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4-54Så ska butikerna        6-74Höjde takten        8-94Lågprislegenden  
 på Ekerö lyfta med Tempo Rudolf Lundin
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VD PETER RENESTRÖM:

”Nu rustar vi 
medlemmarnas
Adolfsberg” 
Sid 2
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Den ökade populariteten och tätare uthyrnings- 
frekvensen har även gett ett ökat slitage.
– Vi ökar takten för att förbättra huset och planerar 
in så många jobb som möjligt till de korta perioder 
då vi håller stängt, det vill säga under sommaren 
och över jul-nyår. 

I somras skapades bland annat ett helt nytt uterum: 
• Paviljongen i trädgården har totalrenoverats 
samtidigt som en ny stenläggning gör det möjligt 
att sitta ute på ett helt annat sätt än jämfört 
med tidigare. Uterummet ramas in av en ny häck. 
• Invändigt kommer det att bli en helt ny möbel-

Villan förbättras i rask takt

Tempot har skruvats upp  
när det gäller fortlöpande 
förbättringar av SLHF:s  
ögonsten Villa Adolfsberg. 
– Det var dags för rejäla tag 
när det gäller finishen,  
säger vd Peter Reneström.

setup, möbler som är lite mer anpassade till 
att behålla finishen. 
Vidare har det tapetserats om och karmar, dörrar, 
tavlor och ramar har renoverats och reparerats. 
Ljuskronorna är också genomgångna. 
• Verandan och orangeriet har rengjorts, behandlats 
och konserverats. 

Innan sommaren genomfördes även förbättringar  
i nedre plan, i anslutning till kansliet:
• Ett mindre mötesrum har ställts i ordning och  
det är även ett rum som visar föreningens historia.  
Här finns bland annat äldre exemplar av Stockholms-
handlar’n och övrig branschpress. 
• Nu finns även ett gästkontor iordningsställt. 
Det går utmärkt att låna kontoret om man behöver 
komma ifrån butiken för att jobba enskilt, till exempel 
vid anställningsintervjuer.  n

Den tanzaniska ön Zanzibar har varit ett nav för en 
världsomspännande kryddhandel. Förutom sol, bad 
och vajande palmer är Zanzibar en ö fylld av historia 
och kultur.
– Resan kombinerar avkopplande strandliv med 
djungeläventyr och ett spännande konferensupplägg, 
lovar SLHF:s vd Peter Reneström. 

Medlemsresan 2020 
går till Zanzibar, reservera 
preliminära datumen 
21–31 oktober redan nu! 

– Konferenserna kommer att fokusera på det kreativa 
ledarskapet framförallt när det gäller hur vi skapar 
kreativitet genom oss själva som ledare. Det kommer  
även att bli kreativ matlagning i tävlingsform, 
avslöjar Peter Reneström.  n

Medlemsresan 2020 kommer att 
förena avkoppling med äventyr och ett

spännande och kreativt konferens-
upplägg på fantastiska Zanzibar.

DRÖMMARNAS ZANZIBAR
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Ny utemiljö med renoverad paviljong och ny sten-
läggning. Ett nytt mötesrum har skapats som även 
visar föreningens historia. 
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midsommar, vi får se om vi tar andra beslut under resans 
gång, säger Tobias Rydergren, presschef på Coop.

Men det är svårt att tänka sig en comeback  
till Skärholmen?
– Vi kommer tillbaka med en annan typ av erbjudande  
än tidigare i så fall, då vi behåller Nettos prisnivå, 
men med ett betydligt bredare matsortiment. 
– Under det senaste året har vi öppnat fler butiker än 
vad vi har stängt för första gången på länge. Syftet med 
affären var att vi vill utöka antalet butiker offensivt,  
inte stänga butiker, avslutar Tobias Rydergren.  n
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NÅGRA RADER FRÅN VD

Tobias Rydergren, 
presschef på Coop. 

Hur gick sommarsäljet?
Stabilt väder eldade på försäljningen, många kunder tycks ha skippat utlandsresan och stannat 
på hemmaplan. Stockholmshandlar´ns minienkät stötte inte på något missnöje gällande den 
varmaste årstiden. 
 

Petter Mähler, Hemköp Matglädjen, Östermalm: 
– Vi tappar så klart mycket trafik men fick ändå till en fantastiskt bra sommar. 
En helhjärtad satsning på frukt och grönt gav att avdelningen ökade 50 procent 
mot föregående år. Vi såg även till att grilla och baka varje timme, kunderna 
märker förstås och uppskattar när det är verkligt nygrillat och nybakat. När jag 
gick in som handlare i butiken i mars så hade jag målsättningen att öka med 
den dubbla marknadstillväxten som minst, det slog vi med råge i sommar  
då vi ökade totalt tio procent.  
 
Rickard Pettersson, Ica Nära Utö Livs: 
– Det gick jättebra, hamnen var full, vi hade mycket dagsturister och bra väder 
överlag – regniga nätter är ju bara bra för grönskan och drabbar inte oss eller 
försäljningen. 
– Det kommer nog att dröja många år innan vi slår förra årets rekord- 
försäljning som blev följden av rekordvärmen, men vi har inget att klaga på  
i år heller, leveranserna fungerade också bra hela sommaren.

Peter Wahlstedt, Ica Nära Hornstull:
– Vi har haft en fantastisk sommar med bra utveckling för alla avdelningar  
i butiken men framförallt inom snabba matlösningar, glass, dryck och frukt  
och grönt. 
– Stabilt väder och sol gynnar oss som ligger nära populära promenadstråk  
och Tantolunden, vi tangerade tioprocentiga ökningar i juni, juli och augusti.  
Jag vill särskilt lyfta fram vår trevliga personal, ett härligt personligt gäng  
som alltid ger bästa service.  n

(Höft)Ledaren
Att byta höftled innebär att man blir ”kryckburen” 
under en tid och det gör att man i bland möter 
kundservice över det vanliga, eller, kanske handlar 
det mest bara om en allmänt schyst behandling  
av en struttig gubbe

Låt mig ge några exempel:
Jag skulle dagarna efter operationen med min yngsta 
dotter till banken och lokalen nås via några trappsteg 
upp från gatan. Helt plötsligt stannar en cyklist  
och frågar ”ska jag hjälpa dig upp för trappan”?  
Jag blir rätt förvånad över att någon gör sig det 
besväret.

