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”Nu lanserar vi handlarnas egen HR-guide”
SLHF har lanserat HR-Guiden som nu finns tillgänglig via hemsidan. ”Guiden fokuserar på områden 
som handlarna och övriga butiksledare möter ofta i vardagen”, säger HR-rådgivaren Elizabeth Plate, 
SLHF:s partner som har utformat det digitala stödet till medlemsbutikerna.

TEXT: Martin Rosengren  FOTO: Roy Rossovich

HR-GUIDEN TAR UPP DE VANLIGAST förekommande 
HR-frågorna som butikerna måste hantera med 
täta mellanrum. 
– Vi går igenom olika regelverk med hänvis-
ningar till lagrum och vi har samlat snabba 
och korta tips inom vanliga områden för att 
ge snabb och generell information, berättar 
Elizabeth Plate.

HR-Guiden innehåller även färdiga och ned-
laddningsbara mallar som blir ett snabbt stöd 
att luta sig mot i butiken. 
– Vi har exempelvis ett färdigt förslag i form 
av en betygsmall, vi har även listat ett antal 
lämpliga frågor för anställningsintervjuerna 
och en checklista med förberedelser man kan 
göra inför en arbetsmiljöinspektion, säger 
Elizabeth Plate. 
– HR-Guiden blir ett kompletterande stöd 

i vardagen, den är däremot inte till för att 
ersätta befintliga stöd som HR-handböcker 
från kedjorna eller kollektivavtal, fortsätter 
Elizabeth Plate. 

SLHF:s HR-Guide kommer att kompletteras 
och byggas ut kontinuerligt. 
– Den blir ett snabbt och viktigt verktyg i var-
dagen, det är lätt att hitta informationen man 
söker för stunden med hjälp av menyer och 
flikar, saknar man någon information får man 
gärna kontakta mig eller SLHF, missa inte att 
hålla utkik efter kommande uppdateringar, 
avslutar Elizabeth Plate.  n

GUIDE MED SNABB INFO. HR-rådgivaren Elizabeth4 
Plate stöttar handlarna genom flera olika kanaler 
när det gäller HR. Nu finns även det digitala stödet 
HR-Guiden tillgängligt via SLHF:s hemsida.

Seniorklubben tar ny sats 
för att locka fler medlemmar
TEXT OCH FOTO: Martin Rosengren

NY ORDFÖRANDE:  Kerstin Öhman Moberg söker nya 
vägar tillsammans med styrelsen för Seniorklubben  
för att bredda utbudet och öka deltagandet och 
medlemsantalet. 

Seniorklubben ser över verksamheten 
för att öka medlemsantalet och del- 
tagandet vid klubbens aktiviteter.

KERSTIN ÖHMAN MOBERG, klubbens nyvalda ord-
förande sedan årsmötet i maj, flaggar för att 
det kan bli en ny medlemsenkät för att ringa 
in vilken typ av aktiviteter som efterfrågas. 
– Det kan nog vara ett bra sätt att få in nya 
idéer och önskemål i stället för att försöka gissa  
sig fram. Resorna är populära men vi kanske 
kan tänka nytt även när det gäller dem.  
Det har varit mycket flygresor tidigare men 
det finns ju många enklare utflykter som också 
kan vara spännande. Vi ska inte ta bort sådant 
som är populärt sedan tidigare, men vi kan 
lägga till nytt. Skaldjursfrossa blir den 19 
oktober och julfesten firas den 29 november.

HUR HAR DIN FÖRSTA TID SOM ORDFÖRANDE VARIT?
– Det har varit jätteroligt, spännande och 
mycket att fundera på när det gäller hur vi ska 
gå vidare och utveckla verksamheten för att 
låta vår fina Seniorklubb leva kvar, för det  
är jättetrevligt att vara med i klubben. 

Kerstin Öhman Moberg sålde Ica Nära Guns 
Livs ute på Nämdö 2017. 
– Det känns bra men det är så klart en lång 
process att koppla loss från butiken, det var 
min mamma som startade verksamheten  
med en liten brödbod på ön 1950. 

Nätverkande med kollegor i branschen har 
alltid varit viktigt för Kerstin Öhman Moberg. 
– Man jobbar så himla mycket själv i en liten 
skärgårdsbutik men vi var ett gäng från Skär-
gårdshandlarna som höll kontakten hela tiden 
och många av oss gick vidare till Seniorklubben 
så fort vi fick chansen och möjligheten att 
göra det. 

– Tyvärr är det många som missar att gå vidare 
till Seniorklubben när de avslutar som handlare, 
det är synd eftersom det finns så mycket nät-
verkande och spännande aktiviteter att fortsatt 
ta del av, säger Kerstin Öhman Moberg.  n

HR SOM FÖRMÅN. SLHF:s partner Elizabeth Plate 
stöttar medlemsbutikerna inom HR via flera olika 
kanaler, exempelvis via seminarier, kolumner i 
Stockholmshandlar’n eller HR-Guiden som finns 
tillgänglig via hemsidan.  SLHF finansierar även 
upp till tre timmars rådgivning till butiken över 
mejl och telefon, kontakta SLHF:s kansli för att 
aktivera förmånen.
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NÅGRA RADER FRÅN VD
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Grinig gubbe del 2
Mina farhågor om inflationen och räntorna som jag
beskrev i föregående nummers ledarkolumn besannas,
tyvärr ser vi också skenande energipriser. Dessa kryddas
med höjda nätavgifter på grund av så kallade nät-
förluster, det vill säga svinn orsakat av den värme som
alstras vid överföringen av el. Nätförlusten innebär
att el förloras på vägen till kunden, något som elnäts-
bolagen måste kompenseras för. Detta i kombination
med ett Ringhals som är stängt för reparation över 
vintern gör inte situationen lättare. 

