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handlarna.

DE Kungälv
har bra AKUWi
på varulagret
I vår artikelserie "Därför är vi
bra på..." hälsar vi denna
gång på i Kungälv, där man
kan visa upp bra nyckeltal på
bland annat omsättningshastigheten på varulagret.
Sidan 8

Färskvarusatsning
med kvalitetsgaranti
Sidan 3

PTB-avvecklingen
öppnade for nya
idéer i Årsta III
Arbetsrotation, nytt lönesystem och fyradagarsvecka är
exempel på nytänkande som
kommer efter Plocka Til I
Band-epoken i Årsta.
Sidan 9

Centrallagret rekryterade lagermedarbetare:

De ska jobba fram
förslag till rutiner

Ansvaret för förslagsverksamheten, Min idé, har Jan Eriksson och för rekrytering PeO
Karlsson, som båda sitter vid
skrivbordet. Varuflöde är
Ronny Perssons projekt (stående t v), drogtester har Martin Hörberg, krishantering
sysslar Maria Holmberg med
och projektet introduktion föll
på Anders Wilhelmssons lott.
Här är de på sitt tillfälliga
kontor, när projektarbetet är
. slut går de tillbaka till sina
. ordinarie jobb på lagret.
FOTO: MARGARETA LINDBERG

Här är 50 procent av de rekryterade medarbetarna
för projekt på Centrallagret i Västerås. Driftschef
Savo Uzelac och personalansvariga Eva Svensson
kom på idén att fånga upp kunniga medarbetare på
hemmaplan för projektjobb. Elva medarbetarna arbetar i grupper dels med att på ett nytt sätt förbere-

da sig för konverteringen till HS och dels arbetar på
att ta fram förslag till rutiner för hur Centrallagret
ska hantera frågor som rekrytering, introduktion,
drogtester, förslagsverksamhet, krishantering och
varuflöden.
Sidorna 6 - 7

Gustav Vasa
förgyllde ICA
Kort Vasan
Moras egen Gustav Vasa,
Nisse Nyström, bidrog till att
det blev lite grann av historisk atmosfär när den första
ICA Kort Vasan kördes mellan Oxberg och Mora.
Sidan 10

ICA Handlarnas AB 1995:

Barn I vår värld

Klar förbättring
för regionerna

Ny förening jobbar
med projekt Birlad

Regionbolagen har kraftigt förbättrat sina rörelseresultat 1995
jämfört med året innan - från ett
sammanlagt minus på 33,3 mkr
till ett plus på 143,7 mkr. Jämförelsen med 1994 omfattar dåvarande ICA Partihandels sex regionbolag, ICA Detaljhandels tio
områden samt kostnaden för detaljhandelsutveckling.

dess att ägarförhållandet ändrades.
ICA Fastighets AB uppvisar en vinst
på 300,5 mkr. Bolaget har att förränta ett
kapital utifrån ett fastighetsbestånd värt
4 miljarder kr.
ICA Förlaget ABs negativa resultat
beror främst på avvecklingen av verksamheter i Norge.
ICA Handlarnas ABs ägarandel i Hakongruppen A/S i Norge redovisas som
intressebolag.
Sämre resultat i främst Heidenborgs
och Meny Snabbgross har negativt påverkat resultatutvecklingen inom ICA
Menyföretagen AB. Man har också haft
utvecklingskostnader för bland annat
fresh food-projektet Sandys och expansion i Norge.
Moderbolaget redovisar en kraftig resultatförbättring , vilket förklaras av realisationsvinsten för Ellos och att flyttkostnaden till nya HK Järva om ca 50
mkr uppvägts av kostnadsminskningar
på andra håll.

Bakom resultatförbättringen ligger till
ungefär lika delar en höjd bruttovinst
och lägre kostnader. 1994 var bruttovinsten instabil på grund av osäkerheten i
det nya datasystemet.
Totalt redovisar ICA Handlarnas ABkoncernen ett resultat före skatt på 700,1
mkr, en förbättring på drygt 230 mkr
jämfört med föregående år. Ellos-försäljningen gav en realisationsvinst på 278
mkr. Då ingår ett rörelseresultat till och
med oktober på 144 mkr, dvs fram till

Bland alla annonser om köp och
sälj på Memo, kan man också läsa
om en ny förening som arbetar
för att barn runt om i världen ska
få det bättre.
Föreningen, Barn i vår värld, har bildats av John Axelsson, som är ordförande,
Lena Blomqvist-Aberg, sekreterare och
Sten Lannér, kassör, alla ICA-medarbetare i Borås. Deras första projekt är att hjälpa barn vid ett barnhem i staden Birlad
norr om Bukarest. På barnhemmet finns
60 barn i åldrarna ett halvår till tre år.
Barnhemmet är gammalt och behöver
nytt plåttak till köket och ett fläktsystem
för att få bukt med fukt. Hygienartiklar
för barnen, kläder som byxor, overaller,
tygblöjor, sparkbyxor och torra matvaror
som mannagryn, strösocker och torrmjölk
har de stort behov av.

ICA Handlarna Mellansverige AB
DE Borlänge
Krister Skogsby har anställts som transportchef. Han kommer närmast från CSF
Bevakning. Beräknat tillträde mot slutet
av april.

ICA Handlarna Väst AB

ICA Handlarnas AB-koncernen
Resultat före skatt i mkr
Regionerna
Ellos AB
ICA Fastighets AB
ICA Förlaget AB
fCA Menyföretagen AB
Intressebolag
Moderbolag m m

1995
143,7
144,2
300,5
-15,9
58,1
133,4
-63,9

1994
-33,3
150,5
317,5
6,1
77,0
147,7
-197,3

Totalt

700,1

468,3

Så kan
resultatpremien
bli 1996
Som meddelats tidigare innebär årets
samlade resultat för ICA Handlarna
AB-koncernen att varje heltidsmedarbetare kan räkna med 3.000 kr i resultatpremie.
När det gäller 1996 års resultatpremie
baseras den också på hur koncernresultatet blir. Premien kommer att falla ut
enligt följande trappstegsmodell:

Mjuka leksaker och pedagogiska leksaker finns det också stort behov av.
Intill barnhemmet finns ett barnsjukhus
med plats för 200 barn. Där saknas bland
annat flytande antibiotika, aspirin och vitaminer.
Barn i vår värld är en ideellt, partipolitiskt och religiöst obunden förening med
huvudsyftet att förbättra situationen för
barn i världen.
Det är med hjälp av tjänster, ekonomiska och materiella bidrag från allmänheten
som det blir möjligt för föreningen att
hjälpa.
Materiella bidrag kommer att samlas in
under aktiviteter som föreningen genomför och för penningbidrag finns ett postgiro, 72 04 88-6. Man kommer att se till att
hjälpen når ända fram, genom att någon
av föreningens medlemmar följer med på

Koncernresultat

Utfall

700 - 749 mkr
750 - 799 "
800-849 "
850-899 "
900 "

3.000 kr
4.500 kr
6.000 kr
7.500 kr
9.000 kr

Distrikt Skövde
I samband med omstruktureringen av
verksamheten i Skövde tillträder LarsÅke Sjöholm en tjänst som distriktschef
för Skövde-distriktet. F n innehar LarsAke tjänsten som säljledare för
frukt&grönt-avdelningen i Skövde.

ICA Handlarnas AB
HK Marknad
Alf-Åke Eliasson har av personliga skäl
kommit fram till att han vill lämna företaget. Omstruktureringen av Kött, Ost &
Chark i Varberg till HK Marknad med
placering i Järva samt organisationsinriktningen med varugruppschefer har påverkat hans beslut. Han kvarstår i tjänst fram
till den 31 maj 96.
Torbjörn Kvist, ICA-handlare i ICA
Skiljebo, Västerås, efterträder Alf-Åke
med början den 9 april. Torbjörn har tidigare varit anställd inom ICA Hakon AB
som produktchef Kött & Chark.
HK IT och Logistik
Inge Andersson, förpackningsansvarig
på HK, går i pension i samband med årets
semester.
Ny förpackningsansvarig sedan den 1
mars är Lars Bernhardson, f n inköpsansvarig på Logistik i Växjö. Han kommer
att ha Växjö som placeringsort. Fram till
sommaren jobbar Lars och Inge parallellt
med förpackningsfrågorna.
Dan Erlandsson tillträdde den 1 mars
1996 som Dataarkitekt vid IT-avdelningen, HK Järva. Dan kommer närmast från
Celsius Information Systems.

ICA Handlarna Norr AB
DE Umeå
Jörgen Kristensson har tillträtt tjänsten
som transportchef. Han kommer från DE
Östersund, där han arbetat som transportledare.

ICA Handlarna Sydost AB
Sven-Åke Berggren, Logistikchef på region Sydost, kommer förutom logistikfrågorna inom regionen att ägna ett ökat engagemang i centrala logistikutvecklingsprojekt inom koncernen. Sven-Åke lämnar därmed rollen som vice VD, vilket
sker i samband med årets bolagsstämma.
Till ny vice VD har utsetts Claes Lövgren, sedan knappt ett år tillbaka chef Detaljhandel inom regionen.

ICA Handlarna Syd AB
Detaljhandel
Jonas Jarnhus, tidigare ICA-handlare,
har tillträtt befattningen som småbutiksansvarig.
Försäljning
Krister Danielsson har börjat som aktivitetsplanerare Kolonial.

ICA Menyföretagen AB
Jeppsson & Co AB
Thomas Furu har anställts som ny
marknadschef. Han har tidigare bland annat varitförsäljningschefhos Arvid Nordquist HAB.
Nore Kamoun tillträder den 1 april som
logistikchef. Han kommer från motsvarande befattning på Falcon Bryggerier
AB.
De båda nyanställda utgör vid sidan av
VD Per Lundin och vice VD Håkan Göransson företagets verkställande ledning.
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HK Färskvaror
på plats i Järva
Arbetet med att forma en kraftfull ICA-offensiv på färskvaruområdet fortskrider enligt plan. Från
och med början av mars finns
samtliga medarbetare inom nya
HK Färskvaror, med några undantag, på plats på Marknadsavdelningen i Järva.
Lite av verksamheten finns kvar i Varberg, men är under successiv avveckling
fram till den 30 september. Dessutom
dröjer det ännu några dagar innan varugruppschefen för kött, Torbjörn Kvist, tillträder.
- Nu återstår för oss att göra klart alla
frågor kring sortiment och leverantörer
samt genomföra information och utbildning till ICA-handlarna och alla berörda
medarbetare inom koncernen fram till
vecka 35, då vi ska vara färdiga att dra
igång "på riktigt", säger Egon Pelle Pettersson, chef HK Färskvaror.
- Vårt sortiment kommer att bestå av
egna märkesvaror, ett kärnsortiment av
märkesleverantörer, ett visst importsortiment och regionernas egna regionala sortiment.
Det är ett brett fält av varor som färskvarusatsningen omspänner - allt ifrån kött

och chark, ost, mejeri, delikatesser till fisk
och bröd.