När jag åkte taxi hem tre dagar efter operationen 
hjälper mig taxichauffören med att bära väskan 
och sittkudden hela vägen in i bostaden.

På SJ säger konduktören (fast det heter nog tåg-
värden): ”Ta nästa tåg i stället, det är signalfel  
i Norrköping, åker du med mitt tåg måste du byta 
till buss i Katrineholm, med nästa tåg får du  
alltså en behagligare resa”.

En annan dag, på morgontåget från Norrpan till 
Stockholm, säger tågvärden: ”Jag ser att du har 
kryckor, ta den här platsen i stället så får du mera 
utrymme för benet. Vill du jag hämtar tidningar  
och kaffe till dig”?

På vår närmaste lunchkrog hjälper man mig med 
brickan till bordet, och förhör sig även om jag vill 
ha kaffet serverat direkt till bordet. 

Den kanske roligaste händelsen var två veckor  
efter operationen då jag gick med bara en krycka 
från nämnda lunchhak, en grabb på elsparkcykel 
stannar och frågar om jag vill ha lift: ”Jag kan 
hålla kryckan åt dig om du kör”!

Med andra ord: Vid de tillfällen man får genuin och 
äkta service, då blir man som kund väldigt trogen 
och bunden till företaget, ja, man blir till och  
med en ambassadör för dem.

Blir fyra tre eller två?
Av de 163 Netto-butiker som Coop förvärvade finns endast  
fyra i Stockholms län. Frågan är hur många av dessa som kommer  
att bli kvar inom Coop.

Netto på Malmvägen i Sollentuna har redan ställt 
om och öppnat som Coop, butiken är första testpilot 
tillsammans med två ytterligare butiker i Falkenberg 
respektive Malmö, alla tre invigde den 6 september.

Övriga Stockholmsbutiker som ingår i jätteaffären är 
Netto på Hägerstensvägen i Aspudden, Netto i Skärholmen 
Centrum, samt Netto på Klockarvägen i Södertälje.
Förvärvet i Aspudden innebär att fyra butiker hamnar 
ganska tätt, med tanke på de befintliga Coop-butikerna 
på Junkergatan, Svandammsplan respektive Svan-
dammsvägen, butiken på Junkergatan ligger endast 
250 meter från det nya läget.

Netto Skärholmen Centrum borde också innebära huvud- 
bry för Coop, det är samma läge som Coop lämnade 
2013 efter att ha brottats med tunga underskott under 
lång tid där.

Men i dagsläget är beskedet från Coop att alla butiker 
ska ställas om.
– Inriktningen är att alla butiker ska ställas om innan 
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Alla väntar på nya E4:an 
– butikerna vässar och förnyar

Butikerna satsar offensivt på Ekerö men opinionen  
tillåter inga större nyetableringar i kommunen med  
140 öar, kobbar och skär.

Ica Supermarket Tappström i Ekerö Centrum ska växa 
rejält. Ica-handlaren Mikael Dahlbäck tillsammans 
med Ica centralt siktar på en dubblering av butiksytan 
till 3 000 kvadratmeter totalyta och en konvertering  
till Ica Kvantum. Det ska bli möjligt när plats frigörs  
i samband med att dagens bussdepå flyttas ut på  
Färingsö. Ett hundratal nya lägenheter ska också 
komma till centrumområdet. 

Butiken omsätter redan i dag imponerande 235  
miljoner kronor netto, trots trångboddheten såväl inne

som när det gäller 
parkeringsytorna.
– Kunderna är 
tålmodiga, de vet vad 
det innebär att komma 
med bilen och helg-
handla här, men de 
kommer ändå. Nu ser 
vi fram emot proppen 
ur för projektet

när bussdepån flyttar, säger Mikael Dahlbäck. 
– Vi hade ett femårsperspektiv när jag tog över butiken 
för tio år sedan och femårsperspektivet gäller tyvärr 
fortfarande, fortsätter Mikael Dahlbäck. 

Förnyelsen av centrum innebär med största sannolikhet 
att det tillkommer en ytterligare dagligvaruaktör till 
handelsplatsen. Axfood är säkerligen ivriga att bryta in 
på Ekerö, kommunen är en vit fläck på kartan för både 
Willys och Hemköp. 

Förbifarten innebär stora möjligheter samtidigt som 
den utgör ett litet hot, enligt Mikael Dahlbäck.
– Fler kommer att vilja bygga, fler kommer att vilja 
bosätta sig här. Samtidigt innebär förbifarten en 
plötslig access till handeln i Kungens kurva på fem 
minuter, därför är det viktigt att vår butik blir klar 
innan förbifarten, säger Mikael Dahlbäck. 

E4 Förbifart Stockholm är den nya 21 kilometer långa 
sträckningen av E4:an som till stora delar byggs 
i tunnel. Förbifarten går från Kungens kurva i söder 
till Häggvik i norr med sex nya trafikplatser ovan jord, 
Ekerös anslutning blir via trafikplats Lovö. Restiden för 
hela sträckan beräknas till 15 minuter. Invigningen är 

E4 Förbifart Stockholm ska frälsa pendlarna på Ekerö. För handeln innebär den  
stora möjligheter samtidigt som den kan utgöra ett hot också. 

Ekerö kommun
Antal invånare: Cirka 28 300
Dagligvaruindex: 72
Sällanköpsindex: 41
Omsättning, dagligvaror: 686 miljoner kronor 
brutto
Antal sysselsatta, dagligvaror: Cirka 200
Medelinkomst: 385 000 kronor 

Källor: Handeln i Sverige, 2018, 
Marknadsguiden (Market) 2019/2020.

i dagsläget planerad till 2026, men nya besked  
om förseningar befaras från Trafikverket. 
– Sveriges enskilt största infrastruktursatsning löser 
den besvärliga kösituationen för våra pendlare,  
säger Johan Elfver, näringslivschef på Ekerö kommun.

