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Pär Bygdeson kommer att göra gemensam sak med SLHF lokalt för att lösa branschens 
viktigaste frågor. 
– SLHF:s lokala nätverk är unikt och de lokala perspektiven är jätteviktiga,  
säger Livsmedelshandlarnas vd.

PÄR BYGDESON:

”SLHF visar vägen  
med utbildningarna”

SLHF OCH PÄR BYGDESON för en diskussion om hur 
SLHF kan inta en mer aktiv roll när det gäller att  
sluta upp bakom Livsmedelshandlarnas viktigaste 
hjärtefrågor, det vill säga den alltigenom över- 
skuggande frågan som handlar om brott i butik,  
samt avfallsfrågan och arbetet med att skapa  
relevanta branschutbildningar. 
– När det gäller utbildningarna ligger SLHF redan  
i framkant och visar vägen, det är förvånande  
att inte kedjorna är mer aktiva med att stötta med  
utbildningar, säger Pär Bygdeson.
– Livsmedelshandlarna kommer också att bidra,  
till att börja med ska vi testa en digital utbildning 
om vilka rättigheter man har när butiken utsätts  
för brott, fortsätter Pär Bygdeson. 

Mycket har hänt när det gäller brottsfrågan sedan 
Livsmedelshandlarna satte luppen på problemen  
för fem år sedan. 
– Ingen hade formulerat problemet tidigare och  
i den meningen har arbetet varit framgångsrikt. 
Problemet är inte längre okänt för beslutsfattarna 
även om det fortfarande saknas en handlingsplan, 
säger Pär Bygdeson.
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”SLHF KAN BLI EN NATURLIG LÄNK mellan  
handlarna i Stockholm och beslutsfattare  
och media i det opinionsbildande arbetet”,  
säger Pär Bygdeson.

Pär Bygdeson
Född: Född: 1966, i Linköping.
Bor: I Danderyd, med fru, fyra barn och 
blandrashund (portugisisk vattenhund/
dvärgpudel).
Karriär i korthet: Vd Livsmedelshandlarna 
(tidigare SSLF) sedan 2008, ansvarig för  
kvalitet, hälsa och miljö på Axfood, key account 
manager mot kooperationen på Saba Trading, 
redaktör på Viola Trädgårdsvärlden. 
Utbildning: Civilekonom, Lantbruksuniversitetet, 
journalistutbildning, Poppius Journalistskola,
hortonomekonom.   
Fritid: Mycket med familjen, matlagning, 
cykelträning och cykelpendling till och från 
jobbet, nybliven hundägare sedan 1,5 år,  
”en mycket bra anledning att vara ute mycket”.
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NÅGRA RADER FRÅN VD
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– Frågorna är tålamodsprövande eftersom allt går  
så långsamt. Samhällets oförmåga att hantera serie-
kriminaliteten är påtaglig och det behövs en översyn 
av både polisens arbetsmetoder och av antalet poliser, 
av lagstiftningen och av domstolarnas arbete. 

Även rånfrågan, som i princip hade byggts bort av 
branschen på många håll, har åter aktualiserats  
på ett skrämmande sätt, enligt Pär Bygdeson.
– Vi ser en ny typ av rån där man ger sig på sedel- 
uppräkningen i stället för kassan, vilket aktualiserar  
frågan om avvecklingen av kontanter och helt 
kontantfria butiker. 

Livsmedelshandlarna kommer att medverka vid  
ett par lokala initiativ i samarbete med stiftelsen  
Tryggare Sverige. Det handlar om att man bildar en  
lokal organisation och skjuter till resurser för att jobba 
brottsförebyggande inom ett avgränsat område. 
– Sergels torg är ett exempel på hur man kan nå  
resultat med ganska enkla åtgärder. Erfarenheter 
från USA visar bland annat att insatser som leder  
till att kvinnor och barn vill vara i ett område,  
det är något av det mest brottsförebyggande  
man kan göra, säger Pär Bygdeson. 

– Bara att få till en dialog mellan olika aktörer  
som fastighetsägare, kommunala aktörer, skolan, 
kan ge snabba resultat. Det här är något vi kan göra 
i väntan på att vi får den hjälp man tycker att vi 
borde ha haft hela tiden, fortsätter Pär Bygdeson. 

Hur kan SLHF stötta i arbetet?    
– SLHF:s lokala nätverk är unikt och de lokala perspek-
tiven är jätteviktiga eftersom problemen skiljer sig från 
område till område. Något som vi lärt oss under resans 
gång är att det är oerhört uppskattat att tala med riktiga 
handlare, SLHF kan bli en naturlig länk mellan handlarna 
i Stockholm och beslutsfattare och media i det fortsatta 
opinionsbildande arbetet, säger Pär Bygdeson. 

