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Fullspäckad vår
med SLHF-Akademien
Storsatsningen på utbildningar i föreningens regi är nu sjösatt.

Vårens utbildningar!
• Boka vårens utbildningar, beställ ny
katalog eller boka ett besök av utbildaren
i butiken: boka@boostamat.se.

Foto: Martin Rosengren

• Ett smörgåsbord av korta introduktionsutbildningar står dukat i vår. Introkurserna
får snabbt in nybörjaren i verksamheten
för en blygsam kostnad. Introduktion för
träning av nyanställda ges den 25/3,
Grill 29/4, Frukt och grönt 6/5, Kött 13/5,
Delikatess 20/5, Kallskänk 27/5.
• Breddutbildning färskvaror har startat,
här finns möjlighet att boka återstående
seminarier. Driftutbildning, 2 dagar startar
18/3. Sälj- & serviceutbildning, 2 dagar,
startar 1/4.

Fullsatt introduktionsutbildning frukt och grönt, vid det första pilottestet innan lanseringen.
– Nu ligger introduktionsutbildningarna som ett pärlband under hela vårterminen, säger Björn Persson, Boosta Mat & Sälj.

Katalogen är utskickad till samtliga medlemmar.
– Handlarna är som vanligt upptagna med den

dagliga verksamheten, men när vi påminner dem
om utbildningarna är intresset stort för att anmäla
deltagare, fortsätter Björn Persson.
Alla som vill kan boka ett personligt besök i butiken,
för att få ytterligare info om utbudet och för att planera
terminen tillsammans med utbildaren.
– Har katalogen försvunnit i högarna så är det självklart bara att beställa en ny, uppmanar Björn Persson.
Kostnadseffektivitet uppnås bland annat genom att
utbildningarna genomförs i föreningens lokaler – Villa
Adolfsberg – kostnader för exempelvis resor, kost och

logi kan därmed undvikas. SLHF-Akademien erbjuder
allt från kortare introduktionsutbildningar, som snabbt
får in nybörjaren i verksamheten inom aktuellt varuavsnitt, till breddutbildningar och den unika diplomutbildningen som ger ”Butikskörkort”.
– Vi kan även skräddarsy utbildningar som ges direkt
i butiken, säger Björn Persson.
– Passa på att anmäla er, det finns ännu platser
kvar till vårens utbud. Håll även utkik efter höstens
kommande utbildningsprogram, säger SLHF:s vd Peter
Rehneström. n

Vad har hänt sedan sist – Claes Andersson?
Sabis avyttrade två butiker och satsade på
en omfattande förnyelse av samtliga kvarvarande fem butiker. Styrelseordförande
Claes Andersson har lämnat över det
operativa ansvaret till döttrarna.
Caroline Cederblad har rodret som vd och Madeleine
Brehmer är vice vd. Därmed har Claes Andersson
kunnat frigöra mer tid åt exempelvis jakt vid den
egna skogsgården på Södertörn.
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– Det är hemskt skönt att inte längre vara aktiv när
det gäller det dagliga, samtidigt som jag fortsätter
att följa utvecklingen genom styrelsearbetet.
Sabis har investerat offensivt i samtliga butiker.
Flaggskeppet Sabis Fältöversten har lanserat ”Petite
Sabis”, en restaurangbutik med snabba måltidslösningar för frukost, lunch och middag.
– Petite Sabis har en stabil bas i husmanskosten,
men med en modern tvist eftersom vi vill nå yngre
kundgrupper. Vi förnyar samtliga butiker, Hemköp
Gullmarsplan har i källarlokalen med god marginal

Foto: Sabis

Utbildningspaketen är exklusivt riktade till föreningens
medlemsbutiker, programmet bygger på inspel från
handlarna om vilka utbildningar som saknas i de
traditionella kursutbuden.
– Nu har handlarna fått sin egen akademi, det är
redan full fart efter pilottest och förberedelser, men vi
behöver ett bättre flöde av anmälningar för att säkra
framförhållningen och utbudet, säger Björn Persson,
grundare och utbildare hos SLHF:s partner Boosta
Mat & Sälj.

