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Nu etablerar Lidl första butiken på 
Lidigö, i gallerian vid Torsvik,  
helt i enlighet med vad Stockholms-
handlar’n spekulerat om. 

Den nya ägaren Fatspartner blåste ut hela Lidingö 
Galleria, Torsvik, och precis som Stockholmshandlar’n 
tippade i våras blir det Lidl som kniper hela ytan, 
vägg i vägg med Coop. Försäljningsytan blir cirka  
1 000 kvadratmeter. 
– Vi kommer att komplettera varandra bra och stärka 
platsen. Gallerian är ett toppläge, alla som kommer 
ut på ön kommer att se Lidl-butiken, säger Jonas 
Strömvall, fastighetschef på Lidl.

Parkeringslösningen, med p-garage under gatuplan, 
är lite ovanlig i Lidl-sammanhang, kedjan har satsat 
15 år av fruktlösa försök att etablera på ön, allra 
helst skulle Lidl förstås bygga en egen fristående 
konceptbutik. Lidl har även visat intresse för den 
före detta bowlinghallen på Baggeby Torg, som 
Stockholmshandlar’n tidigare rapporterat.
– Nu fokuserar vi på Gallerian, men vi kommer  
aldrig att ge upp på Lidingö, vi jobbar aktivt vidare 
med att få till två till tre butiker totalt på Lidingö, 
avlutar Jonas Strömvall.

Invigningen är planerad till kvartal fyra 2019.  n

Lidl får skyltläge från Lidingöbron 
när man etablerar vägg i vägg 

med Coop i Gallerian.

Islossning  
för Lidl på Lidingö  
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•  SOLLENTUNA. Kristian Olofsson blir ny 
handlare på Ica Supermarket Lunden i Helene-
lunds Centrum i Sollentuna den 1 januari, 
han tar över efter tidigare handlaren Thomas 
Fredriksson. Kristian Olofsson är butikschef 
på Ica Supermarket Stop i Täby sedan 2,5 år, 
han har även en bakgrund som regionchef på 
Hemköp i centrala Stockholm och som handlare 
på Ica Nära i Mönsterås, som han drev i fyra år 
(läs mer om Olofsson i granskningen av 
Sollentuna-marknaden, sidan 4–5).  

•  SOLNA. Lidl etablerar butik i Solna 
centrum, i Järnias tidigare lokaler på nedre 
plan, nära Ica Kvantum. Försäljningsytan blir 
cirka 1 000 kvadratmeter. P-däcket på övre 
plan, nära Hemköp, kommer att försvinna till 
förmån för nya bostäder.
– Vi får ett starkt läge, butiksentrén kommer 
att ansluta direkt till huvudparkeringen, och 
vi får även anslutning till centrala centrum 
via rulltrappa, säger Jonas Strömvall, fastig-
hetschef på Lidl. 

Invigningen är planerad till första halvåret 
2019.

•  SÖDERTÄLJE. Mats Schelander har sedan 
den 1 juli ingått kompanjonskap med hustrun 
Susanne Schelander på Ica Nära Enhörna 
i Södertälje. Susanne Schelander har varit 
handlare i butiken sedan 2003.   n

Folk & butik

Ica avancerar med ytterligare storbutik till Söder?
Nu gör starka men ryktesvisa uppgifter gällande att det är Ica  
som är aktuella att etablera i det kommande storbutiksläget  
i området Persikan på östra Södermalm. 

Stockholmshem har tidigare uppgett för Stockholms-
handlar’n att man enbart förhandlar med en aktör, 
och nu pekar indikationerna på att det är Ica som är  
aktuella för läget om cirka 3 000 kvadratmeter total-
yta, även om det inte har gått att få uppgifterna 
bekräftade.
– Det är inte klart ännu, så jag har egentligen inga 
kommentarer, säger Magnus Björklund, chef etablering 
nordost, på Ica. 

Om uppgifterna stämmer så väntar alltså en  
formidabel storbutiksoffensiv från Ica på Söder-
malm, med Persikan tillsammans med kommande  
Ica Kvantum på Magnus Ladulåsgatan, nära  
Medborgarplatsen. 

Butiken beräknas preliminärt kunna stå klar  
kvartal fyra 2021.  n

Rivning av befintliga byggnader i har startat  
i det kommande området Persikan på Södermalm.  
Butiken beräknas preliminärt kunna stå klar kvartal 
fyra 2021, troligen blir det Ica-skylt på fasaden,  
enligt vad Stockholmshandlar’n erfar. 
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WORKSHOP. SLHF sjösätter ett nytt  
utbildningsprogram med syfte att hjälpa  
medlemmarna att utveckla medarbetare  
och verksamhet. 

