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SLHF-Akademien
boostar framtidens
butiksmedarbetare

ÅRGÅNG 34

Klart: Kvantum
och Systemet
till Trygg Hansa

Petter Mähler, vice driftchef på
Hemköp, köper Hemköp Matglädjen
på Östermalm, den första innerstadsbutiken någonsin i Stockholm
att överlåtas till Hemköpshandlare
enligt 91/9-modellen.

Ica Kvantum och Systembolaget har nu skrivit
kontrakt angående etablering på det underjordiska handelsplanet som växer fram i det
klassiska Trygg Hansa-huset i korsningen
Fleminggatan och Scheelegatan. Ica Kvantums
totalyta kommer att överstiga 3 000 kvadratmeter.
Handelsplanet, som ska stå klart för invigning
i oktober 2019, får även ett gym och ett apotek,
uppger fastighetsägaren Areim.
Stockholmshandlar´n pekade ut Ica Kvantum till
läget redan hösten 2016, men det är först nu som
etableringen är färdigförhandlad och bekräftad.
– Ica Kvantum och Systembolaget blir ett jättestarkt tillskott till området, säger Erik Ullsten,
talesperson för projektet hos fastighetsägaren
Areim. n
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Ica Kvantum och Systembolaget
är de första handelsaktörerna som
är klara till Trygg Hansa-huset
på Kungsholmen.

Driftchefen köper
eftertraktade butiken
Petter Mähler, vice driftchef på Hemköp, köper Hemköp Matglädjen
på Jungfrugatan.
Det är första gången någonsin som Hemköp överlåter en butik i Stockholms innerstad till handlare enligt
91/9-modellen. Intresset och söktrycket var förstås enormt.

Bild: Areim

Nu kan Stockholmshandlar’n avslöja att det blir Petter Mähler som får förtroendet, han tillträder den 1 mars
2019 i Östermalmsbutiken som har 300 kvadratmeter säljyta.
– En fantastisk möjlighet och utmaning, jag känner stor glädje. Butiken har jättepotential och passar helt klart bättre
för handlardrift, även om jag ska förena handlarskapet med att dra nytta av den centrala konceptstyrningen, säger
Petter Mähler.

Paviljongen i korsningen Fleminggatan och Scheelegatan bildar entré till det nya Trygg Hansa-huset,
med rulltrappor som leder ned till det nya handelsplanet om cirka 10 000 kvadratmeter.

Sista intervjun
med Nils Eric
Branschprofilen Nils Eric Näslund har avlidit.
Kort innan dödsfallet intervjuades han av
Stockholmshandlar’n. In i det sista planerade
han nya skrivprojekt, glimten i ögat fanns
kvar hela vägen till slutet.
Nils Eric Näslund avled den 19 november, nyss fyllda
75 år. Närmast anhöriga är livskamraten Anita Helander,
barn och barnbarn.
Nils Eric Näslund slutade som vd för Sveriges Livsmedelshandlareförbund, SSLF, 1991, och avslutade
som vd för Dagligvaruleverantörers Förbund, DLF, 2000.
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Petter Mähler har en bakgrund som regionchef för Hemköp, i Norrland, Dalarna och Stockholm. Tidigare har
han verkat som butikschef i ett antal Hemköpsbutiker, i Norrland och i Göteborg.
Hemköp Matglädjen omsätter 45 miljoner kronor netto. Kedjan har investerat i nya kylar och frysar till Matglädjen.
– Nu behövs mindre men viktiga investeringar. Man ska vara ödmjuk inför att resultaten efter investeringar och
förbättringar kommer med viss fördröjning. Mitt absoluta mål är ändå att butiken ska växa dubbelt upp jämfört
med marknadstillväxten, säger Petter Mähler. n

Alltsedan dess sysslade
han med styrelseuppdrag,
journalistiskt arbete och
författarskap. 2014 gav
han ut boken Sista striden
för Coop, tillsammans
med Björn Edsta.
Trots den sviktande hälsan blickade han framåt
när Stockholmshandlar’n tog pulsen på honom några
veckor innan beskedet om hans bortgång. Intervjun
var tänkt till vinjetten ”Vad har hänt sedan sist?”.
– Jag håller igång lagom, och medverkar bland annat
med krönikor i Icanyheter och Fri Köpenskap. Nästa år
är det 50 år sedan jag började i branschen, på Manne
Tössberg. Kanske ska jag skriva något om dessa 50 år,
möjligen med utgångspunkt från Axfood där jag tog
mina första steg, sa Nils Eric Näslund.

