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Hon blir handlarnas 
nya HR-klippa

SLHF utökar servicen till medlemmarna 
genom att erbjuda kompetens och 
guidning inom Human Resources.  
HR-rådgivaren Elizabeth Plate kommer 
att stötta handlarna genom flera  
olika kanaler. 

TEXT: Martin Rosengren  FOTO: Roy Rossovich 



Kolla in din 
medlemsförmån!
SLHF har etablerat ett samarbete med HR-
rådgivaren Elizabeth Plate där SLHF finansierar 
upp till tre timmars rådgivning över mejl 
och telefon, det är samma upplägg som med 
den tidigare medlemsförmånen gällande 
affärsjuridiskt stöd från advokatbyrån Liman 
& Partners. Kontakta SLHF:s kansli för att 
aktivera förmånen.

Därtill finns även möjlighet att anlita  
Elizabeth Plate som partner eller leverantör 
inom rekrytering, dessa tjänster ingår inte  
i den finansierade förmånen men som  
medlem i SLHF erhåller man ett förmånligt 
prisupplägg även i den delen.

KORTA FAKTA
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3

Men hallå 
rikspolis-
chefen 
Lokalt engagemang och branschförståelse,  
en förutsättning för service och rätt beslut,  
det är en handlares DNA.

Jag kommer att tänka på rikspolischefen, Apoteket  
och Coop som några av de mindre lyckade exemplen.
Låt oss börja med Anders Thornberg som i en artikel  
i Dagens Industri den 11 januari säger att ”trend-
brottet inom våld, hot och kriminalitet kommer när 
fler engagerar sig, när man använder samhällets 
fulla kraft. Vi har jättemånga bra diskussioner med 
näringslivet, med banker”. Vidare tycker han att 
exempelvis den lokala Ica-handlaren ska anställa  
fyra eller fem ungdomar från utsatta områden  
för att få bukt med våld och kriminalitet. 

Hej, hallå polischefen, bankerna drog därifrån för  
minst tio år sedan, våra handlare är däremot när- 
varade med många unga lokala medarbetare,  
men var är ni?

Apoteket, denna reglerade verksamhet med statligt 
ägande hade 15 februari vid lunchtid en person  
vid disken för recepthantering och fyra som plockade 
varor, samt fem personer i kö. En sådan verksamhet  
är kundfrånvänd. Motsatsen ses på Broapoteket på 
Lilla Essingen, ett oprofilerat apotek men med  
exceptionellt snabb och god service, handlare-
engagemang, javisst!

I maj 2019 slog sig Coop för bröstet och meddelade  
att man köper Netto och profilerar om butikerna till 
Coop, drygt två år senare konstaterar kedjan i stället 
att man ska byta till en ny låprisprofil, Xtra, Netto-
kunderna flydde till Lidl och Willys, tycks det. 
Den analysen kunde nog alla riktiga handlare förutse, 
läget och kundkännedom är en handlares vardag. 

Vem som blir gladast?  Ja, det är nog skyltföretagen.

 

Hon blir handlarnas 
nya HR-klippa

DET NYA SAMARBETET INNEBÄR ett brett och 
varierat program för stöd inom HR. 
Elizabeth Plate blir tillgänglig för medlem-
marna som direktkontakt för HR-stöd över 
mejl och telefon, motsvarande de större 
företagens HR-avdelningar. 

En HR-handbok kommer att göras tillgänglig 
via hemsidan, med samlad information om 
olika HR-frågor kring personalledning 
– Vi kommer att lägga ut handfasta 
instruktioner och tips för chefsrollen, färdiga 
mallar som är enkla att utgå ifrån, det kan till 
exempel handla om betygsmallar, punktlistor 
för bra medarbetaruppföljningar eller svåra 
samtal, säger Peter Reneström.

SLHF kommer i år även att bjuda in till två 
seminarier med Elizabeth Plate som kommer 
att handla om rekryteringsfrågan ur olika 
infallsvinklar.

