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Thomas Erikssons uppskattade och fullsatta seminarium
på Adolfsberg bjöd på en mängd aha-upplevelser,
möjligen även en och annan åh nej-upplevelse.

Thomas Eriksson värderar inte de olika färgerna,
en ledningsgrupp ska gärna ha hela färgskalan
representerad för att bli kreativ och effektiv, när
kommunikationen fungerar, vill säga.

Succéföreläsaren
gästade Karriärklubben
Thomas Eriksson, beteendevetaren bakom bästsäljaren
”Omgiven av idioter”, höll ett uppskattat och fullsatt föredrag
på Adolfsberg.
”Omgiven av Idioter” har över 500 000 läsare
i 40 länder och Thomas Eriksson är flitigt engagerad
av storföretag i Sverige och världen som vill lära
sig den ädla konsten som handlar om ”hur man
förstår dem som inte går att förstå”.
– Karriärklubben, namnet är väldigt tydligt, ni är en
grupp som är på väg någonstans. Kom bara ihåg att
chefer har ett särskilt ansvar för kommunikationen,
för kommunikation är vad ledarskap är, började
Thomas Eriksson med att slå fast.
Men hur ska en ledare handskas med alla idioter då?
– Vad lätt det är att avfärda personer man inte
förstår som idioter, vi har alla gjort det. Och vissa är
omgivna av fler idioter än andra, de är fullständiga
idiotmagneter, är inte det märkligt?, frågade han
församlingen retoriskt.

TIPS FRÅN JURISTEN:

Thomas Eriksson bjöd Karriärklubbens inbjudna på
en mängd aha-upplevelser, alla som missade seminariet kan med fördel kasta sig över de klargörande
och underhållande böckerna.
”Omgiven av idioter” har följts upp av boken
”Omgiven av psykopater” och i höst släpper Thomas
Eriksson ”Omgiven av dåliga chefer”. n

Är du grön, blå, gul eller
röd? Thomas Erikssons
bästsäljande böcker reder
ut vem som tillhör vilken
kategori idioter.

Thomas Eriksson och den här metoden inom beteendevetenskapen delar in alla människor i fyra huvudkategorier när det gäller kommunikation:
De introverta, blåa eller gröna, och de extroverta,
röda eller gula.
– Vi måste behandla de introverta på ett sätt och
de extroverta på ett annat sätt, det är därför det
är svårt med ledarskap.

Har ditt företag koll på GDPR?

EU:s nya dataskyddsförordning, GDPR, trädde i kraft
den 25 maj i år. Ikraftträdandet satte igång ett febrilt
lagstiftningsarbete och mitt bland alla nya, ändrade
och upphävda lagar är det inte alltid enkelt att hålla
reda på vad som gäller eller hur man bör förhålla sig
till de personuppgifter som ens företag innehar.
Alla uppgifter som direkt eller indirekt går att koppla
till en levande person är personuppgifter enligt GDPR.
Uppgifter om anställda, video från kameraövervakning och
en lista över anställdas kontaktpersoner är exempel på
personuppgifter som ska behandlas enligt GDPR:s regler.
Varje företag har ett eget ansvar att följa dessa regler
när företaget behandlar personuppgifter. Har företaget till
exempel ett nyhetsbrev är mottagarens kontaktuppgifter
personuppgifter, oavsett om utskicket sker med brev, e-post,
sms eller på sociala medier. Ansvaret för personuppgifts-
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Bara för att nå fram till kvällens kärnpunkter:
• Social kompetens är förmågan att förstå det egna
beteendets inverkan på andras beteende.
• Vi kan inte ändra på alla dina anställda men vi
kan ändra på dig.
• Förmågan att se oss själva är också förmågan
att förstå hur andra ser oss själva.