Upplägget bygger på inspel från handlarna om 
vilka utbildningar som saknas i kurskatalogerna.  
Därför arrangeras även en workshop om detta  
den 8 oktober då vi går igenom innehållet  
i detalj, håll utkik efter inbjudan. 

!



Vad har hänt 
sedan sist 
– Per Ericson?

333

Hur gick extrem-sommaren?
Extremvärme, grill- och bevattningsförbud, här följer tre röster om 
hur det gick att driva butik under exceptionella förutsättningar.

Tanja Ilic, Ica Supermarket Favoriten, Åkersberga:
– Försäljningen blev urstark, trots allt. Vi är en sommarbutik med 2 000 kvadratmeter 
utemarknad, som gynnas av vackert väder.
– Köttförsäljningen dämpades, men vi hade fantastiska ökningar på fi sk. Vattenrestriktionerna gjorde 
att växter, och alla tillbehör, tvärnitade. När det gäller kol och briketter så funderar vi på hur vi ska lösa 
förvaringen, 40 procent av volymen blev kvar. Trots tappen hade vi jättebra ökningar på totalen, 
tio procent i juni och sex procent i juli.

Jonas Hallman, Ica Supermarket Edsberg, Sollentuna:
– Det gick bra, sådana här somrar är bra för en områdesbutik, man åker inte till 
stormarknaden i lika stor utsträckning. I juli var ökningen sex procent. Fram till 
grillförbudet gick det särskilt bra, med tanke på starkare marginaler.
– Kyl- och frysanläggningarna är nykonverterade, allt fungerade bra, det som var 
krångligt var bristsituationerna med restnoteringar inom framförallt dryck och glass.

Johan Edlund, Ingaröhallen:
– Det var sommaren vi drömt om på sätt och vis, ju varmare desto bättre är grund-
regeln, i vanliga fall. Men grillförbudet slog hårt och vi tappade 40–60 procent på kött 
under den perioden, vi har många kunder som normalt inte handlar hos oss, men som kommer 
hit särskilt för kött. Det var mycket pussel och pyssel för att reparera restningarna inom dryck, men vi löste 
det ändå ganska bra. Trots att det var den tuffaste sommaren någonsin klarade vi kyl- och frysanläggning-
arna bättre än tidigare år, tack vare förberedelser och underhåll under våren, en värdefull investering. 
– Jag är både nöjd och inte nöjd, vi ökade cirka sex procent mot förra året, men det hade varit kul att 
se vad vi hade kunnat göra utan störningar inom framförallt grill och kött.  n

under den perioden, vi har många kunder som normalt inte handlar hos oss, men som kommer 

Per Ericson har nu rundat av och 
tagit pension efter tio händelserika 
år som områdeschef öst på Ica-
handlarnas Förbund. 

Per Ericson avtackades offi ciellt på region östs 
årsmöte den 3 februari, efter att ha gått parallellt med 
efterträdaren Johan Teiner under ett år. Men därefter 
var han fortsatt engagerad med handlarnära frågor 
på förbundet till den sista juni.
– Det var ett specialuppdrag en dag i veckan. Efter en 
fantastisk och varm sommar har jag nu bland annat 
satt en surdeg, och jag har anmält mig till Uppsala 
Senioruniversitet som ger en mängd intressanta 
föreläsningar. 

– För övrigt tillbringar vi ungefär hälften av tiden 
på landet som ligger i Fagersta-trakten. Jag har även 
en del handlar-luncher inbokade, det fi nns så klart 
de som jag blivit nära vän med under åren.  
– Samtidigt så gäller det att inse också, att när det 
är klart så är det klart. Som när Björn Borg lade trä-
racket på hyllan vid 26 års ålder, skrattar Per Ericson. 

Per Ericson hade som områdeschef 425 Ica-handlar-
kontakter i mobilen, han hade totalt 380 butiker 
under sina vingar, det vill säga Stockholmsbutikerna, 

men även butikerna i Sörmland, Uppland, Närke och 
Gotland.
– Jag har bott i telefonen och utnyttjade alltid tiden 
i bilen till att ringa och informera mig om verkligheten. 
Det handlar förstås både om glädje och sorg. Ofta 
ringde man mig i affekt också, jag fick lära mig att 
vara den som lyssnar och balanserar, utan att ta 
ställning direkt. 

– Det gällde även att läsa mellan raderna och försöka 
uppfatta det outtalade. Den viktigaste uppgiften var 
att skapa tillit och förtroende. Det jag fi ck reda på 
hade att stanna hos mig och berörda i ledningen, 
minsta skvallerbytta-beteende – då hade jag ju 
varit totalt rökt. 

