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ICA-företagens
7000
•
medarbetare

BILPROVNING
—men inte
bara
på ieh!

expeditör'n som talar ut: — Företaget mår väl bättre av en opponent än en snäll jasägare, tycker
han.

personalkvinnan som råder oss
att studera: — Du kan få upp till
hela kurskostnaden betald av företaget, säger hon.
S'd 3

• Leksaker för allt större plats i ICA-butikerna. Och Lars-Eric Gullberg på ICA special, Västerås,
kör hårtför att finna ett bra sortiment.

LARS- Ständigt på jaht
"letesahsdjungeln"
ERIC i
— Leksakerna tillhör en av de
svåraste varugrupperna
bland
hårda varor. Just därför är de så
spännande och tacksamma att arbeta med. Även om man far vara beredd att möta en hel del
kritik.
Säger Lars-Eric Gullberg som
ansvarar för denna snabbt fram
åtryckande varugrupp på ICAspecial i Västerås. Just i dagarna har nästa sommars leksaker
spikats i samråd med regionföretagen. Och i lånad lokal på nya
Västerås DC planerar Lars-Eric
just nu utställningen Sommar -76.
Hur är det med kvaliteten idag?
Nog finns det mycket skräp på
leksaksfronten?
— Ja, tyvärr. Och vi tar det
som en utmaning att försöka få
fram bra, gärna aktiverande leksaker, som inte är alltför dyra.
Men viktigt är också att ge bar-

nen rätt grej vid rätt tillfälle. Ger
man en dyrbar betteribil till 3äringen går den sönder! Här vilar alltså ett ansvar också pä
köparen.
•

2000 artiklar

- Idag har ICA hela 8% av
marknaden för leksaker, vilket innebär en försäljning på cirka 30
miljoner kronor.
Och mer lär det bli, betonar
Lars-Eric, som just är på väg till
Leipzig för att kolla nya artiklar.
Genom våra medlemsbutiker passerar för närvarande ett sortiment
på 2000 artiklar.
Hur blir man dä en bra "leksaksgubbe"?
— Ja, man får aldrig ta något
för givet. Se på mina egna barn,
3 och 6 år, säger Lars-Eric. Den
minsta fick ett kramdjur och den
största en bil. Men det gick inte

alls. De bytte omedelbart.
— Jag lär mig mycket på de
ärliga mässorna och vid fabrikantkontakterna. Och följer förstås all tillgänglig litteratur. Har
god kontakt med Konsumentinstitutet och Lekmiljörådet. Önskvärt
vore att i framtiden kunna fä ett
mer konsekvent testförfarande för
ICA» egen del, samt en viss feedback från konsumenterna.
• 85% importeras
Lars-Eric är ofta på resande
fot, då ICA-special importerar
85% av varugruppen. Han besöker de stora mässorna i Europa
liksom leksakstillverkarna i Fjärran Östern.
ICA-special sköter all import.
För svenska artiklar fastställer
man sortiment och leverantör och
därefter sköter regionföretagen
uppköpen.
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per-

sonalman: — Jag får uppleva
många av storstadens rekryteringsproblem.
Sid. 3

sekreterare som "intensivkursat"
i Frankrike. — Ibland känner man
sig väl fastlåst i jobbet. Man vill
lära mer!
Sfd
2

GÖTE SJUNGER UT OM JOBBET
— Jag reagerar starkt när man i
personaltidningen påstår sig stor
trivas på lagret. Det liknar mera
Sörgården än den verklighet jag
känner sen 39 år tillbaka.
Göte Sandberg, expeditör i Uppsala och gammal facklig kämpe är
en av våra flitiga läsare. Men också
en kritisk sådan.

• Vad reagerar Du emot, Göte?

säger att dom trivs
dom nog som dom
att de ska. Men inte
stor nytta av den
som av den som är

• Men tror du det skulle fungera
utan ackord?
— Det går inte att sluta tvärt
med ackord, som vi haft sedan -59.
Vi är ju inte vana att tänka på annat
än lönekuvertet. Det tycker jag är
tragiskt. När vi istället borde se arbetet som ett värde i sig.

