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Frukt & gröntkurs med
praktik

DC Kalmars
underbara
ar

Sidan 4

Sidan 8

Nr t Torsdagen den 2

FOTO: STUDIO ANiARA

Fackligt. Festligt. Fullsatt.

En sensationell händelse. För
första gängen träffades ICAs
samtliga fackliga representanter. De kade mycket att prata
om, främst förstas om ICA
organisation 90.
^dana
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Ring Roland Gunneflo för
närmare
upplysningar,
tel
031-83 50 00.

ICAEol
Dataoperatör

till HK i Kallebäck, Göteborg.
Närmare upplysningar lämnas av
Bengt Wester, tel 031-83 50 00.
Gruppchef Kontorsservice
till DC Växjö. Kontorsservice består av reception och skrivcentral. Här arbetar idag fem personer, men en utökning kommer
att ske då nya DC blir klar 1990.
Närmare upplysningar lämnas
av Carlaxel Petersson eller AnnMarie Morstedt, tel 0470-201 00.
"Hoi-line"-are
till Butiksdata vid HK i Göteborg. Arbetsuppgifterna består i
huvudsak av att hjälpa butikerna
med tekniska
butiksfrågor
(främst PQ samt applikationsfrågor.

ICA Hakon
Försäljningschef
Färskvaror
till DC Västerås. Ring Skatt Owe
Persson för närmare upplysningar, tel 021-19 48 00.
Gruppledare Special
till DC Uppsala. Kontakta
Torgny Edin eller Björn Eklind,
tel 018-68 03 00.
Administrativ chef
till DC Gävle. Ring Lars Brättemark för närmare upplysningar,
tel026-17 54 00.
Distributionschef
till DC Skövde. Kontakta Göran
Nygren för närmare upplysningar, tel 0500-771 00.

avdelningen HK och med placeringsort DC Kungälv. Han kommer närmast från en anställning
som produktionstekniker vid
Göteborgs Hamn.
Kent Månsson, tidigare transportledare vid DC Kungälv, tillträdde 1989-05-01 befattningen
ICAEol
Bertil Olsson, personalavdel- som lagerchef Frukt & grönt vid
ningen vid HK, är fr o m samma DC.
Ingemar Andersson, tidigare
1989-06-01 ny personaldirektör
och medlem i ICA Eols direktion chaufför vid DC Kungälv, tillträdde 1989-06-01 en tjänst som
efter Nils Fabiansson.
Nils Fabiansson har fram till transportledare vid samma DC.
sin pensionering våren 1990 avdelats ansvaret för samordningen
av personalfrågorna inför ICAdirektionen vid omorganisationen av ICA per 1990-01-01. I
denna funktion rapporterar Nils
Fabiansson till vd för ICA AB,
Roland Fahlin.
Thor Wikström har med tillträde 1989-06-05 nyanställts som
Bertil
produktionstekniker på tekniska
Olsson
Sundsvall har utsetts nuvarande
distributionschefen vid DC
Skövde, Dick Fredriksson. Tillträde kommer att ske snarast efter semesterperioden.

ICA Hakon
Sture Boström, DC-chef i
Sundsvall, som f n är sjukskriven kommer av hälsoskäl att
lämna sin befattning som DCchef. Han övergår till att arbeta
med speciella projekt och uppdrag inom detaljhandelsområdet, med placering i Umeå.
Till ny DC-chef vid DC

Ett förslag på vision — champagnefrukost på jobbet

Skaffa dig
en vision!
D

u måste skaffa dig en vision. President Bush har
en vision. Lech Walesza har en
vision. Brigitte Bardot, Margaret Thatcher och kungen har en
vision. Martin Luther King
däremot hade en dröm. Det är
inte riktigt samma sak men fullt
acceptabelt.
En dröm är mer overklig, mer
blåögd. En vision ligger lagom
övertygande mitt emellan möjlighet och realitet. Det är det som
gör den intressant.
För tio år sedan visste vi
knappt vad det var, en vision.
Jag minns när jag första gången
hörde någon uttala de fascinerande orden: "Jag har en vision". Var det tre eller fyra år
sedan?
— Det måste röra sig om ett
slags fata morgana, tänkte jag.
Eller har karln snappat upp uttrycket någonstans utomlands.
Eller är han knäpp.
Men redan ett par veckor senare hörde jag en politiker på teve
berätta om sin vision. Därefter
följde visionerna slag i slag. Skådespelare, företagsledare, statsoch idrottsmän började marknadsföra sina visioner.
Vill du hänga med i svängarna
är det hög tid att även du skaffar
dig en vision. För den som inte
tänkt i dessa banor än här ett
antal säkra förslag:
• skattefria inkomster
• avskaffad mobbning

• utrotad racism
• underhållande teveprogram
Det är fullt tillräckligt om du
koncentrerar dig på enda vision.
Det gäller bara att vidareutveckla
den. Rent teoretiskt förstås.
Tänk ut en uppföljningsstrategi, steg ett till tio. Poängen med
visionen är att du har den. Ingen
kommer att begära att du själv
jobbar och sliter med förverkligandet av din vision.
Självfallet är din vision så enastående fenomenal att dina barn,
dina barnbarn, dina medarbetare
och din efterträdare på jobbet
slåss om att få arbeta vidare med
den. Ditt bidrag är din upphöjda
position som visionär.
Själv har jag grubblat länge
över vilken vision jag borde satsa
på. Tvåtimmars arbetsdag?
Champagnefrukost på jobbet?
Fri städhjälp i hemmet? Självbäddande sängar? Eller varför
inte tre månaders semester?
Apropå semester. Ha en varm,
solig, avkopplande och skön
sommar!

MÄN
diskuterar
visar intresse
inriktar sig på karriär
visar idérikedom
gör insatser utanför sitt arbetsområde
har en fast hand med personal
vidareutbildar sig
gör en felbedömning
har hög ambitionsnivå

KVINNOR
skvallrar
är nyfikna
försummar familjen
är beskäftiga
lägger sig i vad som inte angår dem
är översittare
springer på kurser
trampar i klaveret
sliter ut sig i onödan

33 miljoner till
ICAs medarbetare
Resultatpremierna för 1988 är
nu uträknade och det innebär att
ICAs anställda kan se fram mot
att få dela på sammanlagt
33.116.034 kronor.
Från och med 1988 är premien
som bekant belagd med arbetsgivaravgift, men när Feldts avdrag
är gjorda blir utdelningen för en
hel andel följande:

ICA Eol (där även Lindexbutikerna ingår men ännu inte Gulins eftersom de kom att tillhöra
ICA först i juli 1988): 3.656:—
ICA Hakon:
6.300:—
ICA Essve:
6.107:—
Köpmannatjänst:
5.231:—
ICA-förlaget:
4.720:—
ICA Banan:
5.231:—
ICA Frakt & Grönsaken 5.231:

Hjalmar Blomqvist:
Svea Choklad:
ICA Rosteri:
BOB:
ICA AB:

5.231:—
5.231:—
5.231:—
5.231:—
5.231:—

Allergitest före anställning?
Är det av omtanke om
människan som en del
företag låter testa personer före anställningen eller är det en önskan att
sortera bort de svaga?
Det undrar man i en artikel i tidningen Arbetsmiljö.

Antalet allergiska personer
Ökar ständigt. För närvarande
räknar man med att 25 procent
av befolkningen har någon form
av allergi. Många löper alltså risk
att utveckla allergi i sitt jobb.
De så kallade pricktesten som
används har inte alltid visat sig
vara helt rättvisande. En tredjedel av dem som reagerar positivt
vid testet har inte haft några

symptom, medan cirka 20 procent av dem som inte reagerat
alls på testet har senare blivit allergiska.
Risken är med andra ord att
man på osäkra grunder gallrar
bort människor. Då slipper man
förbättra dåliga arbetsmiljöer
samt besvärliga och kostsamma
omplaceringsfall. Är det etiskt
försvarbart?
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Löfte till facket:

Förteckning över interimistiskt valda fackliga arbetstagarledamöter
i styrelser i bolag inom nya "ICA-organisation-90"

Inga tjänster
ledigförklaras
under semestern

— K A-direktionen och facket
är överens om principerna vid
nytillsättningar, säger Gösta
Lindqvist.
— Facket kommer även att få
möjlighet att lägga in sitt veto vid
nytillsättningar, fortsätter Gösta
Lindqvist. Vi är överens om att
folk skall väljas efter i första
hand deras kompetens, därefter
bostadsort och sedan anställningstid.
— Det känns också betryggande att Nils Fabiansson, ICA Eols
personalchef sedan många år,
skall fram till sin pensionering
1990 hjälpa till vid förändringsprocessen på våra huvudkontor.
Under den tiden övertar Bertil
Olsson ansvaret som personalchef.

