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Grotesco
hyrde in sig
hos SLHF

Humorgruppen Grotesco sökte med ljus och lykta
efter en ståndsmässig miljö inför inspelningen av
musikalen Flyktingkrisen, det första avsnittet ur
Grotescos sju mästerverk, som har gjort succé i SVT
under hösten.
Målbilden var statsministerbostaden, Sagerska palatset,
såväl som regeringskansliet Rosenbad. Valet föll till
slut på SLHF:s Villa Adolfsberg.
– Det var extremt viktigt för trovärdigheten att vi
fick till den pampiga miljön. Grotesco är väldigt noggranna med att hitta rätt lokal för att bygga historien
och göra en scen bättre, säger Mats Grimberg.
Men humorgänget fick leta och grubbla länge, innan
Adam Hilario, förste assisterande regissör, kunde servera
lösningen på teamets problem.
– Jag kom på att jag hade varit i villan på en
avslutningsfest efter en filminspelning med Helena
Bergström, säger Adam Hilario.

2På återseende, Ragnar!

De verkliga miljöerna, Sagerska palatset och Rosenbad,
går inte att filma i på grund av säkerhetskraven.
– Jag blev så glad när det ordnade sig. Vi sökte
en liknande miljö då vi spelade in Torpederna, men då
hittade vi ingen bra lösning. Jag kommer säkert att filma
hos er igen, säger Grotescos producent Sofia Lindberg.
– Det var en fantastiskt trevlig inspelningsdag
överhuvudtaget, alla kunde sitta ute i trädgården
och äta och pausa, säger Sofia Lindberg.
Mottagandet av Grotescos tredje säsong har varit
översvallande, avsnittet med Henrik Dorsins tolkning
av statsminister Löfven och med många scener från
Adolfsberg, är det som har fått allra mest uppmärksamhet i form av lovord och hyllningar.
– Så är det, avsnittet innebar en särskild utmaning
eftersom det är en musikal, säger Mats Grimberg.
– Det är intressant att avsnittet om flyktingkrisen
hyllas av alla politiska läger. Avsnittet lyfter fram
det politiska hyckleriet – alla känner igen sig,
avslutar Mats Grimberg. 
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Statsministern har steppat på matsalsbordet i Villa Adolfsberg. Åtminstone har
komikern Henrik Dorsins uppmärksammade version av Stefan Löfven gjort det.
– Det var extremt viktigt för oss att hitta den pampiga miljön, säger Mats
Grimberg, Grotescos projektledare på SVT.

Humorgänget Grotesco spelade in den uppmärksammade
musikalen på Villa Adolfsberg. Grotescos musikal Flyktingkrisen, med många fina scener och interiörer från Adolfsberg,
kan ses på SVT Play till och med den 21 januari 2018.

Ny hemsida!
Titta in på SLHF:s nya uppsnyggade
hemsida. En av nyheterna är en
bokningskalender för Adolfsberg.
Kalendern finns under Villa Adolfsberg/
Bokningar, nu ser man direkt när sällskapsvåningen är ledig för uthyrning. 
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Hejdå Ragnar – på återseende
Nu lämnar Ragnar Fransson som vd för SLHF. Men han fortsätter att njuta av föreningens arrangemang.
– Det är väldigt roligt att jobba med handel och handlare, det har varit en otroligt omväxlande och spännande tid.

Korta beslutsvägar och en stark ekonomisk bas har
underlättat vd-jobbet, enligt Ragnar.
– Det är klart att en urstark föreningsekonomi
gör livet enklare, vi sänder ofta en tacksamhetens
tanke till 1960-talets kloka köpmän, som gjorde
förvärvet på Regeringsgatan.
– Det är ett annorlunda jobb och man behöver
ett bollplank som fungerar och att man talar samma
språk, samarbetet med styrelsen och med Calle
Iveroth har fungerat jättebra, fortsätter Ragnar.

Ragnar Fransson lämnar som vd för SLHF vid årsskiftet.
”Det går inte att sammanfatta tiden, det är så många
spännande arbetsuppgifter och människor som passerat”.