Det gäller även inom frågorna som rör avfalls- 
hanteringen, enligt Pär Bygdeson. 
– Det är jättebra om SLHF:s handlare kan ha  
tentaklerna ute, kommunerna värnar sina monopol 
även om det inte är det bästa för vare sig utveckling  
eller hållbarhet och miljö. Vi är extremt prestigelösa, 
om någon kliver fram lokalt är det så klart jättebra,  
det innebär att Livsmedelshandlarna som riks- 
organisation kan lägga mer krut någon annanstans, 
avslutar Pär Bygdeson.  n

Här är kompanjonerna Stephan 
Johnssons och Anders Adners 
planer efter förvärvet av Ica 
Nära Krusboda, Tyresö.

DET HÖR INTE TILL VANLIGHETERNA att Ica blir Hemköp 
men nu har tidigare Ica-handlaren Therese Wilczok 
avyttrat butiken om 670 kvadratmeter totalyta, butiken 
skyltades om till Hemköp den 3 februari. Therese 
Wilczok kvarstannar som fastighetsägare. 

Stephan Johnsson och Anders Adner driver Hemköp 
Blackeberg, Hemköp Hamnen, Gustavsberg, och  
Tempo Hjorthagen sedan tidigare. Stockholmshandlar’n 
porträtterade handlarduon med ett reportage  
i september. 
– Förvärvet gick ganska snabbt och det känns jätte- 
roligt, det är en klassisk områdesbutik i ett stort  
radhusområde. Det här innebär en rolig utmaning även 
för medarbetarna, det är två anställda från Hamnen 

som gått vidare till att ansvara för driften i nya butiken, 
säger Stephan Johnsson. 

Vilka förändringar är att vänta?
– Lokalen är ganska idealisk, vi ser inget behov av  
någon utbyggnad men vi kommer att knapra lite på 
lagret och utöka säljytan. 
– Vi investerar ett par miljoner i ett tidigt skede på  
en allmän uppfräschning och för att utöka färskvarorna. 
Målet är att nå omkring 25 miljoner kronor netto  
de första rullande tolv månaderna, säger Stephan 
Johnsson.    

Har ni fler butiker på gång?
– Det vet man aldrig.  n

Handlar-
duons  
butik no 4

TREFALDIGA HEMKÖPSHANDLARE. 
Stephan Johnsson, till vänster, 

med kompanjonen Anders Adner.

Hållbarhets- och 
miljötänkande  
är inte ett fritt val

I en tid ganska nära dagens var värderingarna runt 
hållbarhet och miljö annorlunda. Oftast drevs dessa 
värderingar individuellt av någon anställd som var 
”lite konstig”, mottagandet från butikschef och 
handlare var ofta ganska skeptiskt. Hon, för det var 
ju oftast en hon, möttes inte sällan av argumenten  
”så här har kedjan bestämt”, ”vi kan inte prissätta 
på det sättet”, ”lägg det vegetariska där borta  
i frysen” (sämsta säljplatsen), ”nej, vi kan inte  
ha demo på det där, det säljer inte”. 

Handlaren sökte lösningar som maximerade för- 
säljningen i det korta perspektivet, oftast utan  
hänsyn till miljöpåverkan. 

Men helt plötsligt hände det, ”miljömuppen”  
(tidigare kallades hon ofta så) blev någon som var 
intressant att lyssna på. Handlarna ser inte hållbar-
het, miljöpåverkan, närproducerat och samhälls-
engagemang som något som enbart kan bidra till 
affärerna. Det är i själva verket framtidens affär!

Lite exempel från nutiden: Våra seminarier runt  
ekologiskt, hållbarhet och veganskt/vegetariskt har 
lockat rekorddeltagande. En av våra handlare skall 
bistå Team Rynkeby med matlagning, helt ideellt,  
i samband med deras cykellopp till Paris. 

Varför? För att han tror på kraften i teamets engage-
mang till förmån för Barncancerfonden, helt enkelt.

Vi har som ni kan läsa startat ett samarbete med 
Envima för att kunna bistå er handlare i dessa frågor, 
både i butik och genom seminarier. Vi har nu även en 
miljö- och hållbarhetsutbildning i SLHF-Akademins 
program, allt för att göra dessa frågor mera hanter-
bara för er och era medarbetare. 

Det är i butiken avgörandet står, inte i media  
eller genom myndighetskrav.

Givetvis har vi en egen miljö- och hållbarhetspolicy
för SLHF:s verksamhet.



SLHF presenterar en ny sam-
arbetspartner inom hållbarhet 
samtidigt som bordet är dukat  
med inspirationsseminarier och 
den nya diplomutbildningen.
– Nu storsatsar vi tillsammans 
med butikerna eftersom håll-
barhetsfrågan är mer brännande  
än någonsin, säger vd Peter 
Reneström. 

