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ICA NÄRA ESSINGEN BLEV UNDER FÖRRA HÖSTEN  
den allra första pilotbutiken att testa samarbete  
med uppstickaren Picsmart. Upplägget bygger på 
att kunderna i närområdet kan klicka hem butikens 
sortiment innan klockan 18.00, för fossilfri leverans 
samma dag, till samma priser som i butiken.
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Butikens smarta  
tillägg på nätet

ICA NÄRA ESSINGEN 
satsar på ett lokalt och 
fossilfritt e-handels-
alternativ tillsammans 
med Picsmart.

kunna klicka hem varor från fler lokala butiker. 
– Vi tror på ett levande lokalsamhälle, vi är en lokal 
medspelare som vill gynna den lokala handeln och 
vi kan hålla alla transporter fossilfria i och med  
de korta avstånden, säger Christopher Heybroek, 
grundare och vd.

FÖRETAGET KOMMER INOM KORT ATT LANSERA tjänsten 
i olika närförortsområden.
– Vi växer kraftigt och lägger just nu stort fokus på 
att leverera med hög kvalitet. Snart etablerar vi även 
utanför innerstaden och vi pre-lanserar tjänsten under 
julen då vi ska hjälpa till med julhandeln i tio nya 
lokalområden, säger Christopher Heybroek. 

Kostnadstäckningen sker med hjälp av en modell där 
butik och slutkund delar på avgiften. 
– Vi erbjuder butiken en lösning där man fortfarande 
tjänar pengar på e-handlade varor vilket gör modellen 
unik, avslutar Christopher Heybroek.  n

ANNA-LENA HESSELGREN, tillförordnad handlare  
Ica Nära Essingen. 

Christopher Heybroek, vd Picsmart. 

Ica Nära Essingen erbjuder ett snabbare och lokalare 
alternativ till e-handelskunderna i närområdet.
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– Samarbetet är ett snabbare, mer personligt och 
lokalt alternativ jämfört med när vi levererar från 
vårt centrallager. Dessutom speglar denna lösning 
de varor vi har i fysiska butiken, sortimentet blir 
därmed mer nischat, säger ställföreträdande 
handlare Anna-Lena Hesselgren.

Picsmarts shoppers plockar alla order i samarbets-
butikerna och levererar till slutkund med eldrivna 
lastbilar och cyklar. Picsmart sköter all vidare adminis-
tration och alla eventuella kundkontakter kopplade till 
leveranserna.
– Det är väldigt viktigt för oss att vi har en samsyn 
när det gäller kundbemötande och service, i och 
med att Picsmart lånar butikens varumärke, 
säger Anna-Lena Hesselgren.

PICSMART SAMARBETAR I DAGSLÄGET med ett tiotal 
dagligvarubutiker, Ica och Hemköp, och täcker hela 
innerstaden som är indelad i fyra lokalområden. 
Företaget planerar att starta samarbeten med olika 
typer av butiker för att kunden på ett bräde ska 
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FÖRENINGSÅRET 2020 fick ändå en riktigt bra start, 
enligt Catharina Berg.
– Året började väldigt fint med julgransplundringen 
och studieresan till New York, en fantastisk och 
engagerande resa med många nya ansikten och 
där många nya kontakter också knöts. Resan blev 
även startskottet för satsningen på hållbarhet och 
miljö med seminarium runt detta.

SLHF-styrelsen liksom stiftelsernas styrelser har 
jobbat på med administrationen. Ett antal corona-
säkrade aktiviteter har arrangerats, liksom ett 
mindre årsmöte. 
– Verksamheten fortsätter ändå, vi renoverar huset 
på Regeringsgatan och stipendierna kommer att 
fördelas ut som vanligt under nästa år.

– Många möten har genomförts digitalt, det var 
en bra sak att sätta sig in i systemen även om det 
kunde bli lite dråpligt i början, jag satt tydligen med 
avkapat huvud i bild under ett möte innan jag fick till 
det ordentligt, skrattar Catharina Berg. 

ICA NÄRA RÖSJÖHALLEN, som Catharina driver 
tillsammans med maken Christer Berg, har så klart 

Pandemiåret är ett förlorat år på många sätt men styrelserna jobbar på. 
– Vi saknar våra medlemmar och ser verkligen fram emot att komma igång 
med alla aktiviteter igen, säger SLHF:s ordförande Catharina Berg. 