"Rotationen på
lagerfolk oroväckande hög"

"Vi har mycket
positivt att
bygga på!"

• Vad tror du otrivseln
mera beror på?
— En av de största anledningarna
är ackordet. Det verkar ju som om
företaget litar på att halva personalen
jobbar utan morot, medan andra halvan måste ha en. Och om det ändå
vore en morot att tala om. Nu är det
ju bara pickless!

Så härar
läget om
•

• Företaget har väl större nytta av den som är lite opponent än av den
snälle jasägaren, menar Göte Sandberg i Uppsala.

• Men tror du inte det finns många
som trivs på lagret?
— Tyvärr har jag inte träffat på
så många. Jag är rädd att rationaliseringarna har gått lite väl fort. Från
38 enheter inom ICA Hakon och
Nordsvenska har det minskats ner till
12 stora enheter.

• Men inte behöver väl storleken
hänga samman med trivseln?
— Nej. men personalomsättningen
gör det. Jag tycker rotationen på folk
blivit oroväckande hög. Ta Uppsala
som exempel. Av 90 personer på lagret är det mindre än 40 som har mer
än 5 anställningsår. Tidigare var vi
en mera homogen grupp.

— Vi har ju mycket positivt att
bygga på! Ett företag med så starkt
medlemsinflytande borde kunna utveckla demokratin bättre än andra.
Och jag brukar säga. att jag är tacksam mot Konsum. För hade inte Konsum varit, skulle väl inte ICA vuxit
sig så stabilt och varit så säkert att
jobba inom.
• Vad skulle man satsa
på istället?
— Fick vi bort ackordet skulle
säkert olycksfrekvensen minska. Vi
skulle hinna trimma in nya medarbetare bättre. Vi har ju ett bra introduktionsprogram. Men det följs
inte upp. ingen hinner med. Så får vi
också hög personalomsättning. Som
klubbordförande har jag anledning att

förhandlingsHTF-lönerna

ICA Hakon
Fyra kontor inom ICA Hakon har hittills klarat av sina löneuppgörelser för tjänstemännen. Pengarna kunde
betalas ut redan i samband
med augustilönen.
För övriga kontor har man
den absoluta målsättningen
att bli klara för utbetalning
till septemberlönen. Detta
upplyser man på Centrala
Personalavdelningen i Västerås.

prata med dem som slutar och märker
att de inte känner sig hemma. Och
det kostar pengar, det!
— Det vore värt att satsa på en
"personalchef på varje DC. som hade
personalfrågorna som huvudsyssla!
En som inte var chef i vanlig mening
och som man kunde ta upp både personliga och arbetsmässigt problem
med.
Jag vet att det kostar pengar, men
tror det vore mycket vunnet med det.
Därför har jag också nyligen fört
fram det här förslaget i lokala företagsnämnden.

"Vi måste få
tid för det
mänskliga"
Ska vi fä trivseln tillbaka måste
vi ha tid för det mänskliga. Få tillbaka
kulturen pä våra arbetsplatser. Glömmer aldrig när jag som grabb hörde
ärkebiskop Nathan Söderblom säga i
en predikan: "Det är nödvändigt för
en människa att känna sig nödvändig".
Så rätt han hade! För att uppleva trivsel gäller det ju att hitta mening inte bara i förtjänsten utan även
i jobbet. Men ibland frågar jag mig
oroligt: Är vi medarbetare nödvändiga
eller bara en nödvändig kostnad?

PLUGGA
I HÖST!

Intensiv träning i handelsfranska, övningar i språklaboratorium och inblickar i franskt näringsliv. Det var vad Britt-Marie
Nilsson, ICA Frukt och Grönt
ägnade sig ät under semestern.

ICAEol

Inom ICA Eoi har tjänstemännen tillsammans med företaget enats om att begära
centrala förhandlingar i vissa
tolkningsfrågor, innan man
börjar förhandla lokalt. För• ICA Essve
sta förhandlingsdatum är utSamma förhoppning har satt dB den 11 september.

