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Ica Kvantum intar Kungsholmen?

Bild: Areim

Vy från Barnhusbron. Paviljongen och de underjordiska
planen ska öppnas upp för allmänheten, när drygt
10 000 kvadratmeter handelsyta skapas i Trygg Hansahuset. Fastighetsägarna har liknat den planerade
överbyggnaden med ”en fjäril som landar på den
brutalfunktionalistiska huskroppen”.

En 3 000 kvadratmeter stor dagligvarubutik blir dragplåster när det klassiska
Trygg Hansa-huset öppnas för allmänheten. Mycket talar för att det blir
Ica Kvantum som kniper läget.
Paviljongen vid hörnet av Fleminggatan och Scheelegatan kommer att bilda entré till det nya Trygg Hansahuset, med restauranger och rulltrappor som leder ned
till det nya handelsplanet om drygt 10 000 kvadratmeter. Dessa ytor ska invigas under kvartal två 2018,
enligt tidplanen.
Flertalet rykten gör gällande att det är Ica Kvantum
som är närmast ett signerat kontrakt, inte minst är
det många källor inom Ica som Stockholmshandlar’n
talat med, som lutar åt att utfallet kommer att bli detta.
En vit fläck på Ica-kartan skulle därmed täppas till,
tillsammans med Ica Maxi Lindhagen och kommande

Ica Kvantum på Magnus Ladulåsgatan på Södermalm,
får Ica i så fall till en kraftfull storbutikstrio i innerstaden.
Men från etableringsavdelningen är det ännu så länge
locket på.
– Inga kommentarer, säger Magnus Björklund, chef
etablering nordost, på Ica.
Slutförhandlingar pågår, enligt fastighetsägaren Areim.
– Vi har fört dialog med flera möjliga hyresgäster.
Intresset för ytorna är stort, vi kommer troligen att
kunna presentera aktörerna inom kort, säger Erik
Ullsten, talesperson för projektet på Areim.

Handelsplanet får även en bred mix av olika restaurangkoncept, olika typer av närservice, samt ett gym.
– Vi skapar en ny knutpunkt på Kungsholmen
med ett spännande innehåll, i stället för som i dag,
en plats som många bara passerar förbi. Fastigheten
skapades ursprungligen för dem som skulle jobba där,
nu river vi murarna och bjuder in allmänheten,
säger Erik Ullsten.
Under handelsplanet finns parkeringsytor, andelen
korttidsparkeringar kommer att motsvara handelsplanets behov, enligt Erik Ullsten.
Den planerade spektakulära överbyggnaden tillför
2– 4 plan nya kontorsytor, detaljplanearbetet pågår.
Entrépaviljongen och handelsytorna kan färdigställas
inom gällande detaljplan, fastighetsägarna Areim
tillsammans med Gamla Livförsäkringsaktiebolaget
SEB Trygg Liv arbetar med att bemöta överklaganden
gällande bygglovet.
– Läget är väldigt centralt och mixen av innehållet
kommer att bli en dragare i sig. Kungsholmen har
ett bra utbud, men det saknas en hubb som samlar
flera olika restaurangkoncept, saluhallsbutik och
närservice på ett ställe, säger Erik Ullsten. 

Hemköp till Vällingby
Byggherren Peab har tidigare uppgett för Stockholmshandlar’n att man projekterade för en butik om cirka
1 900 kvadratmeter totalyta. Nu planeras i stället för
en Hemköpsbutik om cirka 1 200 –1 300 kvadratmeter,
enligt Claes Salomonsson, presschef på Axfood.
Hemköp kommer att inviga under 2019, närmare datum
är inte fastställt. Butiksläget blir nära Råcksta

tunnelbanestation. Inga parkeringsplatser kommer
att knytas till butiken.
– Självklart är det ett bra läge med tanke på
såväl närheten till kollektivtrafik som det att butiken
etableras i ett mycket expansivt område. Det innebär
också 20–25 nya arbetstillfällen, säger Claes
Salomonsson. 
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Det blir Hemköp som öppnar nytt i Vällingby Parkstad, Råcksta.