”Arbetet fortgår 
men vi saknar våra 
medlemmar”
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”VI KLARAR AV UTMANINGARNA tillsammans och kommer igen. Jag vill tacka alla som har ställt upp under annorlunda 
omständigheter”, säger SLHF:s ordförande Catharina Berg.

genomfört många anpassningar och nya rutiner 
i och med det rådande läget.
– Pandemin påverkar oss alla på olika sätt, en del 
har fått mer att göra samtidigt som andra har det 
väldigt tungt.

– Vi plockar mycket kassar till äldre och andra 
riskgrupper och vi kommer att göra likadant med 
julmaten, man måste hjälpas åt i dessa tider 
så mycket man kan.

INGEN VET NÄR LÄGET kan normaliseras men 
Catharina Berg ser fram emot att återuppta alla 
föreningsaktiviteter, så fort det blir möjligt. 
– Vi saknar våra medlemmar och ser verkligen 
fram emot att komma igång för fullt med alla 
aktiviteter igen.

– Vi klarar av utmaningarna tillsammans och 
kommer igen. Jag vill tacka alla som har ställt 
upp under annorlunda omständigheter och rikta 
ett varmt tack till styrelserna, kansliet och till 
alla härliga medlemmar, ha nu en riktigt god jul, 
avslutar Catharina Berg.  n

Janne möter 
Björn Borg 
i stenhård 
femsetare? 
Många önskar att det blir som förr, jag hoppas det 
blir lite bättre. Kanske kan det bli så här nästa år? 

USA blir en återigen ett land som tar ansvar, man 
återvänder till Parisavtalet, man tar även tag i 
rasismen och våldet.

Efter pandemin som hållit världen i ett grepp visar 
det sig att vaccinen fungerar och vi vinner striden 
mot covid-19. Under det senaste årets pandemi 
ser man att hållbarhet och miljö blir viktigare än 
tidigare, vi har efter pandemin fått andra värderingar 
och efterfrågan på lokalt producerade varor växer 
liksom trenden med vegetarisk och vegansk mat. 
Lagen om tillträdesförbud träder i kraft och vi märker 
effekterna direkt. Vi ser också ett ökat fokus på 
värderingar där äldrevården kommer i fokus genom 
kvalitetsökningar. Vi ökar våra utlägg för mat främst 
genom ökad kvalitet. I efterdyningarna av pandemin 
uppmärksammas bland andra handlarna inom 
dagligvaruhandeln för den hantering man haft som 
skapat trygghet för personal och kunder.

Dessutom återkommer Ola Toivonen till Degerfors IF 
och bidrar till lagets sensationella andra plats  
i Allsvenskan efter IFK Norrköping. I slutkvalet till  
SHL spelar Vita Hästen bort Linköping från SHL och 
blir återigen Östergötlands bästa lag. Vår kanslist 
Jan Svärd möter i seriespelet för tennisveteraner 
Björn Borg, som tvingas till en stenhård match  
över fem set. 

Nja, allt kanske inte händer, men låt oss hoppas  
på ett bra 2021 ändå. Ha en riktigt god jul och  
ett gott nytt år!
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Ica Kvantum Södermalm har snabbt tagit position efter invigningen i oktober.
– Allt har fungerat överraskande väl, säger handlaren Thomas Bergman. 

BUTIKEN TVINGADES SÅ KLART TILL en försiktigare 
premiär på grund av pandemiläget. 
– Vi har marknadsfört oss framförallt via sociala 
medier och vi avstod de tunga prisutspelen till 
öppningen. Intresset var ändå väldigt stort,  
säger Thomas Bergman. 

– Allt har fungerat överraskande väl, vi undviker 
trängsel i och med att vi har en stor och luftig butik 
och vi påverkas därför inte så mycket av pandemin,  
vi gör det lättare för alla Söderbor som vill handla  
på hemmaplan.

Bistron med öl och vin inleder kundvarvet 
tillsammans med frukt och grönt.

– Jag är inte riktigt van vid den höga nivån med väldigt 
många högkvalificerade ansökningar. Rekryteringarna 
gick väldigt bra och vi har en erfaren och stabil bas  
i form av personalen från Ica Nära Gillet. 

Magnus Ladulåsgatan är en ganska trång gata och 
Ica Kvantum Södermalm jobbar med leveransscheman 
för att undvika stockningar. 
– Planeringen är väldigt viktig även om trafiken  
i innerstaden gör att alla leveranstider så klart 
varierar från dag till dag. 