Elizabeth Plate ska dessutom medverka 
som kolumnist i Stockholmshandlar’n, 
spalterna kommer att servera handlarnära 
tips inom olika aktuella HR-frågor. 
– Jag finns tillgänglig för att stötta handlarna 
i deras vardag när det gäller att hantera 
personalledande frågor och utmaningar 
och jag ser fram emot att träffa handlarna 
vid seminarierna på Villa Adolfsberg, 
säger Elizabeth Plate.  

Det finns även möjlighet att anlita Elizabeth 
Plate som rekommenderad rekryteringsparter 
eller leverantör med förmånligt prisupplägg 
direktfakturerat till butiken. 
– Vi försöker underlätta för handlarna och 
vi ser ett starkt fokus på bland annat rekry-
teringsfrågorna inom branschen just nu. 
Rekrytering handlar ju dels om att hitta rätt 
person, dels om att ge alla dem som sökte 
jobbet en bra hantering, säger SLHF:s vd 
Peter Reneström.   n

 3HR-RÅDGIVAREN ELIZABETH PLATE är SLHF:s 
nya partner för stöd  till handlarna när det gäller 
personalledning och rekrytering.

HR
HR är en förkortning av personalavdelningen som kallas Human Resources. Ibland även kallat HRM som 
betyder Human Resources Management. Detta är ett uttryck som i dag är vedertaget och som ersatt det 
tidigare begreppet personalavdelning inom företag och organisationer. Allt eftersom tiden har gått har 
ansvarsområdena utvecklats. Human Resources är ett samlingsbegrepp för vad som också kan kallas 
personalfrågor. HR har hand om allt från rekrytering, organisationsutveckling, arbetsmiljö till pension.
 
I dag är HR ett viktigt affärsnära stöd som fokuserar på de mänskliga värdena.
 
HR-funktionens huvuduppgifter är att ansvara och driva verksamheten framåt genom strategiska HR-frågor 
om organisation, ledar- och medarbetarskap och kompetensförsörjning.  HR har alltså en mycket strategisk 
roll med att kunna säkra tillgången på den nyckelkompetens som krävs för att företag och organisationer 
ska kunna nå sina mål. Detta kan alltså innebär att attrahera, engagera och utveckla kompetenta med-
arbetare. Oavsett storlek, inriktning eller form är alla organisationer beroende av de människor som 
arbetar inom dem.

KÄLLA: Wiseconsulting.

KORTA FAKTA
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Nu måste 
den luttrade 
handlaren 
ha besked 
om läget
2030 ska det stora trafikprojektet Förbifart Stockholm stå 
klart. Då får exempelvis Ekeröborna betydligt lättare att 
komma till och från sin ö-kommun. ”Tills dess måste butiken 
ha fått ett nytt läge alternativt ny yta” säger Ica-handlare 
Mikael Dahlbäck.

MIKAEL DAHLBÄCK, handlare för Ica Supermarket 4
Tappström har drivit butiken sedan 2009. Hans tre  
barn  är alla intresserade av att fortsätta inom 
dagligvaruhandeln.

sig 30 000 med en ökning de senaste åren på 
200 invånare. Utsikterna med bättre pendlings- 
möjligheter lockar redan stockholmare att  
vilja flytta.
– Förbifart Stockholm innebär att vissa Ekerö-
bor får 5–10 minuters bilresa till Kungens 
Kurva och andra handelsplatser som Vinsta.
– För att mina kunder inte ska hitta nya 
inköpsvägar och -kanaler gäller det att vi  
i god tid till 2030 har fått våra nya lokaler  
och hunnit etablera oss bland Ekeröborna.