Kvalitetssäkring
Inom avdelningen pågår ett febrilt arbete med att forma sortiment och skapa
leverantörskontakter, som på ett bra sätt
motsvarar de högt ställda kraven på varukvalitet och resurser för en bra marknadsbearbetning. Ett viktigt inslag är att
allt ska vara kvalitetssäkrat enligt den
strategi som gäller inom ICA Handlarnas
AB. Här har Niklas Warén som chef för
Produktkvalitet en betydelsefull roll.
Organisatoriskt är det upplagt så att de
fyra varugruppscheferna för kött (Torbjörn Kvist), chark (Sven-Åke Svensson),
ost/mejeri (Ronnie Tufvasson) och
fisk/bröd (Ulf Engström) har sortimentsansvar, medan en affärscoach (Björn
Bennström) har det övergripande försäljningsansvaret.
- Viktiga frågor för oss är att se över vår
marknadsföring av färskvaror, affärsvillkor, varuflödesstrukturen, vårt samarbete
med Scan och inte minst sälj- och ekonomistyrning, säger Egon Pelle Pettersson.

Leverantörsträff

va. Efter en inledande genomgång av
Egon Pelle av vad som hänt och kommer
att hända fick Niklas Warén tillfälle att gå
igenom ICA Handlarnas Kvalitetssäkringsprogram.
Sven-Åke Svensson beskrev sortimentsstrategin med kam, bas och EMV
innan Anders Nyberg gav innehåll åt de
alltmer förekommande begreppen Butiksprofiler och Butiksroller. Vad som ur
ICÅ-synpunkt menas med vad.
VD Roland Fahlin avslutade leverantörsträffen med att ge sin syn på en del aktuella branschfrågor.

Utbildning

- Jag tar jobbet som en
stor utmaning, säger Torbjörn Kvist i samband
med att han slutar som
ICA-handlare och om
några veckor efterträder
Alf-Åke Eliasson som
köttansvarig inom den nya
färskvaruavdelningen på
HK Järva.
- Som handlare har jag upplevt
att det inte fungerar så där "kanonbra" på köttsidan. Med den
bakgrund jag har vet jag rätt så
bra hur handlarna vill ha det här
upplagt. Det ser jag som en stor
fördel, att kunna gå in och jobba
och göra precis som ICA-handlarna vill ha det.
Torbjörn Kvist har bakom sig
först fem år som ICA-handlare
två mindre bostadsområdesbutiker i Västerås. Därefter var han
knappt tre år produktchef för
kött och chark på ICA Hakons
huvudkontor. De senaste sju
åren, fram till månadsskiftet februari-mars, har han tillsammans
med hustrun Gunilla innehaft
ICA Skiljebo, en större bostadsområdesbutik i Västerås.

Hustrun blir
ICA-handlare

Torbjörn Kvist har massor av butikserfarenhet med sig till
jobbet som varugruppschef kött inom nya färskvaruavdelningen på HK Järva.

'a-Britt
Finnman

Utåt kommer färskvarusatsningen
framöver bland annat att märkas när det
drar ihop sig till utbildningsträffar både
för ICA-handlare och medarbetare i bakomliggande led. Målgruppen är då i första
hand de som på något sätt i sin dagliga gärning hanterar färskvaror. Utbildningsinsatserna skräddarsys ihop med ICA Utbildningar/ICA-skolan. I arbetsgruppen
ingår bland annat färskvaruspecialister
som Arnold Nilsson och Peter Cullberg
från ICA-skolan samt Urban Malm, chef
Färskvaror inom region Öst.

Härom veckan samlades färskvaruleverantörerna till en informationsträff i Jär-

Slutar som ICAhandlare - blir köttansvarig på HK

Egon Pelle
Pettersson

När Torbjörn bestämt sig för
att anta utmaningen att gå in som
varugruppschef för kött inom
HK Färskvaror blev den naturliga lösningen för butiken att Gunilla i det här läget tills vidare
träder in som ICA-handlare.
- Men det ska jag villigt tillstå
att just detta att behöva lämna
butiken gjorde ställningstagandet så svårt, säger Torbjörn
Kvist. Butiken går ekonomiskt
mycket bra, så jag har verkligen
haft anledning att fundera både
en och två gånger. Men jag ser

Lars-Åke Pettersson
ändå det här som en enorm utmaning; att få ta tag i och bidra
till att vi inom ICA blir ännu
bättre på kött.
- Liksom alla andra ICA-medarbetare kommer jag att jobba
stenhårt för att det ska bli så bra
som möjligt för ICA-handlarna,
men jag har kanske ett visst försprång jämfört med de flesta andra eftersom jag av egen praktisk
erfarenhet verkligen vet hur
handlarna vill ha det.
- Det känns bra att som butiksmänniska kunna ta steget
bakåt igen och börja göra nytta
för hela ICA-kollektivet, tycker
Torbjörn Kvist. Särskilt som
lämnar ett företag, som inte har
kostat ICA-kollektivet några
pengar. Allt som vi fått som koncernbidrag inledningsvis är återbetalt med ränta.

Sven-Åke
Svensson

Tack till ICA-kollektivet
- Jag säger så här; min familj
och jag står inte i personlig tacksamhetsskuld till någon, eftersom det är vi själva, som har
byggt upp det företag jag nu lämnar. Men däremot, vilket jag
starkt vill betona, är vi skyldiga
ICA-kollektivet ett stort tack,
för det är genom ICA-kollektivet och den grundläggande ICAidén som vi har fått möjlighet att
lyckas med den här butiken.
- Med en ödmjuk framtoning
tycker jag vårt exempel är bra
och som hämtat ur skolboken om
man vill beskriva tanken med
ICA-rörelsen. Att man kan få
förutsättningar att starta upp en
ny butik även om man inte råkar
ha en massa pengar på banken.
Utan i första hand är kravet att
man ska satsa sin kunskap och
vilja i butiken. Vilket i förlängningen lett till att jag nu får chansen som köttansvarig på övergripande nivå.
Lars-Åke Pettersson

Ulf
Engström

K**
Butikspack och direktleveranser
allt vanligare på Frukt & Grönt
AKTEN

NR 4 1996

- Det är mycket på gång när det
gäller vår verksamhet, säger Sigvard Ohlsson, driftschef på logistikenhet Frukt & Grönt i Helsingborg. Förutom att vi hanterar varor som vi alltid har gjort är vi sedan några år igång med blomleveranser till Väst. Vi har även börjat med en del butikspaketerade
direktleveranser till stora butiker.

inom region Väst om butikspaketerade leveranser av det exotiska sortimentet.
I tiden ligger nu att starta om på nytt
med butikspaketerade leveranser till
Kungälv. I första omgången berörs gourmetgrönsakerna, ett 20-tal artiklar. Införsäljningen till butik sköts av DE Kungälv.
Orderna sänds över till Frukt & Grönt,
som expedierar och butikspackar. Går det
bra är det tänkt att det exotiska sortimentet ska komma med i nästa etapp.

- Och nu står vi mitt uppe i det så kallade Fruktsam-projektet med inriktning
bland annat på att vi, om allt går enligt planerna, ska vara inne i handelssystemet
(HS) någon gång på höstkanten nästa år.
Med den inriktningen kan man säga att
Frukt & Grönt är på väg att bli en C-lagerfunktion, med leveranser till både DE
och butiker. Redan när Centrallagret i
Västerås går in i HS kommer man att testa även Frukt & Grönt. Det kan bli fråga
om någon DE med ett visst antal produkter som en förkänning till det som komma
skall längre fram.

Lars-Åke Pettersson

Storbutiksleveranser
- De direktleveranser vi har till stora
butiker idag säljs in av säljare, som finns
på plats här i Helsingborg, förklarar Sigvard Ohlsson. Region Öst har för fem
storbutiker i Stockholm en egen person
placerad här, medan övriga direktförsäljningar ombesörjs av medarbetare hos
Frukt & Grönt.
Utöver de fem Stockholms-butikerna,
som servas direkt sedan i höstas, handlar
det om en handfull butiker inom Syd, som
varit igång i tre år, och 11 butiker på Norrs
område, som får direktleveranser från
Helsingborg.

- Vi sitter på Frukt & Grönt i Helsingborg och säljer direkt till storbutiker inom Norr,
Syd och Stockholm, säger fr v Bente Paulsson, Lena Roskvist och Tommy Åberg.
FOTO: ROLAND CALVÉN

Det är än så länge fråga om tester, men
om allt fungerar väl ska det kunna bli en
viss utveckling av direktleveranserna
framöver. Men man måste gå fram försiktigt så att man hinner anpassa den totala
verksamheten.

Tidskrävande
Rent praktiskt måste sådant som uppställningsplatser, bemanning och rutiner
för att expediera till butik lösas. En stor

skillnad jämfört med den traditionella
hanteringen inom Frukt & Grönt. Så
länge man inte har kunnat lägga om till en
så kallad butiksslinga tar expeditionsjobbet mycket mer tid.
- Med lite samförstånd och förståelse
för varandra ska det nog framöver bli
möjligt att hitta de rätta formerna så att
alla blir nöjda, säger Sigvard Ohlsson.
- Redan 1993 höll vi i tre-fyra månader igång ett test med DE Kungälv

Stor skillnad sälja direkt
till butik från Helsingborg
- Jag tog det som en utmaning att
flytta ner till Helsingborg och härifrån sälja frukt och grönt till storbutikerna i Stockholm, säger
Tommy Åberg. Sedan ett halvår
är han stationerad som säljdistrikt
Stockholms man på Frukt &
Grönt i Helsingborg.
Det började med att man i Stockholm
hade svårt att få upp försäljningsvolymerna på ett antal större butiker. Man uppvaktades flitigt av direktlevererande kon-

kurrenter i Skåne.
Men varför inte möta med samma vapen? tänkte man i Årsta och därmed föddes tanken på att placera en säljare på
Frukt & Grönt mitt i färskvarumetropolen
Helsingborg. Valet föll på Tommy Åberg,
som visserligen ganska nyligen flyttat från
Uppsala till Stockholm, men som ändå var
pigg på att åtminstone under ett halvår
ställa upp, ungkarl som han är.
- Ja, jag tyckte det skulle bli väldigt intressant att pröva om vi skulle kunna förbättra vår försäljning genom att så att säga
sitta placerad mitt i frukt- och grönthante-

ringen, säger Tommy Åberg. Det mesta
av den svenska marknaden, vad gäller importen, går ju över Helsingborg. Här finns
tillgången till aktuell prisinformation, sortiment, kvalitet, utbudspartier, vilka länder som är intressanta just nu osv.

Måste vara på alerten
- Men man får ingenting gratis. Det gäller för mig att ständigt vara på alerten och
dagligen kolla med de olika inköparna hur
läget är. I praktiken har jag hela varuflödet till förfogande och ligger en dag före
vad gäller prisinformationen. En enorm
styrka som "mina" butiker drar fördel av.
- Man kan säga att jag faktiskt i den roll
jag nu kreerar känner mig som nära nog
anställd av butikerna, åtminstone är jag en
viktig förlängd arm i hanteringen.
Den minsta av de butiker som Tommy
Åberg servar med rätt varor har en omsättning på 160 mkr, så man förstår att det
handlar om stora pengar. Därför tycker
han att det är extra trevligt att konstatera
att inköpstroheten nästan gått i taket under det halvår som försöket hittills varat.