Vad var roligast av allt?
– Det var det där att vinna förtroendet och bli insläppt 
till den nära kontakten med handlarna, att få vara med 
och driva utvecklingen tillsammans med dem, med en 
ömsesidig respekt för våra respektive roller. Det var 
tio fantastiska år, avslutar Per Ericson.  n

Vad är normalt 
nuförtiden? 
Denna vår och sommar har gått till historien 
som de varmaste sedan mätningarna startade. 
Om någon i början av året sagt till mig att 
det blir ett förbud att grilla under sommaren, 
att SJ ställer in ett stort antal tåg för att det 
är för varmt för att köra dessa säkert, eller att 
två nya pendeltågstationer stängs i centrala 
Stockholm för att det är risk att rulltrapporna 
skenar åt fel håll, skulle jag inte trott på det, 
detta skulle inte kunna hända. 

Att sedan en midsommarstorm ”fäller” ett träd 
över vår tomt, att vi drabbas av historiens största 
skogsbränder i Sverige, och att en motorvägs-
bro rasar mitt i Genua, gör att jag funderar på 
vad som är normalt. 

Effekterna i matbutikerna känns inte heller 
de normala, handlarna har fått jaga dryck för 
att kunna erbjuda vatten och öl till kunderna, 
försäljningen av grillkött gick ”in i väggen”, 
vissa handlare signalerade om upp till 25 procent 
restningar i leveranserna. Kryddar man detta 
med kyl- och fryshaverier så var det inte normalt 
detta heller.

Det som är normalt är att drygt 30 medlemmar 
valde att välja bort (!?) en fin sommarkväll, 
till förmån för att äta surströmming tillsammans. 
Surströmmingsakademin gjorde sitt till för att 
blanda till rätt visor till rätt ”surisar”. Kräftorna 
drog ett större deltagarantal, 96 personer 
träffades och njöt av Vättern-kräftor. Vår första 
juridik-kväll drog 25 deltagare som lyssnade på 
advokat Kristina Buch föredrag runt familjerätt.

Det som är nytt är ett utbildningsupplägg som vi 
kommer att presentera under hösten. Utbildningarna 
kommer att presenteras för handlarna för att vi 
tillsammans skall gå från bra utbildningar till 
enastående utbildningar. Det blir en workshop 
om detta den 8 oktober, save the date.

Nu ser vi fram emot en normal och fin höst!

 

NÅGRA RADER FRÅN VD

Per Ericson hade 
som områdeschef 
425 Ica-handlar-

kontakter i mobilen 
och totalt 380 butiker 

under sina vingar, 

Foto: Ica-handlarnas Förbund
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Här ska kunderna 
ta linbanan till butiken
Sollentunas butikskarta kommer att ritas om när Häggvik omvandlas från extern handelsplats 
till urban stad. Lidl och Willys etablerar nytt i Sollentuna samtidigt som ett fl ertal Ica-handlare 
investerar och vässar butikerna. 

Handelsnavet Häggvik ska utvecklas från en extern 
handelsplats till en urban och tät stadsmiljö. Södra 
Häggvik ska bli ett område med en blandning mellan 
handel, bostäder, kontor och centrumfunktioner. 
Området ska bindas samman med Sollentuna 
Centrum via boulevarden Turebergs allé. Cirka 4 000 
bostäder och 12 000 invånare kan tillkomma på sikt, 
vilket innebär att befi ntliga dagligvaruaktörer kommer 
att behöva ometablera på området.

Willys stängde den befintliga butiken i maj, för att 
återkomma till den nya handelsplatsen Häggvik Entré 
under hösten 2020 med en butik om 3 500 kvadrat-
meter. Det är Alma Property som uppför 30 000 
kvadratmeter handelsyta under varumärket Häggvik 
Entré, och som siktar på att skriva kontrakt med 
ytterligare en dagligvaruaktör.
– Vi vill se två stora och starka dagligvaruaktörer 
som kan komplettera varandra på handelsplatsen, 
vi har en dialog med ett flertal aktörer. Under 
hösten kommer vi troligen att kunna presentera fler 
hyresgäster, säger Fredrik Mässing, ansvarig för 
utvecklingen av projektet.

1. Häggvik
2. Sollentuna Centrum
3. Ica Nära Norrviken 
4. Lidl:s nyetablering, Djupdalsvägen
5. Ica Supermarket Lunden
6. Väsjön

fortskrider, volymhandeln kommer att ersättas av 
en mer stadsmässig detaljhandel, säger Dennis Söder-
lund, affärsutvecklingschef på Magnolia Bostad.