Det uppmanar oss Berit
Astvald Eriksson på ICA
Hakon. Hon är en av dem
på våra personalavdelningar som ser till att bidragsreglerna for fritidsstudier efterlevs.
— Synd bara, att så få
nappar på erbjudandet, säger
hon. Utbildning ger så mycket och sporrar gärna till
ytterligare kunskaper. Det
är oftast dom som en gång
börjat, som kommer igen och
ber om bidrag till flera kurser. Har intresset väckts,
hålls det vid liv.
Och visst är det positivt för företaget att ha alerta medarbetare som förkovrar sig, även om ämnet inte
direkt har anknytning till den
nuvarande uppgiften. Fritidsstudier medför inte bara
kunskaper i ämnet utan ger
även stimulerande kontakter
och nya erfarenheter.
• Gå ihop!
Varför inte gå på kurs
tillsammans! Flera från företaget. Det är roligt att ha
kamrater att utbyta sina erfarenheter med. Säkert finns
många som skulle vilja börja,
men drar sig för att göra det
ensam.
Så hör dig för bland kolleger och vänner. Välj bland
det rika kursutbudet, sök upp
personalmannen på ditt kontor och sök bidrag för kurskostnaden.

• — Roligt med annorlunda
semester, säger Britt-Marie
Nibson, sekreterare på ICA
Frukt och Grönt som semestrat i Frankrike — på skolbänken!

— Mycket givande, försäkrar
Britt-Marie, som nu är tillbaka
på sekreterarstolen efter en 4
veckors kurs i södra Frankrike.
Och jag kommer att ha god
nytta av mina förbättrade språk
kunskaper i jobbet.
• Hårt men lärorikt
— Mitt arbete medför allt
större
utlandskorrespondens
och jag måste hålla mig i trim
för att göra ett gott jobb. Så

hela våren har jag gått på kvälls
kurs och läst om franskt nä
ringsliv. Och detta för att bättre
tillgodogöra mig de franska stu
dierna i Perpignan, där det var
hårda, men lärorika tag.
— Intressant var det också
att praktisera på ett franskt
cash-and-carry-företag och bo
i fransk familj. Så nog har franska språket ringt i mina öron.
— Men hann du att vila och
bada något under semestern vid
Medelhavet, undrar ICA-kontakten.
— Javisst låg jag på stranden,
men då passade jag ofta på att
gå igenom
hemuppgifterna
också.

Gunilla Berg, sekreterare,
Svea Choklad, Norrköping:
— Jag fortsätter med min
engelska — litteratur och konversation — på TBV för fjärde året. Vi är några som följts
åt under åren med samma lärare, och vi trivs väldigt bra
ihop. Jag har själv svarat for
kurskostnaden.

Lars Åke Eklund, ostinköpare
ICA Eol Växjö:
- Jag påbörjar TBV:s högre företagsekonomiska utbildning på två terminer. Slutade
plugga för fyra år sedan, så
nu blir det roligt att sätta igång
igen. Företaget står för hela
utbildningskostnaden. Det tycker jag är mycket generöst.

Per Johansson, stf lagerchef
ICA Eol, Göteborg.
— Har inte hunnit bekanta
mig med studieförbunden här
i Göteborg. Var till för ett år
sedan ICA-köpman i Askersund. Men jag är intresserad,
och kommer att gå igenom
katalogerna. Jobbet
inför
flytten till Kungälv kommer
dock att kräva sin tid.

Siv Axelsson, telefonist,
ICA Essve Stockholm:
— Jag tänker läs.a engelska
for att kunna hänga med min
dotter. Och för att vi får
fler och fler engelska samtal
hit till företaget. Så min
kollega Gerd och jag börjar
andra terminen på vuxengymnasiet. Undervisningen är
kostnadsfri.