"Köper 85 procent av oss"
- Vi är faktiskt uppe i nivåer på 80-85
procent av allt i frukt och grönt-väg som
de här butikerna köper, vilket är ett
enormt lyft jämfört med det lilla de köpte
från ICA i Arsta tidigare.
Mycket beror naturligtvis på hur Tommy sköter sitt jobb, men i grunden, förklarar han, underlättar det åtskilligt att ha
- Genom sin placering på Frukt & Grönt i Helsingborg har storbutikssäljarna hela tiden vetskap om partier, prisförändringar och
kontroll på de varor de säljer, säger Sigvard Ohlsson, driftschefpå logistikenhet Frukt & att ha hela varuflödet under egen kontroll.
Grönt, t h. Övriga fr v är Berne Paulsson, UlfSvanberg och Tommy Åberg.
Att det finns plats på bilarna norrut osv.

- Det är en helt annan sak än att sitta på
DE och ha tillgång till det utvalda sortiment, som av praktiska och nödvändiga
skäl måste finnas där, säger han. Och ser
fram emot att stanna ett tag till i Helsingborg, innebärande bland annat ännu en
storbutik under sina vingars skydd, nämligen Maxi ICA Stormarknad, som öppnar i
Botkyrka lagom till pingst.

Anställda av Frukt & Grönt
Precis som Tommy jobbar Berne Paulsson och Lena Roskvist med försäljning av
frukt och grönt till storbutiker. Med den
skillnaden att de är anställda på Frukt &
Grönt.
- Jag började med detta för halvtannat
år sedan, säger Berne Paulsson. Då fick vi
den första testbutiken på Syd, ICA Magnum i Helsingborg. Därpå följde de båda
Brännborn-butikerna i Ängelholm.
Nu senast har Berne även fått hand om
direktförsäljningen till region Norr. Därmed är han uppe i ett dussintal butiker.
Som en förstärkning har även Lena
Roskvist börjat sälja på storbutikerna.
Främst har hon kontakt med Norr men
kan även stötta på Stockholm vid behov.
- Det är en stor fördel för kunderna att
vi hela tiden befinner oss i närheten av varorna, säger Berne Paulsson. Vi kan bedöma kvalitet, storlek, färger etc vid varans
ankomst, lika väl som vi kan kolla hur pallarna ser ut när de går härifrån.
- Vi kan agera snabbt och sälja av partier, som ännu inte kommit till vårt lager.
Dessutom får vi tidigt reda på om det föreligger leveransstörningar och kan föreslå alternativa lösningar åt butikerna.

Semicadatorn
hjälper
fältsäljarna
i butikerna
På måndag, den 25 mars, är det
premiär för Semica, det nya datoriserade sälj hjälpmedel som samtliga hundratalet fältsäljare inom
regionbolagen, Luxus säljkår och
ICA Special så småningom ska
vara utrustade med. Först ut med
den bärbara Semica-datorn blir
de 14 fältsäljarna inom region
Norr. Den 20 maj går övriga
igång, förutom specialvarusäljarna som startar den 29 juli.
Semica är förkortning för Sälj Egna Märkesvaror till ICA-butikerna och resultatet
av ett flerårigt projektarbete inom ICA
Handlarnas AB. Inledningsvis med försäljningschef Björn Bennström som härförare.
Sedan han bytt arbetsuppgifter har projektet avvecklats i vederbörlig ordning för att
ersättas av en referensgrupp med nye försäljningschefen Björn Hellman som sammankallande.
Men själva utvecklingsarbetet med finslipning och utbildning fortgår oförtrutet
med Ole Jensen, Gunilla Darrell och Eva
Backlund från Säljsystem, HK IT-avdelningen i Kungälv. Dessutom finns Karin
Klum (tidigare Vilén), HK IT Järva, med.
Hon har liksom Ole varit med från början i
Semica-projektet.

Två delar
- I sina bärbara datorer har fältsäljarna
med sig säljuppdrag, det vi kallar för säljcykler, säger Ole Jensen. Säljaren tar orderrader i butiken, som elektroniskt skickas in i
handelssystemet (HS). Som en del i det hela
får säljplanerarna på regionkontoren konti-

Fältsäljarna inom region Norr samlade för en sista finslipning i Semica inför premiären i nästa vecka. Fr v Johnny Rösth, Östersund, Kenneth Pedersen, Sundsvall, Tomas Olsson, Umeå, Anna Sundberg, Östersund, Eddie Jonsson, Sundsvall, Hans Edlund, Luleå, Egon Åberg, Umeå, Lena Alm-Stävlid, Luleå, Åke Strandberg, Luleå, luvor Johansson,Luleå, Gun-Marie Jonsson, Sundsvall,
tillsammans med Semicas utvecklings- och utbildningsansvariga Eva Backlund, Ole Jensen och Gunilla Darrell, HK IT-avdelningen, Kungälv.
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nuerligt rapporter om hur försäljningen går.
- Man kan säga att Semica består av två
delar, varav den som omfattar innedelen av
säljverksamheten, det administrativa arbetet hos säljplanerarna, benämns Semica Office. Det är där som säljplanerarna, centralt
och regionalt, skapar det vi kallar för säljjournaler eller säljcykler och följer upp de
löpande ärendena.

Kan använda Memo
- När man skapar en säljjournal hämtas
information från det marknadsadministrativa systemet (MAS) i HS, förklarar Ole Jensen. Information om artiklarna, priser etc.
När detta är gjort går informationen ut till
fältsäljarnas bärbara datorer, dvs Semicas
säljdel.
Under säljcykelperioden, normalt fyra
veckor, arbetar säljarna med dessa artiklar.

Sven Gustav Axelsson "testpilot":

- Det här blir bra!
Sven Gustav Axelsson, fältsäljare kolonial/djupfryst DE Kungälv, var den som först fick möjlighet att testa Semica påriktigti
butik.
- Ja, jag var så kallad testpilot under ett
antal veckor fram till min semester 1995.1
det stora hela tyckte jag det fungerade bra,
även om det inte var färdigutvecklat i alla
delar. Det kommer att bli ett mycket bra
hjälpmedel i mitt arbete. Man kommer
ifrån en massa pappersjobb. Varje kväll
kan jag sända över order och slipper därmed ifrån den tunga orderregistreringen
på fredagarna, I stället får jag tid över för
annat, exempelvis information inför kommande säljuppgifter.
- För butikerna är det en klar fördel att
orderutskrifterna blir tydliga. Om man tar
en order med spridning över olika veckor
får jag genom Semica fram en utskrift med
automatisk fördelning på de olika veckorna. Butikerna kan sätta in utskrifterna
veckovis i sina orderpärmar och på så sätt
ha bra kontroll på vad som överenskommits. Det finns även tydligt angivet mitt
namn och telefonnummer, liksom uppgifter om butiken. Över huvud taget blir Semica till stor hjälp då jag i kundregistret
kan lägga in vilka dagar som är lämpliga

för besök,
kontaktpersoner i butikerna etc.
- Med tiden får man
vänja sig av
med att inte
i tid och
otid använda papper ^ven Gustav Axelsson,
för
note- Kungälv
ringar utan jobba direkt i den bärbara datorn, säger Sven Gustav Axelsson. Man ser
idag andra säljare som efter avslutat butiksbesök sitter i sina bilar och knappar in,
men det bästa är om man kan göra det under tiden som man förhandlar med handlaren.
- En annan stor fördel med Semica är
den produktinformation, som jag alltid har
tillgänglig och uppdaterad så snart jag har
kopplat upp mig mot kontoret. Vi jobbar
ju med EMV-sortimentet och har därför
stor nytta av att kunna se artiklarna avbildade, med alla behövliga specifikationer
som vikt, hur mycket som ligger på en pall,
leverantör etc. Lokalt kan vi även lägga in
andra artiklar som vi jobbar med, på importsidan exempelvis.

Till stor del handlar det om de egna märkesvarorna (EMV), men det kan även vara andra artiklar. I Semica Office kommer det
fortlöpande fram rapportering om hur försäljningen går. Varje dygn kommer orderraderna in i säljsystemet i HS.
- Vid överföringen av orderrader via modem över telenätet får man även med eventuella nya priser osv automatiskt. Under tiden Semica gör överföringarna kan man gå
in i Memo och läsa av om det kommit några
meddelanden.

Sydost (Kent Gustafsson) samt Luxus (Anders Lundberg). I vecka 17 ska sedan handledarna från ICA Special utbildas.
Inför starten på region Norr i nästa vecka
har fältsäljarna från Luleå, Umeå, Östersund och Sundsvall varit samlade till två dagars utbildning på HK i Umeå. Därefter har
man fått träna på egen hand på hemmaplan
innan det åter var dags för en dags gemensam uppföljning i Umeå. Allt under ledning
av Ole Jensen, Gunilla Darrell och Eva
Backlund.

Utbildning

Fältmässiga tester

Ett antal handledare - en per regionbolag, en för Luxus säljkår och fem för ICA
Specialvaror AB - har utsetts att ansvara för
hanteringen av Semica efter igångkörningen.
- Vi började med att utbilda handledarna
för regionerna Norr (Bengt Persson), Mellansverige (Peter Norlin) och Syd (Tommy
Nilsson) den 18-19 januari, berättar Ole Jensen. Se'n hade vi en uppföljningsdag veckan
därpå. Den 20-21 mars var det handledarutbildning på HK Järva för regionerna Öst
(Thomas Widén), Väst (Lars Lidström) och

Sven Gustav Axelsson, fältsäljare kolonial/djupfryst på DE Kungälv, blev först med
att testa Semica på riktigt förra sommaren.
Därefter har ytterligare fem fältsäljare varit
igång och "testkört". Först var det färskvarusäljaren Staffan Gustafsson, Linköping, i
september och därefter i november fyra säljare samtidigt från ICA Special, Luxus, Borlänge och Umeå för att man skulle få en bild
av hur det fungerade när flera säljdistrikt var
igång parallellt. En situation som ställer speciella krav på systemet.
Lars-Åke Pettersson

Björn Hellman, försäljningschef:

- Med Semica får
vi mer tid att sälja
- Det jag tycker är mest väsentligt är att vi med det här hjälpmedlet kommer att få ännu mer
tid att ägna oss åt rena sälj åtgärder i stället för att behöva lägga
onödig tid på annat administrativt arbete, säger Björn Hellman, försäljningschef, HK Järva.
-1 den bärbara datorn har vi uppgifter
kring kunderna lätt tillgängliga och behöver inte lägga ner onödig tid på att
leta bland kundkort eller telefonsamtal
hit och dit för att få tag på gamla uppgifter. Allt kommer att finnas i Semica-datorn, vilket gör att säljarna kan ägna
ännu mer tid åt att sälja varor i stället.
Det bedömer jag som allra viktigaste.
- Det är också ett väldigt bra instru-

ment därför att vi får en snabbare återkoppling på vad som händer ute på fältet. Både till säljavdelningen och inte
minst viktigt till inköparna. Vi ser vart
varorna som vi säljer tar vägen och har
därmed möjlighet att förbättra leveransförmågan totalt sett.
- Ytterligare en fördel är att säljarna
kommer att ha Memo när de är ute på
fältet så vi mycket snabbt kan få ut meddelanden när det händer något av stor
betydelse, exempelvis prisförändringar.
Idag tar det väldigt lång tid innan vi når
ut till samtliga. Likaså kommer fältsäljarna att snabbare än idag kunna komma i kontakt med medarbetarna på kontoret. Vi sitter ju rätt ofta i möten och
kan vara svåra att nå per telefon, men
Memo håller vi fortlöpande kontroll på
under dagen.

