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Peter
ny vd
Peter Rehneström tar över som
vd för SLHF efter Ragnar Fransson
som går i pension.

Foto: Martin Rosengren

– Peter Rehneström har en bred
erfarenhet från branschen, vi i
styrelsen är övertygade om att det
här blir väldigt bra, säger SLHF:s
ordförande Catharina Berg.
Läs mer på sid. 4–5

Annorlunda Ica-comeback
Butiken gjorde konkurs och stängde under våren
i Kallhälls centrum. Ica ville inte ge upp läget och
annonserade efter en ny handlare.
– Jag har varit med under hela processen vilket ju inte
brukar vara fallet annars, säger Joakim Enerstrand.
Konkursförvaltaren hade plockat ut allt av värde från
den nedgångna lokalen. Joakim Enerstrand sliter nu
själv med allt som han mäktar med när det gäller
renoveringsarbetet.
– Jag grävde i en brunn i golvet när du ringde, min bror
är IT-tekniker så han kommer att installera alla nätverk,
allt för att hålla kostnaderna nere så mycket som möjligt.
– Men jag har även ett stort stöd från andra Ica-butiker
och från Ica centralt som gör detta möjligt, fortsätter
Joakim Enerstrand.
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Handelsforskaren Jens Nordfält, doktor i butiksmarknadsföring, har varit delaktig i processen. Jens Nordfält
kommer även att stötta i butiken efter invigningen.
– Jag har hjälpt Jens med forskningen tidigare, när jag
var butikschef på Ica Supermarket Vanadis. Vi var båda
sugna på ett vidare samarbete och vi åkte runt och
tittade på butiker för att ta fram ett layoutförslag och
en affärsplan i samband med rekryteringen.

– Vi kommer att smyga igång med försäljning av Icas
matkassar innan vi ens har andra varor i butiken eller
inredning på plats, avslutar Joakim Enerstrand. n

Blir ni kompanjoner?
– Nej, jag går in som ensam handlare, Jens fortsätter
med sin forskning. Men han kommer att jobba i butiken
en dag i veckan, med ansvar för att analysera marknaden och analysera kunden i butiken, säger Joakim
Enerstrand.
Kallhälls centrum, som även huserar en nyrenoverad
Coop, får 300 nya bostäder och ett nytt Folkets hus.
– Jag hade så klart inte gått in om jag inte trodde
på läget. Mottagandet på Facebook är redan översvallande, samtidigt som det väller in ansökningar
från folk som vill jobba med oss.

Foto: Ica Nära Kallhäll

I december återuppstår Ica Nära
i Kallhäll. Den nye Ica-handlaren
Joakim Enerstrand sliter med en stor
del av renoveringsarbetet själv.

Joakim Enerstrand, ny Ica-handlare i Kallhäll, sliter
själv med allt som han mäktar med när det gäller
renoveringsarbetet.
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Globens efterlängtade revansch –
Nu ﬁnns skarpa planer för att lyfta Globen Shopping. Ica Supermarket kan vädra morgonluft efter många tunga år.
– De nya planerna känns konkreta och positiva för oss, säger Ica-handlare Göran Andersson.

Illustration: Dreeem Arkitekter

Citycon och Klövern har tecknat en avsiktsförklaring
om en gemensam utveckling av Globen Shopping.
Köpcentrumet har potential att bli ett lokalt nav för
den nya stadsdelen som byggs i det gamla slakthusområdet där det planeras för cirka 4 000 bostäder
och 10 000 arbetsplatser, enligt aktörerna.
Tanken är att gatuplanet från Arenavägen, som i dag
huserar Ica Supermarket samt p-ytor, ska fyllas
med handel. Planet får minst en tydlig entré, vilket
saknas i dag.

Arenavägen ska omvandlas från bakgata till pulsåder i området. Globen Shopping ska mer än fördubbla ytan och
fyllas med ett uppgraderat innehåll med Liljeholmen Gallerias koncept som förebild.

Ica Supermarket, i dag ensam dagligvaruaktör i området, hade det tungt under bygget av Tele2 Arena.
– Egentligen har det varit ständiga svårigheter
gällande tillgänglighet och p-platser sedan jag tog
butiken, 1989. Nu är vi äntligen i en ökningsfas efter
Tele2 och vi kommer att nå resultat igen, säger Göran
Andersson.
– Det är upp och ner som livet självt, det kan vara nyttigt
att käka lite taggtråd en tid. Många rykten har surrat
under åren, men de nya planerna känns konkreta
och positiva för oss, fortsätter Göran Andersson.