FÖRSÄLJNINGEN SKA ENLIGT BUDGET nå 200 miljoner 
kronor netto, år tre.
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Smakstart för  
Ica Kvantum på Söder

– Jag är supernöjd med den samlade presentationen 
av råvaror, färskvaror och de manuella avdelningarna 
i den första delen av butiken. 

– Hållbarhet är en viktig del av vår värdegrund,  
vi satsar på att lyfta fram mycket ekologiskt,  
veganskt och vegetariskt. Det här är inget som vi  
sätter till hundra procent från dag ett, vi får justera 
och utveckla fortlöpande och långsiktigt, fortsätter 
Thomas Bergman. 

Thomas Bergman drev tidigare Ica Supermarket 
i Salem, han överraskades av söktrycket vid 
rekryteringarna till butiken.

”Vi ska nå 200 miljoner 
nästa år om vi spänner 
bågen och jobbar hårt.” 
ICA-HANDLAREN THOMAS BERGMAN
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ICA-HANDLARNA PIA OCH NIKLAS GÖRANSSON invigde Ica Kvantum Kungsholmen i oktober 2019. 

Ica Kvantum 
Södermalm
Handlare: Thomas Bergman.
Budget: 200 miljoner kronor netto, år tre.
Butiksyta: Cirka 3 300 kvadratmeter totalyta 
varav cirka 2 300 kvadratmeter säljyta.
Antal anställda: Cirka 60 st. 
Antal kassor: 3 manuella, 6 självskanning,  
11 självutcheckning. 
Öppet: 7– 22 alla dagar.
Öppnade: 14 oktober 2020.

ICA KVANTUM ETABLERADES i en något anonym 
miljö, i nedre planet i det så kallade Trygg Hansa-
huset vid Fleminggatan, invigningen firades 
i oktober förra året. 
– Butiken syns inte riktigt som vi skulle önska när 
man passerar förbi, huset är kulturmärkt så vi 
kan inte skylta i någon större utsträckning heller, 
berättar Niklas Göransson, som driver butiken 
tillsammans med hustrun Pia Göransson. 

Området domineras av företag och kontor varför 
hemarbetet under pandemin också innebär en 
utmaning för butiken.

Nu har Ica Kvantum Kungsholmen ändå lyckats  
knyta allt fler kunder till butiken. 
– Inkörningstiden ser lite olika ut för olika butiker. 
Men nu hittar man ned till oss i allt högre grad, 
siffrorna ser mycket roligare ut och vi ökar runt 
50 procent mot föregående år i oktober, november 
och december, säger Niklas Göransson. 

Försäljningen ser ut att landa på 150 miljoner 
kronor netto i år, nästa år ska butiken nå 180 
miljoner kronor netto enligt budget. 

Efter en inkörningsperiod lossnar det nu även för den andra  
Ica Kvantum-butiken innanför tullarna, Ica Kvantum Kungsholmen. 
– Just nu ökar vi runt 50 procent, säger handlaren Niklas Göransson. 

Nu lossnar det 
på Kungsholmen

Ica Kvantum Södermalm har kommit att likna  
Ica Kvantum Kungsholmen på många sätt när  
det gäller butiksyta, färgsättning och sortiment. 
– Allt satt förvånansvärt bra från start, vi har 
enbart gjort små justeringar av sortimentet, 
framförallt gällde det inom blöjor och barnmat 
där vi fick dubblera utrymmet, avslutar Niklas 
Göransson. n

Ica Kvantum 
Kungsholmen
Handlare: Pia och Niklas Göransson.
Omsättning: Cirka 150 miljoner kronor netto.
Butiksyta: Cirka 3 300 kvadratmeter totalyta 
varav cirka 2 300 kvadratmeter säljyta.
Antal anställda: Cirka 60 st. 
Antal kassor: 4 manuella, 4 självskanning,  
9 självutcheckning. 
Öppet: 7– 22 alla dagar.
Öppnade: 2 oktober 2020.

– Jag tror att vi ska nå 200 miljoner under nästa år om 
vi spänner bågen ordentligt och jobbar hårt. 

Ett garage med omkring 150 p-platser kommer omkring 
årsskiftet att färdigställas i anslutning till butiken.
Butiken har som mål att skapa en kundbas som är ut-
spridd bland alla som bor och verkar på hela Södermalm. 
– Vi riktar oss till hela Söder och min bild är att 
många har gjort större inköp utanför Söder tidigare. 
Den stora frågan innan starten var om kunderna var 
beredda att ta några hundra meters omväg till oss,  
vi har ju många starka butiker alldeles i närheten.