Ekerö kommuns nuvarande politiska majoritet 
värnar centrum och har bestämt sagt nej till 
externetableringar. Men Mikael Dahlbäck 
vet att höstens och framtida val snabbt kan 
omkullkasta såna beslut.
– Frågan är väl om kommunen kan hålla 
emot i längden?
– När trycket på bostäder, service och handel  
ökar i takt med utflyttningen och tillgänglig- 
heten blir bättre, ja, då kanske Ekerö-politikerna 
ändrar sig, säger Mikael Dahlbäck.   n

NÄR MIKAEL DAHLBÄCK TOG ÖVER Ica Supermarket 
Tappström i Ekerö centrum för snart 13 år 
sedan omsatte den 180 miljoner kronor 
och redan den tidigare handlaren hade 
tillsammans med Ica arbetat för att butiken 
skulle få ett nytt läge med mer, behövlig yta. 
Ett av förslagen för omlokaliseringen var den 
bussdepå som Mikael Dalhbäck ser från sitt 
kontorsfönster.
– Det har ju inte hänt så mycket precis, säger 
han och höjer lite luttrat på axlarna.
– Men jag försöker att inte bry mig allt för mycket  
utan kör mitt race för att utveckla butiken med 
de förutsättningar som finns. Men visst. Inom 
några få år måste jag ha besked för annars krävs 
nyinvesteringar i butiken, bland annat måste 
butikskyla och -frysar bytas ut.

Ekerö kommuns största butik har haft en maka-
lös utveckling. Att omsätta en kvarts miljard 
kronor på 1 100 kvadratmeter borde inte gå.
– Jag vägrar att använda ordet ”trångt”. Vill 
inte att vare sig medarbetare eller kunder  
ska tänka så, säger Mikael Dahlbäck.
– I stället säger vi att vi är ”yteffektiva”.

Ekerö kommun växer igen efter några år av  
stiltje i byggandet och invånarantalet närmar  

TEXT OCH FOTO: 
Susan Berzelius
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Ica Supermarket 
Tappström, Ekerö
Handlare: Mikael Dahlbäck.
Omsättning: 251 miljoner kronor netto.
Butiksyta: Cirka 1 600 kvadratmeter totalyta 
varav cirka 1 100 kvadratmeter säljyta.
Antal medarbetare: 90.
Antal kassor: 14 inklusive självskanning, 
självutcheckning och förbutik.
Öppettider: 7–22 alla dagar.

KORTA FAKTA



6

Ica Nära 
Sergels Torg
Handlare: Per Uhrström.
Omsättning: 37 miljoner kronor netto.
Butiksyta: Cirka 950 kvadratmeter varav  
cirka 550 kvadratmeter säljyta.
Antal medarbetare: 19.
Antal kassor: 3 manuella, 6 självutcheckning.
Öppettider: 7–22 mån-fre, 9–22 lör-sön.

KORTA FAKTA
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Tufft läge på Plattan
Tajmingen var nog den sämsta tänkbara. Efter en lång resa som 
dotterbolagshandlare på Ica Nära Sergels torg gick Per Uhrström 
in i eget ägande, precis innan pandemin.
– Så illa var det. Men har vi klarat det så här långt ska vi klara 
det hela vägen.

TEXT: Martin Rosengren  FOTO: Butiken 

Så kom då chansen att göra debut som 
Ica-handlare och gå över till eget ägande, 
från den 1 januari, 2020. Per Uhrström 
skålade i mousserande tillsammans med 
medarbetarna efter en inventering på årets 
sista dag och proklamerade att ”nästa år blir  
kanon, då skålar vi i riktig champagne”. 
– Pandemin kom som en klapp på kinden  
kort efter, följt av en käftsmäll. Försäljningen  
backade 44 procent och vi tappade 600 000 
kunder, suckar Per Uhrström. 