passerat 100 miljoner kronor i omsättning efter
omställningen. Hemköp Fruängen har också
en god utveckling och vi experimenterar med
självutcheckningskassor för att frigöra så mycket
butiksyta som möjligt där. Den senast ombyggda
butiken är Hemköp Näsby Park.
Förnyelseoffensiven föregicks av att Sabis avyttrade
två butiker, Lidingö respektive Haninge Centrum.
– När vi är klara med förnyelsen så hoppas vi förstås
på expansion i form av någon ny butik, avslutar
Claes Andersson. n

Barkarby växer vidare

NÅGRA RADER FRÅN VD

Ica Maxi och Lidl kommer att följas av ett ﬂertal ytterligare aktörer
till Barkarbystaden.

Husen som bär upp
verksamheten

Omkring 14 000 bostäder ska stå klara 2032, den nya
förlängningen av tunnelbanan med två stationer i Barkarby
ska börja rulla 2024.
Sagax projekterar för cirka 500 bostäder i anslutning
till knutpunkten Barkarby station, med tunnelbana,
bussterminal, pendeltåg och regionaltåg, detaljplanen
ska antas i höst.
– Vi planerar för cirka 4 000 kvadratmeter handel
i gatuplan, vår fastighet har det attraktivaste läget för
handel och vi ser gärna en betydande dagligvaruaktör
kompletterad av övrig handel och service, säger Anders
Major, projektansvarig konsult åt Sagax.
– Butiken kan stå klar innan den planerade invigningen
av den nya tunnelbanan år 2024, säger Anders Major.
Serneke bygger en multisport-arena nära Sagax fastighet, med det spektakulära inslaget längdskidåkning
inomhus, arenan får cirka 8 000 kvadratmeter
”levande bottenvåning”.
– Det kommer att finnas behov av dagligvaror för
att serva boende och besökare och aktörer har redan
visat intresse, säger Mats Grönlund, projektchef
på Serneke.

Bild: White arkitekter

Kommunen planerar för en andra etableringsvåg med
omkring fyra medelstora dagligvarubutiker ytterligare
till Barkarby, framförallt handlar det om lägen som
ansluter till den nya kollektivtrafiken.
– Med lite mindre butiksformat kan det bli ännu fler
butiker. Vissa fastigheter är inte markanvisade ännu,
men intresset för att etablera är stort, aktörerna
positionerar sig redan nu och har möten kors och tvärs,
säger Niklas Paulsson, näringslivsstrateg på kommunala
Järfälla Näringsliv AB.

Knutpunkten Barkarby station får 4 000 kvadratmeter
handel.

Lidl bygger en fristående standardbutik med cirka
1 300 kvadratmeter säljyta, och därtill kedjans nya huvudkontor i anslutning till butiken, nära den andra tunnelbanestationen i området, ”Barkarbystaden”, som uppförs
på andra sidan E18, inte långt från Ica Maxi.
– Byggnationerna är i full gång, butiken kommer att stå
klar i slutet av året och inflyttningen till det nya huvudkontoret är planerad till det första kvartalet 2020,
säger Jonas Strömvall, fastighetschef på Lidl.
Ica Maxi Barkarbystaden, med handlare Bernt Welander
i spetsen, fyller fem år i maj. Butiken har ett stort upptagningsområde och nådde förra året över 470 miljoner
kronor i omsättning, netto livs.
– Vi har täppt till en vit fläck på stormarknadskartan,
vi har fortfarande god tillväxt. Man ska inte underskatta nya konkurrenter men vi har tagit position och
vi förnyar butiken och kunderbjudandet hela tiden,
säger Bernt Welander. n

”Ekologiskt vs närodlat, vilket är bäst?”
Så löd rubriken på ett seminarium arrangerat av Karriärklubben, med KF:s tidigare
hållbarhetschef Mikael Robertsson och Filip Lundin, ägare bakom ”Sopköket”.

