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Roboten som kan
plocka kollin
Med ett vinande ljud glider roboten längs rälsen, tvärstannar och sträcker sina armar
mot kollina på expeditionsplatsen. Med känsliga "händer" lyfter den försiktigt ner
den första förpackningen. På DE Växjö har man i samarbete med Digitron AB utvecklat ett helautomatiskt system för plockning och packning av livsmedel.
Sidorna 6-7

Bristen på dagsljus
skadligt för hälsan
Ingenting känns roligt, kreativiteten är försvunnen,
sömnbehovet bara ökar - det är några av symptomen på
att dagsljuset alltmer avtar under vinterhalvåret. Men
det går att göra något åt det.
Sidan 8

Handels och
HTF har slutit
ett avtal
om samarbete
Sidan 3

ICA Finans bolaget som
tar hand om
ICAs pengar
Sidan 4

Enkäten gav idéer
till åtgärdspak et
- Jag tycker att det är viktigt att ta tag i kritiken i enkäten, inte bara konstatera att den finns, säger personalchef Jan Andersson på region MS V. Han har flera förslag på hur det kan gå till.
Sidan 3
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Fortsatt satsning på
postorderbranschen
MARGARETA LINDBERG
TEL. 021/19 41 31

Låt dig inte besegras av lågkonjunkturen
Krisen tycks inte vilja ta slut,
kronan flyter, arbetslösheten
breder ut sig, den försiktiga optimism man kunde utläsa ser ut
att ha kommit av sig.
I dessa tider höll ICA Förbundsråd sitt höstmöte för ett
par veckor sedan. Ett möte som
sjöd av optimism och tillförsikt,
omvärlden till trots.
- Vi tillhör vinnarlaget, försäkrade VD Roland Fahlin och
ICA-styrelsens
ordförande
Rolf-Erik Hjertberg instämde:
- Vi har ett försprång, den
eklut som näringslivet nu går
igenom, den kämpade vi med
1990. Nu har vi gott på fötterna i
förhållande till den omgivning
som råder.
- Det är nu vi ska sluta oss
samman och utnyttja vår organisation maximalt. En organisation som redan är anpassad till
framtiden.
Och en organisation som hela
tiden fortsätter att utvecklas. I
dagens ICA Kontakten finns ett

reportage om - förmodligen världens första automatiserade
plockrobotanläggning. En anläggning som med datorernas
hjälp kan ta hand om de tyngsta
lyften och som ska kunna plocka
de varor som har störst omsättning. Läs om hur den utveckats
på region Sydost på DE Växjö.
Den pågående förändringen
från DC till DE , distributionsenheter är också en utvecklingsfråga - eller kanske en rest av
ekluten från 1990? För redan då
beslutades om hur man bäst kan
utnyttja det nya datasystem för
ICA Partihandel som nu börjar
bli klart och redan är i bruk på
Samlastningsterminalen i Helsingborg. På sista sidan berättar
systemets projektledare Birgitta
Nyström om sig och sitt jobb
med bland annat PHS.
ICA Finans är ett nytt bolag
som du kan läsa om på sidan
fyra. Det är ett dotterbolag i
ICA-koncernen, som svarar för
den finansiella verksamheten.

Där hanteras bland annat koncernens likviditet, upplåning
och skuldhantering och görs valutatransaktioner för övriga bolag.
Här kan du också läsa om
ICA-skolans flyttbestyr. ICAskolan som är utbildningsresurs
för koncernen har i dagarna flyttat för att få verksamheten samlad på ett ställe och dessutom i
närheten av moderbolaget ICA
Detaljhandel AB. På ICA Detaljhandel utbildas just nu ett
60-tal butikskonsulenter som
dagligen har kontakt med ICAhandlarna. Första konsultgänget på skolbänken presenteras
längre fram i tidningen.
Vi lever i en tid av förändringar, det gäller för oss alla att
försöka se bortom krispaket och
lågkonjunktur - ännu i historien
har en lågkonjunktur aldrig segrat. Jag tror att det måste bero
på att vi människor inte låter oss
besegras!

Krispaket drabbar
låginkomsttagare
ICA Handlarnas AB
AB ICA Finans
Inom AB ICA Finans har inrättats en cash managment-funktion som kommer att arbeta koncernövergripande med inriktning på finansiella tjänster, utveckling av betalningssystem,
cash management-projekt samt
utbildning inom denna verksamhet.
Ulf Bergman har utsetts som
chef för denna funktion och tillträder den 1 februari 1993.
Ulf Bergman kommer närmast från en befattning som finanschef på ICA Partihandel
AB. Dessförinnan har han arbetat på Handelsbanken och Svenska Finans.

Ny medarbetare

0 kr i lönelyft enligt SAF,
1000 kr mindre i plånboken efter krispaketen - det
tycks bli resultatet av de
snåla vindar som sveper
fram över Sverige. Samtidigt krymper fackets inflytande och marknadskrafterna ökar.
Idag tjänar en genomsnittlig,
medelinkomstagare inom HTF
ca 14 000 kr i månaden, efter
skatt blir det knappt 10 000 kvar
att leva på. Efter krispaketen
kommer de ha ungefär 1000 kr
mindre att röra sig med i månaden.
- Jag tycker det är dags för en
låginkomstsatsning, säger Lars
Hellman, HTFs ordförande i nr
15/92 av HTF-tidningen. Många
låginkomsttagare lever redan på
marginalerna och de ökande levnadskostnaderna kommer att
driva dem till socialen.
Men istället vill SAF ge 0 kr i
löneförhöjning samtidigt som
ekonomiska rådgivare helst ser
en lönesänkning. Regeringen vill
att avtalsförhandlingarna ska
vara avklarade på 20 minuter.

Ond cirkel
Lars-Åke
Pettersson
är sedan 8 november anställd som redaktör på ICA
Kontakten. Han arbetade åren
1967-1980 på ICA-Förlaget
och övergick därefter till ICAs
storhushållsverksamhet, varifrån han närmast kommer.

- Politikerna har avreglerat sig
själva, menar Lars Hellman.
Marknaden har tagit över politikernas roll och deras främsta
uppgift verkar vara att ge marknaden rätt signaler.
Ekonomin är inne i en ond cirkel.
Arbetslöshetsunderstödet
ökar budgetunderskottet som i
sin tur får valuta att strömma ut
ur landet.

Det tvingar riksbanken att
höja räntorna vilket drabbar
både näringsliv och enskilda.
Politikernas svar på den onda
cirkeln är krispaket efter krispaket som framför allt drabbar låginkomsttagarna.
Boendekostnaderna ökar i
samma takt som räntesubventionerna avvecklas, matmomsen
höjs liksom turismmomsen.
Schablonavdraget slopas, två
semesterdagar försvinner, barnbidragshöjningen genomförs inte
och vi får en ny sjukförsäkring.

Dramatisk förändring
- Den mest dramatiska förändringen blir arbetsmarknadens
parters kostnad för sjuk- och arbetsskadeförsäkringen,
säger
Lars Hellman.
Han tycker det är konstigt att
så många fack ställt sig positiva
till förändringen efter som det
kommer att suga ut möjligheten
till lönelyft under 90-talet. Men
eftersom socialdemokraterna går
hand i hand med krispaketen tynar fackets möjligheter att påverka riksdagen bort.

Satsa på jobb
Lars Hellman anser att man
borde sats på att hålla folk i arbete, att satsa på samhällsnyttiga insatser som att bygga vägar och
broar, rusta upp skolor och annat.
- En arbetsför löntagare har
råd att köpa Elektrolux kylskåp,
VOLVOs och SAABs bilar och
vi kan få igång industriproduktionen. Vi måste bryta den onda
cirkeln.

Hans Johansson har tillträtt befattningen som tillförordnad VD i Ellos AB
efter Stig Lundström, som
återgår till IC A-verksamheten och kommer att
övertaga och driva en
ICA-butik.
Hans Johansson fortsätter som
hittills som VD för Lindex/Gulinskoncernen. Hans första uppgift blir att rekrytera en ny VD
för Ellos. I samband med detta
kommer han att efterträda Ellos'
grundare Olle Blomqvist som styrelseordförande i bolaget.
Ellos är helägt dotterbolag till
ICA Detaljhandel AB.
- I vårt ägaransvar ligger att
forma den långsiktigt bästa lösningen för Ellos, säger koncernchefen för ICA Handlarnas AB
Roland Fahlin.
- Vi har övervägt olika utvecklingsvägar men satsar nu helhjärtat på fortsatt kontinuitet för det
gedigna branschkunnande som
finns hos Ellos, säger Mats Jans-

Hans Johansson, tillförordnad
VD i Ellos AB.
son, VD för ICA Detaljhandel
AB.
- Hans Johanssons främsta
uppgift blir nu att ytterligare
skärpa Ellos förmåga att utnyttja
sin kompetens, marknadsposition och sitt höga förtroende hos
postorderkunderna.
- Jag ser med stor tillförsikt på
ordförandebytet, som borgar för
trygghet och kontinuitet för bolaget, säger nuvarande ordföranden Olle Blomqvist.

ICA Handlarnas reklam 1993:

Allt större satsning
på direktreklam - TV
ICA Handlarna är landets
största annonsör, ett faktum
som bland annat uppmärksammats av reklambranschens tidskrift Resumé.
Nästa år kommer ICA Handlarna enligt Karsten A Hess, ansvarig för övergripande mediastrategi inom ICA Partihandel
AB, att öka TV-annonseringen,
medan tidningsannonseringen
blir något mindre.
Av den totala reklaminsatsen går max 55 procent till direktreklamen, det vill säga ICA
Handlarnas, som distribueras
till hushållens brevlådor. Såväl
handlarna som de medverkande fabrikanterna märker att direktreklamen ger en starkare
säljsignal. Tendensen till ett
minskat dagspressläsande i
kombination med kraftigt höjda
annonstaxor - att jämföra med
matpriserna som inte ökat i
samma takt - har också påver-

kat valet av reklaminsatser.
På tre år har tidningsannonseringen minskat med i snitt ca
50 procent och svarar idag för
ca 15 procent av ICA-handlarnas gemensamma reklamsatsning, dvs inom ICA Partihandel. TV-reklamen som kommit
först på senare år står för mindre än fem procent av reklamkostnaden, men kommer att
öka framöver.
Blir det start för radioreklam
i framtiden, finns pengar avsatta även för det ändamålet, enligt Karsten A Hess.
- Den ändrade inriktningen
har varit ett entydigt krav från
ICA-handlarna som utformar
den gemensamma marknadsföringen i de regionala marknadsråden och som sedan går vidare
till Marknadsråd Sverige, där
representanter för handlare och
partihandel finns, säger Karsten
A Hess.

