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PAOLO ROBERTO: 

”Jag ska bli champ 
 i era butiker”
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Följ med 

SLHF till Sri Lanka  

 Vi reser 26 oktober på en kombinerad 

konferens-/studie- och familjeresa. Vi kommer 

blanda spännande föreläsningar med studie-

besök och workshops, där fokus ligger 

på mat och ledarskap. 

Anmäl er snarast 

eller senast 15 april 

på www.slhf.nu
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Det är inte en okomplicerad sak att skifta ett arv. 
Ibland strider barn, styvbarn och efterlevande maken om 
kvarlåtenskapen. Inte sällan är grälen uppslitande och 
kan leda till livsvarig osämja. Ett testamente är då en 
god vägledning när arvet ska skiftas. 

Är man sambo, och vill att sambon ska kunna bo kvar i 
den gemensamma bostaden, bör man skriva testamente. 
Sambor ärver inte varandra enligt lag, såsom makar gör. 
Den som inte har några legala arvingar och inte vill 
att kvarlåtenskapen ska tillfalla allmänna arvsfonden, 
måste också upprätta testamente. 

Och vill man öronmärka vissa saker till olika släktingar, 
måste detta ske i ett testamente, liksom om man vill att 
en viss penningsumma eller andel av arvet går till någon 
vän eller släkting. 

TIPS FRÅN JURISTEN:  Så undviker du släktfejden – skriv testamente!
Ett testamente ska vara skriftligt, och testators under-
skrift ska bevittnas av två personer som är samtidigt 
närvarande. Testamentsvittnena får inte vara arvtagare i 
testamentet, eller nära släkt med testator, såsom föräldrar, 
barn eller deras makar, syskon eller gift med testator. 
Finns fl era testamenten, är det senaste testamentet det 
som är gällande. Därför är det viktigt att datera ett testa-
mente. Ett testamente ska inte registreras någonstans. 

Skilsmässobarn – se upp! Bevaka er arvsrätt – ingen 
annan gör det åt er. Särkullbarn har en särskild ställning 
jämfört med gemensamma barn till gifta föräldrar. 
Särkullbarnen ärver sin förälder direkt, medan de gemen-
samma barnen får vänta med sitt arv till dess även den 
andre föräldern gått bort. Ofta har den omgifta föräldern 
skrivit ett testamente till förmån för sin nya make eller 
hustru. Då har särkullbarnet rätt att få ut sin laglott, 
vilket är barnets halva arvslott.

En skyddsregel för särkullbarn fi nns, som innebär att efter-
levande maken inte får orsaka väsentlig minskning av 
egendomen genom att till exempel ge bort den. Laglotten 
faller inte ut automatiskt till särkullbarnet, utan måste 
begäras för att få sin rätt tillgodosedd. 

Begäran om jämkning av testamente måste ske inom sex 
månader efter att man fått ta del av testamentet. Om man 
som barn anser sig missgynnad i förälderns testamente, 
kan man klandra testamentet inom sex månader från 
delgivningen av testamentet. 

Vi kommer reda ut begreppen 
ytterligare vid ett planerat 
SLHF-seminarium den 
22 augusti, väl mött!

Kristina Buch, advokat

delgivningen av testamentet. 

Vi kommer reda ut begreppen 

Paolo Roberto: ”Bring it on!”

”Såna som du Paolo hamnar i fängelse – alltid”. 
Det var det sista medskicket han fick från rektorn 
i skolan.
– I dag driver jag 13 företag och har fler än 
200 anställda. Jag har dyslexi, men varför var det 
ingen som såg min kapacitet under skoltiden?
Paolo Robertos livsberättelse kantas av väldigt 
mycket våld, kompisar som dog, men också av 

Paulo Roberto gästade Färskvaruklubbens årsmöte där han delade med sig av sina tankar om entreprenörskapet och 
kärleken till maten. Han har samma inställning till företagandet som han hade till proffsboxningen: ”Bring it on!”.

generösa portioner humor och värme. Resan 
från rikskänd uppviglare bakom kravallerna i 
Kungsträdgården på 1980-talet till bland annat 
proffsboxare, programledare, kokboksförfattare 
och matföretagare, är hisnande.
– Varför har mitt liv präglats av så mycket våld?
– Jo, för att det finns något skört inom mig som 
måste döljas till varje pris, en liten pojke som säger 