En ”quick fix” är att mejl och sms brukar signalera
ganska tydligt vilken kommunikationstyp en person
tillhör, och det är oftast en god idé att försöka
kommunicera tillbaka på liknande sätt, tipsar
Thomas Eriksson.
– Vi måste stänga av autopiloten och börja agera mer
medvetet, inte tuta på som vanligt – för tutar vi på som
vanligt så får vi exakt samma resultat som vanligt.

hanteringen ligger på den som skickar nyhetsbrevet.
Enligt GDPR måste den som behandlar personuppgifter
informera berörda personer om behandlingen. Dessutom
måste den ansvarige upplysa dessa personer om deras
rättigheter enligt GDPR och kunna hantera krav som de
berörda personerna kan ställa med grund i sina rättigheter. Det är därför lämpligt att ha en policy på plats
som bland annat redogör för vilka rättigheter som de
berörda personerna har enligt GDPR, vilka personuppgifter som behandlas och varför, av vem, hur och
hur länge behandlingen sker.
En grundläggande del av de nya reglerna i GDPR är att
den som behandlar personuppgifter måste kunna visa
att behandlingen sker i enlighet med reglerna. Även av
detta skäl är det alltså viktigt att ha interna riktlinjer
och policys på plats. Kan man som ansvarig peka på en

välformulerad policy och säga
”så här gör vi” är man på god
väg att uppfylla kraven,
enligt GDPR.
Att upprätta och hålla reda på de riktlinjer och policys
som krävs kan dock vara både krångligt och tidskrävande.
Det är därför viktigt att det på varje företag finns en eller
några personer som har god kunskap, dels om GDPR
och dels om företagets interna rutiner och policys.
På SLHF-seminariet den 13 september tar vi bland annat
en djupare titt på vad GDPR innebär för ditt företag och
vilka åtgärder företaget bör vidta i egenskap av personuppgiftsansvarig. Vi ses där!
Susanna Norelid, advokat

Pulsen köper Rallaren
Handlarna bakom Rallaren i Åkersberga kastar in handduken efter bara
några månader. Matrebellen Pulsen tar över.
Det var fastighetsägaren Johan Söderholm tillsammans
med handlarna Roger Borg och Johan Berggren som
invigde Rallaren i februari, i Willys tidigare lokaler.
Nu öppnar i stället Pulsen den tredje butiken,
Pulsen finns i Flemingsberg och Rotebro sedan
tidigare. Bakom Pulsen står en annan handlartrio,
Michael Wremborn, tillsammans med Julian Holst
och Bengt Sallstedt.

Ni var inte så sugna på läget när Willys lämnade?
– Nej, men det var ett annat förhandlingsläge nu,
alla inblandade är nöjda. Vi tror att Åkersbergaborna
också vill ha billiga märkesvaror och färskvaror, det
gäller bara att vi går in och är ödmjuka – och bäst,
säger Michael Wremborn.
Mattias Wärnlund tar rodret som butikschef och
delägare i Åkersberga. n

Hur laddar ni inför VM-festen?
VM-fotbollen från Ryssland blir förstås sommarens stora snackis,
butikerna är inte sena att öka trycket och stämningen under VM-yran.
Magnus Persson, Hemköp Gesters, Västertorp:
– Vi arrangerar Västertorps marknad tillsammans med företagarföreningen, allt inramat av ett fotbollstema.
Vi har en trubadur som sjunger fotbollslåtar, tävlingar där man kan vinna landslagströjor och vi har hyrt in
en utrustning som mäter hastigheten när man skjuter en boll. I butiken har vi särskilda VM-erbjudanden
med utvalda varor som vi säljer sjukt billigt.
– Jag tippar att Tyskland tar hem guldet. Sverige går vidare från gruppen och därefter
kan vad som helst hända.
Christer Dahl, Ica Nära Älvsjö:
– Vi satsar mycket på premium-öl året runt men kommer att satsa särskilt under VM för
att styra så mycket som möjligt till premium och spännande lokala mikrobryggerier, det gäller
inte minst alkoholfritt som ju bara blir bättre och bättre när det gäller smak och upplevelse.
– Jag tror inte att Sverige går vidare från gruppen, tyvärr.
Joakim Enerstrand, Ica Nära Kallhäll:
– Allt är inte spikat ännu men vi ska försöka få hit ett mål och rigga barnaktiviteter och
lotterier, gärna tillsammans med den lokala fotbollsklubben. För övrigt kommer vi att satsa
på spontana kampanjer beroende på hur mästerskapen utvecklar sig och vad som får genomslag i media.
– Jag är nog fel person att tippa, men kul om Sverige tar sig vidare så klart.

