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EN TIDNING FRÅN STOCKHOLMS LIVSMEDELSHANDLAREFÖRENING

Butiken
blödde
80 procent
Sidan 4

24SLHF:s partner:

6–7441 stolta stipendiater

84Annorlunda årsmöte

”Redo att trycka på start”				

Nästan allt
satt på paus
– men fingret vilar på startknappen
SLHF FÖRBEREDER OMSTART

av alla delar av verksamheten,
inte minst gäller det storsatsningarna inom miljö och
hållbarhet.
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Pandemin satte i stort sett hela verksamheten på paus.
Men SLHF förbereder en rejäl omstart av alla delar så snart
omständigheterna tillåter, förhoppningsvis så tidigt
som möjligt i höst.
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ISABELLE WREDE, miljö- och hållbarhetskonsult på

med nya hållbarhetspartnern Envima i februari
och mars, enligt vd Peter Reneström.
– Vi presenterade de skräddarsydda uppläggen för
att butikerna ska kunna göra rätt saker utifrån egna
förutsättningar när det gäller att positionera inom
hållbarhet. Gensvaret från butikerna var starkt innan
smittan kom och fokus förflyttades av naturliga skäl.

Envima, betonar att företaget är tillgängligt för
medlemsbutikerna även i dagsläget.
– Vi jobbar mot några butiker nu också, även
om butikerna har mycket annat att stå i så går
det att göra en del bakgrundsarbete så att man
står med fingret redo på startknappen så snart
förutsättningarna blir normala igen.

– Nu måste vi göra en rejäl omstart i höst och
vi återkommer med ett nytt seminarium även om vi
inte kan sätta något datum ännu, säger Peter
Reneström.

– Även om mycket är satt på paus så fortgår det
aktiva samarbetet med SLHF, vi jobbar för fullt med
att forma olika nätverk och andra förberedelser,
det ska bli jättekul att dra igång igen så fort vi får
möjligheten, avslutar Isabelle Wrede. n

Foton: Envima

ISABELLE WREDE, Envima.

SLHF FICK TILL EN MYCKET BRA START på samarbetet

SLHF-Akademien
startar om med
exklusivt erbjudande

NÅGRA RADER FRÅN VD

Alla anmälda till vårens inställda utbildningar garanteras
utbildningsplatser i höst i stället.
Nu riktar SLHF även ett urstarkt erbjudande till butikerna
för att säkerställa en rivstart när tiden är inne.

”Vi kan inte utesluta att den spridning
av covid-19 som drabbade världen och
Sverige under början av 2020 får resultat
och verksamhetsmässiga konsekvenser.”

SLHF-AKADEMIEN STÄLLDE IN en rad utbildningar under

början av pandemin, alla deltagare garanteras plats
så snart som möjligt.
– Butikerna fick fullt upp med annat och ingen visste
ju hur allt skulle utvecklas, säger Björn Persson,
utbildare och grundare av Boosta, SLHF:s partner
inom ramen för SLHF-Akademien.
Några utbildningar har ändå kunnat genomföras,
med försiktighet och med strikt social distans.
– När det gäller Butiksekonomi-utbildningen så var
alla deltagare eniga om att de ville fullfölja och
det har fungerat väldigt bra.
BJÖRN PERSSON BETONAR också att det finns

möjlighet att skräddarsy utbildningar för mindre
grupper och ute i butikerna, för att minimera risken
för smittspridning.
– Allt går att genomföra direkt i butik, alla är
välkomna att ta kontakt med mig med önskemål
så tar vi fram en generöst rabatterad offert,
lovar Björn Persson.

Boosta skruvar just nu på den inställda diplomutbildningen och storsatsningen Miljö/hållbarhet/
ekologi, tillsammans med SLHF och i samråd
även med Envimas experter.
– Vi vänder och vrider på upplägget för att det ska
landa perfekt i butikerna, för att skapa den bästa
tänkbara medarbetarnyttan och även kundnyttan,
avslutar Björn Persson. n

Prova påerbjudande
SLHF ERBJUDER BUTIKERNA KURSANMÄLAN och
deltagande för en person helt utan kostnad till
de populära snabbutbildningarna ”Matfoto för
sociala medier” den 27 oktober och ”Nybörjare
frukt och grönt” den 23 november.
PRINCIPEN FÖRST TILL KVARN GÄLLER, taket är

20 deltagare per kurs.
– Snabbutbildningarna är jättebra och
fulladdade med nytta. Erbjudandet är skapat
för att öka trycket i omstarten och vi vet att
när man har deltagit på en snabbutbildning,
då vill man ofta anmäla sig till ytterligare en
utbildning, säger vd Peter Reneström.
Anmälan: bokning@slhf.nu

Tack för det
fina arbetet
i butikerna!