”älska mig”, förklarade Paolo under årsmötet.  
Som proffsboxare gick Paulo Roberto två VM-
titelmatcher. Spanjoren Javier Castillejo vann på 
teknisk knockout, ”domaren fick för mycket blod 
på sig”. Mot Armand Krajnc fick Paolo boxa klart 
matchen, men han förlorade på poäng.
– Bring it on! Många låser in sina drömmar och 
vågar aldrig testa. Misslyckandet är inte din 

Paolo Roberto höll ett minnesvärt föredrag hos Färskvaruklubben. Han bjöd 
även på bronsvalsad raviolini med tryffelsås och färsk Karl Johan-svamp. 
– Jag ska bli ”champ” i era färskvarudiskar, deklarerade han.
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Framtidens handlare 
fi nns i våra med-
lemmars butiker! 

De behöver fylla på med både kunskap och 
erfarenhet för att möta utmaningarna i framtiden.
Jag vågar säga det efter att ha gått igenom årets 
närmare 140 stipendieansökningar som kommit 
från medarbetare i 64 butiker. Vår önskan från 
SLHF och stiftelserna är att fl er anställda från 
fl er butiker skall söka utbildningsstipendier.

Varför söker inte fl era, kanske är det så att ingen 
kurs på Ica-skolan eller Axfoodakademin passar 
eller kan det vara så att man inte har tid med 
så lång utbildning?

Nya utmaningar på en marknad som är i för-
ändring kräver nya kunskaper, digitala lösningar 
inom handel och marknadsföring, säkerhet, 
restaurang i butik eller ledarutveckling. Det är 
viktigt att kunna välja den utbildning som passar 
både medarbetaren liksom butikens verksamhet. 
Utbildningen kan kanske vara billigare, kortare 
eller arrangerad på hemmaplan.

Leta bland alla utbildningsaktörer som fi nns 
på marknaden så kan fl er stipendiater från era 
butiker söka stipendier som passar just dem 
och er verksamhet.

Vi får en bredare utbildningsbas, vi vidgar våra 
vyer, lägre utbildningskostnad ger fl er stipendier 
och ännu fl er butiksmedarbetare får möjlighet 
att studera.

Så låt oss tillsammans utbilda och utveckla 
framtidens butiker med framtidens ledare. 
Villa Adolfsberg kanske kan vara en framtida 
del i framtidens utbildning, teambuilding-
aktiviteter eller annat. 

Glad påsk! 

Karriärklubben har vind i seglen.
– Det går jättebra och vi har stora planer, säger Malin Palmqvist, Hemköp Vendelsö, 
och representant för klubbstyrelsen. 

Klubben har lagt en årsplan och de senaste träffarna 
har varit välbesökta.
– Det går jättebra just nu, vd och styrelse satsar 
verkligen på oss och vi har stora planer framåt, säger 
Malin Palmqvist.  
– I år fokuserar vi på ledarskap. Aktiviteterna ska förena 
nytta med nöje, vi har trevligt tillsammans men man 
ska också alltid få med sig ny kunskap tillbaka till 
butiken efter träffarna, fortsätter Malin Palmqvist.

Karriärklubben är öppen för alla ambitiösa butiksmed-
arbetare, det gäller inte enbart chefer, understryker 
Malin Palmqvist. 
– Det är viktigt att handlarna känner att det är värt 
att pusha för oss. Skriv ut våra inbjudningar och 
sprid dem bland medarbetarna i butiken, uppmanar 
Malin Palmqvist.   

Vårens spännande aktiviteter kommer att avrundas 
med en sommaravslutning den 15 maj, då klubben 
gästas av Thomas Erikson, författaren bakom bäst-
säljaren ”Omgiven av idioter – hur man förstår dem 
som inte går att förstå”.  n

Karriärklubben: 

”Största satsningen någonsin”

Malin Palmqvist, stående till vänster, hälsar välkommen 
till Karriärklubben tillsammans med Ann-Christin Grau, 
bollplank och stöttepelare från SLHF-styrelsen.

”Det är viktigt att handlarna känner att det är värt att 
pusha för våra aktiviteter”, säger Malin Palmqvist, 
medlem i Karriärklubbens styrelse. 

begränsning, ju hårdare motgången är, desto 
starkare blir du.

