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Bert Karlsson har varit företagare nästan hela livet, 
cv:t är ju svårslaget långt med allt från handlare 
till skivbolagsdirektör, grundare av Sommarland, 
partiledare och förläggare, för att bara nämna något. 
I dag är han bland annat kebab-fabrikant och 
innovatör inom villavagnar.
– Jag bygger villavagnar i Polen billigare än någon 
annan, vagnarna kommer att bli obemannade butiker 
och hotell i glesbygd, avslöjade han inför Karriärklubben.
Naturligtvis ville församlingen även höra berättelser 
från den tidiga handlarkarriären.

Bert Karlsson:

”Gör det som  
marknaden inte gör”

– Jag drev Hemköp när Hemköp fortfarande var Hemköp, 
det vill säga när vi levererade varorna hela vägen hem 
till folk.
– Det fi nns visserligen företag som jobbar med leveranser 
nu också, men det vet vi ju hur tungt de har det, alla 
som jobbar med att frakta saker hit och dit, rättade sig 
Bert Karlsson innan någon hann påminna honom om 
näthandelns genomslag inom dagligvaruhandeln.
– Jag hade tre Hemköpsbutiker när jag var 20 år. 
Alla frågade mig var chefen var någonstans, då för-
klarade jag vägen till kontoret och sedan sprang jag 
i förväg dit in, bara för att de skulle fråga mig efter 
chefen en gång till.

Karriärklubben besöktes av en av de flitigaste entreprenörerna vi har: 
”Jag skulle kanske dö om telefonen slutade ringa”, sa den före detta 
Hemköpshandlaren Bert Karlsson på Villa Adolfsberg. Fo
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Superentreprenören Bert Karlsson 
gästade Karriärklubben och 
Villa Adolfsberg.

– Senare startade jag disco i en av butikslokalerna 
i Skara, utan några som helst tillstånd. Men det där 
gick att kringgå genom att vi tryckte upp en massa 
medlemskort. 

Bert Karlsson drev klubben i tio år och startade även 
bingohallar för att få ihop nog med pengar för att 
starta skivbolaget. 
– Sedan fi ck jag muta 300 skivbutiker för att få med 
min låt på listorna och vi blev Sveriges lönsammaste 
företag. 

Bolaget hade nått en andraplats i Melodifestivalen 
när Bert Karlsson bestämde sig för att lära känna 
samtliga i juryn.

2018 – November December 2019 – Januari

Hemsidan 
uppdateras

Första ansökan 
kommer in

Tips för framgångsrik 
ansökan tas fram

100–150 ansökningar 
kommer in

Utskrift av alla ansökningar 
inklusive bilagor

samtliga i juryn.

2019 – Januari
SLHF:s STIPENDIEARBETE UNDER ÅRET

TIPS FÖR STIPENDIEANSÖKAN 

 
1. Innan du börjar se till att du har alla dokument som pdf-filer inklusive underskrivna vitsord från din 

handlare 
a. Om det är en kurs anordnad av ICA-skolan, Axfood-akademien eller SLHF så behöver du inte 

bifoga någon kursbeskrivning, är det någon annan arrangör av utbildningen så skall du bifoga 

kursplan. Du kan enbart söka stipendium för en kurs. 

b. Observera att du skall ange kursavgiften inklusive moms och att högsta beviljade stipendium är 

52.500 kronor. Vi utgår från att du har ordnat finansiering av tillkommande kostnader för kost, 

logi, utbildningsmaterial etc. 

c. Ange alltid tid för planerad kursstart. Utbildningar får inte påbörjas förrän nämnden fattat beslut 

om stipendium, vilket normalt sker under mars månad. 

d. När det gäller genomgångna utbildningar och kurser vill vi ha kopia på betyg från senast genom-

gångna utbildning i ordinarie skolväsende (grundskola, gymnasium etc.). Har du studerat vid 

universitet eller högskola vill vi ha intyg på det också. Skulle något betyg/intyg ha förkommit 

går det ofta att få kopia från den skola du gått på. 

Ange också de praktiska utbildningar och kurser du eventuellt genomgått. Även här vill vi ha 

kursintyg/betyg. 

Du behöver inte ange, eller skicka med intyg på, de Webbutbildningar som du ev. genomgått. 

e. Vi uppskattar om du anger samtliga eventuellt tidigare anställningar. Naturligtvis vill vi också 

här ha arbetsintyg, -betyg eller anställningsbevis. 

f. När det gäller din målsättning och utvecklingsplanering är det bra om du  

i. först berättar lite om dig själv. Vi vill dock inte ha någon ”självbiografi” utan en tämli-

gen kortfattad beskrivning om vem du är. 

ii. berättar varför du började arbeta i butik, och om hur din hittillsvarande utveckling varit. 

iii. berättar varför du vill gå den kurs/utbildning som du söker stipendium för. 

iv. ger en beskrivning av vad du har för målsättning i din fortsatta yrkesverksamhet. 

v. När det gäller din framtida målsättning förutsätter vi att den är något som du diskuterat 

med din handlare/butikschef så det framgår i handlarens vitsord. 

. 
2. Fyll i de efterfrågade uppgifterna www.slhf.nu tillsammans med samtliga bilagor till oss så att vi har 

den i original senast den 21 januari. Om det saknas någon bilaga/något intyg så meddela när du kom-

mer att komplettera din ansökan.  

 
3. LYCKA TILL! / Stipendienämnden 

 
 
 
 
 

 
 

 

Allmän information om SLHF:s och Viktualiehandlarnas stipendier 

Hur stor är stipendiesumman 2019? 

Den sammanlagda summan att fördela bland 2019 års stipendiater uppgår till ca 1.500.000 kronor! Stipendier utdelas bl.a. 

från Palmérs Testamentsfond, Sigurd Johanssons Stipendiefond och Stiftelsen Viktualiehandlarnas Bidragskassa. 
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Lärdomar inför nya utmaningar i sommar?
Förra sommaren bjöd på utmaningar i form av extremvärme, eldnings- och bevattningsförbud 
och restningar inom exempelvis drycker. Här följer tre röster om vilka lärdomar som har dragits 
inför årets säsong.  
 