2021 blev inte bättre försäljningsmässigt, 
men butiken kom ändå i kapp med an-
passningar när det gäller arbetstimmar, 
sortiment, ordersystem och andra kostnader.     
– Det har kostat mer än det smakat flertalet 
månader och jag har fått söka alla stöd och 
bidrag som finns. Vi måste så klart hålla en 
butik för dem som är kvar, det korta varvet 
har faktiskt snurrat ganska bra hela tiden. 
Vi har gjort ett bra jobb med sortimentet 
och ibland får vissa varor ta slut helt enkelt.

Nu har Per Uhrström slutat gissa för mycket  
om framtiden, i år såg han ingen vits med  
att lägga en budget ens. Han tror att hem- 
arbetet har slagit rot i samhället och därmed  
blir det mycket svårt att nå upp till tidigare 
nivåer när det gäller antal kunder. 
– Vi kanske landar i arbete från kontoret 
omkring tre dagar i veckan, och det skulle 
kunna vara bra nog för oss, vi hoppas förstås  
även att det lossnar när det gäller turismen.

PER UHRSTRÖM GICK IN som vd i butiken redan 
2015, från rollen som tjänsteman på Ica 
Maxi-profilen och med butiksbakgrund 
från Vivo Prisma, Skärholmen, och Ica Maxi  
Södertälje. Ica Nära Sergels torg etablerades 
2007, men butiken hade ännu inte kommit 
på fötter ekonomiskt.
– Jag tyckte det var lite konstigt med tanke 
på omsättningen och läget, men visst, 
hyran och svinnet är så klart svettiga bitar, 
säger Per Uhrström.

Per Uhrström lyckades emellertid vända till 
svarta siffror redan under det första året. 
Svinnet pressades ned till 3,5 procent från 
5,5 procent när det var som värst, nu ligger 
svinnet omkring 2,5 procent.
– Vi gjorde om den första inventeringen, 
tänkte att det här kan inte stämma. Men 
jag har kört en rak och öppen dialog med 
klientelet som använde butiken som sitt 
eget skafferi utan någon vilja att betala  
för sig, det har faktiskt fungerat, säger  
Per Uhrström. 

 3STEGVIS REVANSCH. ”Vi märker redan av 
en liten förbättring, men det här är inget 
som lossnar över en natt. Jag hoppas få med 
mig optimeringen av alla kostnader som en 
hävstång när det långsamt rullar i gång igen”, 
säger Per Uhrström, som tog över Ica Nära 
Sergels torg kort innan pandemiutbrottet.

Per Uhrström kalkylerar ändå med att det 
ska gå att nå lönsamhet ganska snabbt igen 
nu när alla restriktioner har lyfts bort.
– Vi märker redan av en liten förbättring, 
men det här är inget som lossnar över en 
natt. Jag hoppas få med mig optimeringen 
av alla kostnader som en hävstång när det 
långsamt rullar i gång igen. Vi har tittat 
igenom allt från elavtal till kostnaderna för 
avfall, det är lätt att man blir lite bekväm när 
allt går bra men det finns ganska mycket att 
hämta när man ser över alla delar.  

Många kollegor har undrat varför Per 
Uhrström inte söker någon annan butik, nu 
när han visat vad han går för som handlare.
– Men jag gillar ju det här och jag är van vid  
butikslägen i lite belastade områden sedan  
tidigare. Det är ju också få förunnat att kunna 
starta en handlarbana mitt i Stockholm, jag 
knallar in till butiken varje dag.

– Har vi klarat det så här långt så ska vi  
klara det hela vägen, vi ska se till att vi får 
det lite roligt till slut också, avslutar Per 
Uhrström.  n



SLHF-Akademin lanserar en diplom-
utbildning inom kött som ska rusta 
medarbetarna för den moderna butikens 
krav. ”Gamla tiders gesällbrev kommer 
inte tillbaka men vi tror att en djupare 
förståelse för produkten är grunden  
i all försäljning även i dag”, säger  
vd Peter Reneström.

