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Så blev vi
miljöbästa
butiken

”Utbildningarna
är en jättefin förmån”

UTRULLNINGEN AV SLHF-AKADEMIEN är det viktigaste
som hänt under året, enligt Catharina Berg.
– Det är så härligt att vi kommit igång med utbildningarna, en satsning som ligger helt rätt i tiden
och en jättefin förmån att få tillgång till bättre priser
tack vare att vi kan använda egna lokaler och hålla
kostnaderna nere.
För övrigt gläds Catharina Berg åt en hög aktivitetsnivå inom samtliga klubbar.
– Vi har intressanta seminarier, det är full fart inom
Färskvaruklubben, Karriärklubben, Seniorklubben
och Bridgeklubben. Kvinnliga nätverket träffas regelbundet. Ja, det händer något spännande i stort sett
varje dag i vårt hus.

Foton: Martin Rosengren

SLHF:s ordförande Catharina
Berg summerar ett glödhett år
med föreningen och ser fram
emot ett spännande 2020.
– Resorna till New York och
Zanzibar blir jättehäftiga.

Ica Nära Rösjöhallen i Täby har redan botaniserat
flitigt bland SLHF-akademiens kursprogram och anmält
medarbetare till olika utbildningar. Catharina Berg
driver butiken tillsammans med maken Christer Berg.
– Vi lägger fokus på kundupplevelse och kompetens
för att möta konkurrensen från näthandeln och nya
aktörer, satsningarna går hand i hand med samarbetet
med Boosta. Kurserna uppskattas också jättemycket
av medarbetarna, säger Catharina Berg.
Ordföranden ser mycket fram emot det kommande
föreningsåret, inte minst de kommande föreningsresorna.
– Studieresan till New York blir jättehäftig, den är
redan fullbokad. Konferens- och familjeresan till Zanzibar
blir också riktigt spännande och utvecklande när det
gäller det kreativa ledarskapet, lovar Catharina Berg.

”UTRULLNINGEN AV SLHF-AKADEMIEN är det viktigaste
som hänt under året”, säger SLHF:s ordförande Catharina
Berg samtidigt som hon önskar alla en riktigt god jul.

CATHARINA UPPMANAR ALLA att redan nu reservera
lördagen den 25 april för årsfesten, som blir en favorit
i repris.
– Vi kommer att fira på Berns igen eftersom det
blev så bra förra gången, det blir en fest som ingen
vill missa!
– Slutligen vill jag rikta ett varmt tack för i år till
alla funktionärer som ställer upp, till kansliet och
styrelsen och till alla härliga medlemmar, ha nu
en riktigt god jul! n

Bild: Alma Property

City Gross förbereder revansch i Häggvik

CITY GROSS ÅTERKOMMER till Häggvik tillsammans
med Willys som också gör comeback till området efter
en tids frånvaro.
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City Gross återkommer till Häggvik med en fullstor
butik om nära 6 000 kvadratmeter.
DEN TIDIGARE FLAGGSKEPPSBUTIKEN som stängde
i augusti hade backat i takt med att Stinsen köpcentrum
stadigt tappade trafik under senare år. Kedjan planerade
tidigare en återkomst till Häggvik med en kompaktare
och bostadsnära etablering, nära det tidigare läget i
området som ska växa fram efter rivningen av Stinsen.
Men i försomras skrev man i stället kontrakt med
Alma Property och handelsplatsen som går under
arbetsnamnet Häggvik Entré.

– Vi letar fortfarande bostadsnära etableringar i flera
olika storlekar, men tidplanen såväl som ytorna hängde
i luften när vi kunde göra klart med det större formatet
i stället, säger Per Edstam, etableringschef på City Gross.
City Gross blir därmed grannar med Willys på handelsplatsen som förhoppningsvis kan inviga senhösten
2020.
– Det viktiga är att parkeringsytorna är hundra procent
klara och att vi inte kommer in efter Willys. Vi får
extremt god exponering i ett växande Häggvik och ett
stort upptagningsområde i och med anslutningen till
den kommande förbifarten, säger Per Edstam. n

Hemköp förnyar
och satsar på pop up

NÅGRA RADER FRÅN VD

Dådens år – har det
varit eller blir det
året som kommer?