Vällingby Parkstad växer fram runt Vattenfalls tidigare
kontorskomplex, området får omkring 1 400 nya bostäder.
Hemköp öppnar nära Råcksta tunnelbanestation under
2019.

4SLHF rankas högt

Styrelsen har fullt upp med att analysera svaren från medlemsenkäten och förbereda SLHF:s 125-årsjubileum.
– Det finns att jobba med, säger SLHF:s ordförande Calle Iveroth.
SLHF:s jubileum kommer bland annat att högtidlighållas genom en jubileumsbok som tecknar den
125-åriga historien på ett intressant sätt, avslöjar
Calle Iveroth.
– Författaren Björn Edsta är i full färd med att
skriva och gräva i arkivet. Björn Edsta är bland annat
känd för boken ”Sista striden för Coop”, som han
skrev tillsammans med Nils Eric Näslund.
– Det blir ett storstilat jubileum med en magnifik
jubileumsfest. För övrigt firar ju även Ica 100-årigt
jubileum nästa år, säger Calle Iveroth.
Föreningsekonomin ser fortsatt stabil ut och det
är full fart när det gäller bägge fastigheterna, enligt
Calle Iveroth.
– Bokningarna av Adolfsberg är täta och vi har
bra hyresgäster på Regeringsgatan som genererar
stadiga intäkter. Vi investerar i nya bjälklag till
gården på Regeringsgatan, vi förbereder även en
ombyggnad av köket på Adolfsberg som kommer
att göra det mer lättjobbat.

SLHF:s fonder går också bra, enligt Calle Iveroth.
– Det är snart dags att söka stipendier, och det
ser ut att bli bra med pengar att utdela, även i år.
Ica Nära Nyckelby, butiksrörelsen på Ekerö som Calle
Iveroth med familj driver i fjärde och femte generation,
har en gynnsam utveckling.
– Vi ökar tre procent i år, det får man vara nöjd
med. Men det gäller att samla i ladorna, jag tänker
inte minst på den nya lagstiftningen när det gäller
kylgaser.
– Det kostar tre till fyra miljoner kronor att byta
kylsystem för en liten Nära-butik, det gäller att vara
ute i god tid också, prislappen kommer säkert bara
att bli dyrare, fortsätter Calle Iveroth.
Ica Nära Nyckelby måste även ta en tung investering
och flytta drivmedelspumparna.
– De har stått på samma ställe i 60 år, men
nu säger Brandmyndigheten att de ligger för nära
butiken. Alternativet är att sluta med drivmedel, men
det känns inte rätt. Vi är den yttersta macken på ön,
pumparna bidrar till butiken, även båtfolket kommer
med sina dunkar till oss, säger Calle Iveroth.

Branschläget ser på det hela taget ganska positivt
ut, tror Calle Iveroth.
– Det ser väl ganska ljust ut för flertalet aktörer,
Hemköp är vassa och duktiga, ”Ica-systemet” med
91/9-upplägg skapar nog ett starkt intresse bland
många handlare även hos dem. Lidl fortsätter att ta
för sig på marknaden. Det är ganska tyst om Coop
just nu, man hör inte så mycket, men möjligen är de
något på spåret.
Svaren från medlemsenkäten som nyligen genomfördes kommer att bli en viktig nyckel för styrelsen
i arbetet med att öka medlemsnyttan ytterligare,
enligt Calle Iveroth.
– Analyserna blir en god hjälp för oss att dra
slutsatser av, det finns mycket att jobba vidare med.
Avslutningsvis, en varm julhälsning från ordföranden
till alla som är knutna till föreningen:
– Jag vill tacka alla på kansliet och i styrelsen
för i år, och önska dem och alla medlemmar en riktigt
god jul och ett gott nytt år! 