Johan Edlund, Ingaröhallen: 
– Det man framförallt kan göra, och det har vi faktiskt gjort i fl era års tid nu 
vilket kändes extra skönt förra sommaren, det är att gå igenom alla frysar 
i förväg. Vi tömmer allt etappvis, frostar av och kollar fl äktar och allt annat, 
och tar hjälp av kyltekniker under tiden då de fortfarande är tillgängliga.
– Jag tror och hoppas att leverantörerna har tagit bättre höjd för olika 
situationer i år. Man får inte bli för orolig så att man missar tåget heller, 
när det gäller grill så laddar vi på som vanligt, även om man kanske är lite 
försiktigare med sådant som engångsgrillar.   

 
Joakim Skotte, Ica Nära Alléns livs, Täby: 
– Jag vet inte om vi får en extrem sommar igen, kanske är det troligare med 
en mer normal sommar nu, vi känner oss i alla fall trygga. Egentligen klarade 
vi oss rätt bra förra sommaren också, när vattnet tog slut så sålde vi fl er 
kolsyrepatroner i stället. 
– Nej vi satsar långsiktigt i stället och har fortsatt med investeringar i butiken, 
bland annat så har vi investerat i AC-renovering och en ny ismaskin, 
det är sådant som gör att vi står väl rustade vad som än händer.

Markus Lönnroth, Ica Maxi Moraberg, Södertälje:
– Vi hoppas på en härlig svensk sommar och mycket sol som gör alla glada. 
För övrigt får vi se till att vara snabbfotade med att parera olika situationer.
– Faran för skogen var ju påtaglig förra året och engångsgrillarna är nu borta 
efter centrala beslut, de var inte bra varken ur säkerhets- eller miljösynpunkt. 
Det går inte att bunkra varor för att undvika bristsituationer, blir det brist 
så brukar de ju drabba alla aktörer i lika grad i alla fall.  

NÅGRA RADER FRÅN VD

”Gör det som marknaden inte gör”, var ett av Bert 
Karlssons viktigaste råd till de karriärsugna butiks-
medarbetarna på Adolfsberg. 

Dessa fantastiska 
butiksmedarbetare 
med sina stipendier
Ännu ett årsmöte med dessa unga och förväntans-
fulla stipendiater på väg in i karriären och några 
även med en rejält påbörjad karriär. 

De stipendier, vi genom de stiftelser vi förvaltar 
tillsammans med Viktualiehandlarna, blir ett sätt 
att verkligen ge karriären ett avstamp. Ibland 
handlar det om grundutbildningar och ibland är 
det det sista steget innan karriären som handlare 
tar fart.

I detta nummer av tidningen kan 
ni följa processen som ligger 
till grund för stipendiearbetet. 
Nu fokuserar vi ju alltid på 
vinnarna (de som får stipendium), 
vi har ju också de som kom precis 
utanför och även de som gjorde en 
dålig ansökan. 

Under hösten kommer vi att bjuda in handlare 
och medarbetare till en utbildningskväll där 
våra olika partner (Ica Skolan, Axfoodakademin, 
Boosta, Business Tools) runt utbildning får 
närvara. Vid detta tillfälle kommer jag att 
presentera hur man skriver en bra stipendie-
ansökan så att man inte faller på eget slarv 
utan kan vara med och utmana vinnarna.

Hoppas detta utökade nummer av Stockholms-
handlar’n blir en bra och läsvärd start på 
sommaren, en synnerligen trevlig sommar 
önskar jag er alla!
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– Jag har satsat hårt, förlorat mycket, men kommit 
tillbaka. 

”Gör det som marknaden inte gör”, var ett av Bert 
Karlssons viktigaste råd till de karriärsugna butiks-
medarbetarna på Adolfsberg. 
– Det gäller att vara lyhörd till tusen och göra det 
som ingen annan gör, jag har gjort ”Fönt ja en körv”, 
”Fågeldansen”, alla möjliga dumheter.  
– Glöm inte att den bästa vegokebaben heter Schysst 
käk, den har jag gjort tillsammans med Sveriges 
Mästerkock Amir Kheirmand, jag jobbar alltid med bra 
folk, sa Bert Karlson till församlingen innan alla som 
ville fi ck chansen att ta selfi es tillsammans med 
den 74-årige superentreprenören.  

– Sedan dess har vi dominerat Mello totalt. Visste ni 
att jag var så jävla bra eller, sa Bert Karlsson med 
sin karakteristiska totala avsaknad av allt vad 
ödmjukhet heter.

Men Bert Karlsson medgav även att företagandet 
har varit motigt många gånger och att han 

gått på många minor.
– Man måste våga göra fel också, jag har 
gjort jätte-många fel. Ofta är det kapital 

som saknas, när det inte går att få låna pengar. 

Vid uppenbara fel skickas 
en uppmaning om att 
komplettera (till exempel 
att inga bilagor fi nns med)

Registrering 
i stipendieregister

Kontroll av medlemskap samt komplettering 
med stipendiehistorik, sökt utbildning och 
stipendienämndens historiska omdömen

Men Bert Karlsson medgav även att företagandet 
har varit motigt många gånger och att han 

gjort jätte-många fel. Ofta är det kapital 
som saknas, när det inte går att få låna pengar. 

I detta nummer av tidningen kan 

vinnarna (de som får stipendium), 
vi har ju också de som kom precis 
utanför och även de som gjorde en 

 Häng   
  med!

Tids-
linjen 

visar 
hela stipendie-

processen
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VAXHOLM

Lidl till Vaxholm?
Lidl ser ut att knacka på dörren till skärgårdskommunen samtidigt 
som befintliga Ica-butiker planerar för offensiv expansion. 

SLHF:s STIPENDIEARBETE UNDER ÅRET
Januari Februari Mars

Sammanfattning 
i excelfi l

Sortering i butiksordning Packning i tre lika 
stora mappar

Regler för stipendie-
nämnden tydliggörs

Preliminära utdelnings-
bara medel tas fram efter 
resultat i stiftelser och hos 
Viktualiehandlarna

VAXHOLM

NÄMDÖ

UTÖ

HÖGMARSÖ

ARHOLMA

KYMENDÖ

MÖJA

INGMARSÖ

Lidl till Vaxholm?Lidl till Vaxholm?

Sjöbutikerna laddar om

MÖJA/INGMARSÖ

Coop nöjda med uppköpet
Coops förvärv av Ica Nära Ingmarsö bär frukt. ”Det känns tryggt 
och stabilt”, säger Annika Karlsson, föreningschef på Möja 
Konsumtionsförening. 

Coop förvärvade butiken i oktober 2017, Ica var inte intresserade av någon fortsättning på ön när 
handlaren Ove Ericsson tog pension. 