HEMKÖP TOTALRENOVERAR BUTIKEN i Haninge
Centrum. Butiken är just nu stängd och ersatt med
en pop up-butik i gallerian. Den ordinarie butiken
nyinviger preliminärt under vecka 15.
– Vi öppnade pop up-butiken vecka 38, den har ett
mindre men fullgott sortiment, en manuell kassa
samt fem snabbkassor, säger Elin Jarl, pressansvarig
på Hemköp.
Pop up-butiken är ett bra exempel på hur man med
tillfälliga lösningar kan erbjuda en temporär butik
på ett bra sätt, enligt Carl Strufve, Nordenchef på
Grosvenor Europe som äger Haninge Centrum.
– Vi och Axfood gör betydande investeringar och
vi såg båda fördelen med en pop up.
Grosvenor vill utveckla ett tydligt fokus på dagligvaruhandel, restauranger och mötesplatser, men det finns
inga planer på ytterligare dagligvaruhandel i gallerian
vid sidan av Hemköp.

ÖPPNARE BUTIK. Hemköp Sundbyberg har fått ett
öppnare kundvarv

Foto: Hemköp

Hemköp har totalförnyat butiken
i Sundbyberg, i Haninge Centrum
laddar kedjan för en motsvarande
nystart nästa år.

– Inte i dagsläget. Vi ser med tillförsikt fram emot
den nya Hemköpsbutikens bidrag till marknaden,
pop up-butiken innebär redan ett lyft, den nya
butiken blir ett jättelyft, säger Carl Strufve.
HEMKÖP SUNDBYBERG NYINVIGDE den 28 november.
Hela butiken har förnyats för att skapa ett öppnare
och enklare kundvarv.
– Vi har utökat sortimentet för snabba måltider och
kommer under nästa år även att erbjuda en varmmatsbuffé, säger Elin Jarl. n

Matvärldens öde prövas i Haninge
Det drar ihop sig till ett avgörande
när det gäller Matvärldens etablering
i Haninge, nära Ica Maxi och Biltema.

Jag blir väldigt bestört när jag hör och läser om
den verklighet våra medlemmar och deras medarbetare befinner sig i. Att höra om verkligheten
med våldet och hoten i Sätra, Bro eller var det
nu är gör mig som sagt bestört. Vid nästan varje
kontakt jag har med våra handlare kommer
frågan om säkerhet upp.
När jag googlar om hot och våld i butik kan jag
läsa om att i nästan hälften av matbutikerna har
handlaren eller personalen blivit hotade den senaste
månaden, nästan lika många handlare tycker att
det är svårt att behålla personalen på grund av
brottsligheten. Det känns som detta är den absolut
tuffaste utmaningen som vi inom dagligvaruhandeln står inför. Jag följer nära våra vänner och
kollegor i Livsmedelshandlarna med Pär Bygdeson
i spetsen som nu driver denna fråga stenhårt
på riksnivå. Vi kommer under 2020 att lägga
ytterligare fokus på att arbeta med de lokala frågeställningarna runt detta.
Nu är det dags att söka utbildningsstipendier
genom vår hemsida, sista dag för ansökan är
20 januari 2020. Tänk på att läsa igenom ”Tips för
ifyllnad” så att ansökan blir komplett och korrekt,
ej kompletta eller korrekta ansökningar kommer
inte att behandlas av stipendienämnden.
Det börjar bli dags för mig att framföra ett varmt
tack för i år, och så vill jag så klart önska er en
riktigt god jul och ett gott nytt år!

Bild Haninge kommun

KOMMUNSTYRELSEN SKA BEHANDLA Matvärldens
planbeskedsansökan den 11 december, efter denna
tidnings pressläggning.
Markområdet som åsyftas ligger i korsningen Gudöbroleden och Söderbyleden, Matvärlden vill uppföra en
parkeringsanläggning och en butiksbyggnad med en
bruttoarea om 5 500–6 000 kvadratmeter, samtidigt
som man begär en markanvisning för markområdet.

DET AKTUELLA OMRÅDET för ansökan om planbesked
är markerat i gult.