Stora Coop och Systembolaget ser ut att bli kvar vid 
den nuvarande fastigheten Stansen i utkanten av 
området, mot pendeltågsstationen. Även om kommunen 

Sollentuna 
kommun
Antal invånare: Cirka 70 000 
Dagligvaruindex: 125
Sällanköpsindex: 114
Omsättning, dagligvaror: 3 010 miljoner kronor 
brutto
Medelinkomst: 328 300 kronor

Källa: Handeln i Sverige, 2017, 
Marknadsguiden (Market) 2017/2018. 

Omgärdad av E4:an, Norrortsleden, och kommande 
Förbifart Stockholms tunnelmynning, ska den nya 
fastigheten bli entrén till Häggvik och Sollentuna.

City Gross liksom Coop vore förstås tänkbara utmanare 
till Willys i Häggvik Entré, om någon av dem skulle 
välja omlokalisera dit. Befintliga City Gross ligger 
ännu så länge kvar i Stinsen köpcenter. Stinsen 
kommer enligt planen att rivas och ägaren Magnolia 
Bostad samt pensionsbolaget Alecta planerar att 
uppföra cirka 1 500 bostäder på tomten. Det kommer 
även att skapas nya kommersiella ytor inom ramen 
för Magnolia Bostads och Alectas projekt.

Bergendahls verkar snarare luta åt att en bostads-
nära etablering, inom nuvarande område.
– Vi har i dag pågående projekt med Magnolia och 
eftersom vi tror på bostadsnära etableringar 
utvärderar vi varje möjlighet till butiksetablering 
i bostadsprojekt, säger Per Edstam, etableringschef 
på Bergendahl Food AB.  
– Ambitionen är att en omvandling kan starta 
omkring 2020 beroende på hur detaljplanearbetet 

4

SOLLENTUNA

6.

Visionen är en linbana som förbinder nya Väsjö-området, 
som får en områdesbutik, med kollektivtrafi ken och stor-
butikerna i Häggvik. ”Jämfört med andra trafi ksystem 
är linbanor relativt billiga, kräver liten markyta, är fria 
från luftföroreningar, energieffektiva och relativt tysta”, 
argumenterar Sollentuna kommun. 
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har intentioner om bostäder även i den delen,  
så finns inga sådana planer i dagsläget,  
med anledning av den rådande bostadsmarknaden. 
– Vår handelsplats fungerar bra, och aktörerna för-
länger med långa hyreskontrakt hos oss, säger Anders 
Palmgren, partner hos fastighetsägaren Genesta. 

En dryg fjärdedel av de planerade nya bostäderna 
i Häggvik, cirka 1 000 lägenheter, kan komma att 
uppföras på Ica Fastigheters befintliga tomt, 
Städet 1. En stor livsmedelsbutik kommer att finnas 
kvar inom kvarteret och Ica Fastigheter studerar 
alternativa placeringar.
 
– Vi tittar på utvecklingen av fastigheten, diskus-
sioner pågår med kommunen men det finns inget 
beslut eller fastlagd tidplan. Som det ser ut i dag 
jobbar vi på att skapa byggrätter. Utgångspunkten 
är att butikens storlek och antal p-platser ska bi-
behållas, säger Marcus Fridenäs på Ica Fastigheter.
 
Ica Kvantum Sollentuna Centrum genomförde en 
totalförnyelse i fjol, allt stod klart till midsommar.
– Sollentuna är ett av de centrum som går riktigt bra. 
Det är tio år sedan själva centrum totalförnyades, 
men allt känns fortfarande fräscht tack vare att 
centrum-ägaren, Thon Gruppen, förnyar kontinuerligt, 
säger Ica-handlare Anders Lindahl, som driver butiken 
tillsammans med kompanjonen Anders Ekström.  

Magnus Wassén, handlare på 
Ica Nära Norrviken i Sollentuna 
har också han totalförnyat 
butiken, drygt 4,5 miljoner har 
investerats tillsammans med 
fastighetsägaren och arbetet
stod klart i juni. 

Postutlämningen, som tidigare fanns utanför kassa-
linjen, har flyttats in i butiken. 
– Vi har satt ett nytt kort och långt kundvarv för  
att utnyttja posttrafiken maximalt. Vi gick även lite 
mot strömmen och dubblerade ytan för utlämningen. 
Om e-handeln fortsätter att växa så ökar ju trafiken  
i butiken, säger Magnus Wassén. 

Vid årsskiftet kopplar Ica Nära Norrviken på 
e-handel i egen regi. 
– Tanken med totalförnyelsen var att göra det 
bästa för att få ut maximalt av kärnaffären,  
den fysiska butiken, innan vi tar nästa steg 
– till hybriden fysisk butik med egen e-handel, 
säger Magnus Wassén.  