Folk & butik
• MÄRSTA. Ica Kvantum med Ica-handlaren
Conny Holmlund i spetsen invigde i Märsta
den 16 november.
– Vi har fått en riktigt bra start med 65
välrekryterade och hungriga medarbetare.
Vi lever fortfarande i ett bygge, men i mars
inviger centrum med nya goda grannar som H&M, Intersport,
Dressman och Lindex, säger Conny Holmlund. Ica Maxi
i Arlandastad stängde den 12 november.
• ÅKERSBERGA. Nu står det klart att Ica Maxi etablerar
intill Stora Coop vid Pilstugetorget i Åkersberga, efter att
ha förvärvat mark från den lokala bilhandlaren Aftén Bil.
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Willys omlokaliserar från Rallarens köpcentrum och lägger sig mitt
emot Coop och Ica på andra sidan Roslagsvägen, som tidigare
meddelats. Ica uppger ingen tidplan för etableringen och lämnar
inga besked om befintliga Ica Kvantum i Åkersberga centrum,
även om en konvertering till Ica Supermarket förstås ligger
nära till hands.
– Tidplanen är inte klar, och det finns inget beslut om den
befintliga butiken ännu, säger Magnus Björklund, chef etablering
nordost, på Ica.
Willys-bygget ser ut att fortskrida med raskt tempo, möjligen
kan de öppna redan till sommaren. Det vore nog ganska modigt
att gå in med dagligvaror till Willys nuvarande läge, möjligen
kan man tänka sig en enklare butik med helpallsprofil, som kan

starta med låga initialkostnader, troligast då en Matrebell.
Ingen ny aktör är emellertid klar, uppger fastighetsägaren.
• TORSPLAN. Willys Hemma öppnade på Torsplan den
10 november, butiken ligger mitt emot Axfoods huvudkontor och Hemköp Torsplan.
• SICKLA. Paradiset öppnar i januari butik nummer tre
i Sickla Köpkvarter, precis som Stockholmshandlar’n
spekulerade om innan offentliggörandet.
• FLEMINGSBERG. Handlarduon Henric Rydberg med fadern
Claes-Göran Rydberg invigde Ica Maxi i Flemingsberg,
Huddinge, onsdagen den 23 november. 
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Laddar för jubileum

SLHF:s ordförande Calle
Iveroth, här vid en Dodge Dart,
1967, samlar veteranbilar och
motorcyklar i lador och garage,
rariteterna finns utspridda lite
varstans där de får plats.
– Det är avkoppling för mig,
att gå ut och skruva lite på
fritiden, det kan man ju inte
göra med dagens fordon.

Matvärlden till Haninge?
Starka rykten talar för att Matvärlden har en etablering på gång i Haninge,
nära Ica Maxi och Biltema.

Ett julpyntat och
strålande Adolfsberg

Matrebellen Muhittin Tayli är handlaren bakom
Matvärlden-butikerna i Tensta och Veddesta,
den senare firade ettårsjubileum den 20 oktober.

Så är vi då återigen i juletid med allt vad det
innebär. I ett julpyntat och strålande Adolfsberg
avlöser tillställningarna varandra, och det är
väldigt skojigt att se att allt fler av våra medlemmar använder lokalerna för personalträffar,
ledningsgruppsmöten och andra trevligheter.
Vi har, i stort sett, haft fullbokat från mitten
av november och ända fram till julveckan.

Muhittin Tayli bekräftar att det finns expansionsplaner, men kommenterar inte uppgifterna om
Haninge närmare.
– Vi har planer på att expandera, särskilt i
Stockholm, vi är uppvaktade av många fastighetsägare som tycker vi har ett spännande koncept.
Uppgifterna gör gällande att Matvärlden ska etablera
på andra sidan rondellen och Gudöbroleden, sett från
infarten till Ica Maxi och Biltema. Intensiteten
i ryktesfloran ger vid handen att planerna är långt
gångna. Men det finns ingen ny detaljplan, och
trafiksituationen är under utredning på grund av
köbildningar mellan Gudöbroleden och väg 73.

– Vi har varit i kontakt med dem, och även
med andra aktörer, men vi har ingen mark till
försäljning just nu eftersom området inte är
detaljplanelagt, säger Senada Custovićc.
Muhittin Tayli menar att Matvärlden-konceptet
leder utvecklingen inom dagligvaruhandeln,
när det gäller ”Världens mat”. Målet är att Matvärlden i Veddesta ska nå upp till 400 miljoner
kronor i nettoomsättning, år tre.
– De etablerade kedjorna slår sig ofta på bröstet
när det gäller ”Världens mat”, de har alla varit och
tittat på vår butik, många gånger. Vi följer inte
utvecklingen, vi leder den, säger Muhittin Tayli. 
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Inga officiella beslut eller offentliga handlingar
finns upprättade angående etableringen. Men
Senada Custovićc, etableringsansvarig på Haninge
kommun, bekräftar att det finns en kontakt med
Matvärlden i ärendet.