Denna mening var det sista jag skrev i förvaltningsberättelsen till årsredovisningen för 2019 i slutet
av mars, tyvärr blev det inte bara så, det blev
”extra allt” på alla möjliga sätt under våren.
Handlarna i våra butiker har snabbt anpassat sig till
den nya verkligheten bland annat genom utveckling
av e-handel, varuplock och hemleverans av varor
(precis som förr), spritning av känsliga ytor och
”egna” öppettider för utsatta grupper.
I SLHF-verksamheten har allt stängts ner,
såsom seminarier, utbildningar, möten, bridge,
fester, medlemsuthyrningar och externa uthyrningar.
Det vi nu gör är att försöka starta om verksamheten
under hösten med utbildningar, miniseminarier
och uthyrningar till medlemmar. Våra festligheter
i form av surströmming, kräftfest, seniorfester
kommer troligen att vara svåra att genomföra,
ni kommer att kunna läsa om detta på hemsidan
och eventuella inbjudningar. Vi har givetvis fullt
fokus på att mildra effekterna för SLHF både
ekonomiskt och verksamhetsmässigt.
För att kicka igång våra korta utbildningar kommer
vi att bjuda in till kostnadsfria utbildningar under
hösten, läs mer här intill på tidningsuppslaget.
Sist men inte minst viktigt, alla era stipendiater
kommer att uppmärksammas och firas vid ett
senare tillfälle.
Tack för det fina arbetet ni gör i butikerna denna
underliga tid, hoppas ni alla får en härlig sommar
trots allt!

Nytt från Seniorklubben
Allt hänger i luften men vi hoppas förstås att livet ska normaliseras för oss 70-plussare
så fort som möjligt.
Vi får se hur det går med surströmmingsfesten, kräftfesten och skaldjursfesten.
Vi får avvakta vidare besked från myndigheterna, det viktiga är att alla
tar hand om sig på bästa sätt, jag hoppas att alla mår bra och att
vi ses igen så snart som möjligt!
Trevlig sommar!
Olavi Ruuskanen Peldán, ordförande i Seniorklubben.
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Så tacklar medlemsbutikerna krisen i vardagen
En del butiker säljer som vanligt, en del till och med bättre.
Men det gäller långt ifrån alla. Inget är som vanligt hur som helst,
sedan coronaviruset slog klorna i hela samhället under senvintern.

Foton: Martin Rosengren

Här följer vittnesmål från tre handlare om hur man
hanterat situationen hittills.

T-SNABBEN vid Tekniska högskolans tunnelbana
har tappat 60 till 80 procent till följd av
coronakrisen. Permitteringar har ändå kunnat
undvikas tack vare överflyttningar av personal
till övriga butiker inom butiksbolaget.

”Som tur är har vi fler butiker”

Foto: Foodmarket

FRANK THELIN, T-SNABBEN MED FLERA:
T-Snabben vid Tekniska högskolans tunnelbanestation
har tappat 60 till 80 procent av försäljningen till följd
av coronakrisen.
– Som tur är har vi fler butiker och vi har sluppit
permitteringar eftersom vi har kunnat flytta personal
mellan butikerna i stället, säger Frank Thelin.

I butiksbolaget ingår Hemköpsbutikerna Huddinge
centrum, Matbörsen Snättringe, Sköndal, Huvudsta
centrum samt Älvsjö.

– SL själva uppmanar ju alla att i möjligaste mån
undvika resor med kollektivtrafiken, säger Frank
Thelin.

T-Snabben har minskat öppettiderna och har inte
fått något stöd från hyresvärden SL.

Hemköp Huddinge centrum tappade 20 000 kunder
i april, men tappade ändå inte försäljning i och
med högre snittköp.

Ingen hyresrabatt?
– Nej, ingenting, rabatterna omfattar inte dagligvaruhandeln eftersom vi anses klara krisen bra,
men det gäller ju inte butiker i kollektivtrafiklägen,
jag vet flera som har det riktigt tungt nu.