Kristian Olofsson blir ny handlare på Ica Super-
market Lunden i Helenelunds Centrum den  
1 januari (läs mer på sidan 2, Folk & Butik). 
– Det ska bli intressant att gå in i butiken, 
en traditionell områdesbutik som behöver ett 
ansiktslyft. Kundernas svar på mindre och 
kortsiktiga förändringar får ligga till grund för 
eventuella större justeringar och investeringar 
framåt, eventuellt kommer vi även behöva se 
över öppettiderna, säger Kristian Olofsson.  

Det tidigare mässområdet i Sollentuna får omkring 
600 nya bostäder och cirka 15 000 kommersiella 
kvadratmeter för handel och övriga verksamheter. 
Just nu lutar det dock inte åt någon ny daglig-
varubutik till området.
– Inte som det ser ut just nu, Netto ligger i direkt 
anslutning till den kommersiella fastigheten. 
Men om någon aktör hör av sig så är vi så klart 
öppna för det, säger Johan Sahlberg, affärsut-
vecklingschef på Skanska.

Lidl har äntligen fått spaden i jorden och startat 
markarbetena på Djupdalsvägen, nära Edsbergs 
Centrum och infarten till Väsjön, efter en synner-
ligen utdragen detaljplane- och bygglovsprocess. 
Tomten förvärvades redan 2005.
– Ambitionen är att bygga så fort som möjligt.  
Vi lägger oss strategiskt i ett läge med starka 
befintliga flöden morgon och kväll och med många 
boende i närområdet, säger Jonas Strömvall, 
fastighetschef på Lidl.

Den fristående konceptbutiken får cirka 1 100 
kvadratmeter försäljningsyta och ett hundratal 
parkeringsplatser. Lidl har en butik sedan  

Ica Maxi ometableras och Ica återkommer med en storbutik omgärdad av bostäder och stadsmiljö. 
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tidigare i Sollentuna, mitt i bostadsområdet 
Tureberg.
– Vi tittar för fullt efter fler lägen, vi skulle kunna 
ha två till tre butiker ytterligare i Sollentuna, säger 
Jonas Strömvall.  

Visionen är att kunderna ska kunna ta linbanan till 
butiken i Sollentuna, banan ska enligt förslag som 
utreds förbinda kommunens största stadsutveck-
lingsprojekt Väsjön med Häggvik.

Det framväxande Väsjö-området får cirka 4 500 
bostäder och 12 000–14 000 invånare på sikt,  
första inflyttningen påbörjades under 2017.

Det planeras för en områdesbutik motsvarande 
Lilla Coop eller Ica Nära till Väsjön. För övrigt kommer 
en ny väg att förbinda Väsjön med Edsbergs centrum 
och Ica Supermarket Edsberg, samtidigt som lin-
banan skulle kunna ansluta till kollektivtrafiken 
i Häggvik och storbutikerna där.

Dagligvaruaktörer har redan visat intresse för att 
etablera områdesbutik i Väsjön, vid infarten och den 
kommande korsningen Edsbergs Allé och Frestavägen, 
men kommunen har inte utsett fastighetsägare ännu.
– Byggrätterna kommer att säljas inom ett par år,  
vi har krav på kommersiella lokaler i bottenplanet 
men det är i dagsläget svårt att säga exakt 
när invigningen av områdesbutiken kan ske, 
säger Mattias Berg, kommunikatör på Sollentuna 
kommun.   n 

Alma Property uppför handelsplatsen Häggvik Entré  
om 30 000 kvadratmeter. Willys återuppstår här och  
siktar på att skriva kontrakt med ytterligare en daglig-
varuaktör. Visionsbilden är av äldre datum, gestalt-
ningen och utformningen kommer att förändras för  
att anpassa mer till dagligvaru- och volymhandel, 
uppger fastighetsägaren. 

Bi
ld

: S
tr

at
eg

is
k 

Ar
ki

te
kt

ur

Lidl har fått spaden i jorden och startat markarbetena 
på Djupdalsvägen efter en utdragen process, tomten 
förvärvades redan 2005.
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Hemköp Telefonplan 
har ledartröjan inom eko

Butiken har ett eko-alternativ till snart sagt varje 
artikel. 
– Styrkan är att vi är lyhörda och låter kunderna 
bestämma sortimentet. Förr kunde ett kundönskemål 
om en ekovara lätt bli en hyllvärmare när vi testade 
den, nu blir nästan alla nya produkter ett bra tillskott 
som många upptäcker, säger Erik Johansson, 
som delar butikschefsrollen med Denise Ekman.

Allt oftare kan konventionella alternativen skippas 
helt till förmån för eko. 
– Det började med bananerna, vi skiftade liksom 
många andra till att sälja enbart eko. Nu har vi gått 
över till enbart eko inom många fl er segment, vi har 
till exempel i stort sett enbart eko inom färdigskuren 
sallad, säger Denise Ekman.     