Prisutvecklingen under 25 år:

Bananer - kaffe
allt billigare
Bananer och kaffe tillhör
de varor, som blivit billigare med åren. Statistiska
Centralbyrån har jämfört
prisutvecklingen för en rad
varor och tjänster under
åren 1966 och 1991 och
kommit fram till att allt
faktiskt inte blivit dyrare
med åren om man tar hänsyn till inflationseffekten.
Genomsnittspriset för bananer
har sjunkit med 53 procent från
1966. Kaffet har blivit 47 procent
billigare.
Även köttfärs, fläskkotletter

och smör har blivit 21,30 respektive 24 procent billigare att handla för konsumenterna.
Betydligt dyrare har chokladkakan blivit. Den har på 25 år
ökat med 101 procent. Wienerbrödet har ökat ännu mer eller
113 procent, medan djupfryst
torsk noteras för en uppgång med
69 procent, långfranska med 54
procent och tandkräm för 34 procent i genomsnitt.
Som en övrig jämförelse kan
nämnas att ett besök hos herrfrisören för klippning blivit hela 278
procent dyrare med hänsyn tagen
till inflationen. En klippning kostade 1966 endast 7:50 kr, 1991 var
ett vanligt pris 182 kr, enligt SCB.
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HTF och Handels går samman

Sammanslagningen berör 2000 inom ICA:

"Bra avtal viktigt
för medlemmarna"
Efter att ha varit skilda or- omfatta förhandlingar, utbildning, EG- och övriga internatioganisationer i över 50 år
frågor samt medbestämhar LO-förbundet Handels nella
mande. En styrelse med fem
och I landelstjänstemanna- medlemmar från vardera förbunförbundet (HTF) nyligen
det kommer att leda samarbetet.
HTF är ett politiskt obundet
slutit ett samarbetsavtal.
Uppskattningsvis berörs inemot 2 000 ICA-anställda och representanter för båda parterna
ser avtalet som en bra lösning inför förhandlingarna om ett nytt
lönesystem.
I stort blir den omedelbara effekten att löneförhandlingarna
för 170 000 medlemmar i Handels kommer att samordnas med
HTFs 135 000 medlemmar. Samarbetet kommer inledningsvis att

förbund medan LO-förbundet
Handels har en anknytning till
det socialdemokratiska partiet
och det har uttryckts farhågor för
att detta ska kunna vara till hinder för det framtida samarbetet.
De förestående löneförhandlingarna ska skötas gemensamt och
farhågorna gäller då om Handels
kommer att ställa sig solidariskt
med de övriga LO-förbunden eller det egna samarbetet med
HTF. För HTFs del betyder sam-

arbetsavtalet att man i fortsättningen kan agera fritt gentemot
de övriga privaitjänsicmannafacken. Därmed torde Privattjänstemannakartellen (PTK) ha spelat ut sin roll.
- Det viktigaste är att medlemmarna får ett så bra avtal som
möjligt, konstaterar Kenth Pettersson, ordförande i Handels.
Många förbundsanslutna undrar vad som kommer att hända
efter det här närmandet från förbundens sida. Inom ledningen
anser man dock att en sammanslagning - dock troligen först efter
sekelskiftet - är oundviklig.

Ger ökad styrka
i förhandlingar
Hur många ICA-anställda
som på ett eller annat sätl berörs av samarbetsavtalct mellan I landels och HFF finns
inga exakta siffror på men
uppskattningsvis rör del sin
om ungefär 2 000. I båda lägren har man mestadels reagerat positivt och räknar med att
den gemensamma styrkan ska
Oka inför de förestående löneförhandlingarna.
ICA Kontakten har slumpmässigt frågat några av ordförandena i de båda förbunden
och fått följande svar:

Sven Wesström

Berndt Kall, HTF
DC Växjö:
-1 stort kan jag bara se fördelar med samarbetsavtalet.
Ett gemensamt avtal med arbetsgivarna är vad branschen
behöver. Det här har ju varit
på gång länge och de problem
som kan dyka upp är alldeles

säkert förutsedda.

Åtgärdsprogram följer på enkäten:

Nu har medarbetarna
sagt sitt om jobbet
3fc Folk har en positiv bild
av vårt företag
3fc Vi har klara mål för
vårt arbete
3fc Vi har en bra arbetsmiljö

Jan Andersson. Konkret är det
viktigt att verkligen genomföra
planeringssamtal
regelbundet
med medarbetarna.

Idéer

Ytterligare en idé är att satsa
på en mer decentraliserad förslagsverksamhet.
Det här är ett axplock ur svaren som nu finns runt om i regio- Den nya idéverksamheten
nerna på enkätundersökningen
ska kopplas till verksamhetens
om hur det ser ut i ICA organisamål på ett mer konkret sätt, metionen idag - drygt två år efter
ningen är att idégivaren och
ICA -90. Undersökningen gehans/hennes närmaste chef tillnomfördes i början av året med
sammans ska se till att idén gehjälp av konsulten Gunnila Masnomförs. Det är viktigt att man
reliez-Steen och det allra första
ser att man har del i förbättringar.
resultatet redovisades i seminari- - Del krävs mer idag av en chef
"På längre sikt kommer arbeet Samklang på Kvinnor Kan- än förr, säger Jan Andersson, tet med att samordna löneformer
personalchef på ICA Partihan- och villkor för medarbetarna att
mässan i våras.
del MSV AB.
vara positivt för organisationen.
Svaren ovan är hämtade ur
den sammanställning som gäller enkäten är att ta tag i det som Vi behöver ett ICA medarbetarregion Mellansverige, och inom syns fel, att inte bara konstatera avtal. Begreppen arbetare och
några veckor informeras samtliga att det finns ett missnöje. Och nu tjänstemän bygger på en 100-årig
medarbetare via regionerna runt har vi chansen att göra något åt tradition, men främst våra yngre
om i landet om hur enkäten utfal- det, samt att följa upp resultatet medarbetare tycker att det är ett
fortlöpande, till exempel genom föråldrat synsätt. En förändras
lit - vad är bra, vad är dåligt?
syn på många av jobben är en för- Det finns flera saker vi kan bli en ny enkät framöver.
utsättning för en effektiv och utbättre på, säger Jan Andersson,
Förslag
vecklande
organisation", heter
personalchef på ICA Partihandel
MSV AB.
Bland förslagen till åtgärder det också i förslaget till åtgärder.
tycker Jan Andersson att det är
- Ja, det skulle betyda en förKritik
viktigt att ha en fungerande rak ändrad syn på både människan
Det finns kritik mot organisa- och enhetlig information till med- och jobbet, ta bort statustänkantionen som man tycker är stel och arbetarna. Något som man kom- det som ligger i benämningarna
byråkratisk, man vill ha mer feed- mer att satsa på i form av en info- arbetare och tjänstemän. Det tror
back på arbetsuppgifterna - hur kanal som ska gå ut över hela re- jag att vi skulle vinna mycket på,
säger Jan Andersson.
uppfattas medarbetarnas arbets- gionen.
Det är också viktigt att tydligOch ett litet steg på den vägen
insatser? Man tycker att det är
svårt att få mer kvalificerade ar- göra chefsrollen. Det finns chefer kanske man säga att de fackliga
betsuppgifter. Och här kommer på flera nivåer och det är viktigt organisationerna Handels och
också frågan om manligt/kvinn- att medarbetarna och cheferna HTF tog i veckan då man enades
ligt in - man tycker att män och själva har klart för sig vilka krav, om att gemensamt förhandla unbefogenheter och ansvar som gäl- der nästa år.
kvinnor inte har samma chans.
När samtliga medarbetare inGenomgående efterlyser ler.
- Många av de problem som formerats om enkätens resultat i
man också ett bättre samarbete
mellan oss och både ICA-hand- finns tror jag kan lösas om vi bara mitten på december, ska konkrelarna och ICA Detaljhandel, sä- blir tydligare i vår chefsroll. I ti- ta åtgärdsprogram redovisas till
ger Jan Andersson, som utifrån der som de vi har idag krävs det ledningsgruppen. För uppföljde inkomna svaren gjort ett för- mer än tidigare av en chef, om- ning nästa år vid den här tiden.
världen påverkar lika mycket
slag till åtgärdsprogram.
Margareta Lindberg
- Jag tveker att det viktiga med som situationen på jobbet, säger

Peter Nordström, HTF
DC Luleå:
- Här i Luleå är det väl ungefär dubbelt så många HTFare som Handels-anställda och
risken finns möjligtvis att vi
kommer att bli överkörda
ibland. Å andra sidan blir ju
facket totalt starkare genom
att vi får flera medlemmar.
John Elis Norgrcn
Handels, DC Umeå:
- Några framträdande nackdelar är svårt att upptäcka. Vi
har redan nu haft ett visst samarbete förbunden emellan och
det här avtalet gör oss starkare
inför förhandlingarna om ett
nytt lönesystem. Det är också
viktigt att vi får rätt man på
rätt plats i organisationen. De
förtroendevalda bör inte ha
några andra politiska uppdrag
vid sidan om.
Jörgen Oldér, Handels, DC
Malmö:
-Givetvis kan vissa svårigheter uppstå men i stort är det en
vettig överenskommelse. Det
är naturligtvis bra att vi blir
starkare men vi får inte vara
alltför snabba i vändningarna
utan verkligen känna oss för.

Owe Magnusson, Handels
DC Gotland:
- Utvecklingen i samhället
går mot större enheter på alla
områden och ska man utplåna
gränserna mellan lager och
kontor är det väl både nyttigt
och nödvändigt att göra så här.
Risken för att det hela blir en
koloss på lerfötter finns kanske men ännu är det för tidigt
att uttala sig om den saken.

Anette Brodin, HTF, DC
Uppsala:
-Rent förhandlingsmässigt
kommer givetvis det nya samarbetsavtalet att ge oss större
styrka, inte minst inför de
kommande löneförhandlingarna, så det finns ingen anledning att se negativt på det här.
Hur det blir vid en eventuell
total sammanslagning återstår
att se. En trolig effekt av detta
kan möjligtvis bli att ett av förbunden får stryka på foten.