TEXT OCH FOTO: Martin Rosengren 

 3RENÄSSANS FÖR KÖTTKOMPETENS.  SLHF-Akademin 
tillsammans med Boosta jobbar för högtryck med att utforma 
köttutbildningen och även motsvarande utbildningar inom 
fisk respektive ost och delikatess.

Nytt upplägg krokar  
arm med gamla tiders 
köttmästare

8

SLHF-AKADEMIN TILLSAMMANS med Boosta 
jobbar för högtryck med att utforma 
köttutbildningen och även motsvarande 
utbildningar inom fisk respektive ost 
och delikatess, alla tre utbildningar blir 
stipendiegrundande och kommer att 
välkomna de första kullarna deltagare till 
hösten.
– Just nu säkerställer vi att vi hittar rätt 
partner, ändamålsenliga lokaler och vi vill 
även ha en avsättning för råvarorna som  
vi bearbetar under utbildningarna och  
som inte går åt till vår egen matlagning, 
säger Peter Reneström.  

Det har blivit allt ovanligare med verkligt 
köttkunniga medarbetare med kompetens 
om detaljstyckning och de olika delarnas 
egenskaper sedan det breda genomslaget  
för centralpackat, enligt Peter Reneström. 
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Vad har hänt sedan sist  
– Claes Lindblom?
Tolv år efter försäljningen drömmer Claes Lindblom ganska ofta att han  
driver butiken i Åkersberga som vanligt. Det brukar handla om att han för-
bereder något stort marknadsevent.
– Jag kan vakna ganska utpumpad på morgonen, men marknadsföringen  
var alltid det roligaste och min specialitet.

Claes Lindblom sålde Vi Favoriten  
och järnhandeln 2010 till handlarparet 
Tanja Ilić och Alexander Lalangas,  
31 år av aktivt handlarskap varav 21 år 
med arbetspendlande var över och han 
återvände permanent till Kalmar för  
en lugnare tillvaro.
– Vi har gjort mycket av det där man inte 
hann med tidigare, vi jobbade bland annat 
med Svenska Kyrkan i Australien i tre 
månader, i Melbourne. Vi jobbade med allt 
från köket till gudstjänsterna och det var 
kul att vara på en destination så pass länge, 
annars har det ju blivit mest kortare resor.
– Vi har även byggt ett enplanshus på 
granntomten som vi kallar för undantaget, 
dit ska vi flytta när vi blir lite äldre, det var  
en gammal dröm som slutfördes. Trädgård  
är det stora intresset annars och vi har två 
stora tomter att jobba med. 

Affärsidén byggde under alla år på att 
skapa kundlojalitet genom återkommande 
butiks-event och evenemang, inte sällan 
större arrangemang och ofta med tema 
Småland. 

Claes Lindblom bjöd bland annat med  
sina kunder på Åkersbergarevyn och även 
på Ålandskryssningar tillsammans med  
Vi-butikerna i Stockholm.
– Marknadsföringen var min grej och den 
största satsningen var att vi arrangerade 
Ölands skördefest varje år, alltid samma 
helg som på Öland, vi lärde Åkersberga-
borna att äta öländska kroppkakor.

Claes Lindblom följer fortfarande bransch-
pressen varje vecka och han tröttnar inte 
på att följa utvecklingen och bransch-
glidningen genom allehanda butiksbesök.

Barn och barnbarn finns i Stockholm varför 
det fortfarande blir ganska tätt mellan 
besöken i huvudstaden, oftast blir det även 
ett besök på Favoriten då. 
– Har man drivit verksamheten från tre  
till 80–90 anställda så är det väl lite svårt att 
släppa taget, det är väldigt mycket minnen. 
Nu står det Ica på skylten men det får jag 
klara av, det roligaste är att verksamheten 
lever kvar och till och med blomstrar,  
Tanja och Alexander gör ett jättejobb, 
avslutar Claes Lindblom.  n

Claes Lindblom
Född: 1954, i Kalmar.
Familj: Fru, två barn, fyra barnbarn. 
Karriär i korthet: Arbete inom pappans 
grossiströrelse i Kalmar, Dagabs treåriga 
aspirantutbildning följt av olika butiksjobb, 
gick in som handlare på Favoriten efter 
konkursen 1979, bara ett år efter första in-
vigningen. ”Det var snabba ryck men jag var 
jättesugen på att bli handlare och tackade ja 
trots att jag aldrig ens hade varit i Åkersberga”. 
Fritid: Trädgård. 
Följer på tv: Den danska serien Badhotellet.