Nyckeln till framgången på Telefonplan har bland 
annat varit att jobba aktivt med de centrala eko-
kampanjerna, och att lyfta fram de ekovaror som 
Hemköp valt ut till erbjudandet ”Alltid bra pris”.
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Ekokött når upp till en andel av hela 21,2 procent av kött-
försäljningen på Hemköp Telefonplan. ”Köttfärsen är ett viktigt 
draglok, men efter sommaren blir det även mycket helt kött 
till grytor”, säger Josefi ne Ahlstedt (bilden), färskvaruchef. 

Butiken är bäst på eko inom Axfood-koncernen med en försäljnings-
andel på 14,3 procent.
– Eko-kampanjerna får förtur till de bästa säljplatserna för att 
de säljer bättre, säger butikschef Denise Ekman. 

– Vi får bra draghjälp av Hemköps kampanjer, 
det är ett bra stöd för en mindre butik där det kan 
vara svårt att fi xa allt själv, säger Erik Johansson. 

Varför är det så viktigt med eko?
– Eko är ett starkt konkurrensmedel för att attrahera 
kunden som vi vill attrahera, det vill säga kunden som 
handlar bra varor överlag och spenderar mer pengar 
i vår butik, säger Erik Johansson. 

Prisgapet mellan eko och standard minskar, men är 
allra tydligast inom kött. Hemköp Telefonplan når 
ändå upp till en ekoandel på 21,2 procent inom kött. 
– Köttfärsen är ett viktigt draglok, men efter sommaren 
blir det även mycket helt kött till grytor och robustare 
matlagning, säger Josefi ne Ahlstedt, färskvaruchef.
– Man vill alltid hitta ett bra eko-alternativ till alla 
artiklar, det gäller inom alla avdelningar. Vi jobbar 
mycket med hållbara detaljer överlag, som att erbjuda 
en majonnäs med ägg från frigående höns, fortsätter 
Josefi ne Ahlstedt.   
– Vi har mallat in väldigt mycket eko i sortimentet, 
men känslan är ändå att eko står för en överandel 
av försäljningen, sett i relation till antalet artiklar, 
säger Erik Johansson.  

Visst går det att öka eko-andelen ytterligare, 
men Hemköp Telefonplan spår att ökningarna 
kommer att plana ut något, samtidigt som ”håll-
bart” i ett bredare perspektiv kommer att växa. 
– Andra aspekter kommer att vägas in i högre grad, 
som varans väg till butiken, Fairtrade, och ökad 
medvetenhet om nyttan med att följa årstider 
och säsong, säger Erik Johansson.  n

Eko-toppen
• Hemköp Telefonplan har högst försäljnings-
andel ekologiskt inom Axfood och Hemköp, 
med 14,3 procent.

• Hemköp har en genomsnittlig försäljnings-
andel eko på 8,3 procent, enligt kedjans 
interna siffror.

• Hemköp Skanstull är nummer två inom 
koncernen med en eko-andel på 11,3 procent, 
trea är Hemköp Hornstull med 10,9 procent. 
– Det fi nns två sätt att mäta eko-försäljningen. 
En intern, och en som SCB gör. Vi har de interna 
siffrorna och de brukar ligga 1–1,5 procent-
enheter lägre än SCB:s siffror som ofta 
kommuniceras via media, säger Maria Nobel, 
hållbarhet- och kommunikationschef på Hemköp.
– Värt att notera är att detta är data vi kan 
mäta, exempelvis Hemköp Hornstull har ett 
stort sortiment av eko som inte ligger i de 
centrala systemen, förklarar Maria Nobel. 

• Ica kan inte redovisa motsvarande statistik 
gällande enskilda butikers försäljningsandelar 
beträffande eko. 
– Eftersom varje butik ägs och drivs av sin 
egen handlare har jag tyvärr ingen lista över 
vilka butiker som har störst eko-andel, säger 
Anna Hedström, pressansvarig teamledare 
på Ica Gruppen.

Hemköp Telefonplan
Handlare: Ove Ekman
Omsättning: Cirka 90 miljoner kronor netto
Butikschefer: Denise Ekman, Erik Johansson
Försäljningsyta: Cirka 475 kvadratmeter
Antal anställda: Cirka 30
Antal kassor: 4
Öppet: 7– 23 alla dagar

Butikscheferna 
Erik Johansson och 
Denise Ekman har 
tillsammans med 
övriga medarbetare 
tagit tätpositionen 
inom eko. 
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Bengt Wessmans lovande karriär som enduroförare avbröts tidigt på grund av butiksjobbet. 
Den fascinerande historien om hans framfart i skogen med ”Silverpilen” 
på 1950-talet slogs nyligen upp brett i en ledande MC-tidning.