Viking Fruit samarbetar
med tyska Edeka
Viking Fruit AB som ägs
gemensamt av ICA Partihandel AB, finska Kesko, norska Bama och
danska Lembcke, inleder nu ett europeiskt
samarbete.
Partnern är det tyska detaljhandelsföretaget Edeka och
avsikten är att vinna samordningsfördelar inom viss verk-

samhet.
Viking Fruit med säte i Göteborg importerar och levererar frukt och grönsaker i hela
Norden.
Samarbetet med Edeka
kommer att utvecklas under
1993 och syftar till att skapa en
gemensam terminal för hantering av frukt och grönsaker i
beneluxområdet, samt att koordinera logistiken inom Europa.
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Nu börjar ICA Finans ta form:

Ett bolag som handhar
de finansiella frågorna
Sedan lång tid tillbaka har
ICA-koncernens finansiella frågor skötts på huvudbolagsnivå eller på lokal
nivå inom varje huvudbolag. Sedan den första oktober i år har emellertid denna syssla övertagits av AB
ICA Finans. För närvarande består personalen av
fem personer.
På tionde våningen i ICA
Handlarnas hus vid Odenplan i
Stockholm har AB ICA Finans
sina lokaler. Utsikten över stora
delar av staden är imponerande
men någon större tid att ägna sig
åt den finns inte. Man har med
andra ord mycket att stå i.
- Vår uppgift är att vara ICAkoncernens specialiserade dotterföretag för finansiell verksamhet, säger VD Jarl Rudin till ICA
Kontakten. Vår huvuduppgift är
att hantera koncernens likviditet,
svara för de väsentliga delarna av
koncernens upplåning och skuldförvaltning samt genomföra valutatransaktioner för koncernens
bolag.

Engelska titlar
Jarl Rudin har det övergripande ansvaret för verksamheten,
som bl a omfattar, affärsidéer,
policyfrågor, bankkontakter och
kartläggning av behov/risker. Vid
sin sida har han tre medarbetare,
som svarar för varsin avdelning.
Man har bibehållit den engelska
nomenklaturen och Arne Thi-

merdal är Senior Advisor och
handhar analyser, data, rapportering och intern kontroll. Ingrid
Palmqvist utgör Back Office med
bl a redovisning som specialitet

Åtskilliga miljoner kronor passerar varje dag ICA Finans. Via bildskärm följer man valutamarknaden.
Fr v VD Jarl Rudin, Ulf Bergman finanschef, Ingrid Palmqvist Business Administration, Arne Thimerdal Senior Advisor och vid skärmen Malin Friberg Dealer.

medan Malin Friberg som Dealer
sköter bl a valuta- och penningmarknaden.

Utökning
Den första februari nästa år
kommer dessutom ICA Finans
att utökas med en avdelning för
Cash Management, CM, där Ulf
Bergman i första hand kommer
att ägna sig åt utveckling och
uppföljning av CM-rutiner samt
utbildning.
- Arbetet kommer att vara
koncernövergripande, säger Ulf
Bergman. Jag kommer huvudsakligen att jobba med finansiella
flöden som härrör sig från ICAverksamheten. Samtidigt som vi
följer utvecklingen kommer vi
också att genom aktiv utbildning
se till att kompetensen bibehålls.
Sven Wesström

Det vilar en internationell atmosfär över ICA Finans. Malin
Friberg sköter valuta- och penningmarknaden och bakom sig
har hon en stor världskarta och
fyra klockor som visar tiden i
New York, London, Tokyo och
Stockholm.

Unik Europa-guide
från Supermarket
Äntligen har den kommit,
den första genomarbetade guiden till hela Europas dagligvaruhandel. För insatsen svarar
tidningen Supermarket, som
ges ut av ICA Förlaget.
- Vi har som tradition att varje år göra ett aktuellt "Vem är
vem "-nummer omkring svensk
detaljhandel. Nu tyckte vi tiden
var mogen att bredda oss och
göra ett speciellt "Vem är
vem "-nummer med en kartlägg-

ning av hur dagligvarumarknaden ser ut i samtliga europeiska
länder, berättar Supermarkets
chefredaktör Christer Johansson.
"Marknadsplats Europa" är
den träffande titeln på specialnumret, som faktiskt är världsunikt eftersom det aldrig tidigare
gjorts en så omfattande och
samlad beskrivning av företag
och marknadsförutsättningar i
Europa.

Nästa års nyheter
i färsk Butikskalender
I Butikskalender 93, utgiven
av Idé & Fakta på ICA Förlaget, ger ett tiotal experter sin
syn på hur konsumtionen av
dagligvaror kommer att utvecklas de närmaste åren.
Förutom den sedvanliga dagboken med händelser och evenemang inprickade på aktuella
dagar kan man få aktuella sälj-

fakta, detaljerad presentation
av konsumtionen 1991, utförliga beskrivningar av de vanligaste begreppen och måtten inom
handeln samt en aktuell genomgång av bl a marknadsföringslagen, livsmedelslagen och
konsumentkreditlagen.
Boken kan beställas från Idé
& Fakta, tel 021-19 42 64.
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Bättre arbetsmiljö
ger färre sjukdagar
Den anmärkningsvärt stora personalomsättningen,
som tidigare varit ett stort
problem på DC Luleås lager, har krympt på ett drastiskt sätt och är nu praktiskt taget noll. Orsaken är
i första hand ökade utrymmen - speciellt på kolonialsidan - men även på en i
övrigt avsevärt förbättrad
arbetsmiljö.
Sedan storhushåll och specialavdelningen försvunnit har frukt
och grönt fått en egen mottagning
och slipper trängas med andra.
- Det är en massa irritations-

moment som försvunnit och vi
kan nu jobba på ett betydligt rationellare sätt, säger distributionschefen Sven Erik Sterner. Vi
har till exempel fördubblat mottagningskapaciteten för frysvaror.

Effektivare
Det ökade utrymmet har medfört att man kunnat avlägsna de
flesta andrahyllorna och att man
kunnat hålla expeditionsplatserna på golvet. Trots att körvägen
blivit längre har effektiviteten
ökat.
En ytterligare förbättring av
arbetsmiljön har man åstadkommit genom att byta ut samtliga
rullcontainrar. Sven Erik Sterner:

- De nya är lättare och smidigare än de förra och rullar också
lättare. De som ska förflytta varorna uppskattar förändringen
och även expeditörerna.
Den förbättrade arbetsmiljön
har i sin tur medfört att personalomsättningen numera är lika med
noll.
- Den tidigare stora personalomsättningen var ett problem lör
oss, kommenterar Sven Erik
Sterner. Nu får vi behålla personalen och eftersom det handlar
om vant och kunnigt folk så blir
resultatet givetvis att den totala
effektiviteten ökat.

Positivt
Att personalen uppskattar förändringarna framgår klart och
tydligt av de uttalanden som gjordes när ICA Kontakten bad några kommentera vad som hänt:
Niklas Johansson, förman,
frukt & grönt:
- Allt är mycket positivt. Arbetstempot har blivit lugnare och
man slipper trängas och slåss om
utrymmet med färskvaror, chark
och frys. Inte heller behöver man
längre jobba på kvällarna när det
kommer hem mycket varor.

Färgskillnad

Mikael Johansson, expeditör,
kolonial:
- Jag har nyss kommit tillbaka
efter ett år i lumpen och blev
mycket positivt överraskad. Förr
var man alltid trött i ryggen, men
genom att man tagit bort andrahyllorna har det blivit lättare att
expediera.

Italiensk och spansk broccoli är ljus och blek i början
på säsongen lär vi av Grönsaksnytt från ICA Frukt&
Grönt. Den kan också se
"gul" ut, men det är inte ruttenskador utan blommorna
som vänder sig under filmen.
Den franska broccolin är
mycket grönare på grund av
att den är av annan sort och
växer i ett annat klimat.

På kurs på DE
Lagerchefer .och transportchefer i region Mellan
sverige har lärt om lagar och
avtal i två dagar på DE Örebro, läser vi i Fredagsbladet.
Lärare var bl a personalchef
på HK Hans Langré, VD
Lars Persson och personalchef Lars Andersson samt
Bo Raailamaa, Hans Höglund och Torbjörn Rindås,
HAO.

Koda mera!

Bernt-Olof Johansson, kompletterare:
- Det är inte längre så trångt
och vi springer inte längre i vägen
för varandra. Påfyllningstakten
har också blivit betydligt jämna-

Petcr Olofsson, förman, färskvaror:
- Sedan fruklen fått en egen
mottagning har allting blivit
mycket enklare för oss. Nu är det
inte så trångt och därmed får man
bättre kontroll på allt inkommande gods. Dessutom blir det inte
lika kallt längre genom att porten
kan hållas stängd ibland.
Text och foto: Sven Wesström

Niklas Johansson

Estniskt studiebesök hos ICA Norr:

- Många idéer och impulser
på vägen mot marknadsekonomi
- Vi är enormt tacksamma
för att ha fått en inblick i
hur ICA-organisationen
fungerar. Vi kommer hemma i Estland att göra allt
för att åstadkomma en förändring i den här riktningen.
Det var inte att ta miste på att
de två gästerna från Estland, Tiina Raudsik och René Keert, var
mycket nöjda med det mottagande och den information man
bjöds på vid sitt studiebesök på
ICA-regionkontoret i Umeå för
en tid sedan.

Båda är universitetsutbildade i
sitt hemland och tillhör en minoritet av yngre personer, som nu
får möjlighet att själva påverka
en positiv utveckling till en fungerande marknadsekonomi i det
nya Estland.
Tiina Raudsik, 26, är ekonom
och arbetar i ett detaljhandelsföretag med sikte på att kunna driva en egen butik så småningom.
René Keert, 25, är försäljningschef vid ett företag, som bl a säljer dagligvaror.