• Roligt om fler ansökte om bidrag till fritidsstudier, säger Berit Astvald, som här pratar kurser med Lars Henning och Birgitta Glans.

Vad kan du få bidrag för?
Ja, i stort sett ersätts hela
kostnaden för kurser som du
har nytta av i nuvarande
eller kommande befattning.
Annan utbildning, som kan
vara av värde för din per-

Christer,

sonliga utvecklingen ersätts
med viss procentsats av
kostnaden.
Gängse språkkurser av
normal omfattning betalas
som regel alltid till 100 proc.

För rena hobbykurser utgår
ingen ersättning.
Preciserade uppgifter om
bidragsreglerna kan du få
hos den som är personalansvarig på ditt företag!

oersonalassistent:

- M a n måste också kunna
peka på nackdelar i jobbet
— I mitt arbete som
personalassistent har jag
god hjälp av mina som-

Britt-Maries annorlunda semester i Frankrike

man vid personalavdelningen
hos ICA Essve, men man vågar där ännu inte uttala sig
så bestämt om möjligheten
att nå snabba uppgörelser.
•

Planerar
du att gå
på kurs?

Ta chansen att förkovra
dig i höst! Utbudet av kurser är stort. Och du kan
få upp till hela kurskostnaden betald genom företaget.

"Ja-sägare har
företaget inte
stor nytta av"
— Jo. när folk
på lagret, svarar
tror företaget vill
har företaget så
snälla ja-sägaren
lite opponent.

"Svndattså
få ställer upp —
månaa kurser
ersätts iu
av företaget"

— Britt-Marie, är det -viktigt
att förkovra sig inom sitt gebit
och känna att man utvecklas?
— Ja, ibland känns det som
om man satt väl fastlåst på sekreterarposten. Och det är därför jag försöker vidareutbilda
mig på egen hand.
— Vore stimulerande att någon gång träffa våra leverantörer när de kommer på besök.
Det skulle göra mitt arbete intressantare och kunde kanske
också så småningom leda till
vidgade arbetsuppgifter. Vem
vet. säger Britt-Marie, som just
anmält sig till en kvällskurs i
tyska.

marjobb som chaufför här
på Essve, säger Christer
Lind, ny på DC Stockholm. Jag vet vad som
krävs av dom som jobbar
på lagret och försöker i
samråd med lagerchefen få
rätt man på rätt plats.
Efter studierna har nu
Christer klarat av halva sitt
"utbildningsår" hos Harriet
Löf, personalassistent och
Arne Gustafsson, distribution schef. Och Christer ser
optimistiskt på sitt jobb på
personalsidan.
— Min huvudsakliga sysselsättning är att rekrytera
och introducera lagerpersonal och biträda lagerchefen.
Ett stimulerande arbete även
om det kan kärva till sig
emellanåt.

• Storstadsproblem
— Jag får uppleva många
av storstadens rekryteringsproblem. Inte så roligt att
sitta och vänta på personer
som avtalat tid för att söka
jobb och aldrig kommer.
Eller inte ens ställer upp första dagen, då de väl fått arbetet. Eller veta att man har
flera vakanser på lagret och
inte få fram folk.
— Roligt däremot om jag
kan få bra kontakt med dom
som ska börja hos oss och
om jag lyckas ge dem arbetsmotivation. Och jag ryggar inte tillbaka för att tala
om nackdelarna med jobbet
ifråga. Eventuella svårigheter
klaras bra mycket bättre om
man på förhand varit införstådd med dem, säger
Christer och svarar i telefonen. Det är en som söker
jobb!