Flemingsbergs nya megacentrum
Huddinge kommun planerar en ny större centrumanläggning i Flemingsberg.
Kommunen har startat programarbetet för att
etablera en helt ny centrumanläggning i expansiva
Flemingsberg.
– Vi tittar just nu på en anläggning till storleken
motsvarande Farsta Centrum eller Liljeholmstorget
Galleria. Med dagens expansionstakt kan det bli
färdigställande inom fem till tio år, säger Signe

Wernberg, områdesstrateg Flemingsberg på Huddinge kommun.
Ica Maxi etablerade vid pendeltågsstationen i
vintras, inom kort inviger också Lidl. Kommunens
bedömning är att det ändå finns utrymme för storskalig dagligvaruhandel i den nya anläggningen.

Inriktningen är även att nuvarande Flemingsbergs
Centrum, med matrebellen Nya Pulsen som ankare,
blir kvar som ett lokalt centrum.
– Klarar de den nya konkurrensen från Ica Maxi
så klarar de det här också, Flemingsberg växer med
fler än 10 000 bostäder, säger Signe Wernberg.
Den långsiktiga planen innebär 12 000 nya bostäder
och lokaler för ytterligare 20 000 arbetsplatser
innan 2035. Därmed finns alla förutsättningar för
Flemingsberg att bli ett viktigt handelscentrum
för södra Stockholm, vid sidan av Skärholmen och
Kungens kurva.
– Flemingsberg, med universitetssjukhus och
högskola, fyller redan en centrumfunktion i många
avseenden, dock inte när det gäller handel ännu,
avslutar Signe Wernberg. n

Skiss: Huddinge kommun
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Huddinge planerar ett megacentrum med handelsytor motsvarande Farsta Centrum eller Liljeholmen
Galleria. Det tillkommer även annan typ av service,
kulturcentrum, nöje, konferenscenter, hotell och kontor.
Placeringen blir norr om Ica Maxi, eventuellt på båda
sidor om Huddingevägen och järnvägen.

fördubblar och förnyar

Coop köper
skärgårdsbutiken
Ica Nära Ingmarsö får Coop-skylt när
Ove Ericsson tar pension efter 40 år
som Ica-handlare på ön.

Utvecklingen av Globen Shopping förväntas innebära
mer än en fördubbling av storleken från nuvarande
cirka 20 000 kvadratmeter. Planen är att öppna upp
Arenavägen som vetter mot slakthusområdet till
ett levande och innehållsrikt promenadstråk.
I dag framstår Arenavägen mest som en sluten
baksida, med genomfartstrafik.
En ny underjordisk tunnelbanestation tillkommer i
Globen-slakthusområdet och det finns förhoppningar
om att placeringen rentav blir inne i köpcentret.
– Trots att vi är nära tunnelbanan i dag, vi har ändå
inte haft något tunnelbaneläge hittills, säger Göran
Andersson.
Citycon vill i dagsläget inte presentera några
detaljerade planer för dagligvaruhandeln specifikt.
– Det är för tidigt, men alla Citycons köpcentrum
har en stark förankring i dagligvaruhandeln, och det
kommer även att gälla för Globen Shopping, säger
Mattias Bernunger, utvecklingschef på Citycon.

– I detta skede jobbar vi med att utveckla planerna
i nära samarbete med Klövern och Stockholms stad.
Om detaljplanen beviljas kan vi få en byggstart inom
tre år, fortsätter Mattias Bernunger.
Slakthusområdet ser nu ut att kompletteras med
småskalig handel, med Meatpacking District
i New York och Kødbyen i Köpenhamn som förebild.
Ica borde ha alla förutsättningar att bli Söderstadens
– slakthus-områdets och Globenområdets – huvudbutik, troligen tillsammans med någon ny konkurrent
i Globen Shopping.
– Politikerna svävade ut i stolleprov som externt
centrum och Ikea, men nu tycks man vara tillbaka till
den mera smakliga planen, säger Göran Andersson.
Vad tänker du gällande format och proﬁl?
– Jadu, är man 60 bast så ska man väl inte tänka
för långt in i framtiden. Men om jag tänker rent Icamässigt så måste det ju bli en butik med anpassad
storlek och med ett modernt och passande koncept
för området, avslutar Göran Andersson. n