SLHF är en udda fågel på organisationskartan,
i och med att föreningen är unik, menar Ragnar.
– Föreningen är väldigt viktig, även om en förening
för handlare inte når upp till samma status som
en stor intresseorganisation.
Ragnar kommer att snickra vidare på huset i sydligaste Småland, det köptes för femton år sedan,
i hembyn Diö där han tidigare var Ica-handlare
i tredje generation. Nu börjar husets skick arta sig
till ”hyfsat beboeligt”.

För övrigt är Ragnar inte särskilt förtjust i ordet pension.
– Det finns en massa saker att fylla min något
mindre belamrade tillvaro med, jag har ett förflutet
inom kommunalpolitiken till exempel. Problemet är
att alla dessa saker kommer att inkräkta på varandra,
jag vet inte riktigt vad och hur det blir.
Ragnar har sökt passivt medlemskap i Seniorklubben.
– Jag räknar med att hålla kontakten och fortsätta
njuta av arrangemangen, det finns så många inom
föreningen som jag tycker väldigt mycket om. 

Ragnar Fransson
Född: 1954, i Diö, Småland.
Bor: Östermalm i Stockholm och Diö.
Familj: Tre barn, tre barnbarn.
Karriär: Civilekonom, Ica Nära-handlare i Diö,
regionchef Svensk Handel, vd SLHF.
Foto: Martin Rosengren

Ragnar tillträdde som vd för SLHF i mars 2006.
När han nu knyter ihop säcken så är det köpet av
Villa Adolfsberg som lyser som den starkaste och
viktigaste enskilda händelsen.
– Otroligt att det lyckades, i centrala Stockholm.
Och arbetet med att knyta ihop fastigheten med
föreningsverksamheten, som visade sig bli en
perfekt matchning.
– Det andra är omvandlingen av fastigheten
på Regeringsgatan. Alectas uppsägning kom väldigt
plötsligt, vi ställdes inför många valmöjligheter,
vi pratade ihop oss till en grundfilosofi – sedan bara
körde vi, fortsätter Ragnar.

Senast lästa bok: Den som stannar, den som går,
av Elena Ferrante.
Fritid: Renovering av huset i Diö, teater,
litteratur, muséer, mat och dryck, historia,
släktforskning och resor.

Södertälje får ny citybutik
Centrala Södertälje får en ny
dagligvarubutik i anslutning till det
gamla polishuset.

Det gamla polishuset på Jovisgatan omvandlas
nu till studentbostäder, i en andra etapp planeras
ett nytt bostadshus med butik i bottenplan på delar
av dagens parkeringsytor.
Netto har redan visat intresse för läget, erfar
Stockholmshandlar’n.
– Vad jag vet finns det ett stort intresse för
handelsläget, alla stora aktörer uppvaktar oss, säger
Jonas Hofman, styrelseledamot hos fastighetsägaren
Södertälje Solen AB och talesperson för projektet.
Studenterna flyttar in under 2018.
– Vi avvaktar lite med etapp två med anledning av
utvecklingen på bostadsmarknaden, men kommunen
är positiv till alla planer, säger Jonas Hofman.
Hur stor blir butiken?
– Det är ingen jättebutik, men 400 till 700 kvadratmeter, säger Jonas Hofman. 

Gamla polishuset i centrala Södertälje blir granne med en
ny dagligvarubutik. Foto: Robert Berg
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Bästa marginalen
Annette Claesson, handlare på Ica Nära
Furuviks i Solna, har den högsta rörelsemarginalen i länet.
– Jag jobbar väl mycket själv, helt enkelt.
Butiken som etablerades 1919 är i tre plan,
Annette Claesson är handlare sedan sex år.
– Det är ingen dans på rosor att driva butik
i den här konstiga lokalen, det kostar mycket
blod och svett, säger Annette Claesson.
Det är Icanyheter som granskat samtliga
butiksbolag med en omsättning över 25
miljoner kronor netto. Ica Nära Furuviks är bäst
i Stockholms län med en rörelsemarginal på
10,7 procent, vilket ger en sjundeplats på listan
över hela riket. 