Förbifarten ger snabb access till handeln i exempelvis 
Kungens kurva, Vinsta eller Häggvik, men Johan Elfver 
tror inte att utflödet av handel kommer att öka.
– Jag tror att kortare restider och ökad tillgänglighet 
gynnar handeln här, de boende uppskattar sina fina 
och välskötta butiker på hemmaplan. 

De befintliga aktörerna vässar butikerna och erbju-
dandena. Däremot är det inte aktuellt med några nya 
externa storbutiksetableringar, trots att dagligvaru-
företagen återkommande har knackat på dörren till 
Ekerö för att bryta in med de större formaten. 

Många invånare har sökt sig till Ekerö för den lantliga 
miljön, opinionen är oftast starkt emot flertalet 
betydande planprojekt, överklagandena är som regel 
många och det finns inga klartecken från politiken  
för storskaliga etableringar i nuläget. 
 

1. Jungfrusunds sjöstad
2. Ica Supermarket Tappström
3. Coop Träkvista
4. Ica Nära Skå
5. Ica Nära Nyckelby
6. Coop Stenhamra
7. Coop Kungsberga
8. Adelsö Butik

EKERÖ
3.

Mikael Dahlbäck
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Coop Träkvista huserar i kommunens första moderna 
snabbköpslokal som stod klar 1967, den har nu nått 
sin tekniska livslängd och handelsplatsen står inför 
en förnyelse. Men nya Träkvista Torg har försenats med 
anledning av några planerade högre husbyggnader som 
har stött på patrull bland de närboende. Ett antagande 
av planen kan sannolikt ske nästa år, Coop kan se fram 
emot mer ändamålsenliga lokaler. 
– I förlängningen blir det en detaljplan som kommer 
att gynna livsmedelshandeln på platsen, säger Johan 
Elfver.
– Förnyelsebehovet är starkt men läget är jättebra, en 
knutpunkt som alla passerar på väg mot Munsö och 
Adelsö, säger Jari Saarinen, franchisetagare i Coop-
butiken. 

Ica Nära Nyckelby på Ekerö kan nog sägas vara en av  
de charmigaste och mest anrika butikerna i Stockholms- 
området. 

Vid årsskiftet genomfördes ett generationsskifte då 
SLHF:s tidigare ordförande Calle Iveroth lämnade över 
till den femte generationen representerad av barnen 
Douglas och Karin Iveroth. Syskonen ser fram emot att 
vidareutveckla butiken samtidigt som den familjära 
atmosfären ska vårdas.
– Det blir en större renovering i samband med 
konverteringen till långsiktigt hållbara kylsystem. 
Vi har även en plan för hur vi ska bygga ihop butiken 
med trädgårdshallen som pappa byggde för 20 år 
sedan, säger Douglas Iveroth.

Med anledning av den ökande e-handeln med sällan-
köpsvaror kommer butiken att satsa på att höja 
matprofilen ytterligare.
– Det är en balansgång, eftersom det breda sortimentet 
när det gäller villa, trädgård, hem och fritid är en viktig 
del av butiken, samtidigt som vi först och främst är  
en mataffär så klart, säger Douglas Iveroth. 
– Det är fantastiskt kul att ta över en rullande verk-
samhet, det gäller att kavla upp ärmarna och skita 
ned sig ordentligt och våga tänka nytt, avslutar 
Karin Iveroth. 

Ica Nära Skå har ett starkt läge på Färingsö, buss-
hållplatsen och infartsparkeringen intill gör butiksläget 
till en naturlig knutpunkt. Butiken har byggts ut i flera 
omgångar och börjar nu återigen bli trångbodd, med en 
omsättning på 60 miljoner kronor netto. 
– Vi profilerar med manuella diskar och har en jättefin 
och tvåsiffrig utveckling. Vi ligger väl närmare Super-
market-profilen än Nära- när det gäller kundbeteende 
och sortiment, säger Ica-handlare Thomas Hagbo, som 
tog över butiken för tre år sedan. 
– Kommunen planerar trevåningshus med bostäder 
runtom butiken vilket så klart är positivt. Förbifarten 
kommer att göra Färingsö än mer attraktivt, avslutar 
Thomas Hagbo. 

På Färingsö finns även Sveriges äldsta kooperativa 
förening, Färingsö konsumentförening, grundad 1884. 
Coop Stenhamra är föreningens draglok, därtill driver 
man lanthandeln Coop Kungsberga.

Bägge butikerna förnyades enligt Coops nya format 
2016.
– I Stenhamra har vi byggt en manuell deli som går 
jättebra, vi satsar mycket på fisk och även på svenska 
dessertostar som ju är lite speciellt. Vi har även 
investerat i Kungsberga, vår charmiga lanthandel som 
verkligen lever upp om sommaren, säger Carl Anderson, 
nytillträdd vd för föreningen.

Coop Färingsö hoppas på nya detaljplaner som möjlig-
gör fler bostäder intill butikerna, därtill hoppas Carl 
Anderson att förbifarten inte drabbas av ytterligare 
förseningar.
– När den väl är på plats blir det otroligt intressant, 
människor avstår från att flytta ut hit i dag på grund 
av kösituationen. Med förbifarten bör handeln på 
Mälaröarna gynnas, avslutar Carl Anderson.

Jungfrusunds sjöstad ska ge färjeläget en attraktivare 
entré med torgmiljö och infartsparkering. Huvudmännen 
bakom projektet vill se att en dagligvaruaktör etablerar 
i en utpekad fastighet på Bryggarvägen men Ica har 
tackat nej, enligt vad Stockholmshandlar’n erfar.
Färjeläget kommer ju också att tappa betydelse på sikt 
i och med förbifarten.
– Vi kan även tänka oss en mer nischad butik med 
tonvikt på deli och catering, säger Johnny Korhonen, 
mäklare på Korhonen Wedin Property Advisors. 