Centrallagrets projektgrupp som tar
med sig synpunkter
från medarbetare
och arbetssituationer
i förberedelserna för
övergången till HS,
fr v Ingela Thunberg, Peter handenberg som är projektledare, Per Aas, Anders Forsberg, Johan
Rösler, Savo Uzelac,
driftschef och Däri jo
Poljak.
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Centrallagret förbereder sig för systembyte:

Projektgrupp drar nytta
av tidigare erfarenheter
I februari/mars 1997 ska Centrallagret, CL, i Västerås, som en av de sista enheterna i IC A-koncernen, konvertera till Handelssystemet, HS.
- Som ett resultat av vad man lärt efter de tidigare PHS-konverteringarna, har man inför det kommande
systembytet bildat en projektgrupp
på Centrallagret, säger Peter Landenberg, projektledare och koordinator i arbetet med att förbereda
Central Logistiks enheter för systembyte till HS.

I gruppen ingår Darijo Poljak, ansvarig
för truckterminalerna, Anders Forsberg,
ansvarig för varumottagningen på special,
Johan Rösler, arbetsledare på expedition,
Ingela Thunberg, orderavdelningen, och
Per Aas, inköp.
Deras uppgift är att tillsammans med
projektledare, arbetskamrater och ITmedarbetare på HK Järva, stämma av
processerna på sina respektive arbetsområden. Strukturen på Centrallagret är annorlunda mot företag inom ICA som redan konverterat eftersom Centrallagret
distribuerar till hela Sverige.
- Det här är ett helt nytt sätt att förbereda sig inför konverteringen till HS, säger

Som ett resultat av ICA Kompetens:

Inköpare utbildas
i ekonomi och logistik
Under våren utbildas inköpare
från hela landet i affärsekonomi.
Det är ICA Utbildningar AB som i
samarbete med Medarbetarutveckling på HK Personal i Järva erbjuder en tvådagarsutbildning i ekonomi under våren vid fem tillfällen
och en tvådagars utbildning i logistik kommande höst.
Behovet av utbildningen kom fram vid
det stora pilotprojektet ICA Kompetens
som pågick under förra året, då kompetensen på avdelningarna för inköp, lager och
sälj kartlades på de tre pilotenheterna DE
Kungälv, DE Umeå och DE Årsta.
- Syftet med den här utbildningen är att
ge en allmän kunskap om ekonomi. Vi börjar med hushållsekonomi, går över till företagsekonomi och knyter ihop kunskaperna
kring ICA-koncernens bokslut, säger Per

Karlsson, ICA Utbildningar AB och ansvarig för utbildningen.
- Allmän kunskap och en helhetsförståelse ska ge en känsla för ICA Handlarnas
ekonomi, och därmed vill man uppnå de
krav som ICA Kompetens ställer på inköpare.
Ett 20-tal medarbetare från samtliga sortiment och från samtliga regioner utom
Norr, deltar vid varje tvådagarsseminarium.
För region Norr pågår diskussioner om en
utbildning på plats i regionen.
- Eftersom det här är en helt ny typ av
kompetensutbildning så bjöd vi in inköpschefer och andra som är ansvariga för inköpare ute i koncernen. De tyckte utbildningen var bra för verksamheten och hjälpte oss
att pusha för den. Många vill gå kursen och
de som redan gått sina två dagar har varit
mycket positiva till den.
En av hemligheterna med konststycket
att lära ut ekonomi på två dagar är att man

Peter Landenberg, som har Centrallagret
på Hacksta som arbetsplats.
- Vid tidigare konverteringar var det ett
fåtal medarbetare som kunde bidra med
synpunkter för enheter över hela landet.
Nu finns det fem medarbetare, tre från lager och två från inköp/order som med stöd
av medarbetargrupper och ledningsgrupp
på ett helt nytt sätt står i ständig kontakt
med IT-avdelningen på huvudkontoret i
Järva för att få vår konvertering så bra och
effektiv som möjligt. Dessutom blir övergången känd och något att se fram emot
för alla medarbetare.
Redan nu är det vissa delar av HS som
fungerar också på Centrallagret. TTCA,

jobbar med färger istället för siffror. Som
exempel används en balansräkning från
ICA Handlarna. Med hjälp av färgerna är
det lättare att omvandla teorin till praktisk
ICA-kunskap.
Ett annat, mycket populärt hjälpmedel är

tidssystemet, är ett, liksom en del av säljssystemet på orderavdelningen.
Än fattas det några enheter i ICAhandlarnas riksomfattande handelssystem, HS. Central Logistik har ansvaret,
med Peter Landenberg som projektledare, att förbereda övriga logistikenheter för
datasystembyte. ST-Göteborg och STHelsingborg är först ut att konvertera i
april i år. Centrallagret och Frukt & Grönt
i Helsingborg konverterar under 1997. De
båda sistnämnda är nu inne i en avstämningsfas som kommer att pågå ytterligare
ett par månader.
Margareta Lindberg

ett företagsspel som deltagarna ägnar kvällen mellan kursdagarna åt.
Spelet går ut på att göra affärstransaktioner på skärmen:
En kund vill köpa verktyg, deltagarna/
miniföretaget resonerar ihop sig till ett

Marianne Sagström, ICA Utbildningar, ansvarar för butiksutbildningar och är den som
leder övningen i företagsspel. Sven Abrahamsson, Magnus Edwardsson och Per Aas är
djupt koncentrerade på att balansera de vita/ljusblå brickornas kassa och kundfordringar mot de svarta brickornas varulager och de mörkblå långa skulderna.

Centrallagret i Västeras:

Medarbetare experter
i projekt om lokal praxis
-Utvecklingen går fort, viktiga bitar kring relationen
arbetsgivare/medarbetare har en
tendens att oavsiktligt försvinna.
- Vi på Centrallagret upplever att
det finns många frågor som vi gärna skulle arbeta med, men tiden
räcker inte till. Resultatet blir att
vi i ledningen upplevs som flaskhalsar, säger Savo Uzelac, driftschef på Centrallagret i Västerås.
Tillsammans med Eva Svensson, personalansvarig, är han initiativtagare till idén
att fånga upp kunniga medarbetare på
hemmaplan för projektjobb:
- För att minska bördan och få saker
gjorda bestämde vi oss för att gå ut till medarbetarna och få hjälp med ett antal projekt.
De projekt vi nu dragit igång är högt prioriterade på listan.
Det visade sig vara stort intresse för projekten som handlar om hur man på Centrallagret ska hantera rekrytering, introduktion, drogtester, förslagsverksamhet,
krishantering och varuflöden.
- De sex som nu arbetar tillsammans i en
grupp och är ansvariga för varsitt projekt,
fick först information om syfte, bakgrund
och mål, och har sedan fem veckor jobbat
på egen hand, tillfälligt bortkopplade från
sina ordinarie jobb.

Ta fram policy
För de flesta av projekten finns sedan tidigare övergripande policys eller mallar för
hur man ska hantera frågorna, och avsikten
med gruppens arbete är att på sikt få fram
en lokal metod, en praxis, för hur Centrallagret med dess speciella förutsättningar
ska hantera dessa frågor.
Till sin hjälp med att ta fram ett förslag
har de dels sin projektvärd som också ingår
i ledningsgruppen och dels Lars Nordgren,
HK IT Västerås. Han är ett slags mentor för
gruppen, har jobbat mycket i projekt och
finns till som bollplank och hjälp med praktiska detaljer som mallar i AmiPro och re-
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ja/nej och beroende på vad de svarar
så räknar datorn ut vad som händer
med ekonomin. Rent praktiskt bygger de, beroende på resultatet i datorn, med färgade plastbrickor så att
de handgripligen ser hur ekonomin
förändras. Vitt för kassa, orange för
korta skulder, gult för balanserad
vinst, osv.
Det gör det lättare att hantera de
givna affärshändelserna så att avkastningen blir god. Ett slags Monopolspel, kan man säga, men mer överförbart till ICA koncernens ekonomi
och till vars och ens arbetssituation.
På köpet lär man sig terminologin
och sambanden mellan de olika ekonomiska delarna i ett bokslut, och
hur de påverkar varandra.
Margareta Lindberg
Just inget lager, stinn kassa, stora
kundfordringar - vad ska vi göra för
att få bukt med de korta orange skulderna och de långa mörkblå skulderna? Mats Norén, Per Larsson och
Sven-Olof Johansson ser fundersamma ut och hoppas på hjälp från kursledarna Per Karlsson och Marianne
Sagström som står och läser på skärmen för att undsätta.

Kring bordet samsas fr v Ronny Persson, Anders Wilhelmsson, Savo Uzelac, Lars Nordgren, Eva Svensson, Peo Karlsson, Kjell Sjögren, Maria Holmberg, Jan Eriksson. Martin Hörberg var sjuk när bilden togs.
FOTO: PER G. NORÉN
dovisning av projekten.

Positiv motvikt
Fem till sju veckor har de på sig att arbeta fram ett förslag att presentera för i första
hand respektive projektvärd, och därefter
för ledningen på Centrallagret.
Alla sex ser det positiva med projektarbetet: en motvikt till sina ordinarie jobb,
som ofta är fysiskt krävande. Man ser att
det är möjligt att påverka, att man kan förändra arbetsplatsen/arbetssituationen tillsammans med andra.

- Skillnaden är total, det är en helt annan
sak att arbeta med det här. Visst blir det
praktiska problem ibland, men vi har hjälp
av våra respektive projektvärdar och Lars
Nordgren.
- Det är skojigt att göra något annat, man
får en helt annan bild av ICA.
Mycket har varit research innan det blev
dags att sortera fram bitar till ett förslag på
hur nya medarbetare ska introduceras.
- Jag har varit på HK i Järva och på företag utanför koncernen och fått idéer och
uppslag.

Introduktion

Rekrytering

Delprojekt Introduktion är Anders Wilhelmssons ansvar.
Projektvärd är Eva Svensson, personalansvarig.
Anders jobbar vanligtvis på varumottagningen, och entusiastisk över sitt uppdrag.

Delprojekt Rekrytering är PeO Karlssons område där Eva Svensson och Claes
Wilhelmsson är projektvärdar. PeO jobbar
på saknat gods och har på sitt sätt bytt ett
detektivarbete mot ett annat, eftersom
hans projekt går ut på att ta reda vilken typ
av människor som man behöver rekrytera
till lagret.
- Ja, det ställs inte så stora krav på yrkesbiten, vi har ju utbildning på plats. När det
är stor arbetslöshet är det viktigt att man
bland sökande med skiftande bakgrund får
fram medarbetare med en attityd till ICA
och jobbet som stämmer med företagets inställning och mål.
Riktlinjerna som nu tas fram ska ligga till
hjälp och grund för arbetsledare när de ska
rekrytera.
- Jobbet är ju tufft och krävande, därför
måste det vara en mening med de frågor
som ställs vid rekryteringen, så att man
verkligen får fram attityder. På så sätt kan
man också ge den sökande valmöjligheten
innan han/hon är anställd.

tion för att man på sikt därmed ska kunna
påverka attityder till droger så att det blir
lättare för den enskilde att välja att ta avstånd från det.