”Tack för en fantastisk start”
Catharina Berg har fått en flygande start som ny ordförande för SLHF.
Här följer Catharinas första julintervju i Stockholmshandlar’n.
Mycket av Catharina Bergs fokus som ny ordförande
har förstås handlat om tillsättningen av ny vd efter
Ragnar Fransson. Efterträdaren Peter Rehneström är
nu på plats på kansliet sedan den första november.
– Vi i styrelsen riktar ett stort tack till Ragnar för
allt det fina arbete han har lagt ner för att bygga en
hög aktivitet inom föreningen och en stark ekonomi.
Ragnars stora engagemang har alltid gällt stort
som smått, säger Catharina.
SLHF kan summera ett ovanligt händelserikt år
som kröntes av 125-årsjubiléet och utgivningen av
jubileumsboken.
– Det är full fart i verksamheten. Under året har vi
bland annat arrangerat några välbesökta seminarier,
seminarier om aktuella ämnen är något av det som
vi kommer att satsa mer på, säger Catharina.
Det är också full fart när det gäller uthyrningen
på Adolfsberg och Regeringsgatan.
– En nyhet är att man nu kan lämna lokalen
senare när man hyr Adolfsberg, det behöver inte
vara tyst förrän klockan ett och det går att plocka
undan till klockan två, det här gäller endast
medlemsuthyrningen.
– Vi jobbar vidare med att renovera Adolfsberg.
Köket är klart, nu kommer vi att ställa om den
tidigare bostaden på översta våningen till en
modern konferenslokal, även en del av kansliet
och nedervåningen kommer att göras om för att
bli uthyrningsbar, fortsätter Catharina.
Ica Nära Rösjöhallen i Täby, som Catharina drivit
i 17 år tillsammans med maken Christer Berg,

har inte tappat försäljning under senare tid, trots den
ökande konkurrensen.
– Vi trummar på och håller siffrorna, och försöker
att ständigt utveckla oss själva och butiken.
Just nu följer branschen utvecklingen inom näthandeln, många handlare känner en oro.
– Men vi måste tro på oss själva och på våra
butiksidéer, även om vi alltid måste vässa oss för att
bli ännu bättre på upplevelse och inspiration. Vi behöver
även få fram modeller som gör det ekonomiskt försvarbart för oss mindre butiker att vara med på nätet.
– Butiksbesöket kan handla om kvalitetstid för
kunden i stället för något nödvändigt ont, tid för att
njuta av en god kaffe och trevlig inspirerande samvaro
med våra duktiga medarbetare.
När det gäller butikernas framtid, liksom SLHF:s
framtid, lyfter Catharina Berg gärna fram de
engagerade ungdomarna.
– Det är jättekul att Karriärklubben inom SLHF har
tagit sådan fart, deras engagemang är en styrka som
ger stort hopp. Jag tror att vi ska lyssna på våra unga
duktiga medarbetare i butikerna och ta tillvara den
kunskapen.
Avslutningsvis, ett sista medskick från ordföranden
för i år:
– Ett varmt tack till alla er som är SLHF, för allt
engagemang som har gett mig en fantastiskt
innehållsrik och rolig start. Tack till alla funktionärer
som ställer upp, tack till styrelsen, kansliet och alla
härliga medlemmar, ha nu en riktigt god jul! 