Adelsö är den sista utposten i Ekerö kommun, här 
finns ingen genomfartsturism. Adelsö Butik som ingår 
i Handlar’n-konceptet servar hela ön och kämpar med 
generösa öppettider året om. Det är makarna Marja 
Conradsson och Martin Andersson som driver butiken 
sedan fyra år, båda har restaurangbakgrund och Martin 
Andersson har även drivit Cajsa Warg på Södermalm.
– Vi planerade att flytta ut till landstället på Adelsö, 
när vi såg att butiken var till salu så sa vi ”låt oss 
testa”, berättar Marja Conradsson. 

Marja och Martin har sedan dag ett profilerat butiken 
med satsningar på färdiga måltider, ett eget catering-
kök och en spännande deli.
– Till helgerna har vi ”Middagskassen” med genom-
tänkt, välkryddad och pannfärdig mat. Vi är väldigt 

Förbifarten binder ihop norra och södra Stockholm, 
Ekerö-borna får en anslutning via trafikplats Lovö till  
alla pendlares fromma. 
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N

trångbodda, det vore kul att satsa vidare på kombina-
tionen butik och restaurang, men en utbyggnad är en 
för stor investering för oss just nu. 
– Vi har enbart 750 fastboende på Adelsö, på somma-
ren tredubblas försäljningen. En annan utmaning är  
de långa ledtiderna, vi hinner inte anpassa beställ-
ningarna efter väderprognoserna. Men det är väldigt 
kul att driva butiken trots alla utmaningar, avslutar 
Marja Conradsson.  n

Makarna Marja Conradsson och Martin Andersson beslöt att testa vingarna i butiken på Adelsö.

Fo
to

: R
os

ie
 A

lm

Nu driver syskonen Douglas och Karin Iveroth charmiga 
Ica Nära Nyckelby, SLHF:s tidigare ordförande Calle 
Iveroth genomförde generationsskiftet vid årsskiftet. 
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Butiken på berget 
lyfte med Tempo

Kompanjonerna Stephan Johnsson och Anders Adner 
driver Hemköp i Blackeberg respektive Gustavsberg 
sedan tidigare.

Hösten 2018 förvärvade de Coop-butiken i Hjorthagen. 
Tunnelbaneläget talade för övertagandet, det fanns 
även en del som talade emot. 

Formatet räcker inte till för Hemköp, jobbet hade 
därför att klaras med varumärket Tempo på skylten.
– Jag visste ärligt talat inte riktigt vad Tempo stod 
för och om varumärket var starkt nog, säger Anders 
Adner. 
– Vi hade information om att Coop omsatte runt  
13 miljoner kronor, vi skulle behöva göra några  
miljoner ytterligare, trots att deras varumärke ju  
är starkare, fortsätter Anders Adner. 

– Det är kul att vara med på resan som ska göra Tempo 
till ett tydligare varumärke inom Axfood. Vi nådde lön-
samhet första året, trots att vi har beslutat att driva med 
lite högre kostnader än vad som är brukligt eftersom vi 
vill sätta en stark butik, säger Stephan Johnsson.  

På två år har butiken nått cirka 17 nettomiljoner  
i omsättning. 

Det klassiska området Hjorthagen ligger fridfullt 
uppe på höjden runt Ropstens tunnelbana. 

Har ni nått omsättningstaket?
– Vi är redan ungefär där vi satte målet, men själv- 
klart kan man alltid öka butikens omsättning ytterligare, 
trots att området inte har några genomfarter och kund-
antalet är begränsat till de som bor här uppe, säger 
Anders Adner. 

Handlarduon har ett bra facit sedan tidigare; Hemköp 
Blackeberg har vuxit från 34 till 90 nettomiljoner  
sedan övertagandet där, 2010. Hemköp Hamnen har 
ökat från 25 till 60 miljoner kronor sedan de  
klev in i lokalen i Gustavsberg, 2012.  

Som kuriosa kan nämnas att det var Anders Adner 
som etablerade butiken i hamnen redan 1993,  
då han var etableringschef på Rimi.

Det var också under Rimi-tiden som Anders och 
Stephan lärde känna varandra, när Anders Adner jobbade 
med att ställa om en Rimi-butik i Uppsala, Stephan 
Johnsson jobbade vid tidpunkten i nämnda butik. 

Och butiksomställningar är alltjämt en av kompanjoner-
nas främsta specialiteter. Vid sidan av de tre butikerna 

Hemköpshandlarna tog över Coop-läget i Hjorthagen för två år sedan. 
Inte utan viss tvekan. Svarta siffror uppnåddes dock redan första året.

Felix Nilson, butikschef.
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Tempo Hjorthagen
Handlare: Stephan Johnsson, Anders Adner.
Omsättning: Cirka 17 miljoner kronor netto.
Butikschef: Felix Nilson.
Butiksyta: Cirka 320 kvadratmeter varav  
cirka 200 kvadratmeter säljyta.
Antal anställda: 9.
Öppet: 7–21 mån-fre, 8–21 lör-sön.
Övrigt: Handlarduon driver även Hemköp  
Blackeberg och Hemköp Hamnen, Gustavsberg, 
samt Affärsbyggarna i Sverige AB, konsult-
företag inom butiksförnyelse. Affärsbyggarna  
har en tredje delägare: Mats Larsson.

driver de även ett konsultföretag inom butiksförnyelser 
med 35 anställda.
– Vi har egna arkitekter, projektledare, sortiments- 
konsulter, elektriker och snickare, vi är de enda  
i Sverige som jobbar med helheten från idé till färdig 
butik, säger Anders Adner.

Till butiken i Hjorthagen har man installerat en 
kaffelösning som blivit något av en träffpunkt 
i butiken, trots att det är lite trångt vid kaffe-
hörnan intill kassan. 
– Det är en styrka att vi driver butikerna vid sidan 
om konsultverksamheten, att vi investerar offensivt 
i våra egna butiker, och att vi kan visa att det ger 
utväxling, säger Stephan Johnsson.
– Alla handlare som återinvesterar i butiken får 
utväxling, utan undantag. Man kan inte spara sig 

Satsningen bar frukt. 
Tempo-butiken nådde lönsamhet 

redan första året trots att 
handlarduon beslutat att 

investera offensivt från start. 
Stephan Johnsson, till vänster 

på bilden, och Anders Adner, 
till höger, driver även två 

Hemköpsbutiker och ett 
konsultföretag tillsammans.

till framgång i dag, säger Anders Adner. 
Upplägget med flera olika butiker och bolag bygger 
på att hitta rätt folk som tar ansvar för driften. 