Hemköp förnyar
Hemköp planerar en omfattande förnyelse av minst tre egenägda Stockholmsbutiker under 2017.
Hemköp Stockholm City ska återta positionen som
kedjans främsta flaggskeppsbutik, butiken firar nyinvigning efter sommaren. Hemköp Haninge centrum
nyinviger under kvartal två, Hemköp Skanstull ska
vara förnyad och klar under kvartal tre.
– Stockholm är Sveriges mest expansiva område,
därför är huvudstaden väldig viktig för oss. Förutom
en helt ny butik i Nacka Forum satsar vi på ett flertal
omfattande upprustningar av Stockholmsbutiker,

varav Hemköp City kanske är den mest intressanta,
med tanke på läget som den butiken har, säger
Claes Salomonsson presschef på Axfood.
För övrigt har Hemköp just nu tre butiker
som är aktuella för försäljning till handlare med
91/9-upplägg. Ingen överlåtelse är dock aktuell
i Stockholm, det handlar i stället om Örnsköldsvik,
Härnösand och Torslanda. 

Nytt från Seniorklubben

Jag vill också passa på att tacka alla er aktiva
medlemmar som tog er tid att svara på vår medlemsenkät. Förhoppningsvis kommer ni att märka
att vi inte bara tagit till oss av alla rosor vi fått,
utan också av det ris och de mycket konstruktiva
förslag till förbättringar som kommit in. Under
det kommande året kommer vi bland annat att
göra Adolfsberg mer lättarbetat, vi kommer att
fräscha upp hemsidan och förhoppningsvis
arrangera några intressanta seminarier.
En av årets viktigaste händelser blir naturligtvis
föreningens 125-årsjubileum. Förberedelserna
har pågått under hela det gångna året, och vi
tror att det kommer att bli väldigt bra. Den stora
höjdpunkten blir Jubileumsbanketten i samband
med vårt årsmöte den 6 maj. Med tanke på att
tre av fyra som svarade på enkäten tyckte att vår
årsfest brukar vara mycket bra kommer säkert
trycket att bli högt för platserna vid denna fest
som blir den mest påkostade, och förhoppningsvis också den bästa, i föreningens historia.
Reservera dagen och var på alerten när inbjudningarna skickas ut!
Som alltid blir en av höjdpunkterna på årsmötet
utdelandet av utbildningsstipendier. Tillsammans
med Viktualiehandlarna kommer vi att dela ut
1,5–2 miljoner kronor. Se till att dina anställda
är med bland de som söker. Ansökan ska vara
hos oss senast den 23 januari, och man kan
som vanligt hämta både ansökningsblankett
och anvisningar på vår hemsida.
Avslutningsvis vill jag önska er alla en riktigt
God Jul och ett fantastiskt 2017.
Ha en riktigt skön helg!

Tack för en trevlig höstsäsong, med två fina teaterbesök
samt trevliga skaldjurs- och julfester!
Nu ser vi redan fram emot julgransplundringen, lördagen den 14 januari
kl. 13.00. Vårresan är också något att se fram emot, håll ögonen öppna
efter inbjudan.
Men först och främst vill jag förstås önska alla en God Jul och ett Gott Nytt År!
Olavi Ruuskanen Peldan, ordförande i Seniorklubben
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Karriärklubben
ökar takten

Spännande jakt i Kroatien
Färskvaruklubben genomförde en lärorik och lyckad resa till Kroatien
tillsammans med charkdelikatessföretaget Bon Cena.

Foto: Bon Cena

Färskvaruklubben deltog i en kroatisk tryffeljakt med vältränade hundar.

Karriärklubben arrangerade ett glöggmingel
på Villa Adolfsberg, som uppladdning inför
den intensiva julmånaden i butik. Nätverket
har satt en mycket ambitiös plan för 2017.