Ove Ericsson tog över butiksrörelsen från
föräldrarna för 40 år sedan. Den 15 oktober
lämnar han över nyckeln till de nya ägarna,
Möja Konsumtionsförening.
– Det kommer nog att kännas lite annorlunda,
jag kan inte riktigt föreställa mig känslan
i förväg, jag har aldrig gjort det här förut,
säger Ove Ericsson.
Ica var inte intresserade av någon fortsättning.
– Det är lite tråkigt, de uppgav heller inte något
skäl till varför de inte ville driva butiken vidare.
Den fristående Coop-föreningen driver Coop
Nära Långvik respektive Coop Nära Berg sedan
tidigare, bägge butikerna på Möja.
– Ingmarsö ligger på samma godslinje vilket
är positivt, vi kommer att kunna skeppa varor
mellan butikerna. Målet är att bevara den service
som butiken har byggt upp och att bli kvar på ön.
Just nu är vi väldigt uppe i allt det praktiska,
det blir jättespännande med en tredje butik,
säger Annika Karlsson, föreningschef. n

NÅGRA RADER FRÅN VD

Handeln behöver riktiga köpmän!
För inte så länge sedan var jag på ett seminarium
om ”företagskultur”. En duktig föreläsare berättade
– mycket trevligt och engagerat – om vikten av en
tydlig organisationskultur byggd på en fast grund och
konkretiserad genom ett antal värdeord. I stort sett var
det samma föreläsning som jag hörde första gången
1984 när jag pluggade organisationsteori i Växjö och vi
grävde ned oss i ”Gnosjö-andan”. Jag skrev då en Buppsats med den (tycker jag fortfarande) fyndiga titeln
”Kooperation hos Kooperationens huvudmotståndare”,
det vill säga om kulturen som bar upp samarbetet mellan
Ica-butikerna. Då hade Ica helt andra värdeord än idag.
Det kan naturligtvis tyckas bedrövligt att samma
frågor fortfarande är aktuella. Å andra sidan visar
det hur viktig organisationskulturen är, och hur svårt
det är att verkligen få kulturen att fästa hos dem som
skall bära den. Många företag startar om processen
gång på gång på gång med några års mellanrum,
när man känner att den inte riktigt ﬁnns med bland
medarbetare, ledning eller andra intressenter.
Det är när man funderar över detta som man inser
vilken fantastiskt ﬁn uppﬁnning en stadga är.
Av SLHF:s stadgar, paragraf ett, framgår det att vår
värdegrund är ”fri köpenskap”, och att vårt syfte
kan beskrivas med värdeorden ”medlemsnytta,

rådgivning, erfarenhetsutbyte och nytta och nöje”.
Det bestämde man den 28 september 1892, och det gäller
fortfarande. Vårt sätt att fylla värdeorden med innehåll
har varierat väldigt mycket under våra 125 år, men orden
har varit (ungefär) desamma.
Dagens köpmän står i stor tacksamhetsskuld till de
köpmän som startade föreningen, till dem som utvecklat
den, till dem som var framsynta nog att köpa fastigheten
på Regeringsgatan, till dem som donerat förmögenheter
för att utveckla personalen, och till dem som nu ägnar sin
fritid åt att fundera över hur man 2018 skall kunna fylla
värdeorden med ett praktiskt innehåll som verkar för att
stärka ”fri köpenskap”.
Jag är väl medveten om att somliga av dagens framgångsrika köpmän ser föreningen mer som en ”leverantör
av stipendier” än som en organisation som det är viktigt
att engagera sig i. Jag skulle vilja påstå att det är väldigt
kortsynt. För den som tar sig tid att läsa vår jubileumsbok
framgår det tydligt att förutsättningarna för ”fri köpenskap” varierat enormt genom åren, och från tid till annan
har SLHF spelat en mycket viktig roll för att skapa förutsättningar för en livskraftig privat handel.

organisationer som står redo när det ”hettar till”,
vare sig det är samhället eller kedjeföretagen som
skapar svårigheter. Det insåg framsynta köpmän som
Arvid Nordqvist, Martin Olsson och Bror Andersson.
Jag hoppas att även framtidens duktigaste köpmän
kommer att inse detta, och att de både deltar i och
engagerar sig i föreningens verksamhet.
SLHF har fantastiskt goda förutsättningar för
att fortsätta att spela en viktig roll under många
år framöver. Tala inte om vad det är för fel på
verksamheten, utan tala om hur den ska utvecklas.
SLHF står på en stabil grund och har en styrelse
som brinner av lust att göra bra saker för
Stockholmshandeln. Hjälp dem med idéer, tips
och engagemang. Gör din del av jobbet för att
stötta framtidens handel. Handeln behöver
riktiga köpmän!