Felix Nilson har fått förtroendet som butikschef 
i Hjorthagen, efter att ha jobbat med Stephan 
och Anders i både Blackeberg och Gustavsberg. 
– Det är första gången som jag har butikschefs-
rollen, det är en spännande resa att även ta ansvar 
för personalen här i Hjorthagen, säger Felix Nilson. 

Kan det bli fler butiker?
– Absolut, vi tittar och vi har varit nära några 
gånger. Det är en styrka att jobba med fler butiker 
och bolag, det gällde inte minst när vi startade 
i Gustavsberg och vi hade några tunga första år där, 
avslutar Stephan Johnsson.  n
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Varumärket lanserades 1991 och upphörde i samband 
med att Axfood stängde butiken i Storängsbotten, 
2014. Varumärkena stavades PrisXtra respektive 
NetXtra enligt logotyperna. Stockholmshandlar’n 
skriver ut namnen enligt TT:s rekommendationer  
för tidningstext för att underlätta läsbarheten. 

Familjen sålde butiksklustret 2007. Men 75-årige Prisextragrundaren Rudolf 
Lundin har inte slagit av på takten när det gäller entreprenörskapet.
– Mitt värdshus är lika spännande och dramatiskt som Prisextra. 

Butikerna var banbrytande inom lågpris på Stock-
holmsmarknaden, dotterbolaget Netextra var verkliga 
pionjärer när det gällde näthandel, verksamheten på 
nätet startade redan 1997.
– Axfood valde att i sin tur sälja av näthandeln, men 
bolaget går i dag under det framstående varumärket 
Mathem, påpekar Rudolf Lundin.

Rudolf Lundin testade Prisextra-konceptet i en mindre 
butik i Järfälla 1991 innan det blev dags för invigning 
av flaggskeppet Prisextra Norra station, 1993. 
– Affärsidén var att hitta den billigaste vägen från 
producent till konsument. Vi köpte det mesta direkt 
från producent, det spelade ingen roll om det gällde 
Barilla i Italien eller potatisbonden i Småland. 

Var det inte ett drygt jobb?
– Inte alls, det gick lätt, jag skötte alla avtal själv.  
Vi var bara två personer på huvudkontoret på  
den tiden. 

Affärsidén föddes då Rudolf Lundin drev Vivo 
Björnbodahallen i Vinsta, vid ett besök hos ett antal 
bönder i Kalmar-trakten. 
– Jag hade en jättetrevlig dam till bords på kvällen, 
hon odlade palsternackor som hon sålde för 51 öre 
kilot och hon undrade vad jag tog för dem i butiken. 
Jag kunde inte svara på rak arm, men det visade sig 
senare att priset var 18 kronor, klart att det är något 
som är fel då.
– Jag kollade även upp hur det stod till med potatisen. 
Bonden sålde till Solanum i Kalmar som sålde till 
Solanum i Södertälje, som sålde till Årsta partihallar 
som sålde till oss. Ingen skar guld med täljkniv längs 
vägen, men för mig blev det uppenbart att mellan- 
händerna ska bort.

Prisextra var ett ganska flärdfullt lågpriskoncept  
med hög färskvaruprofil.
– Vi stod utan tvivel för den största satsningen  
i Stockholmsregionen inom exempelvis dessertost  
och olja, säger Rudolf Lundin. 

Rudolf Lundin tvekade inte att dra igång satsningen  
på näthandel genom Netextra redan 1997, konsumen-
terna var nyfikna på alla typer av shopping i de nya 
kanalerna, men uppkopplingarna var som regel  

Vad har hänt sedan sist, 
Rudolf Lundin?

särdeles långsamma jämfört med i dag, att inhandla 
en hel matkasse var en tålamodsprövande utmaning.
– Min son Fredrik läste på IHM, rektorn handlade på 
Norra station och han frågade om han fick använda 
Netextra som ett case på skolan. 
– En dag ringde han mig och sa att jag måste komma 
upp till honom. Väl där sa han allvarligt att ”ju mer ni 
säljer desto fattigare blir ni”, fortsätter Rudolf Lundin.
– Fan, han hade ju rätt. Vi bestämde att höja priserna 
med fem procent och nästa år kom vändningen,  
vi gjorde en miljon i vinst på nätet år tre. Vi tog betalt 
för att täcka kostnaderna. Än i dag är det ingen  
som vågar göra det, säger Rudolf Lundin. 

När Axfoods uppköp tillkännagavs i december 2007 
styrdes Prisextra av sonen Magnus Lundin som vd, 
Rudolf Lundin var styrelseordförande. Koncernen om-
fattade vid tidpunkten fem butiker och åtta bolag  
som omsatte närmare 800 miljoner kronor totalt. 
– Barnen ville inte driva vidare och vi hade kört  
Prisextra tillräckligt länge för att det skulle kännas 
lagom och bra att gå vidare. 

Axfood drev kedjan vid sidan om Willys och Hemköp 
en tid, men meddelade 2013 att varumärket skulle 
upphöra.
– Det var väntat och jag hade sagt det till dem också, 
att affärsidén inte går att kombinera med Axfood. 

I dag äger familjen Lundin Furusunds värdshus  
i Roslagen, bland annat. 