Vi har sett ministrar som går ut i media om att
butikerna smyghöjer priserna för att höja marginal-
erna. Möjligen kommer nu några avgående ministrar 
att söka arbete i era butiker, i så fall kanske de får 
lite bättre koll på verkligheten. 

Finns det något positivt då?  Ja det gör det faktiskt:
Joakim Skottes superlokala ekosystem i form av
en containerodling är ett exempel på små saker som
inger hopp, läs mer på nästa uppslag i tidningen,
SLHF:s samarbete med Frans Schartaus Handels-
institut genererar uppemot 25 ledare årligen,  
många vill göra praktik i era butiker, ta chansen  
att introducera framtidens ledare i vår bransch,  
hör av er till kansliet så förmedlar vi kontakten

SLHF-Akademin har startat upp nya utbildningar,  
där vill vi gärna ha er input runt utbildningar i vår 
regi, missa inte vår workshop om utbildningarna  
den 10 oktober.

Energilagring och solceller är en möjlighet  
för butikerna, se info från vårt seminarium som  
arrangerades häromdagen, hemsidan och 
Facebook.  

SLHF lanserar en HR-Guide som stöd till er handlare,
läs mer här intill.

Prognosen för avkastningen från våra stiftelser  
ser ut landa i nivå med förra året, det finns med  
andra ord goda möjligheter att dela ut stipendier  
även 2023!

Med hopp om en fin höst!

 

Heliga torsdagar 
för klubbentusiaster
TEXT OCH FOTO: Martin Rosengren

Bridgeklubben ser gärna att nya spelare ansluter till de trivsamma 
torsdagsträffarna på Villa Adolfsberg. 

BENGT WESSMAN, Bridge-
klubbens ordförande. 

BRIDGEKLUBBEN INOM SLHF STARTADE 1999  
av Rolf Stagman och Staffan Linde. Bengt 
Wessman har spelat med Bridgeklubben sedan 
2008, han är klubbordförande sedan 2013. 
Det råder en koncentrerad tystnad under 
spelets gång när Stockholmshandlar’n 
besöker klubben. Med jämna mellanrum 
roterar spelarna mellan spelborden som 
är utplacerade i olika rum för att minska 
distraktionen. 

NI VILL BLI FLER SPELARE?
– Ja, det vore kul. Vi söker i första hand 
aktiva handlare eller pensionerade handlare, 
även butiksmedarbetare är välkomna att 
spela med oss. Det går bra att komma med 
som nybörjare, man lär sig spelet under 
spelets gång. Blir det tillräckligt många nya 
spelare så kan vi arrangera en samlad intro-
duktionskurs, säger Bengt Wessman.

Bridgeklubben spelar flertalet torsda-
gar under vår- och höstterminen på Villa 
Adolfsberg, 10.00–14.30. Samtliga spelare 
är seniorer i dagsläget, men Bengt Wessman 
hoppas att man även ska kunna knyta yrkes-
aktiva spelare till klubben.

– Man går och ser fram emot torsdagarna 
och håller rent för dem i kalendern, tors- 
dagarna är heliga för många av oss. När 
intresset väcks så tror jag att det kan fungera 
även för yngre deltagare att komma loss  
med hjälp av lite god planering.  

Kontakta SLHF-kansliet för deltagande,  
eller klubbordförande Bengt Wessman,  
telefon: 070-517 45 94.  n

SCANNA KODEN 
och se videon med 
Seniorklubbens och 
Bridgeklubbens ord-
förande, som båda 
vill se fler medlem-
mar till respektive 
versamhet.

5VÄLKOMNAR NYA SPELARE Bridgeklubben  
välkomnar nya spelare till den trevliga samvaron  
på Adolfsberg om torsdagarna.
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Containern som värnar planeten 
och minskar importberoendet
Här är Ica-handlare Joakim Skottes nya passion och bisyssla: Containerodling. 
– Det här är ett passionsstyrt projekt med planeten i fokus.

TEXT OCH FOTO: Martin Rosengren

DEN 30 KVADRATMETER STORA containern finns vid 
den nedlagda galoppbanan i Täby Park som nu 
omvandlas till ett modernt bostadsområde, 
det tar omkring åtta minuter med elcykel 
härifrån till Ica Nära Alléns. 