Som många av er vet har vi två hus i föreningen,
Villa Adolfsberg som innehåller vårt kansli och
föreningslokal, och Regeringsgatan 109. Eftersom
tidningen innehåller ett porträtt av Thomas Sundblom
som är vår lokala kontaktperson för våra hyresgäster
på Regeringsgatan, så kan det vara på sin plats
att berätta om våra hus.
Villa Adolfsberg är huset där vi håller hela vår verksamhet, allt ifrån utbildningar och seminarier till
Seniorernas veckobridge och naturligtvis våra fester
såsom julgransplundringen och kräftskivan. Dessutom
har våra klubbar sina träffar i Villa Adolfsberg. Ni som
medlemmar kan hyra lokalen för era olika aktiviteter,
tryter kreativiteten kan vi hjälpa er med allt ifrån
maten till att skräddarsy olika typer av aktiviteter.
Sedan förvärvet 2007 har vi löpande arbetat med att
skapa en så tidstypisk miljö som möjligt i kombination
med funktionellt kök och anpassad utrustning för
möten och konferenser. Just nu planerar vi för en
uppgradering av möbleringen i salongerna. Vi hyr
också ut lokalen externt, men då det är ett medlemshus tycker vi naturligtvis att det är roligare att ha
er handlare/medlemmar i huset.
Regeringsgatan 109 är vår helt kommersiella
fastighet som förvärvades av föreningen 1967.
Huset byggdes 1909–1910 och är enligt utsago ett
av de första pelarhusen som byggts i Sverige. Detta
innebär att det inte ﬁnns några bärande väggar vilket
sin tur gör rumsindelningen enklare. Under de senaste
tio åren har vi gått ifrån en dominerande hyresgäst
till ett tiotal större hyresgäster inom olika branscher
såsom Försäkringskassan, en vinimportör, en eventbyrå och en ekonomibyrå. Just nu är huset fullt uthyrt
och vi söker olika lösningar för att utöka möjligheten
för våra hyresgäster att hyra förråd. Det fokus vi lägger
på huset är löpande underhåll och att vara en god
hyresvärd. I ett sådant stort hus som 6 000 kvadratmeter ﬁnns det ständigt förbättringsarbeten att göra,
vi har precis gjort en brandskyddsgenomgång,
övriga planer som mejslas fram är förbättrad entré
och trapphus, uppfräschning av fasad och yttertak.
Nästa gång du är i närheten – passa på att kika
på huset, det är riktigt pampigt!

Glenn Mattsson, handlare, Ica Supermarket Västerhaninge:
– Det går inte att säga kategoriskt att det ena är bättre än det andra. En närproducerad vara
kan vara ett starkare kort än en ekologisk motsvarande vara som har transporterats långt.
Det var ett intressant seminarium som belyste många olika infallsvinklar.
Joseﬁne Collin, kvalitetsansvarig, Ica Maxi Solna, ledamot av Karriärklubbens styrelse:
– Personligen tror jag framförallt på närodlat och säsong, intresset växer starkt och lokalproducerat får mer och mer fokus, till exempel genom Icas kundtidning Buffé.
Mikael Robertsson, konsult, tidigare hållbarhetschef på KF och Coop:
– När det är ekologiskt och närproducerat på samma gång, då blir det förstås bingo.
Jag påminde på seminariet om att produktionsmetoden är viktigare än transporten, ur miljösynpunkt.
Man bör även beakta att vad som är lokalproducerat styrs av känslor, det finns inga regelverk.
Men för att marknadsföra en produkt som ekologisk, då måste man följa EU:s regelverk och underkasta sig kontroller. n
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Generationsskifte
med myrsteg
Det officiella generationsskiftet genomfördes redan 2002. Men det seniora
handlarparet, Roine och Rose-Marie Eriksson, 78 respektive 76 år, är fortfarande
i färd med att ”trappa ned” butiksarbetet.
– Jag vill inte sluta för tvärt, säger Rose-Marie Eriksson.
Rose-Marie brukar vara på plats på Ica Nära Myran
i Mörby senast sex på morgonen, hon fixar allt
på brödavdelningen innan hon sätter sig i kassan
vid åtta. Roine brukar komma in senare och ta
kvällspasset.
– Det är svårt att bli av med dem. Men jag har bokat
en resa till dem i maj, för annars händer det ju inget,
säger sonen och Ica-handlaren Anders Eriksson.