• — Viktigt att få rätt man på rätt plats, säger Christer Lind, personalassistent på ICA Essve, Stockholm.

| C ^ kontakten
ICA Hakons

Tidningen för iCA-företagens personal.
Ansvarig utgivare: Gösta Ekholm.
Redaktör: Lisbeth Kohls. I redaktionen: ElsaToll.
Adress: ICA-kontakten. ICA-förlaget AB. 721 85 Västerås. Tel. 021 11 04 40.

fotbollsmästerskao:

—Det här
är livet,
säger Arne
-men tyvärr:
VM-starten
blev en flop

Sundsvall och
Umeå ö v e r r a s k a r
Till andra omgången i
Hakons
fotbollsmästerskap avancerade inte helt
oväntat Skövde och Borlänge tillsammans med
överraskningslagen Sundsvall och Umeå. Fjolårssensationen Luleås förlust
i Umeå innebär att det
måste bli nya mästare.
Här resultaten av den inledande omgången, som
Gävle. Södertälje och Örebro
stod över:

ut i skogen efter en stressig
arbetsdag.
Löpning
och
idrott har blivit en del av
livet.

• Qj, vilken kollision. Kenneth Sjöström, Sundsvall och
Kåre Henriksson, Östersund, nickar båda efter bollen.

Umeå-Luleå 4 - 2 (2-1)
Östersund—Sundsvall 2—4
Kenneth Fromm och Erik
(1-D
Karlstad-Skövde 0 - 5 (0-3) Stenberg.
Uppsala—Borlänge 2—4 (1 —2)
Östersund brände straff
I Östersund brände hemNästa omgång är lottad malaget vid 1—0-ledning en
enligt följande:
straffspark
som
centern
Kåre Henriksson råkade plaSödertälje—Skövde
Västerås HK—Gävle
cera med retur från krysset
Borlänge—Örebro
och oturen fortsatte också i
Sundsvall—Umeå
andra halvlek, då Sundsvall
vände på Östersunds 2—1ledning.
Umeås skärpa avgjorde
Östersund, där Kåre gjorI Umeå blev det hemmalagets bättre skärpa framför de båda målen, borde ha
mål som fällde utslaget se- vunnit på sin relativt överdan titelförsvarande Luleå lägsna första halvlek. Men
kvitterat två gånger till 1 — 1 Sundsvall kämpade starkt till
och 2—2 genom Hans Ed- sig segern efter mål av Chrislund, tillsammans med Lars- ter Bohlin 2. Bjarne Hagberg
Göran Sundgren bäst i och Kenneth Sjöström.
Luleå. Notabelt att påminKarlstad chanslöst
na sig: Luleå vann i fjol
Karlstad
med avsevärda
motsvarande uppgörelse
lagproblem åkte liksom förra
med 13-2.
året ut i inledningsomgången.
En stark nyckelfigur i Centern Peter Ode var den
Umeås försvar var centerhal- ende som kunde oroa det
ven Jan-Christer Lundberg.
starka skövdeförsvaret, där
För Umeåmålen svarade den inkörda trion IngeJohansson.
Göran
vy. Stellan Lundmark 2. ef. mar

Carlsson och Rolf Lindberg bildade backlinjen.
Skövdes tre unga forwards
Kennet Andersson. 2-målsskytt, Claes och Anders
Fredriksson svarade för var
sin fullträff.
Hårt i Uppsala
Uppsala inledde med 1—0
genom Peter Sikberg och
kvitterade även i andra halvlek på ett skott av Jan Gustafsson Borlänges 2—1-överläge Sen hårdnade matchen
till ren urartning. då en spelare från vardera sidan utvisades samtidigt.
I det läget visade emellertid Borlänge sin styrka som
lag och centern Bo Dahlqvist sin målfarlighet, sedan
Uppsala bränt en straff strax
efter kvitteringen. Det var
Leif Ohlsson som när bara
3 minuter återstod missade
den kvitteringschansen.
Nå, den snabbe och skottfarlige Bo höll hjärnan kall
när han i slutminuterna forcerade in två bollar.