– Kunderna har redan visat att de är villiga att göra 
det, avslutar Thomas Bergman.  n
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Peter 
Reneström 
om de 3 första 
vd-åren
Nu har Peter Reneström rattat 
föreningen som vd i tre år. 
Här är hans reflektioner om vad 
som är gjort hittills och om det 
som ligger i loppet framåt.

PETER RENESTRÖM STARTADE SKARPT den första  
november 2017. Han gick parallellt med Ragnar  
Fransson en kort tid men började driva föreningens 
verksamhet från första dagen.
– Det var häftigt att kliva in på Adolfsberg direkt 
från ett konsultuppdrag i Avesta och det var nyttigt 
att få köra själv samtidigt som jag satte mig in 
i de olika delarna av verksamheten.

– Vi har storsatsat på hållbarhet, vi har etablerat 
ett samarbete med hållbarhetskonsulterna Envima 
som stöttar oss när det gäller SLHF-Akademiens 
miljö- och hållbarhetsutbildning. 

– Envima kan även stötta handlarna direkt när man 
kör fast i butiken. 

Peter Reneströms arbete har underlättats av att allt 
rörande föreningens fastighet på Regeringsgatan 
fungerade mycket väl redan vid tillträdet. (Läs mer om 
det aktuella läget på Regeringsgatan på sid. 8–9.)

VILKA SATSNINGAR KOMMER HÄRNÄST?
– Just nu planerar vi bland annat att uppdatera 
kommunikationen, vi vill till exempel skapa mer trafik 
till hemsidan genom att jobba mer aktivt med den och 
vi ska också utnyttja de sociala mediekanalerna bättre.

Hemsidan ska bli en levande portal, inte enbart när 
det gäller allt som rör stipendierna eller aktivitets-
kalendariet.
– Vi kan också presentera reportage från Stockholms-
handlar’n med jämna mellanrum via sajten och även 
rörligt material i form av shortcuts från aktiviteter 
och seminarier, fortsätter Peter. 

Pandemin satte hela seniorverksamheten på  
paus, samtidigt som den satte stopp för allt vad 
föreningsresor heter. Just nu planeras en skidresa  
med mycket skidåkning och intressanta seminarier 
under 2022.
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– Förbannade skitpandemi. Men vi har ändå skapat
 den trygghet som vi ska ha och vi genomför utbildningar
och seminarier inom mindre grupper och i enlighet med 
restriktionerna.

– Vi längtar efter Bridgeklubben och efter seniorernas 
fester i huset, men säkerheten kommer såklart först. 

EN UNDERHÅLLSPLAN FÖR VILLA ADOLFSBERG togs fram 
kort efter Peter Reneströms tillträde, tillsammans med 
personer från olika kompetensområden. 
– Huset var i fint skick men tio år av konferenser och 
fester hade satt sina spår på ytskikten.

Det var tvunget att byta möbler och förbättra  
ytskikten och vi skapade en ny uteplats och ett  
inglasat uterum,för att bara nämna något. 
– Nu vill jag påstå att huset är nära nog tiptop,  
det som återstår är att utveckla konferens- 
utrymmen på övervåningen.

UNDER 2019 ARRANGERADES totalt 220 aktiviteter, 
möten och uthyrningar i föreningens ögonsten  
Villa Adolfsberg. 
– Ambitionen är att den interna uthyrningsgraden  
ska vara så hög som möjligt, vi skulle gärna avstå den 
externa uthyrningen helt och hållet. Nu har vi adderat 

en husvärdinna till uthyrningarna samt tillgång till 
catering för att det ska bli enklare att fokusera på  
de egna aktiviteterna i stället för på det praktiska.

AVSLUTNINGSVIS EFTERLYSER PETER fler inspel från 
handlarna om tänkbara upplägg på intressanta 
aktiviteter och seminarier. Under nästa år, när det blir 
smittsäkert, kommer Peter Reneström tillsammans 
med Janne Svärd från kansliet att besöka fyra handlare 
i veckan under 40 veckor.
– Målet är alltid en tätare kontakt med handlarkåren 
och vi vill så klart ha ännu mer spring och liv  
i handlarnas eget hus, avslutar Peter Reneström.  n

Kort efter tillträdet sjösatte Peter 
bland annat följande:
• En omfattande satsning på Färsk-
 varuklubben och på seminarie-
 verksamheten.
• Uthyrningsstrategin gällande 
 Villa Adolfsberg renodlades 
 och tydliggjordes.
• SLHF-Akademien med det unika  
 utbildningsprogrammet startades. 
• Medlemstidningen Stockholms-
 handlar’n utvecklades och   
 omfånget utökades rejält.
• Ett nytt upplägg med spännande  
 och innehållsrika studieresor 
 har tagit form. 