”Jag vet flera
som har det riktigt
tungt just nu”
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Hemköp Älvsjö ökar omkring 30 procent just nu.
– Folk handlar ju där de bor nu och vi har ett
nyinflyttat bostadsområde intill butiken.
Inledningsfasen av krisen slet hårt på alla medarbetare, berättar Frank Thelin.
– Alla som var på plats fick jobba mer än dubbelt
så hårt under bunkringsfasen, samtidigt som vi
hade en dubblering av sjukfrånvaron, det var väldigt
ansträngande, avslutar Frank Thelin. n

”Missade chansen att öka online”

Butiken installerade plexiglas i kassan tidigt, innan
det blev en allmän branschrekommendation.
– Vi har en luftig butik och vi har tagit bort en del
pallexponeringar för att skapa ännu mer rymd och
för att göra det lätt att undvika trängsel. Vi öppnar
även butiken en timme tidigare för riskgrupper, från
klockan sju, det har fungerat väldigt bra, säger
Thomas Bergman.

Ica Supermarket Salem har inte heller haft några
särskilda problem när det gäller sjukfrånvaro.
– Sjuktalen har inte varit högre än vanligt, det är
jättefint att flertalet lyckats hålla sig friska och
att alla har gjort ett fantastiskt jobb för att tackla
situationen.

” Vi öppnar även butiken
en timme tidigare för
riskgrupper ”

Varuförsörjningen var det stora problemet alldeles
i början av krisen, Thomas Bergman noterar även
att butiken tycks ha gått miste om chansen att öka
volymerna inom Ica Online.
– När jag har kollat i systemet så har det varit
fullbokat hos oss, samtidigt som det funnits lediga
leveranstider hos större kollegor, jag vet inte riktigt
hur systemet har prioriterat i den här situationen,
säger Thomas Bergman. n

Foton: Ica Supermarket Salem

THOMAS BERGMAN, ICA SUPERMARKET SALEM:
Butiken har klarat utmaningarna bra hittills och
försäljningen är intakt trots att det är färre kunder i
butiken.
– Det är tydligt att man handlar omkring en gång i
veckan i stället för flera gånger, säger Ica-handlare
Thomas Bergman.

Thomas öppnar Kvantum Söder
Efter elva år i Salem blir Thomas Bergman den Ica-handlare som får äran att inviga storsatsningen
Ica Kvantum Södermalm, på Magnus Ladulåsgatan nära Medborgarplatsen.
– Det ska bli särskilt roligt att jobba mot den trendkänsliga kundkretsen i innerstaden. Vi är ödmjuka
inför att konkurrensen är stentuff på Söder, men vi ska landa in på en försäljning över 200 miljoner
kronor netto så fort som möjligt.
Invigningen av den cirka 3 300 kvadratmeter stora butiken är planerad till mitten av oktober.
– Vi ser fram emot en stark öppning även om världsläget skulle bestå, butiksläget är inte så coronautsatt i och med att det finns många boende i området, avslutar Thomas Bergman. n

LUFTIG BUTIK, ”Vi har tagit bort en del pallexponeringar

för att göra det lätt att undvika trängsel”, säger
Thomas Bergman.

”Vi var snabbfotade och agerade tidigt”

Foto: Ica Nära Kallhäll

JOAKIM ENERSTRAND, ICA NÄRA KALLHÄLL:
Ica Nära Kallhäll har inte tappat försäljning
nämnvärt, trots att trafikbutiken ligger i anslutning
till pendeltåget som ju har tappat mängder av
resenärer.
– Vi var snabbfotade och vidtog många åtgärder
tidigt för att bromsa tappet, bland det första vi gjorde
var att köpa en skåpbil och erbjuda hemleveranser
i hela kommunen, ledtiden blev ju snabbt uppåt
tre veckor via Ica Online och övriga nätaktörer.

ICA-HANDLARE JOAKIM ENERSTRAND agerade snabbt
i början av krisen och köpte in en skåpbil, Ica Nära Kallhäll
erbjuder nu hemleveranser till privatkunder och företag
i hela kommunen.

Ica Nära Kallhäll kan därmed erbjuda mycket hög
flexibilitet och servicegrad, med hemleverans dagen
efter ordermottagande. Butiken har även satsat
på att knyta till sig företagskunder med hjälp av
olika erbjudanden till dem.
– Vi har hjälpt kunderna med det mesta, alla är inte
vana vid e-handel, alla har inte ens Swish eller
Bank-id, men till oss kan man ringa in en order eller
mejla en lista, säger Joakim Enerstrand.