Paolo Robertos lasagne sålde stort på Ica innan 
den drogs tillbaka på grund av kvalitetsproblem. 
Axfood har ännu inte listat pastaprodukterna.
– Bring it on, vi ska in och vi ska tillbaka. Vi har 
lärt oss av misstagen. Min bronsvalsade pasta är 
bäst, punkt. Jag ska bli ”champ” i era färskvaru-
diskar, sa Paolo Roberto.

Årsmötet kunde summera ett händelserikt år 
och notera 62 anslutna butiker, nytt rekord. 
Calle Iveroth avgick som ordförande, men sitter 
kvar i Färskvaruklubbens styrelse som ledamot. 
Jari Keitaanniemi, butikschef på Ica Supermarket 
Format i Upplands Väsby, valdes till ny ordförande.

– Vi ska försöka utveckla verksamheten men fort-
sätter i samma anda, säger Jari Keitaanniemi.   n 

Karriärklubben har växlat upp tempot rejält. SLHF-
styrelsen har avdelat två representanter som tar 
särskilt ansvar för att stötta medlemmarna i Karriär-
klubben; Ann-Christin Grau, Ica Nära Söderberga, 
och Fredrik Olsson, Hemköp Vendelsö.
– Vi är deras bollplank, vi kan stötta med sådant 
som hur man jobbar med styrelsearbete och vi kan 
dra i våra nätverk när det behövs. Vi har tagit beslut 
om en budget som Karriärklubben fördelar på ett 
klokt sätt i samråd med Fredrik och mig, säger Ann-
Christin Grau.
– Ungdomarna är vår framtid, det gäller föreningen 
såväl som butikerna. Det här är den största satsningen 
som vi någonsin gjort på Karriärklubben, som är ett 
jättebra forum för blocköverskridande möten mellan 
unga medarbetare, fortsätter Ann-Christin Grau.    
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Jari Keitaanniemi är Färskvaruklubbens nye ordförande. 
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Täbys språng mot ny butikskarta – här är satsningarna
Täby kommun trampar gasen i botten när det gäller exploatering. Här är de hetaste nyheterna 
att vänta när det gäller butiksetableringar och uppgraderingar inom dagligvaror.

Det blir Axfood som kopplar greppet om Täby 
Park, megaprojektet som växer fram vid det tidigare 
galoppfältet. 

Hemköp har tecknat avtal med Trygghem gällande 
en butik om cirka 3 000 kvadratmeter. Byggstart 
i form av markarbeten ska inledas i år. Samtidigt 
förbereder Axfood en Willys-etablering precis 
i utkanten av det nya området, vid Reprovägen, 
som Stockholmshandlar’n tidigare rapporterat. 

Täby Park ansluter till Täby centrum och Roslags-
banan, på sikt ska här tillkomma omkring 6 000 
bostäder och fl era tusen arbetsplatser.

Trygghem blir en av de största kommersiella aktörerna 
och en av de första i sin del av området att påbörja 
infl yttning. 
– Vi bygger uppemot 10 000 kvadratmeter kommer-
siell yta, varav 5 000–6 000 kvadratmeter retail 
medräknat restaurang, säger Mikael Rosenberg, 
vd på Trygghem.

Under Hemköp blir det två parkeringsplan varav cirka 
200 p-platser viks för de kommersiella ändamålen.
– Täby är en av de mest expansiva och spännande 
platserna i Sverige just nu sett till butiksetableringar 
med tanke på de planer som fi nns för området, 
säger Claes Salomonsson, presschef på Axfood. 

1. Willys etablerar i utkanten av Täby Park
2.  Hemköp etablerar i Täby Park
3. Ica Maxi bygger nytt i Arninge
4. Lidl utmanar vid korsningen
5. Ica Nära Rösjöhallen kan växa med nya centrumplanen
6.  Ica Nära Näsbydal omlokaliserar
7.  Roslags Näsby får ny butik i hett kollektivtrafi kläge

Den hetaste gissningen är kanske att Coop försöker 
sig på en revansch i området.

Det är på den västra sidan om Roslagsbanan och 
Roslags Näsby station som 19 olika exploatörer 
bygger cirka 1 400 bostäder, allt ska stå klart 2025. 
Området binds ihop med gamla Roslags Näsby, 
som huserar en Tempo-butik, via en gång- och 
cykelbro över spåret. 