Allsidig information
Det var i samband med att representanter för Sveriges Köp-

mannaförbund besökte Estlands
huvudstad Tallin i våras, som
idén föddes att bjuda ett par yngre företagsrepresentanter på studiebesök i Sverige.
Vid besöket hos ICA Detaljhandel fick man bl a en beskrivning av organisationen och en inblick i frågor kring finansiering,
butiks- och köpmannautveckling.
ICA Ekonomibyrå informerade
om bolagsformer, lagar, budgetoch bokslutsarbete.
ICA Partihandel förmedlade
bl a erfarenheter inom marknadssidan och på transportområdet.
Som avslutning fick besökarna
se att teorierna även fungerar i

praktiken genom att följa varans
väg från DC till butik.
- ICA-besöket har givit oss
goda insikter i hur en fri marknad
fungerar. Vi har många idéer och
impulser med oss hem. Vi är försiktigt optimistiska om vårt lands
vidareutveckling, men helt lätt
blir det inte att genomföra de
nödvändiga förändringarna.
Därtill är alltför många människor oroliga och rädda för det
obekanta och om det kommer att
gå ut över deras arbeten, ansåg
Tiina Raudsik och René Keert inför hemresan.

Vi kan bli mycket bättre
på att koda våra telefoner,
blir vi uppmanade i Hänt sen
sist från ICA-Förlaget, som
fått växel utrustad med hänvisningsdator. En enkel beskrivning av hur man knappar telefonen följer med. En
påminnelse som kan gälla de
flesta av oss - plocka fram instruktionerna och koda
mera!

Överraskning
Lagom till jul väntar en
överraskning medarbetarna
på DE Södertälje, läser vi i
Hänt i Veckan. Det är styrelsen i Hakons resultatpremiefond som haft sitt sista möte
och beslutat att fonden ska
upplösas. En restpost kommer att utskiftas före jul hoppas man. men antalet kronor
blir en överraskning tills
dess.

Trotjänare slutar
I DE Södertäljes Hänt i
veckan läser vi också om trotjänaren, som nu slutar efter
tio år. Det är lastbil nr 21
som anställdes 1982 och under sina 10 år i tjänst rullat
61580 mil. Under sina tio år
har bil 21 genom två turer
dagligen transporterat ca
218400 rullvagnar till butikerna och förhoppningsvis
tagit lika många med tillbaka.
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Första plockroboten
pa plats i DE Vaxjo
ICA Partihandel Sydost ABs distributionsenhet, DE, i Växjö har i samarbete med Digitron AB, utvecklat ett av världens första helautomatiska system för plockning och packning av varierande typer av livsmedelsförpackningar. Systemet är integrerat i ICA Partihandels totala
orderhanteringssystem.
- Avsikten med robotplockningcn
är att låta den ta hand om alla tunga
lyft samt om annonsvaror som har
stor omsättning, säger Sven-Åke
Berggren, logistikchef vid regionbolaget i Växjö.
Anläggningen består av plockrobotar som plockar kolli från pallplatser till transportbandet. Transportbandet transporterar kollina till
packroboten som lägger dem i rullcontainrar, RC.
Redan vid orderingången styr ett
program över de artiklar som ska
plockas i det automatiska ordersystemet OPS. Order mindre än en RC
plockas inte i robotanläggningen,
utan plockas som idag manuellt.
I OPS-datorn kontrolleras att det
systemet har tillräckligt många varor inne. Om inte, så rekvireras au-

tomatiskt påfyllning av ny pall från
höglagret vilken automatiskt går
över till plockplatserna.

Fem utbildas
Det finns dock vissa moment som
plockroboten inte klarar av själv. På
pallens väg till plockplatsen tas den
omhand av en expeditör, som ser till
att den avplastas och att den har rätt
kortsida ut mot plockroboten när
den når expeditionsplats. Fem expeditörcr utbildas nu på att sköta
robotanläggningen och kommer att
jobba i skift, dels på avplastningsstationen och dels med att ta hand
om de färdigpackade rullcontainrarna och se till att orderetiketter
och följesedlar kommer på plats.
En expeditör lyfter i snitt 20 ton per
dag, med roboten i drift avlastas

han med hälften.
- Visst blir det annorlunda att jobba
med roboten, tycker Peter Henriksson, som idag är arbetsledare på kolonial. Visst besparas vi tunga lyft
och förslitningsskador. Och det behövs ju någon som sköter anläggningen, allt kan inte göras automatiskt.
När robotens datasystem får ordern
bearbetas den mot alla inlagda uppgifter om kollins storlek, utseende
och vikt. Efter några minuter "vet"
den hur kollina ska plockas, i vilken
ordning och hur de sedan ska packas i rullcontainern.
Plockrobotens båda armar sträcks
fram mot kollit och den övre "handen" trycker lätt på kollits bakre,
övre del, samtidigt som den undre
"handen" går in under botten på

kollit. När "händerna" fått ett fast
grepp om kollit lyfts det ner på
transportbandet och förs vidare
mot packroboten som tar hand om
kollina och lägger dem i den ordning datorn beslutat i rullcontainern.

Matas med fakta
- Det skulle underlätta mycket om
vi i samarbetet med leverantörerna
kunde få in alla uppgifter om pallar
- mått, vikt, speciella uppgifter om
varje vara på pall, säger Lars Bernhardson, lagerchef på kolonial, som
programmerat robotsystemet med
uppgifter om var och en av de 500
varor som ingår i det automatiska Lars Bernhardson har ett digtnt
orderplockningssystemet.
bete med att programmera rob»
Det är utifrån de uppgifterna som med uppgifter om kollina.
datorn räknar ut hur roboten ska
plocka kollit, hur den ska angripa arbete vad gäller emballage och f
pallen och hur den "vet" när något packningar, säger han. Kollinam
är slut, fel eller på annat sätt inte te hålla utan emballage och fån:
stämmer med instruktionerna. Just vara deformerade.
nu testar Lars Bernhardson några få - Utvecklingsprojekt är viktiga
kollin med roboten som beräknas Partihandeln,
säger Sven-,*
vara i bruk i mitten på december.
Berggren. Högteknologi ger en
- Det är också viktigt med ett sam- fektiv och billig hantering när a
matiken kan vara en del i kedjan
Utvecklingen av robotsystemeil
skett i ICA Partihandels regi.
också står för hårdvaran. Digin
AB står för mjukvaran, data- <
teknikutvecklingen.
- Här har då vi som användare st
utvecklingen efter våra behov
ger Sven-Äke Berggren.

I systemet ingår
två robotar som
plockar
samtidigt längs banan.

Mindre
buller
metlRC
under jord
Också hanteringen av rullcontainrar, RC kommer
att på sikt anslutas till det
automatiska plockrobotsystemet.
/ länga gångar i källarplanet förflyttas rullcontainrar på "räls" till
hissen.

De matas fram och hämtas av
expeditörerna vid en avhämtningsstation på lagret.

När robotarna introducerades över världen i
början på 80-talet var
livsmedelshantering ett
av områdena där man
försökte hitta den perfekta roboten för plockning till rullcontainer.
Det fanns minst lika många
lösningar som det fanns logislikchefer och utvecklingsivern
nådde sin höjdpunkt på Hannovermässan 1985 då flera olika robotar för varudistribution
presenterades.
Men det visade sig att robotarna hade sina begränsningar.
Den gängse arbetsmetoden Föl
robotarmeo var vacuum eller
mekaniskt grepp. Ingendera
sättet rar det rätta för alla olika förpackningar:
Flaskor med halsar som står
upp. glasburkar på wellpapp
med plast omkring, vingliga ölburkar pfl pappbotten, mjuka
sockerpaket,
tunnväggiga
papplädor, alla livsmedel ser
olika ut och har sin egen förpackning.

På DE Växjö hanteras RC på
ett bullereliminerande och effektivt sätt. Tomma RC tas omhand
på en särskild avdelning som ser
till alt de är felfria och som lagar
dem som är felaktiga på något
sätt. Därefter placeras RC på
band som via hissar tar ner dem
till en evigt rullande bana under
jord - "i källaren". Banorna grenar sig till hissar som leder till
lagret där expeditörerna hämtar
dem inför en plockrunda. Det
gör att expeditören alltid vet att
RC fungerar. Idag finns stationen där RC hämtas upp intill robotslationen, och avsikten är att
bygga ihop banorna så att tomma RC automatiskt förs till packroboten och de fyllda förs till en
uppsamlingsplats för leverans till
utlastningen.
Stationen finns intill den nya robotanläggningen och kommer
på sikt att anslutas till packroboten i sin bur längre fram till
vänster på bilden.

Många försök att
utveckla robotar

Människan bättre

Roboten går på räls längs expeditio**J£« plockar med hjälp av sina armar och känsliga "händer" ner kollina på transportbandet som sedanför kolek roboten som lägger ner iK^ntainrar.
Ht till packrob

När det visade sig då i mitten på 80-talet att roboten klarade i stort sett bara kompakta
wellpappkartonger, arbetade
långsammare än en normait
arbetande person och dessutom var mer komplex, än man
förväntade sig, så avtog intresset för robotarna. Det kostade
mer än det smakade.
Men det fanns fortfarande

de som tänkte att del borde
finnas en lösning. En av dem
var Sven-Åke BerggreH, logistikchef på region ICA Parti
handel Sydost AB.

Vände på problemet
Han insåg alt den dittills utvecklade robottypen inte var
det rätta svaret på problematiken om automatiserad plockning med robot.
Så det gällde alt angripa
problemet från ett annat håll.
- Del blev underifrån, konstaterar Sven-Åke Berggren.
Om man utgår från trenden att
leverantörerna både av miljöskäl och av exponeringsskäl
alltmer kommer att förpacka
varan i mindre emballage och
mer kundvänligt, så återstår
bara en säker möjlighet att
hantera alla förpackningar och
det är underifrån. Alla kollin
måste ha en botten.
Alt sedan roboten är tänkt
att ersätta människan i ett monotoni och många gånger
tungt plockjobb, gjorde att
man började tänka sig en robot
som plockar som en människa.
Och så var projektet igång.
Del var 1989. I samarbete
med Digitron AB, utvecklade
man den robot som nu körs i
de slutliga testerna på DE
Systemet är helautomatiskt
och roboten kan plocka förpackningar av olika form och
storlek med en kapacitet av
275 kolli i timmen. Anläggningen består av två plockrobotar.
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Förebygg vintertröttheten med
dagsljus inomhus

Kunskap i
självförsvar ger
kvinnor styrka
Slå, sparka, skrik och
spring. Det var några av de
tumregler som Ann-Christine Jacobsen och Susanne
Möller från ICA Partihandel i Arlöv fick lära sig. De
var med på självförsvarskursen under årets Kvinnor-kan-mässa i Stockholm.