Matrebellen Muhittin Tayli är handlaren bakom
Matvärlden-butikerna i Tensta, Veddesta och Vällingby.
Den senare invigdes den 10 oktober i City Gross tidigare
lokaler.

Planavdelningens tjänsteskrivelse förmörkar dock
utsikterna, där står bland annat: ”Utifrån rådande
förutsättningar bedömer planavdelningen att platsen
inte är lämplig för föreslagen etablering”.

Stockholmshandlar’n avslöjade etableringsplanerna
i Haninge redan 2016 men den kommunala byråkratin
har gått trögt.
– Vi har gjort allt vi kan i Haninge, vi har kopplat
in externa trafikutredare och lämnat allt material,
nu är det upp till dem, säger Muhittin Tayli.

MATVÄRLDEN BEARBETAR JUST NU ytterligare två lägen
i länet förutom Haninge, samt två lägen utanför
Stockholms län, uppger Muhittin Tayli.
– Vi har en mycket längre lista, men de här fem lägena
är vad vi klarar att bearbeta skarpt just nu, vi har inte
muskler och resurser som de större kedjorna. n

PS. I år har vi skänkt en gåva till Frälsningsarmén
så här i jultider så att vi kan hjälpa dem som har
det svårt. DS.
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Så tog butikerna täten

inom hållbarhet
Här är en handfull butiker som verkligen sticker ut när det gäller att profilera
inom miljö och hållbarhet.
Butiken jobbar med appen Whywaste som ger signal
i god tid innan varan går ut i datum. Det går förstås
åt en del tid för att mata in alla artiklar i systemet.
– Men i själva verket spar vi mycket tid jämfört med
att kolla alla datum manuellt.

– Vi jobbar i symbios med kunderna, vi måste verkligen
vara på tå för att snabbt lyssna in kundönskemålen
samtidigt som vi vill driva utvecklingen och styra
försäljningen mot hållbart och ekologiskt men utan
pekpinnar, säger Mikael Dahl, affärschef.

Den hippa och synnerligen miljöengagerade kundkretsen runt Hornstull gör det förstås ganska enkelt
att nå höga försäljningsandelar när det gäller eko
och hållbart.

Noggrann källsortering och att ta vara på överskottsvärmen från kylsystemen är två ytterligare exempel
på viktiga åtgärder, enligt Mikael Dahl.
– Vi har ett väldigt bra samarbete med hyresvärden
Bonnier Fastigheter när det gäller klimat- och miljöarbetet.

Foto: Martin Rosengren

HEMKÖP HORNSTULL ÄR BUTIKEN som kammade
hem titeln Årets ekobutik vid Dagligvarugalan.
Engagemanget för hållbarhet i ett vidare perspektiv
handlar om mycket mer än de ekologiska sortimenten,
Hemköp Hornstull försöker att tänka grönt och hållbart
när det gäller alla delar av butiken och driften.
– En av de viktigaste åtgärderna man kan göra
är förstås att minska svinnet, vi jobbar cirkulärt
med varmmatsbuffén och slänger nästan inget,
säger butikschef Andreas Frick.

”Vi jobbar i symbios
med kunderna”

Den viktigaste nyckeln handlar om att rekrytera
medarbetare som delar kundernas gröna engagemang,
och att fortlöpande erbjuda utbildningar för att behålla
Arbetsmiljön
går inte
drivet i butiken. Inom arbetet med att
minska svinnet
för hackor.
gäller det framförallt att man är tillräckligtavmånga
Janne Svärd på taket,
huvuden i butiken,
Villa Adolfsberg.
– Har vi tillräckligt med personal så har vi tid att ta
hand om svinnet, och framförallt tid att ge bra service.
Det är viktigt att inte stirra sig blind på personalkostnaden, tiden vi lägger på kunden ger nöjdare kunder
som handlar mer, lönsamheten stärks, avslutar
Mikael Dahl.
ICA KVANTUM LIDINGÖ sjösatte den prisade visionen
och megasatsningen ”Grönast på ön”, 2016.
– Grunden handlar om att skapa gemensamma
värderingar med syftet att vårda världen så gott
vi kan och spara på resurserna inom alla områden.
Vi utbildar hela butikslaget i samma anda för att
vi ska bli ambassadörer och föra vidare kunskapen
och värderingarna till våra kunder, berättar Icahandlare Per-Erik Nilsson.
Butiken har en hållbarhetsansvarig som är den som
utvecklar visionen, hon är det viktigaste bollplanket
för såväl personalen som kunderna när det gäller
allt som rör hållbarhet.