Hemköp växer i Blackeberg

NÅGRA RADER FRÅN VD

126 år ”and going
stronger”!
Att få vara delaktig i stipendieutdelning
i samband med årsmötet för SLHF är underbart.
Unga, förväntansfulla butiksmedarbetare som
är på väg att ta nästa steg i utvecklingen, det är
riktigt häftigt. Att vid samma tillfälle träffa
många av SLHF:s medlemmar där man med de
aktiva får diskutera det som är överst på agendan.
Just nu verkar det vara tryggheten i butikerna
som är den stora frågan tillsammans med
utmaningen att rekrytera till branschen.
Kort efter årsmötet träffade vi ”idioten själv”
det vill säga Thomas Eriksson som bland annat
skrivit boken ”Omgiven av idioter”, att vara röd,
blå, gul eller grön förklarades och de drygt
80 deltagarna fick med sig varför det ibland
inte funkar mellan människor och vad man själv
kan göra. Arrangör var Karriärklubben.
Mina möten med våra seniora medlemmar ger
mig också mycket, ni brinner verkligen för
föreningen och det känns fint att hinna träffa
er och diskutera det som hänt i branschen.
Det som är på agendan under den närmaste tiden
är att utveckla färdiga paket för er medlemmar
och er personal i butiken. Här i Villa Adolfsberg
kommer vi att kunna erbjuda färdiga paket runt
allt ifrån butikernas ledningsmöten till rena
personalaktiviteter eller en kombination av detta.
Under hösten (ja, det känns mindre häftigt att
skriva) kommer vi bland annat ha två seminarier
runt juridik, samt surströmmingspremiär,
kräftfest och mycket mera.
Till dig medlem som inte nyttjat Villa Adolfsberg
för dina aktiviteter, gör det, hör av dig så hjälper
vi dig med upplägget.
På väg mot 127 år, trevlig sommar!

Hemköp förnyar och utökar genom att ta över Handelsbankens tidigare
lokaler i Blackebergs Centrum.
Därmed tillförs cirka 110 kvadratmeter ny säljyta
och butiken växer till cirka 680 kvadratmeter säljyta.
– Vi lyfter ut post och mejeri till den nya ytan och får
därmed möjlighet att utöka sortimentet och förbättra
färskvaruavdelningen säger Hemköpshandlaren
Stephan Johnsson, som driver butiken tillsammans
med kompanjonen Anders Adner.
Kompanjonerna driver även Hemköp Gustavsberg
och Tempo Hjorthagen, samt bolaget Affärsbyggarna,
en totalentreprenör inom butiksförnyelser.

Hemköp Blackeberg omsätter cirka 85 miljoner kronor
netto i dagsläget.
– Vi har haft markanta ökningar sedan vi tog över butiken
2010 och nu ska vi kunna närma oss 100 miljoner
kronor netto inom ett par år, säger Stephan Johnsson.
Handlarna investerar cirka tre miljoner kronor
i förnyelsen. Allt beräknas stå klart för nyinvigning
innan skolstarten. n
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Den gröna ön växer långsamt
– Lidl ivrigast att etablera nytt
Lidingö är kommunen som inte vill växa. Men Lidl skjuter brett för att bryta sig in på ön,
och förändringar är att vänta i Lidingö Centrum såväl som i Lidingö Galleria.

Lidingö kommun
Antal invånare: Cirka 47 000
Dagligvaruindex: 99
Sällanköpsindex: 38
Omsättning, dagligvaror: 1 577 miljoner kronor
brutto
Medelinkomst: 447 200 kronor

6.