Butikernas engagemang inom de gröna områdena  
går inte att ta miste på, enligt Peter Reneström.
– Medlemsbutikerna vill öka trycket och ta ett utökat 
ansvar. Men det händer väldigt mycket väldigt 
snabbt, mediafokus är enormt och det är lätt att 
känna sig lite vilsen ibland. 
– Basen är kedjornas och profilernas arbete samtidigt 
som SLHF tar ansvar för att hjälpa alla som vill ta 
ytterligare steg proaktivt, säger Peter Reneström.

SLHF har även antagit en stram miljö- och hållbar-
hetspolicy när det gäller föreningsverksamheten  
och fastigheterna. 

– Den innebär att vi hanterar frågan på ett enkelt  
och naturligt sätt, vi slutar till exempel med engångs-
artiklar, vi köper grön el och vi köper på det hela taget 
i princip enbart ekologiskt och miljömärkt. Därtill 
jobbar vi med en gemensam lösning för alla våra 
hyresgäster när det gäller avfall och källsortering.  n 

Här följer nu sex späckade sidor  
på temat hållbarhet och miljö,  
häng med!

SLHF:s gröna och branschunika 
diplomutbildning

Bordet är dukat när SLHF 
megasatsar på hållbarhet 
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”En kunnig miljöansvarig 
medarbetare kan mot-
svara forna tiders  
styckmästare i tyngd.” 
Niklas Kälvegård, utbildare på Boosta.

SLHF har antagit  
en stram miljö- och  

hållbarhetspolicy när  
det gäller förenings- 

verksamheten och 
fastigheterna.

Den nya och stipendiegrundande utbildningen  
Ekologi/hållbarhet/miljö kommer att fokusera mer  
på metod utifrån vetenskaplig basis än rena fakta.
– Hållbarhetsfrågan hör till de viktigaste frågorna 
butiken har att hantera, men det finns oftast inte  
ett svar när det gäller de komplexa frågorna,  
säger SLHF:s vd Peter Reneström.

SLHF-Akademins nya diplomutbildning ger verktygen för att möta 
kundernas allt mer komplexa frågeställningar gällande hållbarhet.

Butikerna har i alla tider kunnat skapa kundlojalitet 
med hjälp av en riktigt trovärdig och inspirerande 
kött- eller fiskansvarig.

I dag har miljö- och hållbarhetsfrågorna seglat upp 
som något av det viktigaste när det gäller att skapa 
förtroende för butiken. 

Hållbarhet och miljö · TEMATEMA · Hållbarhet och miljö
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”Utbildningen 
blir ett startskott”

Ica Supermarket Fältöversten försöker att i alla 
lägen hjälpa kunden att fatta hållbara beslut  
i butiken.
– Vi vill göra det enkelt och naturligt att vara  
”vardagseko”. Som företag är vi också noga med  
källsorteringen, alla hemleveranser sker med elbil,  
vi gör väldigt mycket i dag men vi kommer att 
behöva göra ännu mycket mer, säger Magnus Nyrén, 
som driver butiken tillsammans med hustrun 
Chatarina Nyrén. 

Vad blir nästa steg?
– Utbildningen blir en inspiration och ett start-
skott för ett större projekt där vi drar hållbarhets-
frågan vidare inom olika områden. 
– Jag brinner mer och mer för frågorna och  
ska Ica centralt klara sina miljömål, då gäller  
det att vi i butik också gör allt vi kan, avslutar 
Magnus Nyrén.  n

Ica-handlare Magnus Nyrén kommer själv att gå den nya diplomutbildningen. 
”Jag brinner för hållbargetsfrågan och utbildningen blir ett startskott  
för vidare satsningar”.

MAGNUS NYRÉN, Ica Supermarket Fältöversten. 
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Ekologi/hållbarhet/ 
miljö, diplomutbildning 

2+2 dagar under maj 2020
 

Utbildningen omfattar bland annat: 
• Omvärldsbevakning, sortimentets olika  
 påverkan på klimat och hållbarhet, 
 vi reder ut begreppen kring olika svenska  
 och europeiska märkningar, vi lär oss  
 det nya begreppet ”nudging” med syftet  
 att hjälpa våra kunder att göra enklare 
 och mer hållbara val. 
• Dessutom tittar vi närmare på närproducerat,  
 klimatkompensation, konsumenttrender  
 och på frågan om hur vi kommunicerar  
 med våra kunder.
• Anmälan: Anmälan via mejl till 
 niklas@boostamat.se. Mer info finns på 
 SLHF:s hemsida under fliken SLHF-Akademin. 

Hållbarhet och miljö · TEMA

En kunnig miljöansvarig medarbetare kan motsvara 
forna tiders styckmästare i tyngd, menar Niklas 
Kälvegård, utbildare på Boosta, som är SLHF:s 
partner bakom satsningarna på föreningens eget 
utbildningsprogram SLHF-Akademin.   
– Syftet är att man ska kunna svara bättre när det 
gäller de svåra gröna frågorna, medarbetaren ska 
uppnå förtroende hos kunden genom att framstå  
som trygg, kunnig och pålitlig.