Det fi nns ännu inte någon färdig plan för övrig handel 
på området. 
– Vi ska ta fram ett etableringskoncept tillsammans 
med Svenska Stadskärnor, säger Elisabet Lundgren, 
projektchef på Täby kommun.
Paradiset har antagligen varit heta på dagligvaru-
läget, men tycks inte ha nått ända fram.
– Det förs diskussioner med dem om ett eventuellt 
mindre uthämtningsställe eller pop up på torget, 
säger Elisabet Lundgren.
 
Invigningen av nya Maxi i Arninge ligger minst ett 
par år bort.
– Kommunen ska fatta beslut om detaljplanen under 
våren, det har gått lite långsammare än vad vi 
hoppades på, säger Sören Englund, handlare på Ica 
Kvantum Arninge tillsammans med familjen Paulsson, 
Bo, Andreas och Mari. 

Täby kommun
Antal invånare: Cirka 70 000 
(beräknas stiga till 100 000 invånare, 2050)
Medelinkomst: 418 100 kronor
Dagligvaruindex: 129
Sällanköpsindex: 189
Omsättning, dagligvaror: 3 041 miljoner kronor 
brutto

Källa: Handeln i Sverige, 2017, Täby kommun.

Etableringen av Willys vid Reprovägen har 
försenats av att kommunen nu vill att den fastigheten 
ska växa ihop med Täby Park.
– Nu vill man se stadsliknande miljö, och bostäder. 
Därför blev antagandet av planärendet nyligen fram-
fl yttat till andra kvartalet 2019. Avtalet med Willys 
gäller, och jag hoppas att det inte blir ytterligare 
förskjutningar, säger Sture Wikman, vd på fastighets-
bolaget Naeco.    

Roslags Näsby får en ny dagligvarubutik om 1 200 
kvadratmeter, butiksläget blir i direkt anslutning 
till Roslags Näsby station. Fastighetsägaren DGF 
Projektering avslöjar inte vilken aktör som är aktuell.
– Vi har fört diskussioner med tre aktörer, jag kan 
inte säga vem som är aktuell. Vi kommer att se en 
modern butik med generösa öppettider som kan serva 
kunder från bägge sidor av spåret, troligen blir det 
en hög andel när det gäller exempelvis uthämtning 
av e-handlade matvaror, säger Mattias Gunnarsson, 
projektledare på DGF.

Byggstarten är planerad till januari 2021, möjligen 
kan det bli invigning så tidigt som runt årsskiftet 
2021–2022.

Ica har tackat nej till läget, enligt vad Stockholms-
handlar’n erfar, åtminstone i en tidigare fas. 
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Täbys språng mot ny butikskarta – här är satsningarna

Ica Kvantum Arninge omsätter cirka 425 miljoner 
kronor brutto. Totalytan blir dubbelt upp jämfört med  
i dag, 10 000 kvadratmeter. 
– Vi ser stor potential med den nya Maxi-butiken,  
vi är trångbodda i dag. Det blir en modern stormarknad 
med mycket ekologiskt och allt som ligger i tiden och 
vi får bra med p-platser, säger Sören Englund. 

I butiksbolaget ingår även Ica Supermarket Stop.
– Ica Supermarket Stop kommer också att behöva 
förnyas, men vi har inga konkreta planer ännu,  
säger Sören Englund.  

Ica Kvantum lämnar efter sig en försäljningsyta på 
3 250 kvadratmeter i den nuvarande fastigheten. 
Frågan är om någon ny dagligvaruaktör vågar sig in 
där, Willys, Coop och även ÖoB finns redan på plats 
på området.

Lidl siktar på att starta bygget av kedjans andra  
butik i Täby sommaren 2019, detaljplanearbete pågår. 
Butiken får ett attraktivt läge norr om Ica Supermarket 
Stop, direkt intill i korsningen Bergtorpsvägen och 
Norrtäljevägen. Den friliggande butiken får cirka  
1 300 kvadratmeter försäljningsyta och knappt  
100 p-platser.
– Vår butik på Enhagsvägen är en av våra mest fram-
gångsrika butiker i Sverige och nu ser vi fram emot 
att bygga en butik till i Täby. Vår långsiktiga ambition 
är att ha tre eller fyra butiker i kommunen, säger 
Thomas Brattlöw, fastighetschef region Stockholm  
på Lidl Sverige.   

Börje Ahlén, handlare på Ica Nära Näsbydal och 
ledamot av Seniorklubbens styrelse, ser fram emot 
att ometablera butiken och inviga med en dubblerad 
totalyta, 1 000 kvadratmeter, i bästa fall om fem år.