— Omkring 700IC A-ans tällda på huvudkontoren
i Stockholm, Göteborg och Västerås mår inte bra
idag, säger Gösta Lindqvist, HTFs representant i
ICA Eols styrelse. Många vågar inte ta ut sin semester för att de är rädda att missa internannonser om
eventuella jobb i den nya organisationen.
— Men nu har ICA-direktionen lovat: Inga tjänster ledigförklaras före 15 augusti. Det beskedet borde lugna de flesta och ge dem möjlighet att koppla
av under sin semester.
i Stockholm. Detta stormöte, det
första i ICAs historia, hölls söndag/måndag före ICA-stämman
på nya hotell Scandic Crown.
Och de som förberett arrangemangets många detaljer var Kenneth Ljungberg och Rolf Karlsson, HTF-respektive Handels
representant i ICA-styrelsen.
— Även om det var både spännande och värdefullt att samtliga
fackliga förtroendevalda fick
träffas blir ett möte med så här
många människor ganska tungrott, tycker Rolf Karlsson.

Tungrott men spännande

— Är ni nöjda med resultatet?

Det kom 93 av 98 inbjudna
fackliga representanter till mötet

— Ja. Vi hann gå igenom en
hel del. Mest diskuterade vi gi-

vetvis omorganisationen och dess
konsekvenser för ICAs medarbetare. Vi har interimistiskt (för en
övergångstid) valt fackliga ledamöter till alla styrelser i de nya
bolagen vilket tog en stor del av
tiden. Vi har även börjat diskutera hur vi fackligt skall hantera
utländska ICA-företag som vi
börjar få allt fler av.
— Jag tror att de flesta av deltagarna upplevde något av en ny
stor IC A-gemenskap. Därför
hoppas vi att vi i framtiden åtminstone en gång om året får
möjlighet att träffas på det här
sättet.
Ingrid Rosenlund
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Ordinarie:

Ja till "ICA
organisation 90"

Suppleanter:

Rolf Karlsson, Växjö
ICA Handlarnas
Paul Karlsson, Linköping AB
Kenneth Ljungberg,
(fr o m 1/1—1990)
Helsingborg
Siv Edlund, Sundsvall
Tore Danielsson, Skövde
Bo Lundh, Järna
Rolf Karlsson, Växjö
ICA Partihandel
Hasse Rönnbäck, Luleå
AB
Tore Danielsson, Skövde
Bertil Mark, Stockholm
Robert Rosberg, Malmö
Gudrun Wickström, Kalmar
Asta Måbrant, Stockholm ICA Detaljhan».
Gösta Lindqvist, Göteborg AB
Siv Eriksson, Västerås
Bertil Bergvall, Helsingborg
Paul Karlsson, Linköping ICA Invest AB
Siv Edlund, Sundsvall
Karl-Arne Södergren, Kumla
Ragne Fahlander, Borås
Lennart Jonsson, Göteborg
Rune Regnér, Göteborg
Hasse Rönnbäck, Luleå
Regionbolag Nord
Gun Söderberg, Sundsvall
Torsten Urander, Sundsvall
Göran Backe, Umeå
Lars Westman, Gävle
Regionbolag Mitt
Karin Gustafsson, Karlstad
Siv Eriksson, Västerås
Kenneth Thunell, Västerås
Bertil Mark, Stockholm
Regionbolag Sthlm
Irene Hagström-Pettersson,
Visby
Hans Skagerdahl, Järna
Anette Brodin, Uppsala
Tore Danielsson, Skövde
Regionbolag Väst
Lars Enander, Skövde
Ingemar Edström, Kungälv
Ronny Johnsson, Kungälv
Rolf Karlsson, Växjö
Regionbolag Öst
Gudrun Wickström, Kalmar
Bernt Kall, Växjö
Johan Pettersson, Linköping
Robert Rosberg, Malmö
Regionbolag Syd
Lars Karlsson, Helsingborg
Kurt Larsson, Malmö
Bertil Bergvall, Helsingborg

Så var det då dags för det
stora ögonblicket. ICA-stadgans 14 paragrafer, anpassade till den föreslagna nyorganisationen, gicks igenom av
de 300 stämmodelegaterna.
Ingen hade några invändningar. Varpå IC A-styrelsens
ordförande Rolf-Erik Hjertberg konstaterade:
— Jag tolkar tystnaden
som ett samtycke. Med andra
ord: JA TILL ICA-ORGANISATION 90!

En milstolpe
i ICAs historia
— 1988 kommer att gå till historien, sade ICAförbundets ordförande Roland Fahlin i sitt inledningstal vid ICA-stämman den 13 juni.
— Under 1988 inträffade tre stora händelser: ICA
har gjort affärs- och branschmässiga inbrytningar,
vi har tagit fram ett förslag på en genomgripande
omorganisation och vi har gått framåt i konsumentfrågor.
— Till inbrytningarna räknar
jag ICA-handlamas varumärke,
ett starkt instrument som skall
användas klokt, fortsatte Roland
Fahlin. Jag tänker också på ICAkortet som fått luft under vingarna och som sedan maj testas i
Linköping. Sedan är det Ellosaffären. Den är och blir en bra
affär. Här har dock samarbetet
endast påbörjats.
— När det gäller omorganisationen så kräver den allt mer arbete, speciellt av de personer som
fått dubbla arbetsuppgifter. De
måste sköta sina ordinarie jobb
samt ägna sig helhjärtat åt projektarbetet.
— På konsumentsidan har vi

vidtagit två viktiga åtgärder.
Dels är det prisinformationen
som tyvärr blivit en missförstådd
aktion. Kritiken mot borttagandet av prislappar beror dock
främst på att konsumenten är
ovan. Men jag vill ändå poängtera att vår prisinformation måste
skötas på rätt sätt, vi måste skärpa uppföljningen av våra egna
regler.
— Och så är det miljöfrågorna. Vi har kommit en bra bit
längre än våra konkurrenter, det
har vi fått beröm för. Men nyhetens tjusning är nu över och det
som återstår är jobbet, sammanfattade Roland Fahlin.

— Det praktiska resultatet av vara ansträngningar vid omorganisationen kommer först om några år att
märkas, säger Göran Nord.
FOTO: STUDIO ANIARA

— De första åren
kommer att göra ont
— Jag känner respekt och ödmjukhet inför uppgiften att bilda
ett nytt bolag. Men även entusiasm. Med dessa ord inledde Göran Nord, blivande vd för ICA
Partihandel, sitt anförande.
— Entusiasm behövs och jag
vill uppmana alla att hjälpa till
med en positiv attityd till våra
planer. Var beredda på att de
första åren blir mycket jobbiga
och kommer att göra ont. Resultatet av våra ansträngningar
kommer först att kännas efter
några år.

Frans-Henrik Schartau, blivande vd för ICA Detaljhandelsutveckling, beskrev sitt nya verksamhetsområde så här:
— Vårt jobb kommer att kretsa kring butiken, människan och
ekonomi. ' Vi vill stärka och
utveckla verksamheten hos ICAhandlarna. Vi skall arbeta med
allt från utbildning av personal
till butiksinredning.
Jan-Olle Folkesson som blir vd
för ICA Invest förklarade att
hans bolag blir ett bra komple-

ment och stöd för ICA-handlarnas verksamhet.
Roland Fahlin, som även i den
nya organisationen kommer att
stå som vd för ett något förändrat ICA AB, påminde om att en
extra förbundsstämma kommer att hållas den 15 augusti,
under förutsättning att de föreslagna ändringarna i ICA-stadgan godtas av stämman.
Ingrid Rosenlund
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ICA EOL

Samtliga medarbetare på frukt- och gröntavdelningen vid DC Helsingborg — både de på lagret och
på kontoret — har under våren deltagit i en specialutbildning. Den gick ut på att bekanta sig med en rad
inom varugruppen förekommande arbetsuppgifter
under en respektive två veckors tid.
som genomgått den skräddarsydda praktikveckan.
— Det var nyttigt att lära känna
en del andra människor på företaget och se hur de arbetar. Ju mer
man vet om varandra desto bättre
samarbetar man.
Programmet var mångsidigt,
bestod av att vara med på grönsaksauktionen i Helsingborg, studera import-, expeditions- och
försäljningsarbetet på ICA Frukt
& Grönsaker, följa en säljares arbete på DC, delta i transportavdelningens vardag samt jobba en hel
dag i butik.
Bättre samarbete
— Skulle du vilja jobba med nå— Ett bra initiativ, tycker Dani- got annat nu när du sett hela
el Lundin, expeditör på frukt & kedjan?
gröntlagret och en av de första
— Jag skulle föredra ett arbete

— De traditionella studiebesöken på andra företag eller avdelningar är för korta eller för ytliga,
anser Robert Harler, avdelningschef för frukt & grönt samt färskvaror. Därför har vi avsatt pengar
för en lite längre utbildning där
våra medarbetare även hinner pröva på andra arbetsuppgifter inom
samma område.
— Ersättarfrågan löste vi genom att anställa en extrakraft under den tid som praktik- och utbildningsveckorna pågick.

Daniel Lundin prövar på säljarjobbet vid bildskärmen.
som inte bara bestod av att lyfta
lådor, svarar Daniel. Men jag
måste erkänna att det för min del
har mindre betydelse vad jag jobbar med om dagarna. Huvudsaken är att jag tjänar pengar för att
på fritiden kunna ägna mig åt mitt
stora intresse — att spela bas i ett
band.

Hårt jobb
Ingalill Carlsson följer med i bilen vid varuutkörningen.