Nils Eric Näslund följde noga branschens utveckling.
Glimten i ögat fanns med in i det sista.
– Framförallt läser jag branschpressen noga.
Jag har kontakt med många gamla kollegor och vi är
väldigt överens om att vi löste allt bättre på vår tid.
Det är lite farligt att sitta på läktaren. Man får
påminna sig om att vara en aning ödmjuk, konstaterade han.
– Näthandeln är en revolution som vänder upp och ned
på allt, samtidigt som det moderna fenomenet vrider
klockan tillbaka till 50-talet, då de butiksanställda
plockade ihop varorna och springschasen levererade
till dörren. Det är spännande tider.
Så avslutade Nils Eric Näslund den allra sista intervjun.
– Många i SLHF hade förstås starka band till
den mångsidige branschprofilen Nils Eric, våra
tankar går till familjen, säger SLHF:s vd Peter
Rehneström. n

”Det ﬁnns så mycket
hjärta i föreningen”

NÅGRA RADER FRÅN VD

Varför tjatar jag
om utbildning
och utveckling?

SLHF:s ordförande Catharina Berg summerar ett händelserikt år som
avslutas på bästa tänkbara sätt: Med lanseringen av SLHF-Akademien.
– Satsningen känns oerhört spännande och rätt i tiden.

Ica Nära Rösjöhallen i Täby, som Catharina driver tillsammans med maken Christer Berg, har redan anmält
ﬂera medarbetare till det nya utbildningsprogrammet.
– En klockren och fantastisk medlemsförmån. I vår
butik kommer vi att fokusera ännu mer på kompetensutveckling. Vi ser att Ica Nära-profilen går bra nu,
kundupplevelsen i Nära-butiken blir allt viktigare,
även om priset fortfarande är en viktig faktor.
– Det måste vara roligt att handla, därför är utbildning
och kompetens helt avgörande. Insatserna ger även
ett stort värde för medarbetaren som får chansen
att möta andra och växa genom att lära av andras
erfarenheter.
Säkerheten i butik är fortsatt den mest brännande
frågan inom branschen, även om vi tar snabba kliv mot
det kontantlösa samhället, enligt Catharina Berg.
– Säkerheten utmanas hela tiden och på olika sätt. Det
är otroligt viktigt som arbetsgivare att man känner att
man kan erbjuda en säker arbetsplats.

– En fin nyhet är att man kan spetsa med skräddarsydda aktiviteter när man hyr villan, det finns en stor
mängd paket att koppla på, till exempel kajakpaddling,
dryckesprovningar eller olika typer av quiz eller
föreläsningar, tipsar Catharina Berg.
Målet med verksamheten är att SLHF ska vara
”handlarens bästa vän”, enligt Catharina Berg.
– Det finns så mycket hjärta i föreningen, här är
vi kompisar över block- och kedjegränser och oavsett
storlek på butik. Alla är välkomna med förslag
till styrelsen om hur verksamheten kan utvecklas
ytterligare.
Innan Catharina Berg önskar god jul vill hon passa på
att ﬂagga för årsfesten redan nu.
– Reservera den 4 maj för årsfesten som blir på Berns,
med underhållning i form av de bejublade magikerna
Brynolf & Ljung, det kommer att bli riktigt bra för att
inte säga magiskt.
– Ett varmt tack till alla funktionärer som ställer upp,
tack till styrelsen, kansliet och alla härliga medlemmar,
ha en riktigt god jul! n
Det är full fart
i föreningen, enligt
Catharina Berg.