För kort kurs?

Petra östergren ledde kursen.
Hon har sedan sex år tillbaka haft
kurser i självförsvar för kvinnor
som sträcker sig alltifrån några
timmar till en helg eller en hel
termin. På Kvinnor-kan-mässan
gav hon kvinnor tillfälle att prova
på självförsvar under tre timmar.
Hinner man verkligen lära sig någonting under så kort tid?
- Jag har alltid funderat på att
- O ja, säger både Susanne och
gå en självförsvarskurs, säger Su- Ann-Christine. Mycket går ut på
sanne Möller. Man läser ju så att ändra kvinnors inställning. Vi
mycket om överfall i tidningarna. ser oss själva som offer och att
Själv kan jag vara rädd om jag går kvinnor är svaga får vi lära oss tiensam hem en natt. För Ann- digt. Men det går att ändra på den
Christine Jacobsen var det mer el- inställningen.
ler mindre en självklarhet att pas80 procent
sa på då tillfälle gavs. Hennes
man håller på med judo och jiuPå kursen fick Susanne och
jitsu och har länge tjatat på henne Ann-Christine lära sig att kvinatt börja med självförsvar. Men nor kan göra motstånd. I USA
hem, barn och jobb tar allt för har man gjort en undersökning
mycket tid.
som visar att 80 procent av de
/ » Av hundra kvinnor
medger ca 4-5 att de blivit
våldtagna. Men hur många
av dem har gått med på
samlag trots att de egentligen inte ville? Det är också
våldtäkt. Lagen säger att
den som tvingar någon till
samlag eller jämförligt sexuellt umgänge genom våld eller hot gör sig skyldig till
våldtäkt. Med våld anses att
försätta någon i vanmakt eller annat sådant tillstånd.
X Under 1991 anmäldes
1462 våldtäkter.
Under
samma år dömdes 148 för

samma brott. Det lägsta
straffet för våldtäkt är två
år, det högsta sex år.
X Hittills i år har 1037
anmälningar kommit in till
polisens kännedom, av dem
var 134 kvinnor under 15 år.
X 9780 anmälningar mot
misshandel har lämnats in,
varav 734 var grov misshandel. 492 stycken var bekant
med sin förövare.
(Siffrorna är hämtade från
SCB och är preliminära.)

Skrik allt vad du orkar om du
blir överfallen, råder Susanne
Möller.
kvinnor som gjort motstånd sluppit våldtäkt.
- Det har inte så mycket med
styrka att göra, berättar AnnChristine. Även den starkaste killen har sina svaga punkter. Man
kan slå mot näsan och öronen,
sticka fingrarna i ögonen, knäa
eller sparka honom i skrevet eller
stampa hårt på en fot. Kvinnornas styrka ligger i armbågarna,
knäna och hälarna.
Petra Östergrens metoder syftar till att lära kvinnorna bli arga
och säga ifrån tydligt när de blir
antastade.

Skrik från magen
- Vi fick lära oss att skrika, att
ta i ända ifrån magen, berättar
Susanne. Det var viktigt att inte
bara skrika utan också vad man
skrek. Man skulle skrika nej i
stället för hjälp.
Petra Östergren menar att om
fler kvinnor sa ifrån, slog tillbaka
och krävde att bli behandlade
med värdighet, skulle mycket förändras. Under senare tid har
medvetenheten ökats hos kvinnor. De vill inte längre vara offer.
Därför vill fler och fler lära sig
självförsvar och fler och fler vågar anmäla överfall och våldtäkt.
- Men man får inte glömma, säger Ann-Christine, att en av de
första sakerna man bör tänka på
är att inte utsätta sig för riskerna,
det vill säga inte gå hem ensam på
hotfulla platser.
Catharina Petrini

Miljonte ICA-kortskunden

Per-Ola Larsson och Mai Lönn, till vänster, gratuleras av Rolf-Erik Hjertberg, ICA-styrelsens ordförande och Jörgen Wennberg, ICA Kort AB. Hår är familjen Larsson Lönn på Ellos i Borås och får förutom blommor ta emot sitt nya betalkort, som den miljonte ICA-kortskunden. Tidigare på dagen gratuleradesfamiljen av sin handlare i Tappström på Ekerö utanför Stockholm. Att bli miljonte kunden innebar ett dygns festligheterför familjen, bland annat en visning av Ellos och ICA Korts lokaler t Borås,
där också en fest gavs på kvällen med förutom familjen Larsson-Lönn ett 80-tal gäster från Ellos dataavdelning, ICA Korts anställda samt representanter för ICA-styrelsen, ICA Korts styrelse och Ellosledningen.
F°t° : Camilla Floberg, Ellos

Utan dagsljus skulle det
intefinnasnågot liv på
jorden. Varken växter,
djur eller människor
skulle kunna leva och utvecklas utan dagsljus.
Det är inte speciellt
länge sedan vi människor
också levde efter den naturliga och ursprungliga
dygnsrytmen. Vi arbetade när det var ljust och
vilade och sov när det
var mörkt.

våra nordliga breddgrader som
får naturligt dagsljus i tillräcklig mängd under vinterhalvåret. Därför måste vi kompensera bristen på naturligt dagsljus
med konstljus. Men det duger
inte med vilket ljus som helst.
Det går inte att tända en massa
vanliga glödlampor och tro att
man kan slippa besvär. Det går
inte heller med de vanliga lysrören som finns på kontor och
andra arbetsplatser. Det måste
vara en ljuskälla som är så lik
dagsljuset som möjligt.

Numera har detta ändrats
radikalt. Under stora delar av
året arbetar och lever de flesta
av oss i konstljus vars spektrum
ligger mycket långt från dagsljus.
Vi kräver av oss själva att vi
ska fungera och må bra i ett ljus
som inte ens våra krukväxter
klarar livhanken i. Därför är det kanske inte
så underligt att vi
ofta känner oss
trötta och hängiga
framåt eftermiddagarna, speciellt
under vinterhalvåret.
Trots att vi har arbetat och levt i konst
ljus i mer än 100 år är det
först nu som den moderna
forskningen visat att det inte
enbart räcker med godtagbar
färgåtergivning och mesta möjliga ljus från ljuskällan.
Vi människor har nämligen
många fler ljusberoende system utöver de visuella. Idag vet
vi att brist på dagsljus till och
med kan orsaka depressioner.
Somliga av oss mår rent psykiskt dåligt under vintern. Och
det är mörkret, inte kylan, som
är boven i dramat.

De flesta stora lamptillverkarna har idag lysrör som kallas dagsljus men ofta har dessa
tyvärr stora begränsningar. I
många fall är de tillverkade för
att i första hand spara energi
utan tanke på de biologiska och
synergonomiska konsekvenserna.
För att man ska må
bra en hel dag på
arbetsplatsen bör
arbetslokalen
vara
försedd
med fullspektrumlysrör, dvs
lysrör som liknar
dagsljusets
alla
våglängder, utan
begränsningar.
Det säger sig självt att
det är mycket svårt att framställa dagsljus på konstgjord
väg. Bäst har amerikanska
Duro Test lyckats med sitt patentskyddade fullspektrumlysrör Rätt Ljus/True Lite som
återger dagsljusets hela spektrum.

Förebygg med rätt ljus

Aktivt ljus

Dagsljus är ett rent ljus som
innehåller spektrumets samtliga färger, vilket bl a gör att vi
ser färger och kontraster på ett
naturligt sätt. Dagsljus är ett
Vinterdepressioner
aktivt ljus som håller oss pigga
Radiodoktorn Peter Paul längre, inget för mysiga hemHeinemann berättade i ett radi- makvällar alltså. I det aktiva
oprogram att man på psykria- ljuset fritt från föroreningar
tiska kliniker varje vinter får ta kan vi slippa vinterdeppigheemot mängder av människor ten, huvudvärk och annan synsom tycker att livet känns tungt stress.
och tråkigt, ingenting är roligt
Traditionellt konstljus därelängre, kreativiteten har för- mot, ger inte dagsljusets hela
svunnit pch man sover mycket spektrum. Det är inaktivt och
mer. De som drabbas av dessa tröttande för ögon och hela
symptom är oftast människor kroppen. Det är förorenat, dvs
som arbetar inomhus hela da- begränsat genom att det saknar
garna stora delar av året och den naturliga balansen mellan
oftast i konstljus.
olika våglängder.
Ljus, luft och vatten är de
Dr Heinemann berättade vidare att den moderna ljusforsk- viktigaste faktorerna i vår milningen har lett till att man inom jö. Vi vill inte leva och arbeta i
psykiatrin fått fram en helt ny förorenad luft och inte dricka
diagnos på detta tillstånd och förorenat vatten. Varför ska vi
ett begrepp som betecknas då acceptera att arbeta och visSAD (Seasonal Affective Dis- tas i förorenat ljus?
Professor Robert Wurtman
order), på svenska Säsongs(Massachussets Institute of
bunden Melankoli.
Technology), en av världens
D-vitaminer
främsta ljusforskare säger: "InEnklast förebygger man den nan vi vet effekterna av förorehär vinterdeppigheten genom nat ljus på människan, bör vi
att vistas utomhus så mycket arbeta under ett ljus som speksom möjligt. Solen och dagslju- tralt ligger så nära solens dagsset ger oss inte bara psykisk sti- ljus som möjligt. Så när det namulans, vi får också nyttiga vi- turliga dagsljuset inte räcker
tamintillskott inte minst det till, komplettera med det som
viktiga D-vitaminet.
ligger närmast."
Men det är inte många på
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Flyttbestyr i Västerås:

ICA-skolan samlad
på Sjöhagsvägen
Sedan några veckor tillbakafinnsNya ICAskolan/ICA Utbildningar
AB i nya lokaler på Sjöhagsvägen i Västerås. Utsikten mot Stora Gatan i
centrum har bytts ut mot
utsikt över Mälaren.

det lägre hyreskostnad
ICA-skolan som blev Nya
ICA-skolan vid omorganisatio
nen 1990 ska nu bli ICA Utbildningar AB.
Egentligen fick skolan det
namnet redan då man skildes
från ICA Förlaget och blev ett
supportbolag till ICA Detaljhandel AB. Men eftersom namnet
- Det fanns tre skäl till att vi ICA- skolan var så inarbetat valflyttade från Stora Gatan, säger de man att fortsätta med det.
Sveneric Johansson, VD för Nya
Nu marknadsför man sig som
ICA skolan. Dels var gamla Ha- ICA Utbildningar AB.
konsgården tillgänglig, dels ligger
- I varje fall mot externa kunden nära ICA Detaljhandel AB, der så som Arbetsförmedlingen
vårt moderbolag, och dels blev och Länsarbetsnämnden, berät-

tar Sveneric. Vi kan ju inte heta
"nya" i hundra år. Men han tillägger att mot butikerna ska de fortsätta att heta ICA-skolan.
Enda nackdelen med de nya
lokalerna är att de ligger lite långt
från centrum. Tidigare var det
lätt att slinka ner på stan och uträtta ärenden eller välja någon av
de många olika lunchrestauranger centrum erbjuder.
Nu får personalen nöja sig med
att de sitter på markplan och att
de har ett alldeles eget hus. Och
med den förträffliga utsikten förstås.

