvårds- och sminktips. Efteråt
bjöds det på lite mat och det blev en härlig kväll.
Alla kvinnor inom SLHF är varmt välkomna till
Kvinnliga nätverkets träffar, mejla Catharina Berg på:
catharinaberg37@hotmail.com n

Nytt från Seniorklubben
Efter sommaruppehåll återkommer vi med
nya aktiviteter i höst, bland annat skaldjursfrossa och höstresa till Andalusien.
Vi planerar även teaterbesök i Stockholm,
eventuellt Åbo eller Helsingfors.
Trevlig sommar, glöm inte bort
att ta den dagliga promenaden!
Olavi Ruuskanen Peldan,
ordförande i Seniorklubben.
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