ÅRETS EKOBUTIK. ”Tillräckligt med personal ger tid
att ta hand om svinnet, och framförallt tid att ge bra
service till kunden”, säger Mikael Dahl affärschef på
miljöprisade Hemköp Hornstull, på bilden flankerad av
butikschefen Andreas Frick, till vänster.
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Foto: Martin Rosengren

BÄSTA EKO-ANDELEN. Hemköp Telefonplan, med
butikscheferna Denise Ekman och Erik Johansson
i spetsen, innehar alltjämt ledartröjan när det gäller
eko-försäljning inom Axfood, även om eko nu backar
till följd av en bredare syn på hållbarhet.

Foton: Butiken

GRÖNAST PÅ ÖN. Ica Kvantum Lidingö sjösatte den
prisade visionen och megasatsningen ”Grönast på
ön”, 2016. ”Grunden handlar om att skapa gemensamma värderingar med syftet att vårda världen
så gott vi kan och spara på resurserna inom alla
områden”, säger Ica-handlare Per-Erik Nilsson.

En del åtgärder har varit ganska enkla att genomföra
rent praktiskt, enligt Per-Erik Nilsson.
– Vi har till exempel beslutat att enbart sälja svenskt kött.
Svinnfrågan är mer komplex. Målet måste vara att
allt ska tas tillvara, även om inte allt går att sälja,
enligt Ica Kvantum Lidingö.
– Vi försöker så klart sälja vidare alla varor till kund
i möjligaste mån, men för övrigt måste vi alltid försöka
hitta former för en laglig avsättning, det kan handla
om biogasproduktion eller att vi skänker varor till
jaktlag eller annan typ av djurhållning på ön, säger
Per-Erik Nilsson.
Arbetet är bara i sin linda, trots att butiken gått i bräschen
för hållbarhetsarbetet under många år, enligt Per-Erik
Nilsson.
– Vi lever med det här varje dag och för vår del blir
frågorna bara mer och mer viktiga.
JOAKIM SKOTTE, handlare på Ica Nära Alléns i Täby,
fick medialt genomslag i hela riket när han placerade
konventionellt odlade vindruvor bland kemtekniskt
i butiken. Han tvingades ta hem dem under en vecka
då de ingick i centrala säljprogrammet, innan druvorna
kickades ut i kylan igen.
Uppmärksamheten blev även bred då han slutade
med plastkassar under en veckas tid och delade ut
gratis tygkassar i stället.

Men just nu väljer butiken att ligga lite lågt när det
gäller den här typen av utspel.
– Tyvärr har det vuxit fram något av en ”jag vet bäst”kultur som innebär att man ofta blir attackerad från
flanken när man försöker göra gott. Plötsligt kommer
någon med forskning om hur många gånger man ska
använda en tygkasse innan man spar in en plastkasse.
Utan att koppla till annan forskning, till exempel om all
plast som hamnar i naturen och i haven.
– Jag tror att det är med god vilja och goda intentioner
som vi skapar ett stegvis mer hållbart samhälle.
Men just nu är det lite hela havet stormar, jag blev till
och med mejlad av en man som var så ”trött på alla
Gretor”, det var i och för sig smickrande att bli jämförd
med Greta Thunberg.
Joakim Skotte kommer troligen att ta hjälp inför
kommande initiativ kopplade till miljö och hållbarhet.
– Under tiden butiken ingick i Hemköp så var vi lite
pilotbutik i och med att jag har det här intresset,
då stod jag i direktkontakt med miljöchefen Åsa
Domeij, vilket så klart var ett starkt stöd som kändes
väldigt bra.