Säljarens första utbildningsvecka var upplagd på ungefar samma
sätt som expeditörens. Men praktiktiden i butik bestod inte bara av

Chefens exotiska e n t r é
ICA EOL
Fest blev det för hela personalen
på Wickmans när Gert Larsson
för en tid sedan tillträdde sin nya
befattning som chef för frukt och
grönt, en avdelning som man
kommer att satsa på i framtiden.
Temat för kvällen var förstås
exotiska frukter och grönsaker.
Med tipslapp i handen gick gästerna runt och gissade och smakade
på en mängd spännande nyheter.
Wickmans egen kock Eddie
Holler hade dukat fram ett bord
med tyskinspirerad mat som blev
mycket uppskattad medan ICA:s
egen bananexpert Hans Edström
berättade om hur bananen komKomikern Gunnar Bemstrup, kvällens underhållare, mottar en frukt- mer till Sverige, hur man bäst lagkorg som tack för roliga vitsar och visor av Wickmans nye vd Gert Gus- rar den och mycket annat "nyttigt" om denna frukt.
tafsson t v, Gert Larsson ocb Anne Persson.

en dag utan en hel vecka.
— Jag var i Söderhallen och
pryade, berättar Ingalill Carlsson
som arbetat som säljare i 20 år hos
ICA Eol.
— Butiksjobbet är jätteroligt
men fysiskt enormt ansträngande.
Jag stupade i säng när jag kom
hem på kvällarna. Även expeditionsjobbet på lagret är slitsamt.
Jag skulle aldrig orka med under
någon längre tid. Jag beundrar
dem verkligen som klarar av detta
hårda tempo och de tunga lyften.
— Det gäller även chaufförer-

nas arbete. Killama måste kunna
manövrera sin omtympliga, fulllastade rullburar på millimetern
exakt i trånga passager vid lossningen. Vilken skicklighet och vilket tålamod!
— Att se och uppleva sina kollegers jobb på nära håll är kolossalt
nyttigt. Man får bättre förståelse
och större respekt för varandras
arbetsuppgifter, säger Ingalill avslutningsvis.
Text och foto:
Ingrid Rosenlund

— Jarl har gjort en
helgjuten insats

En kamp
om centimetrar
ICA HAKON
Årets varpamästerskap hölls i
början av juni i Gävle med perfekt
varpaväder — soldis, lagom värme och rätt fuktighet i marken så
varpan fastnar ordentligt i nerslaget. 35 herrar och 8 damer från
Skövde i söder till Umeå i norr deltog i jakten på centimetrarna.
Att kasta varpa har blivit något
av ett specialintresse hos ICA Hakon och många är aktiva långt efter pensioneringen.
Efter kvalificeringsomgången,
där varpans avstånd från pinnen
Arne Andersson, aktiv sedan blir avgörande för vilken grupp
många år inom varpaklubbea i man hamnar i, kämpade man om
Västerås, koncentrerar sig inför den inbördes rangordningen.
det segrande kastet.
Vinnare bland herrarna i Grupp

A (de som hamnade närmast pinnen med sin varpa i grundomgången) blev: Arne Andersson,
Västerås C-lager, Grupp B: Kurt
Johansson, Örebro, Grupp C:
Haldon Gustavsson, Örebro,
Grupp D: Christer Klang, Skövde,
Grupp E: Göran Engström,
Sundsvall, Grupp F: Tommy Olsson, Örebro.

—Nu "vänderjag ryggen åt Köpmannatjänst" säger Jarl, efter alla trivsamma år med kunder, leverantörer och arbetskamrater.

KÖPMANNATJÄNST
Efter 42 års anställning inom
Köpmannatjänst slutade Jarl ÖstUng den 31 maj. Han uppvaktades
då av arbetskamraterna på företaVinnande damer blev i Grupp get med presenter och vackra
A: Ulla Andersson, Västerås C- ord.
— Han har gjort en helgjuten
lager, Grupp B: Maj-Britt Weninsats i alla avseenden, ansåg kolde/, Västerås HK.
legerna.
Dagen avslutades med middag
— Att göra rätt för sig, inte fuspå Hotell Scandic där ingen blev ka bort någonting och arbeta efter
lottlös vid prisutdelningen.
bästa förmåga och förstånd, är en

maxim jag hyllar, säger Jarl själv.
— Jag har fått vara med om en
intressant utveckling inom företaget, fortsätter han, och jag har
trivts fint med de skiftande arbetsuppgifter jag haft.
— Visst kommer jag att sakna
företaget och arbetskamraterna,
men ledigheten kommer också att
ha mycket i beredskap. Jag har fritidsintressen av flera slag, som jag
skall ägna mig åt i fortsättningen.
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(g) Livet
hänger på
sekunden
ICA ESSVE

— Det är tre före mig i matkön. Torsten från
ekonomiavdelningen, som står framför mig sträcker
sig efter en matbricka men plötsligt stannar han mitt
i rörelsen. Han tar sig åt bröstet, blir kritvit i ansiktet och sjunker ihop på golvet...
Hur många av alla som befinner sig i personalmatsalen vet vad man gör i den här situationen? Här
kan det gälla minuter eller sekunder. Hjälpen vi kan
ge under just de fyra första kritiska minuterna kan
vara avgörande.
ICA Essve i Stockholm har under våren i samarbete med Röda
Korset anordnat ett antal mycket
uppskattade kurser i Första Hjälpen med hjärt- och lungräddning
för arbetsledare och skyddsombud.
Kursen som omfattar åtta studietimmar med tonvikt på den
praktiska övningen, leddes av
Dennis Gråfors som under
många år varit aktiv som lärare
inom Röda Korset.

Kö hos Röda Korset
Efterfrågan på den här typen
av kurser har glädjande nog fördubblats under det senaste kvartalet. Det är både enskilda, organisationer, kommuner, landsting
och företag som nu köar hos
Röda Korset som är praktiskt taget ensamma om den här utbildningen. Syftet är att lära ut handlingsberedskap för att kunna ge
livräddande första hjälp när någon t ex sätter i halsen, blir medvetslös, får en hjärtinfarkt, råkar
ut för cirkulationssvikt vid chock
eller större blödning samt hjärtlungräddning.^Röda Korset är
dessutom beredda att skräddarsy
kurserna för speciella yrkesgrupper.
Dennis Gråfors möter ofta
människor, som någon gång tidigare i sina liv gått liknande kurser och som tror att kunskaperna
sitter i för alltid.
— Men när man börjar känna
dem på pulsen, kan de inte särskilt mycket, säger han. Därför

är det så viktigt att repetera, helst
vartannat år.
— Företagen borde även satsa
på påbyggnadskurser och att vidga kunskapen till flera medarbetare på företagen, så att det alltid
finns någon på varje avdelning
som kan ge första hjälpen. De
förebyggande åtgärderna är viktiga, så fram för aktivare skyddskommittéer.

Hjärtkompression
tillåten
Pelle Nilsson som deltog i kursen i sin egenskap av arbetsledare
och som skyddsombud är mycket
positiv till det här initiativet.
Han hade visserligen en hel del
kunskaper från tidigare kurser
och framför allt genom sjukvårdsutbildningen i det militära.
— Men det nya jag fick lära
mig på den här kursen var hjärtkompressionen som var förbjuden för tjugo år sedan, säger Pelle. Idag anser man att det är bättre att utföra den, trots vissa risker. Det kan ju vara enda chansen att rädda livet på någon.
— Lyckligtvis har jag själv
inte råkat bli inblandad i några
allvarligare tillbud, men jag har
hjälpt till vid enklare fall. Pelle
Nilsson vill, även han, poängtera
hur viktigt det är att praktiskt
öva och repetera de här sakerna
för att hålla kunskapen vid liv.

Skydd mot Aids
Ingemo Kjellberg, arbetsledare
och en av tjejerna som deltog i

Dr Svante Sima på Västerås
Hälsocentral AB svarar på
dina frågor om arbetsskador
eller andra problem. Dr Sima
är sedan 1973 företagsläkare.
Han är specialistläkare i invärtes medicin och belastningssjukdomar.

- Jag har handeksem

Pelle Nilsson tränar bjärtkompression på en av Röda Korsets andningsdockor, utrustad med signalbox som visar rätt/fel inblåsning
eller bjärtkompression.
kursen, har heller aldrig råkat in
i någon situation där direkt livräddande åtgärder varit nödvändiga. Men hon känner att hon
efter den här utbildningen inte
skulle vara rädd för att ingripa
om det skulle behövas.
— I början kändes det nog lite
skrämmande, men efter att ha
fått ordentlig praktisk träning en
hel eftermiddag var det inte så
svårt längre, tycker Ingemo.
— Jag undrade förstås över
risken för Aids i samband med
konstgjord andning, men vi har
fått information om hur man enkelt kan skydda sig med bara en
näsduk till exempel. Händer det
någonting, så handlar man nog
bara, utan att tänka så mycket.
— Aids är mest ett storstadsproblem och inget enda fall har
hittills konstaterats, där smitta
överförts via konstgjord andning, har vi lärt oss.
— Vad som verkligen fick mig
att hoppa till, fortsätter Ingemo,
var när Dennis Gråfors berättade
om hur många olyckor som kan

undvikas, om man bara tänker
sig för. Vardagliga saker som vi
gör lite till mans, men som kan
vara direkt livsfarliga. Som till
exempel att dammsuga i badrummet eller att använda fönapparaten att torka både sig själv med
och håret utan att handdukstorka det först!