” Förbannade skitpandemi. 
Men vi har ändå skapat 
den trygghet som vi ska ha 
och vi genomför utbildningar
och seminarier inom mindre 
grupper och i enlighet med 
restriktionerna.”
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SLHF 
satsar vidare 
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FÖRENINGEN HAR INVESTERAT drygt 
3,5 miljoner kronor på förbättringar 
av fastigheten, allt inom ramen 
för budget. 

Föreningen har genomfört både större och mindre renoveringar 
i fastigheten på Regeringsgatan under den senaste tiden.
– Det var lite tur i oturen att vi kunde jobba på under pandemin,  
störningarna blev något mindre, säger vd Peter Reneström. 



Regeringsgatan 109
• Fastigheten byggdes 1910 för att husera  
 Herzog Förlag. 
• SLHF förvärvade huset 1967 för en 
 köpesumma omkring sju miljoner kronor, 
 hyresintäkterna från fastigheten utgör 
 i dag grundbulten i föreningens ekonomi.
• Hyresgäster är bland andra: Försäkrings- 
 kassan, Skatteverket och Pensionsmyndig- 
 heten, som har ett gemensamt service-
 kontor i gatuplan, Johan Celsing Arkitekt- 
 kontor, revisionsföretaget Företagarbyrån  
 (som ägdes av föreningen en gång i tiden),  
 reklambyråerna Seventy Agency och House  
 of Radon, Sveriges största vinimportör  
 – Vingruppen.
• Uthyrningsbar yta: Cirka 6 000 kvadrat-
 meter.

DE VIKTIGASTE INSATSERNA HAR GÄLLT tak- och 
fasadrenoveringar, arbetena har pågått under ett år. 
– Man kunde även se på Googles flygfoton att taket 
inte såg bra ut tidigare, säger Thomas Sundblom, 
SLHF:s konsult som sköter allt det praktiska på plats 
på Regeringsgatan. 

I samband med projekteringen av takarbetena  
upptäcktes även läckage mellan tegel och puts  
i den översta delen av huset. Hyresgästerna har stått  
ut med byggställningar och täckta fönster från  
midsommar till november. 
– Tak- och fasadjobben var näraliggande, det var 
praktiskt att göra dem samtidigt, livslängden blir  
nu 15–20 år, säger Thomas Sundblom.

– Det var lite tur i oturen att vi kunde jobba på  
under pandemin också, störningarna blev därmed  
lite mindre i och med att många jobbar hemifrån, 
fortsätter Peter Reneström.

Totalt har föreningen investerat cirka 3,5 miljoner  
kronor den senaste tiden enligt underhållsplanen. 

MYCKET KRUT HAR ÄVEN SATSATS på mindre men  
trivselhöjande insatser. 
– Vi har skapat en modernare och trivsammare  
miljö i entrén genom att måla om och installera  
ny belysning och digitala hänvisningsskyltar,  
säger Peter Reneström. 
– Det som återstår närmast är att fixa till trapphuset, 
vi tittar även på om vi kan installera solceller på taket.

Information och dialog är nyckelord i relationen med 
hyresgästerna, enligt Peter Reneström.
– Vi jobbar mycket med information, det gäller 
inte enbart när vi renoverar. Vi träffar alla hyres-
gäster enskilt en eller två gånger om året för 
att uppdatera dem och kolla av trivseln och 
eventuella önskemål.

– Vi strävar efter långsiktiga och goda relationer 
så att vi slipper tomma ytor, fortsätter Peter 
Reneström. 

Allt är också uthyrt i dagsläget, förutom några 
förrådsutrymmen i källaren som kommer att bli 
lediga. 
– Är det någon medlem som behöver förråd så  
löser vi det till ungefär halva kostnaden, jämfört  
med de namnkunniga aktörerna på förrådsmarknaden.