Krishantering
Delprojekt krishantering sysslar Maria
Holmberg med på deltid och ska redovisa
ett förslag före sommaren. Projektvärd är
Kjell Sjögren. Marias arbete syftar till att få
fram handfasta, skrivna direktiv över vad
och vem som ska göra vad när något händer
för att på så sätt undvika kaos vid kriser.
Rutinen ska gälla de flesta områden där
stora och hastiga förändringar påverkar
medarbetare och arbetssituation. Datahaveri, brand och dödsfall är några exempel.
- Alla har vi inställningen "det där händer inte mig eller mitt företag" säger Kjell
Sjögren, därför är det så viktigt att man under de första kaotiska minuterna när något
händer klart och tydligt veta hur man ska
lösa problem.

Min idé
I delprojekt förslagsverksamheten, min
idé, har Jan Eriksson i uppgift att ta fram
ett enkelt sätt att hantera idéer som också
kommer idegivaren tillgodo. Projektvärd är
Savo Uzelac.
- Jag har också varit utanför ICA och tittat på hur andra företag löst den här frågan
och har hittat fyra olika sätt, säger Jan Eriksson som vanligtvis jobbar i smalgången.
Det är bara att ta de bästa bitarna och sätta
ihop ett förslag. Det viktiga är att medarbetarna kan känna att de är delaktiga i företagets utveckling, att deras idéer behandlas och betyder något bra för företaget.

Drogtester

Varuflödet

Delprojekt drogtester har Martin Hörberg med Eva Svensson som projektvärd,
sysslat med.
- Det går ut på att jag ska inventera möjligheter och behov av drogtester och hur de
kan utföras. För att droger förekommer,
det vet man, men det är ett känsligt ämne.
- Att droger inte ska förekomma på jobbet är självklart, säger Eva Svensson. Meningen med projektet är bland annat att hitta rutiner att kunna använda förebyggande.
Att hitta sätt att avdramatisera den process
som ett drogtest innebär, att hitta former
för rehabilitering om det skulle visa sig nödvändigt. Man vill också på ett självklart sätt
få in en känslig fråga som drogtester i ett
anställningsförfarande eller en arbetssitua-

Delprojekt varuflöde arbetar Ronny
Persson, lagerplanerare på höglagret med.
Ove Sundmark är projektvärd. Det handlar
om det fysiska varuflödet genom ICA.
- Idag finns experter på logistik och
marknad, men ingen kan helheten. Vi anser
att de flesta behöver förstå helhetsbilden,
både det fysiska varuflödet och informationsflödet. Först då kan vi vara ICA-handlarnas bästa alternativ.
- Jag har intervjuat alla i hela kedjan från
när en leverantör tar kontakt med varugruppssansvarige på HK, tills den levereras
till butik, säger Ronny Persson.
Margareta Lindberg
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är vi bra på
Region Väst:

- Vi har högsta servicegraden
och omsättningshastigheten
Ett nära samarbete, eller säg hellre samarbete över gränserna, mellan avdelningarna för inköp, varumottagning och expedition, har
gjort att DE Kungälv har de bästa
nyckeltalen i landet för servicegrad och omsättningshastighet,
mätt enligt Benchmarkingmetoden.
Det verkliga samarbetet över avdelningsgränserna initierades på DE Kungälv för drygt ett år sedan, när inköpsavdelningen kom att tillhöra logistiken och då
naturligt fick kopplingen till varumottagning och expedition. I samma veva som
DE Kungälv blev ett av tre pilotområden
för ICA Handlarnas Benchmarkingprcjekt.

Skapade goda underlag
-Att vi då fick gå in som ett testområde
gjorde att vi snabbt skapade underlag och
rutiner för att kunna mäta de nyckeltal

som skulle ingå i Benchmarkingmätningarna och som vi sedan direkt kunde tillämpa i det dagliga arbetet, berättar varuflödeschefen Yngve Rittedal.
- Då kom också automatiskt det samarbete över avdelningsgränserna som är den
verkliga tanken med Benmchmarking,
och som hos oss här på DE Kungälv direkt blev en realitet, fortsätter Yngve Rittedal och pekar speciellt på inköpsavdelningens dagliga kontakter, inte bara per
telefon utan även fysiskt, med i första
hand varumottagningen.
Man spårar också ett mycket flexibelt
arbetssätt mellan just inköp, varumottagning och expedition.
- Några av oss på inköp har också tidigare arbetat på varumottagningen och
känner såväl personalen som dess arbetssätt och rutiner, något som givetvis underlättar, tycker Martin Jonsson, en av fem
medarbetare på D E Kungälvs inköpsavdelning.
Här har man också satt en mycket snäv
bryttid för leveranser; fram till klockan

Varuflödeschefen Yngve Rittedal. tv, har ett sammansvetsat gäng att arbeta med; ståendefr v, Olle Levin, inköp, och Åke Hasselqvist, varumottagningen. Sittande fr v, Åke
Johansson, varumottagningen, Patrik Andersson, inköp, Patrik Emanuelsson, varumottagningen, Martin Jonsson, inköp, Agneta Johansson, inköp, och Ståle Seljelid,
varumottagningen.
FOTO: ANDERS WEJROT
elva kan man ta emot order för utskick
med bilarna under samma dag.
Ytterligare en förklaring till att DE:t
har landets "snabbaste" omsättningshastigheten, vilket också betyder att "telefonerna går varma" på inköpsavdelningen
och lager mellan klockan halv elva och
elva varje dag.

Utbrett samarbete
"Samarbete" är ett ord som ofta nämns
när frågan om DE Kungälvs mycket gynnsamma nyckeltal för servicegrad - 98% -

Olle Levin på inköp har tagit trapporna ner till lagret för att dis- Ytterligare en dag utan knappt några reklamationer på DE
kutera en varuleverans med Patrik Emanuelsson på DE Kungälvs Kungälv. Reklamationsavdelningens
Marit Hansson, tv, och
varumottagning.
Vivie Christiansen blir så glada att man ger chefen för expeditionen Kjell Karlsson en rejäl kram.

Tredje HLU-kullen
Första seminariet för den tredje kullen HL L-deltagare hölls i början på
mars på Friiberghs Herrgård.
Liksom tidigare år är HLU-deltagarna
handplockade från hela koncernen, kursledare och arrangörer är Lennart Strömberg,
SMC, Stockholm, Lars Andersson, Monica
Freijd-Stillberg och Sveneric Johansson,
ICA Utbildningar AB i Västerås.
Under fjärde seminariedagens förmiddag
pratade Roland Fahlin, VD för ICA Handlarnas AB, om ICA och framtiden.
- Jag är övertygad om att ICA Handlarna
kommer att behålla positionen som största
företaget på dagligvarumarknaden, sade
han och berättade för åhörarna hur ägarbilden förändrats historiskt och fram till idag.
Han skissade också på utvecklingen genom
åren och en tänkt utveckling de närmaste

åren. Bland annat talade han om serviceoch sortimentutvecklingen som kan bli
2000-talets stora möjlighet, gränsen mellan
restaurang-och butiksbranscherna kommer
att alltmer överlappa varandra.
Högre Ledarutveckling, HLU inriktas i
huvudsak på ledarutbildning, och som ett
redskap i att lära sig ledarskap i praktisk
handling får de fyra grupperna varsitt projekt att arbeta med projektvärdarna.
- Min grupp har ett oerhört stimulerande
projekt, säger Per Bjerner som arbetar med
EMV och ansvarar för färskvaror och en del
av kolonialsortimentet.
- Vi ska ta fram ett komplett koncept på
Sveriges bästa jourbutikkoncept. Vårt mål
är att när vi är klara med HLU i höst ska vi
ha sjösatt en testbutik, utöver att vi ska ha
ett koncept färdigt.
- Jag tror att jag kan prata för alla på kursen när jag säger att det är ett mycket inspirerande gäng att jobba med. Här får vi en
gyllene chans att träffa alla möjliga männis-

och omsättningshastighet per kolli - 32
byten per år - kommer upp.
- Den kontinuerliga dagliga kontakten
med
transportavdelningen,
enskilda
chaufförer, utlastningsgruppen, inköpsavdelningen, men allra mest med expeditörerna, ser vi som mycket viktig och gör
också att "felsiffrorna" kan hållas nere, säger Marit och Vivie samstämmigt.
- Det vanligaste felen är saknat och felexpedierat, som vi dock för det mesta kan
avhjälpa snabbt, just beroende på att vi direkt vet var vi ska vända oss. Därför tycker vi också det underlättar vårt arbete väsentligt att alla avdelningar i varuflödeskedjan nu sorterar under logistiken, slutar Marit Hansson.
Ett sätt att hålla den här bevisligen så
fina och effektiva
arbetsgemenskapen
mellan avdelningarna, är den avstämningsträff som hålls varje(!) morgon
klockan åtta för alla berörda medarbetare
på logistikavdelningen.
Lars Ericson och hans logistikavdelning
slår sig dock inte till ro med att "toppa
ICA:s Benchmarkingtabell":
-Nej, målet är att ha noll(!) krediteringar. Ett sätt att nå dit är att besöka andra
DE:n och därifrån hämta in erfarenheter,
säger Lars Ericson och visar därmed ett
annat drag, som kanske bidragit till att
1995 blev ett, som Lars själv säger, "kanonår", ödmjukheten inför uppgiften.
Leif Johansson

1996 års kull i HLU och kursansvariga lyssnar till VD Roland Fahlin (t v), kursledare Lennart
Strömberg SMC, Stockholm, Anders Kjelländer. Lars Östling, Peter Brandt, Jan Oldebring, Carina Pettersson, Mats Hemer, Claes Löfgren, Christina Sjödahl, Per Bjemer, Mats Stenberg, Pia
Hamberg, Bernt- Olof Nilsson, Peter Nilsson, Håkan Filipsson, Ann Näslund, Torbjörn Kennerfalk, Fredrik Hultstrand, Anders Olsson samt Sveneric Johansson, ICA Utbildningar AB och
Lars Andersson, ICA Utbildningar AB. (Åke Lundberg var inte med när bilden togs.)
kor inom koncernen. Kursen handlar mycket om ledarskap och har en väldigt tydlig
ICA-profil. Så visst tänker man mycket på
både sin egen roll och framtid.
Kvalitetsstyrning i ICA-butikerna är ämnet för den fjärde gruppen. Anders Kjellander, chef för kolonial/djupfryst på region
Norr ingår i gruppen:
- Det är oerhört viktigt och måste ha hög
prioritet. Det innefattar allt, från det ideologiska i vad ICA-märket står för till detaljer
som hur många procent fett det ska vara i
köttfärs. Vår uppgift är att forma en modell
för kvalitetsstyrning, och innan vi kan göra
det måste vi kartlägga allt som gjorts med
kvalitetsstyrning både internt och externt.
- På Norr omsätter den minsta butiken

160 000 kronor och den största 160 miljoner,
så förutsättningarna är minst sagt olika. Det
är inspirerande att få ett ämne som går att
forma så mycket själv.
- Jag övertygad om att HLU kommer att
påverka mitt sätt att verka i vardagen, det
har det redan gjort, säger Anders Kjellander
som visserligen bara varit anställd i inom
ICA sedan 1994, men praktiskt taget är född
i butik, med en farfar som var handlare och
tjänsteman på ICA Hakon och en pappa
som var handlare.
Övriga projekt är ICA Kundkort, framtid
och möjligheter, samt Information, kommunikation och kontakt med ICA-handlarna.
Margareta Lindberg