Bry er om!
Dennis Gråfors är givetvis glad
åt att intresset för kurserna har
ökat, men det allra viktigaste är
att vi människor måste börja bry
oss om varandra.
— Det händer att man kan se
en person bokstavligen stå med
händerna i byxfickorna, medan
någon ligger och dör. Speciellt
om den sjuke kanske är lite sjaskigt klädd, så tror folk att han
bara är full.
— Nej, säger Dennis avslutningsvis med eftertryck, det är
viktigt att vi bryr oss!
Text: Asta Linnaeus
Foto: Ingrid Rosenlund

Underkäken cen tungan
täpper till luftvägen-.

Huvudet nar böjts bakåt
Underkäksa har Lyfts fram
Luftvägen fri.
— Fäst tryckkudden genom att linda förbandet flera varv! Röda Korsets instruktör Dennis Gråfors t v lär Vr Röda Korsets
studiematerial
Maj Lis Lundb t b och Ingemo Kjellberg i mitten att lägga tryckförband.

— Jag har arbetat 8 år med
rensning och paketering av
frukt och grönt. Sedan ett år
har jag handeksem som blir
allt värre. Jag använder handskar i arbetet och smörjer med
salvor. Som barn hade jag lite
eksem och hösnuva som växte
bort. Jag är annars inte allergisk.
— Kan jag bli allergitestad
och hur skall jag behandla eksemet? Är det en arbetsskada?
"Orolig"

Doktorn svarar:

— Handeksem är en vanlig
sjukdom och kan vara svår att
bota. Allergitestning genom s k
lapptestning eller blodprov kan
spåra en överkänslighet mot ett
visst ämne. Testresultaten är
dock ofta osäkra och svårtolkade. De bästa beskeden kommer från patient och läkare i
samråd. Hudspecialister behöver därför sällan inkopplas.
Signaturen "Orolig" har
sannolikt ärftlighetsanlag genom att som ung troligen haft
ett böjveckseksem och dessutom hösnuva. Smutsande och
våta arbeten eller där man ofta
måste tvätta händer irriterar
huden liksom mekanisk nötning och kontakt med retande
ämnen från frukt och grönsaker. Huden har så småningom
reagerat genom ett eksem. Det
är inte troligt att det är ett äkta
allergiskt eksem.

Behandling
1. Skydda huden mot allt
som kan irritera. Arbetsbyte till
torra, rena arbeten är det bästa. Handskar eller bomullsvantar är ett sämre alternativ.
Handskar kan f ö försämra eksemet genom att händerna blir
fuktiga.
2. Undvik uttorkning av huden. Använd handkrämer
många gånger om dagen och
alltid till natten. Undvik s k lotioner och feta salvor. Kranierna bör vara oparfymerade och
inte innehålla vitaminer eller
andra tillsatser.
3. Är huden extra irriterad
krävs ofta långvarig sjukskrivning och kortisonsalvor.
Är eksemet en arbetsskada?
Svaret är ja, trots en medfödd
hudkänslighet. En arbetsskada
är en sjukdom som uppkommit
eller förvärrats i arbetet.
"Orolig" bör vända sig till
företagsläkaren eller distriktsläkare.
Sjukdomen kan bli bra men
kan innebära arbetsbyte.
Ring eller skriv till ICAkontakten med frågor om arbetsskador. Dr Sima kommer att
så långt det är möjligt besvara
insända brev. Ditt namn och din
signatur skall bifogas brevet,
men brev som publiceras förses
endast med signatur.
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Visst behöver vi fackklubbarna!
ICA HAKON

Motarbetar ICA Hakons mellanchefer de anställdas fackliga anslutning?
Något sådant antyddes i varje fall under en HTF-dag på nya Hakonsgården i
Västerås.
— Skulle det finnas ett motstånd mot fackligt engagemang inom ICA
Hakon ämnar jag omedelbart ta itu med det, sade vd Frans-Henrik Schartau
bestämt. Fackklubbar är inte bara tillåtna utan också i hög grad önskvärda.
över 150 personer — både
medlemmar och icke-medlemmar i facket — kom till Ha-

konsgården, dels för att höra
Frans-Henrik Schartau redogöra för ICAs nya organisa-

tion och dels för att lyssna till
HTFs
förbundsordförande
Lar* Hellman.

— Starka fackklubbar är en tillgång för företaget,
Det är fr v Frans-Henrik Schartau, Kjell Sjögren
och Lars Hellman eniga om.

Ingen ordförande
HTF-klubben hos ICA Hakon befinner sig just nu i en
kris. Det är ett och ett halvt år
sedan man sist hade en ordförande och medlemsantalet har
sjunkit till 50 procent av de anställda.
— En gång var ICA Hakonklubben den bäst organiserade
vi hade. Dagens 50-procentiga
anslutning är alldeles för dålig,
ansåg Lars Hellman. Trots att
ICA Hakons högsta ledning är
positiv till facklig verksamhet
har organisationen gradvis
stannat upp. Sannolikt på
grund av några bromsklossar
på mellanchefsnivå.
, Lars Hellman fick stöd av tidigare klubbordföranden Kjell
Sjögren:
— Alla chefer är verkligen
inte lika positiva som vår vd
Frans-Henrik Schartau.

Fungerande klubbar
Frans-Henrik Schartau hade
bara gott att säga om fackklubbarna:
— Hela systemet på arbetsmarknaden förutsätter att det
finns lokala klubbar som fungerar och där man är beredda
att ta såväl beslut som ansvar.
När vi haft problem inom ICA
Hakon har det berott på att vi

inte haft tillräckligt starka
klubbar.
Uppgiften om "bromsklossarna" ställde han sig däremot
något tvivlande till:
— Jag tror inte att det finns
något motstånd på mellanchefsnivå mot fackligt engagemang, men förhåller det sig på
det sättet skall jag omedelbart
ta itu med det.
Avslutningsvis fick HTFs
förbundsstyrelse beröm av
Frans-Henrik Schartau:
— Ni sköter på ett oklanderligt sätt er uppgift att hjälpa
medlemmarna och kastar er
inte in i alla möjliga och omöjliga politiska situationer.
Efter en frågestund avslutades så småningom HTF-dagen
och den tillfällige ordföranden
Kjell Sjögren var nöjd:
— Det här mötet var planerat långt innan vi fick veta något om ICA-rörelsens omstrukturering, och vårt möte kunde
knappast kommit lämpligare.
Mer än 150 personer kom. Det
är rekord för vår del.
— Har mötet haft någon inverkan på medlemsintresset?
— Utan tvekan. Vi har fått
flera nya medlemmar sedan
dess och har nu anledning att se
mera ljust på framtiden.
Text och foto:
Sven Wesström
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Trots knöliga
gator blev
tiden 3.20
ICA HAKON
Lennart Lundin, maratonmannen
från DC Järna och vid det här laget
känd hos ICA-kontaktens läsare,
har gjort det igen!
Nyligen deltog han i maratonloppet i Rom. Tid 3.20 trots knöliga
och dåliga gator. Ändå kom Lennart
bland de första 150 av 2 500 startande. Och på åttonde plats bland 49
n startande
svenskar.
Spänstigt,
spänstigt.

Läs mera!
1CA-FÖRLAGET
ICA-förlagets
personalförening
Persica kommer att stödja gamla
och nya läsecirklar. Föreningen har
anslagit en summa pengar1 för att
stimulera verksamheten. Pengarna
kommer främst att användas till utlottning av böcker bland cirklarnas
medlemmar.
Ca 15 medlemmar inledde med att
göra ett studiebesök på Västerås
stadsbibliotek i slutet av maj under
ledning av självaste bibliotekschefen. Till hösten är även författarträffar på biblioteket planerade.
— Spännande, tycker Persicas
medlemmar.

Ännu e n 50-åring

Larmet g å r !
ICA HAKON

En kulen dag i slutet av april genomfördes en
brandövning på DC Borlänge. Endast ett fåtal av
medarbetarna kände till vilken dag övningen skulle ske.
Klockan 10.20 ljöd larmet
och medlemmarna i distributionscentralens katastrofgrupp
(ledningsgruppen och skyddskommittén) gjorde sig beredda
att fullgöra sina uppgifter.
— Det gäller att snabbt ta sig
till entrén där huvudlarmet sitter, förklarar Per-Tage Dahlin,
distributionschef på DC Borlänge. Med hjälp av larmtablån
som finns där och en situationsplan kan man konstatera
vilken sektion som är utsatt.

ansvariga, en för kontoret och
en för lagret. Nu visade det sig
att två personer fanns kvar i
byggnaden!
Efter en titt på situationsplanen tog sig brandförsvarets
rökdykare in i byggnaden via
en branddörr. För att göra det
hela så realistiskt som möjligt
hade man släckt lyset så att det
blev svårare för brandmännen
att ta sig in. Brandslangen måste skarvas tre gånger!