Au flytta IC A-skolan frän Stora Gatan till Sjöhagsvägen är ingenting som sker i en handvändning men Sveneric Johansson, VD för
IC'A-skolan, anser att flytten innebär flera fördelar.

I förgrunden skymtar ICA-skolans nya kurslokaler och i
mitten den byggnad där ICA-skolan nu är samlad pä Sjöhagsvägen,

Margareta Ohlsson och Monica
Bergman, ICA-skolans ateljé,
tycker det är bra att hela ICAskolan nu samlats på ett ställe.

Praktikanten Marie Lundemalm hjälper till att rensa arkivet. Alla vet hur mycket som
ryms i ett arkiv!

Eva Conråde, som också arbetar på ateljén, begrundar travarna av flyttgods som
väntar på att hämtas.
Margareta Ohlsson, chef för
ICA-skolans ateljé, tömmer
kartong efter kartong...

ICA-skolan på Stora Gatan är ett minne blott. Tomas Körberg, utbildningsledare, ser till att ingenting glömts kvar.

Foto: Catharina Petrini

Yvonne Carlsson, Anna Gothnier, Evalott Bergman och Monica
Bergman, ICA-skolans ateljé, lar sig en välbehövlig paus i de nya lokalerna.
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SNABBGROSSCHEF
Uppsala
överhuvud taget stå på ett par
skridskor och fortsatte sedan i sju
år med att träna grupper.

Arbetsuppgifterna består av:
- att på ett lönsamt sätt leda och utveckla
vårt snabbgross i Uppsala med det
resultatansvar somföljer.
- att leda och stimulera medarbetarna på
rätt sätt och mot uppgjorda mål. Det
kräver smidighet och samarbetsfömåga.
Branschkunskap är en fördel, d v s kunna
de olika marknader och kundgrupper som
vi vänder oss till, servicebutiker, trafikbutiker, kiosker och gatukök samt restauranger och storhushåll.
God branscherfarenhet från butik är också
värdefull.
Ytterligare information kan erhållas genom
marknadschef Jan Petersson eller adm chef
Roland Nilsson på tel: 040-187115.
Sänd in Din ansökan senast 921120 till:
Meny Snabbgross AB
VD Anders Nilsson
Box 1100
212 10 MALMÖ
Meny Snabbgross AB är fullsortimentsgrossist inom dagligvarusektorn och driver
snabbgrossverksamhet pä 12 platser i landet.
Vi ingår i ICA-koncernen.

Teknik och konst
Idag har Kristina Andersson
lämnat tränarsysslan och nöjer
sig med att sitta i styrelsen för
Umeå IKs konståkningssektion
och vara ledamot av Västerbottens Konståkningsförbund. Men
ögonen lyser när hon kommer in
på ämnet.
- Det fina med konståkningen
är att den inte bara premierar
Kristina Andersson har slutat att aktivt ägna sig åt konståkning men teknik utan också konstnärlighet.
Tekniken ligger i hopp och piruden ligger henne fortfarande varmt om hjärtat.
etter medan den konstnärliga delen befrämjas av krav på en viss
fantasi, man får exempelvis inte
upprepa samma rörelser och man
måste också utnyttja hela banan i
sin åkning.
En konståkerskas träning är
ändå mycket hård. Eliten tränar
minst åtta timmar om dagen och
ofta på speciella läger. Dessutom
blir konståkerskorna allt yngre.
Det ligger faktiskt nära till hands
Vad är det för likhet melKristinas karriär inom konst- att jämföra med elitgymnastik.
De unga gymnastiktjejerna har
lan en konståkerska och en åkningen började mycket tidigt.
- Jag var bara sju år gammal en hård press på sig och ser i ärbutiksekonom? Jo, båda
och hade just börjat skolan här i lighetens namn inte ut som vanlisysslar med siffror, skulle
Umeå när vi fick en lapp som ta- ga flickor i deras ålder.
man kunna säga om man
lade om att det var möjligt att få
- Finns det ingen risk för att det
ville vara vitsig. Dock enlektioner i konståkning. Jag har går åt samma håll inom konståkalltid varit sugen på att lära mig ningen?
bart åttor för konståkerså mycket som möjligt så jag nap- Risken finns väl alltid, men
skans del.
pade naturligtvis.
jag försäkrar att vi åtminstone
Någon egentlig gemensam
Sedan gick allt av bara farten. här i Sverige gör vårt yttersta för
nämnare finns alltså inte. Däre- Kristina fick smak för konståk- att det inte ska bli så. Ett av motmot går det alldeles utmärkt att ning och tränade och tävlade så medlen är som jag nämnde att
kombinera de båda intressena. snart hon hade tillfälle. Den täv- väva in ett konstnärligt moment i
Kristina Andersson på ICA Parti- lingsaktiva delen blev dock för- tävlingen.
handel Region Norr har sysslat hållandevis kort. Vid tretton års
Därmed lämnar vi ämnet
med både konståkning och butik- ålder hade hon fått nog av täv- konståkning för att låta Kristina
sekonomi så hon vet.
lingshetsen men fann snart ett fortsätta med butiksekonomin,
ett område som hon ägnar sig lika
-Det var länge sedan jag ägna- nytt verksamhetsfält.
de mig åt aktiv konståkning men
- Som tränare fann jag en ny in- intensivt åt och behärskar lika väl
det brinnande intresset finns fort- fallsvinkel till konståkningen. Jag som konståkningstekniken.
farande kvar, säger Kristina idag. började med att lära små barn att
Sven Wesström

Konståkning - ett
intresse för livet

60 butikskonsulter ska
bli bättre förhandlare
- Det är viktigt för bägge
parter i en relation att umgänget både på det personliga och affärsmässiga planet fungerar på ett bra
sätt.
Mot den bakgrunden har vi
startat en utbildningssatsning "Positiv förhandling" - med syfte
att inspirera och stärka upp de av
våra medarbetare, konsulterna,
som i sitt dagliga arbete har fältmässiga kontakter med ICA-butikerna, säger Berit Astvald, personalchef inom ICA Detaljhandel AB.
Totalt kommer ett 60-tal medarbetare att genomgå utbildningen, som omfattar två seminarier
om totalt 4,5 dagar förutom förberedelse- och mellanstudier.
Allt som allt kräver en kurs drygt
två månaders aktivt engagemang.
ICA Detaljhandel har som
kursledare engagerat Lars Hennix, utbildnings- och företagskonsult som även jobbar opera-

tivt i företag.
Man går bl a igenom av vad
ICA-handlarna förväntar sig av
konsulten som specialist, rådgivare, idéspruta och samtalspartner.
Bland målen kan nämnas att

TELEFONIST

•

Administrativa avdelningen vid DC
Stockholm, ICA Partihandel Öst AB,
söker en telefonist för tillträde 1 januari 1993.
Telefonisttjänsten gäller Årsta I i
växel typ A 334.
Lämpliga kvalifikationer är vana
från liknande arbete samt trevligt, glatt
och korrekt uppträdande.
Kontaktperson är Lars Fredriksson
som nås på telefon 08-722 1215.
Sista dag för ansökan är 92-11-30.
Skicka ansökan till:
ICA Partihandel Öst AB
Lars Fredriksson
Box 9020
12109 Johanneshov

konsulterna ska bli duktiga på att
planera, genomföra och avsluta
förhandlingar förutom att man t
ex ska kunna klara av svåra situationer med fortsatt goda relationer.

ANNONSERA IICA-KONTAKTEN
Söker du stuga för vintersemestern? Vill du sälja, köpa eller
hyra ut något?
Genom ICA Kontakten når du ICA-medarbetare över hela landet. Annonser till nr 15 (utk 10 december) ska vara på redaktionen
senast 1 december.
Adress: ICA Kontakten 72185 Västerås. Faxnn 021-19 45 09.
JÖnskas hyra • Uthyres _1 Säljes • Köpes

Första konsultkursgänget samlat. Stående fr v Håkan Bengtsson,
Västerås, Martin Lilja, Göteborg, Åsa Forsman, Umeå, Bengt Petersson, Västerås, Bertil Zachrisson, Malmö, Anders Lerinder, Uppsala, Kjell Jacobsson, Östersund, Nils Pettersson, Södertälje och
Mats Hemer, Göteborg. Sittande fr v Anders Nilsson, Växjö, Dan
Rylander, Karlstad, Heinz Rickman, Malmö samt kursledaren Lars .
Hennix.

Namn

Adress
Postadress..
Tel/dag.
Tel/kväll
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Doktor Berres
personanalys

alla läsare
Om ett par dagar är det söndagen före Domsöndagen enligt almahackan. Det låter
olycksbådande på något sätt.
Ungefär som domedagen. Och
ungefär samtidigt kommer
årets näst sista nummer av
Glappkontakten.
Lyckligtvis finns det inget
samband mellan de båda händelserna. Enda likheten är att
både
Domsöndagen
och
Glappkontakten kommer på
regelbundna tider fast den ena
är något äldre än den andra.
För övrigt tänker vi på
Glappkontaktens
redaktion
väldigt ofta på er. Vad vi möjligtvis kan göra för er.
Det enklaste vore förstås om
ni hörde av er med önskemål
men det händer ju så lätt att det
inte blir av. Vi får väl fortsätta
fundera och det är inte alls
otänkbart att vi har något i bakfickan inför det nya året.
Än så länge är tankarna ganska grumliga men en sak kan vi
trösta er med: Den här gången
dröjer det bara två veckor tills
rusningen efter årets sista
Glappkontakt börjar.
Försök håll ut till dess och
passa på att samla krafter!
Redaktionen

Biträdet:
- Jag har en kund här som
undrar om den här tröjan
krymper i tvätten.
Chefen:
-Är den för stor eller för liten?