Thomas Sundblom är för det mesta närvarande i huset, 
som en klassisk portvakt, dessutom är han själv  
hyresgäst eftersom han driver företaget Clydesdale  
från adressen, med rom och whisky från hela världen 
som specialitet. 
Under hösten sprang han extra mycket i trapporna, 
hissen stod still i tio dagar på grund av att den  
också fick sig en översyn.
– Motionen var kanske välbehövlig i mitt fall,  
jag vet inte riktigt.  n
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NY ENTRÉ MED BÄTTRE BELYSNING och digitala hänvis-
ningsskyltar. ”Vi tittar även på om vi kan installera 
solceller på taket”, säger SLHF:s vd Peter Reneström, 
på bilden med fastighetskonsulten Thomas Sundblom.
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PHOTOSTUDIO 109, med fotograferna Paul Fält, 
till vänster, och Fredrik Ankarsköld i spetsen, 

är en ett nytt och spännande tillskott till den varierade 
mixen av hyresgäster i SLHF:s fastighet.

Fotograferna lät adressen 
avgöra namnet 
Photostudio 109 är ett nytt och spännande företag som har flyttat in i huset. 
Företagsnamnet skapades förstås utifrån själva adressen.

Fotografen Paul Fält är grundaren bakom satsningen, han har en lång bakgrund från modeindustrin  
och modefotografering.

I januari startade han studion och flyttade in i huset tillsammans med kompanjonen Fredrik.  
De åtar sig alla typer av fotoproduktioner, stillbilder och videoproduktion. 
– Vi har en vision om hur vi vill bygga upp verksamheten, inriktningen är att jobba mot återkommande  
företagskunder i stället för tillfälliga privatkunder. Det blir en del modefoto och vi jobbar även med  
några restauranger till exempel, berättar Paul Fält.

Paul Fält har nu även producerat filmer till SLHF, hittills har det blivit en film om stipendier och  
en film om SLHF-Akademiens utbildningar. 
– Vi trivs jättebra i huset, om vi skulle växa ur våra hundra kvadratmeter så hoppas vi att vi ska  
kunna vara kvar och växa här, avslutar Paul Fält.  n
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Nu är hög tid att upp-
muntra medarbetarna  
att förbereda årets  
stipendieansökningar. 

Dags att förbereda
stipendieansökan!

SLHF RÄKNAR MED ATT KUNNA DELA UT stipendier  
ungefär i samma omfattning som under senare år.
Förberedelser och planering är A och O när det  
gäller att få till en komplett och bra ansökan. 

Ansökan sker digitalt, precis som förra året. 
Nu finns även en fem minuter lång film på SLHF:s  
hemsida med de viktigaste tipsen inför ansökan  
samlade, samt information om det praktiska. 
– Medarbetaren behöver förbereda och skanna alla 
dokument och betyg samt vitsord från handlaren, vänta 
inte till sista stund, tipsar SLHF:s vd Peter Reneström. 

”För att göra en bra 
ansökan bör man 

titta på filmen 
som finns på 
hemsidan.”

• Skapa en diskussion mellan handlare 
 och medarbetare i god tid innan stipendie-
 ansökan angående karriärmål och syfte 
 bakom respektive ansökan och utbildning.
• Förbered och skanna alla dokument och 
 betyg samt vitsord från handlaren.
• Ansökan sker digitalt via SLHF:s hemsida.
• Ta hjälp av instruktionsfilmen på hem-
 sidan.
• Meddelande om vilka som erhållit 
 stipendium går ut i april. 
• Absolut sista dag för ansökan är 
 25 januari!

JANUARI

25
Måndag

Paul, Pål

2021 vecka 4

Pandemiläget kan innebära att utbildningar 
senareläggs helt eller delvis, SLHF kommer att vara 
generösa med anstånd om utbildningen inte kan 
genomföras inom den utsatta tiden, det vill säga 
innan 31 december 2022.
– Det viktiga är att man informerar oss på kansliet 
om det blir förändringar så löser vi det, säger Peter 
Reneström. 
– För att göra en så bra ansökan som möjligt bör 
man titta på filmen som finns på hemsidan,  
avslutar Peter Reneström.  n



 

11

Fo
to

: M
ar

tin
 R

os
en

gr
en

CALLE IVEROTH, ordförande i Stockholms Viktualiehandels 
Societet. 

Tyngsta stiftelsen 
bakom SLHF- 
stipendierna
Hökarnas kassa är ännu till glädje för många handlare  
och stipendiater, flera hundra år efter grundandet. 