Stockholmshandlar’n besökte odlingen vid 
premiärskörden i containern som drivs av 
företaget Green & Growing. Sex Ica-butiker 
i närområdet är kontrakterade för leveranser 
per elcykel när det gäller nyskördad sallad 
och örter. Joakim Skotte har tagit ett steg 
ytterligare, han har investerat i bolaget och är 
minoritetsägare bland fyra ytterligare ägare. 
– När jag hörde om konceptet ville jag komma 
med snabbt och utforma modellen på ett sätt 
som jag tror kommer att passa oss handlare, 
säger Joakim Skotte. 

Joakim Skotte har rönt stora mediala genom-
slag med olika initiativ i butiken kopplade till 
hållbarhet, det gällde bland annat tilltaget att 
placera centralt annonserade vindruvor inom 
avdelningen för kemtekniskt, med anledning 
av de höga besprutningsnivåerna. Genom-
slaget blev enormt inte minst via de sociala 
mediekanalerna. 

– Jag ska inte sluta med den typen av initiativ 
men jag har legat lågt en period nu och samlat 
lite kraft. Green & Growing är mitt första 
statement som även inbegriper en investering.

METODEN BAKOM GREEN & GROWING är hydroponisk 
vertikalodling, plantorna gror i små torvpluggar 
som följer med hela vägen hem till slutkunden, 
allt överblivet vatten går tillbaka till systemet 
och den vertikala odlingsformen gör att den 
lilla containern kan producera lika mycket som 
6 000 kvadratmeter konventionell odling. 
– Vi spiller inte en droppe vatten, vatten-
förbrukningen blir 95 procent lägre samtidigt 
som vi spar 95 procent yta. Den tredje aspekten 
är besparingen i form av transporter som är  
associerade med motsvarande produkter, inom 
frukt och grönt är importgraden 70 procent,  
säger Magnus Leydner, vd för Green  
& Growing.  

Containern rymmer omkring 4 000 plantor 
i olika stadier, kapaciteten är runt 60 000 
skördade plantor per år. Företaget sköter det 
tekniska och allt rörande odling och skörd. 
Det finns två affärsmodeller för samarbeten, 
antingen en fristående container som söker 

upp och levererar till butiker och restauranger 
i närområdet, liksom i Täby Park, eller en andra 
modell där större butiker investerar i en egen 
container som kan placeras i direkt anslutning  
till butiken, vilket exempelvis Ica Maxi  
Universitetet i Örebro har gjort. 
– Brytpunkten ligger omkring en årsomsättning  
på 100 miljoner kronor och återbetalnings-
tiden för containern blir då två år, säger 
Magnus Leydner. 

5MAGNUS LEYDNER, vd, Green & Growing.
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”Målet är att skapa Mariahallen 2.0”
TEXT OCH FOTO: Martin Rosengren

Handlardrift och hårt slit ska vända 
Hemköp i Mall of Scandinavia.  
Handlarduon Kenneth Ohlsson och 
Tommie From har nu som mål att  
återskapa anrika Mariahallens  
grundkoncept i Solna. 

VI-HANDLAREN TOMAS SJÖBERG sålde Vi Mariahallen  
på Södermalm till Axfood 2005, Tommie 
From ansvarade för frukt och grönt på den 
tiden det begav sig, Kenneth Ohlsson basade 
för färskvaror och var butikschef för den 
legendariska butikens nedre plan. 

Duon har nu återförenats som handlarkom-
panjoner på Hemköp Mall of Scandinavia, 
Hemköp släppte kedjedriften och lämnade 
över den 1 september för att ge butiken en ny 
chans i det mastodontiska köpcentrumet.
– Målet är att skapa Mariahallen 2.0 och det 
ska ske med hjälp av hårt arbete och slit och riv, 
det finns inga genvägar, säger Tommie From. 

Det är känt att butiken har haft en haltande 
utveckling även om Hemköp inte lämnar ut 
några siffror.

HUR SKA NI VÄNDA BUTIKEN? 
– Man har fokuserat på kostnader tidigare, 
man har gått på defensiven och minskat och 
krympt, vi ska göra tvärtom och fokusera på 
att öka försäljningen i stället, säger Tommie 
From. 

Nu startar en större omgörning av hela butiken 
och allt ska förhoppningsvis vara klart innan 
första advent.
– Vi ligger lite lågt innan allt är klart, sedan ska 

HUR BLIR DET MED ELRÄKNINGEN I VINTER?  
– Visst kan det bli en utmanande situation, 
men vi kan öka LED-belysningen och foto-
syntesen under de timmar på natten då elen 
är som billigast, arbetstiden lägger vi däremot 
på dagen då arbetskostnaden är som lägst, 
säger Magnus Leydner. 
– Tillgången på grön el är grunden inom all 
utveckling och något som helt enkelt måste få 
en varaktig lösning, säger Joakim Skotte. 

Varje enskild planta från odlingen är märkt 
med en QR-kod som ger slutkunden exakt 
information om hela processen från sådd  
till exakt tidpunkt för skörd, det gäller även 
detaljer som bevattning. 

5MARIAHALLENS ÅTERKOMST? Tommie From, främst i bild, storsatsar i Mall of Scandinavia tillsammans med 
kompanjonen Kenneth Ohlsson. På bilden flankeras Tommie av Mattias Rådling, mitten, som jobbade på Mariahallen 
1995-2005 och Roger Borg, till vänster, som jobbade i systerbutiken Högalidshallen på tiden det begav sig.