Coop-föreningen driver även två butiker på Möja, Långvik respektive Berg. Föreningen
såg potentialen bland annat för att Ingmarsö ligger på samma godslinje. 
– Det underlättar att vi kan hjälpa varandra och skicka varor mellan butikerna, 
säger Annika Karlsson. 
– Sommaren 2018 blev utan dess like, det gäller nog all skärgårdshandel. 

Det går bra för vår förening och för alla tre butiker, avslutar Annika Karlsson.  

Etableringsläget i Vaxholm bedöms allmänt som 
ganska hopplöst, ”det fi nns ingen ledig mark”, 
brukar det heta. Lidl har ändå fått till en potentiell 
inbrytning genom förvärv av en befi ntlig fastighet, 
oklart vilken, enligt vad Stockholmshandlar’n erfar. 
De ryktesvisa men trovärdiga uppgifterna har 
emellertid inte gått att få bekräftade. 

Ica Supermarket Vaxholm jobbar för en utbyggnad 
tillsammans med Ica centralt.
– Det har varit många turer med kommunen men vi 
tittar fortsatt på hur mycket vi kan bygga ut, varje 
kvadratmeter blir välkommen, säger Fredrik Stolt, 
butikschef. 
– Vaxholm växer och det ligger i invånarnas 
intresse också att vi får till en stor butik här, 
fortsätter Fredrik Stolt.

Ica Nära Resarö med en omsättning på nära 40 
miljoner kronor netto siktar på en omfattande 
förnyelse.
– Det återstår många om och men, vi inväntar 
den nya detaljplanen och detaljplanearbetet har 
redan pågått i femton år, säger Jörgen Wretman, 
tillförordnad handlare.
– Med en ny detaljplan är tanken att i så fall riva 
befi ntlig lokal och bygga en ny butik med dubbla 
försäljningsytan och lite till. Åren går och det kan 
inte dra ut på tiden hur mycket som helst, alla 
bitar ska falla på plats med kalkyl, fi nansiering, 
genomförande och så vidare, avslutar Jörgen 
Wretman.  

Coop-föreningen driver även två butiker på Möja, Långvik respektive Berg. Föreningen

Skärgårdshandeln ser gärna en repris av förra årets rekordvärme. Följ med Stockholms-
handlar’n till de hetaste strandhuggen bland de sjönära butikerna. 

TEMA: SKÄRGÅRDSHANDEL



Men Tommy Pettersson har ingalunda dragit sig till-
baka, han har precis backat lastbilen till lastkajen 
när han tar samtalet från Stockholmshandlar’n.
– Jag är här och rör till det fortfarande, jag tror aldrig 
jag jobbat så mycket som nu faktiskt. Jag hjälper gärna 
till så länge grabbarna reser och har småbarn och så.
– Nu hoppas vi på en lika sanslös sommar som den 
förra, kylarna är rustade och vi hoppas att de håller. 
Det är mycket som ska klaffa, lastbilen och färjan 
ska fungera också, avslutar Tommy Pettersson.  

5

Mathem 
ökar takten 
till sjöss
För femte året i rad satsar Mathem 
på sommarleveranser i skärgården. 
I år kör företaget med sex båtar alla 
dagar i veckan.

Näthandelsaktören levererar inom området från Utö 

i söder till Tjockö i norr, Sandhamn i öster. Skärgårds-

kunderna kan lägga order fram till klockan 13.00 

för leverans nästa dag. Avgiften är 349 kronor för 

en normalstor leverans. 

– Kunden anger sina koordinater vid beställningen 

och vi kör hela vägen fram till bryggan eller till båten 

för leverans direkt över relingen, säger Julia Olsson, 

tillförordnad varumärkeschef på Mathem.

Mathem har tidigare samarbetat med befi ntliga 

skärgårdshandlare när det gäller utlämning av varor.

– Vi har pausat samarbetena och levererar direkt 

till slutkund, därmed har vi även koll på kylkedjan 

och allt annat praktiskt hela vägen fram, säger Julia 

Olsson.

Mathems samarbete med Clas Ohlson ger även 

skärgårdskunderna tillgång till ett sortiment 

med exempelvis hemelektronik eller sommarleksaker.    

– Volymerna har ökat rejält sedan starten, 

vi tycker det är superroligt att kunna 

underlätta för våra kunder även på 

sommaren och ge dem ännu mer 

ledig tid, säger Julia Olsson.  

Stipendiekonferens Regler för stipendie-
nämnden presenteras

Stipendie-
nämnden delas 
in i tre grupper
(3+3+4)

Genomgång, bedömning 
och högläsning av den 
första 1/3, inkl. bilagor      

Genomgång, bedömning 
och högläsning av den 
andra 1/3, inkl. bilagor

NÄMDÖ

Ovisst för legendariska Guns
Nämdöborna är starkt oroliga för legendariska Guns Livs. Den nya ägaren 
kommunicerar inte mycket om planerna framåt.

Ica-handlare Kerstin Öhman Moberg och hennes familj drev butiken i 67 år innan fastigheten med bland annat 
butik, restaurang och bränslestation förvärvades av fastighetsbolaget Ladza hösten 2017. Ladza fi ck nobben 
av Ica och nyöppnade under Menigos varumärke Nära Dej 2018. Butiken har hållit öppet sedan dess, även under 
vintersäsong. 

Men Nämdöborna är ändå starkt oroade, framförallt på grund av den svaga kommunikationen från Ladza. 
Det ligger nära till hands att tänka sig att det stora fastighetsbolaget har andra planer för fastigheten 
än småskalig skärgårdshandel.

Ladzas platsansvarige på Nämdö har belagts med munkavle när det gäller frågor från media. 
Stockholmshandlar’n har i stället sökt Ladzas vd Olle Nordberg vid upprepade tillfällen, utan respons.  

med exempelvis hemelektronik eller sommarleksaker.    

– Volymerna har ökat rejält sedan starten, 

vi tycker det är superroligt att kunna 

underlätta för våra kunder även på 

sommaren och ge dem ännu mer 



med exempelvis hemelektronik eller sommarleksaker.    

– Volymerna har ökat rejält sedan starten, 

vi tycker det är superroligt att kunna 

underlätta för våra kunder även på 

UTÖ/HÖGMARSÖ

Utö är en av två Ica-öar
Nu återstår endast två Ica-butiker i Stockholms skärgård som är 
verksamma utan landförbindelse eller förbindelse via reguljär bilfärja 
– Ica Nära Utö Livs samt Ica Nära Högmarsö.