Även om ”arbetsmiljön” idag är väldigt bra för
många köpmän är det oerhört viktigt att det ﬁnns
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Här är SLHF:s
nye vd
Peter Rehneström tar över som vd efter Ragnar Fransson.
– Spännande och inspirerande, jag ser fram emot att träffa
handlarna och kasta mig rakt in i verksamheten.

Peter Rehneström har arbetat över tio år inom
Axfood och D-gruppen, bland annat som regionchef
på Vivo, kedjechef för Tempo och marknadschef för
Spar. Närmast kommer han från egen verksamhet
där han fungerat som konsult och utbildare inom
ledarskaps- och affärsutveckling.
– Jag har jobbat mycket med ledarskap och mötet
med kunden, dessa två ben hoppas jag även få
användning för inom föreningsarbetet. Det ska bli
jättekul att jobba med egna företagare inom dagligvaruhandeln igen, det är den kontakten som jag
har saknat.

– Ambitionen är att besöka så många handlare och
butiker som möjligt i början, förutom att jag kommer
att träffa medlemmarna vid de olika föreningsarrangemangen och när de har egna möten på
Adolfsberg, säger Peter Rehneström.

Peter tillträder den 1 november och går parallellt
med Ragnar till årsskiftet, då Ragnar Fransson
lämnar för pension.
– Jag kommer att få gott stöd från Janne Svärd på
kansliet i början och från Catharina Berg och styrelsen som hjälper till med att stötta och prioritera.

Från meritlistan kan även nämnas att Peter
Rehneström har varit affärsområdeschef butik på
Elektroskandia och kedjechef på Menigo.
– På Elektroskandia byggde vi proffsbutiker med
kundperspektiv i stället för logistikperspektiv, med
dagligvaruhandeln som förebild. Åren på Menigo var
en tuff resa med butiker inom servicehandeln där
man mötte en ökad konkurrens från dagligvaruhandeln genom bland annat generösa öppettider,
som ju var servicehandelns paradgren tidigare.

Varför tog du jobbet?
– Det känns jättespännande i och med att det
spänner över så många delar, allt från att utveckla
fastigheten på Regeringsgatan, som ju är så viktig
för intäkterna, till att utveckla mesta möjliga medlemsnytta när det gäller övrig verksamhet och Villa
Adolfsberg.
Hur kan medlemsnyttan stärkas?
– Skulle jag säga det här och nu så skulle det
kunna bli tokigt, det måste jag ju ringa in genom
att tala med de aktiva handlarna, medlemmarna
i Seniorklubben och framtidens handlare, som finns
engagerade i Karriärklubben.
– Mötet med människor är det som är roligt och
mest stimulerande, det som gör att vi utvecklas.
Jag gillar att vara tillgänglig och jag kommunicerar
gärna via sociala medier också, fortsätter Peter
Rehneström.
Peter Rehneström kommer att boka in ett antal
butiksbesök under den första tiden.
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Branschen är snabbrörlig och stimulerande att jobba
inom, enligt Peter Rehneström.
– En annan fråga som känns viktig just nu är säkerhetsfrågan. Där måste vi alltid jobba vidare för att
öka tryggheten för handlarna och medarbetarna
i butikerna, säger Peter Rehneström.

Peter Rehneström har familjen samlad i Östergötland
men har även en bostad i Stockholm som blir basen
under arbetsveckorna. På fritiden blir det mycket
arbete på ett gammalt hus hemma i Kolmården.
Även sport och motion samt mat och vin, är gedigna
intressen som måste få sitt för att utvecklas.
– Arbetet med det egna huset slukar mycket fritid, kanske
lite för mycket tid då jag inte är den händigaste husägaren.
Vd Ragnar Fransson tillsammans med styrelsen kan
nu fokusera på att få till en bra överlämning och
introduktion innan årsskiftet.
– Peter Rehneström har en bred erfarenhet från
branschen och han gillar verkligen kontakten med
handlare. Peters bakgrund som utbildare inom bland
annat kundbemötande är också spännande, vi i styrelsen
är övertygade om att det här blir väldigt bra, säger
SLHF:s ordförande Catharina Berg. n

Peter Rehneström har en bred
bakgrund från branschen och
ser fram emot att återknyta
den dagliga handlarkontakten.
Peter Rehnestrom tar över
som vd för SLHF efter Ragnar
Fransson som går i pension.