– För mig som handlare spelar det inte  
så stor roll hur många kunder som söker  
den här informationen, bara det att allt är  
100 procent transparent och att möjligheten 
finns – är hisnande.
– Importörer vill kanske inte prata alls om 
sina produkter, vi kan prata hur länge som 
helst om vårt system och alla fördelar.  
Försök att förstå vad det här kan innebära  
för exempelvis butiker i Norrland, med tanke 
på de begränsade möjligheterna att odla där 
och framför allt med tanke på transporterna.  
Man får utvidga fantasin för att försöka 
förstå hur bra det här kan bli, avslutar  
Joakim Skotte.  n

vi slå på stora trumman. Vi skapar tydligare 
sektioner och betydligt mer matglädje, det blir 
ett tydligt färskvarurum med varmmatsbuffén
som hjärta och en rejäl deliavdelning, vi kom-
mer att utöka sortimentet och kunderna ska 
överraskas varje vecka av roliga varor och bra 
priser, säger Tommie From. 

MYCKET VATTEN HAR RUNNIT under broarna sedan 
Mariahallens glansdagar, Tommie From och 
Kenneth Ohlsson har båda verkat inom bland 
annat kooperationen och inom grossistledet, 
men på varsina håll.
– Kenneth är fostrad i en restaurangfamilj, 
han har maten i blodet och han är nyckeln 
när det gäller att ta vara på allt och minska 
svinnet, säger Tommie From.  

Tommie From och Kenneth Ohlsson delar på 
handlarskapet och det finns inga ytterligare 
finansiärer eller delägare, uppger Tommie 

From. Handlarduon lämnar inga uppgifter 
om de ekonomiska ramarna eller upplägget för 
övrigt i samband med Hemköps överlåtelse av 
butiken. 
– Det där håller vi för oss själva, säger Tommie 
From.

DET JOBBAR 45 000 MÄNNISKOR i närområdet 
men kunderna har ännu inte riktigt lärt sig 
att veckohandla med kundvagn och bil trots 
att det finns alla möjligheter att göra det, 
enligt Tommie From. Förvaltaren ska nu 
markera alla p-platser nära Hemköp och Ica 
Kvantum tydligare.
– Vi säljer 800 varma måltider per dag, 
svårigheten ligger i att få kunderna att handla 
allt här. 

– Men nu har vi påbörjat resan, nu kommer det 
att hända grejer och vi tror stenhårt på det här, 
avslutar Tommie From.  n

Joakim Skotte förhandlar med en fastighets-
ägare om en placering av en ”egen” container 
närmare butiken, trots att Ica Nära-butikens 
omsättning är 51 miljoner kronor netto.  
Inte för att åtta minuter cykelavstånd innebär 
någon kostnad eller miljöbelastning, men för  
att nyttan med det lokala ekosystemet ska bli 
ännu tydligare för kunden i butiken.
– Jag kanske kan dela containern med några  
lokala krögare, det går att odla ätliga blommor 
eller vad som helst som är lite svårt att få tag på. 

3NY KARRIÄR Ica-handlare Joakim Skotte, Ica Nära 
Alléns i Täby, tillika entusiastisk nybliven container- 
odlare och delägare bakom företaget Green & Growing. 
Leveranserna till butiker i närområdet sker med hjälp 
av en elcykel.
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Övertygande comeback i Sjöberg
Det var svårt att sia om hur det skulle bli att komma tillbaka efter en 17 månader  
lång paus från marknaden. – Kunderna handlar på hemmaplan mer än någonsin,  
vi är nöjda långt över förväntan, säger Hans Roosmark, handlare på Hemköp  
Sjöbergshallen tillsammans med hustrun Malin Roosmark.

TEXT OCH FOTO:  Martin Rosengren

STARK COMEBACK. Hans 
och Malin Rosmark 

kom tillbaka med en 
toppfräsch butik.



Övertygande comeback i Sjöberg
HANDLARPARET KÖPTE VI-BUTIKEN 2007, men har 
avvaktat med investeringar i och med den då- 
varande fastighetsägarens planer på renovering  
och tillskott av nya bostäder till Sjöbergs 
centrum i Sollentuna. 
– Vi anade inte att det skulle dröja så länge, 
med facit i hand skulle vi ju ha satsat tidigare 
också, säger Hans Roosmark. 

I september 2019 startade så rivningen och 
uppförandet av ett helt nytt centrum med 
100 studentbostäder ovanpå, Hemköp firade 
återinvigning i februari 2021. 

Allt handlar om att jobba med det befintliga 
kundunderlaget och motverka utflödet av 
handel från området, Sjöberg är något av en  
ändhållplats och butiken passeras inte av 
övriga trafikanter, enligt Hans Roosmark. 

VILKA VAR STRATEGIERNA BAKOM NYA BUTIKEN?
– Vi ville skapa en riktig färskvarubutik  
med stort fokus på frukt och grönt och  
protein. Vi ska ha en attraktiv prisnivå och 
många klipp jämfört med likvärdiga butiker. 
Det är få förunnat att få bygga en helt ny 
butik, vi är väldigt nöjda med resultatet. 