Det handlar om att hjälpa kunderna med perspektiven, 
det gäller att svara utan att skriva på näsan med 
pekpinnar. Även när kunden kommer med färdiga 
föreställningar om sakernas tillstånd är det möjligt 
att bidra med nyanser, enligt Niklas Kälvegård. 
– Handlar frågan om djuromsorg kan det leda till  
ett sorts kött, handlar frågan i stället om det hälso-
sammaste alternativet så är det inte säkert att  
man landar vid samma köttbit. 
 
Kundernas vardag blir alltmer utmanande eftersom 
flertalet vill ta ett ökat miljöansvar, enligt Niklas 
Kälvegård. 
– Jag har själv tre döttrar varav två gått över till vego 
på eget bevåg, självklart blir det en utmaning att 
ställa om i de här lägena.  

Niklas Kälvegård rekommenderar butikerna att göra 
strategiska val utifrån vilka personer som ska bli 
diplomerade inom hållbarhet. 
– Börjar man med att anmäla en person så är det ju 
rimligt att man väljer utifrån vem som möter flest 
kunder i butiken. Men kompetensen behövs under 
hela öppettiden och alla dagar så det viktigaste är att 
det är en person med naturlig fallenhet för att sprida 
kunskapen vidare, avslutar Niklas Kälvegård.  n

DEN NYA DIPLOMUTBILDNINGEN för hållbarhetsexperter 
startar under våren. Bilden är från en annan utbildning 
med Boosta på Adolfsberg. 
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Hållbarhet och miljö · TEMATEMA · Hållbarhet och miljö

SLHF sjösätter ett samarbete med de välrenommerade hållbarhets- 
konsulterna Envima. Medlemsbutikerna kan ta hjälp med allt som rör 
hållbarhet inom ramen för ett mycket förmånligt samarbetsavtal.   

DET NYA SAMARBETET presenteras inledningsvis  
med två inspirationsseminarier på Adolfsberg.
– Vi ser verkligen ett skifte just nu när det gäller 
konsumenternas fokus på hållbarhet, säger Isabelle 
Wrede, miljö- och hållbarhetskonsult på Envima.  

– Hållbarhetsarbetet kan bidra väldigt mycket till en 
ökad kundnytta, vilket ju även ger kommersiell nytta. 
Det går att jobba med frågorna på oerhört många 
sätt, seminarierna ska förhoppningsvis ge inspiration 
och idéer om vilka delar som kan prioriteras i den 
egna butiken.
– SLHF-butikerna har förstås olika förutsättningar, 
man befinner sig på helt olika nivåer när det gäller 
arbetet med hållbarhet, säger Isabelle Wrede.

ENVIMA JOBBAR INOM fem affärsområden: Lednings-
system, revision, juridik, utbildning och kommunikation.
– Juridiken är en stor del, vi hjälper ofta till med 
anpassningar efter lagkrav, anmälningsärenden  
och tillståndsärenden. 

Här är SLHF-butikernas  
nya hållbarhetspartner 
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”Satsningen når ny målgrupp””Partner  
som stärker oss”

”Envima är för oss en mycket  

god samarbetspartner som sedan  

många år stärker och hjälper oss 

i de fall då deras expertkompetenser 

behövs. Hög tillgänglighet, snabb 

respons och strukturerat arbete!”

Annelie Niva, Hållbarhetsstrateg, 

Returpack Svenska AB, Pantamera. 

Företaget har en bred erfarenhet av att jobba mot 
handelsföretag och butiker sedan tidigare. Innan det 
nya samarbetsavtalet med SLHF har man framförallt 
konsulterats av butiker i Östergötlandsregionen. 

Envima kommer att samarbeta med SLHF:s partner 
Boosta inom ramen för utbildningarna om hållbarhet.

Isabelle Wrede betonar att Envima kan hjälpa buti-
kerna med allt som rör hållbarhet, det behöver inte 
handla om storskaliga projekt.
– Vi kan hjälpa till med stort som smått, även med 
den vardagliga kommunikationen till exempel,  
vi har en jätteduktig AD. 

Flertalet konsultationer startar med en förutsätt-
ningslös workshop, enligt Isabelle Wrede.
– Man börjar ofta med ett möte, en workshop och en 
nulägesanalys för att ringa in den långsiktiga planen, 
det gäller att mejsla ut hur målbilden ser ut för just 
den här butiken, avslutar Isabelle Wrede.  n

ISABELLE WREDE, Envima. 

Hållbarhet och miljö · TEMA

Foto: Ica/Jessica Gow/TT
KRISTER PETTERSSON, 
butikschef Ica Maxi Motala

Envima har jobbat tillsammans med butiker i framförallt 
Östgötaregionen tidigare. 