Rose-Marie anade väl vartåt allt barkade redan då,
hon hotade med att inte hjälpa till ”en enda dag”
i butiken, om planerna skulle bli verklighet.
Men de skulle hjälpas åt – i stort sett alla dagar
– på Roines Livs i Djursholm under tio års tid,
innan de gick vidare till Ica Myran i Mörby, 1987.
– Jag fick ligga nedbäddad på lagret i den gamla
butiken när jag var sjuk, minns Anders Eriksson.

Roine Eriksson var resande butikssäljare för
Göteborgs Kex, när han fick chansen att köpa
den första butiken, 1976.

– Vi ordnade med en TV åt honom så han kunde
se julkalendern, säger Rose-Marie Eriksson.

Ica Nära Myran
Handlare: Anders Eriksson.
Omsättning: Cirka 28 miljoner kronor netto.
Butiksyta: Cirka 500 kvadratmeter totalyta,
varav cirka 400 kvadratmeter säljyta.
Antal kassor: 2.
Antal anställda: Cirka 10.
Öppet: 8-21 mån-fre, 9-20 lör, 10-20 sön.
Övrigt: Roine Eriksson har suttit i ett flertal
styrelser, varav 24 år i SLHF:s styrelse,
han är nu hedersledamot.

Ica Nära Myran lämnar pensionärsrabatt till
ungdomar fyllda 65. Det seniora handlarparet
har emellertid inte tagit pension ännu.
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– Vi hade en vecka ledigt tillsammans hela familjen
under de första tio åren. Rose-Marie och jag har nu
varit ihop i 60 år och jobbat tillsammans i 40 år,
summerar Roine Eriksson.
Ingen tvekan om att butikslivet har blivit en livsstil,
även om det finns andra intressen också. Så länge
butiken hade söndagsstängt kunde familjen ägna
sig åt sjöliv åtminstone en dag i veckan under
båtsäsongen.
Anders och Roine åker gärna till fritidshuset
i Dalarna för att fiska tillsammans. Det är ett
”drömställe” enligt Roine, även om Rose-Marie är
lite svårflirtad när det kommer till fiskeresor dit.
– Hon gillar kassaapparaten bättre, konstaterar
Roine Eriksson.
Roine och Anders delar även en passion för
rallysport; Roine vann den uppländska C-serien
1980 och nu är det Anders som sitter bakom ratten
som A-förare, med minst 100 pokaler i hyllan.
Roine finns för det mesta med vid servicevagnen
när Anders kör.
– Det har blivit svårare att hitta tiden i och med
de utökade öppettiderna i butiken, jag hinner mest
med att köra sprintar nuförtiden, för då kör man
en och samma sträcka tre gånger, säger Anders
Eriksson.

På senare tid finns även tredje generationen
representerad i butikslaget, eftersom Anders
systerdotter, Mikaela, 19 år, jobbar extra i kassan.
– Här sliter vi ut alla generationer på en gång,
säger Roine Eriksson.
Det är ingen lätt match att driva områdesbutiken
som ligger bara några hundratal meter från Mörby
Centrum. På 1990-talet var det fler än dubbelt
så många huvuden som jobbade i butiken.
– Vi sköter exempelvis all städning själva, det har
vi alltid gjort. Med den här storleken får man vänja
sig vid att göra det mesta själv, vi lejer inte ut
någonting, säger Anders Eriksson.
Butiken har många äldre stamkunder som känner
handlarfamiljen sedan länge. En servicenivå som
överraskar och ett personligt tilltal är Nära-butikens
viktigaste nisch, det gäller nu som förr.
Det handlar om det där lilla extra som inte kan
kopieras av konkurrenterna. Rose-Marie kan
tilltala ungefär var fjärde kund med namn,
uppskattar Anders Eriksson.
Varje höst köper Roine hem stora lass med
levande Vättern-kräftor som kokas enligt ett
eget recept som blivit så omtalat att det lockar
långväga skaldjursentusiaster till Myran.
Anders får nog hålla schemat öppet för företrädarna
ett tag till. Roine och Rose-Marie brukar säga att
det svåraste med att driva butik – det är att
lägga av.
– Man trivs. Men visst har vi minskat lite, förra
året fick vi tre veckor tillsammans med husbilen,
det har vi aldrig haft förr, säger Roine Eriksson.
– Butiken blev livet och livsstilen, och det är
kanske det som gör att man håller sig ung
och frisk, säger Rose-Marie Eriksson. n