– Riksbyggen river Näsbydal centrum och bygger  
allt nytt med 500 lägenheter ovanpå centrum- 
fastigheterna. Tanken är att vi ska få tillträde till 
den nya butiken när merparten står klart, det kan bli 
en smidig flytt, till glädje framförallt för mina söner, 
säger Börje Ahlén.

Butiken blir kvar inom Nära-profilen, men siktar på 
att öka från 40 till 65 miljoner kronor netto i det 
nya läget. Tvärs över gatan blir det även 147 nya 
enrumslägenheter.
– På lite sikt bör vi nå 80 miljoner, med dubbel yta 
blir vi ännu attraktivare för förbipasserande, 
säger Börje Ahlén.

Täby kommun har startat ett detaljplaneprogram 
för Skarpängs centrum och det närliggande området 
vilket bäddar för en förnyelse av Ica Nära Rösjöhallen. 
Syftet är att förtäta området med bostäder, service 
och arbetsplatser. 
– Framtiden kan bli spännande men som alltid med 
detaljplanearbete så kan det dra ut på tiden och 
vi vet inte var allt landar, säger SLHF:s ordförande 
Catharina Berg, som driver butiken tillsammans med 
maken Christer Berg.

Täby kommun har under senare år accelererat från  
en ganska blygsam exploateringstakt, till full gas  
när det gäller projekt och etablering. 
– I snitt etableras nu två företag per dygn i Täby, 
antalet invånare förväntas växa till runt 100 000  
år 2035 säger Sofia Tingsåker, näringsutvecklare  
på Täby kommun.  n 

Roslags Näsby får en ny butik om 1 200 kvadratmeter. 

1.

Hemköp öppnar 3 000 kvadratmeter i Täby Park. Bilden 
visar områdets signaturbyggnad som får 23 våningar, 
varav två kommersiella plan. 

2.

3.

5.

Ica Nära Rösjöhallen kan växa med planerna för Skarpängs centrum. På kommunens visionsbild har butiken försetts  
med Kvantum-skylt, men butiken blir av allt att döma en större Ica Nära, alternativt Ica Supermarket. 

Ica Maxi-invigningen i Arninge ligger minst två år bort. 
Butiksflytten och konverteringen till Ica Maxi blev 
känd då Ica Fastigheter utsågs till vinnare i mark-
anvisningstävlingen gällande utvecklingen av fastig- 
heten Tumstocken 6 vid Arninge handelsplats, bolaget 
äger sedan tidigare Tumstocken 9, där Granngården 
är hyresgäst, och får därmed 18 000 kvadratmeter 
sammanhängande handelsyta.
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Vad har hänt sedan sist 
– Bosse Rundström?

Vi ekonomisk förening lever kvar som en egen gren 
inom Hemköp, vid sidan om Hemköps handlarfören-
ing. I höstas drev Bosse Rundström ett projekt med 
syftet att få till en gemensam handlarförening inom 
Hemköp, med ett gemensamt avtal.
– Jag har drivit frågan länge, tyvärr föll det den här 
gången. Grundtanken är att hitta synergier, men vi 
kunde inte se synergierna tydligt, båda föreningssty-
relserna avslog avtalsförslaget.
– Vi har nu tecknat ett nytt avtal som löper till 
2023, ett bra avtal, fortsätter Bosse Rundström.   

På kvällen den 11 november 2007 berättade Vi-
handlare Niklas Åberg för Bosse Rundström att han 
sålt Daglivs till Coop.
– Vi blev ju sönderköpta, och den kvällen blev det 
särskilt tydligt att det här skulle inte gå, med tanke 
på överpriserna som betalades. Huggsexorna mellan 
Axfood och KF gav alltid två vinnare, handlaren som 
fi ck bra betalt – och närmaste lokala Ica-butik, säger 
Bosse Rundström.

Redan 2009 fördes det diskussioner om att docka in 
Vi-butikerna i Hemköp, även om det samtidigt pågick 
förberedelser som handlade om att starta en egen 
grossiströrelse.

Vi-butikernas tidigare vd jobbar alltjämt nära handlarna, nu som konsult inom eget bolag.
– Tron på entreprenörskapet är min drivkraft.  