Renoveringen av Adolfsberg fortskrider, och nu finns
möjligheten att koppla på olika typer av paket när man
hyr lokalen, enkelt och bekvämt.
– Vi pysslar om huset, vi tittar bland annat på om det
går att ta fram de gamla takmålningarna i matsalen.
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Det är full fart i föreningen, enligt Catharina Berg, som
är solbränd och nyss hemkommen från föreningsresan
till Sri Lanka vid Stockholmshandlarn’s traditionella
julintervju.
– Det är så mycket som händer, det är jättekul.
Karriärklubben har vind i seglen, vi har haft flera
spännande och välbesökta seminarier på Adolfsberg,
ja, listan kan göras lång. SLHF-Akademien känns
oerhört spännande och helt rätt i tiden.

Hur planerar ni inför helgerna?
Jul- och nyårshelgerna blir långa med många röda dagar, så här planerar
tre butiker bemanningen för att maxa storhelgerna.

Jo, för att utbildning och träning
är grunden för oss alla att bli bättre!
Vi har nu tillsammans med våra handlare tagit
fram ett utbildningspaket för medarbetare i butik,
”av handlare för handlare”. Det som är unikt
med detta är att vi kombinerar traditionella
varugruppsutbildningar som till exempel frukt
och grönt, ost, kött, med nya behov som introduktion till vegansk mat, klimat/miljö samt
matfotografering – den senare syftar till att
man ska kunna optimera sin Facebook- eller
Instagram-sida. Vi har även en unik möjlighet
att göra dessa utbildningar kostnadseffektiva
då Villa Adolfsberg står öppen för detta, det
behövs inga övernattningar och det blir korta
resvägar. Alla utbildningar genomförs på Villa
Adolfsberg, om några år kanske vi kan döpa om
den till ”Kunskapens hus”.
Även våra handlare behöver träna, på vår
medlemsresa konfererade 25 handlare med
temat ledarskap. Tillsammans med föreläsaren
Lars-Göran Ottosson skapades mycket kreativa
och utvecklande konferenstimmar. Vi tar med
oss detta och kommer att under våren arbeta
med att utveckla olika ledarprogram för både
handlare och övriga ledare i butikerna.
Dessutom har vi ju även Färskvaruklubben som
åtta gånger om året verkligen grottar ner sig
i olika varugrupper för att bli ännu duktigare inom
färskvaror. Karriärklubben jobbar med inspirerande
föreläsningar och work shops med syftet att
utveckla butiksmedarbetarna inom yrket.
När ni läser detta står julen för dörren, jag önskar
dig och dina närmaste en riktigt god jul och ett
gott nytt år, så ses vi 2019 med nya spännande
och inspirerande aktiviteter för er. Bland mycket
annat står seminarium runt hållbarhet, närproducerat och ekologiskt, EM-kval i herrfotboll
och en höstresa till New York på programmet,
väl mött!