Diskning som sysselsättning
är väl knappast någonting som
gör människan upprymd.
Nu skymtar dock en smula
hopp for dem som brukar samla ihop disk under veckor eller
månader och mot slutet tvingas
dricka sitt kaffe ur de sista djupa tallrikarna.
Enligt tidskriften Lexicon
har nämligen en amerikansk
kemist kommit på att tillverka
tallrikar och bestick av spann
mål, sojabönor och proteiner.
Man slipper diska tallriken efter måltiden eftersom man hel
enkelt äter upp den tillsam
mans med besticket.
Tyvärr har den ändamålsen
liga matservisen ännu inte bör
jat tillverkas.

Genomsnittlig utgift per invånare för utlandsresor 1990 i dollar

I förra numret av Glappkontakten presenterade vi en rapport från arbetsmarknaden,
hämtad ur teknologtidskriften
Biandaren för 50 år sedan.Av
utrymmesskäl tvingades vi avstå
från institutets korrespondensundersökning. Därför låter vi nu
dr Berre återkomma med sina
kluriga frågor, avsedda att komplettera bilden av den arbetssökande.
Alt 1. Ifyll nedanstående frågeformulär:
Svan
1. Tror ni på Oden?
2.0m ni hade en miljon, var skulle ni ta den
ifrån?
3. Om ekorrar inte existerade vad skulle ni
tänka om ni såg en?
4. Klargör skillnaden
mellan rött och grönt!
5. Nämn den sällhet
som varar beständigt!
6. Om ni absolut inte
hade någonting att göra,
vad skulle ni då göra?
Den som på våra frågor svarar 1 rätt anses intelligent, med
två rätt är man mindre intelligent, på tre rätt dum. Man får
inte glömma att en dåre kan svara mer än tio vise kan fråga.
Alt 2. Skicka in tummen eller
ett litet hjärnprov!
Resultaten bearbetas i tio år
varefter de inflyta i statistisk årsbok.

Svenskarna reser för 4 000 om året
Visste ni att schweizare och islänningar loppar världsslatistiken då det gäller att resa.
Schweizarna reser i genomsnitt
för 890 dollar om året eller drygt
5 000 kronor i runda svenska tal.
Islänningarna kommer tvåa, några hundra kronor efter. Även
Sverige ligger ganska hyfsat till
och delar femte platsen med
grannlandet Danmark.

Diagrammet här intill ger en
ganska klar bild av vad som styr
resandet, nämligen avstånd och
ekonomi. Att schweizarna reser
mycket utomlands är inte så konstigt. Landet har en solid ekonomi och ligger dessutom mitt i Europa. Island å sin sida ligger
mycket isolerat, vilket också
lockar till ett ökat resande.
Sverige kan sägas tillhöra

båda dessa grupper och placeringen på listan är därför normal.
Möjligen kan någon bli förvånad
över att amerikanerna hamnat så
långt ner. Förklaringen torde väl
ligga i alt USA har så mycket alt
lilla på i sill eget land och alt inkomsterna är så pass ojämnt fördelade att bara en mindre del av
befolkningen reser utomlands.

Nilsson sitter som vanligt vid
frukostbordet och ägnar morgontidningen all uppmärksamhet. Hustrun försöker få igång
ett samtal och säger.
- Jag var hos doktorn i går.
- Jaså, hur mådde han då?

Flickan:

Spar på
disken!

Gränslös reslust

- Men det begriper du väl Oskar attjag menar allvar. Du tror
väl aldrig att jag har sällskap
med dig för nöjes skull.

Lyxig laxrätt

I allmänhet brukar vi hålla
styvt på tre grundregler då det
gäller Glappkontaktens mat:
Den ska vara relativt kalorisnål,
relativt lättlagad och relativt billig. Det hindrar dock inte att vi
Läraren:
då och då kan slå på stort och
- Det här kanske låter enkelt bryta mot någon av dessa regler
och det tänker vi göra den här
men vänta bara tills jag får förgången. D v s den här enkla men
klara.
ytterst välsmakande rätten uppfyller absolut de två första kraven men det är dyr mat.
Det handlar nämligen om färskrökt lax. Det är sant att det
finns massor av laxfiskar till ett
- Det är alldeles förskräckligt rimligt pris, men nu utgår vi från
vilken dålig ekonomi Andersson den förnämsta sorten, Salmo sahar. I dag är det bara den femte lar på latin, och för den får man
och han hade inte ett öre kvar av räkna med att betala cirka 325
kronor kilot.
sin avlöning.
Å andra sidan går det åt gan- Hur vet du det?
- Jo, jag skulle låna en hun- ska litet för att göra den här rätten, en skiva per person är tilldring av honom.

räckligt och de övriga ingredienserna är överkomliga i pris.
Har man väl bestämt sig för
denna ganska exklusiva rätt behövs det bara litet äggröra för att
göra det hela ytterst delikat.
Äggröra kan göras på många
olika sätt men vi föredrar en enkel variant och till den behövs för
fyra portioner:
4 ägg
1 msk vetemjöl
3 dl mjölk
salt
peppar
1 msk matfett
Så här gör man:
Vispa samman ägg, mjöl,
mjölk och kryddor. Smält matfettet i en tjockbottnad gryta och
häll i äggblandningen. Ställ grytan över svag värme och rör hela
tiden mot botten med en träsked.

När äggröran stannat är den färdig.
Sedan återstår bara att rosta
fyra brödskivor och fördela äggröran på dem. överst lägger man
sedan den rökta laxskivan och
garnerar eventuellt med en kvist
dill eller persilja.
Under förutsättning att man
gillar lax blir det här garanterat
gott och ett glas torrt vitt vin förstör inte helhetsintrycket. Mineralvatten är ett utmärkt alternativ, däremot är det nog inte så
lyckat med öl.
Smaklig måltid!
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Birgitta Nyström, projektledare för PHS:

- Ett spännande jobb
fyllt av utmaningar
gjorde att ICAs datachef upptäckte att min kompetens kunde
vara intressant. Jag hade ju sysslat med det här de senaste 20
åren.
Så Birgitta som vid den tiden
också var eftersökt av headhunterföretag valde ICAs datasystem.
På den tiden bestod ICA av de
tre huvudbolagen Hakon, Eol
och Essve och då också av tre olika datasystem. Birgitta anställdes
på dataavdelningen i Stockholm
som hade 20 anställda och blev
ansvarig för teknikgruppen. Första året ägnade hon åt att få maskinerna att fungera med det då
nya ELIN-systemet.

Birgitta Nyström, projektledare för ICA Partihandels nya datasystem sitter i
sitt arbetsrum i Bromma
och pratar i telefon när jag
kommer. Jag slinker in och
väntar, sitter under palmen
i den tomma stolen vid
skrivbordet mitt emot.
Jag lyssnar med ett halvt öra
och slås av hur enkel datavärlden
är lör Birgitta. Hon pratar om
DOS, interface och operativsystem, som vi vanliga om cykla, städa och tvätta bilen.
Det ska visa sig i vårt samtal att
hon ser datasystems ettor och
nollor som självklara möjligheter
till förenkling och utveckling och
inte som något oöverstigligt obegripligt. För henne är datasystemet ett verktyg att meka med.
Birgitta kommer från Uppsala,
"sprungen ur den uppländska
myllan" som hon säger.
- Jag tog studenten 62 och sen
dess har jag sysslat med datorer
hela mitt vuxna liv utom åtta månader.
Och de åtta månaderna satt
hon på bankkontor för att det var
enda vägen till de åtråvärda datorerna.
- Jag var helt inställd på att jobba med databehandling av något
slag, programmerare lät roligt.
Jag hade gått reallinjen, vi var tre
tjejer i klassen.
Vilket inte skrämde Birgitta
som har två bröder - och privilegiet att få vara storasyster eller lillasyster - bara att välja.
I

På 60-talet var det inte särskilt
vanligt att tjejer satsade på tekniska yrken. Det var inte heller
särskilt vanligt att man utbildades
direkt på datorer.

Brokig bakgrund
- Nej i min generation har vi en
brokig bakgrund - tcxtilingenjör,
väg- och vattenbyggare, civilingenjör - alla sätt är bra bara det kan
kombineras med datorer.
Birgitta blev kvar på banken i
fyra år, som programmerare och
systemerare, sen bytte hon jobb
och kom till Televerket med ansvar för datateknik på dåtidens
IBM-datorer.
- Då blev det roligare att jobba
med mjukvaran, vid den tiden
kom operativsystemen som styr
hårdvaran och som gör maskinen
mer intelligent. Utvecklingen på
dataområdet går fort. Hur mycket man än jobbat med att tänka ut
program för datorn att hantera
olika områden så finns det just
inget bevarat till eftervården att
peka på idag och säga, det där har
jag gjort.
- Nej, säger Birgitta. Det jag
gjorde på Televerket har dom säkert slängt ut.
- Det är viktigt att ha en egen
kompetens, säger Birgitta och
tänker på sina kollegor. Då kompletterar man varandra och kan
utnyttja möjligheterna maximalt.

Ull ICA via konst
Konst och datorer, har de något gemensamt? Ja, ska man vara
noga, så var det ICAs konstförening i Stockholm som gjorde att
Birgitta började jobba med datorer i ICA-organisationen.
- Min man jobbar på ICA och
vi var med på konstföreningens
årsmöte. Jag kom att konversera
datasystem med ICAs datafolk.
Skulle man koppla butiker i datexabonnemang mot Årsta?
- Jag som hade kört datexrace
på televerket visste ju hur det var,
så jag sa något om att vara försiktigt och att det hade väl blivit
bättre. Men den konversationen

"Spagettisnurra"

många funktioner ska rymmas i
systemet för att ge organisationen
möjlighet att fungera på många
olika plan och i många olika verksamheter. Nu bygger man ett bassystem som har både möjligheter
och krav på att kunna utvecklas.
Och det måste gå fort, varje sekund är dyrbar för företaget samtidigt som den är ett steg mot ett
fullt utnyttjande av resurserna.
- Redan är en liten del av PHS
igång - Samlastningsterminalen
betjänas via det nya systemet,
medan resten ska kopplas in succesivt med början för regionbolagen under våren och DC från hösten 1993.