Folk & butik
• SKÖNDAL. Efter många turer och överklaganden
är det nu grönt ljus från exploateringsnämnden
för Willys i Sköndal. Den nya handelsplatsen med
Willys och Plantagen kan stå klar 2019, beslut från
kommunfullmäktige väntas under våren.
• TELEFONPLAN. Ica Supermarket Telefonplan, med
handlare Fredrik Stålnacke i spetsen, firade invigning
den 6 december. Butiken
huserar i Ericsson-husets
gamla personalmatsal.
Inflyttningar till husets
lägenheter sker successivt
under en femårsperiod,
p-garage under butiken tillkommer i ett senare skede.
Stockholmshandlar’n gissar att en konvertering till
Ica Kvantum kan bli aktuell när parkeringsfrågan
får en bättre lösning.
• COOP-INVIGNINGAR. Stora Coop invigde den totalt
6 700 kvadratmeter stora butiken i Brunna Park,
Upplands-Bro, den 23 november. Coop Kista och Coop
Björkhagen har nyinvigt efter omställningar till nya
konceptet. Närmaste etablering på tur att inviga är
Coop Kvarnholmen, Nacka, under våren. Stora Coop
har nu byggstartat i Tumba, möjligen kan man hinna
till invigning under 2018.
• ÅRETS RAKET. Ica Nära
Tallkrogen har utsetts till
Årets säljraket inom Näraprofilen. Butiken med tunnelbaneläge byggde ut säljytan
från 175 till 380 kvadratmeter under 2016 och ökade
omedelbart 55 procent.
– Det är riktigt lyckat, det roligaste är att
det inte var en tillfällig ökning efter ombyggnaden,
nu när vi möter förra årets siffror ökar vi ytterligare
25 procent. Vi har blivit en fullsortimentsbutik,
kunderna gör fler inköp per vecka och snittköpen
ökar också, säger Stefan Eckevall, handlare
i butiken sedan 2002.

Foto: Martin Rosengren

• SÖDERTÄLJE/MORABERG. Onsdagen den 29
november gick startskottet för nya Ica Maxi Moraberg,
Södertälje, med handlare Markus Lönnroth i spetsen.
Butiken har en totalyta på cirka 6 100 kvadratmeter,
varav cirka 4 000 kvadratmeter säljyta.
– En kanonstart. Vi sliter förstås med att sätta
rutiner men jag har fantastiska medarbetare och vi
har därför fått till en fantastisk start, säger Markus.

Catharina Berg har fått en händelserik start som ny ordförande för SLHF. Hon lyfter gärna fram de engagerade
ungdomarna när det gäller butikernas eller SLHF:s framtid.

• SÖDERTÄLJE/WEDA. Jesper Tovar, handlare på
Ica Supermarket Weda, nära nya Ica Maxi Moraberg,
lämnar butiken vid årsskiftet.
– Jag har inte samsyn med Ica om driften,
säger Jesper Tovar till Stockholmshandlar’n.
Ica Sverige kommer dock att driva butiken vidare,
en ny dotterbolagshandlare är utsedd och
ejl.
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Stockholms Livsmedelshandlareförening (SLHF)
Wivalliusgatan 25, 112 60 Stockholm

Havsfrossa
Seniorklubben dukade upp till skaldjursfrossa med
allt vad som kan uppbringas när det gäller skaldjur,
40 deltagare lät sig väl smaka samtidigt som Keps
Perssons stod för musikunderhållningen. 

Foto: Martin Rosengren

Avsändare: JustNu Tryckeri, Varmvalsvägen 9, 721 30 Västerås

Höstresan till Andalusien blev lyckad med
både sol och bad och utflykter till Alhambra
och Gibraltar, samt besöken i Cueva de Nerja,
en grotta.
En fundering inför vår och sommar är om det
finns intresse för boule? På Villa Adolfsberg
finns en sällan använd bana.

Höstträff om stress
SLHF:s Kvinnliga nätverk bjöd in till ett intressant föredrag om stress tillsammans med företaget Framgångare.
Seminariet behandlade sambandet mellan ”knopp och kropp”, och belyste även betydelsen av motion.
– Det är lustigt när man stressar halvt ihjäl sig för att hinna till ett föredrag om stress, jag slog huvudet
i bakluckan när jag packade in maten och sen var det full fart – men det var det värt, säger Catharina Berg,
ordförande i SLHF och klubbmästare för nätverket.

Foto: Catharina Berg

Nytt från Seniorklubben

Glöm inte din dagliga promenad trots julstöket,
god jul och gott nytt år!
Olavi Ruuskanen Peldan,
ordförande i Seniorklubben.