Resenärerna fick ta del av ett intensivt och kulinariskt
program under fyradagarsresan i slutet av oktober.
– Allt var väldigt bra ordnat av Bon Cena och
vi reste med en fin och bekväm buss, säger SLHF:s
ordförande Calle Iveroth.

Sällskapet fick även uppleva en riktig tryffeljakt,
med vältränade tryffelhundar.
– Det var en upplevelse. Det gäller att vara
blixtsnabbt framme hos hunden när den markerar,
annars äter den upp tryffeln, säger Calle Iveroth.

Gruppen besökte bland annat en av de största
och modernaste produktionsanläggningarna för
charkdelikatesser i Kroatien, som finns i staden
Vrbovec.

Jakten avrundades med en storstilad middag, alla sex
rätter var smaksatta med den underjordiska dyrgripen.
– Även grappan och glassen var gjord på tryffel,
säger Calle Iveroth. 

Höga betyg till SLHF!
SLHF:s medlemsenkät, som skickats ut till
alla aktiva medlemmar, ger höga allmänna
betyg till föreningen.
Den allmänna skötseln fick 4,2 i genomsnittligt
betyg (betyget ett på skalan motsvarar underkänt,
betyget fem betyder med utmärkt beröm godkänt).
Föreningens berättigande nådde upp till betyget
4,4, medlemsverksamheten fick betyget 4,1,
prisvärdheten rankades så högt som 4,5.
Tidningen Stockholmshandlar’n är starkt förankrad, över 90 procent uppger att medlemstidningen är mycket intressant (48,3 procent) eller
ganska intressant (43,3 procent). Etableringsnyheter, följt av butiksnyheter och reportage från
medlemsbutiker, rankas som den intressantaste
läsningen.

Stipendieverksamheten, följt av Villa Adolfsberg,
tidningen Stockholmshandlar’n och Färskvaruklubben, rankas som de viktigaste föreningsverksamheterna.
Hälften av respondenterna är medlemmar
i Färskvaruklubben, vars verksamhet fungerar
mycket bra (33,3 procent) eller ganska bra
(66,7 procent). Omkring 65 procent av de svarande
har inte varit med på någon föreningsresa eller
studieresa. Tidsbrist anges som den främsta
orsaken i båda fallen.
Föreningens hemsida behöver utvecklas, enligt
37 procent av respondenterna, samtidigt som
nära 43 procent uppger att de aldrig besöker
hemsidan. 

Karriärklubben, SLHF:s nätverk för butiksmedarbetare som satsar på en karriär som butikschef/handlare, har satt ett ambitiöst program
inför det kommande året. Styrelsen har redan
bokat och planerat årets träffar, som kommer att
ske ungefär varannan månad. Malin Palmqvist,
Hemköp Vendelsö, är ny styrelsemedlem.
– Jag kommer in med Hemköpskrafter, det
har varit lite mycket Ica tidigare. Vi har ett starkt
program under 2017, det kommer att bli riktigt
bra, säger Malin Palmqvist.
Glöggminglet lockade ett flertal nya besökare
till klubben, och det blev en riktigt trevlig och
inspirerande kväll på Adolfsberg.
– Det var roligt att vi blev så många, 20 personer
och många nya ansikten, det är väldigt bra med
tanke på att det var den första adventsveckan,
när alla har fullt upp i butikerna, säger Mattias
Wagenius, Ica Nära Aspudden, som ingår i styrelsen
tillsammans Karolin Sandberg från samma butik,
och med ovan nämnda Malin.
– Karriärklubben är nätverket där vi lär av
varandra för att klara alla utmaningar i butik
bättre, säger Mattias Wagenius.
Påminn ambitiösa medarbetare om att hålla
koll på Karriärklubbens inspirerande träffar.
Karriärklubben finns på Facebook och alla
som vill ha fortlöpande info kan mejla till:
wagenius.mattias@gmail.com. 
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Stockholms Livsmedelshandlareförening (SLHF)
Wivalliusgatan 25, 112 60 Stockholm

Karriärklubben minglade, smakade av årets glögg
och styrelsen berättade om kommande aktiviteter.
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