Rök från
tobaksrummet

Medvetslösa

Den här gången kunde man
utläsa att det var tobaksrummet som drabbats och rapportkarlen L-O Thunander gav sig
skyndsamt dit och kunde mycket riktigt konstatera att det
vällde ut rök under dörren.
När man fastställt att det var
"allvar" och inte falsklarm utlöstes larmet manuellt. Alla
förstod att det var fara å färde
och lämnade snabbt byggnaden, precis som de skulle göra.
Under tiden anlände brandkåren som larmats direkt. Man
kontrollerade med de ansvariga
om några personer saknades efter utrymningen. Varje avdelningschef måste i en sådan här
situation samla sin personal på
en bestämd plats, räkna in och
rapportera läget till två huvud-

Rökdykarna lokaliserade de
två som agerade skademarkerare, en brandman och Greger
Berglind, expeditör, i tobaksrummet. Båda var "medvetslösa, men vid liv" och kunde räddas med hjälp av syrgasmask,
fortsätter Per-Tage Dahlin.
Då de båda "saknade" förts
ut i friska luften kunde brandövningen avbrytas efter drygt
20 minuter och brandförsvaret
summerade
erfarenheterna.
Det gick bra, kunde man konstatera. Brandkåren var på
plats inom fem minuter.
Utrymningen gick snabbt och
alla var engagerade i uppgiften,
berömde brandmännen.

Kortare utrymningstid
Inom katastrofgruppen var
det framförallt Per-Tage Dah-

Rökdykare tar sig in i

distributionscentralen.

Un, i egenskap av skyddskommitténs ordförande, som planerat övningen tillsammans
med
huvudskyddsombudet
Jan-Olov Lundholm. Förutom
brandkåren var även skyddsingenjören vid företagshälsovården engagerad i förberedelserna.
— Vi märkte att några larm i

huset hördes dåligt. Dem ska vi
förbättra, säger Per-Tage Dahlin
sammanfattningsvis.
I
övrigt har vi inte upptäckt några svagheter. Förra övningen
var för 4 år sedan. Trots att den
också fungerade bra har vi lyckats förbättra utrymningstiden
med någon minut sedan dess.
Åsa Hultefors

Hemmasäljare längtar inte ut
HJALMAR BLOMOVIST

Mässa som mättade
ICAEOL

I början av maj höll Wickmans för första gången en egen mässa
i sina nya, ljusa lokaler. En av utställarna var Ole-gruppen, vars
representant Sune Dahlberg (t h på bilden) demonsterar sin utrustning för en av de inbjudna besökarna från ett hundratal
restauranger och personalmatsalar från hela Skåne.
Mässan avslutades med sillbord som uppskattades mycket av
gästerna trots att de borde varit proppmätta efter alla godsaker
som de redan provsmakat.

DC-chefen Sven Lundberg överlämnar blommor och present till Bertil
Lundell.
fram till transport- och lagerICA HAKON
chef.
Inom kort slutar Bertil Lun— Jag fick en fin uppvaktning
dell sin tjänst på DC Uppsala.
i kretsen av många kolleger när
Ännu en anställd med 50 år i ett
jag passerade de 50 anställningsoch samma företag stryks då ur
åren, berättar Bertil. När jag ser
avlöningslistorna.
tillbaka på den gångna tiden är
det mest positiva erfarenheter
Den 2 maj 1939 började Bertil
jag
har. Jag har trivts gott med
på dåvarande Hakonbolaget i
de skilda sysslor jag ägnat mig
Uppsala och har alltsedan dess
åt. Och det har varit roligt att få
varit orten och ICA trogen.
vara med om den stora utveckFörsta tjänsten var springpojke
ling som skett inom ICA och inte
och sedan blev det alltmer kräminst
här på DC.
vande och ansvarsfulla arbeten

Landshövding hos BOB
Sigvard Marjasin på eriksgata i sitt nya län, Örebro, tackar vd Lars-Gunnar Lann
efter besöket på BOB Industrier i Kumla i slutet av april.
— Här fick jag se intressanta produktionsmetoder som jag inte kände till, sa en med
besöket nöjd landshövding.
^
PQTO: INGEMAR ANDERSSON

O förslag per år och anställd
ICA HAKON

Förslagsverksamheten i svensk industri har
ökat med 21% under 1988. Det framgår av en
undersökning publicerad av Dagens Industri. Sveriges bästa företag är SCA Pulp i Timrå som hade
593 (!) förslag per 100-tal anställda.
Hur har man då burit sig åt på
SCA Pulp för att stimulera förslagsverksamheten?
• Man har bildat idégrupper
och satsat på utbildning.
• Idéböcker har införts på varje
avdelning.
Idéböckerna
granskas av en person på varje
avdelning.
• Man har lyckats minska be-

handlingstiden till i genomsnitt
30 dagar.
Målet var att få alla anställda
att lämna minst två förslag under 1988. Resultatet blev nästan sex förslag per anställd!

Sparade 1.8 miljoner
— Viktigaste anledningen till
att vi lyckades är att vi har hit-

tat rätt människor som tittar i
idéböckerna, säger Sven Bergqvist, medlem i idégruppen hos
SCA PULP.
— Att folk är engagerade
och tycker att förslagsverksamheten är intressant är mer värt
än pengarna, tycker SCA Pulps
vd. Ändå har uppryckningen
av förslagsverksamheten inneburit en påtaglig ekonomisk besparing, 2 514 kronor per anställd, eller totalt 1,8 miljoner
kronor.

Snabbare handläggning
På ICA Hakon har man tagit

del av artikeln i Dagens Industri.
— Jag har svårt att se hur vi
skulle kunna införa idéböckerna som SCA Pulp använder,
säger Nils-Gunnar Ljungquist,
administrativ chef och ordförande i ICA Hakons Centrala
Idékommitté.
— Också vi har dock insett
vikten av snabb handläggning
av ärendena. Vi har förkortat
handläggningstiden väsentligt
för vår förslagsverksamhet.
Idékommittén som förutom
Nils-Gunnar Ljungquist, består
av representanter för Handels
och HTF, träffas nu med unge-

Kerstin Muskos och UllaBritt Björnsson som delar
tjänst samt Bengt Andersson,
har alla tre varit anställda i
många år hos Hjalmar Blomqvist i Linköping. Nu sitter de i
samma rum och servar kunder
från hela landet. Ibland vet
kunderna exakt vad de vill ha,
andra gånger ber de om råd.
För att kunna ge råd, måste
säljarna ha en god varukännedom och det har de hunnit
skaffa sig under årens lopp.

fär en och en halv månads mellanrum. Förslagen specialist behandlas på huvudkontoret och
ärenden av lokal karaktär återsänds genast till DC.
— En annan nyhet i förslagsverksamheten är att vi också
premierar idéer som inte är
helt färdiga men som kan vara
av värde att utveckla vidare. De
nya rutinerna, som infördes för
drygt ett år sedan, har medfört
att vi kan glädja oss åt ett ökat
flöde av idéer och uppslag från
våra medarbetare, berättar
Nils-Gunnar Ljungquist.
Åsa Hultef ors

Totalt finns det femton säljare hos Hjalmar
Blomqvist. Tolv av
dem är spridda över
hela Sverige där de
inom sitt eget distrikt
bearbetar sina kunder i
såväl ICA- somÖnskebutiker. Tre är stationerade på moderbolaget där de per telefon
tipsar om nyheter, försöker skapa merförsäljning, tar emot kompletteringsorder samt
hjälper till vid order
som skall snabblevereras. Någon längtan ut
har inte de tre hemmasäljarna. Tvärtom, de
trivs utmärkt med sina
mer stillasittande arbetsuppgifter.

Rådgivare
— Numera premierar vi även idéer som inte är
helt färdigutvecklade men som verkar lovande,
säger Nils-Gunnar Ljungquist bos ICA Hakon.

— Det är ett omväxlande arbete och telefonkontakten med
kunder från norr till söder är

Som små konstverk är de exklusiva blommorna i porslin som Bengt Andersson (till höger) försöker
fresta Erik och Vera Höglund från IC A-hallen i Nässjö med.
stimulerande, tycker Kerstin
Muskos.
— En utmaning i jobbet är
att se till att kunden får rätt
varor, fortsätter hon. För ICAbutikerna är det viktigt att de
får ett lagom blandat sortiment.
Också Bengt Andersson tycker det är viktigt att han som
säljare kan ge villrådiga kunder
goda råd om företagets produkter.
— Efter många år i branschen har vi till exempel lärt oss
vilka kristallglas som står stadigt eller vilka som är känsliga
att diska. Vi märker också nya
trender, som till exempel att
alltfler beställer vitt porslin

med dekor i stället för helvitt.
Synpunkter som vi gärna förmedlar vidare.

Många besökare
Men hemmasäljarna har inte
bara telefonkontakt med sina
kunder.
— Nej, vi brukar uppmana
dem att komma och hälsa på oss
om de har möjlighet, säger
Bengt Andersson och Kerstin
Muskos. Vägg i vägg med vårt
arbetsrum ligger nämligen vår
stora, fina utställningshall där
vi presenterar vårt sortiment.
Samtidigt som de i lugn och ro
kan titta på varorna får vi också möjlighet att lära känna varandra bättre.