PTB-avvecklingen i Arsta
öppnar för rotationssystem
Om en månad ska ICA Östs nya
lagerhanteringssystem vara i full
drift. Hela den gamla "Plocka Till
Band" (PTB) -utrustningen är då
nedmonterad och skrotad och ersatt med konventionell lagerhantering med arbetsrotation, som till
stor del utarbetats av den egna
personalen och som bygger på en
ny form av lönesystem.
Det har kostat cirka 7,5 mkr att skrota
det PTB-system, som installerades för
drygt 11 år sedan ute på Årsta III och som
då ansågs vara ett smått revolutionerande
lagerhanteringssystem; det fanns inget liknande i hela Europa.
- Vi började skissa på en avvecklingsplan för nästan precis ett år sedan, berättar Henrik Holmberg, projektledare för
PTB-avvecklingen.
- Innan årets slut ska vi nästan ha tjänat
igen avvecklingskostnaderna och framöver kunna spara in cirka sex mkr per år,
berättar Logistik- och IT-chefen Basil W
Smith.
- Då har vi dessutom bytt ut hela truckparken och fått en utökad lagerkapacitet
på 2 500 pallplatser.
- Ja, i praktiken fördubblas antalet pallplatser, eftersom vi med PTB-systemet
inte kunde utnyttja platserna till fullo.
Utbytet av hela PTB-anläggningen har
skett parallellt med det löpande lagerarbetet ute på Årsta III och har givetvis varit slitsamt för alla berörda parter.
- Under nästan ett halvår har ju lagerkapaciteten varit starkt nedskuren. Ett 30tal entreprenörer har varit igång med nedmonteringen av bandet, samtidigt som det
ordinarie arbetet skulle skötas. Vi har till
exempel fått nyttja hela garaget för att
härbärgera flera artiklar. Som mest 430 artiklar, säger Basil W Smith.
Ett mått på att PTB-anläggningen verkligen tagit stor plats i Årsta III-byggnaden
är att det krävts 90 containrar för att frakta iväg alla delar av den, eller att den gett
3 000 kubikmeter skrot och 200 kubikmeter grovsopor.

Nytt lönesystem
När rotationssystemet nu börjar tillämpas om någon månad införs också ett nytt
lönesystem för lagerarbetarna; ett lönesystem där effektivitet, kompetens, kvalitet och flexibilitet premieras.

Det nya systemet ersätter traditionella
ackordssystem.
- Det är en särskild arbetsgrupp bland
lagerpersonalen som gett förslag på vilka
moment som ska ingå i rotationsarbetet
och vilka utbildningsbehov som måste tillgodoses, berättar lagerchefen Peter Bolmenstam.
- Gruppen, som började sitt arbete i oktober 1995, har sett över kunskaper och
erfarenhet hos var och en av de 76 lagermedarbetarna. All utbildning har genomförts parallellt med pågående nedmontering av PTB, fortsätter Peter Bolmenstam.
Företagsledningen på ICA Öst och
facket är till stora delar överens om det
nya lönesystemet, där grunden är att man
givetvis ska klara alla aktuella arbetsuppgifter, men också alltid vara beredd att utföra dem.
- Det blir helt klart bättre betalt ju fler
uppgifter man arbetar med, hänsyn då
också tagen till hur snabbt arbetsuppgifterna blir ombesörjda. Kort sagt hur
många kollin i timmen vi får ut till butik,
förklarar Basil W Smith.

Fyradagarsvecka
Totalt ska det kommande rotationssystemet vara uppbyggt kring sju olika stationer, där det är meningen att man ska arbeta på en station under en vecka, nästa
vecka en nya station och så vidare, efter
ett schema, som enligt Thomas Lundgren
utlastare och talesman för den fem man
stora projektgrupp, som utsetts av laserpersonalen, kommer att se ut så här:
- vecka 1, produktionsledning
- v 2, infackning och varumottagning
- v 3, infackning, grov
- v 4, rangering
- v 5,städ- och pallsortering
- v 6, vanlig expedition, grov
- v 7, reserv för inhopp där det behövs
- På prov har vi också planerat att arbeta efter ett fyradagarsschema, berättar
Thomas Lundgren.

Jan Olsson, ICA Köpcenter i Jänta, här i
samspråk med huvudskyddsombudet
Lennart Lundin, räknar med tidsbesparingar i butiken på upp till 20 %, när varorna inte längre skickas ut efter PTBsystemet från ICA Öst.
- Efter att investeringskostnaderna är betalda
kommer vi att
göra besparingar på runt sex
miljoner kronor
per år med konventionell lagerhantering, säger
ICA Östs Logistik- och IT-chef
Basil W Smith.

Succé för
färsk fisk på
Region Syd
- Vi är jättenöjda med butikernas respons för vår satsning på
färsk fisk, konstaterar Region
Syds vd Sven Nederstedt och
chefen för färskvaror Bengt
Dowler.
På knappt sex veckor har 85 butiker
inom ICÅ Region Syd nappat på erbjudandet att beställa färsk fisk från
Smögen Fisk i Bohuslän.
Gör butiken sin beställning till regionkontoret i Arlöv före klockan elva
på dagen, så har man sina fiskleveranser till nästa dag.
-Vi effektuerar beställningarna tre
dagar i veckan, tisdag, torsdag och fredag. Varorna har då kommit till oss
under föregående kväll och vår distributionsavdelning börjar någon timme
tidigare på morgonen för att den färska fisken ska komma med bilarna ut
till butikerna i tid, berättar Bengt
Dowler.
Det är heller ingen risk för lukt i bilarna, då Smögen Fisk mycket noga
förpackat alla beställningar, där de
vanligaste hittills under vintern har varit torskfilé, bergtunga och färska
Smögenräkor.
-Ja, de senare beställs mest till fredagsleveransen, avslöjar Bengt Dowler.

Meny Snabbgross
namnändrar till
ICA Servicehandel
ICA Servicehandel AB blir
det nya namnet på Meny
Snabbgross AB, dotterbolag
till ICA Menyföretagen AB.
Namnbytet innebär en tydligare profilering av bolagets
verksamhetsinriktning, samtidigt som ICA-tillhörigheten
markeras.

Facket: "Arbetsrotation bra"
Från facket hörs bara postiva tongångar om den arbetsrotationsmodell som nu
"står för dörren" på lagTet på Årsta III:
- Vi har faktiskt efterlyst det tidigare;
nu slipper lagerpersonalen flera monotona arbetsställningar vid PTB-bandet och
det lär även bli klart mindre buller, menar
Karl-Johan Kamb, ordförande för Han-

Henrik Holmberg har lett avvecklingen
av PTB och berättar att tidschemat följts
planenligt.
dels på ICA Öst.
Positiva tongångar hörs även från handlarna:
- Nu får vi hela det beställda sortimentet efter samma mönster och slipper
springa runt i butiken för att sortera upp
varor på olika platser. Jag kalkylerar den
tidsbesparingen till 20 procent, säger Jan
Olsson, ICÅ Köpcenter i Järna, tillika
medlem i Regionstyrelsen för ICA Öst,
Personalens projektgrupp för hur arbetsrotationen ska fungera praktiskt på Årsta IIIs som på plats också studerat PTB-avvecklager har träffats kontinuerligt sedan oktober; fr v Thomas Lundgren, Pasi Jylkkä, lingen.
Kjell Ternström, Mauno Virtanen och Esa Siekkinen. Per Jansson var ej närvarande
Leif Johansson
då bilden togs.
FOTO: LÄRS JAKOBSSON

Namnet Meny Snabbgross har gjort
att företaget förväxlats med storbutiker, som allt oftare använder begrepp
som "gross" eller "cash" i sina namn.
ICA Servicehandel AB är ett grossistföretag med en omsättning, som
till ca hälften fördelar sig på varor som
distribueras till kunder respektive
handlas av kunderna i samband med
besök på någon av företagets snabbgrossar. Snabbgrossarna påverkas ej
av namnbytet, men hämtningsverksamheten får allt mindre betydelse.
Servicehandeln innefattar trafikbutiker, kiosker, jourbutiker med mera
som ofta kännetecknas för långt öppethållande och lättillgängliga lägen.

Hög marknadsandel
Totalt svarar servicehandeln i Sverige för ca 20 procent av dagligvaruförsäljningen. När det gäller konfektyr, drycker, tobak, spel och tidningar
är andelen hela 50 procent.
ICA Servicehandel är exempelvis
huvudleverantör till Seven Eleven.
Man driver även de egna butikskoncepten Nära Dej och Matbutiken, som
man erbjuder som marknadsföringsstöd åt lämpliga kunder. I övrigt stöttar man kunderna med utbildning och
tjänster av olika slag.
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Högflygande planer
inför nästa år
Cirka 250 ICA Kortsinnehavare
och 50-talet ICA-medarbetare
blev ivägflaggade av legendariske
"Mora Nisse" Karlsson i Oxberg
den 27 februari för att skida de
tre milen till Mora. Det var första
upplagan av ICA Kort Vasan och
den femte för ICA-personalen —
tidigare Öppet Spår.
"Premiärsegraren" i herrklassen, JanErik Börjesson, Halmstad, fick tiden 1
timme och 46 minuter. Damklassen hemfördes av den i skidsammanhang inte helt
obekanta Åsa Mattsson, Mora; förbundskaptenen för damlandslaget alltså.
Bästa ICA-medarbetare blev Sven Leandersson från ICA Olsson i Älvdalen,
följd av Sigge Högberg, som dagen före
gjorde sin sista arbetsdag på DE Borlänge.
Sigge fyllde nämligen 65 år samma dag
som ICA Kort Vasan kördes.
Bästa kvinnliga ICA-medarbetare blev
liksom 1995 Mona Ottershagen från ICA
Torgås i Lima.

jat planera för 1996 års tävlingar.

Både tåg och flyg
Exponeringen av ICA märket, ICA
Kundkort och delar av produktsortimentet i samband med Tjejvasan, med bland
annat tre halvtimmesändningar på bästa
TV-tid, som sågs av 1 milj tittare, kan
egentligen bara sammanfattas med ett
ord:succé.
Det påstås att all den uppmärksamhet
ICA bestods under dessa TV-sändningar
skulle kosta uppåt 10 mkr i köpt TV-reklamtid.

Segraren i första ICA Kort Vasan, Jan-Erik Börjesson från Halmstad, gratulerades
bland annat av Nisse Nyström, som i sin roll som Gustav Vasa lär vara Moras mest
fotograferade person.

Marknadsföringen intensifieras
De huvudansvariga för såväl Tjejvasan
som ICA Kort Vasan med Öppet spår,
ICA Handlarnas informationschef Anders Hallgren och PR-chefen Peter Wiklander, har redan börjat förberedelserna
för nästa års arrangemang:
- Vi hade givetvis hoppats på större
startfält i ICA Kort Vasan och Öppet
Spår, men samtidigt är vi medvetna om
att vi kom igång för sent med marknadsföring och kringaktiviteter. Något som
ska rättas till; vi har i princip redan bör-

Några av eldsjälarna bakom ICAs Vasaloppsengagemang. Peter Wiklander, t v,
och Anders Hallgren, t h, flankerarfdlCAhandlaren Eivin Johanson och Mora-Nisse
Karlsson.