KORTA FAKTA

CLAES LINDBLOM drev 
Favoriten i Åkersberga 
1979–2010.

TEXT: Martin Rosengren  
FOTO: Privat

– Nu relanserar vi ett upplägg som påminner 
om gamla tider, men självklart anpassat efter 
dagens krav.

Planen är att utbilda ganska små grupper, 
åtta till tolv deltagare, för att säkra närheten 
till råvarorna. Köttutbildningen laddas med 
två fullmatade seminarier över sju dagar. Det 
blir bland annat demostyckningar av halva 
djur och övningar i detaljstyckning varvat 
med butikshistoria, hygien och egenkontroll 
samt väldigt mycket egen inspirerande 
matlagning.

Frank Thelin, handlare bakom sex Hem-
köpsbutiker i södra Stockholm och ledamot 
i SLHF-styrelsen, ser fram emot att vidare-
utbilda personalen.
– Det är väldigt positivt, vi vill verkligen 
vidareutbilda inom färskvaror och vi har 
länge efterfrågat den här typen av utbild-
ningar från Axfood eller Hemköp men det 
har inte kommit något, äntligen är vi på väg 
tillbaka med hjälp av SLHF-Akademin.

Fem av sex butiker under Frank Thelins 
paraply styckar och packar kött i butiken, 
som alternativ till det centralpackade, fyra 
butiker har manuell delikatessavdelning.
– Vi låter kunden göra valet, det atmos-
packade passar kanske bäst när man vill  
ha längre hållbarhet.

Djupare kunskaper är avgörande oavsett 
om butiken styckar själv eller inte, enligt 
Frank Thelin.
– Det blir en helt annan nivå på 
rådgivningen och kundmötet, kunskap är 
vår viktigaste konkurrensfördel som skiljer 
ut oss mot lågpris, avslutar Frank Thelin.  n

FRANK THELIN. 
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Här skördar havsbönderna 
framtidens mat
Vilket livsmedel är välsmakande, näringsrikt och nettopositivt ur klimat-
synpunkt, samtidigt som det inte tar odlingsbar mark i anspråk, det kräver 
ingen gödning, ingen bevattning?
Det givna svaret är sockertång, enligt entusiasterna bakom Nordic Seafarm.

TEXT: Martin Rosengren  FOTO: Nordic Seafarm 

tiden vilket öppnar för god och växtbaserad 
mat från havet. Havet strömmar fritt 
genom odlingarna, vi blockerar inte havet 
och efter skörden på vårkanten tar vi paus 
och lämnar fritt fram för fritidsbåtarna, 
säger Simon Johansson, vd. 

Genomslaget är redan ganska stort bland  
kockar som har experimenterat med makro-
alger, som tången också kallas, och som  
banat väg för produkterna inom restaurang-,  
hotell- och cateringbranscherna. 

Men det fordras förstås även ett bredare 
genomslag inom dagligvaruhandeln för att 
få fart på volymerna, Nordic Seafarm siktar 
på att tiodubbla försäljningen inom två år. 

HAVSBÖNDERNA ODLAR SOCKERTÅNGEN utanför  
Fjällbacka respektive Kosteröarna i Bohus- 
län. Odlingarna om totalt åtta hektar ökar  
det marina livet och den biologiska mång- 
falden i och med att många arter trivs  
i och runtomkring de Krav-certifierade 
odlingarna.