LIDINGÖ

Källa: Handeln i Sverige, 2017,
Marknadsguiden (Market) 2017/2018.
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Fastpartner har blåst ut och tömt Lidingö Galleria i Torsvik. De sista hyresgästerna, Hemmakväll tillsammans
med den sista restaurangen stängde i slutet på maj.
Coop Torsvik finns i gallerians grannlokal sedan butiken
förvärvades från Vi-handlare Ann Nagel, 2011. Det finns
rykten om att Fastpartner planerar någon form av
”matgalleria” efter en förnyelse av handelsläget,
men företaget uppger ingenting om planerna framåt.
– Vi har inget att berätta i dagsläget, det är för tidigt,
säger Christopher Johansson, marknadschef.
Klart är i alla fall att man vill hyra ut hela ytan på
ett bräde, Fastpartner annonserar ut en butikslokal
om nära 1 500 kvadratmeter ”i ett av Lidingös bästa
lägen med skyltläge från Lidingöbron”.
Möjligen skulle Lidl kunna tänkas ta matchen med
Coop i Torsvik, efter 15 år av fruktlösa försök att få till
en etablering på ön, även om ju Lidl helst av allt bygger
själva. Och även om parkeringslösningen i Torsvik,
med p-garage under gatuplan, troligen är något som
Lidl ställer sig starkt tveksamma till.
– Lidl har i över 15 år varit intresserade av en etablering
på Lidingö, tyvärr finns det knappt någon mark som
4
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tillåter handel. Vi arbetar hårt på olika fronter och har
pågående aktiva diskussioner med flera fastighetsägare för att ändå få till en Lidl-butik för Lidingöborna, säger Thomas Brattlöw, fastighetschef på Lidl.
Paradiset, som enligt vad Stockholmshandlar’n erfar
också är omvittnat heta på att få till en etablering på
köpstarka Lidingö, kan förstås också vara en tänkbar
kandidat till läget.
Klart är att Lidl har fört långdragna diskussioner
angående den före detta bowlinghallen på Bodalsvägen
på Baggeby Torg. Det bekräftas av den aktuella
mäklaren, Relier. Den 1 250 kvadratmeter stora lokalen
erbjuder en smidig logistiklösning genom lastintag
mot Kostervägen, enligt annonstexten. Men förhandlingarna med Lidl har ännu inte landat i något signerat
kontrakt, gissningsvis är parkeringsfrågan den
svåraste stötestenen vid Baggeby Torg, som hyser
en Tempo-butik sedan tidigare.
Ica Nära Rudboda ser fram emot en ny detaljplan
under 2019 för Rudbodatorg på norra Lidingö.
Cirka 200 nya bostäder ska tillkomma till området.

Lidingö Centrum
Lidingö Galleria
Ica Kvantum Lidingö
Willys Lidingö
Baggeby Torg
Ica Nära Rudboda

Butiken har länge varit trångbodd, omsättningen
ligger ändå på 86 miljoner kronor brutto, med dagens
430 kvadratmeter säljyta i lokalen, som är från sent
1960-tal.
– I alla år har vi sagt att vi vill växa, så fort kommunen
släpper till. Men det går segt i politiken och jag kan
ha en viss förståelse för det också, för så fort man
ska ta ned ett endaste litet träd här – då blir det
massiva protester, säger Ica-handlare Per Nilsson.
Lidl har visat intresse för den före detta bowlinghallen
på Bodalsvägen på Baggeby Torg.

Foto: Martin Rosengren
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Lidingö har vuxit med cirka 300 bostäder per år
under de senaste åren.
– Det är en lägre byggtakt än många andra
kommuner i Stockholms län, ambitionen är att
bevara Lidingö som en grön oas nära innerstaden,
säger Per Wilhelmsson, plan- och exploateringschef på Lidingö stad.
Ett planprogram har dock tagits fram för att
förstärka 70-talsområdet Högsätra, nära Ica
Kvantum och Willys, med cirka 500 nya bostäder
och övrig service, antagande väntas i sommar.
Tack vare etableringen av Willys intill södra
Kungsvägen på centrala Lidingö, 2006, och nya
Ica Kvantum som tillkom i närheten, 2011, så är
Lidingö nu nära balans i dagligvaruförsäljningen
(index 99).
– Vi har haft en bra utveckling, nu börjar det plana
ut lite. En ny trafiklösning gör att alla bilar inte
måste passera oss längre och vi har slutat med
tryckta flygblad i och med att vi är ”grönast på
ön”, säger Per-Erik Nilsson, handlare på Ica
Kvantum Lidingö.
– Vi har politiska uppdrag att skapa nya möjligheter
för kommersiell service i våra större stadsbyggnadsprojekt som Lidingö Centrum och Högsätra, men inte
för att möjliggöra ny fristående dagligvaruhandel.
Lidingö saknar däremot sällanköpshandel, samtidigt