Foton: Martin Rosengren

Butikslivet blev livsstilen. Roine och Anders Eriksson delar även passionen för rallysporten.
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Thomas sköter om

Före detta Vivo-handlaren
Thomas Sundblom sköter allt det
praktiska som rör SLHF:s fastighet
på Regeringsgatan.
– Jag är en klassisk portvakt.

Thomas Sundblom

Född: Januari 1962, på Södermalm.
Gör: Fastighetstekniker på konsultbasis
i SLHF:s fastighet på Regeringsgatan.
Entreprenör och spritimportör, whisky och
rom från hela världen.
Bor: Hammarby sjöstad.
Familj: Fru, dottern Tina som är partner
inom importföretaget, två bonusbarn, totalt
fem barnbarn medräknat bonusbarnbarn.
Fritid: ”Bajen”, företagssponsor till Hammarby
Fotboll. Skärgårds- och båtliv, musik.
Övrigt: Thomas Sundblom är släkt med
mannen som målade den klassiska jultomten
åt Coca-Cola.
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Foton: Martin Rosengren

föreningens
ögonsten

Thomas Sundblom kollar värmeväxlaren
i pannrummet, ”fastighetens hjärta”.

Regeringsgatan 109
Måhända är det Villa Adolfsberg som är föreningens
verkliga ögonsten, när det kommer till skönhet
och medlemsnytta. Men det är hyresintäkterna
från Regeringsgatan 109 som utgör grundbulten
i föreningens ekonomi, varför det finns all anledning
att sända tacksamma tankar till de framsynta
handlare som köpte fastigheten på 1960-talet.
– Det är en levande kåk, medelåldern hos dem som
jobbar här är ganska ung, det händer mycket och
det är full fart hela tiden. Det verkar som att alla
hyresgäster trivs och har det bra, säger Thomas
Sundblom.
När Thomas Sundblom sålde Vivo-butiken på Djurö
år 2000 hade han suttit med i SLHF-styrelsen en tid.
Han frågade om det gick att hyra ett litet skrymsle
på dåvarande kansliet på Regeringsgatan, han
behövde en bra arbetsplats eftersom det var ganska
mycket jobb med överlåtelsen.
Thomas kom därmed att jobba nära dåvarande
vd Bengt Gustafson och Hasse Engström som också
jobbade på kansliet vid tidpunkten.
– Vi genomförde även EU-projektet ”Livsglädje”
tillsammans, det handlade om att få in långtidsarbetslösa i butiksyrket och det gick ganska bra,
berättar Thomas Sundblom.
Ragnar Fransson tog över som vd efter Bengt
Gustafson 2006, en något skakig tid skulle därefter
följa på Regeringsgatan efter det att den största
dåvarande hyresgästen, Alecta, plötsligt sade upp
kontraktet.
– Ragnar sa till mig att ”du får hjälpa till med
fastigheten, du kan ju det här”, och jag hade inget
emot att sitta kvar i kåken.
– Jag är en klassisk portvakt och jag svarar alltid
i telefon. Under åren har jag kunnat bygga upp
ett kontaktnät med alla typer av professionella
hantverkare.
Arbetsfördelningen bygger på att Thomas Sundblom
tar hand om det mesta som har med det tekniska
och dagligt praktiska att göra. Det kan handla om
reparationer och allt som rör den löpande kontakten