Läckage från landbaserad odling leder  
som bekant till övergödning av havet. 
Tångproduktionen minskar i stället över- 
gödningen genom att binda kväve och fosfor  
under sin tillväxt. Tången binder även 
koldioxid, 145 ekvivalenter per ton, varför  
den blir en nettopositiv produkt ur klimat- 
synpunkt.  
– Den odlingsbara markytan minskar hela 

FÖRETAGET HAR LANSERAT Havsknäckebröd med 
20 procent tång, som en enkel inkörsport 
för konsumenterna till makroalgernas värld. 
Just nu förbereder företaget även lansering 
av en kryddmix med umamismak från tång. 
Råvaran finns också tillgänglig torkad, eller  
i lätt blancherad och fryst form. 
– Nyfikenheten är stor och vi har investerat 
mycket i att höja produktionskapaciteten, 
årets skörd blir tre gånger större än fjolårets. 
Vi är öppna för och sugna på en dialog med 
handlarna om vilka typer av produkter de 
kan tänka sig, handlarna är ju experter på 
konsumenternas beteenden, säger Simon 
Johansson. 

Tången är en viktig del av den dagliga kosten 
i Japan och andra delar av Asien och därför 
benämner Nordic Seafarm sockertång som 
nutidens mat hellre än som framtidens mat.  
– Vi vill vara med och förändra mat-
systemet och branschen i grunden, vi måste  
verkligen spänna bågen för att få upp 
volymerna i handeln.  Det viktigaste är att 
skapa spännande produkter som smakar 
riktigt bra, sedan är jag övertygad om att 
marknaden är med oss på resan, avslutar 
Simon Johansson.  n

GRÖN SJÖMAT. Nordic Seafarm driver i dagsläget 4
åtta hektar sockertångsodling utanför Kosteröarna 
och Fjällbacka. Tångproduktionen minskar klimat-
påverkan såväl som övergödning av havet genom 
att binda koldioxid, kväve och fosfor. 

GRÖN SJÖMAT. Växtbaserad mat från 
havet är en nyckel på vägen mot en 
klimatneutral livsstil enligt Simon 
Johansson, vd, Nordic Seafarm. Hans 
egen favoriträtt med tång är pasta 
med tångpesto. 
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Här skördar havsbönderna 
framtidens mat ENKEL START.  Havsknäcke med 20 procent tång är en4 

enkel inkörsport för konsumenterna till makroalgernas  
värld, enligt havsbönderna bakom Nordic Seafarm. 

Nordic Seafarm 
(tidigare Kosteralg)
Startade: 2016.
Omsättning: Cirka en miljon kronor netto.
Vd: Simon Johansson.
Ägare: Sex majoritetsägare, alla framstående 
forskare inom marinekologi, därtill ett antal  
investerare i form av vänner och familje-
medlemmar. 
Antal anställda: 9.
Distribution: Grönsakshallen i Sorunda, 
direktförsäljning via webben.

KORTA FAKTA



Boka in kommande aktiviteter:

• 23 mars: Färskvaruklubben besöks av Santa 
Maria, Villa Adolfsberg.

• 29 mars: Seminarium om förebyggande 
säkerhetstänk med Gustaf Helgesson från polisens 
nationella avdelning, NOA, Villa Adolfsberg.

• 6 april : Seniorernas påskfest, Villa Adolfsberg.

• 3 maj: HR-seminarium om SLHF:s nya sam- 
arbete med Elizabeth Plate och med aktuellt  
om rekryteringsfrågorna, Villa Adolfsberg.

• 7 maj: Seniorernas skärgårdskryssning. 

• 14 maj: SLHF:s årsmöte och årsfest, Berns.

• 9 juni : SLHF-golfen. 