Förutom den stora utställningshallen på huvudkontoret i
Linköping, har Hjalmar Blomqvist tre fasta utställningar; i
Stockholm, Göteborg och Malmö. Där kan fältsäljarna visa
sina kunder det rikhaltiga sortimentet. Dessutom har man så
kallade uppackningar när man
inbjuder kunder inom ett visst
område till DC eller ett hotell
för att visa aktuella varor. Men
det bredaste utbudet finns i
Linköping, allt som allt drygt
2 500 artiklar, värda från 5
kronor till uppåt 25 000 kr per
pjäs.
Text och foto:
Annelie Rinkeborn
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Vårt bästa resultat på 30 år!
ICA EOL

1988 blev för lilla DC Kalmar med sina knappt
100 medarbetare ett lyckat år — det bästa sedan
50-talet.
— Försäljningsökningen under 1988 jämfört med
året innan var den största inom hela ICA Eol, säger
kamrern Holger Johansson stolt.
När beslutet om ett storlager oss. Inköpsprocenten under 1988
för kolonialvaror i Växjö fatta- låg på 67,5.
des (för 3 år sedan) kände medar— Vidare har vi tillsatt en krebetarna på DC Kalmar onekligen diteringsexpert, en problemanaen viss oro. Vad blir nästa steg? lytiker om man så vill.
Tänker man avveckla hela DC
— En annan åtgärd är att vi
Kalmar?
skapat bättre kontakter med våra
Idag är läget annorlunda. Det handlare. Vi har till exempel börsom kommer att hända är att ko- jat med att varje expeditör på
lonialavdelningen på DC Kalmar frukt & grönt sätter ett litet medläggs ned våren 1991 och flyttas delande på den bur han packat.
till Växjö. Och DC Kalmar kom- Där står några rader om att han
mer att fortleva som färskvaru- hoppas att butiken är nöjd. Brecentral.
vet är undertecknad med både
— Nu när DC Kalmar har vi- namn och fotografi. En enkel
sat vad den går för och lyckats men personlig servicegest.
med den största försäljningsökningen inom hela ICA Eol kan Avdelningsmöten
För att förbättra kontakten
man ju undra lite: är stordrift
verkligen det allena saliggöran- mellan medarbetarna på lagret
de? Fördelarna med liten distri- och kontoret har man på DC
butionscentral är korta kontakt- Kalmar också beslutat att införa
vägar mellan avdelningar och månadsmöten på varje avdelmänniskor. Vi har alltid nära till ning. Här skall vardagsnära provarandra och kan snabbt lösa blem tas upp till behandling, unkonflikter och undanröja irrita- der enkla former.
— Idén är utmärkt, tycker
tioner, säger Holger Johansson.
HTF-ordföranden
Gudrun
Wkkström. Under förutsättning
Trivsel och arbetsglädje att varje avdelningschef verkli— Att DC Kalmar placerat sig gen tar sig i kragen och ser till
i täten hänger samman med en att de här mötena blir av. Det är
rad olika faktorer, fortsätter hos honom ansvaret ligger.
Holger Johansson. Vi har byggt
— När det gäller arbetsmiljön
om, renoverat, skaffat nya möb- på vår DC så har vi fått det mycler, ny belysning, nya personal- ket snyggt och fint. Men det
utrymmen och därigenom fått en finns fortfarande en del saker
trivsam arbetsmiljö på så gott kvar att kämpa för. Det är ju
som alla avdelningar.
bara så att personalen måste tri— Vi har även ökat intresset vas för att kunna göra ett bra
för DCs resultat genom att dela jobb.
— Vi är emellertid på rätt väg.
ut interna kvalitetspremier. Sedan har givetvis även handlarna
Text och foto:
bidragit genom att köpa mer hos
Ingrid Rosenlund

Nyrenoverade lokaler har också bidragit till DC Kalmars framgångar. Agneta Walfridsson i växeln/
receptionen trivs bra på sin nya "uppböjda position": — Före ombyggnaden satt jag i en liten bur,
långt ner, och kunde knappt se besökarnas ansikten.

Tord Hansson är problemlösare,
en nyinrättad befattning. Hans
uppgift är i första band att reda
ut alla krediteringar. — Här
finns mycket pengar att spara,
säger han.

Johan Lindgren, expeditör på frukt & grönt, sätter en liten personlig
hälsning på varje färdigexpedierad order.

— Vi kan få jobb i Växjö när
kolonialavdelningen läggs ner.
Men är man van vid kusten, har
bus och familj här i Kalmar så
flyttar man inte gärna, säger expeditören Anders Johansson.

Veteraner visiterade Västmanland
ICA EOL

ICA Eols Veteranklubbs vårresa gick i år till Västmanland via Västergötland och Tivedsskogarna.
Swenson och ICA-förbundets f d
vd Nils-Erik Wirsäll. De minde
om gångna tider och blickade
även mot framtiden för ICArörelsen.
— Det har varit en alldeles underbar resa, sade Gösta Halldin,
Slutmålet var Västerås och representant för Eol-veteranerHakonshus där ICA Hakons na. — Vi har sett fin konst och
Pensionärsförenings ordförande konsthantverk och vi har blivit
Harry Lööf välkomnade Göte- generöst mottagna överallt. Jag
borgskollegerna. En uppskattad tror att vi alla tycker detsamma.
visning av ICA Rosteri ingick
En god, riklig och välsmakanockså i programmet.
de lunch avslutade besöket i VäsFörutom anförande av ICA teras och under eftermiddagen
Hakons vd Frans-Henrik Schar- åkte de 60 Eol-veteranerna åter
hem mot västkusten.
tau
— Hjärtligt välkomna till Västerås, hälsade Hakons Pensionärsförenings ordförande Harry Lööf kolleger- gjordes inlägg av tidigare vd
för
ICA
Hakon,
Carl
Hakon
Text och foto: Nils Glaveby
na från ICA Eols Veteranklubb.
Tidigare Eol-anställde Olle
Lindberg, Riddarhyttan, hade
sin organisatoriska hand med
vid arrangerandet av 2-dagarsresan, som innefattade studiebesök på intressanta platser i Bergslagen och Västerås/Skultuna.
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DRÖMSEMESTERN
"Du nalkas ljuva sommar" och då börjar många av oss
att kasta längtansfyllda blickar ut genom fönstret och drömma om semestern medan man på löpsedlarna kan läsa om
resebyårer, som är bekymrade över senaste värmeböljan här
i Sverige.
Men i väntan på att ledighetens timma ska slå, så har vi
bett några berätta om sin drömsemester, rena fantasierna eller något som kanske någon gång går att genomföra.

Jörgen Karlsson
säljare storhushåll, DC Gotland:
— Jag tycker bäst om att ha det lugnt och
skönt på semestern. Dessutom har jag nyligen köpt hus, som det känns roligt att
hålla på med

Peter Nordström, inköpare
DC Luleå:
— Om jag vinner på tipset åker jag
över till USA och bilar tvärs över kontinenten. Vill även se Hawaii med sina laguner, intressanta människor och sin
lummiga grönska.

Kjell Nilsson
expeditör kolonial
DC Kalmar.
— Det är jättesvårt att välja vad jag skulle
vilja göra. Att resa till USA vore kul, speciellt till Chicago. Där skulle jag passa på att
se så många idrottsevenemang
som möjligt.

Margaretha Wasteson
konsulent, DC Östergötland:
— Oh, då skulle jag vilja åka på safari
i Afrika och få uppleva närheten till alla
djur och se regnskogarna!

Susanne Bäverstrand
receptionist
Intervideo, Partilie:
— Jag blir väldigt lockad av mystiken,
färgerna och templen i resebroschyrerna
om Orienten, så min drömresa skulle
gå till Asien.

Solve Thunell, chaufför
DC Västerås:
— Drömmen vore att flyga till
Australien för att få se naturen och den
spännande djurvärlden där.

Lars Dahlberg
lagerarbetare, DC Kungälv:
— Jag har inte ens tänkt på något
sånt, men det är klart att en tripp till
Västindien för att koppla av från det
vardagliga skulle kännas fint!

Veronica Svensson
dragéavdelningen
Svea Choklad, Norrköping:
— Jag har aldrig varit utomlands och har
aldrig flugit, så varför inte flyga till Gambia! Sola och bada vill jag göra och
lära känna landet.

Per Ahlin, konsulent
DC Skövde:
— Just nu skulle det kännas skönt
med fjorton dagar på Hawaii för att bara
sola och bada och ha det skönt!

ICA kontakten v x
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Det rätta lyftet
på kött & ehark
ICA EOL

Påfrestningarna att lyfta ett papper på fel sätt kan
många gånger vara större än att göra ett tungt jobb
på fel sätt. ICA Eol har som ett av de första företagen i landet introducerat simulerade övningar med
vardagliga rörelser på utbildningsprogrammet för
kött- och chark personal.
Kursdeltagarna på Kursgården
i Billdal utanför Göteborg blev
måhända en aning konfunderade

när sjukgymnasten Jutta Ekbo
plötsligt uppenbarade sig i lektionssalen utrustad med speglar

och mätinstrument. Men hon
hade inte gått fel och om anledningen till att hon var där kan
hon själv berätta:
— Man är medveten om att
charkuteribranschen är utsatt för
svåra förslitnings- och belastningsskador och avsikten är att
lära folk en vettig arbetsteknik.
Det är viktigt att lära sig tekniken först innan man börjar arbeta. Titta på idrotten, ingen
hoppar 2.40 utan att träna.
Det nya med den här metoden
är att deltagarna själva genom
speglarna och mätinstrumenten
kan iaktta effekten av att arbeta
på rätt sätt.
— Man har tidigare gett undervisning i att undvika ryggskador men det har inte hjälpt. Den
här metoden ger en så kallad feed
back-effekt, man kan omedelbart uppfatta om man gör fel
eller rätt. Det är viktigt att tänka
på det i tid för att kunna förhindra allvarliga skador.