– Vi behövde en stabilare plattform och samarbets-
partner och i förlängningen uppstod visionen om att 
Hemköp ska drivas av handlare enligt känd modell, 
säger Bosse Rundström. 

Det fordrades beslut från två stämmor innan upp-
gången i Hemköp kunde fullgöras, 2012 avslutade 
Bosse Rundström uppdraget och övergick till egen 
konsultverksamhet. 

Bosse Rundström fyller 63 i år, men har inte satt 
upp någon plan för när den aktiva karriären ska 
avrundas.
– Med det egna bolaget har jag möjlighet att styra 
tiden, sakta men säkert skapar jag mer utrymme för 
annat. I år kommer tredje och fjärde barnbarnen, 
livet får nya dimensioner.

Men Bosse Rundström triggas fortfarande av 
branschens utmaningar, konsultinsatserna handlar 
delvis om att stötta Vi-föreningen inom vissa löpande 
frågor, men även om att hjälpa enskilda handlare 
med exempelvis hyresärenden, butiksförnyelser eller 
successions- och försäljningsfrågor.
– Det har alltid varit roligt att jobba med hand-
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larna, var och en väldigt starka individualister. Att 
hitta synergier som bygger på att man ändå trampar 
lite mer i takt med varandra har därför varit en av de 
stora utmaningarna. 
– Man måste gå varsamt fram och vinna för-
troende. Min drivkraft är, har alltid varit, tron på 
entreprenörskapet, avslutar Bosse Rundström. n

Bosse Rundström
Född: 1955, i Mälarhöjden.
Bor: I Mälarhöjden.
Karriär i korthet: Vd, Martin Olsson 
Restauranghandel, vd, Vi-butikerna, 
2005–2012. I dag verksam som egen-
företagare, styrelseledamot, Sabis. 
Senast lästa bok: Hans Rosling, 
Hur jag lärde mig förstå världen.
Fritid: Snickrar på sommarhuset utanför 
Trosa, följer AIK Hockey, golf, ”jag försöker 
lära mig”, vänner, barn och barnbarn.

6



Hemköp Gesters i Västertorp hade problem med klotter på fasaden. 
Problemet tycks nu vara löst – tack vare en graffitti-målning.

Klotterproblemet löst

Hela butiksfasaden klottrades ned, gång på gång, 
Hemköp Gesters hade stora kostnader för saneringen.

Handlaren Magnus Persson beställde en graffi ti till 
butikens jalusi, som bara täcker en mindre del av 
butikens fasad efter stängning. 
– Ingen klottrar på målningen, och det lustiga är att 
fasaden i övrigt också lämnas orörd nu. Vi har inte 
sanerat en enda gång sedan målningen stod klar 
i oktober, säger Magnus Persson. 

Grafi tti-målningen är signerad DCS, ”Da Color Syndicate”, 
en klassisk grafi tti-grupp i Stockholm, som sannolikt 
åtnjuter respekt bland ungdomarna i Västertorp.

– Jag fick kontakt med dem via en medarbetare.
 Jag valde att lyfta fram butikens klassiska varumärke, 
graffi tin är inspirerad av butikens gamla neonskylt, 
säger Magnus Persson. 

Butiken har emellertid fortfarande problem med 
stökiga ungdomsgäng under öppethållandet, före-
tagarna i Västertorp utökar nu samarbetet med 
varandra och med polis, nattvandrare och andra 
organisationer. 
– Vi har även bestämt att vi ska polisanmäla i högre 
grad, även sådant som vi enbart har på video, säger 
Magnus Persson, som även är ordförande i Västertorps 
företagarförening.  n

Hemköpshandlaren Magnus Persson lyfte fram det klassiska varumärket genom grafi tti-målningen som är inspirerad 
av butikens gamla neonskylt. 

”Tillbaka till Vivo”
Frifräsarbutiken Rallaren har fi rat invigning 
i Willys tidigare lokaler i Rallarens köp-
centrum i Åkersberga. 

Handlartrion Roger Borg, Johan Berggren och 
fastighetsägaren Johan Söderholm står bakom 
satsningen, bandet klipptes den 22 februari.  
– Invigningen gick över förväntan, men det är 
i sommar det ska avgöras hur det går för oss, 
eftersom Åkersberga är en sommarkommun, 
säger Roger Borg.