De har exempelvis hjälpt Ica Maxi i Motala med att marknadsföra  
lokalproducerade varor och med att ta fram den egna kundtidningen 
”Handplockat”. 
– Genom Handplockat får vi möjlighet att nå ut till en målgrupp med  
vårt budskap som vi tidigare hade svårt att nå, säger Krister Pettersson. 

– I Handplockat kommunicerar vi inte bara vara-pris som vi gör exempelvis  
i våra reklamblad. Med Handplockat kan vi fördjupa kommunikationen  
och relationen till kunder, avslutar Krister Pettersson.  n
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Hållbarhet och miljö · TEMA

SLHF och Envima
• SLHF:s samarbete med Envima rivstartar i mars.
• Det nya samarbetet presenteras inledningsvis med två inspirationsseminarier på Adolfsberg, 
 det första seminariet är den 4 mars.
• Medlemsbutikerna kan ta hjälp med allt som rör hållbarhet, stort som smått, inom ramen  
 för ett mycket förmånligt samarbetsavtal.
• Envima jobbar inom fem affärsområden: Ledningssystem, revision, juridik, utbildning och 
 kommunikation. Hållbarhetsfrågorna genomsyrar samtliga affärsområden. 
• Envima finns i Stockholm, Linköping och Kalmar, företaget omfattar  
 14 hållbarhetskonsulter, jurister samt en AD.
• Kontakt: Isabelle Wrede på Envima. E-post: isabelle.wrede@envima.se. 
  Telefon: 070-624 01 80. 
  Peter Reneström på SLHF-kansliet 
  kan också svara på ytterligare frågor.

””

4/3
Det nya samarbetet  presenteras inledningsvis med två inspirationsseminarier på Adolfsberg, varav det första går av stapeln den 4 mars.

Hållbarhet och miljö · TEMA
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TEMA · Hållbarhet och miljö

JESSICA BERG, Ica Nära Rösjöhallen. 

Alla vinner 
när svinnet räddas

Två ”svinnbra miljöhjältar” från föreningen plockar 
upp varorna varje tisdag. De läser in allt i sina egna 
system, sorterar och delar upp varorna till ett antal 
behövande i närområdet som har en inkomst under 
eller omkring 13 000 kronor i månaden. 

Medlemmarna är bland annat pensionärer, studenter 
eller ensamstående och deltidsarbetande föräldrar. 
Medlemmarna meddelas om tid och plats via sms, 
varpå de snabbt kommer och räddar varorna.  
– Eftersom det är trångt i butiken sker utlämningen 
smidigt utanför butiken, de är verkligen suveräna, 
säger Jessica Berg.

Varorna fördelas så jämnt det går mellan medlem-
marna. De som inte äter exempelvis kött byter snabbt 
och enkelt vara med någon annan i gruppen.
– Det fungerar jättesmidigt. Vi jobbar hårt med att 
minska svinnet men det känns verkligen jättebra  
i magen att varorna som ändå blir över räddas av 
personer som av olika anledningar har lägre inkomst, 
avslutar Jessica Berg.  n

DET FINNS MÅNGA SÄTT att rädda matsvinn, Ica 
Nära Rösjöhallen har hittat ett samarbete som inne-
bär att butiken spar både tid och miljö, samtidigt 
som man hjälper behövande i närområdet. 
– Alla vinner, det här är bland det bästa vi har gjort, 
säger Jessica Berg, initiativtagare i butiken. 

Det är föreningen Food2change som tar vara på 
osäljbara produkter från butiken, varje vecka. 
– Jag hörde talas om dem via kollegor på Ica Super-
market i Hagsätra och tänkte att det här måste jag 
kolla upp vidare, berättar Jessica Berg. 

Butiken samlar funktionella men osäljbara varor på 
en särskild plats i mejerikylen. Det handlar alltså 
om transportskadade kolonialvaror, färskvaror med 
skönhetsfläckar eller med kort datum och liknande. 
– Det bästa är att vi i butiken inte behöver göra något 
mer, vi spar massor av tid och även sopor jämfört 
med tidigare, då vi stod och hällde ut exempelvis 
yoghurtförpackninger, en i taget efter en datum- 
smäll, säger Jessica Berg.

”Det känns jättebra i magen att varorna räddas av våra  
hjälte-medlemmar”, säger Jessica Berg, Ica Nära Rösjöhallen.

TVÅ ”SVINNBRA MILJÖHJÄLTAR” från föreningen delar upp 
varorna till ett antal behövande i närområdet. 
– De sköter utlämningen smidigt utanför butiken, de är 
verkligen suveräna, säger Jessica Berg, initiativtagare  
på Ica Nära Rösjöhallen.
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”Hållbarhet en 
självklarhet”

Ica Maxi Lindhagen har antagit ett handlingsprogram inom hållbarhet.  
– En målsättning är att minska energianvändningen med 30 procent, 
säger Ica-handlare Mats Larsson. 