Peter Rehneström
Född: 1960, ”på vischan i Värmland”,
mellan Degerfors och Kristinehamn.
Bor: Med frun Anneli i Kolmården, Östergötland, och på Telefonplan i Stockholm
under veckorna. Döttrarna Linnea, 21 och
Matilda, 26, är utflugna.

Karriär: Totalt elva år inom Axfood/D-gruppen
i två omgångar, 1989–2005. Bland annat
regionchef Vivo Sydöst, kedjechef Tempo,
marknadschef Spar. Affärsområdeschef
butik på Elektroskandia, 2005–2010. Kedjechef Menigo (Time och Nära Dej), 2010–2015.
Egen verksamhet, konsult inom affärsutveckling, 2015–2017.
Fritid: Idrott, tävlingsgolf, skidor och skridskor.
Mat och vin.

Foto: Martin Rosengren

Utbildning: Diplomerad marknadsekonom,
IHM, högre chefsutbildning vid IFL.
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Rockader i Vallentuna
Flera aktörer ser över sina handelslägen i Vallentuna samtidigt som minst en ny butik är på väg in.

Foto: Martin Rosengren

Lidl som huserar på Tellusvägen nära Vallentuna
Centrum har förvärvat en granntomt i anslutning till
butiken. Diskussioner pågår om hur Lidl ska kunna
presentera en större och modernare butik i framtiden.
– Det befintliga läget är jättebra, med den nya markbiten säkrar vi makten och möjligheten till många
olika tänkbara lösningar framåt, säger Johan
Augustsson, fastighetsdirektör på Lidl.

Den framväxande stadsdelen Kristineberg sydöst
om Vallentuna Centrum får en dagligvarubutik om
cirka 2 400 kvadratmeter totalyta. Byggstart kan bli
under 2019. Kristinebergs stadsdelscentrum och utomhustorg får förutom dagligvaror även en restaurang i
en fristående byggnad och småbutiker i de omgivande
bostadshusens bottenvåningar.
– Butiken får bra tillgänglighet och ett bra skyltläge
från Arningeleden i en attraktiv stadsdel med 2 000
nya bostäder, säger Sara Sandblom, affärsutvecklare
på JM.

Magnus Isberg, näringslivsstrateg på Vallentuna
kommun, lutar åt att den så kallade ”norra tomten”
i anslutning till centrum kan komma att attrahera
exempelvis Ica. Detaljplanearbete pågår och byggherre
kommer troligen att utses genom en markanvisningstävling. Projektet inbegriper troligen bostäder,
nuvarande utomhusparkering ersätts av garage.
– Ett intressant område om man som handelsaktör
vill vara med och bygga från scratch, Ica har väl
signalerat att man är allmänt intresserade av projekt
som även inbegriper bostäder, säger Magnus Isberg.

JM kommenterar inte vidare det aktuella förhandlingsläget gällande etableringen.

Hans Lundgren, ledamot i SLHF-styrelsen, har tillsammans med kompanjonen Jesper Carlsson beslutat
att stänga Ica Nära Rickeby i Vallentuna. Butiken
stänger för gott i slutet av oktober och handlarna
satsar i stället all kraft på Ica Nära Kragsta
i Vallentuna.
– Sorgligt att stänga en butik som funnits i över
hundra år och som lämnar resultat, men som saknar
affärsmässiga förutsättningar i och med kraven på
bland annat ventilation och köldmedier, säger Hans
Lundgren.
– Vi koncentrerar verksamheten till Kragsta där vi
redan har gjort de stora investeringarna, vi har en
bra utveckling här och kommer att ha det framåt
också, säger Jesper Carlsson. n

Ica Kvantum Vallentuna Centrum är i behov av nya
förutsättningar. Ica-handlare Madelene Thunell hoppas
att hon tillsammans med Icas etableringsavdelning
och kommunen kan hitta en bättre lösning så fort
som möjligt.
– Dagens kunder förväntar sig att det ska vara
enkelt att handla och parkera. Ska vi behålla
marknadsandelar och utvecklas så måste vi få tillgång
till egen parkering, vi skulle även behöva en drive
thru för nätvaror och större ytor för posten,
säger Madelene Thunell.