”...alla har inte ens
Swish eller Bank-id,
men till oss kan man
ringa in en order
eller mejla en lista”
Det låter som en dyr hantering?
– Ja, kostnaderna har ökat på det hela taget,
vi städar ju också noggrannare och oftare och har
ökat timantalet.
– Klart att vi också är drabbade av krisen men vi har
ändå försökt sätta in åtgärder för att hantera allt så
gott det går och hjälpa till med vad vi kan, avslutar
Joakim Enerstrand. n
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Miljonregn

över medlemsbutikerna
Utbildningsstipendier till ett
värde av nära 1,8 miljoner
kronor har tilldelats
41 stolta stipendiater.

TYVÄRR KUNDE DET JU INTE BLI den sedvanliga
strålglansen kring årets stipendieutdelning.
– Vi är såklart ledsna att vi tvingades till ett
asketiskt årsmöte och en inställd fest, men planen
är att bjuda in dubbla kullar med stipendiater till ett
utökat årsmöte och en sprakande årsfest nästa år i
stället, säger SLHF:s vd Peter Reneström.

Troligen kan det även bli inställningar och
förseningar när det gäller själva utbildningarna,
årets stipendieutbildningar är tänkta att genomföras
2020-2021.
– Skulle någon utbildning bli så sen som 2022 så
måste stipendiaten kontakta kansliet så löser vi det,
avslutar Peter Reneström. n

”Trivseln i gruppen viktigast”
Martin Thiberg, färskvaruansvarig på Ica Nära Finnboda, ska fördjupa ledarskapet med hjälp av SLHF-stipendium.
– Det är jättespännande med gruppdynamik, hur man kan få människor att växa när man jobbar i team.
MARTIN THIBERG HAR REDAN MÅNGÅRIG erfarenhet

från butik, trots att han bara är 22 år. Han jobbade
extra i sin farbrors Ica-butik i Karlskrona från tidiga
år, vid fyllda 16 och efter flytt till Stockholm blev det
extrajobb på Ica Nära Karlaplan.
– Jag älskar det där med köp och sälj och att hitta
rätt sortiment till kunderna.

MARTIN THIBERG,

färskvaruansvarig
på Ica Nära Finnboda.

Efter universitetsstudier inom ekonomi och
marknadsföring väntade ett nytt jobb på Ica Nära
Finnboda hos Ica-handlare Susan Bardevik, som
dessförinnan var Martin Thibergs butikschef på
Karlaplan.
Nu väntar Ica Skolans Utbildning Grupp och
Ledarskap, UGL, tack vare SLHF-stipendiet.
Ett till synes perfekt steg för Martin Thiberg som
är intresserad av allt som handlar om hur man får
ut det mesta av ett team som jobbar tillsammans.
– Trivseln i gruppen är det viktigaste, och att alla
brinner för jobbet.

Foton: Privat

Vad ska utbildningen leda till?
– Jag vill bli tryggare vad det gäller hantering av
personalansvar, gruppdynamik och konflikter.
Jag vill också få en ökad självkännedom.
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– Att få avdelningsansvar i en större butik skulle jag
önska som nästa karriärsteg. Längre fram skulle jag
även kunna tänka mig att jobba centralt inom Ica, till
exempel med marknadsföring. Ica är en organisation
som jag är stolt över att vara en del av, säger Martin
Thiberg. n

Foton: Privat

Butikslivet ett lyckokast
Marie Turesson är restaurangtjejen som hittade hem till ”familjen”
på Hemköp Hornstull. Nu väntar en butikschefsutbildning tack vare SLHF.
– Jag vill utveckla mig på alla plan men jag vill vara kvar i butiken,
jag trivs som fisken här.

livet blev ett riktigt lyckokast, Marie Turesson startade
på Ica Maxi Nacka innan det bar vidare till Hornstull.
– Jag hade en hatkärlek till restaurang tidigare, för
mig är butiken det idealiska, nu har jag bättre villkor
och arbetstider samtidigt som jag får fortsätta jobba
med det jag brinner för.
– Jag älskar mat och dryck och att experimentera.
Marie Turesson, i dag säljledare deli, chark och ost,
talar varmt om gänget på Hemköp Hornstull.
– Vi kallar oss ”Familjen Hemköp”, vi är ett familjärt
gäng i en otroligt mysig butik, jag trivs som fisken
i vattnet här.