SLHF-profi lens historia 
fi ck nytt ljus

Det är MC-älskarnas husorgan Classic Bike 
(nummer 3/2018) som berättar Bengt Wessmans 
historia över tre generösa uppslag. Hösten 1955 var 
det inte så imponerande att komma till T-tävlingar 
(i dag är benämningen enduro) med Husqvarnas 
då nylanserade modell Silverpilen. 
– Tidningen brukar mest visa exklusivare cyklar 
så det är kul att de ville ha med en berättelse om 
en svensk tvåtaktare, trots att jag inte tog någon 
SM-titel på den, i SM kom jag som bäst trea, säger 
Bengt Wessman, ordförande för Bridgeklubben 
och ledamot av Seniorklubbens styrelse.  

Men Bengt Wessman skulle fullfölja 27 tävlingar 
på hojen, utan att behöva bryta en enda gång på 
grund av maskinfel.  

– Jag såg att det skulle gå att köra i skogen med den, 
det var bara att byta styre och däck och fästa ett stag 
runt motorn, för bättre fastsättning av fotpinnarna. 
Husqvarna-folket visste nog inte riktigt själva vilken 
bra cykel de hade gjort, säger Bengt Wessman. 

MC-karriären lades på hyllan i och med Bengt 
Wessmans flytt till Stockholm från Frövi, norr om 
Örebro, för styckmästarjobb hos Metro-butikerna.
– Det var väl lite för tidigt att sluta då, jag var 
22 år och de flesta kör som bäst när de är runt 
25–26 år, men jag kände att det var dags att satsa 
på ett riktigt yrke. 
– Intresset för MC-sporten nådde också sin botten 
vid tidpunkten, 1959–1960, då allt i stället kom att 
handla om att alla skulle ha bil, fortsätter Bengt 
Wessman. 

7

I dag kör Bengt Wessman, ordförande i Bridgeklubben, 
bland annat en Monark, 1974 års modell, i skogarna 
runt fritidshuset i Ervalla utanför Örebro. 
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Bengt Wessman blev Ica-handlare i Uppsala 1975 
och återvände till Stockholm 1978 då han tog över 
tunnelbaneläget Ica Östermalmstorg, som han 
drev fram till pensioneringen 1993.  

Rolf Stagman, tidigare ordförande i Seniorklubben, 
var för övrigt en av Bengt Wessmans talangfullare 
konkurrenter i enduro-skogen på 1950-talet.
– Om jag var kvartsproffs så var han halvproffs.
Silverpilen fi nns tyvärr inte kvar i Bengt Wessmans 
ägo, men i dag kör han tre nyare cyklar i skogarna 
runt fritidshuset i Ervalla utanför Örebro.
– Jag har en Husaberg, en Monark, samt en 
Husqvarna 88, för att hålla hjärna och kropp i trim, 
avslutar Bengt Wessman, nu fyllda 80 år.  n

Det var rejält blött i skogen när Bengt Wessman 
körde Kilsbergsskålen i Örebro, 1956. 
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på 1950-talet slogs nyligen upp brett i en ledande MC-tidning.
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43

et här är ingen Silverpilshistorik, utan handlar bara om min Silverpil och mina tävlingar på den, och det unika med den var att jag körde 27 tävlingar med den, utan att behöva bryta en enda på grund av maskinfel. Efter att ha avverkat 2 st Monark Blue Fighter, på cross- och T-tävlingar på våren 1954 och 1955, (Regnr 48953 och T 259), så köpte jag i juni 1955 en Silverpil för att satsa på T-tävlingar 
(T 1179). Varför blev det en Silverpil?Ja man hade sett en del reklam i Racing under vintern, och i april läste 
jag om att Rolf Stagman och Ryno Johansson blivit etta och tvåa i 175 
kubiksklassen vid en tävling i Jönköping. Det fanns nästan inga färdiga 
T-cyklar då, och Monark Blue Arrow och Husqvarnas Drömbåge Sport 
låg över 75 kg-gränsen.

Ja de här raderna borde ha kommit tidigare, 2005 alternativt 2015. (Silver-

pilen 50 resp 60 år). Men nu är det som det är och det här är historien om 
hur jag kom på idén att tävla med en Silverpil.T E X T :  B E N G T  W E S S M A N  F O T O :  A R K I V

D

SilverpilSilverpilMIN

 Kilsbergsskålen 1956. l Klackham-mar åkte vi över en skogsbäck, och därefter upp för en brant ravin. Det regnade, den dagen så det var halt, men med lite benspark så gick det att komma upp.