Thomas Frick, Ica Nära Årstadal:
– Det blir lite annorlunda, det kommer ju att kosta mer på grund av alla röda dagar. Men vi får
bita ihop kostnadsmässigt, det är inte läge att dra ned på bemanningen så att det går ut över nivån.
Det blir den fjärde julen i butiken så vi har statistik att gå på, vi har haft ett jättebra år och ser
fram emot ett nytt julrekord.
Claes-Göran Sylvén, Ica Kvantum Flygfyren, Norrtälje, ordförande i Ica Gruppen:
– Jag tycker inte att antalet röda dagar innebär någon särskild utmaning i sig med avseende på
bemanningen, schemat är lagt sedan länge. Svårigheten ligger i att man inte vet exakt när försäljningen kommer, man får vara ﬂexibel för att korrigera och vara lite rörlig den sista veckan innan jul.
Tomas Bodelson, Hemköp Örby:
– Det blir en väldigt lång julhelg, och likadant över nyår. Lördag och söndag innan helgerna blir stora
och jämnbra försäljningsdagar. Vi siktar på att bygga en riktigt fin butik under vardagarna innan båda
helgerna. Under helgdagarna frigör vi ﬂertalet ordinarie medarbetare och stärker upp med huvudsakligen
extrapersonal. Vi handlare får också lite ledigt även om vi kanske tittar in i butiken och kollar läget. n
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SLHF:s jättesatsning
på utbildning av butiksmedarbetare
• SLHF-Akademien omfattar i dagsläget
16 utbildningar. Programmet bygger på inspel
från handlarna om vilka utbildningar som
saknas i de befintliga kurskatalogerna.
• SLHF-Akademien erbjuder allt från kortare
introduktionsutbildningar till breddutbildningar inom färskvaror. Medarbetare som
fullföljer samtliga färskvaruutbildningar
erhåller ”Färskvarukörkort”.
• Introduktionsutbildningarna gör det möjligt
att snabbt komma in i nya avsnitt, tretimmarsutbildningar finns inom bland annat ost, grill,
vegetariskt/veganskt och matfotografering
för sociala medier.
• Därtill finns det möjlighet att söka affärsorienterade utbildningar inom ekonomi eller
drift, samt den unika diplomutbildningen
”Butikskörkort”, som gör medarbetaren till
”världsmästare i butik”. Till den senare kan
butiksmedarbetaren även söka utbildningsstipendium från SLHF.
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SLHF-Akademien är namnet på den skräddarsydda satsningen
på utbildning av butiksmedarbetare. Programmet är utformat
tillsammans med de aktiva handlarna inom SLHF och
utbildningsföretaget Boosta Mat & Sälj.
Kurspaketen är exklusivt riktade till föreningens
medlemsbutiker. Programmet bygger på inspel
från handlarna om vilka utbildningar som
saknas i de befintliga kurskatalogerna.
– Utbildningarna är framtagna av handlare
för butiksmedarbetare. Fokus på det praktiska
butiksarbetet genomsyrar hela upplägget.
Vi uppnår kostnadseffektivitet bland annat
genom gemensam upphandling och genom
att alla utbildningar ges i föreningens lokaler,
säger vd Peter Rehneström.
– Därmed kan kostnader för exempelvis resor,
kost och logi undvikas, fortsätter Peter
Rehneström.

Från och med vårterminen 2019 erbjuder SLHFAkademien allt från kortare introduktionsutbildningar till breddutbildningar inom färskvaror.
Därtill finns det möjlighet att söka affärsorienterade
utbildningar inom ekonomi eller drift, samt den
unika diplomutbildningen ”Butikskörkort”.
Till den senare kan butiksmedarbetaren även
söka utbildningsstipendium från föreningen.
– Vi fokuserar på den praktiska verkligheten
i butik. SLHF-Akademien blir ett starkt komplement
till befintliga utbildningar på marknaden som ju
ofta riktar in sig på ledarskap i första hand.
Kurskatalogen erbjuder verktygen för att snabbt
få in en medarbetare i verksamheten, samt även

SLHF-Akademien har redan tjuvstartat, ”världspremiären” var en fullsatt introduktionsutbildning
om frukt och grönt på Villa Adolfsberg.
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SLHF-Akademien

UTBILDNINGAR GENOM SLHF AKADEMIN
I SAMARBETE MED BOOSTA

Läs mer i kurskatalogen som nu är distribuerad
till alla SLHF-anslutna handlare.

SLHF-Akademien har redan tjuvstartat, ”världspremiären” var en fullsatt introduktionsutbildning om
frukt och grönt på Villa Adolfsberg.
– Vi står inför extremt spännande tider, butikerna
blir färre och de fysiska butiker som ska finnas
kvar måste blir ”värre”. Färskvarorna är de bästa
spelkorten man kan spela med, sa Björn Persson
vid det första utbildningstillfället.
– Ni är framtiden, det är det som är grejen för
SLHF, sa vd Peter Rehneström till de församlade
medarbetarna vid premiären.
Ett matnyttigt teoripass avslutades med inspirerande matlagningsövningar i köket som avslutning
på det tre timmar långa kvällspasset. Den praktiska
delen kantades inte av fasta ramar, här fick i stället
inspirationen och experimentlustan fria tyglar. n
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program som syftar till att man ska bli riktigt vass
på alla delar i butik, säger Björn Persson, grundare,
Boosta Mat & Sälj.

Björn Persson, till vänster, började jobba i butik när han var 14 år. För sex år sedan grundade han utbildningsföretaget Boosta Mat & Sälj tillsammans med kompanjonen Emil Boson.