med hyresgästerna. Däremot sköts de juridiska
delarna, hyresförhandlingar och avtalsfrågor och
liknande, av kansliet i Villa Adolfsberg, nu med vd
Peter Rehneström vid rodret.
Thomas Sundblom är själv hyresgäst i fastigheten,
vilket gör honom ännu mer fysiskt närvarande
i huset än vad som kanske hade varit fallet annars.
Härifrån driver han importföretaget Clydesdale,
specialiserade på rom och whisky av högsta klass
och från hela världen. I källaren finns företagets lager,
och i ett hörn av lagerlokalen har Thomas inrett
en riktigt mysig liten trivselavdelning, ”Valvet”,
för avsmakningar tillsammans med de allra bästa
kunderna.
– Få är utvalda, ännu färre är kallade till
”Valvet”, fastslår han med ett underfundigt leende.
Thomas Sundblom har hjärtat i föreningen sedan
1990-talet och han föddes in i branschen 1962,
samma januaridag som pappan Lars Sundblom
nyinvigde den dåvarande butiken på Söders höjder,
i källarvåningen på Stigbergsgatan.

• Fastigheten uppfördes 1910 för att husera 		
Herzog Förlag.
• SLHF förvärvade huset 1967 för en köpesumma omkring sju miljoner kronor,
hyresintäkterna från fastigheten utgör i dag 		
grundbulten i föreningens ekonomi.
• Fastigheten är nu fullt uthyrd sånär som på
några mindre källarutrymmen, den uthyr-		
ningsbara ytan är cirka 6 000 kvadratmeter.
• Hyresgäster är bland andra: Försäkringskassan, Skatteverket och Pensionsmyndig-		
heten, som har ett gemensamt servicekontor
i gatuplan, Johan Celsing Arkitektkontor, 		
revisionsföretaget Företagarbyrån
(som ägdes av föreningen en gång i tiden), 		
reklambyråerna Seventy Agency och House
of Radon, Sveriges största vinimportör
– Vingruppen.

Saknar du handlarlivet?
– Jag kan sakna den dagliga kundkontakten och det
där med att utveckla maträtter, jag har alltid varit
matintresserad. Men entreprenörskapet bär jag ju
med mig ännu, och jag är väldigt glad att slippa
allt det där med personal.
Som kuriosa kan det nämnas att fastigheten var
den andra byggnaden i Stockholm som fick en skelettkonstruktion, med bärande pelare och balkar i stället
för bärande väggar.
– Det har underlättat när vi har skapat öppna
kontorslandskap åt de större hyresgästerna.
Efter Alectas flytt passade föreningen på att investera
i en rad förbättringar av fastigheten.
– Vi har fått till ett bra grundskick och en bra
standard på huset.
Läget går inte heller att klaga på, enligt Thomas
Sundblom.
– Personligen tycker jag att läget är perfekt, precis
utanför city-centrum. n

Thomas Sundblom är själv hyresgäst i fastigheten,
med importföretaget Clydesdale, specialicerat på
rom och whisky. I ett litet hörn i källaren har Thomas
inrett ”Valvet”, en trivselavdelning för avsmakningar
tillsammans med de allra bästa kunderna.
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Förnamn Efternamn / Förnamn Efternamn
Företagsnamn
Adress
Adress
Postadress

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

Missa inte årets fest!
SLHF:s årsmöte och årsfest firas i år
på anrika Berns, lördagen den 4 maj.
I år får alltså de glada stipendiaterna och övriga festdeltagare styra
kosan till Berzelii Park och klassiska Berns Salonger.

• TULLINGE. Coop avvecklar Coop Konsum i Tullinge
Centrum. Sista försäljningsdag blir den 24 mars.