Så här såg den 
ut – Silverpilen – 
när den lämnade 
fabriken. Min hoj 
kom under mina 
två tävlingsår att 
få ett skall vi säga 
delvis modifierat 
utseende.
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MC-älskarnas husorgan Classic Bike har uppmärksammat Bengt Wessmans historia över tre generösa uppslag.
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SLHF-
Boka och planera in kommande 
föreningsaktiviteter:

• 19 september: Karriärklubben,
 ”Brott i butik”, Villa Adolfsberg
• 2 oktober: Färskvaruklubben till Åland
• 8 oktober: Workshop om utbildningar, 
 Villa Adolfsberg
• 24 oktober: Skaldjursfrossa, 
 Villa Adolfsberg

Boka och planera in kommande 

kalendarium

Nytt från Seniorklubben
Tack för en trevlig kräftfest med mycket folk, 
96 deltagare var nog snudd på rekord. 
Nu laddar vi om till seniorernas skaldjurs-
frossa den 24 oktober. 

Vårresan går till den glittrande Gardasjön 
den 2–8 april, håll utkik efter inbjudan, 
missa inte att anmäla er före den sista 
oktober.

Det blir gott om svamp, alla borde 
passa på att besöka skogen, 
se upp så ni inte går vilse bara!

Olavi Ruuskanen Peldán, 
ordförande i Seniorklubben.

Jari Keitaanniemi.

Nära ögat 
Almdöden härjar runt Villa Adolfsberg. 
Dessutom föll en stor poppel från strand-
kanten och nådde nästan husknuten. 
  Leverantörsträffarna kan göras intressantare 

genom att man knyter upp fler leverantörer per 
tillfälle, med tonvikt på större leverantörer, 
som representerar större andelar i butikshyllorna, 
tror den nya klubbstyrelsen. Septemberträffen 
arrangerades till exempel tillsammans med 
Bergfalk & Co, samtidigt som även Spendrups 
fanns på plats med en ölskola.
– Med fler leverantörer per tillfälle tror vi att det 
fortsatt fi nns utrymme för småskaliga leverantörer, 
även om de inte skulle räcka till riktigt som drag-
plåster när de står alldeles ensamma, säger Jari 
Keitaanniemi, ny ordförande i klubben och butiks-
chef på Ica Supermarket Format i Upplands Väsby.

I oktober arrangeras en klubbresa till Åland.
– Det blir nog en kul resa där vi kommer att titta 
lite på omvärlden, även om Åland är ganska nära. 

Vi har redan tre företag som partner på resan 
och det kan bli fler, säger Jari Keitaanniemi.

Novemberträffen kommer att arrangeras 
tillsammans med Picadeli, innan det blir dags 
för Färskvaruklubbens populära julbord 
i december. 
– Varumärket förknippas kanske med salladsbar 
första hand, men företaget har även färska 
kalla färdigrätter som presenteras i bufféform. 

Träffen som arrangerades med Paolo Roberto 
i början av året är ett exempel på ett riktigt 
lyckat arrangemang. 
– Det visar att vissa företag har tillräcklig 
attraktionskraft för att stå själva, förhoppningsvis 
kan vi hitta fler samarbeten med kända drag-
plåster lite oftare, avslutar Jari Keitaanniemi.  n

Träffen som arrangerades med Paolo Roberto är ett exempel på ett riktigt lyckat arrangemang med 
hög attraktionskraft. ”Förhoppningsvis kan vi hitta samarbeten med kända dragplåster lite oftare”, 
säger klubbordförande Jari Keitaanniemi.

FVK vässar utbudet
Färskvaruklubben testar nya upplägg för att öka 
attraktionen och locka fler till träffarna. 

Janne Svärd kom till kansliet som vanligt den 25 juni, 
men på gårdsplanen tornade en ny och annorlunda 
syn upp sig; ett stort grönt lövverk i backen upp mot 
grillplatsen bredvid villan. Den stora poppeln hade 
fallit om natten, lyckligtvis utan att orsaka vare sig 
person- eller allvarligare materiella skador. 
  
Hade trädet varit något större hade det kunnat 
nå fram till villan.
– En av buskarna i trädgården blev illa tilltygad, 
men trappan upp mot grillplatsen klarade sig bra 
som tur var. Personal från Stockholms stad var snabbt 
här och sågade upp trädet, säger Janne Svärd.
  
Två ytterligare stora och döda träd, bägge almar, 
måste nu tas ned på tomten så fort som möjligt. 
– Problemet är att vi måste hitta en dag när villan 
inte är bokad, och trädfällarna måste ansöka om 
tillstånd att ställa upp maskinerna på trottoaren 
ovanför oss, avslutar Janne Svärd.   n
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