Flerfilig motorväg

Är du visionär eller realist?
En realistisk visionär med
fötterna på jorden, hoppas jag
Vilket stjärntecken är du
född i?
Vattumannen
Vad är det bästa du vet
att göra?
Resa
Vad är det värsta du vet
att göra?
Vara på sjön om den inte
är spegelblänk
Vad är du bäst på?
Att få saker att hända
Vad är du sämst på?
Komma ihåg släktens bemärkelsedagar
Senaste bok du läst?
P.D. James, Svarta Tornet
Favoritmusik?
Allt utom hårdrock och
12-tonsmusik

Datasystemets infrastruktur är
Organisation -90 gjorde de tre Birgittas bord, hon var tidigare
Vad ville du bli när du var
gamla datasystemen till ett lapp- inblandad i det mesta som komliten?
verk, en spagettisnurra som Bir- municerar och som kostar pengNågot inom sjukvården
gitta målande beskriver det. Ti- ar.
digt diskuterades på ledningsnivå
- Jag är nog medskyldig till att
Vad var ditt första jobb?
ett gemensamt system för de tre öka partihandelns kostnader i det
Semestervikarie på Akad.
bolagen. En diskussion som ut- korta perspektivet, skrattar hon Sjukhuset i Uppsala
mynnade i det pågående PHS- X25-nätet och det rikstäckande
projektet.
lokala telefonnätet köpte hon in
Varför blev du projektle- Det var då racet började, som 1991.
Birgitta uttrycker saken.
- Det fungerar som en flerfilig
dare?
Valet av konsult föll på samma motorväg, förklarar hon. DessutDet bara blev så
konsultfirma som för ELIN-sys- om kan man styra trafiken så att
temet, Andersen Consulting. En "motorvägen" används mer till
Vad är det bästa med ditt
amerikansk konsultfirma med datatrafik på nätterna när telefojobb?
norskt ursprung och huvudkon- nerandet ligger nere.
Engagerande, spännande
Vi pratar om det enkla i att
tor i Chicago och platskontor
och
fullt av utmaningar ringa lokalt med de nya tresiffriga
över hela världen.
ingen
dag den andra lik
områdesnumren
före
den
aktuelBirgitta är idag teknikansvarig
för partihandelns alla system. Ett la anknytningssiffran. Ibland
Och det värsta?
ansvar som hon till viss del fått uppträder fenomenet att man får
delegera under de år som hon är en ton efter att ha slagit det treTiden räcker inte till
projektledare för den tekniska siffriga områdesnumret. Det betyder då att det är "kö på motordelen i Partihandelsprojektet.
Vad har du för hobby?
Birgitta är också resursen i dis- vägen", det finns ingen ledig teleVävning
kussionerna med användarna fonlinje. Då är det bara att vänta
och
slå
om
eller
att
slå
det
vanliga
som har en klar bild av vad de vill
Vilken person, historisk
ha ut av sitt system men ofta inte numret via televerket.
eller
nu levande skulle du
en lika klar bild av de reella möjBe folk gå hem
vilja träffa?
ligheterna, och det är här BirgitMarie Curie
- Det har alltid varit tufft i datas kompetens kommer in.
- Man måste också vara visio- tabranschen. Det är nog en av de
när - visst är det svårt, men samti- få yrkesgrupperna där personalAndningshål
vården ofta består i att försöka få
digt fascinerande.
folk att gå hem. Det är så lätt att
Men visst kopplar hon av. Ett
PHS - en raket
sitta timme efter timme, man hus i fjällen är ett andningshål.
Birgitta liknar PHS vid en ra- måste pröva bara en gång till - Att resa är ett annat.
- Men under den här PHS-periket som går med ljusets hastighet. man tror alltid att - ja men nu
200 personer jobbar intensivt kommer det att funka. Man prö- oden har det inte varit tid till det.
Men nu börjar vi se slutet, så nu
med projektet, av dem är 30 pro- var och prövar, om och om igen.
cent ICA-medarbetare, resten är
Birgitta har en dator hemma börjar vi planera för semestrar
igen!
Anderson-konsulter som är in- också, uppkopplad mot jobbet.
Det finns andningshål i vardahyrda var och en för sina speciel-Det är enda chansen att få argen också. När vi pratat färdigt
la kvalifikationer från lokalkon- beta i lugn och ro.
toren i hela världen.
Och kanske enda chansen för ska Birgitta åka till sin svägerska
Det betyder att miljön på da- familjen att få se henne. Birgitta och sätta upp en väv.
- Jag tycker mycket om att
taavdelningen i Bromma är skrattar.
mycket internationell - språket är
- Ja det här jobbet har mycket väva. Mest blir det gardiner och
för enkelhetens skull engelska. oregelbunden arbetstid, mycket dukar, men visst väver jag mattor
Men visst kan det vara svårt att måste göras när ingen jobbar i och löpare ibland också.
Det måste kännas skönt att
hitta livsmedelsbranschens speci- systemen och då blir det så att är
koppla av med något så logiskt
ella uttycka på Engelska.
du hemma så sover du.
PHS är ett av de fem största
Men datorernas fascinerande som varp och inslag när dataspråsystemutvecklingsprojekten i Eu- värld har smittat också familjen. kets ettor och nollor blir alltför
ropa - kanske i världen. Det är ett En av döttrarna går datateknik- gäckande!
Margareta Lindberg
system av ofattbart stora mått - linjen på KTH i Stockholm.

ICA HANDLARNAS IF &
tillsammans med L UXUS Kaffe,
BOB Industrier, ICA Kundkort och
ICA-Kuriren

inbjuder till

ICA-OPPET
Måndag 1 mars
30 km Klassisk teknik
från Oxberg till Mora
Information om:

TJEJVASAN
28 februari

ÖPPET SPÅR VASALOPPET
1 mars
7 mars
Se separat inbjudan

ICA-ÖPPET
Oxberg - Mora 30 km
Personer födda 1976 eller tidigare inbjuds till det
2:a ICA-Öppet, måndagen den 1 mars 1993
Åkteknik
Klassisk teknik
Anmälan
Anmälan gör Du direkt till Vasaloppet via
inbetalningskort (se exempel nedan).
OBS! Nytt för i år: Ingen skidlicens behövs!
Inställt lopp
Vid inställt lopp återbetalas 50% av
anmälningsavgiften.
Försäkra hela anmälningsavgiften!
Du kan försäkra återstående 50% av
anmälningsavgiften. Vid inställelse p g a kyla eller
snöbrist återbetalas hela anmälningsavgiften.
Eventuella återbetalningar avser anmälningsavgiften,
inte försäkringspremien.
Anmälningsavgifter
Anmälan t o m 31/12 -92,250:- utan försäkring, 265:med försäkring, därefter 400:- inkl försäkring.
OBS! Anmälan registreras inte förrän
anmälningsavgiften inkommit på postgirokonto 19 22-4.
ICA Handlarnas klubbkod för ICA-Öppet måste anges:
6006.

POSTGIROT SVERIGE

Sjukdom
Mot insändande av läkarintyg, poststämplat senast 26
februari 1993, återbetalas 50% av anmälningsavgiften.
Återbetalning sker tidigast under vecka 12.
I anmälningsavgiften ingår
Tidningen Vasalöparen
Deltagarkuvert med Start PM, nummerlapp och
annan information
Vallaservice, dryck och bullar vid 3 vätskekontroller
Sjukvårdstjänst vid kontrollerna och målet
Transport av överdragskläder till omklädningen i
Mora
Transport till målet av åkare som tvingas bryta
Dusch och omklädning
Diplom med åktid och minnesmedalj till alla som
fullföljer
Vandringspris: Du tävlar om ICA Partihandels
vandringspris som 1992 vanns av Anna Hansson, ICA
Vansbro och Sven-Ove Samils, ICA Rörbäcksnäs.
Bekräftelse
Kommer att skickas ut under januari månad!
Välkommen till ICA-Öppet 1993
ICA Handlarnas IF

INBETALNING/GIRERING B

LOGI
Vi har för ICA-medarbetare, som åker något
lopp under v 9, hyrt Gopshusgården som är
beläget ca 1,9 mil från Mora och bara 5 km från
starten för ICA-öppet i Oxberg.
Där finns ca 25 bäddar fördelade på 1,2, 3 och 4
bäddsrum.
Vasaloppsspåret går över gården! Dusch och
bastu finns. Vi kommer att tillhandahålla 3 mål
mat om dagen och för
sängplats med 3 mål mat
begär vi bara 100:-/dygn
och person.
Första ankomstdag söndag
28/2.

Vi har ett begränsat
antal platser.
Hör av Dig i tid!

Anmäl Dig på
nedanstående talong senast
15/1 -93 och skicka den till:
ICA Partihandel
Mellansverige AB
Per Swedenström
Box 809
78128 Borlänge
0243-94102

Gopshusgarden, 5 km från starten i Oxberg.

JA, jag vill gärna utnyttja möjligheten till övernattning i Gopshusgarden
under Vasaloppsveckan och anmäler mig till följande dagar:
Ankomstdag:
klockan:
Avresedag:
Kostnad 100:-/dygn vilket inkluderar 3 mål mat
Namn:

KORT INFORMATION
OM ÖVRIGA LOPP
• •

ÖPPET SPAR

VASALOPPET

Söndag 28 februari -93,
30 km Oxberg - Mora

Måndag 1 mars -93,90
km Salen - Mora

Söndag 7 mars -93,90
km Salen - Mora

Du tävlar om ICA
Detaljhandels
vandringspris när Du
representerar ICA
Handlarnas IF.

Du tävlar om Luxus
vandringspris för
Damer och BOBs
vandringspris för
Herrar när Du
representerar ICA
Handlarnas IF.

Du tävlar om BOBs
vandringspris för
Damer och Luxus
vandringspris för
Herrar när Du
representerar ICA
Handlarnas IF.

Klubbkod 6005.

Klubbkod 6005.

TJEJVASAN

Klubbkod 6005.

OBS! Till Vasaloppet
krävs skidlicens!

Övrig information till dessa lopp finner Du
i Vasaloppets egen inbjudan som Du
rekvirerar direkt frän Vasaloppets kansli,
tel 0250-160 00, fax 0250-115 86

KURIREN