Stockholms Viktualiehandels 
Societet, SVHS
Grundades: 1737.
Orförande: Calle Iveroth.
Övrigt: SVHS arrangerar en höst- respektive vårsammankomst  
med middag. Behövande medlemmar kan söka kontant under-
stöd från Viktualiehandlarnas Bidragskassa, men avkastningen 
delas framförallt ut till förkovran för butiksmedarbetare genom 
utbildningsstipendier via SLHF. Medarbetare kan söka SVHS 
stipendier via SLHF om handlaren i butiken är medlem i SVHS.

Viktualie är ett ålderdomligt ord för livsmedel.   

STOCKHOLMS VIKTUALIEHANDELS SOCIETET,  
SVHS, räknar 1737 som sitt instiftelseår. Det exakta 
årtalet har inte kunnat beläggas med full säkerhet, 
men bevarade handlingar visar att verksamheten 
inleddes under 1730-talets senare del.

Kungamakten kom redan från 1300-talet med påbud 
om att bland andra de ”hökare” som bedrev handel med 
livsmedel skulle organiseras i så kallade societeter, 
detta för att formalisera utbildningen av köpmännen, 
men sannolikt också för att kunna beskatta dem.

I dag är SVHS den största bidragsgivaren och 
stiftelsen bakom SLHF:s utbildningsstipendier.
– 1997 bildade vi Viktualiehandlarnas Bidragskassa 
som en separat del och stiftelse för att skydda 
pengarna och bevara dem till framtida generationer, 
berättar SVHS ordförande Calle Iveroth. 

– Förvaltningen har gått mycket bra, just nu har  
vi cirka 70 miljoner kronor i stiftelsens kassa, vi får 
inte röra kapitalet men avkastning och utdelningar 
kan vi dela ut som stipendier. Vi måste dela ut  
80 procent av avkastningen under en femårsperiod 
för att vara skattebefriade, fortsätter Calle Iveroth.

SVHS meddelar årligen storleken på bidraget  
till SLHF-styrelsen, varpå SLHF:s stipendienämnd  
fördelar pengarna bland de stipendiater som  
inkommit med de starkaste ansökningarna.

Viktiualiehandlarnas stipendier kan enbart  
sökas av medarbetare från butiker där handlaren  
är medlem i SVHS.
– SLHF har ju en organisation för att utse  
stipendiaterna så det finns ingen anledning  
för oss att dubbeljobba med den delen. Det är 
fint att kunna bidra med förkovran till ett stort  
antal medarbetare, det är många butiker som  
inte skulle ha råd att hålla en hög utbildnings- 
takt om det inte vore för dessa stipendier,  
avslutar Calle Iveroth.  n

”Jättefin chans 
och medlems-
förmån” 
Nu är SLHF-Akademiens utbildnings-
program satt för 2021. Här finns 
spännande nyheter och hela fem 
olika introduktionsutbildningar, helt 
kostnadsfria för medlemsbutikerna. 

INTRODUKTIONSUTBILDNINGARNA ÄR: Delikatess, 
ost, chark, Frukt och grönt, Vegetariskt & Veganskt, 
Matfotografering på sociala medier samt ”Train the 
trainer” (som vänder sig till medarbetare som ska 
introducera nya medarbetare i butiken).
– Utbildningarna ger snabba kunskaper inom  
olika områden, det här är en jättefin chans och 
medlemsförmån, att handlarna kan skicka en med-
arbetare på utbildning inom vart och ett av dessa 
avsnitt helt utan kostnad, när pandemiläget tillåter 
blir taket 30 personer per utbildning, berättar  
vd Peter Reneström. 

Under året blir det även premiär för megasatsningen 
inom hållbarhet och klimat, den stipendiegrundande 
diplomutbildningen Ekologi/hållbarhet/miljö.

En annan stark nyhet är att SLHF tillsammans 
med Boosta har adderat ledarskapsseminarier 
till den stipendiegrundande diplomutbildningen 
Butikskörkortet.
– Tillägget gör att deltagaren lär sig alla avsnitt  
i butiken precis som tidigare, samtidigt som vi  
nu även skapar starka och trygga ledare,  
avslutar Peter Reneström.