Ica Nära Rickeby i Vallentuna stänger för gott i oktober.

Ödesfrågan som pressar på
SLHF arrangerade ett fullsatt seminarium
om framtidens köldmedier tillsammans med
energikonsultföretaget Sreco2.
EU-förordningen från 2015 som syftar till att minska
klimatpåverkan genom att fasa ut gårdagens köldmedier gör nu frågan akut för butikerna, enligt Sven
Olsson, konsult på Sreco2, som ledde seminariet.
– Tidplanen har redan spruckit, leveranstiderna
ökar hela tiden, det råder brist på kylmontörer och
nedkvoteringen av gårdagens köldmedier kommer
att leda till brist på marknaden och att priserna
rusar, sa Sven Olsson.
Sven Olsson har skämtsamt kallats för ”Liemannen”
av kunder, eftersom beskeden ofta kan uppfattas
som tuffa och dystra. Kylgasen R404 är det största
problemet just nu, där blir det stopp för nyinstallation och påfyllnad redan 2020.
– Flertalet av er har 404 i dag, framförallt i fryssystemen. Påfyllning med egna tuber kan göras efter
2020, men blir det läckage så räcker det inte,
sa Sven Olsson.
6

Lagstiftarna kommer inte att backa från tidplanen,
enligt Sven Olsson.
– Vi väntar snarare på nya, ännu tuffare, beslut
inom kort, sa Sven Olsson.
En av frågorna som restes från åhörarna var om
det finns risk för att det kommer något nytt bortom
koldioxiden, som gör en tung investering i dag till
en nitlott om några år.
– Nej, det kommer inte att finnas annat än koldioxid
i butikerna, förutom mindre anläggningar med
propan. CO2-tekniken fungerar över förväntan,
sa Sven Olsson.
Sven Olsson har enbart ett generellt råd att ge.
– Nummer ett är att göra upp en plan för tid,
material och kostnader tillsammans med sakkunnig konsult. Tidplanen bör ta höjd för att branschen
kommer att drabbas av förseningar, sa Sven Olsson.
– För övrigt finns det inga generella råd, vi måste
utgå ifrån den befintliga anläggningen och de
ekonomiska förutsättningarna, sa Sven Olsson.

Sven Olsson, konsult på Sreco2, ledde det fullsatta
seminariet på Adolfsberg. Foto: Martin Rosengren

Seminariet lockade handlare från flertalet butiksformat, Skärgårdshandlarna hade flera medlemmar
på plats.
– Även om vi gör en beställning så finns det risk för
att större aktörer går före, det är nog inte så lätt
att få ut en montör till skärgården heller, sa Bengt
Almlöf, Westerbergs Livs, Sandhamn.
Mitt i allt det dystra – det finns ändå en betydande
uppsida med en investering, enligt Sven Olsson.
– Det blir mycket pengar tillbaka varje år i och med
en effektivare värmeåtervinning och lägre energiförbrukning. n

Handlartrion som
utmanar i Åkersberga

Folk & butik
• UPPLANDS-BRO. Örjan och Therese Josefsson,
tidigare handlare på Ica Kvantum Skärholmen,
är nya handlare på Ica Supermarket Bro sedan
den 1 oktober.

med drakarna samtidigt som det blir en hög klippfaktor. Vi blir ett slags mellanting mellan Citygross
och Matrebellerna, säger Roger Borg.

Frifräsarbutiken Rallaren
öppnar i Rallarens köpcentrum i februari.

Foto: Martin Rosengren

Roger Borg har en bakgrund från bland annat
Pulsen i Flemingsberg, han har tidigare jobbat tillsammans med Johan Berggren på Hemköp Alléns, Täby.
Etableringen innebär handlardebut för samtliga tre
kompanjoner. Bakom satsningen finns ytterligare två
”tysta” investerare, som inte namnges.