Rudolf Lundin hade firat både 50- och 60-årdagarna 
på det anrika värdshuset, omskrivet av både August 
Strindberg och Astrid Lindgren.
– Men det blev ingen 70-årsdag där för då hade  
värdshuset blivit för dåligt. Den tidigare Ica-butiken  
i Furusund har gett plats åt lägenheter. När jag hörde 
om att värdshuset skulle gå samma öde till mötes för 
tre år sedan tänkte jag att fan, då måste jag ju åka 
upp dit och köpa stället. 
– Det var bara att starta renoveringen direkt. Jag har 
hittat två fantastiska krögare, David och Malin, som 
har gett värdshuset ett otroligt lyft. Jag har aldrig ätit 
ett godare julbord än deras, det är jättekul. Värdshuset 
är lika spännande och dramatiskt som Prisextra en 
gång var, säger Rudolf Lundin. 

Rudolf Lundin bor på Svartnö nära Furusund, på Svartnö 
gård som han driver tillsammans med hustrun Eva. 
– Vi har får, höns, hundar, kalvar också ibland. 
I familjens ägo finns även Sunda Gård på Blidö,  
med uppfödning av hjort och mufflonfår, som drivs 
av sonen Fredrik Lundin. Därtill en skogsgård med 
skogsbruk i Almunge. 

Lundins har även köpt hamnen i Furusund, som också 
inbegriper en restaurang. 

Rudolf Lundin utesluter inte att det kan bli fler  
satsningar inom restaurang. Några ytterligare butiks-
satsningar blir det emellertid inte.

Rudolf Lundin skulle dock inte tveka att sjösätta en 
större butikssatsning i dag, om han var ”20 i stället  
för snart 80 år”.
– Branschen börjar bli väldigt strömlinjeformad,  
de marknadsmässiga förutsättningarna för att göra 
något eget och annorlunda har nog aldrig varit bättre, 
säger Rudolf Lundin.

Men det är svårt att hitta butikslägen i dag?
– Det tror jag inte, det finns många möbelhandlare  
som går knackigt, bilhandlare också, de har ofta fina 
hus och lokaler med generösa parkeringar. 

Rudolf Lundin planerar ändå att slå av på takten 
något, framåt 80-årsdagen.
– Vi kommer att släppa gården, vi har köpt en tomt 
i stället och kommer bygga hus där. Gården slukar 
väldigt mycket kraft och tid faktiskt.  n
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Rudolf Lundin
Född: 1943, i Jönköping.
Bor: Svartnö, Furusund.
Familj: Hustrun Eva Lundin, fyra söner. 
Utbildning: Utbildad marknadsekonom,  
för övrigt självlärd.
Karriär i korthet: Butiksbanan startade  
på Norrmalms, omkring 1967. Handlare  
i fristående butiken Knallen, Hässelby, 1976. 
Delägare Vivo Björnbodahallen, Vinsta. 
Startade Prisextra i mindre format i Järfälla, 
1991. 
Fritid: Jakt, båt- och sjöliv. 
Aktuell: Familjen Lundin äger bland annat 
Furusunds värdshus, hamnen och hamn- 
krogen i Furusund, Svartnö Gård, ett skogs-
bruk i Almunge samt Sunda Gård på Blidö, 
med uppfödning av hjort och mufflonfår. 

Rudolf Lundin och Prisextra var banbrytande inom 
lågpris och pionjärer inom näthandel. Han skulle 
inte tveka att sjösätta en större butikssatsning  
i dag, om han var ”20 istället för snart 80 år”. 
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Jannes 
Adolfsberg
Janne Svärd har jobbat på kansliet sedan 2015, 
då Eva Holmström gick i pension. Vid rekryteringen 
verkade han som egen ekonomikonsult och flackade 
runt bland många olika kunder.
– Jag började tröttna lite och hade lagt upp mitt cv  
på Poolia. Till slut hörde de av sig, ”det här kanske  
kan vara något för dig, på Wivalliusgatan 25”.  
Jag tänkte att det inte kunde vara sant, jag bor ju  
på Wivalliusgatan 19. 

Arbetsfördelningen mellan Janne Svärd och vd Peter 
Reneström går kortfattat ut på att Janne gör all 
bokföring till föreningen, fastighetsbolaget och till 
stiftelserna. Därtill jobbar Janne mycket med det 
praktiska gällande uthyrningarna av Adolfsberg.

Peter Reneström sköter kontakterna med hyres- 
gästerna på Regeringsgatan och allt som rör  
föreningens verksamhetsprogram, kommunikation  
och utskick till medlemmarna.

Det där med att bo ett stenkast från jobbet är bara  
en av fördelarna, enligt Janne Svärd.
– För övrigt har vi ju en jättefin arbetsmiljö i och 
runtom Villa Adolfsberg.

Janne Svärd, 64, planerar att jobba ett antal år  
ytterligare.
– Jag fick barn ganska sent, vid 45, och jag kör nog  
på så länge de bor hemma åtminstone, troligen tills  
jag fyller 70. Det älskar ju staten att man gör också. 

På 1980-talet drev Janne Svärd restaurangen  
vid Ågesta Golfklubb. Janne talar spanska, och är  
även utbildad beteendevetare inom kulturantropologi 
och socialpsykologi. 
– Därför kunde jag jobba som guide i Peru under 
vintersäsongerna, bland annat i Machu Picchu.  
Farsan hade restaurang på Kanarieöarna och jag  
har även läst spanska i Guatemala, jag har rest 
ganska mycket. 
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Arbetsmiljön går inte 
av för hackor. 

Janne Svärd på taket, 
Villa Adolfsberg.

Jobbet på föreningskansliet innebär också många 
sociala möten, utan andra jämförelser med guide-
tillvaron i Peru.  
– Vi är bara två personer som jobbar här men vi har ju 
ändå ett stort flöde av trevliga människor, handlare, 
seniorer och hyresgäster, avslutar Janne Svärd.  n
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Janne Svärd
Född: 1955, i Hudiksvall.
Familj: Hustru och två hemmavarande barn, 
15 och 17 år.
Utbildning: Handelshögskolan i Stockholm. 
Bor: På Wivalliusgatan, ett stenkast ifrån 
Villa Adolfsberg.
Fritid: Familjen, golf, tennis, utförsåkning, 
spelar gitarr, läser mycket böcker.
Senast lästa bok: Lucia Berlin, Handbok  
för hembiträden, ”den är jävligt bra”.