Drömmer
om att få
köra eget

Marie ser fram emot att utbildningen ska stärka
henne inom många olika områden.
– Jag vill utveckla mig själv på alla plan och
ta vara på chansen att lära mig så mycket som
möjligt, inte minst när det gäller sortiments- och
produktutveckling och personalfrågor.
– Omständigheterna är ju tråkiga nu, vi har stängt
ner vår härliga varmmatsbuffé och jag hade sett fram
emot att ta emot stipendiet på Berns. Men det här
innebär hur som helst något väldigt hoppfullt som är
värt att se fram emot, avslutar Marie Turesson. n

Foton: Privat

ÖVERGÅNGEN FRÅN RESTAURANGKARRIÄREN till butiks-

EMIL JAKOBSSON,
Ica Supermarket Globen,
drömmer om en egen butik.

Emil Jakobsson, Ica Supermarket
Globen, har erhållit stipendium
för att läsa FLU.
– Jag jobbar varje dag mot drömmen
om att få ha en egen butik.
EMIL JAKOBSSON ÄR GOTLÄNNINGEN som flyttade till

Stockholm för att läsa på KTH. Tidigare hade han
sommarjobbat på Ica Maxi i Visby vilket kvalificerade
för extrajobb på Ica Kvantum Sickla vid sidan av
ingenjörsstudierna.
Butiksjobbet tog emellertid alltmer fokus och Emil
tog en paus från studierna, för att senare landa i en
helhjärtad satsning på butikskarriären.
– Jag fick en jättebra tjänst som jouransvarig i Sickla,
med en utbildningsplan som gick ut på att jag skulle
lära mig alla avdelningar.

Under slutet av Ica Skolans Butiksledarutbildning,
BLU, kom Emil i kontakt med Ica-handlare Göran
Andersson på Ica Supermarket Globen, där han fick
chansen att testa vingarna som butikschef.
– Det var ett naturligt steg för två år sedan, butiken
skiljer sig från Ica Kvantum Sickla på många sätt
och jag har fått lära mig mycket nytt.
Och nu är det alltså fullt fokus på Ica Skolans
Företagsledarutbildning, FLU, tack vare
utbildningsstipendium från SLHF.
– FLU blir ett stort steg som ska stärka mig i det
dagliga arbetet, jag jobbar varje dag mot drömmen
om att få ha en egen låda.
Vad är det som lockar mest?
– Drömmen om att bli handlare handlar ju om att få
ta egna beslut, efter egna värderingar. Det vore skönt
att få köra sitt eget race. n

MARIE TURESSON, Hemköp Hornstull,
ser fram emot butikschefsutbildningen.

2020 års SLHF-stipendiater,
redovisade inom respektive stipendiefond, utan inbördes ordning:
• ICA-SKOLANS STIPENDIUM:
Emil Jakobsson, Ica Supermarket Globen, Emma Östberg,
Ica Nära Aspudden.
• BOOSTA MAT & SÄLJS STIPENDIUM:
Petra Eriksson, Hemköp Lidingö Brevik.
• STIFTELSEN MILLI OCH CARL PALMÉRS TESTAMENTSFOND:
Marie Turesson, Hemköp Hornstull, Oscar Palmaer, 		
Ica Supermarket Bro, Jennie Johansson, Hemköp Hornstull,
Gustav Hedman, Ica Maxi Häggvik, Emma Hertz, Ica Maxi
Häggvik, Jessica Hammarström, Ica Maxi Lindhagen,
Sandra Nilsson, Ica Nära Rudboda, Linn Wåhlin, Ica
Supermarket Kringlan, Alexander Larsson, Ica Supermarket
Solbo, Morgon Kjellgren, Hemköp Hornstull, Fredrik Lundell,
Ica Kvantum Åkersberga, Rasmus Schaffert, Ica Kvantum
Åkersberga, Adam Westerling, Ica Supermarket Sjöstaden.
• STIFTELSEN SIGURD JOHANSSONS STIPENDIEFOND
+ SMÅFONDERNA:
Morgan Hammarborg, Ica Supermarket Hässelby torg,
Jessica Legnelius, Ica Supermarket Salem, Oscar Stevelind,
Ica Supermarket Salem.
• STIFTELSEN OTTO OCH ELSA RIETMANNS STIPENDIEFOND:
Hampus Karlkvist, Hemköp Bredäng, Simon Pettersson,
Hemköp Bredäng.
• VIKTUALIEHANDLARNAS BIDRAGSKASSA:
Martin Thiberg, Ica Nära Finnboda, Werner Jacoby,
Ica Supermarket Södra Station, Barbara Anna Czerwionka,
Ica Kvantum Tyresö, Richard Ahlén, Ica Nära Näsbydal,
Martin Pilestål, Ica Supermarket Aptiten, Linn Wennergrund
Wahl, Ica Supermarket Fridhemsplan, Julia Hammarsten,
Ica Supermarket Hagsätra, Tarjei Kaasa Slemmelid,
Sabis Fältöversten, Alexander Darnakas, Hemköp Älvsjö,
Sofia Söderberg, Ica Kvantum Täby Centrum, Ali Asardzhiev
Serjetin, Ica Nära Gärdet, Jennie Svensson, Ica Supermarket
Aptiten, Amina Bradaric, Ica Supermarket Högdalen,
Niklas Zettergren, Ica Supermarket Kungsholmstorg,
Anko Boskma, Ica Supermarket Saltsjöbaden, Linnea Billgren,
Ica Supermarket Fridhemsplan, Louise Lindström, Ica Kvantum
Täby Centrum, Therese Prohorenko, Ica Supermarket Ektorp,
Axel Ek, Ica Supermarket Fältöversten, Olle Ragfelt Lundell,
Ica Supermarket Skogås. n
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Förnamn Efternamn / Förnamn Efternamn
Företagsnamn
Adress
Adress
Postadress