Butiken omsatte 18 miljoner kronor netto  
vid övertagandet 2007, den nådde som bäst 
upp till 30 miljoner innan förnyelsen,  
nu har man redan nått 44 miljoner kronor 

Hemköp i Örby filar på en come-
back efter en cirka 27 månaders 
paus från marknaden.
– En ofrivillig och lång ledighet,  
vi ser verkligen fram emot att 
komma i gång igen, säger Tomas 
Bodelson, handlare tillsammans 
med brodern Lars Bodelson. 

HEMKÖP ÖRBY VÄLJER LIKSOM Hemköp Sjöbergs-
hallen att finansiera förnyelsen med hjälp av  
91-9-avtal med Axfood. Handlarna ska sätta en 
budget för år ett till tre under våren, 60–70 brutto- 
miljoner blir rimligt enligt Tomas Bodelson.
– Vi avslutade den gamla butiken strax under  
50 miljoner kronor brutto. Det gäller att fånga  
upp alla nya och gamla boende i området med  
en riktigt attraktiv butik och starka erbjudanden,  
vi ska synas och höras rejält direkt från start.  
Självklart har det blivit nya inköpsmönster under 
vår frånvaro men vi vet att vi är efterlängtade,  
vi tror starkt på läget och vi blir fortsatt ensamma 
på marknadsplatsen, avslutar Tomas Bodelson.  n

Liknande läge i Örby
TEXT: Martin Rosengren

netto, rullande tolv månader. 
– Vi ökar antalet kunder och storleken på 
kvittona rejält, det är jättekul och långt  
över förväntan, säger Hans Roosmark. 

Hemköp Sjöbergshallen nådde nyligen ett 
nöjd kund-index (NKI) på 85.
– Vi har stort fokus på det basala, tydliga 
arbetsrutiner och struktur för avdelningsan-
svariga. Kundmötet är grunden till allt och 
det måste vara ordning och reda och rent  
och snyggt alla dagar, hela öppettiden,  
säger Hans Roosmark. 

ENLIGT AXFOODS MARKNADSANALYS behövde  
butiken nå cirka 37 miljoner kronor netto för 
att investeringen skulle kunna räknas hem.
– Vi hade även diskussioner med Ica men de 
valde faktiskt att tacka nej till läget, avslöjar 
Hans Roosmark.   

Handlarna tecknade ett 91-9-kontrakt med 
Axfood i samband med investeringen på cirka 
åtta miljoner kronor totalt, trots att kollegor 
från Vi-föreningen inom Hemköp höjde  
varningens fingrar för kedjedrift och detalj-
styrning. 
– Jag är 51 år nu, det kändes ärligt inte bra 
att gå in med allt vi har, det kunde ha gått åt 
helvete också. Vi fick ett bra avtal med möjlig-
het att lösa ut oss på två år. Att agera som fria 
handlare är jätteviktigt för oss, visst har  

vi haft diskussioner med kedjan men alla 
diskussioner har gått att lösa, jag är tvärnöjd 
med avtalet och med Hemköp. 

MEN NU FINNS DET EN HEMBUDSKLAUSUL?
– Att sälja butiken har ändå aldrig varit målet. 
Ingen vet exakt vad som händer framåt men 
just nu är förhoppningen att butiken ska gå 
vidare inom familjen.

– Jag tycker om att jobba också, sluta helt  
och hållet kommer jag nog aldrig att göra,  
jag är ingen golfspelare. Men på lite sikt kan 
jag tänka mig att jobba när jag känner för  
det och utanför schemat, avslutar Hans  
Roosmark.  n

Hemköp Sjöbergshallen, 
Sollentuna
Handlare: Malin och Hans Roosmark.
Omsättning: Ca 44 miljoner kronor netto.
Butiksyta: 900 kvadratmeter, varav 581 säljyta.
Antal anställda: 17 medräknat handlarparet.
Antal kassor: 3 manuella.
Öppettider: 7–22 må-fre, 8–22 lör-sön.

KORTA FAKTA

FASTIGHETSÄGAREN TOTALFÖRNYAR tomten med 
två nya punkthus om fem våningar och 
150 nya lägenheter, Hemköps totalyta växer 
därmed från 650 kvadratmeter till cirka 800 
kvadratmeter. Butiken stängde den sista juni 
2021 efter att ha nått rekordförsäljning under 
pandemin. Just nu är tillträdet planerat till 
juni 2023 och butiken kan förhoppningsvis 
fira invigning under september månad. 
– Processen har varit lång och vi hoppas att 
det inte blir ytterligare förseningar. Vi har 
ritat och planerat butiken tillsammans med 
Hemköp och vi kan inte göra så mycket 
annat än att avvakta just nu. 
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Ica Supermarket  
Husby, Kista
Handlare: Nico Mulić.
Omsättning: 74 miljoner kronor netto.
Butiksyta: 1400 kvadratmeter, 1000 är säljyta.
Antal anställda: 25.
Antal kassor: 4.
Öppettider: 7–22 alla dagar.