Sök stipendier!
I år räknar SLHF tillsammans med Viktualiehandlarsocieteten med att dela ut
cirka 1,5 miljoner kronor i utbildningsstipendier till medlemsbutikerna.
Missa inte att söka. Senast den 21 januari måste ansökan om SLHF:s utbildningsstipendier vara
föreningen tillhanda. Observera att enbart ansökningar som är gjorda på SLHF:s hemsida kommer
att beaktas, har ni några frågor kontakta vd Peter Rehneström. n

Stiftelserna tryggar stipendierna
Stipendieverksamheten säkras genom
trygg förvaltning av SLHF:s stiftelser.

skötts bra och kapitalet har ökat, säger Calle
Iveroth, ordförande för SLHF:s stiftelser.

SLHF har delat ut stipendier sedan början av
60-talet. Först genom gåvor från ättiksfabrikörerna
Winborg och från köpmannen Emil Gesters familj,
sedan genom den Jubileumsfond som startades
vid 90-årsjubiléet, 1982.

Palmérs stiftelse styrs av en placeringspolicy som
stadgar hur stor andel av kapitalet som ska placeras
i aktier respektive räntebärande papper.

Men riktig fart tog stipendieverksamheten först
1989 då Carl Palmér i sitt testamente lämnade
drygt åtta miljoner kronor till understöds- och
utbildningsändamål.
– Palmér donerade till en stiftelse för att säkra
pengarna till det behjärtansvärda ändamålet och
för att namnet skulle leva vidare. Stiftelsen har

SLHF har under åren lyckats upprätthålla en generös
stipendieutdelning, även när det har varit skakigt
på börsen.
– Portföljerna är spridda över olika riskområden.
Vi har klarat nedgångar bra eftersom det är avkastning
och utdelningar vi delar ut, utdelningarna brukar
påverkas i mindre grad även om portföljen minskar
i värde, förklarar Calle Iveroth.

År 2000 skapades Sigurd Johanssons Stiftelse
och 2009 Otto och Elsa Rietmanns Stipendiefond.
– Det är aktiegurun Leif Jönsson som administrerar
Sigges och Rietmanns stiftelser, han är väldigt
duktig och kapitalet har ökat rejält, säger
Calle Iveroth.
Totalt uppgår SLHF:s Stiftelser idag till drygt 32
miljoner kronor, och man har genom åren delat ut
cirka 16 miljoner kronor i stipendier.
Därtill har Viktualiehandlarna delat ut stipendier
sedan 1998 till ungefär samma målgrupp med
gissningsvis 11–12 miljoner kronor. n
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Lönnroths storsatsning:
Foto: Martin Rosengren

Ica Maxi Moraberg
ﬁck en smakstart
Nya Ica Maxi Moraberg, Södertälje, har fått till ett starkt första år.
– Jättebra och långt över förväntan, säger handlaren Markus Lönnroth.
Markus Lönnroth är den nygamle Stockholmshandlaren som återvände till länet från Öland, för att
etablera stormarknaden i Moraberg i november i fjol.

– Det där med att sprida glädje och att ha kul,
det är något jag förstår värdet av ännu bättre nu
jämfört med tidigare.

Markus Lönnroth uppger inte den exakta utvecklingen
räknat i kronor, men säger sig vara mycket nöjd med
det första året.
– År tre ska vi nå 250 miljoner kronor livs enligt
budget, hittills överträffar vi budget med råge och vi
har redan nått 20 000 kunder i veckan, avslöjar han.

Stormarknaden har även valt ”Södertäljes mest
vakna stormarknad” som butikens slogan.
– Det är viktigt att målen blir väldigt tydliga, man får
börja med sig själv och läsa in en egen betydelse till
värdeorden. ”Mest vakna” handlar förstås om mycket
mer än bara öppettider, det handlar även om att alltid
vara öppen för olika kundönskemål och för vad som
händer på marknaden, säger Markus Lönnroth.