Janne Svärd är ekonomen som sköter SLHF-kansliet i Villa Adolfsberg tillsammans med vd.  
Tidigare har han bland annat drivit restaurang och jobbat som guide i Machu Picchu, Peru. 



11

Johannas fullträff
Johanna Sjöholms handlardröm är upp-
nådd, nu driver hon Ica Nära i Kristine-
hamn sedan den 1 september. 
– Det är fantastiskt, en perfekt första 
butik, det är lite svårt att ta in fort- 
farande. 

Johanna Sjöholm var närmast butikschef på Ica 
Supermarket i Hagsätra. Hon är känd inom SLHF  
som en av de aktiva bakom Karriärklubben där hon 
var en i styrelsen.

Målet att bli handlare har varit spikat sedan 2010 då 
Johanna gick Ica Skolans butiksledarutbildning, BLU, 
hon var då kolonialansvarig på Ica Kvantum i Arvika. 
Efter flytt till Stockholm och en frukt- och gröntjänst 
på Ica Kvantum i Haninge kom två barn tätt, varför 
Johanna blev borta från butikslivet under 2,5 år. 
Under föräldraledigheten sökte hon tjänsten som 
färskvaruansvarig i Hagsätra.
– Jag tog ansvar på alla avdelningar och krigade till 
mig schema- och personalansvar från handlaren.  
Jag har legat på om att jag även behöver arbetsrätts-
utbildningar och FLU och jag engagerade mig även 
som ordförande i företagarföreningen i Hagsätra.

Med hjälp av utbildningsstipendium från SLHF avver-
kades Ica Skolans företagsledarutbildning, FLU, 2018. 
Och i våras kom så beskedet om att butiken i Kristine- 
hamn väntar, Johanna Sjöholm skulle återvända till 
Värmland som hon lämnade 2011, tillsammans med 

familjen som vuxit fram.
– Det var helt fantastiskt, det är fortfarande lite svårt 
att ta in att det är sant. Jag hade kommit tvåa på en 
butik tidigare. Men egentligen gick det snabbt, med 
målet uppnått bara ett år efter FLU, säger 31-åringen 
Johanna Sjöholm nöjt. 

Maken har stöttat under hela processen och sagt  
sig vara beredd att flytta varsomhelst. Nu är han 
aktiv i butiken under Johannas ledning.
– Han har jobbat på plåtslageri i många år men har 
erfarenhet sedan tidigare från Matdax i Hagsätra, 
säger Johanna Sjöholm.  

Johannas företrädare i butiken har dragit upp om-
sättningen från 19 till 26 nettomiljoner på fyra år.  
– En välskött butik, fräsch och fin, en perfekt första butik. 

Karriärklubben har varit viktig för att hålla ”lågan 
flammande”, enligt Johanna Sjöholm. 
– Det gällde även innan jag blev aktiv i styrelsen. Jag  
minns den första träffen jag var på, då Marcus Jorfors 
berättade om sin spännande resa med att lyfta Ica Nära 
Essingen, det är sådana berättelser som inspirerar. 
– När man väl tar steget till handlare så är det också 
jätteviktigt att man har hunnit bygga ett nätverk, 
annars är det lätt hänt att det blir väldigt ensamt. 

Vad händer just nu?
– Jag har fullt fokus på att lära känna kunder och 
medarbetare. Nya rutiner ska skapas och mindre 
förändringar i sortimentet ska genomföras.  

Karriärklubben
Karriärklubben är SLHF:s nätverk för  
ambitiösa och karriärsugna butiksmed- 
arbetare. Alla som jobbar i någon av SLHF:s  
medlemsbutiker är välkomna att delta  
i klubbens aktiviteter, det gäller även när 
Karriärklubben bjuder in till förenings-
gemensamma SLHF-aktiviteter. 
Kontakt: karriarklubben@slhf.nu.  
Karriärklubben har även en Facebook-grupp 
med samma namn.
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Karriärklubben 
förnyar och  
finslipar

Karriärklubbens nya styrelse ökar 
trycket för att höja engagemanget 
kring SLHF:s nätverk för karriär- 
sugna butiksmedarbetare.

Klubbordföranden Malin Palmqvist, Hemköp Vendelsö, 
har rekryterat en i övrigt helt ny klubbstyrelse. 
De nya ledamöterna är Carolin Andersson, Ica Super-
market Käppala, och Luciano Cau, Ica Supermarket 
Trollbäcken. Bägge erhöll utbildningsstipendium 
via SLHF i våras, ingen av dem hade hört talas om 
Karriärklubben innan dess. 
– Jag var snabb att nappa. ”Kassan på Ica” fram-
ställs ofta som något av det värsta som kan drabba 
människan, jag vill gärna engagera mig för att visa 
att det finns goda möjligheter att utvecklas inom 
handeln, säger Luciano Cau. 
– Jag vill utveckla mig själv och Karriärklubben är ett 
nätverk där vi kan stärka varandra genom att dela  
våra erfarenheter, säger Carolin Andersson. 

Den nya styrelsen har som mål att öka deltagandet  
vid aktiviteterna, samtidigt som man siktar på att öka 
engagemanget också mellan träffarna.
– Vi vill bli mer av ett nätverk där vi har tätare 

Nytt gäng. Klubbordföranden Malin Palmqvist, till vänster, 
har rekryterat Luciano Cau, mitten, och Carolin Andersson 
till styrelsen för Karriärklubben. ”Intresset för att ta del av 
befintliga handlares karriärresor är stort, den som känner  
sig manad får gärna kontakta oss”, säger Malin Palmqvist.

kontakter med varandra. Jag vill gärna se att vi ringer 
varandra och frågar om råd när det gäller problemlös-
ning i butikerna, därför kommer vi också att satsa på 
att Facebook-gruppen ska bli mer aktiv och levande, 
säger Malin Palmqvist. 