En rad Ica-butiker har plockat ned Ica-skylten i havs-
bandet, de senaste exemplen är Ica Nära Guns Livs, 
Nämdö och Ica Nära Ingmarsö. Oftast har Ica backat 
ur lägena i samband med generationsskiften och 
överlåtelser.

Men Ica Nära Utö Livs genomförde ett generationsskifte 
den 1 januari, då Tommy Pettersson lämnade över till 
sönerna Johan Pettersson och Rickard Pettersson. 
– Vi var lite oroliga och det gnisslade lite i början 
också, men sedan gick det problemfritt, säger Tommy 
Pettersson som drivit butiken sedan 1979, föräldrarna 
hade då varit handlare på ön sedan 1954. 
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SLHF:s STIPENDIEARBETE UNDER ÅRET
Mars

Genomgång, bedömning 
och högläsning av den 
tredje 1/3, inkl. bilagor

Sammanställning av de 
olika gruppernas omdömen 
(betyg 0–10)

Kontroll av de olika grupper-
nas omdömen (motläsning)

Avvikelser bland grupperna 
identifi eras och alla med 
fyra punkters skillnad mellan 
högsta och lägsta omdömen 
väljs ut

Alla avvikelser gås 
igenom tillsammans med 
alla grupperna och ev nya 
omdömen tas fram

Nordligaste butiken är sista utposten

Väder och vind hör till de stora 
utmaningarna för Arholma Handel.
– Efter Alfrida körde vi med eget 
elverk i elva dagar, säger butiks-
chef Lena Bolin.

Arholma Handel grundades av handelsmannen 
A.E Törnqvist 1912. I dag drivs den före detta Ica-
butiken av en ekonomisk förening, föreståndaren 
Lena Bolin jobbar ensam större delen av året. 
Men på sommaren myllrar det i butiken och 
i kaféet på bryggan utanför. 

– På sommaren är vi plötsligt fyra som jobbar 
och det är full fart, variationen är tjusningen, 
även när det stormar. 

Den året runt-öppna butiken är sista anhalten för 
alla som behöver bunkra drivmedel och mat innan 
Åland hav, läget mitt på bryggan gör den synnerligen 
utsatt för väder och vind. 
– Vi måste klara alla förhållanden. Just nu har jag 
hantverkare här som installerar AC, den saknades 
förra sommaren. Efter stormen Alfrida var vi ström-
lösa i elva dagar men klarade det med eget elverk, 
säger Lena Bolin.

Väderbiten butik. Arholma Handel är sista utposten 
innan Ålands hav. ”Variationen är tjusningen, även 
när det stormar”, säger butikschef Lena Bolin.
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Arholma Handel är föreningen Skärgårdshandlarnas 
nordligaste medlem. Med viss bidragshjälp har butiken 
byggt nya kyl- och frysrum. Omsättningen 2018 landade 
på 4,8 miljoner kronor netto, ökningen från 2015 är en 
miljon kronor.
– Bättre lagermöjligheter är viktigt när man inte har 
leverans varje dag. Det sägs att humlan inte kan fl yga 
men vi fl yger ändå, säger Lena Bolin. 
– Det vore kul att ”trasha” femmiljonersvallen, 
fortsätter den väderbitna butikschefen.

SKÄRGÅRDSHANDLARNA:

”Vi har starkt stöd från SLHF”
Under senare år har föreningen lyckats göra gemen-
samma upphandlingar för att anpassa till den nya 
F-gasförordningen.
– Nu har ganska många av oss lyckats uppgradera 
utrustningen trots att det inte fi nns mycket pengar 
i plånböckerna, vi har fått till viss bidragshjälp också.  

Skärgårdshandlarnas årsmöten arrangeras som 
minimässor på Villa Adolfsberg, då man även 
bjuder in leverantörer och andra samarbetspartner. 
Politiskt verkar föreningen för att skärgårdshandelns 
villkor ska bli jämlika glesbygdshandelns villkor. 
– Politikerna borde bli mer uppmärksamma på att 
det sista hindret som skiljer oss från övrig glesbygd, 
sjön och sjötransporterna, oftast gör vår tillvaro ännu 
mycket tuffare. Ungefär hälften av våra medlemmar 
sliter dessutom med att hålla öppet året runt, säger 
Eva Wahlström. 

I sommar arrangerar Kymendöservice event där polisen 
respektive sjöräddningen kommer och visar sina båtar.
– Vi skärgårdshandlare blir som informationscentraler 
på öarna. Nu har vi även fått ut hjärtstartare till närapå 
alla våra öar, säger Eva Wahlström. 

Det mångåriga stödet från SLHF till Skärgårdshandlarna 
har betytt mycket, enligt Eva Wahlström.
– Föreningskansliet har stöttat oss med väldigt mycket 
kunskap och kontakter under alla år, tillgången till 
föreningslokalerna är en annan viktig del för oss. 
– Den sociala biten är också jättetrevlig, att vi får 
chansen att knyta kontakter med alla andra handlare 
i samband med olika föreningsarrangemang, avslutar 
Eva Wahlström.  

TEMA: SKÄRGÅRDSHANDEL

Skärgårdshandlarna samarbetar 
i aktuella frågor för att bli starkare 
tillsammans. 
– Vi känner även starkt stöd 
från SLHF, säger Eva Wahlström, 
ordförande. 

Föreningen driver en lång rad gemensamma frågor 
och jobbar aktivt för att de 24 medlemsbutikerna 
ska synas och märkas så mycket som möjligt.
– Nu har vi även tagit fram en app som gör att du 
alltid har koll på närmaste butik ute till sjöss, säger 
ordförande Eva Wahlström, handlare på Kymendö-
service, som förutom butiken även består av en 
restaurang och en bränslestation.

– Det vore kul att ”trasha” femmiljonersvallen, 
fortsätter den väderbitna butikschefen.

men vi fl yger ändå, säger Lena Bolin. 
– Det vore kul att ”trasha” femmiljonersvallen, 

”Vi har starkt stöd från SLHF”

– Det vore kul att ”trasha” femmiljonersvallen, 
fortsätter den väderbitna butikschefen.

”Vi har starkt stöd från SLHF”

i samband med olika föreningsarrangemang, avslutar 




Skärgårdshandlarna
Skärgårdshandlarna är sedan 1988 
föreningen för butiker i Stockholms skärgård 
utan fast förbindelse med fastlandet och 
som saknar reguljär bilfärja.