– Vi har antagit den interna devisen ”hållbarhet  
en självklarhet” och formulerat ett konkret hand-
lingsprogram för att åtgärderna verkligen ska  
bli genomförda. 

– När det gäller åtgärder som kunden inte ser  
så handlar det mycket om energieffektivisering,  
vi byter ut hela kylanläggningen efter elva år,  
inte enbart på grund av de nya koldioxidkraven.  
Vi deltar i ett energioptimeringsprogram tillsam-
mans med Energimyndigheten, en konsultfirma 
och flera ytterligare Maxi-butiker i Stockholms-
området, målsättningen är att minska energi- 
användningen med 30 procent. 

– När det gäller åtgärder riktade mot kunden  
så handlar det mycket om att vi bejakar trenderna 
framförallt inom vego-området där vi utvecklar 
och bygger in sortimenten på avdelningarna.  
Vi jobbar mycket med lokalproducerat inte minst 
inom samarbetet ”Maxi älskar lokalt”. Det gäller 
att hitta rätt sätt att jobba med lokala varor, det 
är inte helt enkelt och det får inte bli för många 
mellanhänder. 

– Skyltningen är oerhört viktig för att hjälpa  
hunden att göra hållbara val, det gäller att vara 
tydlig men utan pekpinnar, gärna med glimten  
i ögat, avslutar Mats Larsson.  n

Soltak
Willys kommer under våren att installera solcellsanläggningar på taket till sex av sina butiker.  Anläggningarna kommer att producera el som motsvarar uppvärmningen av upp  till 237 villor.

Skippar fönstren
Coop har beslutat att byta 

ut brödpåsarna med plastfönster 

till förmån för brödpåsar som  

är tillverkade helt i papper.  

Därmed ska Coop minska sin 

plastförbrukning med cirka  

30 ton per år.

Plasta la vista!
Ica byter över 200 förpackningar  

för sitt färska kött. De nya förpackningarna, 

som är tillverkade av återvunnen plast,  

minskar plastförbrukningen med 60 ton årligen 

jämfört med de tidigare förpackningarna.  

Ica har även släppt en kort video om plast  

och plaståtervinning, ”Plasta la vista!”.

Mycket att rädda

Matsvinnet har ökat med 

204 procent sedan 1960 och 

50 procent sedan 1990. 

De årliga koldioxidutsläppen 

från matsvinn motsvarar 

tre miljoner bilar.
Källa: Karma

Appen täppte 
till svinnet 
Hemköp Hornstull har skördat 
nya framgångar när det gäller 
kampen mot matsvinnet tack 
vara appen Whywaste.

STOCKHOLMSHANDLAR’N GES UT AV STOCKHOLMS LIVSMEDELSHANDLAREFÖRENING (SLHF) 
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24Häggviks nya storbutik  64SLHF bygger vidare 74Köttlegendaren 

  
 på Akademien  Arnold Nilsson
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HEMKÖP HORNSTULL:

Så blev vi 
miljöbästa 

butiken 
Sid 5

EN  T IDN ING  FRÅN  STOCKHOLMS  L IVSMEDELSHANDLAREFÖREN ING     ÅRGÅNG  35

BUTIKEN UPPMÄRKSAMMADES för sitt miljöarbete  
även i förra numret av tidningen, butikschef 
Andreas Frick till höger i bild, bredvid affärs- 
chefen Mikael Dahl. 

Butiken har jobbat med appen i ett drygt halvår. 
Från början handlade det om att mata in alla 
artiklar i systemet, och även förprogrammera upp-
gifter om i hur god tid man vill ha en varning från 
systemet innan varan går ut, artikel för artikel.
– Ganska snart formade systemet topplistor som 
också är till god hjälp när vi rensar ut hyllvärmare, 
säger Andreas Frick, butikschef.  

När appen varnar finns det oftast tid att vidta 
andra åtgärder än utförsäljningar.
– Appen har hjälpt oss att sänka både svinn-  
och utförsäljningskostnader, därmed har vi även 
sparat avfallskostnader, säger Andreas Frick.  

Hemköp Hornstull utnämndes till Årets ekobutik vid 
Dagligvarugalan och butiken uppmärksammades 
även med ett reportage om miljöarbetet i förra 
numret av Stockholmshandlar’n.

Som sista åtgärder för att rädda varor kan Hemköp 
Hornstull ändå välja utförsäljningar, eller att ta vara 
på varorna i butiksköket till den populära varm-
matsbuffén.
– Vi slänger knappt något nuförtiden, avslutar 
Andreas Frick.  n

MATS LARSSON, Ica Maxi Lindhagen.
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Ica Supermarket 
Hägerstensåsen
Handlare: Adigoni Daravinga.
Omsättning: 85 miljoner kronor netto  
(rullande tolv månader).
Butiksyta: 800 kvadratmeter, varav  
620 kvadratmeter säljyta. 
Antal anställda: 31.
Antal kassor: 4.
Öppet: 8–22 må-fre, 9-22 lö–sö.