mat som man äter direkt och utan tillagning så ren
som möjligt, säger Erik Johansson, butikschef.
– Hetast hos oss är de varor som ligger i säsong just
nu. Svenskproducerat är också väldigt viktigt för våra
kunder, säger Denise Ekman, som delar butikschefsansvaret med Erik Johansson.
Hemköp har tagit viktiga centrala initiativ och
genomfört sortimentsförbättringar som underlättar
hållbarhetsarbetet i butik, enligt Hemköp Telefonplan.
– Kedjan har tagit fram många nya lösningar, bland
annat nya verktyg för datumkontroll och utförsäljning
av inte helt perfekta frukt och grönsaker. Matsvinnsappen Karma är också ett bra verktyg som hjälper oss
att jobba mer hållbart, avslutar Erik Johansson. n
JOAKIM SKOTTE och Ica Nära Alléns slutade med
plastkassar under en veckas tid och delade ut gratis
tygkassar i stället. Joakim Skotte kommer troligen
att ta hjälp utifrån inför kommande initiativ kopplade
till miljö och hållbarhet.

HEMKÖP TELEFONPLAN ÄR BUTIKEN som har den
högsta försäljningsandelen eko inom hela Axfoodkoncernen, vilket Stockholmshandlar’n rapporterade
förra hösten, då andelen var hela 14,3 procent.
Butiken ligger fortfarande i topp inom Axfood och
Hemköp, men eko-andelen har nu backat till 13 procent
ackumulerat i år. Frukt och grönt fortsätter att öka om
än i långsam takt medan resten av butiken backar
i eko-andel.
– Det känns som att fokus har förflyttats från enbart
eko till hållbarhet ur ett större perspektiv. Ökningen
inom frukt och grönt kanske beror på att man vill hålla

Foton: Butiken

Hållbarhet är en fast punkt på dagordningen vid
alla ledningsgruppsmöten.
– Det gäller att vara påläst och uppdaterad om
alla nya rön och larm hela tiden, det gäller allt från
debatten om plast eller papper till energifrågorna
eller problemen med djurhållningen i Europa, säger
Per-Erik Nilsson.
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ÖKAR KURSTRYCKET. SLHF-Akademien ökar
trycket när det gäller såväl diplomutbildningar
som snabba nybörjarkurser. Här ges en snabbintroduktion i frukt och grönt på Villa Adolfsberg.

– Inte minst färskvaruutbildningarna träffar väldigt
rätt eftersom de breddar kunskaperna och skapar en
förståelse för råvarorna, säger Björn Persson, en av
grundarna bakom Boosta.
– Det handlar om att återupprätta färskvarukunskaperna som har fallit mellan stolarna mellan generationerna under senare år, fortsätter Björn Persson.

Foto: Martin Rosengren

– Prislapparna kan hållas på en mycket förmånlig nivå
tack vare kostnadseffektivitet bland annat genom att
vi använder föreningens egna lokaler, avslutar Peter
Reneström. n

SLHF-Akademien

ökar takten
SLHF:s utbildningssatsning går in på det andra året med
en högre växel. Nu går det att söka utbildningsstipendium
till tre olika diplomutbildningar.
SLHF-AKADEMIEN ÄR UTBILDNINGSSATSNINGEN
som är exklusivt riktad till föreningens medlemmar,
programmet är framtaget tillsammans med utbildningsföretaget Boosta. Under introduktionsåret
gick det att söka utbildningsstipendium till diplomutbildningen Butikskörkortet.
Nu görs två ytterligare diplomutbildningar stipendiegrundande: Breddutbildning färskvaror, fyra dagar,
samt nyheten Ekologi/hållbarhet/miljö, fyra dagar.
– Vi kickar igång den nya utbildningen för miljöansvariga medarbetare, utbildningen kommer bland
annat att handla mycket om reflektion och förhållningssätt eftersom utbildningen är väldigt
värderingsstyrd, säger SLHF:s vd Peter Reneström.
SLHF-Akademien examinerar och diplomerar den
första kullen medarbetare i januari.
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– Utbildningarna nischar sig där det saknades
motsvarande branschutbildningar. Butikskörkortet
ger väldigt duktiga butiksmedarbetare kunskapsmässigt. Vi exkluderar ledarskap från utbildningarna,
eftersom branschen och kedjorna har en lång
tradition av ledarskapsutbildningar, säger Peter
Reneström.
Programmet erbjuder även nybörjarutbildningar
som är framtagna för att ge medarbetaren en trygg
bas att stå på för att snabbt komma in på en ny
avdelning.
Relevanta nischutbildningar inom exempelvis
veganskt och vegetariskt, matfoto, eller ”Train the
trainer” finns också inplanerade. Den senare är
en snabbutbildning som vänder sig till personer
som ska introducera nya medarbetare i butiken.