Föreningen omfattar nu 24 medlemsbutiker 
från Arholma i norr till Landsort i söder som 
jobbar gemensamt inom bland annat mark-
nadsföring, information, upphandlingar 
och näringspolitiska frågor. 

Skärgårdshandlarna 
är enligt stadgarna 
även medlemmar 
i SLHF.

Skärgårdshandlarna 
är enligt stadgarna 
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Ranking av alla omdömen 
resulterar i den första listan

Listan matchas mot 
utdelningsbara medel

Alla med samma poäng 
gås igenom för att säkra 
ranking inom samma poäng

En preliminär stipendie-
lista fi nns nu framtagen

Ur stipendielistan 
görs en kontroll mot  
medlemslista     

Nordligaste butiken är sista utposten
Ivan Hernadi, tidigare vd för SSLF, 
följer branschens utveckling bland 
annat genom Handelspantrarnas 
träffar och studiebesök. 

Ivan Hernadi vekade som förbundsdirektör och seder-
mera vd för SSLF (i dag Livsmedelshandlarna) under 
tio år fram till 2008. Efter det har han följt utvecklingen 
genom branschpress och olika kanaler, kontakterna 
avtog dock en aning med de gamla branschkollegorna 
innan Ivan Hernadi hittade tillbaka till många av dem 
tack vare Handelspantrarna och SLHF.
– Jag halkade in på ett bananskal när jag träffade den 
före detta Vivo-tjänstemannen Bengt Nordin utomlands, 
han föreslog att jag skulle komma med i Handels-
pantrarna. Nu träffar jag även ”Golfgubbarna” som är 
ett gäng med bland annat före detta Ica-handlare. 

Handelspantrarna samlar seniorer med bakgrund från 
samtliga handelsblock och även personer som verkat 
inom leverantörsledet.
– Det är trevligt att gruppen spänner över hela spektrat, 
den starka anknytningen till butik är det vi har gemen-
samt. I dag undrar man ju över butikernas framtid 
i och med e-handeln, även om den fortfarande växer 
från låga andelar.

Ivan Hernadi vill inte anamma tesen ”det var bättre förr”. 
– Det är inte så vi resonerar inom gruppen heller. 
Möjligen skulle jag kunna sträcka mig till att det var 
lite roligare förr, när de fria handlarna var mer olika 
varandra. Kedjorna har blivit mer likriktade och det 
är en oundviklig utveckling, på grund av exempelvis 
EU-regler och andra faktorer. 

Coops uppköp av Netto är ett annat exempel på lik-
riktning, menar Ivan Hernadi.
– Netto stack ju ut med ett delvis annorlunda danskt 
sortiment. En offensiv och spännande affär annars, 
jag tror att alla med anknytning till branschen höjde 
ögonbrynen när den blev känd. 

Det roligaste med att jobba nära handlarna var möjlig-
heten att uppnå väldigt starka genomslag, enligt Ivan 
Hernadi. 
– När man gör något bra och får alla med på båten 
då blir genomslaget väldigt kraftigt. Lyckades vi till 
exempel förhandla fram en bättre hanteringsersättning 
som gav klirr i butikerna, då blev responsen enorm, 
jättekul. 

SSLF-karriären rundades av med att Ivan Hernadi för-
handlade igenom ett 25-procentigt ägande i Returpack.
– Det var en bra avslutning eftersom jag därmed 
bidrog till organisationens ekonomiska överlevnad.   

Handelspantrarna välkomnar gärna nya medlemmar som 
vill följa branschen under kamratliga och trevliga former.
– Tack vare våra kontaktnät har vi haft många intres-
santa föredragshållare och vi gör förstås butiksbesök 
också, senast var vi på Paradiset i NK-huset. 
– Vi blir gärna fl er, de som är intresserade av att bidra 
till gruppen är välkomna att kontakta oss, just nu 
gäller det särskilt om man har bakgrund från den fria 
handeln eftersom vi eftersträvar en balans mellan de 
olika grenarna, avslutar Ivan Hernadi.  
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Handelspantrarna är en grupp seniorer med skiftande bakgrund 
från olika delar av handelssektorn. De håller ihop för att följa 
och analysera handelns utveckling tillsammans under trevliga 
och vänskapliga former. Handelspantrarna är även medlemmar 
i SLHF, Seniorklubben, och deltar aktivt  i föreningsarrangemangen. 
Kontakt: Ivan Hernadi, telefon:  070-482 33 20.

Ivan Hernadi
Född: 1948, i Budapest, Ungern.
Bor: Gröndal.
Familj: Fru, två vuxna barn, barnbarn. 
Utbildning: IHR, 1980. 
Karriär i korthet: Vd SSLF, förbundsdirektör 
SSLF, 1998–2008. Marknadschef och marknads-
direktör, D-Gruppen AB. Chef sport och fritid, 
B&W Stormarknader. Produktchef, Puma Sverige, 
Malung.
Intressen: Golf, familj, resor, följer de politiska 
debatterna med glädje och intresse. 
Aktuell: Ordförande i Handelspantrarna.

Vad har hänt 
sedan sist, 
Ivan Hernadi?

Lena Bolin fl yttade ut till Arholma 2011 för 
att få förmånen att driva butiken. Ideella krafter 
rycker in för att hon ska kunna få lite ledigt 
ibland. Planen är att hon ska jobba ytterligare 
ett antal år innan pension.
– Vi tittar redan nu efter en efterträdare, affären 
måste överleva mig.  

Lena Bolin flyttade ut till Arholma för att få 
förmånen att driva den väderbitna butiken.

Skärgårdshandlarnas 
nya app pekar ut när-
maste butik till sjöss.

SkärgårdshandlarnaSkärgårdshandlarnaSkärgårdshandlarna
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SLHF:s STIPENDIEARBETE UNDER ÅRET
Mars April

Föreslagen stipendie-
lista skickas till Viktualie-
handlarnas ordförande 
för beslut i styrelsen

Förslagen tas upp 
för beslut i de olika 
stiftelsernas styrelser

Stipendielistan fastställs.
Alla omdömen samman-
fattas i stipendielistan för 
att i vissa fall kommuniceras 
till stipendiesökanden

Grattisbrev till stipendiater 
tas fram

Grattisbreven kontrolleras 
mot stipendielista

Staffan Almborg är trädgårdsmästaren som vårdar det gröna 
runt Villa Adolfsberg alltsedan föreningen förvärvade fastigheten. 
– Det är viktigt att alla årstiders karaktärer är med i gestaltningen 
av en trädgård. 