KORTA FAKTA
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Frustration trots framgångar:

Den utlovade  
ombyggnaden  
uteblev
Efter fem år som handlare i Husby i norra  
Stockholm har Ica-handlare Nico Muli ´ c lyckats  
öka försäljningen med 37 procent. Men glädjen  
över framgången skuggas av frustrationen  
kring den uteblivna renoveringen.  
”Fastighetsägaren har lovat oss en ombyggnad  
i fem år”, säger Nico.

TEXT OCH FOTO: Susan Berzelius

– Vi har varit måna om att verkligen lyssna 
på våra kunder; vad vill de ha, vad saknar de 
i hyllorna? Ica har ett bra utbud av ”världens 
mat” men det räcker inte. Vi har knutit till 
oss ett antal andra leverantörer och har i dag 
20 sektioner med utländska kolonialvaror  
för att verkligen möta den efterfrågan som 
finns i området.

NÄR NICO TOG ÖVER BUTIKEN omsatte den  
54 miljoner kronor, i dag är den siffran 
20 miljoner kronor högre. Dessutom har 
svinnet gått från fyra till två procent under 
samma tid. Men glädjen över framgångarna 
blandas med frustration. 2017 lovades han 
en renovering.
– Jag såg verkligen fram emot att bygga om 
butiken, satsa, investera. Men ingenting har 
hänt. Jag stångar mig blodig mot fastighets-
ägaren och under tiden har jag exempelvis 
lagt alldeles för mycket pengar på att reparera 
de gamla kylarna och frysarna. Dessutom 
har jag anlitat, och betalat, ombyggnads- 
konsulter, hittills helt i onödan.

– Jag hoppas nu att Ica ska kunna hjälpa 
mig att driva på frågan. Jag vill ju fortsätta 
att utveckla butiken och på sikt fördubbla 
omsättningen.  n

ATT DRIVA ETT FÖRETAG, i detta fall en daglig- 
varubutik, i ett så kallat särskilt utsatt om-
råde har sina utmaningar. När Nico Mulić 
tog över Ica Supermarket Husby för fem år 
sedan visste han att butiken krävde särskild 
handpåläggning.
– Jag har främst lagt krut och energi på 
personalen och sortimentet. Det tog tid 
att hitta rätt människor som förstod min 
inställning och filosofi kring exempelvis 
kundbemötande. Jag har bytt ut många 
medarbetare och har nu ett jättebra butiks-
lag som alla drar åt samma håll

Nico Mulić, som 2017 kom från en Ica Nära- 
butik i Söderköping, har gång på gång fått 
poängtera att Husbyborna är värda precis 
all den respekt som kunder i vilket annat 
område som helst i Sverige är.
– Slarviga uttryck som att ”äsch, det är  
bara Husby” tolererar jag inte. Vi ska skapa 
relationer med våra kunder, långvariga 
relationer.

Utöver fokus på att få rätt personer på rätt 
plats har Nico lagt mycket tid och kraft på 
att hitta rätt i varuutbudet. 

5HANNA MELIN, ICA SUPERMARKET VANADIS plockar 
ihop en Ica Pronto-order. Antal artiklar ligger i snitt 
kring 15 per order.

3NICO MULIĆ, HANDLARE I HUSBY, jobbar nära  
med skolorna i området. Det har bidragit till att  
minska svinnet i butiken.

Lyckat 
test med
Ica Pronto
TEXT OCH FOTO: Susan Berzelius

I närmare fyra månader har Ica Super-
market Vanadis testat en ny version av 
Ica Pronto.
– Det är ett komplement för kunderna, 
säger Ica-handlare Carl Schartau.

ICA HAR SEDAN I JUNI relanserat Ica Pronto 
med tester i Stockholm. Som mest hade Ica 
Pronto 150 butiker anslutna med en peak 
under pandemin. Då bestod sortimentet 
mest av färdiga måltider men sedan dess har 
intresset mattats av och sedan i juni testas 
systemet i stället tillsammans med leverans-
företaget Bzzt.
– Vi har valt att samarbeta med Bzzt då de 
kör sina fordon på förnybar el och att minska 
utsläppen från transporter är en central del av  
Icas arbete mot netto noll, sade Samuel Young,  
ansvarig för Icas innovationshubb Ica X, i juni.
– Dessutom erbjuder Bzzt snabba leverans-
tider vilket är viktigt för kunderna.

ENLIGT CARL SCHARTAU, handlare på Ica Super- 
market Vanadis på Norrmalm, funkar  
systemet fint rent tekniskt.
– Vi har också ett skapligt antal leveranser 
varje dag, upp emot 20 riktigt bra dagar.

– Kunderna ser Pronto som ett bra komple-
ment till e-handeln och att handla i butik.

2 000 artiklar, storsäljare och lite annat, har 
valts ut som Pronto-sortiment. Ica Pronto 
snabbas nu upp och 30-minutersleveranser 
utlovas i innerstan.  n



Sjöpung blir till fond 
och färs när världen 
jagar nya proteiner
Sjöpung till middag, någon? Namnet till trots kan den något okända 
havsdjuret bli ett av framtidens livsmedel när forskare och innovatörer 
söker nya proteinkällor. Marine Taste på västkusten är världsledande 
och lanserar i dagarna sjöpung i form av hamburgare. 