Kursprogrammet finns på hemsidan och det kommer 
även att publiceras en film om utbildningarna  
på sajten innan jul.  n

SLHF-SLHF-SLHF-SLHF-SLHF-   Akademin

Utbildningar 

2021
i samarbete med Boosta
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JOHAN BRATT, VD OCH STRATEG på contentbyrån Tale, 
tidigare nyhetsreporter på bland annat Aftonbladet 
och TV4, gav seminariedeltagarna inblickar i medie-
logikens grunder och redde ut hur arbetet fungerar 
på en redaktion. Han tog upp aktuella exempel med 
kopplingar till branschen, bland annat Paolo Robertos 
utspel i morgonsoffan bara några timmar efter 
sexköpet.
– Paolo Roberto hade nog inte förberett sig över-
huvudtaget, det drabbade livsmedelsföretaget bakom 
varumärket Paolos visste ingenting och blev tagna på 

När reportern kommer till butiken  
– svara med hjärta, huvud och händer
Alla företagare kan hamna i ett mediedrev. Med rätt förberedelser går det mycket bättre  
att rida ut stormen. Johan Bratt gav praktiska tips och verktyg till handlarna vid ett 
seminarium på Adolfsberg.

sängen. Han glömde ”hjärta” fullständigt och ägnade 
sig åt självömkan snarare än att visa empati med de 
drabbade kvinnorna, frågan är om han någonsin kan 
komma tillbaka efter det här, sa Johan Bratt. 

Deltagarna fick jobba med praktiska övningar parvis  
och öva på att svara på kritiska frågor som ”Vad är din
kommentar till att en av dina anställda har tafsat på 
kvinnliga kunder i butiken, har du brustit i kontrollen, 
vad säger du till de kunder som är rädda för att handla 
hos er igen”?

DE DELTAGARE SOM TESTADE att filma de fingerade 
intervjuerna med telefonen kunde snabbt konstatera  
att det då blev ännu jobbigare och svårare att svara.
Johan Bratt betonade vikten av att få med hjärta,  
huvud och händer inom ramen för krishanteringen  
och intervjusvaren. 

”Hjärta”handlar om att visa empati med de drabbade, 
”huvud”om att få fram fakta och en analys av det 
inträffade och slutligen ”händer”, som handlar om 
vilka åtgärder du vidtar för att komma till rätta  
med problemet.
– Börja alltid med hjärta, visa tydlig empati och  
sympati, tipsade Johan Bratt . n

Johan Bratts  
bästa tips
• Ta inte intervjun på uppstuds, ta reda på 
 vad intervjun ska handla om och be om  
 att få återkomma utan dröjsmål. Samla dig  
 tillsammans med andra berörda, förbered dig  
 och tänk igenom ämnet.

• Tänk på att få med ”hjärta, huvud, händer”,  
 börja med hjärta, visa empati med kunden  
 eller den drabbade. 

• Svara på frågorna om du kan, försök få in ditt  
 budskap samtidigt, ljug aldrig.

• Tappa inte humöret. Ingen skulle komma ihåg  
 Laila Freivalds lägenhetsaffärer i dag om det  
 inte vore för hennes legendariska utbrott mot  
 reportrarna i trappen. 

• Undvik upprepningar som kan leda till den  
 missgynnande ”papegoj-effekten”.
 (Vi minns till exempel när Stefan Löfven  
 upprepade orden ”samlad bedömning” 
 17 gånger i samband med ministern Mehmet  
 Kaplans avgång).

• Tänk på att intervjun börjar när reportern  
 ringer eller riggar utrustningen och att den
  inte är slut i och med att man avrundar och
  packar ihop. Björn Rosengrens avslappnade  
 utfästelser om Norge som ”den sista  
 Sovjetstaten” är det tydligaste exemplet  
 på hur illa det kan gå om man inbillar sig 
 att intervjun har en början och ett slut.

• Om du blir kontaktad angående ett över-
 gripande ämne som inte rör dig personligen  
 kan du tacka nej till medverkan, ”du behöver  
 inte bli en råvara i nyhetsfabriken om du 
 inte vill det”, påpekar Johan Bratt.

Hjärta: Visa sympati med kunden eller den drabbade. 
Visa förståelse för deras perspektiv och upplevelse. 

Huvud: Utgå från det du vet och beskriv situationen 
på ett öppet och transparent sätt. 

Händer: Kommunicera hur ni agerar för att rätta till miss-
taget och vad ni gör för att detta inte ska hända igen.

Johan Bratt gav praktiska tips och verktyg till handlarna 
vid ett seminarium på Adolfsberg.

Bygg krishanteringen och intervjusvaren på hjärta, huvud och händer.
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