Stockholmshandlar’n träffar Staffan Almborg när 
magnolian står i full blom. Det blinkar även vitt från 
undervegetationen, från vitsippor. 
– På hösten blir det alldeles rött under magnolian, 
då blir det lingon. Jag tycker om att ta in det vilda 
från naturen till trädgården, det gäller särskilt till 
Adolfsbergs centrala läge, här i stan är ju det vilda 
ännu ovanligare, säger Staffan Almborg.

Almsjukan skördade några ståtliga offer i slänten upp 
mot Essinge-bron under förra året. Staffan funderar 
redan på nya spännande inslag till den här delen. 
– Kanske en syrénhäck vid den stensatta uteplatsen, 
det är ju många som fi rar ute trädgården när syrénen 
blommar, vid studentmottagningar och liknande. 

– Rosenhagtorn skulle också funka här, de skulle gå i färg 
med fönsterkarmarna. Eller vildapel förresten, vildapel 
kanske vore ännu häftigare, fortsätter Staffan Almborg. 

Staffan viker omkring 20–30 timmar per månad 
åt skötseln vid Adolfsberg.
             – Det är ganska lättjobbat, jag ställer mig 

  lite frågande till de stora grusytorna,     
   men jag vet att det är många som 
  ställer ut bord och samlas här vid fester.  

Staffans Adolfsberg
Staffans bästa 
trädgårdstips
Staffan Almborg har jobbat med trädgård av 
och till, större delen av livet. Här är trädgårds-
mästarens bästa tips.

• Skippa konventionerna. Trädgården är den sista  
 utposten där den vanliga enkla människan   
 får vara kreativ, enligt Staffan. ”Våga prova  
 för att få ett kreativt utlopp, strunta i alla  
 konventioner, trädgården får vara som du vill”.
• Skippa design. Staffan Almborg tar själv 
 uppdrag inom trädgårdsdesign, men han 
 höjer ändå ett varningens fi nger för att det 
 är lätt hänt att allt blir för tillrättalagt. 
 ”Då kan glädjen och spänningen gå förlorad.  
 Prova själv först, du måste inte anlita en expert”. 
• Vatten. Satsa på någon form av vatten i   
 trädgården, ett enkelt litet fågelbad ger så   
 mycket liv, enligt Staffan. ”Vi har ett duvpar  
 hemma som kommer tillbaka varje år, även bin,  
 insekter, katter, kommer och dricker”.
• Rätt plats. Rätt växt på rätt plats är jätteviktigt. 
 ”Vilken växt trivs i skugga eller tål torka? 
 Ta reda på växtens naturliga växtplats   
 innan plantering”. 
• Vildhet. Staffan Almborg tar gärna in det  
 vilda till trädgården, som vitsippor, 
 ormbunkar eller lingon.

Staffan Almborgs företag heter Salvia Trädgård 
och namnet refererar inte enbart till kryddörten.
– Det betyder även ”garden as salvation”, det fysiska 
trädgårdsarbetet och att vara nära växterna, naturen 
är helande.  

Staffan Almborg är även konstnärligt utbildad och 
kopplingar mellan trädgård och konst är inte långsökta. 
– Jag lägger in det konstnärliga och jobbar mycket 
med kontraster, rörelse kontra stillhet, solljusets och 
färgernas skiftningar. 

Trädgården bör vara intressant alla årstider, fastslår 
Staffan.
– Adolfsbergs rosor kan dofta och blomma en bra bit in 
i november. Trädgården måste ha en ryggrad och form 
även på vintern. 

För övrigt hoppas Staffan på en riktigt regnig 
sommar, i alla fall på nätterna, han vill absolut inte 
se en repris av förra sommarens rekordvärme.
– Det var på tok för torrt och det kom mycket 
ohyra, jag fi ck klippa ner Adolfsbergs rosor 
radikalt för att de skulle ha en chans 
att komma igen.  
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Vildhet. 
 vilda till trädgården, som vitsippor, 
 ormbunkar eller lingon.

– Det var på tok för torrt och det kom mycket 
ohyra, jag fi ck klippa ner Adolfsbergs rosor 
radikalt för att de skulle ha en chans 

             – Det är ganska lättjobbat, jag ställer mig 
  lite frågande till de stora grusytorna,     
   men jag vet att det är många som 
  ställer ut bord och samlas här vid fester.  
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Tyvärrbreven tas fram Tyvärrbreven kontrolleras 
mot stipendielista

Alla brev kopieras i tre 
exemplar och undertecknas 
av vd

Ett brev skickas till 
de sökande…

…Vid grattis, en inbjudan 
till stipendieutdelningen 
inkl festen     

Nu är målet nära 
Anna-Lena Hesselgren lägger 
nu till den sista pusselbiten 
för att bli egen handlare, 
tack vare utbildnings-
stipendium från SLHF. 

Anna-Lena Hesselgren, 32, butikschef på Ica Nära 
Essingen, har erhållit stipendium för att läsa Ica 
Skolans ledarutbildning, LU.

Hon är redan välutbildad och välmeriterad, så LU ska 
bli den sista insatsen innan hon tar steget fullt ut till 
egen handlare. I dag har hon ett starkt mandat från de 
befi ntliga handlarna att driva butiken på Lilla Essingen 
med ganska fria tyglar.
– Jag skulle gärna vara egen handlare redan i dag, jag 
har sökt några butiker och jag är absolut fl yttbar och 
skulle gärna tänka mig att fl ytta en bit norrut i landet. 

Vad lockar mest?
– Handlarskapet ger möjlighet att påverka så 
mycket, butiken kan bli en stark knutpunkt i det 
lokala samhället, det gäller även här på Lilla 
Essingen, mitt i storstan.

– Annars brinner jag mest av allt för att jobba 
med personalgruppen, det finns så mycket att göra 
för att medarbetarna ska kunna växa och känna 
att butiksyrket är ett yrke värt att satsa på.

Anna-Lena jobbade i elva år på Ica Supermarket 
Årstahallen i Uppsala. I Uppsala läste hon även 
till ekonom för att bli revisor. Efter examen 2011 
blev det en kortare tid på Ica Butiksadministration 
i Västerås.
– Men jag saknade butik för mycket och fick 
möjlighet att komma tillbaka till Årstahallen 
för att huvudsakligen jobba med administration 
och personalfrågor.