En lyckosam rekrytering av ett starkt lag till butiken
är den viktigaste förklaringen bakom framgången,
enligt Markus Lönnroth.
– Vi har fantastiska medarbetare och vi har byggt en
ledningsgrupp med en genomsnittsålder över 50 år,
det var ett strategiskt beslut att göra det.
– Jag har ju också blivit äldre och även om vi är
lite långsammare i benen och händerna så märker
jag att erfarenhet ger trygghet till hela butiken,
vi äldre blir inte lika lätt stressade, fortsätter
Markus Lönnroth.
Affärsidén i Moraberg sammanfattas med förkortningen ”AGE”, som utläses som ”affärsmässighet,
glädje och enkelhet”.
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Hur ser du på framtiden för stormarknadsformatet?
– Jag tror att vi är det nya stormarknadsformatet,
det vill säga en greppbar butik omkring 6 000 kvadratmeter med en tydlig färskvaruprofil och lagom med
special.
Ica Maxi Moraberg har nu sjösatt en satsning på
e-handel i egen regi, från november.
– Vi ska se på online som en möjlighet i stället för
ett hot. Samtidigt bör man vara ödmjuk inför att
ingen har en aning om var online kommer att landa
andelsmässigt, inte ens inom en så kort tidsrymd
som tre år. Hur som helst så är vi med på tåget,
säger Markus Lönnroth.

Ica Maxi Moraberg blir Markus Lönnroths sista
utmaning som Ica-handlare. På fritiden hårdtränar
han inför Ironman.

Markus Lönnroth har ännu inte förlikat sig riktigt
med att han numera behöver läsglasögon. Men på
långt håll har han falkögon för det som behöver
åtgärdas i butiken, det gäller allt från en förlupen
plastpåse på golvet till en kaffeﬂäck i förbutiken.
– Jag står för en ledarskapsmodell där jag rör mig
i alla segment och engagerar mig i detaljerna,
samtidigt som jag självklart måste delegera
ansvaret.
Markus Lönnroth blev Ica-handlare redan vid
23 års ålder, för snart 30 år sedan.
– Det är lika roligt fortfarande, men på andra sätt
i och med erfarenheterna jag har nu. Branschen
utvecklas också snabbare nu än när jag började
i och med digitaliseringen, kampen om det som vi
stoppar i magen har på det hela taget blivit mycket
bredare.
Den nyetablerade stormarknaden ska nå lönsamhet
så snabbt som möjligt, Markus Lönnroth ser tillräckligt med utmaningar här vid avfarten från E4:an
för att de ska räcka tills det är dags att avsluta
handlarkarriären.
– Inget är ristat i sten, men det blir nog lagom att
runda av om tio år då jag är 62. Kanske börjar knäna
ta slut vid det laget också, avslutar Markus Lönnroth,
som för övrigt ligger i hårdträning för ”Ironman”. n

Willys

ökar
trycket
ytterligare
Nu ökar trycket på Södertäljemarknaden ännu mer, när Willys
inviger på Vasa handelsplats.
Willys bygger för fullt och siktar på invigning
på Vasa innan påsk, enligt uppgifter till Stockholmshandlar’n. Kedjan uppger dock inget exaktare datum
än att öppningen blir ”under våren”.
– Det blir en butik på 3 500 kvadratmeter totalyta
i ett jättebra läge. Den kommer att täcka in ett för oss
nytt upptagningsområde och blir ett bra komplement
till våra andra två butiker i Södertälje, säger Johanna
Eurén, kommunikationschef på Willys.

Ica Maxi Moraberg
Handlare: Markus Lönnroth.
Omsättning: Uppges ej.
”Budget är 250 miljoner kronor netto livs
år tre, hittills slår vi budget med råge”.
Butiksyta: 6 300 kvadratmeter totalyta
varav 3 000 kvadratmeter säljyta livs,
1 100 kvadratmeter säljyta special.
Antal kassor: 6 manuella, 6 självskanning,
2 självutcheckning + förbutik.
Antal anställda: Cirka 95 livs, 10 special.
Öppet: 7–23, alla dagar, utom tre.