Lediga platser
ICA FRUKT OCH
GRÖNSAKER
• Potatischef
Ansvarar inför VD för
företagets potatisaffär såväl
vad gäller volym som lönsamhetsutveckling. Ring eller
skriv till Sven Kyhlstedt eller
Hans Aulin. ICA Frukt och
Grönsaker AB, Box 713,
25107
Helsingborg, tel.
042-26 22 80.
ICA HAKON
• Inköpare textil
Placering HK:s specialvaruavdelning i Västerås.
Ring till Nils Ljungkvist 02114 41 00. Skriv till Centrala
Personalavdelningen,
ICA
Ågren & Holmberts Boktr. AB. Sila 1975

Hakon, Fack 72184 Västerås, senast 12 september.
• Inköpare järn och
husgeråd
Placering HK:s specialvaruavdelning i Västerås.
Ansvarsområde:
skriv/rit,
hushållspapper, ljus, foto och
ur. Ring till Nils Ljungkvist
021-14 41 00. Skriv till Centrala
Personalavdelningen,
ICA Hakon. Fack, 72184
Västerås, senast 12 september.
•

Redovisningsman

Placering avdelning detaljhandelsbokföring vid
DC
Örebro. Ring till Jörgen

Arne Gustafsson, 56 år
och distributionschef på
ICA Essve i Stockholm.
Man hittar honom på åtminstone tre ställen i
Brunnshages
berömda
idrottsbok som svensk lagmästare i terräng och banlöpning 10 000 meter. Det
var 1940-talet då Gunder
Hägg och Arne Andersson härjade som bäst i
världsrekordtabellerna.
Det finns en väsentlig skill
nad mellan dem och Arne.
ordförande i fritidsklubben
m.m. De gamla storlöparna
lade av. men Arne har aldrig
slutat med idrott.
- Det blir 2—3 mil per
vecka. Ljuvligt att få springa

ICA ESSVE
• Bitr. avdelningschef
djupfryst
Befattningen innebär ansvar för inköps- och försäljningsfunktionerna samt för
lager- och distributionsrutinerna på djupfrystsortimentet vid färskvarucentralen i
Enskede. Ring eller skriv till
Personalavdelningen,
ICA
Essve, Box 9020, 12109
Johanneshov 9, tel. 088100 00.

• Ger sig inte
Nästa år ställer Arne troligen upp i skandinaviska veteranmästerskapen i både
milterräng och på banmil.
Och Arne ser med glädje hur
Världsfrisksportarförbundet
försöker få till stånd veteranVM i flera grenar.

Nya uppgifter
Björn Andersson har ut
setts till chef för en ny avdelning inom ICA Eol som
ska handlägga detaljhandelns
utbildningsfrågor.
Benny Averpil har utsetts
till chef för ICA Eols bokföringscentral.

Berntsson. tel. 019/119580.
Skriv till Centrala Personalavdelningen, ICA Hakon,
Fack, 72184 Västerås, senast 12 september.

• En flop — tyvärr
Arne fick en lidnersk
knäpp i höstas, när han bestämde sig för veteran-VM i
Toronto. Men det blev tyvärr
en flop för Arne som ett par
dagar före avresan fick en
bristning i lårmuskeln. Arne
reste och startade tävlingen
men måste ge upp efter ett
par hundra meter i sin åldersklass med 35 deltagare.
— Visst var det lite av
djävulsk otur. Har aldrig förr
haft så besvärlig skada. Men
min fru Nora och jag tog de
tre Kanada-veckorna som se'mester och kom snabbt över
förtreten.

Leif Brandel har utsetts till
chef för en nyinrättad avdelning inom ICA Eol med
uppgift att handlägga den
långsiktiga planeringen av
butiksnätets strukturella utveckling.
Göran Donelius har utsetts till ny VD för ICA
Frukt och Grönsaker i Helsingborg efter Sven Kyhlstedt. som går i pension i
sanband med 1976 års bolagsstämma. Göran Donelius. som närmast kommer
från Lantbrukshögskolan i
Alnarp, tillträder den 15 januari en befattning som direktör vid företaget.

Björn
Andersson.

Benny
Averpil.

Leif
Brandel.

Göran
Donelius.

Öjar
Janhager.

Öjar Janhager har utsetts
till budgetchef vid ICA Hakon med placering vid HK,
organisationsavdelningen.
Han kommer närmast från
ICA skolan.