– Arbetet med att öka medarbetarnas engagemang 
och få dem mer självgående är min viktigaste och 
roligaste uppgift som ledare, att få dem att våga 
fatta ett beslut är bättre än att inte fatta något 
beslut alls. 

I Uppsala läste Anna-Lena Ica Skolans FLU och 
under en period som butikschef på Ica Supermarket 
Alen i Söderhamn läste Anna-Lena även Ica 
Skolans FLP.
– Utbildningarna gjorde att jag växte som person, 
seminarieformen ger möjlighet att bygga nätverk, 
nu ser jag fram emot att utvecklas ännu mer 
med LU.  

Anna-Lena Hesselgren brinner för arbetet med att 
få personalgruppen att växa. I höst toppar hon ett 
redan digert CV med ledarutbildningen LU, tack vare 
utbildningsstipendium från SLHF. 
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Grattis
Anna-Lena!
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SLHF:s STIPENDIEARBETE UNDER ÅRET
April

Ett brev arkiveras 
i stipendiemappen

Ett brev skickas till 
handlaren med följebrev.
Vid grattis, en på-
minnelse om stipendie-
utdelningen och festen

Frågor om varför stipendie-
nämnden tagit olika beslut 
besvaras av vd via telefon 
och mail

Påminnelse om stipendie-
utdelningen skickas ut 
till de som inte anmält 
sig till festen

Diplom tas fram

Fullspikat och magiskt 
på anrika nöjesnavet 

SLHF:s årsmöte med den efter-
följande fartfyllda årsfesten 
hölls på anrika Berns.

Vd Peter Rehneström summerade ett händelserikt 
verksamhetsår för årsmötet, han listade ett antal 
exempel ur den rika aktivitetsskörden. 
– Vi har arrangerat ett stort antal seminarier, bland 
mycket annat besökte Paolo Roberto Karriärklubben. 
Vi sjösatte satsningen på det egna utbildningspro-
grammet SLHF-Akademien tillsammans med Boosta. 
Medlemsresan till Sri Lanka med konferensupplägg 
blev mycket uppskattad.
– Tidningen Stockholmshandlar’n har utvecklats 
och utökats till att nu alltid omfatta minst åtta sidor 
i omfång, fortsatte Peter Rehneström. 

Peter Rehneström kunde även redovisa en trygg 
föreningsekonomi.
– Vi gjorde ett resultat som var två miljoner kronor 
bättre än föregående år, intäkterna ökade med en 
halv miljon kronor samtidigt som kostnaderna 
minskade med en halv miljon, sa Peter Rehneström.

Ordförande Catharina Berg hälsade liksom 
vid förra årets fest välkommen 
till bords med stämnings-
full sång, hon framförde 
Hasse och Tages svenska 
version av As time goes by.

Den utsökta och variationsrika middagen serverades 
som en bordsbuffé. Till förrätt bjöds, bland annat, 
Ankconfi t med koreansk tomat- och plommonmarme-
lad, spenat, salladslök och morot. Rostad pumpa med 
lime- och kokoscrème samt friterad ostronskivling, 
var ett av det varma inslagen i den rika och bords-
serverade buffén. 

Pianisten Jane Levkovskaya ramade in hela 
middagen med sång och pianomusik av högsta klass.  
Därefter tog den bejublade trolleriduon Brynolf & Ljung 
scenen i besittning. Skulle de häpnadsväckande 
tricken vi vant oss vid från deras eget streetmagic-
program i TV4 låta sig göras även live? Alla som 
möjligen hade tvivlat fi ck svar på tal, med besked. 
Den kittlande för att inte säga smått irriterande 
känslan av ”hur sjutton gick det där till?”, hängde 
kvar i lokalen efter det att applåderna klingat av.     

Senare tog en skicklig DJ över ansvaret för under-
hållningen, varpå festen fortsatte många timmar 
ytterligare för alla som så önskade, ovanligt många 
valde också att stanna kvar och festa vidare till 
småtimmarna.  

Årsmötet på Berns leddes av Peter Rehneström, 

Catharina Berg samt Olavi Ruuskanen Peldán.

Pianisten Jane 
Levkovskaya 
ramade in 
hela middagen 
med sång och 
pianomusik av 
högsta klass.

Full fart 
och glädje 

på Berns. 

Känslan av ”hur 
sjutton gick det 
där till?”, hängde 
kvar i lokalen efter det att applåderna klingat av. 

Grattis
allihopa!
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Brynolf & Ljung har 

utökat tricket ”bullet 

between fi ngers” till 

”bullet between lips”.

vid förra årets fest välkommen 
till bords med stämnings-

version av As time goes by.

valde också att stanna kvar och festa vidare till 

Den klassiska 

fotoautomaten 

var populär 

under festen.
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Maj Juni Juli/Augusti Oktober November

Stipendieutdelning Reportage i 
Stockholmshandlar’n

Alla omdömen och 
sifferbetyg läggs in 
i stipendieregistret

Alla regler och interna 
rutiner ses över

Fakturor från utbildnings-
företag kontrolleras och 
betalas

Vid SLHF:s årsmöte utdelades utbildningsstipendier till ett värde 
av 1,4 miljoner kronor till 31 stolta stipendiater.

2019 års SLHF-stipendiater, redovisade inom respektive 
stipendiefond, utan inbördes ordning: 
• Ica-Skolans Stipendium: André Frej, Ica Super-
 market Ektorp, Luciano Cau, Ica Supermarket 
 Trollbäcken.
• Boosta Mat & Säljs Stipendium: Jonathan Ernberg,  
 Hemköp Hornstull.
• Stiftelsen Milli och Carl Palmers Testamentsfond: 
 Isabelle Holm, Ica Kvantum Bålsta, Kim Jäderholm, 
 Ica Supermarket Vårberg C, Camilla Wall, Hemköp 
 Hornstull, Elin Andersson, Ica Maxi Nacka, Jonas 
 Backlund, Gällnö handelsbod, Angelica Ivarsson, 
 Hemköp Bredäng, Nathalie Lövgren, Ica Maxi 
 Häggvik, Vendela Östlund, Ica Maxi Nacka, 
 Christoffer Rudbäck, Ica Nära Skarpnäck, 
 Ida Gabrielsson, Ica Supermarket Bro, Johanna 
 Hallman, Ica Supermarket Edsberg, Anna Speljak, 
 Ica Supermarket Medborgarplatsen, Sara Hane, 
 Salt & Sol Skärgårsservice AB.