—
Markus Lönnroth

Född: Masthugget i Göteborg, 1965.
Bor: Ekerö.
Karriär i korthet: Blev Ica-handlare 1989,
23 år gammal, på Ica Pampas, Solna.
Vidare har Lönnroth drivit Ica Norrviken,
Rimi Weda, Södertälje, Ica Maxi Botkyrka,
Ica Kvantum Färjestaden, Öland, innan han
återvände till länet för att inviga Ica Maxi
Moraberg, Södertälje, den 29 november 2017.
Fritid: Träning, har genomfört sju Vätternrundor, två Klassiker och en halv Ironman
(triathlon-tävling med simning, löpning
och maratonlöpning). Nästa mål är en halv
Ironman i Jönköping, i juni.

Ica Maxi Vasa Handelsplats, med handlare Jonas Berg
i spetsen, har inte tappat nämnvärt efter etableringen
i Moraberg, och står förberedda för att även möta Willys.
– Vi har tappat några procent men jag är smått
förvånad och jättenöjd över att det har gått så bra.
Inom loppet av tre år möter vi ny konkurrens från Lidl,
Ica Maxi, Dollarstore, och från kommande Willys,
men vi i investerar och utbildar personalen och står
väl rustade, säger Jonas Berg.
Ica beslutade att kasta in handduken i Östertälje, där
Ica Nära stängde för gott den 23 november. Patrik Ekstrand gick in som dotterbolagshandlare våren 2016.
– Jag hoppades förstås att jag skulle kunna göra
skillnad, men marknaden blev ändå för tuff, säger han.
Däremot ser det ut som att Ica Supermarket Weda blir
kvar, trots att handelsplatsen, med Willys och Lidl,
ligger mycket nära Moraberg.

1. Morabergs handelsplats
2. Weda handelsplats
3. Vasa handelsplats
4. Bårstafältet

Södertälje
kommun
Antal invånare: Cirka 96 000.
Dagligvaruindex: 86.
Sällanköpsindex: 74.
Omsättning, dagligvaror: 2 834 miljoner
kronor brutto.
Medelinkomst: 258 000 kronor.
Källa: Handeln i Sverige, 2017,
Ekonomifakta.

– Vi har inga planer för Weda, annat än att butiken
ska vara kvar, säger Magnus Björklund, chef etablering
nordost, på Ica.
Weda omvandlas från industri-handelsområde till ett
handelsområde med bostäder. En detaljplaneändring
som förväntas vinna laga kraft under 2020 ska ge
området 500–700 nya lägenheter, vid sidan av
250 planerade lägenheter som redan har grönt ljus.
Weda har närt stora förhoppningar om en etablering
från Systembolaget, som enbart finns representerade
i centrum respektive Vasa för övrigt. Ett Systembolag till Weda skulle ju även gynna Moraberg som
handelsplats.
– Vi får se när det lossnar, tyvärr har jag hört att
Systembolaget avvaktar vilket jag tycker är fel,
säger Jean Uzkardas, vd för Weda Fastigheter.
Den planerade bostadsfastigheten i anslutning
till det gamla polishuset i centrum som Stockholmshandlar’n tidigare rapporterat om, är just nu pausade
med anledning av den rådande bostadsmarknaden,
enligt fastighetsägaren Södertälje Solen AB. Men
planen inbegriper fortfarande en ny dagligvarubutik
i gatuplan även om etableringen alltså kommer
att dröja.
En ny dagligvarubutik kan vara på väg att etableras
vid rekreationsområdet Bårstafältet, enligt vad
Stockholmshandlar’n erfar. I området finns i dagsläget
ett antal bilverkstäder, bland andra Mekonomen.
Det har emellertid inte gått att få dessa uppgifter
bekräftade. n

2.

4.

1.

SÖDERTÄLJE

3.

7

Förnamn Efternamn / Förnamn Efternamn
Företagsnamn
Adress
Adress
Postadress

Stockholms Livsmedelshandlareförening (SLHF)
Wivalliusgatan 25, 112 60 Stockholm
Avsändare: JustNu Tryckeri, Varmvalsvägen 9, 721 30 Västerås

”Handlarnas handlare”
avgjordes
Medlemsresan till Sri Lanka arrangerades enligt ett nytt koncept.
– En jättefin resa, det nya upplägget
var en succé, säger ordförande
Catharina Berg.
Studiebesök på
teplantagen och tefabriken Rygam.
Efter att domarna
beaktat vissa dopnings-,
mut- och receptstöldsfrågor kunde slutligen
Lag Hans Lundgren utses
till segrare i ”Handlarnas
handlare”.

tröm

SLHFndarium
kale

Häng med SLHF på studieresa till New York.
Det blir fyra intensiva dagar med studiebesök
och seminarier 5–9 september. Vi har bokat
30 platser, är du intresserad, ring Peter
redan nu. Detaljerat program och anmälningssajt kommer under februari.