TEXT: Susan Berzelius   FOTO: Marine Taste

HISTORIEN OM DEN SVENSKA FÖRÄDLINGEN AV SJÖPUNG 
började när marinbiologen Fredrik Norén 
först testade att förvandla sjöpung till biogas, 
senare gödsel och fiskfoder. Men tanken att 
den marina växten också skulle kunna bli 
till mänsklig mat växte sig allt starkare och 
sedan fem år säljs sjöpung i form av en starkt 
koncentrerad umamifond. 
– Jag brukar säga att sjöpung ser ut som en 
kondom gjord av manet, säger Karl Thor-
björnson, säljansvarig på västkustföretaget 
Marine Taste.

– Fonden som jobbats fram är en kraftig 
smakförhöjare som fungerar bra i all mat-
lagning, inte bara till fisk och skaldjur.  
Den boostar andra smaker och många  
stjärnkockar prisar fonden.

Det är livsmedelsindustrins och mänsklig-
hetens jakt på proteinalternativ till kött och 
fågel som fått de många alternativen att 
explodera på senare år. 
– Fördelen med sjöpung är att det tvåkönade 
djuret förökar sig själv, kräver ingen ”odlings-
insats” och är klimatsmart.  

Riggarna, som företaget kallar dem, 
utanför Tjörn där sjöpungen 
växer består av tre mil band där 
sjöpungen fäster. Den livnär sig 
på övergödningen i haven och 
fungerar därmed som en ”filtrerare”.

Karl Thorbjörnson jämför en soja-
proteins-odling med sjöpungsodling.
– På samma yta som man producerar 
tre ton soja kan 21 ton sjöpung utvinnas, 
så belastningen på miljön är minimal.

MEN I TILLVERKNINGSPROCESSEN, där inga som 
helst tillsatser används, har Marine Taste 
funderat på hur man kan ta tillvara restpro-
dukten som blir över och som tidigare gått 
till biogas. I dagarna lanseras därför en färs 
på sjöpungsresterna. 
– Stenungsunds kommun är först ut med 
att beställa sjöpungsfärsen till sina storkök, 
säger Karl Thorbjörnson.

– Preliminärt efter årsskiftet kommer även 
en hamburgare av färsen att lanseras i 
dagligvaruhandeln.  n
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Förfinar affärsidén 
när Costco kommer
I slutet av oktober öppnar den första Costco-enheten  
i Sverige. Arninge handelsplats i Täby får den amerikanska 
jätten som nytt dragplåster.  
– Det är enormt stora förpackningar som erbjuds,  
säger Sören Englund, Ica-handlare i Arninge.

TEXT: Susan Berzelius  FOTO: Costco.se

Marine Taste
Grundare och ägare: Fredrik Norén.
Antal anställda: 4.
Sålda flaskor fond per vecka: 2000.
Antal riggar: 7. 

Sjöpungen
Sjöpungsprotein har världens lägsta koldioxid-
avtryck. Så vill man äta klimatsmart, så är  
detta smartare än alla veganska alternativ.
Sjöpung, som är ett så kallat manteldjur,  
är det enda djuret i världen som inte rör sig,  
det är även det enda djuret som producerar  
cellulosa som växter gör.  
 
Det marina djuret lever bara ett år, Marine Taste 
tar upp dem innan de dör. Sjöpung känner ingen  
smärta, är ett svenskt djur men finns i alla salta 
hav. Sjöpungen har en zero-waste-produktion, 
så alla sjöpungar som företaget tar upp används, 
inget slängs, inget tillsätts. När Marine Taste 
påbörjar produktionen av hamburgaren kommer 
den enda tillsatsen att vara växtproteiner.

KORTA FAKTA

COSTCO HAR ÖVER 800 VARUHUS i ett dussintal länder varav 570 i USA. I Europa  
finns medlemskedjan i Storbritannien, Spanien, Frankrike och – på Island.

Det första Costco-varuhuset i Sverige öppnar i slutet av oktober i Arninge där 
bland annat Ica Kvantum, som 2024 flyttar till ett nytt läge och konverteras till 
en Ica Maxi, ligger. Ica-handlare Sören Englund åkte till USA förra året för att 
titta på sin blivande granne.
– Varuhusen är enorma och likaså förpackningarna, säger Sören Englund.
– Jag vet inte om de tänker sig samma storlek på förpackningar här – frukt säljs 
exempelvis i tiokilosförpackningar. 

COSTCO, SOM BYGGER PÅ att kunderna köper ett medlemskap för att komma över de 
lägre priserna, har en mycket hög andel av sitt eget varumärke Kirkland. 
– Men förutom EMV är det bara A-brands, där saknas helt B-varumärken, note-
rade Sören Englund under sitt besök.

Ica-handlaren frågar sig om svenska konsumenter verkligen är intresserade av  
de stora förpackningarna.
– Men kanske kan restauranger och andra företag lockas av de stora volymerna. 
Jag tror att man kommer att locka kunder från ett större upptagningsområde.  
Det kan gynna hela handelsplatsen.

Redan nu har Costco börjat sälja medlemskap inför premiären och nyligen stod 
det klart att företagets andra varuhus i Sverige ska öppna 2024 i Malmö.