Det är fastighetsägaren Johan Söderholm som
investerar i etableringen och som ingår kompanjonskap med Roger Borg och Johan Berggren, för att fylla
Willys tidigare yta om 3 400 kvadratmeter i Rallarens
köpcentrum med något nytt. Rallaren blir också
butikens varumärke.
Butiken ska inviga februari. Bergendahls är utsedd
till huvudleverantör, men handlarna väljer att inte
ingå i Matrebellerna, åtminstone inte till en början.
– Vi väljer att utveckla konceptet som en helt fristående butik, sedan får vi se. Vi kommer att hålla
en hög service- och kvalitetsnivå för att kunna kriga

Berätta mer om konceptet?
– Vi har en idé om hur vi ska skapa något nytt och
unikt i Åkersberga, samtidigt är både jag och Johan
Berggren från den gamla skolan och vi vill tillbaka
till ”en riktig matbutik”. Vi avslöjar inga ytterligare
detaljer i förväg, det är en tuff och konkurrensutsatt
marknad men vi ser bara möjligheter, säger Roger Borg.
I samband med Willys omlokalisering till nya läget mitt
emot Stora Coop på Pilstugetorget så rev man ut precis
allt i lokalen för att försvåra en nyetablering, uppger
Johan Söderholm.
Om cirka två år etablerar Ica Maxi intill Stora Coop vid
Pilstugetorget, som tidigare meddelats. Rallaren ligger
mitt emellan Pilstugetorget och Åkersberga Centrum,
utan egen anslutning från Roslagsvägen. Johan Söderholm byggde Rallarens köpcentrum för 22 år sedan.
– Jag har följt hela resan med Rätt Pris, Matex och
Willys. Vi satsar vidare här men inser att vi måste våga
vara annorlunda för att lyckas, säger Johan Söderholm.

Visionsbild: Lidl

Lidl omlokaliserar

Även Lidl kommer att ansluta till handelsklustret runt Pilstugetorget i Åkersberga.
Lidl har köpt en fastighet intill Stora Coop i Åkersberga, huset inrymmer i dag bland annat en möbelhandel.
Planen är att riva och bygga enligt Lidls senaste koncept efter en detaljplaneändring. Därmed överger Lidl
det nuvarande hyresläget vid McDonalds nära Rallarens köpcentrum.
Lidl och kommande Ica Maxi hamnar på varsin sida om Stora Coop, med nya Willys på andra sidan Roslagsvägen.
– Det nya läget ger oss möjlighet att bygga större och med bättre tillfart, säger Johan Augustsson, fastighetsdirektör på Lidl. n

• SIGTUNA. Lidl etablerar i Sigtuna Stadsängar
under det första halvåret 2019. Medborgardialogen
har gett uttryck för att man vill se en butik med
saluhallskaraktär, och som delar de högsta miljövärderingarna. Saluhallskänslan skapas genom
att en fristående deli-restaurang lokaliseras
i anslutning till butiken, och Lidl kommer att bygga
enligt de tuffaste miljökraven.
– Vi bygger 3 500 kvadratmeter varav vår butik
kommer att motsvara halva ytan, resterande yta
kommer att fyllas med spännande innehåll, säger
Johan Augustsson, fastighetsdirektör på Lidl.

• KUNGSHOLMEN. Nu är bygglovet godkänt gällande
ändrad användning till handel i Trygg Hansa-huset
på Kungsholmen. Länsstyrelsen biföll i våras överklaganden från grannar, men nu är det grönt ljus
sedan stadsbyggnadskontoret adderat nya krav
på åtgärder som ska reducera bland annat buller.
– Slutförhandlingar pågår, med det godkända
bygglovet på plats kommer vi troligen att kunna
presentera spännande nyheter inom kort, säger
Erik Ullsten, talesperson för projektet hos fastighetsägaren Areim.
Nu som tidigare gör alla uppgifter till Stockholmshandlar’n gällande att det är Ica Kvantum
som är den dagligvaruaktör som är aktuell för läget.
• STOCKHOLM CITY. Hemköp City nyinvigde den
24 augusti på tunnelbaneplanet under Åhléns City.
Butiken hölls stängd under hela fyra månader på
grund av totalförnyelsen. Under september tillkom
Systembolaget och Urban Deli som grannar till
Hemköp City.
– Vi har gjort stora förändringar för att passa en
väldigt speciell marknadsplats, att nå 10 000 kunder
per dag är ett av målen efter omställningen, sa Hemköps
vd Thomas Gäreskog, bilden, i premiär-vimlet.

Foto: Martin Rosengren

Willys tidigare läge i Åkersberga får ett frifräsarkoncept.
Stockholmshandlar’n kan avslöja handlartrion bakom satsningen.