Vårens första kurser
på Adolfsberg!
• 22 januari: SLHF-Akademien rivstartar
med Färskvaror, breddutbildning, kött.
(Det går även att anmäla till valda delar av
breddutbildningen, för den som inte behöver
hela diplomutbildningen.)
• 28 januari: Nischutbildningen Train the
trainer, internlärare.
• 11 februari: Färskvaror, breddutbildning,
chark/deli/ost.
• 11 februari: Nybörjarutbildning,
chark/deli/ost.
• Boosta kommer att skicka info och påminnelsemejl om vilka kurser som ligger närmast i tid.
• Utbildningskatalogen för 2020 är utskickad
till alla medlemmar både i fysisk form
och per mejl, kontakta Boosta om du ändå
skulle sakna den eller har frågor i övrigt:
Björn Persson 070-713 24 21,
bjorn@boostamat.se

UTBILDNINGAR GENOM SLHF AKADEMIN
I SAMARBETE MED BOOSTA
2020

Vad har hänt sedan sist,

Arnold
Nilsson?

Arnold Nilsson är den legendariske utbildaren
på Ica Skolan med fler än tusen köttgesäller
på samvetet. Han grundade Icas gesällutbildning och var dess frontfigur hela vägen
till avvecklingen, 2008.
ARNOLD NILSSON är Ica Skolans legendariska
utbildare inom kött, här prydde han omslaget till
tidningen Praktiskt butiksarbete, i maj 1979.

Resan fortsatte med butiksjobb i Norrköping,
bland annat i en renodlad köttbutik med enbart
manuell hantering.
Arnold Nilsson hade hållit i några styckningskurser
i samband med att han var med vid öppnandet av
en ny butik i Mjölby, när Ica sökte ”Sveriges bästa
styckmästare”.
Därmed utnämndes Arnold Nilsson till en av dem
som skulle vara med vid grundandet av Icas köttutbildningar i Västerås.
– Vi fick, efter många om och men, som första
aktör i landet tillstånd att utbilda köttgesäller,
efter 100 års uppehåll i utfärdandet av gesällbrreven.
– Vi byggde Sveriges bästa lokaler med avdelningar
för styckning, chark och beredning respektive kök,
om vardera 150 kvadratmeter. Lokalerna utformades
helt enligt mina önskemål – jag tog till lite
med önskemålen eftersom jag utgick ifrån att
man skulle pruta på dem, men det gjorde man
alltså inte.

I DAG ÄR DET BERGENDAHLS OCH CITY GROSS som
håller liv i köttgesällutbildningarna, Arnold Nilsson har
blivit uppringd några gånger under senare år och ombedd att hjälpa till med examinationerna i Hässleholm.
Ulf Davidsson, handlaren bakom Ica Supermarket
Brommaplan, arrangerade en utbildning i butiken
tillsammans med Arnold Nilsson förra året.
– Jag invände att ”snälla, det är tio år sedan jag
slutade, mina kunskaper är inte uppdaterade”.
– Men det var mina gamla kunskaper som de ville åt.
Det avslutande året på skolan handlade om att
avveckla verksamheten och sälja av allt material.
– Det var lite vemodigt så klart, men ett tidens tecken.
Man får acceptera utvecklingen, dagens butiker är inte
byggda för den här typen av hantering, den lämpar
sig bäst i en industriell miljö.
– Det jag ställer mig kritisk till är snarare det där
med att man kallar detaljerna för utländska namn för
att det ska låta bättre, eller när man kallar en benfri
kotlett för ”ytterfilé”, fortsätter Arnold Nilsson.
ÅREN GICK UNDAN NÄR INTE MINDRE än 58 kullar
köttgesäller passerade Arnold Nilssons nålsöga.
– Ica var en jättebra arbetsgivare och jag hade
ett omväxlande och roligt arbete, jag besökte även
butikerna och följde upp att praktikuppgifterna
genomfördes. Jag trivdes väldigt bra, 32 år rasslade
bara till, avslutar Arnold Nilsson. n

Foto: Privat

ARNOLD NILSSON ARBETADE MED KÖTT under
exakt 50 år, räknat från den första kombinerade
expedit- och springschas-tjänsten i en liten butik
i Vimmerby, 1958.
– Man kallade mig ”direktör för de löpande
ärendena”, det var inte illa, skrattar Arnold Nilsson.