Superentreprenören och den före detta handlaren  
Bert Karlsson gästade Karriärklubben och Adolfsberg  
i våras, ett synnerligen välbesökt och uppskattat  
arrangemang. Men styrelsen noterar att det även finns 
ett brett intresse för ”vanliga” handlares karriärresor. 
– Vi kanske ska lägga resurser på att marknadsföra 
nätverket i stället för på kända föreläsare, säger 
Luciano Cau.
– Handlare som känner sig manade att dela sina 
erfarenheter är jättevälkomna till oss, vi vill alltid höra 
om olika vägar till handlaryrket och vi är 
i stort behov av fler bollplank från handlarledet, säger 
Malin Palmqvist.  

Årets aktiviteter kommer att avrundas med glögg-
mingel och julpyntning av Villa Adolfsberg, innan 
klubbledningen laddar om för ett nytt händelserikt år.
– Jag vill tacka de tidigare styrelsemedlemmarna 
Johanna Sjöholm och Josefine Collin för ett jättebra 
samarbete, avslutar Malin Palmqvist. n
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Nästa år ska kylkonverteringarna genomföras, då passar 
jag även på att se över andra större förändringar och 
investeringar.
– Det här är min chans, det är kittlande och samtidigt 
lite skrämmande. Jag ska göra det så bra som det 
någonsin går, avslutar Johanna Sjöholm.  n



Vem har lagt ett par Dunlop Maxply  
tennisracket i föreningens brevlåda? 
Gåtan tarvar en lösning!

De raka träskaften stack ut ur lådan när  
Janne Svärd återvände till SLHF-kansliet första  
måndagen efter semestern. De antika tennis-
spadarna är i osannolikt bra skick, med original-
fodral. 
– Jag såg direkt vad det var som stack ut ur 
lådan och tänkte ”vad fan”?! Det är samma 
modell som jag spelade med i 16-årsåldern, 
säger Janne Svärd. 

Ingen adressat har hittills gett sig till känna.
– Det är ju inte min brevlåda utan föreningens. 
Men jag gissar att allt kanske kan ha en koppling 
till min mångåriga bakgrund som tennisspelare. 
Någon eller några ansikten i Bridgeklubben har 
möjligen sett lite underfundiga ut på sistone, 
men jag har fortfarande ingen aning om vem 
det är!

Alla tips som kan bidra till gåtans lösning bör 
skyndsamt meddelas kansliet, det går utmärkt  
att tipsa anonymt.  n

Nytt från Seniorklubben
Det drar ihop sig mot skaldjursfesten,  
den går av stapeln den 23 oktober.  
Och innan vi vet ordet av 
är det dags för julbord, 
den 27 november. Seniorklubben 
ska även äta julbord i Bad Gestein, 
Österrike, om vi blir tillräckligt 
många anmälda.

Men just nu finns det hur mycket kantareller 
som helst i skogen, alla bör se till att plocka lite, 
var försiktiga så ni inte går vilse bara! 

Olavi Ruuskanen Peldán,  
ordförande i Seniorklubben.
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Minikurs i bridge

SLHF-
Boka in kommande aktiviteter:

•  9 okt : Travkväll, Solvalla.
• 15 okt : Seminarium, familjerätt, 
 Villa Adolfsberg.
• 23 okt : Skaldjursfest, Villa Adolfsberg. 
• 26 nov: Färskvaruklubbens julbord,  
 Villa Adolfsberg.
• 27 nov: Seniorklubbens julbord,  
 Villa Adolfsberg.
• 1– 3 dec: Julbordsresa till Bad Gastein,  
 Seniorklubben.

kalendarium

Favorit i repris
Advokat Kristina Buch återkommer till 
Adolfsberg för att tala om det viktiga  
ämnet familjerätt.

Kristina reder bland annat ut 
begreppen runt arvsskiften, 
testamenten, samboavtal och 
särkullsbarn, för alla som missade 
hennes seminarium senast, eller 
för den som vill ha en repetition.

– Jag vill väcka frågor som alla bör tänka till om 
medan man lever. För ger man bort en gåva medan 
man lever till exempel, så ska man vara medveten 
om att det kan få konsekvenser när man är avliden, 
säger Kristina Buch. 
– Familjerätten är viktig för alla människor, ju mer 
jag arbetar med det här ju mer förstår jag hur kom-
plexa frågorna är. Många söker hjälp när det redan 
brinner eller har brunnit och då är det ofta svårt att 
göra något åt saken, avslutar Kristina Buch.  n

Familjerätt
Välkommen till ett seminarium om familjerätt 
med Kristina Buch den 15 oktober klockan 
17.00–20.00. 

Vi börjar med en liten matbit 17.00, följt av en 
föreläsning 18.00–19.00 samt en avslutande 
frågestund och fördjupning 19.00–20.00. 
Anmälan: bokning@slhf.nu

Deckargåtan

Höstträff
SLHF:s kvinnliga nätverk välkomnar alla kvinnor  
i föreningen till höstens träff den 13 november.  
Vi samlas klockan 18.00 på Adolfsberg och  
har coctailskola anordnad av Alessia Cerulli  
och hennes medarbetare. Vi blir serverade goda  
tilltugg och efteråt äter vi en italiensk måltid.  
Priset är 200 kronor per person som betalas  
på plats. 
Anmälan till catharinaberg37@hotmail.com

Varmt välkomna! 
Catharina 

Bridgeklubben söker fler spelare med anknytning 
till föreningen, gärna aktiva handlare och anställda  
i butiker som är medlemmar i SLHF. Även pensionärer  
som arbetat i SLHF:s medlemsbutiker är välkomna. 

Minikursen ges under tre torsdagar mellan 15.30 
och 17.30. De aktuella kursdagarna är 31/10, 7/11  
och den 14/11. 
– Bridge kan tyckas lite svårt i början, men det är 
jättekul så fort man kommer in i det och det är enbart 
genom att spela som man lär sig, säger Bridge-
klubbens ordförande Bengt Wessman. 

Kontakta kansliet för deltagande, telefon 08-441 79 
50, eller Bengt Wessman, telefon 070-517 45 94.   n

Bridgeklubben behöver fler spelare med  
anknytning till SLHF, häng med på en mini- 
kurs i höst! 