som det finns efterfrågan liksom köpkraft här,
säger Per Wilhelmsson.
Första detaljplanen för nya Lidingö Centrum
har varit ute på samråd, men projektet kantas
av politisk oenighet. Förslaget innebär utökade
handelsytor i form av ett nytt kvarter med handel
på centrumparkeringen, därtill cirka 130 nya
bostäder samt en ny parkeringsanläggning
under markplan.
Den globala fastighetsägaren Grosvenor Europe
har nyligen förvärvat Lidingö Centrum.
– Vi är en långsiktig ägare. Vi har förvärvat
utifrån möjligheten att utveckla centrum under
dagens förutsättningar. Därför har vi inte särskilt
bråttom när det gäller den framtida förnyelsen,
det viktigaste är att vi hittar rätt förutsättningar
och enighet om rätt produkt, säger Carl Strufve,
Nordenchef på Grosvenor.
Centrum behöver framförallt förstärkningar när
det gäller sällanköp, men Carl Strufve flaggar
även för ett utökat dagligvaru- och restaurangutbud. Coop Skeppet är ensam dagligvaruaktör
i dag.
– Det är ingen tvekan om att det är dagligvaruhandeln och Systembolaget som driver trafiken
i dag, alla har att vinna på fler aktörer utifrån
förutsättningen att handel föder handel, säger
Carl Strufve.
– Vi lägger pussel tillsammans med staden och
vi vill absolut sträva efter ett öppet centrum med
småstadskvarter. Visionen är bra, och vi måste
bottna i en lösning som säkerställer exempelvis
parkeringsfrågan på bästa sätt, avslutar Carl
Strufve. n

Nya stadskvarter med handel och bostäder till Lidingö Centrum, befintlig bebyggelse syns till höger på visionsbilden.

Foto: Christoffer Frances

Förnyelseplanerna tar just nu form hos fastighetsägaren.
– Vi är på planeringsstadiet och det finns inga
som helst beslut tagna. Men det är känt att Ica
vill ha större lokaler och vi har förstås en dialog
om bland annat detta, säger Magnus Wirne,
konsult hos Lidingö stads fastighets AB.

Tidigare Vi-handlare Ann Nagel är alltjämt aktiv inom
det lokala närings- och föreningslivet på Lidingö.

Vad har hänt sedan sist
– Ann Nagel?
Den tidigare Vi-handlaren Ann Nagel kan i dag sakna
butikspulsen, även om hon fortfarande jobbar med
mat, människor och service.
– Jag brinner ännu för det lokala engagemanget,
som ju även kännetecknade Vi-föreningen.
Det var 2011 som Ann Nagel sålde sina tre butiker
till Coop, Vi Skeppet och Vi Superstore på Lidingö,
samt Vi Norrtullshallen i Vasastan.
Ann Nagel tittade efter en ny sysselsättning och 1,5 år
efter försäljningen sjösatte hon en satsning på konferensanläggningen Skogshem & Wijk på Lidingö, som hon
alltsedan dess driver tillsammans med maken Thomas
Nagel.
–Thomas kör på som vd, jag gör allt ”det roliga”,
skrattar Ann Nagel.
– Nej, men jag fokuserar på utveckling och mer långsiktiga frågor, samtidigt som Thomas lägger mycket
kraft på det dagliga.
Det lokala engagemanget är lika starkt som under
butikstiden, Ann Nagel är aktiv inom Lidingö näringslivskommitté och konferensnätverket Destination
Lidingö, hon verkar även som vice ordförande i Lidingö
fotbollsklubb.
– De lokala engagemangen kännetecknade Viföreningen och jag håller fast vid det där. Fotbollen
som lagsport är viktig för hela samhällsbygget, Lidingö
FK är en av landets största föreningar och vi behåller
många ungdomar till hög ålder, varför föreningen blir
viktig för väldigt många Lidingöbor.

Illustration: DinellJohansson

Vad kan du sakna från handlartiden?
– Den härliga kollegiala känslan som vi hade. Jag uppskattade även pulsen och det snabba flödet i butikerna.
Men jag ser många likheter med det jag gör nu, vi jobbar
fortfarande med mat, människor och service.
Följer du dagligvarubranschen?
– Ja, övergripande, jag läser branschpressen och
håller viss kontakt. Mina tidigare leverantörer återkommer nu ofta som gäster till konferensanläggningen.
– Jag kan fascineras av hur statisk dagligvarubranschen är, jämfört med andra verksamheter.
Jag kan förundras över blocktänkandet som lever kvar,
och att man bygger och utformar butikerna ungefär på
samma sätt i dag som när jag började. Men det kanske
är som det ska och bör vara, jag vet faktiskt inte. n
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Bandet The Soul Company ångade upp
högsta tryck på årsfesten. Hans Lundgren,
ledamot av SLHF-styrelsen, till vänster i bild,
var inte sen att ta dansgolvet i besittning.