Det blev en lärorik och avkopplande kväll som
avrundades med italiensk buffé. Kvinnliga nätverkets vårträff kommer också att gå i hälsans
tecken, avslöjar Catharina Berg.
Alla kvinnor inom SLHF som vill ha information
om träffarna kan mejla Catharina Berg på:
catharinaberg37@hotmail.com 

NÅGRA RADER FRÅN VD

Lanthandelsgrabbar som kan hantera vagnsbultar och bensinpumpar
Det är inte utan ett visst vemod jag sätter mig att
skriva mitt sista vd-ord. Under de 12 år jag haft
förmånen att jobba för föreningen har jag fått vara
med om så mycket spännande och skojiga saker
att jag är benägen att tro det som min företrädare
Bengt Gustafson sa när jag fått jobbet, nämligen
att ”Det här är det bästa jävla jobbet i Stockholm”.
Inte för att det är enkelt – för det är det inte – eller för
att det är bekvämt – för det är det inte heller. Men för
att det är intensivt med ständigt nya (ofta oväntade)
arbetsuppgifter, för att det är utmanande på så
många olika sätt, för att det hela tiden bjuder på
kontakt med så många trevliga människor och för
att det skapat oändligt många tillfällen till skratt.
Det har funnits perioder när dygnet borde haft flera
timmar, när lagen om alltings jävlighet rådde och när
jag inte riktigt kände att jag hade kontroll på allt som
hände. Men det har varit ytterst få dagar när jag inte
tyckte att det var spännande och kul att gå till jobbet.
När man säger adjö hör det ju också till god ton
att säga tack. Därför: Ett mycket varmt tack till min
företrädare och mitt ”bollplank” Bengt; till mina
arbetskamrater Eva, Thomas, Kjell och Janne som
med lugn och tålamod funnit sig i en ibland ganska
ostrukturerad och improviserad arbetssituation;
till våra redaktörer Hasse och Martin som stått ut

med att få manus betydligt senare än utlovat; till vår
siffergranskare Klas (med biträde Lisette) som inte bara
varit minutiöst petig med decimalerna utan också bjudit
på kloka råd och ofta spännande diskussioner som inte
bara rört ekonomiska utan också mer ”föreningsetiska”
frågor; till såväl tidigare som nuvarande styrelseledamöter
som genomgående visat ett imponerande engagemang,
en stor vilja att utveckla föreningen och som ständigt
utmanat och sett till att jag haft vettiga argument
för det vi gjort; till alla er som deltagit i styrelserna
för Seniorklubben, Färskvaruklubben, Karriärklubben
och Bridgeklubben och som alltid tagit ert ansvar för
att hantera de praktiska delarna av er fina verksamhet;
till er i styrelserna för Skärgårdshandlarna, Viktualiehandlarna och Handelspantrarna som driver väldigt bra
verksamheter och som varit synnerligen trevliga att
samarbeta med; till våra hyresgäster och hantverare
på Regeringsgatan som inspirerat till den stora invändiga
”omstylingen” av fastigheten; till alla medlemmar
och anställda i medlemsbutikerna som gjort att våra
arrangemang blivit så givande och allmänt trevliga;
och till er som jag borde tackat men på grund av
begynnande demens missat att nämna.

till hands för att stötta en ibland ganska villrådig vd.
Calles sätt att vara, hans lugn och klokskap, hans
erfarenhet, hans engagemang för SLHF, hans ansvarskänsla, hans prestigelöshet och hans totala avsaknad
av egennytta har varit oerhört viktig för mig när jag
känt att jag behövt få råd i olika frågor. Att vi dessutom båda är lanthandelsgrabbar som kan hantera
både vagnsbultar och bensinpumpar har naturligtvis
gjort samvaron lättare. Det är bara att gratulera
Viktualiehandlarna som fått en sådan ordförande
(även om den förre också var väldigt bra ).
Sist och slutligen ett uppriktigt lycka till – till vår
nya (men erfarna, entusiastiska och mycket lovande)
ordförande Catharina och till min efterträdare Peter.
Som (blivande) passiv medlem i Seniorklubben
ser jag fram emot att få följa föreningens utveckling
och att få fortsätta att träffa er alla
i olika delar av verksamheten.
Tusen tack för allt!

Jag vill också rikta ett alldeles speciellt tack till
ordförande emeritus Calle (och hans parhäst Lasse).
Calle har varit den klippa som alltid har funnits
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