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

Utglesat och annorlunda årsmöte
MAGNUS AGRELL avtackades

och lämnade styrelsen.

Val till SLHF-styrelsen

SLHF genomförde det uppskjutna årsmötet
den 30 maj på Villa Adolfsberg.

Foton: Martin Rosengren

SLHF:s styrelse består av följande ledamöter
fram till årsmötet 2021. Om ej annat anges
är ledamoten tidigare vald till 2021.
• Ordförande: Catharina Berg
(omval 2020–2022).
• 1:e vice ordförande: Ove Ekman
(nyval 2020–2021).
• 2:e vice ordförande: Fredrik Olsson
(nyval 2020–2022).
• Ledamöter: Ann Christin Grau
(omval 2020-2022), Jan Lindberg,
Hans Lundgren, Peter Frej
(nyval 2020–2022). Seniorklubbens
ordförande är ledamot enligt stadgarna.
• Suppleanter: Mikael Karlström
(nyval 2020–2022), Frank Thelin.
SENIORKLUBBENS STYRELSE

• Ordförande: Olavi Ruuskanen Peldán
(omval 2020-2022).
• Ledamöter: Börje Ahlén (omval 2020–2022),
Ulla Lundh, Kjell Andersson, Inga Svensson
(nyval 2020-2022).
• Suppleanter: Göran Sjöqvist, Kerstin
Öhman-Moberg (nyval 2020–2022).

TYVÄRR UTEBLEV JU DEN PLANERADE strålglansen

med fest på Berns och firandet av årets stipendiater,
av kända orsaker.
– Mycket välkomna till ett annorlunda årsmöte,
hälsade ordförande Catharina Berg.
Årsmötet samlade färre deltagare än vanligt och
därmed gick det bra att hålla den rekommenderade
sociala distansen. Vd Peter Reneström kunde summera
en fortsatt utökad verksamhet under 2019.
Bland mycket annat startade SLHF-Akademien
diplomutbildningen ”Butikskörkortet”, den första kullen
är nu examinerade och diplomerade.
SLHF:S MEDLEMSANTAL ÖKADE TILL 210 (192), antalet

medlemmar i Seniorklubben minskade till 143 (147).
Peter Reneström summerade en stabil föreningsekonomi.
– Intäkterna översteg för första gången 20 miljoner
kronor och resultatet blev 745 000 kronor efter skatt.
Magnus Agrell, Ica Supermarket Käppala, tidigare
förste vice ordförande, avtackades av Catharina Berg
och årsmötet. Han tackade i sin tur för sex spännande
år som han haft inom styrelsen.

ÅRSMÖTET LEDDES AV vd Peter Reneström och ordförande

Catharina Berg.

– Jag hade inte så stor erfarenhet av styrelsearbete
tidigare och jag har lärt mig jättemycket samtidigt
som jag har fått nya goda vänner, sa Magnus Agrell.
Mikael Karlström, handlare på Ica Supermarket
Kringlan i Södertälje, invaldes som ny medlem av SLHFstyrelsen. Han är handlare i Södertälje sedan 2017,
dessförinnan drev han Ica Supermarket Bredäng.
– Det ska bli spännande och jag är hedrad och stolt
över att valberedningen ville föreslå mig. n

MIKAEL KARLSTRÖM, Ica Supermarket Kringlan i Södertälje,

är ett nytt ansikte i SLHF-styrelsen.
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