Herrar Hallgren och Wiklander slår sig
inte till ro med detta, utan vill profilera
tävlingen ytterligare och det med ännu
fler startande, det vill säga ännu fler än
årets 5 648.
- Vi har ett fyraårsavtal med Vasaloppet och hoppas innan avtalsperiodens slut
nå upp till deltagarsiffror i nivå med vad
stora Vasaloppet har, d v s 15 -16 000 deltagare, menar Anders Hallgren.
I planerna för att locka fler deltagare
finns Vasalopps- och flygtåg från Stockholm, Göteborg och Malmö och någon
form av gemensamma inkvarteringar i
Mora, Rättvik och Oxberg med omnejd.
-Visst, kontakter är redan tagna med
både SJ och flygbolag, påpekar Peter Wiklander. På tågen planerar vi för pastaparty
och en egen "vallavagn", där vi ställer upp

med vallningsexperter från Åsarna.
- Eventuellt kommer SJ också att köra
med sovvagnar, så att åkarna kan övernatta i tågvagnarna till rimlig kostnad.
När det gäller flyget räknar vi med att
planen till Tjejvasan körs av kvinnliga piloter.
Innan ICA Kontakten avslutar sin Vasaloppsrapportering för i år kan vi meddela att "Vår Man" från ICA Norr, Erik
Sandemo inte riktigt uppnådde sitt mål
utan gick in på strax över åtta timmar och
att Jörgen Thomasson, Frukt och Grönt i
Uppsala, och Vasaloppsdeltagare tack
vare Memo-annons, körde de nio milen
mellan Salen och Mora på 10 timmar och
4 minuter.
Leif Johansson

Äter till
Karlstad

Åsa Mattsson, Mora, åkte 65-årige Sigge Högberg, DE
snabbast av kvinnorna i ICA Borlänge, blev tvåa i ICA Öppet spår.
Kort Vasan.

Sven Leandersson, ICA Olsson
i Älvdalen, segrare i ICA Öppet spår.

Mona Ottershagen, ICA Torgås i Lima, dametta i ICA Öppet spår.

BingoLotto-vinnarna på plats
Ett femtiotal BingoLotto-vinnare,
som haft turen att "ta hem" ICAhandlamas lådvinst i Sveriges mest
populära T\ -program, fick i år chansen att "Kve" bevittna årets stora Vasalopp.
Vinnarna anlände på lördagen per
tåg eller flyg till Mora och inkvarterades på hotell Lerdalshöjden i Rättvik.
Efter en god middag spelade man
BingoLotto via storbilds-TV.
Efter sändningen var det dags att
krypa till kojs, eftersom väckning var
anbefallt till klockan tre på morgonen. En nödvändighet för att man
skulle hinna ta sig upp till startplatsen
i Berga by vid Salen och följa det
enorma skådespelet med över 14.000
skidåkare i startfältet.
Per flyg hade sent på kvällen Leif
"Loket" Olsson, BingoLottos skapare och ägare Gert Eklund och ytterliLeif "Loket" Olsson följde stora Vasaloppet tillsam- gare ett tiotal personer från Göteborg
mans med BingoLottovinnama. I Evertsberg hjälpte han anslutit sig till sällskapet.
Lars Orsén sälja slut på nästa veckas BingoLottobrickor.
Folkkäre "Lokets" närvaro upp-

skattades inte bara av BingoLottovinnara utan i minst lika hög grad av
all annan publik, vare sig han dök upp
på startplatsen, vid kontrollerna i Risberg och Evertsberg eller i målet i
Mora. Det blev åtskilliga autografer
och avfotograferingar ihop med anförvanter eller vänner. Ständigt med
ett vänligt leende och en önskan om
god tur i nästa veckas BingoLotto.
Innan det var dags att följa målgången i Mora vankades det varm
korv med bröd samt ICA Handlarnas
senap och ketchup vid Christina Orséns ICA-butik i Evertsberg.
Även om det förväntade hastighetsrekordet inte slogs av segraren
Håkan Westin från Graningealliansen (Ångermanland) denna strålande
vinterdag blev det i alla fall en mycket trevlig upplevelse för alla tillresande BingoLotto-vinnare. Ett par från
Skåne ställde till och med upp i tävlingen, men bröt i Mångsbodarna
några mil efter starten.

I mars 1994 kom Hans-Gunnar
Steen från DE Karlstad för att arbeta
som chaufför på D E Örebro och i mitten av februari i år återvände han
"hem" för att fortsätta som chaufför.
Den här gången på Heidenborgs.
Skönt, tycker Hans-Gunnar, som
egentligen aldrig lämnat Karlstad utan
pendlat till Örebro.
Innan han lämnade Örebro blev
han både avtackad och hyllad med
blommor och tavla. Men hyllningarna
gällde inte bara goda arbetsinsatser
under de senaste åren utan Hans-Gunnar Steen är en av de få som idag kan
skryta med att ha arbetat inom ICA i
hela fyrtio år!
På bilden överlämnar driftschefen
Rolf Gullberg tavlan och önskar lycka
till även i fortsättningen. Det hinner
kanske bli femtio ICA-år innan pensioneringen?
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Aktiva västeråspensionärer
sammanfattar
året som gick

Anette Wärnevall tar ett jätteskutt, 22.000 kronor rikare och med greklandsresa t sikte efterframgångarna i TV-frågeleken Jeopardy.
FOTO: LEIF FORSLUND

Anette Wärnevall på DE Borlänge

Blev stormästarinna i
Jeopardy och vann resa
Och så kommer ni ihåg att jag säger
svaren och ni ställer frågorna...
Hur många av oss som sitter hemma på kvällarna och spelar "soff-jeopardy" känner inte igen Magnus
Härenstarns återkommande replik.
Vi våndas och gläds med de tävlande. En som vet hur det känns att stå
där i knapp-pulpeten inför 900.000
tittare är Anette Wärnevall, DE
Borlänge.
Efter mycket tjat från familj och kompisar anmälde Anette sig till Jeopardy. Nästan
ett år och flera uttagningsomgångar senare
var hon klar för start.
Det började med ett frågeformulär per
post och en beskrivning av sig själv. Sedan
kom en kallelse till uttagning i Gävle, dit ett
hundratal människor från Dalarna, Hälsingland och Gästrikland kommit för att först
svara på femtio frågor. Alla som hade 35 rätt
(24 pers.) fick fortsätta med ytterligare femtio frågor.
14 personer var till sist kvar för att genomgå det verkliga eldprovet, TV-inspelningen i oktober, som sedan sändes i mitten
av januari.

Nervöst men trevligt
- Hotellrum var bokat när vi anlände, berättar Anette. Vi samlades en fredageftermiddag för genomgång inför första tagningen klockan nio på lördagen. Det var fin
stämning och vi blev väl omhändertagna.
Magnus Härenstam och alla de andra som
var med vid inspelningen var väldigt trevliga
och vi tävlande blev snabbt kompisar med
varandra. Vi var ju där för samma sak.
Det visade sig att Anette skulle komma
att delta första gången i den sändning som
var planerad att gå onsdagen den 17 januari.
- Det var väldigt nervöst, mest före och i
"mellanakten" då Magnus Härenstam pratar lite mer personligt med var och en. Under själva tävlingen kändes det lugnare. Då
tänkte man inte så mycket på kameror och
allt runt omkring - då var det tävlandet som
gällde. Men visst var jag Ute feg ibland och
lät bli att trycka på knapparna, fast jag
egentligen kunde svaret men var lite osäker.
Anettes man, äldste son och svägerska
satt bland publiken och höll tummarna och

det måste de gjort ordentligt för första kvällen avgick Anette som stormästarinna med
22.200 kronor i vinst.
Andra kvällen, 18 januari, svek modet inför slutfrågan och hon vågade inte satsa tillräckligt friskt.
- Ämnet var Renässansen, suckar Anette,
vem vågar satsa på det?
Men frågan visade sig vara lätt. Anette
kunde svaret men fick trots allt nöja sig med
ett andrapris.
- En greklandsresa är inte så illa det heller, tycker Anette, som ger sig iväg till Kreta
i oktober.

Höll hemligt
Hur blev reaktionen när detta visats i TV?
- Det blev naturligtvis en hel del prat om
det på jobbet. Jag hade inte berättat för någon att jag skulle vara med, så det kom som
en överraskning för alla. Många gratulationer kom, till och med via Memo. Det var väldigt roligt!
Hur blir man så allmänbildad att man klarar av en sådan mängd skiftande frågor?
Man kan göra som Anette, tycka om att läsa
mycket, både böcker och tidningar. Gäma
titta på sport på TV, framför allt ishockey.
Hennes reseintresse har säkert också varit
till stor hjälp. Favoritresmålen är England
och Spanien.
- Vi har varit flera gånger i England, där
vi gärna tågluffar eller åker runt med bil. Bil
och tåg är också det som gäller när vi ser oss
om i Spanien. Och så har vi Mallorca, dit vi
reser då och då.

ICA-pensionärerna i Västerås avhöll
sitt 17:e årsmöte den 22/2 i den gästvänliga Hakonsgården. Omkring 60 medlemmar var närvarande. Gösta Brissman höll
i klubban. Enligt styrelseberättelsen är
medlemsantalet 314, varav 166 har deltagit i en eller flera aktiviteter. Mötet inleddes med parentation över nio avlidna
medlemmar.
Harry Lööv omvaldes som ordförande.
Även övriga ordinarie styrelseledamöter
omvaldes, nämligen Gert Unnerby, Lennart Swenson, Aina Holm och Johan
Godo. Maj Britt Wendel nyvaldes som
suppleant efter May Vongheer, som undanbett sig omval. Revisorerna omvaldes,
likaså övriga funktionärer. Dock kompletterades besökskommittén, som fick Maj
Britt Wendel till sammankallande. På den
posten har May Vongheer utfört ett fint
jobb som "sjukbesökare".
Föreningen har även ett socialt intresse
som innebär hjälp till en SOS - barnby i Indien, där också vårt fadderbarn bor. Idén
tillkom efter en penninggåva av Carl Hakon Swenson. Den har nu formerats genom lotterier och gåvor till 47.000 kronor.
Föreningens ekonomi är även i övrigt god.
Vi måste också nämna något om vad

berättelsen innehöll om vårt program under året. Det började med vårt 15-årsjubileum med 100 deltagare. Under våren besökte vi Brandkåren, gjorde en resa till
Eskilstuna och grävde i stadens historia
med bl a Rademachersmedjorna och
drack kaffe på det fantastiska kafé Solrosen. Det stället rekommenderas!
När sommaren kom gjorde vi en tur på
Göta Kanal och en trevlig båtresa till Birka på Björkö i Mälaren. Hösten inleddes
med resa till Ytter Järna och därvarande
Antroposoferna och till Guldrummet i
Historiska Museet i Stockholm. Ytterligare en Stockholmsresa med 80 deltagare till
Sound of Music. Det traditionella julbordet på Lövudden avslutade året. Sammanlagt har vi haft 14 välbesökta program under 1995.
ICA-direktören Lars Persson medverkade vid förra årsmötet och den nyss pensionerade ICA-informationschefen Roland Danielsson vid ovanstående årsmöte.
I kåserande form fick vi oss mycket till livs
från de tidigare "hemliga rummen". Tack
för det!
Till sist en hälsning till kända och okända ICA-pensionärer runt om i vårt land.
Harry Lööv