Vad är tjusningen med trolleri?
– Man är van vid att förstå det mesta som vuxen, tjusningen med trolleri handlar om att
man plötsligt utsätter sig för känslan av att inte förstå det som någon annan vet, det är en
skräckblandad förtjusning, förklarar Peter Brynolf.
– Boka in en magisk afton redan nu, håll utkik efter inbjudan och vill man övernatta på Berns Hotell så går
det att boka till rabatterat pris via föreningens rabattkod, säger SLHF:s ordförande Catharina Berg. n

”Jävligt gott, helt enkelt”

Foton: Paul Fält

Närmare 60 personer lärde sig mer om den vegetariska och veganska
kundgruppen vid ett seminarium på Villa Adolfsberg.

Samtidigt som veganen gärna ser sina produkter
så långt som möjligt från köttavdelningen, så vill
flexitarianen helst hitta sojafärsen sida vid sida
med övrig färs.

• BREDÄNG. Ica Supermarket Bredäng Centrum
stängde den 28 februari. Butiken har drivits
som dotterbolag efter en konkurs 2011.
– Butiken drevs av handlare fram till slutet på
2015 och därefter har det varit tillförordnade
handlare under tiden Ica utrett butikens potential,
säger Emelie Ericson, pressansvarig på Ica Gruppen.
I centrum finns även Hemköp Bredäng, med
handlare Houston Stone i spetsen. Centrumägaren
Fastpartner uppger inte om man vill se en ny
dagligvaruaktör efter Ica, men flera dagligvaruaktörer har visat intresse för den kilformade
lokalen, erfar Stockholmshandlar’n.

Den bejublade trolleriduon Brynolf & Ljung, kända från det egna
streetmagic-programmet som sänts i tre säsonger på TV4,
kommer att bjuda på en verkligt magisk afton.
– Många som sett oss på tv undrar om vi verkligen kan få till
det här live. Det kan vi absolut, och nu får er förening chansen att
uppleva allt det här på nära håll och ”på riktigt”, säger Peter Brynolf,
som utgör den ena halvan av duon tillsammans med Jonas Ljung.

Var tionde kund är vegetarian eller vegan. Gustav
Johansson, som bland annat driver matbloggen
”Jävligt gott”, gav inblickar om de nya köpmönstren
och förklarade varför köttfritt är bra utifrån hållbarhets- och miljöperspektiv. Han gav även praktiska
tips om hur man kan möta den växande gruppen
flexitarianer i butiken.

Folk & butik

– Det bästa är förstås att dubbellägga varorna,
även om det inte alltid låter sig göras rent praktiskt.
Det var ett intressant och fullsatt seminarium, jag
tror att flertalet deltagare var traditionella köttätare
som är intresserade av att lära sig mer om veganskt,
säger SLHF:s vd Peter Rehneström.
– Alla var nog överens om att de veganska alternativen
stod sig starka, när vi smakade av en buffé från
Hemköp Telefonplan, det var jävligt gott, helt enkelt,
avslutar Peter Rehneström. n

Gustav Johansson,
bilden, gav inblickar
om den växande
kundgruppen som
väljer bort kött. På
seminariet dukades
det upp en vegansk
buffé från Hemköp
Telefonplan.

• TUMBA. Stora Coop inviger med cirka
3 500 kvadratmeter totalyta i vid Huddingevägen
i Tumba 28 mars, efter en utdragen process som
följts av Stockholmshandlar’n. På övervåningen
öppnar en tennishall. n

SLHFndarium
kale

Boka in kommande aktiviteter:
• 3 april: Seminarium om väderpåverkan
på olika produkters försäljning,
Villa Adolfsberg
• 10 april: Seniorklubbens påskfest,
Villa Adolfsberg.
• 4 maj: SLHF:s årsmöte och årsfest, Berns.
• 16 maj: SLHF-golf på dagen och därefter
seminarium med Bert Karlsson, Villa Adolfsberg.

Nytt från Seniorklubben
Vi blir 20 personer som reser till
Gardasjön i april. För övrigt ser vi
fram emot påsk- och vårfesterna.
Ta vara på vårsolen på
bästa tänkbara sätt,
vi ses!
Olavi Ruuskanen Peldán,
ordförande i Seniorklubben.
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