Fullt och festligt
på nya prestigehotellet

Ragnar Fransson
avtackades
officiellt.

a Berg överraska
Ordföranden Catharin
g.
med talangfull sån

n årsmötet.

Alla stipendiater erhöll medlemskap i Karriärklubben,
klubbstyrelsen informerade om verksamheten.

Årsmötet kunde summera ett ovanligt händelserikt
verksamhetsår med bland annat 125-årsjubileum
och rekrytering av ny vd.
Årsmötet ramades in av nyproducerade jinglar
och en ny grafisk layout. Debutanterna i årsmötessammanhang, vd Peter Rehneström och ordförande
Catharina Berg, klarade utmaningen att leda
arrangemanget med bravur.
Peter Rehneström redovisade en trygg föreningsekonomi.
Tidigare vd Ragnar Fransson avtackades officiellt
under årsmötet, manschettknapparna som han
tidigare erhållit som gåva från föreningen blänkte
i strålkastarskenet.
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SLHF:s 126:e årsmöte och
årsfest hölls på flaggskeppshotellet At Six vid Brunkebergstorg.

Mingel och

Catharina Berg överraskade med stämningsfull
sång innan hon hälsade välkommen till kvällens
middag, hon framförde Monica Zetterlunds fina
klassiker ”Sakta vi gå genom stan”.
The Soul Company, ett av landets absolut vassaste
liveband, ångade upp en magnifik stämning under
hela återstoden av kvällen. Under den välsmakande
middagen genomförde bandet även ett musikquiz
som ställde gästernas kunskaper och samarbetsförmåga på svåra prov.
Senare tog en skicklig DJ över ansvaret för underhållningen, backad av saxofonisten från The Soul
Company, varpå festen fortsatte till småtimmarna
för alla som så önskade. n

Foto: Martin Rosengren

Miljonregn över
medlemsbutikerna
Vid SLHF:s årsmöte utdelades utbildningsstipendier till ett värde av
1,5 miljoner kronor till 36 stolta stipendiater.
2018 års SLHF-stipendiater, redovisade inom respektive
stipendiefond, utan inbördes ordning:
• Ica Skolans stipendium:
Malin Creutzer, Ica Kvantum Bålsta, Staffan
Lindgren, Ica Maxi Häggvik.
• Stiftelsen Milli och Carl Palmers testamentsfond:
Alexander Roxell, Ica Nära Järvastaden, Cecilia
Lindqvist, Ica Supermarket Medborgarplatsen,
Markus Nordenadler, Ica Supermarket Waxholm,
Angelica Pasten, Ica Nära Rapidköp, Fredrik Åström,
Ica Kvantum Bålsta, Lisa Zachrisson, Ica Maxi
Häggvik, Jennie Löfling, Ica Maxi Värmdö, Emely
Juhlén, Ica Nära Skarpnäck, Natascha Strömberg,
Ica Supermarket Täby Kyrkby, Sophie Wallgren,
Ica Kvantum Haninge, Mauricio Pozo Molina,
Ica Kvantum Åkersberga, Hampus Victoren,
Ica Maxi Värmdö.
• Stiftelsen Sigurd Johanssons stipendiefond:
Robin Köhlqvist, Gällnö handelsbod, Dennis Bengtsson,
Ica Maxi Häggvik, Erik Holm, Ica Maxi Nacka.
• Stiftelsen Otto och Elsa Rietmanns stipendiefond:
Marie Wennström, Ica Supermarket Torget, Fredrika
Wanner, Ica Nära Essingen.
• Viktualiehandlarnas Bidragskassa:
Tugay Gagacioglu, Ica Nära Sätra, Cail Wahlstedt,
Ica Nära Hornstull, Emelie Stjernfelt, Ica Supermarket
Aptiten, Niklas Lund, Ica Nära Kragsta, Janna
Pikkarainen, Ica Supermarket Hagsätra, Christina
Cestar, Ica Supermarket Skogås, Julia Heijde, Ica Nära
Humlegården, Elana McInernay, Ica Nära Näsbydal,
Linus Hagås, Ica Supermarket Enskededalen,
Ann-Sofie Zetterlund, Ica Supermarket Favoriten,