Bertil Åkerlind går i pension
Bland tidigare
och nuvarande arbetskamrater som
tackade av
Bertil Åkerlind, l mitten,
Inför hans
pensionering
märktes Gösta
Brissman, t v,
och Birger
Jarl Persson.
I 32 år har Bertil Åkerlind, Förvaltningsområde Kontor och Lager inom ICA
Fastighets AB, varit med och byggt ett 20tal distributionsenheter.
Han anställdes av dåvarande ICA Hakons vice VD Nils Erik Wirsäll 1964.1 samband med ICA 90 fick han ansvar för samtliga ICA-partifastigheter inklusive Menyföretagen.
- Det har varit händelserika år, fyllda av
både expansion och avvecklingar som en led
i^ senare års omstrukturering, säger Bertil
Åkerlind. Inte minst under 1970-talet byggdes det mycket nytt. Det hände att vi faktiskt färdigställde ett par distributionsenheter per år.
Som "kronan på verket" framhåller han

Centrallagret i Västerås. En byggnad till volyminnehållet lika stor som Globen i Stockholm och med plats för 50.000 pallar.
Även om han nu formellt, som han säger,
"tar steget in i veteranklubben", så kommer
han fortsättningsvis att slutföra en del specifika arbetsuppgifter. Exempelvis handlar
det om den nu så aktuella elomregleringen,
där alternativa leverantörer kan komma
ifråga.
Bertil Åkerlind har avtackats av ledning
och medarbetare inom ICA Fastighets AB
och Centrallagret. Vid en särskilt arrangerad middag på Hakonsgården gladde han sig
åt att före detta arbetskamrater som Birger
Jarl Persson och Gösta Brissman hade möjlighet att närvara.

Riktig 1C A-familj
I väntan på den hägrande greklandsresan
rullar vardagen på som vanligt. För Anette
innebär det bland annat jobbet på DE Borlänge sedan 14 år tillbaka.
- Jag har hunnit med en hel del under de
här åren, men sedan 1990 köper jag in färskvaror och har hand om fakturorna. Närmast
dessförinnan var jag på ICA Ekonomibyrå.
Inte bara Anette arbetar på DE Borlänge. Som arbetsledare på chark och färsk
hittar vi hennes man Ove Henrysson och
Anettes två söner Daniel, 21 år, och Peter,
20 år, är också välbekanta ansikten här, eftersom de brukar hoppa in som vikarier under semestrar och även vid andra tillfällen
när det behövs folk.
Asta Linnaeus

Rimi Svenska AB söker

DRIFTCHEF RIMI-BUT1KER
Rimi Svenska AB, Solna
Sista sökdatum 29/3

Jeppsson & Co AB söker

SÄUARE
Marknad, Stockholm, Ärsta
Sista sökdatum 31/3

NÄSTA NUMMER

18/4

"Jag har aldrig
jobbat så hårt"
Tommy Gustafsson,
ICA Öst, om tiden som
superanvändare för PHS
Han är utbildad elingenjör, men
har aldrig jobbat i yrket. I stället
har det till dags dato blivit 25 år
på ICA Öst, varav tre år som utlånad till ICA partihandel i
Bromma och där som starkt drivande kraft under hela projektoch genomförandearbetet med
det världsrevolutionerande handelssystemet PHS, som efter
många våndor kunde tas i fullt
bruk förra våren.
Vi talar om en av PHS-projektets två så
kallade superanvändare, Tommy Gustafsson, 46, som under en treårsperiod arbetat
med ICAs genom tiderna största datasatsningen - kostnad 500 miljoner kronor - i
arbetspass som inte precis var åtta timmar
om dagen.utan snarare kunde liknas vid
en hårt pressad jourläkares tjänstgöringstider.

Gått den långa vägen
- Ska jag börja arbeta som elingenjör,
eller ska jag lyssna om det finns något jobb
på ICA Ost, där pappa nu har varit i 34 år?
Två frågeställningar som fanns i Tommy
Gustafssons huvud när han ryckte ut från
militärtjänsten våren 1971.
Det blev ICA och det blev de mest skiftande arbetsuppgifter innan Tommy hamnade på distributionsavdelningen med
mycket data- och PC-jobb, vilket bland
annat ledde fram till att han tillsammans
med Peter Landenberg, C-lagret i Västerås, valdes ut att tillsammans med externa
konsulter få det ansvarsfulla uppdraget att
ersätta ICA-koncernens tre separata stordatorer och dess olika artikelnummer med
ett enda rikstäckande system.
En grannlaga uppgift, som skulle visa
sig ta tre år i anspråk, fram till ett totalt
och gnisselfritt genomförande; två år längre än lagd tidsplan och därmed också två
års längre bortavaro från det ordinarie arbetet på ICA Öst och också två år med
mindre tid för fru och tre barn hemma i
Kungsängen, norr om Stockholm.

Började som chaufför
- Ja, att jag haft de mest skiftande jobb
inom ICA Öst stämmer väl, säger Tommy
Gustafsson. Jag "debuterade" som chaufför. Sedan har jag varit expeditionsledare,
varit ansvarig för transporterna, arbetat
på fastighetsavdelningen, innan jag kom
till distributionsavdelningen, och så nu, efter projektuppdraget med PHS, verkar
som IT-samordnare.
På dataavdelningen fick Tommy Gustafsson syssla med det som var något av
en hobby och, är man då, som Tommy
också alltid är, helengagerad i de uppgifter man för stunden har, så blir man också en mycket duktig och efterfrågad yrkesman.
- När ICA sökte efter några interna
kandidater för att arbeta ihop med mer
expertinriktade datakonsulter under
PHS-projekteringen så deklarerade jag

mitt intresse och fick också uppdraget,
berättar han.

"Rätt person"
Varför fick då "långvägaren" inom
koncernenen och den icke formellt datautbildade Tommy Gustafsson jobbet,
som bland annat innebar utbildning av
handledarna på alla regioner.
Weine Wedin, idag chef för medarbetarutveckling inom ICA, var med vid rekryteringen och minns mycket väl varför
valet föll just på Tommy Gustafsson:
- Även innan
hans
formella
ansökan kom in
hade vi ögonen
på Tommy. Han
uppfyllde nämligen mycket väl
Tommy Gustafsson omgiven av sina medarbetare i IT-teamet
de tre huvudkriute på Årsta; sittande fr v, Johnny Sellbrand och Niklas Kosterier vi krävde
kela. Stående fr v, Bård Kristoffersen, Tommy själv och Peeav den presumtiterJöers.
ve superanvändaren inför PHStröskeln till vil- Men det är fortfarande lika spännangenomförandet,
lan i Kungsäng- de och framför allt vitaliserande att få leda
nämligen dokuen på söndags- vårt IT-team här ute i Årsta.
menterade yrkvällen vid tioti- Vi har många vitt skiftande arbetskesmässiga kvaden..
uppgifter som ska lösas. När jag sedan
lifikationer, inPå intervjua- som mina närmaste medarbetare har kiltresse och nyfirens givna följd- lar som är 10-15 år yngre än jag själv, så
kenhet för tekfråga om Tom- blir det automatiskt en nytändning, utnik- och datafråmy fortfarande vecklar Tommy Gustafsson.
gor och så,
är gift, ges ett jaMer tid till familjen
mycket viktigt,
kande svar, med
att besitta sociatillägget:
Datorer är alltså inte längre Tommy
la kvaliteter och
-och med sam- Gustafsson hobby. Den andra tidigare
lätt kunna hantehobbyn, fotografering, ägnar han dock
ma fru..
ra olika männisfortfarande en viss tid åt, men framför allt
Tester och
kor i grupp, samär det familjen som gäller.
manfattar Weine
- Självklart känner jag att familjen förfaktaWedin.
summades vissa perioder under PHS-proNu ägnar Tommy Gustafsson nästan all fritid åt
insamling
jektet och det försöker jag rätta till med
Tommy Gus- familjen. Här är alla samlade för att titta på
tafssons brinnan- mellankillen Davids bandymatch.
ICAs PHS- att jag numera nästan aldrig arbetar över
de dataintresse
system, som un- och har helgerna "rena". Den,fritiden kan
också behövas när man ser barnens fritidparat med engader vissa skeden
gemang och lojaav installations- saktiviteter.
litet för jobbet, betonas också med skärpa tiden till och med följdes av utländska
Båda sönerna - Marcus, 1% och David,
av ICA Östs logistikchef idag Basil W branschtidningar, fordrade alltså långa
13, - är intensivt engagerade i bandy. Även
Smith.
förberedelser. Tester av regionernas be- Ii 11flickan.Hanna,ll, ska följas till träningfintliga program och faktainsamlingar var ar och matcher. Här står handboll och inMåste lämna fruns 40-års fest
tidskrävande och besvärliga arbetsmo- nebandy på programmet.
Lyckliga ja, var det bara en ära och ro- ment under inledningsskedet.
Så flera kvällar i veckan och nästan alla
ligt att få arbeta med införandet av ett
helger går åt till att skjutsa barnen till oli-Utbildning av aktuella handledare
enda rikstäckande partihandelssystem?
ka sportaktiviteter och givetvis även att
gavs också stor prioritet för att systemet
-Ja, för det mesta. Men samtidigt var skulle kunna tas i bruk med inte alltför följa deras framfart på planerna i Stockdet ju inte mycket annat än jobbet som
stora komplikationer i startskedet, säger holm med omnejd. Här har ju mellangrabgällde under de här dryga tre åren, både Tommy Gustafsson, innan det så var dags ben David redan utmärkt sig, med spel i
Stockholms stadslag i bandy och som
när man fysiskt var på plats, antingen då i för konvertering till 1:0 i Östersund och
medlem i utvecklingsgruppen för pojBromma eller ute på någon av regionerna
Umeå.
klandslaget i golf.
och i tankarna hemma, där jag alltid också
Alla inom ICA-koncernen vet ju att det
skulle stå till tjänst under beredskap.
fanns vissa "födelsevåndor" med det riksSå inte behöver Tommy Gustafsson ha
- Något som jag verkligen fick kännas täckande PHS-införandet, speciellt då just
några fritidsproblem trots att "PHS-tivid när vi hade 40-års fest för min fru, i Österund och Umeå. Något som innebar den" är över. Och får han det ägnas den timinns Tommy.
att det också måste utföras vissa rekonver- den åt underhåll av den egenhändigt byggda villan och fru Eva, för att kanske kom- Då ringde man från Bromma klockan teringsarbeten.
pensera något för den där 40-årsfesten..
tre på lördagsnatten och behövde mig där
Fortfarande stimulerande
och så en och annan tanke på slumpen i
på plats direkt för att korrigera några faktainsamlingar. Jag beställde en taxi och sa
De tunga perioderna under PHS-infö- sitt yrkesval; att han nu är inne 26:e år på
till frugan och övriga festdeltagare att jag randet har inte minskat Tommys datain- ICA men att det fortfarande är långt till
snart skulle vara tillbaka.
tresse. Däremot utgör det inte längre sam- pappa Arnes totalt 57 år(!!) inom koncer- Snart är ju ett relativt tidsbegrepp, vil- ma lockelse att sitta hemma i arbetsrum- nen.
ket för mig innebar att jag åter steg in över met och bygga datorprogram på fritiden.
Leif Johansson