Miljonregn över medlemsbutikerna 

• Stiftelsen Sigurd Johanssons Stipendiefond: 
 Regina Müller, Hemköp Fruängen, Dante Eksell, 
 Ica Köpcenter Järna, Johanna Sjöholm, Ica Super- 
 market Hagsätra.
• Stiftelsen Otto och Elsa Rietmanns Stipendiefond:  
 Rebecka Hjern, Ica Supermarket Sjöstaden, Predrag  
 Zivanovic, Ica Nära Skarpnäck. 
• Viktualiehandlarnas Bidragskassa: Anna-Lena  
 Hesselgren, Ica Nära Essingen, Tove Holmberg, 
 Hemköp Matbörsen, Sandra Borgqvist, Ica Maxi 
 Värmdö, Max Johansson, Ica Supermarket Enskede-
 dalen, Yeison Berghäll, Hemköp Huddinge 
 Matbörsen, Patrik Strandberg, Ica Kvantum Bea,  
 Andrea Gustavsson, Ica Nära Karlaplan, Carolin  
 Andersson, Ica Supermarket Käppala, Patrik Olsson,  
 Ica Kvantum Märsta, Emelie Röstlund, Ica Kvantum  
 Täby Centrum, August Olsén, Ica Supermarket  
 Ektorp, Louise Hellman, Ica Supermarket Väster-
 haninge, Albin Thorgren, Hemköp Huvudsta Centrum,  
 Erik Eliasson, Ica Supermarket Aptiten.  

Trettioen stolta butikstalanger erhöll stipendier vid SLHF:s årsmöte.
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Val till SLHF-styrelsen

SLHF:s styrelse består av följande ledamöter 
fram till årsmötet 2020. Om ej annat anges 
är ledamoten tidigare vald till 2020.

• Ordförande: Catharina Berg. 
• 1:e vice ordförande: Magnus Agrell. 
• 2:e vice ordförande: Ove Ekman 
 (omval 2019–2021). 
• Ledamöter: Ann Christin Grau, Fredrik Olsson, 
 Jan Lindberg (omval 2019–2021), 
 Hans Lundgren (omval 2019–2021). 
 Seniorklubbens ordförande är ledamot enligt 
 stadgarna. 
• Suppleanter: Peter Frej, Frank Thelin 
 (omval 2019–2021).
   
Seniorklubbens styrelse
• Ordförande: Olavi Ruuskanen Peldán. 
• Ledamöter: Ulla Lundh (omval 2019–2021), 
 Bengt Wessman, Börje Ahlén. 
 Kjell Andersson (omval 2019–2021) 
• Suppleanter: Göran Sjöqvist 
 (omval 2019–2021),  Inga Svensson.



Nytt från Seniorklubben
Vi har bokat upp ett antal EM-kvalbiljetter 
till Friends Arena, herrarnas landskamp mot 
Norge i september. 

Vi har även förhandsbokat biljetter till musikalen 
”Så som i himmelen” på Oscars, separat 
inbjudan kommer.

Ha en jättefi n sommar så ses vi när det blir 
dags för kräftor och surströmming! 

Olavi Ruuskanen Peldán, 
ordförande i Seniorklubben.
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Full fart vid Gardasjön

Seniorresan till Italiens mest berömda 
sjö bjöd på ett späckat program.

Arton resenärer hängde med Seniorklubben på den 
sex dagar långa resan till Gardasjön i norra Italien 
i april. Alla dagar utom en hade förberedda program 
med såväl båt- som bussutflykter. 

Gruppen besökte även vinområdet Valpolicella för 
vinprovningar på tre vingårdar.
– Vädret var lite ostadigt under veckan men humöret 
var på topp, säger Olavi Ruuskanen Peldán, ordförande 
i Seniorklubben.  

Båtutflykt på Garda-sjön med den legendariska och 
klassiska italienska båtmodellen Riva. 
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SLHF-
Boka in kommande aktiviteter:

•  15 aug: Surströmmingsfest, Villa Adolfsberg.
• 29 aug: Bridgepremiär, Villa Adolfsberg.
• 4 sept : Kräftfest, Villa Adolfsberg.
• 20 sept : Champagnemiddag tillsammans 
 med Michel Jamais med James Bond-manér,  
 Villa Adolfsberg.
• 24 sept : Seminarium, Jävligt gott, Sopköket   
 Villa Adolfsberg.

Boka in kommande aktiviteter:

kalendarium

Skräddarsytt för handlare
SLHF erbjuder skräddarsydda utbildnings-
upplägg om ledarskap för handlare 
i samarbete med Bizniz Tools.

Bakgrunden är att Lars-Göran Ottosson från 
utbildningsföretaget var med på medlemsresan 
med seminarieupplägg till Sri Lanka. 

Man kan gå ihop 4–10 handlare för ett gemensamt 
seminarieupplägg på Adolfsberg. Självklart kan man 
även välja ett enskilt program som ges till handlaren 
på butiken, alternativt ett upplägg som även inbegriper 
ledningsgruppen.
– Branschutbildningarna är oftast utformade för 
medarbetarna. Den här utbildningen bygger i stället 
på branschneutralitet med syftet att bidra till att 
man når både företagets mål och personliga mål 
som handlare samt hittar en bättre balans i livet, 
säger Peter Rehneström.

Kontakta Peter Rehneström på kansliet vid intresse, 
eller Lars-Göran Ottosson på Bizniz Tools, telefon: 
0708-44 14 14.  

Lars-Göran Ottosson, 
utbildare, Bizniz Tools.

– Upplägget var mycket 
uppskattat varför vi nu 
erbjuder fl exibla paket 
till medlemmarna, säger 
vd Peter Rehneström.

Nätverksträff om hälsa

SLHF:s Kvinnliga nätverk hade en vårträff 
med hälsotema. 

Temat var skönhet och hälsa med föredrag 
av Therese, Anna och Anette från hårvårds-
och hudvårdsföretaget The Venue. 

– Vi provade produkter och fi ck en massa tips. 
Efter föredrag avnjöts en god buffé och sedan 
gick vi alla hem med en fi n goodiebag, berättar 
SLHF:s ordförande Catharina Berg, klubb-
mästare för Kvinnliga nätverket.  

Therese Granath, 
grundare och hud-
terapeut på 
The Venue, besökte 
SLHF:s Kvinnliga 
nätverk. Fo
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