Jessica Svensson, Ica Supermarket Aptiten,
Petra Eriksson, Hemköp Lidingö Brevik, Fredrik
Röcklinger, Hemköp Blackeberg, Angelica Öhman,
Ica Kvantum Märsta, Jenny Dahl, Ica Nära Banér,
Filip Augustsson, Ica Nära Lansen, Malin Landqvist,
Ica Supermarket Ektorp. n

Malin Creutzer gillar kombinationen mellan ledarrollen
och att jobba med driften och med människor.
Nu tar hon nästa kliv för att nå målet att bli Ica-handlare.
FLU väntar runt hörnet, med hjälp av utbildningsstipendium genom SLHF.

Malins
nästa kliv

Val till SLHF-styrelsen
SLHF:s styrelse består av följande ledamöter
fram till årsmötet 2019. Om ej annat anges
är ledamoten tidigare vald till 2019.
• Ordförande: Catharina Berg (omval 2018–2020).
• 1:e vice ordförande: Magnus Agrell
(omval 2018 –2020).
• 2:e vice ordförande: Ove Ekman.
• Ledamöter: Ann-Christin Grau (omval 2018–2020),
Fredrik Olsson (omval 2018 –2020), Jan Lindberg,
Hans Lundgren. Seniorklubbens ordförande är
ledamot enligt stadgarna.
• Suppleanter: Peter Frej (omval 2018–2020),
Frank Thelin.
Seniorklubbens styrelse
• Ordförande: Olavi Ruuskanen Peldán
(omval 2018 –2020).
• Ledamöter: Bengt Wessman (omval 2018–2020),
Börje Ahlén (omval 2018 –2020), Ulla Lundh,
Kjell Andersson.
• Suppleanter: Inga Svensson (omval 2018–2020),
Göran Sjöqvist. n

Nu väntar FLU för Malin Creutzer,
Ica Kvantum Bålsta, med hjälp av
utbildningsstipendium från SLHF.
– Framtiden ser ljus ut, jag ser fram
emot ett år med mycket lärande.
Malin Creutzer, 33, har arbetat i butiken i 15 år, med ett
kort avbrott för jobb i en klädbutik. Sedan två år har hon
rollen som kolonialchef.
– Jag tycker om ledarrollen, att vara spindeln i nätet.
Hon har hunnit med att prova många olika avdelningar och Malin Creutzer är nu även en del av butikens
ledningsgrupp som omfattar fem personer inklusive
Ica-handlaren Krister Nilsson.
Vad är det bästa med butiksjobbet?
– Omväxlingen, att ingen dag är den andra lik. Och jag
tycker om kombinationen mellan en ledande roll och
att jobba med driften och med människor.

Trettiosex stolta butikstalanger erhöll stipendier vid SLHF:s årsmöte.

Malin Creutzer har tidigare läst butiksledarutbildningen
BLU och ledarutbildningen LU, nu väntar alltså Ica
Skolans företagsledarutbildning FLU.
– Framtiden ser ljus ut, jag får mer kött på benen genom
FLU, jag ser fram emot ett år med mycket lärande.
På fritiden blir det mycket vänner, familj och träning,

Foto: Martin Rosengren

Malin Creutzer är ledare inom den högintensiva intervallträningsformen tabata.
Målet att bli Ica-handlare kan uppnås inom cirka fem år,
tror Malin Creutzer.
– Jag har mycket kvar att utveckla, jag behöver bland
annat komplettera med mer erfarenhet när det gäller
färskvaror, för att få till en bra helhet.
– Mycket kan hända på vägen, jag vet om alla svårigheter, men mina barn börjar nu bli stora och jag kan
satsa för fullt igen. FLU är ett viktigt steg och kanske
kan jag nå målet om en egen Ica-butik inom fem år,
avslutar Malin Creutzer. n
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Viktualiehandlarna

ﬁrade på Stallmästaregården
Stockholms Viktualiehandels Societet, SVHS, har genomfört högtidssammankomst med respektive samt vårmöte. Alf Wijnja avtackades
efter 30 år som klubbmästare.