Arnold Nilsson
Född: 1943, i Vimmerby.
Bor: Villa i Kolbäck, utanför Hallstahammar,
tillsammans med Siv, hustru sedan 52 år.
Karriär i korthet: Första butiksjobbet 1958,
i Vimmerby, vidare butiksanställningar
i Norrköping och Mjölby innan Ica
rekryterade ”Sveriges bästa köttmästare”,
1977. Arnold Nilsson skulle därmed bli
en av dem som grundade Icas köttgesällutbildning i Västerås och han blev dess
frontfigur hela vägen fram till avvecklingen,
2008.
Fritid: Villan i Kolbäck och landstället söder
om Färna stjäl den mesta tiden. Tittar på
friidrott. Matlagning, husman med rena
råvaror.
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Zazzi dukade upp
Alexandra Zazzi föreläste om mat och smaker som man mår bra av
på Villa Adolfsberg.
DEN FLITIGT ANLITADE TV-KOCKEN och föreläsaren bjöd på en fantastisk avsmakning av allt från Karl-Johansvampsoppa till gratinerad fänkål med parmesan.
– En rolig och matnyttig kväll, Zazzi berättade om den spännande karriären och om sin förändring av
livsföring till en inriktning med hälsosammare mat, buffén var jättespännande och god, säger SLHF:s
ordförande Catharina Berg. n

SLHF
rekommenderar
Resia Företag

Foto: Jari Keitaanniemi

Foto: Annika Broman

SLHF har bokat flera komplexa
gruppresor och enklare resor genom
Rossana och Tina på Resia, och
vi kan varmt rekommendera deras
fina service, långa erfarenhet och
expertis kring allt som är kopplat
till resor.

BÖNEMÖTE? Nej, men avsmakning av olivolja under Alexandra Zazzis ledning.

Nytt från Seniorklubben

SLHFndarium

Tack för en lyckad resa till Bad Gastein,
julbordet var mycket gott.

kale

Boka in kommande aktiviteter:
• 11 jan: SLHF:s julgransplundring,
Villa Adolfsberg.
• 21 jan: Libanesisk mat med Sevan,
Villa Adolfsberg.
• 20 och 27 feb: Datakurs med Seniorklubben,
Villa Adolfsberg.
• 25 april: SLHF:s årsmöte och årsfest
på Berns. Reservera datumet redan nu
för festen som ingen vill missa!

Nu ser vi bland annat fram emot en spahelg
i Grisslehamn i mars. Vårresan är flyttad till
hösten och det lutar åt en intressant kryssning,
på Donau eller Rhen.
Glöm inte den dagliga promenaden
trots julstöket, god jul och gott nytt år!
Olavi Ruuskanen Peldán,
ordförande i Seniorklubben.

Eftersom vi är nöjda med Resia vill vi tipsa
dig som medlem att kontakta teamet på
Folkungagatan om du reser i jobbet eller ska
planera en resa med kollegorna. De hjälper
till med allt från planering till genomförande
av resan på bästa sätt. Dessutom är Resia
duktiga på hur man kan resa mer klimatsmart och kostnadseffektivt.
– Nästa gruppresa som Resia hjälp oss med
är resan till New York i januari, komplexa resor
är svåra att sy ihop själv varför vi ser ett
behov också bland våra medlemmar, säger
SLHF:s vd Peter Reneström.

Välkommen att kontakta Resia om du behöver
hjälp med nästa resa – oavsett destination
eller inriktning:
RESIA FÖRETAG | Folkungagatan 122
Telefon: 08-402 68 55
rossana.pilati@resia.se eller
tina.melander@resia.se
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