I det första annonsbladet presenterade Rallaren 
sig själv som ”Sveriges nya livsmedelskedja”.
– Planen är att öppna fl er butiker om allt går väl.
Rallaren samarbetar med Bergendahls men ingår 
inte i Matrebellerna.
– Vi jobbar med riktiga varumärken och riktiga 
leverantörer, utan EMV så långt det går. Målet är 
egentligen att återgå till Vivo-konceptet, det var 
roligare på den tiden, avslutar Roger Borg.   n

Hur laddar ni inför 
vårens mathelger?
Påsken kräver en alldeles särskild 
tajming. Här är tre Ica Nära-handlares 
recept för att maxa försäljningen 
under vårens mathelger.  

Susan Bardevik, 
Ica Nära Finnboda, Nacka:
– Vi får göra tvärtom mot många andra inför 
påsk, bromsa i stället för att gasa, då väldigt 
många kunder reser bort. Från skärtorsdagen 
har vi ganska lugnt så det gäller att vara 
försiktig med volymerna.
– Under Valborg och Kristi himmelsfärd är det 
betydligt fl er som väljer att stanna hemma 
och vi kan satsa rejält på bland annat grill, 
bake off och blommor. Lediga kunder 
passar på att vårfi xa hemma 
och på gårdarna så 
vi måste stå 
beredda med det 
som hör till, som 
jord och plantor 
och allt till korv-
grillningarna. 

Joakim Skotte, 
Ica Nära Alléns, Täby:
– Vi möter vår första påsk som Ica efter bytet 
från Hemköp och har därför ingen historik 
i systemet att gå på. Våra annonser inför 
påsken handlar om att visa att det går göra 
alla inköp hos oss, allt från lyxartiklar som 
skaldjur till annorlunda och billiga varor.
– Förhoppningsvis tillåter vädret att vi 
dundrar på ordentligt 
med blom- och 
grillmarknader 
inför Valborg och 
Kristi himmels-
färd.

Peter Fehn, 
Ica Nära Riksten, 
Tullinge:
– Påskmaten liknar ju julbordet men med 
skillnaden att man bara äter den en gång, 
allt bör mer eller mindre sälja slut. Därför 
fi nns det heller ingen anledning att exponera 
varorna för tidigt, man kan vänta in rätt till-
fälle och ladda upp varorna i butiken ganska 
nära helgen.
– Generellt förlorar vi lite på storhelgerna 
då många reser bort, men vi gör allt vi kan 
för att kompensera det och 
vi försöker att vinna 
storköpen från 
stormarkna-
derna.   n

Thelin förvärvar 
sjätte butik 
Familjen Thelin har köpt Hemköp Älvsjö 
med tillträde den 1 april. 

Investeringsbehovet är stort, men Frank Thelin 
ser god potential för butiken.
– Butiken hade bra underlag tidigare också, 
men nu fi nns många nyinfl yttade och det tillkommer 
ytterligare 1 800 bostäder till området.

I butiksbolaget ingår sedan tidigare Hemköps-
butikerna Huddinge centrum, Matbörsen Snättringe, 
Sköndal, Huvudsta centrum och T-Snabben vid 
Tekniska högskolan.

Hemköp Älvsjö omsätter cirka 35 miljoner kronor 
netto i dagsläget.

Vilka är planerna?
– Vi ska investera och få ordning på butiken och 
öka omsättningen. Det blir en stor förnyelse och en 
ny layout, kanske måste vi hålla stängt en tid under 
arbetet, säger Frank Thelin.   n

och på gårdarna så 

dundrar på ordentligt 

för att kompensera det och 
vi försöker att vinna 
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SLHF-
Boka och planera in kommande 
föreningsaktiviteter:

• 27 mars, mässa med Skärgårdshandlarna, 
 Villa Adolfsberg

•  26 april, pensionsseminarium, 
 Karriärklubben, Villa Adolfsberg

•  5 maj, SLHF:s årsmöte och årsfest, 
 Hotel At Six 

•  24 maj, SLHF-golf, 
 Salems GK 

•  29 maj, Vårfest, 
 Villa Adolfsberg

Boka och planera in kommande 

kalendarium

Missa inte årets fest! 
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Nytt från Seniorklubben

Nordic Choice Hotels nya fl aggskepp At Six fi nns 
i Swedbanks tidigare fastighet på Brunkebergstorg. 
– Förra året fi rade vi 125-årsjubileum på anrika 
Winterviken, nu tar vi steget in i framtiden till-
sammans med Stockholms modernaste lyxhotell, 
säger SLHF:s ordförande Catharina Berg. 