Praktisk inlärning
— Det här kan man verkligen
kalla modern pedagogik, säger
kursledaren Sören Zachrisson.
Man får en direkt praktik och
blir därigenom i tid uppmärksam
på en felaktig arbetsteknik. I spegeln och på mätinstrumentet lär
man sig snart behärska tekniken.
/ spegeln bakom ryggen kan Bosse Hovenius från DC Kalmar se sina
egna skulderblads rörelser och sedan träna in deriktigarörelserna. Denna kött & charkmästarutbildning består av åtta 5-dagarseSjukgymnasten Jutta Ekbo hjälper till.

På mätinstrumentet kan Jutta Ekbo och Anders Apelgren från DC
Kungälv avläsa bur stor belastningen blir på Kjell Johanssons (DC
Kalmar) skuldermuskulatur när han lyfter handen plus en hantel på
ett kilo.
minarier och berör endast DCpersonal.
— Syftet med kursen är givetvis att i första hand öka yrkeskunskaperna, säger Roland Larsson, chef för färskvaruskolan i
Billdal. Efter avslutad kurs får
kursdeltagarna ett diplom och
kan kalla sig kött- och charkmäs-

tare. Diplomet i sin tur medför
också ett omedelbart lönelyft.
— Hittills har vi bara goda erfarenheter av den här utbildningen och det är vår avsikt att så
snart som möjligt göra motsvarande satsning på frukt- och
gröntområdet.
Text: Sven Wesström
Foto: Bodins studio

Lass av glass när värmen kommer
ICA EOL

Hos ICA Thiiretts snabbgross i Göteborg håller man noggrant koll på
temperaturförändringar utomhus. En plötslig värmebölja kan snabbt flerfaldiga efterfrågan på glass i olika smaker och förpackningar. Då gäller det att vara
väl förberedd och inte försätta sina trogna kunder i en katastrofsituation.

— Så snart det kommer en
period av vackert väder ökar försäljningen kraftigt av glass,
drycker i olika former, grillar
och grillkol, berättar stf chefen
för snabbgrossen, Tomas Ernevi.
— Nya kiosker och ambulerande försäljare dyker upp. En
popkonsert på nya Ullevi kan
fullständigt rubba glass- och vätskebalansen. För den som inte
har tillräckligt stor omsättning
kan det faktiskt bli billigare att

köpa även öl och läsk av oss i
stället för av bryggeriet direkt.

Stora svängningar

Dennis Jelses arbetsmiljö kan i
och för sig diskuteras, men en
Sveriges glasskonsumtion har och sötsaker i största allmänhet
I fråga om glasskonsumtion
het sommardag kan man åtminsligger Sverige långt framme. Med fördubblats sedan 1971 och i fjol har ständigt ökat under de senastone då och då avundas hans
te
åren
och
nu
följer
alltså
glasåt
vi
för
3.2
miljarder,
d
v
s
380
våra fjorton liter per person och
situation. Han jobbar nämligen i
sen. Båda delarna är lättsålda arår är vi värst i Europa. USA top- kr per person.
frysen och ser ut som en polartiklar hos ICA Thurett eftersom
par förstås listan med cirka 20
forskare året runt.
Miljonbelopp
kundkretsen till stor del består av
liter och strax därefter kommer
— Sommaren medför nya
Nya Zeeland och Australien.
Vår konsumtion av konfektyr kiosker och serveringar.
kunder och ökad försäljning, säger han muntert medan vi tinar
upp honom med en kopp kaffe.
Normalt säljer vi cirka 3 000
glasspinnar och strutar om dagen
men är det varmt och gott kan
siffran stiga till 10 000 och kanske ibland ännu mera.
— Vilken sort går mest?
— Lustigt nog är det en helt ny
och odramatisk produkt som
gått direkt upp i toppen.
Magnum heter den och består
helt enkelt av vanlig vaniljglass
doppad i choklad. Sedan följer
en rad säkra kort, förra årets
segrare Daimstruten, den tidigare storsäljaren Tip-Top, Storstrut
och 88-an.
— Då det gäller halvliterförpackningar är det i vanlig ordning vanilj som gäller, Gammaldags vanilj, Vanilj med krossad
choklad och Gräddvanilj. På den
sista tiden har vi också lagt märke till en stigande trend för Vanilj light.
En sak är klar. Hos ICA
Thurett har man sett om sitt
glasslager och klarar betydligt
kraftigare värmeböljor än vad vi
är vana vid.
Text: Sven Wesström
Foto: Nils Glaveby
Tomas Ernevi, längst till vänster, och Dennis Jelse. på huk, tillsammans med kolleger och kunder provsmakar ICA Thuretts glassortiment.
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Redaktör: Sven Wesström

Hej alla
läsare!
Den svenska sommaren
drabbade oss med våldsam
kraft de sista dagarna i maj
med temperaturer uppemot
+ 30° i skuggan. Ingen tvingar
oss emellertid att ställa oss i
skugga så det är väl bara att
tacka och ta emot. Detta var
bara ett första tecken på att

sommaren närmar sig med raska steg och att semester hägrar.
Under sommaruppehållet i
ICA-kontaktens utgivning ämnar vi också på redaktionen ta
ett ordentligt samtal om Glappkontaktens framtid. Därför
skulle vi hälsa era synpunkter
— positiva eller negativa —
hjärtligt välkomna. Vi vill gärna göra en så bra Glappkontakt
som möjligt och er vilja är vår
lag.
Ha en trevlig sommar!
Redaktionen

Ur produktchefens dagbok

Rambutan
— kontaktskapare
med doft
av viol
Den som inte vet vad rambutan är behöver förvisso inte
känna sig ensam. Det handlar
emellertid vare sig om någon
religiös sekt eller ett sprängämne utan helt enkelt om en liten

trevlig frukt som ICA just nu
haller på att introducera på den
svenska marknaden.
Rambutanfrukten har sitt
ursprung i Malaysia, varifrån
den kommer med flyg via Holland.
— Det är just vid den här
årstiden rambutanen är som
bäst, säger Bo Svensson, produktchef på ICA Hakons
fruktimport i Västerås. Den
skördas relativt mogen och tål
därför inte att ligga någon
längre tid i fruktdiskarna.
Rambutanen är släkt med litchien. Frukterna mäter två till
fem cm i diameter och är först
mörkröda, sedan nästan svarta. Fruktköttet är rosafärgat

och smaken är behaglig och
uppfriskande med en liten doft
av viol.
— Den går att äta precis som
den är, om man bortser från
kärnan som finns inuti, säger
Bo Svensson. Man kan äta den
som plockgodis och då brukar
den bli ett populärt samtalsämne och kan därför sägas ha en
social uppgift som kontaktskapare. Rambutanen kan också
med fördel användas tillsammans med fläskkött. Varför
inte någon gång byta ut katrinplommonen i fläskkarrén?
Till sist, rambutanen är en
relativt billig frukt. Fyra stycken för en tia är ett normalt
pris.

— Byt gärna ut katrinplommonen i tläskkarrén
mot rambutan, rekommenderar Bo Svensson.

Ola Daréus har tusen järn i elden och ett öra mot marken.
Knappast någon människa i
Sverige har väl undgått att
komma i kontakt med någon
produkt från BOB Industrier i
Kumla. Saft, sylt, marmelad,
ärtsoppa eller vad det nu kan
ha varit. Alla har dock kanske
inte tänkt sig in i vad som hänt
innan blåbärssylten ligger där
på torsdagspannkakorna sedan
ärtsoppan är uppäten.
För att få reda på det sökte
Glappkontakten
upp Ola
Daréus, produktchef på BOB.
Så här kan en vanlig dag i
Ola Daréus liv se ut:
05.53 Väckning.
— Det är viktigt att summan
av siffrorna blir tretton. Vidskeplighet som går igen i bilnummer och lott k öp.
05.54 Lite morgongympa för
att få fart på ryggen och blodcirkulationen.
06.00 Tidningsläsning med
uppföljning av annonser.
07.00 Sund frukost, komponerad av hustrun.
07.15 Bilresa (6 km) till jobbet.
07 JO På plats i arbetsrummet. Genomgång av post, koll
av almanacka för att se vad
som är inbokat för dagen.
08.30 Provsmakning på laboratoriet där man idag testar
olika varianter av marmelad.
(Produktchefen plus laboratoriepersonal lägger fram synpunkter).