STÄNDIG FÖRNYELSE. Handlarfamiljen  
planerar redan nästa stora ombyggnad av  
butiken. Ica-handlare Adigoni Daravinga, 
mitten, driver butiken tillsammans med 
sonen Thomas Liouliacis och dottern 
Peggy Liouliacis. 
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Familjen storsatsar  
och förnyar butiken 
uppe på Åsen

ICA-HANDLAREN CHRISTOS LIOULIACIS hade vänt en 
problembutik i Eskilstuna och jobbat som konsult på 
Rimi när han fick chansen att ta över Rimi uppe på 
Hägerstensåsen, 1997. Familjen flyttade till Stockholm, 
barnen växte upp i butiken som konverterade till Ica 
Supermarket 2003. 

Christos Liouliacis drev butiken fram till den ödesdigra 
dagen då han plötsligt avled till följd av en hjärtattack 
under en familjesemester i Thailand. Hustrun Adigoni 
hade stöttat i butiken som medarbetare. 
– Min första impuls var att sälja butiken. Senare kom 
jag fram till att jag inte orkar förlora en familjemedlem 
till, berättar Adigoni Daravinga.

Adigoni lade upp en utbildningsplan tillsammans  
med Ica och hon kunde godkännas och upptas som 
medlem i Ica-handlarnas Förbund.
– Att driva butiken blev ett sätt att bearbeta sorgen, 
men det var inte lätt. Jag hade inte klarat det utan  
stöd från medarbetarna i butiken och från många  
goda vänner inom Ica, säger Adigoni Daravinga.

Nu driver hon butiken tillsammans med sonen Thomas 
Liouliacis, butikschef, och dottern Peggy Liouliacis, 
färskvaruchef. Thomas Liouliacis anslöt till mamma  
i butiken så fort han avslutat gymnasiet, Peggy  
Liouliacis som är två år yngre, gjorde likadant när  
det blev så dags. 
– Pappa hade styrt bort mig från butiken lite grand, 
han ville att jag skulle börja på Handels. När jag började 
jobba för fullt i butiken 2013 var det framförallt för att 
jag ville hjälpa mamma, säger Thomas Liouliacis.

– Nu har jag förälskat mig i entreprenörskapet,  
i dag vill jag bli Ica-handlare stenhårt, fortsätter han. 

Peggy Liouliacis började jobba med färskvaror direkt 
efter gymnasiet, nu har hon byggt in en helt ny deli-
avdelning i butiken. 

– Färskvaror är det jag brinner för, det var jättekul  
att starta delin från grunden. 

ÅTERKOMMANDE FÖRNYELSER har blivit handlar- 
familjens signum, och investeringarna har mottagits 
väl av den moderna och hippa yngre kundkretsen på 
Hägerstensåsen.

Hela kassalinjen byttes ut 2013 varpå kolonial total- 
förnyades innan det var dags att genomföra alla 
kylkonverteringar, 2015.

Förnyelsetakten var fortsatt hög även under åren  
som följde, 2018 förberedde butiken ett avslut  
som postombud.
– Vi kände att vi måste lägga till något i stället 
när vi tog bort posten. Men planeringen ledde  
till en dominoeffekt, plötsligt ritade vi på en  
helt ny butik, säger Thomas Liouliacis.  

Frukt och grönt och övriga färskvaror fick dubblerad 
yta. Kolonial behövde därmed ny inredning,  
återigen. Familjen investerade cirka sex miljoner 
kronor totalt.
– I och med ny konkurrens i området satsade  
vi på en butiksunik inredning och kommunikation, 
färgval och belysning. Detta för att särskilja oss 
från konkurrenterna och skapa en miljö som är mer 
anpassad till området, säger Thomas Liouliacis.

Förnyelserna har ofta syftat till att få in fler artiklar  
till den nyhetshungriga kundkretsen, utan att butiken 
för den skull får upplevas som trängre. 

Rimi-stämpeln följde med butiken ganska länge,  
innan storsatsningarna på färskvaror. 
– Butiken har utvecklats med området, men vi vill  
fortfarande erbjuda bra klipp, alla kunder vill göra  
en god affär i butiken, det gäller oavsett storlek  
på plånboken, säger Thomas Liouliacis. 

ERFARENHETEN ÄR ATT alla investeringar och förnyelser 
har gett stark utväxling på Hägerstensåsen. Omsättningen 
har utvecklats från 28 nettomiljoner då Christos klev in  
i Rimi-butiken 1997, i år är prognosen 90 miljoner kronor.
– Jag tror att vi kan nå det långsiktiga målet 100 miljoner 
kronor inom ett par år, säger Adigoni Daravinga.