SLHF-KALENDARIUM

Stockholms Livsmedelshandlareförening (SLHF)
Wivalliusgatan 25,112 60 Stockholm

Avsändare: JustNu Tryckeri, 
Varmvalsvägen 9, 721 30 Västerås

STOCKHOLMSHANDLAR’N GES UT AV STOCKHOLMS LIVSMEDELSHANDLAREFÖRENING (SLHF) 

Telefon: 08-441 79 50  Fax: 08-441 79 51  Post- och besöksadress: Wivalliusgatan 25, 112 60 Stockholm  VD: Peter Reneström, 08-441 79 53 
Ekonomiassistent: Janne Svärd, 08-441 79 50  Konsult: Thomas Sundblom, 08-441 79 55  E-post: förnamn.efternamn@slhf.nu eller info@slhf.nu 
Webbsajt: www.slhf.nu  Ansvarig utgivare: Peter Reneström, 08-441 79 53, peter.renestrom@slhf.nu  Redaktör: Martin Rosengren, 073-983 86 76,  
martin@martinrosengren.se  Grafisk produktion: Ellens Grafisk form & Produktion, Västerås.

Gårdsfisk laddar om  
efter storaffärerna
Gårdsfisk har nu helt rätt ägare för att nå målen enligt grundaren Johan 
Ljungqvist, som nyligen besökte Färskvaruklubben och Villa Adolfsberg.

Stockholmshandlar’n har tidigare uppmärk-
sammat Gårdsfisks koncept för klimatsmart 
fiskuppfödning i svensk gårdsmiljö. Affären 
med köttgiganten HK Scan som ny intressent 
och ägare fick förstås stor uppmärksamhet.
– Vår modell att rikta oss till svenska lant-
bruk är en miniatyr av Scans modell kan man 
säga. Men många satte nog kaffet i halsen när 
de hörde om affären, säger Johan Ljungqvist.

Även Novax, Axel Johnson-koncernens 
investmentbolag med inriktning på bland 
annat tillväxtbolag inom framtidens mat,  
har tillkommit som ny ägare.
– Den affären fick inte lika stor uppmärk- 
samhet men nu har vi helt rätt ägare för att  
nå målen, om vi hade fått välja fritt är det 
precis de här ägarna vi hade valt, säger  
Johan Ljungqvist.

Gårdsfisk bjöd bland annat på fiskköttbullar 
gjorda på clarias (ålmal) vid träffen med 
Färskvaruklubben, det är samma rätt 
som företaget bjöd på vid de inledande 
diskussionerna med HK Scan, produkten 
lanseras brett på marknaden från vecka 11.
– Färsen fungerar perfekt i Scans 
köttfärsmaskiner i Skara, säger Johan 
Ljungqvist.  n

Häng med till 

Baskien!
Nu lättar Europa på restrik-
tionerna och vi känner att vi 
kan se fram emot denna häftiga 
matresa till Bilbao och San 
Sebastian.

Rökigt Adolfsberg
SLHF tillsammans med Adapt bjuder in till en utbildning om  
brandskydd och hjärt- och lungräddning den 2 juni. 

Utbildningen blir kostnadsfri för medlemmar som kan skicka två personer per butik, 
kursen ges vid tre tillfällen under utbildningsdagen varför starttiden är flexibel. 
– En jättebra utbildning och det kommer att bli rejält rökigt runt Adolfsberg. 
Samarbetet med Adapt utvidgas till hösten runt det systematiska arbetsmiljöarbetet 
vilket kommer att utmynna i ett intressant seminarium och ett nytt riktat medlems-
erbjudande till butikerna, säger vd Peter Reneström.  n

 3GÅRDSFISK VÄXLAR UPP TAKTEN med nya starka 
ägare, Johan Ljungqvist, till vänster i bild är grundare 
av bolaget tillsammans med Mikael Desalles, till 
höger. 

Intresseanmälan senast den 15 mars till: 
bokning@slhf.nu,  se vidare information  
i utskickad inbjudan.  n