VAD SKA DU GÖRA FÖR ATT MÖTA DEN KOMMANDE KONKURRENTEN?
– Fortsätta att förfina vår affärsidé, säger Sören Englund.
– Vi kommer inte att kunna möta dem i prisnivå men vi kan fortsätta att betona 
våra mervärden.  n

KARL THORBJÖRNSON, säljare på Marine Taste.



Nu har Ica Supermarket Aptiten på Söder invigt sin bistro. Premiärhelgen i september 
blev lyckad men nu ska det skruvas på såväl öppettider som koncept. 

TEXT OCH FOTO: Susan Berzelius 

SOM STOCKHOLMSHANDLAR’N KUNDE BERÄTTA redan  
i våras satsar Ica-handlare Ulf Svensson och 
hans familj på en restaurangverksamhet kopplad 
till butiken sedan man kommit över en intillig-
gande lokal som tidigare tillhörde en bank.
Smörgåsar, sallader, vin och öl finns i utbudet 
som hittills tagits emot bra av kunder och gäster.
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3ICA SUPERMARKET 
APTITEN har äntligen invigt 
sin bistro i korsningen Horns-
gatan/Torkel Knutssonsgatan 
på Söder.
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– Vi vill ge igen till alla våra kunder, både  
de året runt-boende och alla sommargäster, 
säger Ica-handlare Peter Frej som tillsammans 
med sin bror Jörgen Frej sedan 1987 driver  
de båda butikerna.
– Samtidigt är detta en satsning i linje med 
Icas centrala fokus på hälsa och kost.

Utvecklingen för de två butikerna längst ut på  
Värmdö har varit bra under alla decennier som 
bröderna Frej drivit dem, så även de senaste åren.
– Vi har gått från en sammanlagd omsättning 
på 70 miljoner kronor för fem år sedan till  
100 miljoner nu, säger Peter Frej.

Handlarbröderna har investerat stort i bland 
annat kylkonvertering i butikerna och för 2,5 år 
sedan även i en utbyggnad av butiken i Stavsnäs.

HUR MYCKET SKILJER SIG OMSÄTTNINGEN MELLAN  
LÅG- OCH HÖGSÄSONG?
– Vi säljer för fyra miljoner kronor i januari och 
19 miljoner i juli, säger Peter Frej med ett 
leende.  n

Sjunde gången 
gillt när kunderna 
joggade från butik 
till butik
TEXT OCH FOTO: Susan Berzelius

Barn, unga och vuxna sprang, joggade och 
promenerade när de två Ica-butikerna på 
Djurö och i Stavsnäs i Värmdö kommun för 
sjunde året arrangerade Ica-loppet i juli. 

LOPPET, SOM GÅR FRÅN BUTIKEN på Djurö till 
Stavsnäs 4,5 kilometer bort, har snabbt blivit 
något av sommarens event i området. Stäm-
ningen är opretentiös, loppet utan tidtagning 
men det bjuds generöst på både fika, frukt 
och dricka. Dessutom musik framförd av  
Jan Johansen och hoppborgar för de minsta.

SOMMARENS EVENT ”Ett 50-tal stora och små löpare 
deltog i årets upplaga av Ica-loppet på Värmdö.  
”Vi vill ge igen till alla våra kunder, både de året 
runt-boende och alla sommargäster”, säger Ica-
handlare Peter Frej.6

– Vi fick vänta länge på delar av utrustningen 
men nu är det roligt att vara igång, säger  
Ulf Svensson.
– Nu kommer vi att skruva på konceptet och 
justera öppettiderna så att det passar efter-
frågan. Det är viktigt för oss att utbudet och 
konceptet speglar butikens sortiment.  n

Äntligen fick Aptiten sin bistro
Boka in höstens aktiviteter:

• 10 oktober: Workshop om  
 utbildning, Villa Adolfsberg, 13.00.

• 11 oktober: Färskvaruklubben gästas av   
 Svenskt Gårdsvilt, Villa Adolfsberg, 19.00.

• 13 oktober: SLHF:s kvinnliga nätverk gästas av  
 Lotta Yrlid, sommelier och vinimportör, det blir   
 goda italienska delikatesser, vin och umgänge.  
 Villa Adolfsberg, 18.00.

• 18 oktober: Seminarium om systematiskt   
 arbetsmiljöarbete, Villa Adolfsberg, 13.00. 

• 19 oktober: Seniorklubbens skaldjursfrossa,   
 Villa Adolfsberg, 13.00. 

• 20 oktober: Ett samtal om ledarskap med
 Sven-Göran ”Svennis” Eriksson och Johan Plate,  
 Konradsbergs gymnasiums aula, 18.00. 

• 29 november: Seniorklubbens julfest,   
 Villa Adolfsberg, 13.00. 

• 1 december: Seminarium om intervjuteknik  
 vid rekrytering med SLHF:s HR-partner 
 Elizabeth Plate, Villa Adolfsberg, 13.00.. 

• 1 december: Informationsträff, inför stipendie-
 ansökan, Villa Adolfsberg, 18.00. 

SLHF-KALENDARIUM