Den senaste totalförnyelsen har knappt hunnit sätta 
sig innan familjen är igång med att planera nästa 
stora ombyggnad, den här gången ska det förhopp-
ningsvis ske genom en utbyggnad, om allt går i lås 
enligt planerna.  
– För mig som mor har det varit en väldigt fin tid de 
senaste åren, då jag har förnyat butiken tillsammans 
med mina barn, avslutar Adigoni Daravinga.  n

Familjen bakom Ica Supermarket Hägerstensåsen tvingades  
till en omstart efter det nattsvarta året 2012, då maken,  
pappan och Ica-handlaren Christos Liouliacis hastigt gick bort.  
De ständiga förnyelserna ger nu stark utväxling på försäljningen, 
100-miljonersvallen är inom räckhåll.

HANDLARE PÅ TILLVÄXT? Adigoni Daravingas sonson  
Maximilian, fyra månader, i vagnen. Maximilians 
storebror Christos övertog tidigare maken och Ica-
handlaren Christos Liouliacis förnamn. Maximilians 
farfars föräldrar arbetskraftsinvandrade från  
Grekland på 1960-talet. 

”Min första impuls  var att sälja butiken. Men jag kom fram till att jag inte orkade förlora  en familjemedlem till.” Adigoni Daravinga, Ica Supermarket Hägerstensåsen.
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Maxat med  
NY-inspiration

SLHF-
Boka in kommande aktiviteter:

• 4 mars: Miljö- och hållbarhetsseminarium 
 med Envima, Villa Adolfsberg.

• 25 mars: Seniorernas påskfest, 
 Villa Adolfsberg.

• 1 april : Seniorernas vinprovning,  
 ”Medelhavets okända röda pärlor”, 
 Villa Adolfsberg.

• 25 april : SLHF:s årsmöte och årsfest
 på Berns.

• 27 maj : Vårfest, Villa Adolfsberg.

• 4–7 juni : Vinresa och vandring mellan 
 Lombardiets bästa vingårdar.

kalendarium

FYRA HELA DAGAR PÅ PLATS i New York bjöd på ett 
fullspäckat program med mängder av studiebesök.  
Ett besök hos Stew Leonard’s var en av höjdpunkterna.

– Kedjan fokuserar ju väldigt mycket på service  
och kundbemötande, det händer något i varje hörn 
av butiken. Vi fick ett jättefint mottagande av Stew 
Leonard Jr och vi hade ett seminarium i butiken  
om service och kundbemötande, berättar SLHF:s 
ordförande Catharina Berg.  

Medlemsresan till New York blev en jackpot när det gäller nya intryck  
och inspiration från toppskiktet av butiker och restauranger i staden.

STEW LEONARD’S BUTIK var en av höjdpunkterna  
när 35 SLHF:are tankade inspiration i New York.

Nytt från Seniorklubben
Nu ser vi fram emot spa-resan till Grisslehamn 
den 10 mars och även påskfesten, väl mött  
i vårsolen! 

Ett tips är att redan nu planera in höstresan  
som genomförs mellan den 30 september och 
den 7 oktober, det blir en spännande flod- 
kryssning på Rhen mellan Remich i Luxemburg 
och Strasbourg i östra Frankrike.

Olavi Ruuskanen Peldán,  
ordförande i Seniorklubben.

Välkomna! 
SLHF välkomnar varmt  
sex nya medlemmar:  

• Beatrice Zell, Ica Nära Klingsta 
• Stefan Arnkvist, Ica Nära Trevehallen
• Nico Hamdo Mulic, Ica Supermarket Husby
• Robert Westerlund, Ica Nära Bonden
• Rose-Marie Lindberg, Ica Supermarket  
 Fridhemsplan
• Fredrik Kjellqvist, Ostbutiken Odengatan
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Cirka 35 deltagare följde med på resan, en härlig 
blandning av handlare och medarbetare från Hemköp 
respektive Ica. 
– Vi hade en jättetrevlig samvaro med väldigt mycket 
butikssnack och nätverkande, många nya kontakter  
knöts och det talas redan om att vi måste få till en 
återträff med hela gänget, säger Catharina Berg.   n

SHOWGRUPPEN MADE IN SWEDEN kommer att sätta 
Berns i gungning. 

Missa inte årets fest! 
SLHF:s årsmöte och årsfest arrangeras 
återigen på anrika Berns, det blir en 
kväll man inte vill missa.  

Det blir en fullmatad kväll att avnjuta till-
sammans med många glada stipendiater  
och branschkollegor. Valet föll återigen  
på Berns anrika salonger. 
– Det blev så bra förra året helt enkelt,  
därför vill vi fortsätta. Det pålitliga show-  
och coverbandet Made in Sweden står för 
underhållningen, det blir ett jäkla drag,  
säger vd Peter Reneström.   n

Anmälan senast 7 april till bokning@slhf.nu  
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