• ENSKEDE. Lidl nyinvigde torsdagen den 7 september
i Enskede efter en uppgradering och utbyggnad om
cirka 200 kvadratmeter. Bland annat tillkom ett nytt
butiksbageri.
• SÖDERTÄLJE. Lidl invigde i området Blombacka
i Södertälje den 29 juni, det är kedjans andra
butiksetablering i kommunen. n
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Geijer gästade Karriärklubben
Foto: Björn Mattisson

vikten av det systematiska kvalitetsarbetet och
att samverka med andra butiker, säger Mattias
Wagenius, Ica Nära Aspudden, och medlem av
klubbstyrelsen.

Karriärklubben bjöd in säkerhetschef
Per Geijer, Svensk Handel, till ett dialogmöte på Adolfsberg.
Per Geijer belyste säkerhetsfrågor från en mängd
olika butiksperspektiv, under 1,5 timme. Alla
åhörare fick chans att sticka in och ställa sina
frågor.
– Det var en riktigt bra träff och frågorna hade
bred spännvidd. Vi diskuterade allt från problem
med skolungdomar som kommer i stora svärmar
och tömmer chokladhyllan, till ligorna som är
specialiserade på kött. Per Geijer belyste även

Per Geijer berättade också om säkerhetsappen
som är framtagen av Svensk Handel, med vilken
butiker ska kunna kommunicera med varandra
snabbt via aviseringar och även anmäla till
polisen direkt i appen.
Karriärklubben kunde återigen summera en god
uppslutning.
– Vi var 30 personer, vi hade även några handlare med oss under kvällen och det visar väl
att de tycker det vi gör är viktigt, säger Mattias
Wagenius.
Nästa träff med Karriärklubben blir den 21 november då det blir föreläsare och glöggmingel.
– Jättebra om handlare och butikschefer hjälper
till med att promota våra träffar bland sina
medarbetare, avslutar Mattias Wagenius. n

SLHF:s premiärgolf i Salem
Den första SLHF-golfen avgjordes den 14 september på Salems Golfklubb.
Nitton tappra golfare gjorde upp om SLHF-titlarna
i herr- respektive damklasserna, precis innan det
utbröt regnväder.
– Jag är jättenöjd och vill köra nästa år igen,
jag kommer att ta upp det vidare med styrelsen.
Arrangemanget från golfklubbens sida var förstklassigt, säger Jan Lindberg, Ica Supermarket
Fridhemsplan, ledamot av SLHF-styrelsen och
ansvarig för arrangemanget.
Premiärtitlarna erövrades av Lars Lindbom från
Seniorklubben och Monica Bloom, Ica Supermarket
Södra Station.
– Lars Lindbom vann tack vare sponsorn och sonen
Göran Lindbom, Ica Supermarket Högdalen. Utan honom
hade han inte haft råd med bollar, skrattar Jan Lindberg.
– Vi tackar våra sponsorer, Lexus, Fruktimporten,
Söderberg & Partners och Runzell AB, avslutar
Jan Lindberg. n

Nytt från Seniorklubben
Det blir en intensiv höst med först en tripp
till Svenska teatern i Helsingfors där vi ser
”En man som heter Ove”.
Därefter bär det iväg till Andalusien
i Spanien, det blir en mycket intressant
höstresa.
Innan dess måste man hinna njuta av
skaldjur.
Därefter är det snart dags för julfesten,
inte att förglömma.
Se kalendariet nedan.
Tänk på den dagliga promenaden,
försök att hinna plocka lite svamp
i skogen.

Olavi Ruuskanen Peldan,
ordförande i Seniorklubben.

SLHF-

kalendarium

Boka och planera in kommande
föreningsaktiviteter:
• 10 oktober, fabrikantträff, Kosterfiskaren,
Färskvaruklubben
• 18 oktober, Seniorklubbens skaldjursfrossa
• 7 november, fabrikantträff, Fruktkompaniet,
Färskvaruklubben
Nitton tappra golfare
njöt av en heldag i Salem.
Foto: Salems Golfklubb

SLHF-titlarna gick till
Lars Lindbom, Seniorklubben (bilden), och
Monica Bloom, Ica Supermarket Södra Station.

• 12–18 november, resa till Andalusien,
Seniorklubben
• 21 november, möte, Karriärklubben
• 28 november, Seniorklubbens julfest
• 5 december, Färskvaruklubbens julfest
• 12 december, SLHF:s funktionärsträff
• 13 januari, SLHF:s julgransplundring

Foto: Ingela Lindberg
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