Nästan 140 stipendieansökningar har i år inkommit 
till SLHF, vilket är nytt rekord. 
– Det är jätteroligt att fl er och fl er tar vara på möjlig-
heten att söka stipendier. Kom och dela glädjen  
med stipendiaterna den 5 maj, det blir årets fest, 
utlovar Catharina Berg. 

At Six huserar 2 000 kvadratmeter eventyta och 
hotellet har genomgående erhållit översvallande 
recensioner sedan starten. 
– Vi jobbar med att överraska och har en väldigt 
hög ambitionsnivå när det gäller exempelvis design 
och den klassiska maten, säger Mattias Büman, 
eventchef på At Six.

Alla deltagare har möjlighet att övernatta på 
hotellet till ett rabatterat pris, SLHF:s rabattkod 
följer med inbjudan, alternativt hör efter med 
Janne på kansliet.  n

Koll på pensionen 
SH Pension besöker Karriärklubben för ett andra 
pensionsseminarium på Villa Adolfsberg. 
– Det är viktigt även för unga att ta tag i frågan, 
säger Malin Palmqvist från klubbstyrelsen. 
  
Det första seminariet belyste bland annat framtidens 
pensioner, med avseende på till exempel höjningarna 
av lägsta ålder för den allmänna pensionen. 

SH Pension (tidigare Svensk Handel Försäkring) 
informerade om försäkringsskydd och sparande 
under rubriken ”Leva nu, leva sen, eller både och?”.
– SH Pension ägs av handlare, rådgivarna har ingen 
provision och verksamheten är ej vinstgivande vilket 
är ganska unikt, säger Linda Holmlundh, seminarie-
ledare och rådgivare på företaget.

Karriärklubben planerar nu ett extra seminarium 
tillsammans med SH Pension, den 26 april.
– Många tänker att det där med pensionen är så 
långt fram, men det är viktigt även för unga att ta 
tag i frågan och att man planerar. Jag sparar själv 
sedan 18 års ålder, säger Malin Palmqvist.  n

•  ÖSTERMALM. Italienska Eataly firade 
spektakulär invigning på Biblioteksgatan 
lördagen den 17 februari. Kort därefter 
meddelades att Eataly stänger i Köpenhamn, 
framtiden ska utvisa om den påkostade 
satsningen bär sig bättre i Stockholm. 

•  ÖSTERMALM. Lidl tillträdde i Coops tidigare 
lokaler på Sibyllegatan 8 vid Östermalmstorg 
den 1 mars, butiken blir Lidls första enhet 
på Östermalm. 

Det är oklart när kedjan kan inviga butiken 
med cirka 900 kvadratmeter totalyta.
– Vi avser att fl ytta befi ntlig entré för att säker-
ställa ett bättre och tydligare kundvarv och vi 
arbetar med upphandling av byggentreprenör för 
att påbörja arbetet med 
att omprofi lera butiken, 
säger Thomas Brattlöw, 
fastighetschef region 
Stockholm på Lidl Sverige.

•  ÅRETS WILLYS. Vid Willys årliga kick-off 
utsågs Willys Veddesta, Järfälla, till årets butik 
inom Willys region Stockholm norr. Willys Söder-
tälje hamn kammade hem utmärkelsen inom 
Willys region Stockholm syd. 

•  SÖDERMALM. Copp Östgötagatan fi rade 
nyinvigning fredagen den 23 februari, efter en 
omfattande förnyelse och konvertering till Coops 
nya koncept. 

•  ÅRETS HEMKÖP. Hemköp Djurgårdsstaden 
med butikschef Christopher Grace i spetsen 
utsågs till Årets Hemköpsbutik 2018 under de 
årliga Hemköpsdagarna.   n

Folk & butik
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SLHF:s årsmöte och årsfest arrangeras på det nya och femstjärniga Hotell At Six. 

Nu ser vi mycket fram emot seniorernas resa 
till Paris, sex dagar i mitten av maj. Det kan 
finnas ströplatser kvar, kolla med kansliet.

Vi kommer att göra utflykter till Champagne 
och Loiredalen, vi bor centralt nära konstnärs-
kvarteren Montmartre där vi får en guidad tur.

Väl mött, trevlig vår!
 
Olavi Ruuskanen Peldan, 
ordförande i Seniorklubben.