• STUDIEBESÖK. Färskvaruklubben besökte
Wijnjas Grosshandel samt restaurangen Wijnjas
ost- och vinkällare på Kungsholmen. Studiebesöket
samlade 48 deltagare som fick ta del av företagets
verksamhet och fördjupa kunskaperna om ost och vin.
– Vi serverades en svårslagen och oförglömlig ostbuffé och riktigt bra vin. Världsklass, Wijnjas
kan verkligen sin sak, säger Jari Keitaanniemi,
klubbordförande. n
Foton: Peter Rehnes

– Vi var 60 glada resenärer som reste, 29 reste vidare
till Maldiverna, sex personer stannade kvar och tillbringade en andra vecka på härliga Sri Lanka,
berättar Catharina Berg. n

NY-inspiration

• HAGASTADEN. Hemköp och Willys Hemma får
sällskap av Coop som etablerar i Hagastaden hösten
2019, i Einar Mattssons fastighet i framväxande
Nova Park. Det blir en flaggskeppsbutik om 2 400
kvadratmeter med ”otrolig takhöjd och generösa
ljusinsläpp”, enligt Coop.

Sri Lanka bjöd på
ett härligt klima
t,
vita stränder och
knallblå himmel.

Efter det att domarna beaktat vissa dopnings-,
mut- och receptstöldsfrågor, kunde slutligen Lag Hans
Lundgren utses till segrare i ”Handlarnas handlare”.
– Det var en jättefin resa, det nya konferensupplägget
där vi fortbildar oss tillsammans under trevliga
former tar vi med oss till nästa resa 2020, säger
Catharina Berg.

NEW YORK

• KISTA. Lidl har skrivit avtal med Citycon om en
1 400 kvadratmeter stor butik i Kista Galleria, invigningen planeras till mitten av nästa år. I gallerian
finns Ica Supermarket och Coop sedan tidigare.
– Vi har fått det bästa läget i Kista, vi bygger
i ÖoB:s tidigare lokales plus angränsande lokaler
som vetter mot kontorssidan av stadsdelen där
det även skapas bostäder. Där finns väldigt stora
flöden av människor på väg till och från jobbet,
säger Jonas Srömvall, fastighetschef på Lidl.

Foto: Wijnjas

Den aktivitetsspäckade medlems- och familjeresan
till Sri Lanka bjöd på ett konferensupplägg under
temat ”Motiverande ledarskap”. De aktiva handlarna
förkovrade sig bland annat i hur man kan fokusera
en större del av tiden i butik till de lönsammare
uppgifterna, alltmedan familjerna utforskade byn,
gjorde utﬂykter eller njöt av sol och bad. Under
konferensen korades även ”Handlarnas handlare”,
här ställdes förmågorna avseende produktkännedom, snabbhet, beslutsförmåga, ledarskap och
matlagning på svåra prov.

Folk & butik

Boka och planera in kommande
föreningsaktiviteter:
• 12 januari: SLHF:s julgransplundring,
Villa Adolfsberg
• 2–8 april: Seniorernas resa till Gardasjön
• 4 maj: SLHF:s årsmöte och årsfest på Berns,
blocka i kalendern redan nu!

Nytt från Seniorklubben
Tack för en trevlig julfest, nu ser vi redan fram
emot vår-resan till Gardasjön. Vi åker även till
Helsingfors för att se Chess på Svenska Teatern
den 26 mars, inbjudan kommer.
Glöm inte den uppfriskande vinterpromenaden mellan firandena.
God jul!
Olavi Ruuskanen Peldán,
ordförande i Seniorklubben.
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