Mötet välkomnade också Tanja Ilic, Ica Supermarket
Favoriten i Åkersberga, som ny medlem.

Foto: Martin Rosenström
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Nytt från Seniorklubben
Tack för en trevlig vårfest med god uppslutning.
Nu ser vi fram emot den första boule-kursen
med instruktör, den 12 juni.
Efter boulen får jag önska alla en trevlig sommar,
så ses vi så fort det blir dags för kräftor och
surströmming!
Olavi Ruuskanen Peldán,
ordförande i Seniorklubben.

SVHS avsätter, i samarbete med SLHF, mellan
900 000 kronor upp till en miljon kronor till
stipendier varje år. n

Foto: Martin Rosenström

Alf Wijnja pekar på några exempel på förändringar
som genomförts under senare år, med syfte att vitalisera den anrika föreningen, grundad 1737.
– Vi bytte bland annat tillbaka till det ursprungliga
namnet, från ”Viktualiehandlarnas Pensionsinrättning”,
som ju inte klingade särskilt ungdomligt.

Vi har också tagit bort kravet på att man även
ska vara medlem i Stockholms Borgarskap, bättre
i så fall att man även är medlem i SLHF, med
möjlighet att söka stipendier från båda håll.
– Jag har varit hängiven arbetet med att locka
medlemmarna till föreningsaktiviteterna,
samtidigt som handlarnas tid blir alltmer
svårfångad i konkurrens med mycket annat.

Solig golf
Den andra upplagan av SLHF-golfen
avgjordes den 24 maj.
Vädret var betydligt soligare än vid premiärgolfen
i höstas. Tävlingen på Salems Golfklubb samlade
26 spelare.
– Det är ett fall framåt, så vi siktar på att återkomma
med arrangemanget. Vi njöt av fantastiskt väder,
god mat och trevliga SLHF:are, säger Jan Lindberg,
ledamot av SLHF-styrelsen och ansvarig för
arrangemanget.
Till segrare korades i damklassen Petra Eriksson,
Hemköp Lidingö Brevik, samt herrklassens vinnare
Anders Möller från Seniorklubben. Prisbordet
ordnades av deltagarna själva, som hade med sig
varsin flaska vin.
– Vi tackar våra sponsorer och hålvärdar Lexus, Fruktimporten och SH Pension, avslutar Jan Lindberg. n

Efter den utsökta middagen brakade det loss
med underhållning av högsta klass, kvällens
artist var ingen mindre än Jan Johansen.

SLHF-

kalendarium

Boka och planera in kommande
föreningsaktiviteter i Villa Adolfsberg:
•
•
•
•
•
•

12 juni: Boulekurs med instruktör
16 augusti: Surströmmingsskiva
22 augusti: Seminarium, familjerätt
23 augusti: Boule
5 september: Kräftfest
13 september: Seminarium, affärsrätt

Foto: Peter Rehneström

Vårmötet valde Ragnar Fransson, SLHF:s tidigare vd,
till ny sekreterare. Bo Forsslund invaldes till styrelsen
genom nyval, eftersom kassören Kjell Andersson avstod
omval. Jamal Khan och Göran Andersson kommer
båda att fylla Alf Wijnjas tidigare klubbmästareroll.

Foto: Janne Svärd
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Stockholms Livsmedelshandlareförening (SLHF)
Wivalliusgatan 25, 112 60 Stockholm

SLHF-golfen avgjordes med bästa tänkbara väder.
Jan Lindberg, till vänster, överlämnar pokalen till
herrklassens vinnare Anders Möller.

DINA UPPGIFTER
I enlighet med nya Dataskyddsförordningen (GDPR)
som började gälla 25 maj innebär detta att dina
personuppgifter sparas i vårt medlemsregister
så länge du är medlem i SLHF, detta för att kunna
säkerställa ett aktuellt medlemsregister. Vill du inte
finnas kvar i vår databas för medlemsinformation,
tidningsutskick eller liknande, meddela oss på
info@slhf.nu med begäran om att bli raderad
från dessa utskick.
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