10.00 Besök från reklambyrå.
12.15 Lunch i personalmatsalen.
13.00 Prioriteringsmöte. Där
samlas alla produktchefer samt
laboratoriepersonalen till ytterligare provsmakning. Eventuellt kan besöksgrupper inbjudas att yttra sig om någon produkt. Nu diskuteras också
allt som har med produktutveckling att göra. Konkurrenterna granskas.
15.00 Besök av försäljare av
förpackningsmaterial.
16.30 Slut för idag. Mellan
sammanträdena,
provsmakningar och besök skall fackkunskap inhämtas och sammanställas, allt skall matas in i
datorn, telefonsamtal skall besvaras.
— Man måste hela tiden
lyssna med ett öra mot marken,
kommenterar Ola Daréus.
17.00 Hemma igen men dagen är långt ifrån avslutad. Ola
Daréus är en aktiv politiker,
ledamot av såväl kommunfullmäktige som kommunstyrelse.
— Det tar en hel del tid och
dessutom har jag Park- och
fritidsnämnden två gånger i
veckan. Trots allt kan det dock
bli en stund med familjen då
och då. Helgerna försöker jag
dessutom hålla rena och då far
vi till vårt fritidshus där man
får strosa omkring och göra det
man känner för.

— Fisk nu igen, knorrade den
misslynte mannen i den norrländska personalmatsalen. Nu
när det är älgtid kunde vi väl få
älgkött någon gång.
Husmor, som är på skämtsamt
humör, ger igen:
— Du menar väl inte att vi ska
ge oss ut och skjuta älg åt er?
— Men meta kan ni.

Olsson står begrundande
framför en reklamaffisch som
förkunnar:
"Luxus
dricks
mest".
— Det stämmer nog, säger
Olsson efter en stunds funderande. Jag har aldrig hört talas om
någon som äter kaffe.

Hos företagsläkaren:
— Värken i er högra arm kommer av åldern.
— Jamen snälla doktorn, den
vänstra värker inte och den är
lika gammal.
— Har ni lytt mitt råd och slutat med vin, kvinnor och sång?
— Ja, jag har gått ur sångkören.
— Se inte så förfärad ut. Det
här är ingenting farligt. Jag har
själv haft samma sjukdom.
— Men inte samma läkare.

Fläskkotlett
é
Sundsvallsvis
P

"Ingen mat är så god som den man själv äter", skulle man
kunna säga med ett förvrängt ordspråk. I synnerhet inte om den är
lagad av Anita Persson, skulle man också kunna tillägga och få
medhåll av en hel mängd lunchgäster på DC Sundsvall. Det är
nämligen där Anita är husmor och lägger ner dagsverke efter
dagsverke för att bara få se mätta och belåtna ansikten runt
omkring sig.
Fläskkotlett är en vanlig rätt i svenska hem och att steka en
sådan rätt upp och ner kräver ingen större kulinarisk bakgrund.
Vill man däremot göra den till en festmåltid kan man med fördel
göra som Anita. En aning kaloririkt blir det visserligen meu
garanterat gott.
Det här behöver man för fyra personer:
4 fläskkotletter
1 röd paprika
1 stor gol lök
3 dl vispgrädde
3—4 msk tomatketchup
salt och övriga kryddor efter smak.
Så här gör man:
Börja med att bryna kotletterna tillsammans med den hackade
löken och paprikan. Blanda grädden med ketchupen och häll
blandningen över kotletterna. Servera med kokt potatis och gärna
någon fräsch sallad till. Som dryck föreslår Anita Persson rödvin,
men det kan naturligtvis varieras allt efter smak och tillfälle.
Smaklig måltid!

r
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ICA HAKON

Han har kört 60 varv
runt jorden och det har
tagit honom 43 år. Hur
många lastbilar han slitit ut under den tiden
har han själv ingen
aning om. Inte heller
har han någon aning
om hur många fackliga
konflikter han varit
med att lösa under en
nästan lika lång period
som Handels-representant. Mitt i alltihopa
har han också hunnit
med att i alla läger göra
sig omtyckt som människa.
De flesta ICA Hakon-ans tällda och många andra börjar
säkert ana att det är Gunnar
Thunander — chaufför på DC
Skövde — det skall handla om.
Rätt. Den 6 juli träder han in
i folkpensionärernas skara och
drar sig med en sådans lagstad-

I bilen och fackklubben
trivdes han bäst
gade rätt tillbaka från såväl
förvärvsliv och fackligt liv.

Liv på landet
Många kanske tror att Gunnar Thunander är född i förarhytten på en lastbil men det är
han faktiskt inte. Han är född
på landet — i Västergötland givetvis — där föräldrarna hade
ett litet lantbruk, lagom stort
att försörja en familj.
— Jag tyckte om att bo på
landet och lärde mig de grundläggande sysslorna, som att så
spannmål för hand, mjölka en
ko och sko en häst.
I några år fortsatte den unge
Gunnar livet på landet på en
stor gård men på längre sikt
kunde inte hästen konkurrera
med bilen.
— Skälet till att jag slutade
var i själva verket min första
fackliga reaktion. Jag ville or-

Att köra lastbil hör till Gunnars stora laster. Under ICA-tiden har han hunnit med hela 60 varv runt
jorden.
ganisera mig men min arbetsgivare sa nej och då gick jag hem.

Rekordung
Från och med 1943 var det
bilen som gällde. Som nittonåring fick Gunnar tillstånd att
yrkesmässigt köra lastbil (lagstadgad ålder var 21 år) och tre
år senare fick han anställning
på Hakonbolaget i Falköping.
Sedan dess har han varit ICA
trogen och det ångrar han inte.
Sextio varv runt ekvatorn beräknar han sin körsträcka till
eller 2 400 000 km om man föredrar det.
— Jag har inte vantrivts en
enda dag av mitt liv på ICA
Hakon, säger han bestämt. Jag
ICA Hakons vd Frans-Henrik Schartau tog sig tid att följa med har alltid tyckt om ICA-ledGunnar på en av hans sista turer. Dagen till ära blev det en liten ningens sätt att arbeta. Min
picknick vid dikeskanten.
stora favorit är Birger Jarl
Persson.
— I vår strävan att åstadkomma högre löner inom ICA
Hakon tror jag vi har haft lika
stor nytta av Birger Jarl som av
våra egna förhandlare. Men det
finns många andra framsynta
män i ledningen, till exempel
Gösta Brissman och FransHenrik Schartau.

Facklig lidelse

En snabbfika i förarhytten.

Det tog bara ett knappt år på
Hakonbolaget i Skövde innan
Gunnar Thunander fick sitt
första fackliga uppdrag och under de senaste 30 åren har han
varit den ledande gestalten
inom Handels fackklubb och
även inom andra fackliga organisationer. Det ena stora uppdraget har avlöst det andra.
— Facket har betytt mycket
för mig och jag anser att alla
skall vara fackligt anslutna.

Och jag menar alla. Inte så att
vi skall tvångsansluta folk, men
fördelarna måste vara så uppenbara att alla inser dessa. Nu
är det många som åker snålskjuts på sina anslutna kamrater. Inom Handels betalar vi
just nu cirka 200 kronor i månaden i beskattade pengar vilket i klartext betyder att vi måste jobba ihop cirka 400 kronor
för att få ihop till fackföreningsavgiften. Det måste man
på något sätt få valuta för. En
fackförening som bara kostar
pengar har ingen funktion.

Kyrkvän
Gunnar Thunander har också en tredje skepnad som alltid
tränger igenom, nämligen människans. När han någon gång
blir fri från jobb och fack kommer han med tillfredsställelse
att dra sig tillbaka med familjen till det hus han byggt på
Billingens sluttning eller till det
likaledes hembyggda fritidshuset i Hökensås mellan Tidaholm och Jönköping.
Men han gillar också att
resa, både inom och utom landet och gärna tillsammans med
goda vänner.
— Bara vi inte kommer i
närheten av någon gammal
kyrka, säger vännerna. Då
måste Gunnar utforska den
från kyrktupp till gravkor.

Fridlys chaufförerna
För Gunnars egen del är
framtiden ganska utstakad,
men hur skall det gå för hans
båda skötebarn i livet, ICA Hakon och fackföreningsrörelsen? Gunnar har avancerade
tankar:

och en skön semester
önskar Asta, Ingrid, Nils och Sven på redaktionen

För ICA Hakon:
— Jag har fullt förtroende
för den köpmannakår och den
ledning vi har. Det är ingen
fara för ICA-rörelsen.
— En sak undrar jag emellertid. Det är säkert bra med
både breddutbildning och annan utbildning men blir det inte
litet för tungt ibland? Jag förstår att det finns en strävan att
behålla folk genom att utbilda.
Men det finns människor som
älskar att köra lastbil eller jobba på ett lager. Låt dom vara
ifred. Låt dom jobba med det
dom tycker bäst om utan att de
för den skull mister något av
sitt människovärde.
För fackföreningsrörelsen:
— Dess framtid är vad man
gör den till. Låt mig bara säga
några varningens ord:
— Det måste bevisas konkret
att det är en ekonomisk fördel
att vara ansluten till facket. Det
räcker inte idag att säga att det
är en moralisk plikt.
— Allting börjar bli dyrt.
Fackföreningarna måste se
över sin organisation. Inga
sammanträden för sammanträdenas egen skull. Man måste
vara effektivare och kanske
inte fullt så många.
Till sist:
— En
fackföreningsrepresentant måste kunna stå för
sina åsikter, tåla kritik men
också göra fel. Framför allt:
Slå aldrig igen en dörr i ansiktet
på någon. Lämna alltid en
springa öppen så det går att
hitta en väg ut. Den springan
kan lösa många problem.

Nästa
nummer
utkommer 10 aug.

Sven Wesström

