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Följ hur en ny

MAXI
ICA Stormarknad
växer fram

Sidorna 6 till 9

ICA Ekonomibyrå AB
firade 50 år med
Öppet Hus över
hela landet
Hur jobbar ekonomibyråfolket?
Vilka är de? Vilka militär dem?
ICA Kontakten besökte ICA
Ekonomibyrå AB i Goteborg i
samband ined jubileumsfirandet,
där det gavs en allsidig information om "Byrån" och fick dessutom följa det dagliga arbetet ute
på fältet med besök hos ICAhandlare Håkan Andersson, ICA
Matmarknad i Falkenberg.
Sidorna 14 -15

Stark reaktion
på projekt om
drogtestning
Droger är en relativt ny företelse i arbetslivet. I dagarna redovisades en utredning om hur
problemet kan lösas. Inom koncernen pågår också diskussioner
som en följd av den policy som
togs kring årsskiftet.
Sidorna 12 -13

- Klarar jag att klättra högre än så här, tycks Raimo Jylkkä undra. Erika Nordqvist
assisterar medflera dnckabackar.

Vildmarksliv som
svetsar samman och
skapar bra laganda

FOTO LEIF JOHANSSON

100 lagerarbetare, uppdelade i fyra
lag från ICA Öst, har under några
dagar ägnat sig åt bergsklättring, lingång över vatten, klättring på staplade drickabackar och liknande "Fångarna på fortet-aktiviteter" i Sörmlands-skogarna.
Allt i syfte att stärka gemenskapen
och ge team- och arbetskänsla inför
det nya rotationssystemet på Årsta,
som invigs den 28 maj.
Läs mer på sidan 5

Lennart Lundin
hemma igen
efter två
Maratonlopp
på 14 dagar.
Boston och
Miami
Sidan 10
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Sanslös öltraf ik
över Sundet

N

u går det med stormsteg mot da med ölbacksreturer och kassar och vässommaren, även om kylan kar bräddfyllda med tomglas.
länge envist bitit sig kvar över
Någon överfart blev det inte förrän ett
större delen av landet. För- par färjor senare, därtill var vänthallen
hoppningsvis ska den ge med alltför fylld med folk som trängdes och
sig så att vi får uppleva en härlig Sverige- sakta men säkert köade sig fram mot insommar med varma, soliga dagar i år ock- släppet.
så.
När solen gassar och svetten rinner där
n timme senare, efter ett kort strandvi befinner oss på uteplatser, balkonger,
hugg i utlandet, dit vi mellansvenbadstränder eller i båtar, kan det vara
skar och norrlänningar väl fortfaranskönt att läska sig med en kall öl. En vana, de räknar Danmark (hur det är med sörsom blivit alltmer utspridd bland gemene länningarna vet jag inte, dom verkar ju
man/kvinna i vårt avlånga land.
kunna åka när det passar för sin dagliga
Tänk så tiderna har förändrats. Jag nödtorft, förlåt ölbunkring...) skulle jag
minns i min bleka ungdom, som tonåring i åka tillbaka över sundet. Var ute i god tid
mitten av 1950-talet i min uppväxtstad på terminalen i Helsingör och fick från
Härnösand, hur ICA-butiken i kvarteret bästa utsiktsplats en trappa upp, där infråntogs sina rättigheter att sälja vanlig släppen äger rum, uppleva ett rent sanssvagpilsner, dåtidens starkaste dryck som löst skådespel.
fick säljas utanför Systembolaget, därför
Ganska snabbt fylldes väntsalen med
att en nitisk kund med säte i sociala nämn- hemvändande ölköpare och, förallandel,
den sett hur en pojke fått köpa två "öl- även en del andra "vanliga" resenärer.
blask" - ja, så smakade det faktiskt - till sin Men huvudintrycket kvarstår: att se alla
pappa.
dessa, ofta yngre män och kvinnor, som
Det var säkert korrekt hanterat utifrån kom släpande på sina tvåhjulskärror av
lagskriften, men vilken diskrepans mellan stora och små format och med både två,
orsak och verkan. För butiken var det en tre, fyra, fem ja faktiskt hade inte en kille
svår nesa, eftersom den manliga kund- fått plats med sex helbackar med öl på sin
kretsen "krävde" sina pilsner till middags- extraförlängda gaffelkärra...
maten och man nu blev hänvisad till andra
Som tur var fanns en liten hiss att tillgå
butiker i en tid, där det inte var lika lätt för mellantransporten upp till väntplanet,
som idag att transportera sig längre men för de allra flesta var det att ta rullsträckor.
trappan.Men det bar sig inte bättre än att
Dessutom gav det i vårt villakvarter det snart var igenkorkat med folk som feännu ett tag underlag för en fortsatt hem- brilt försökte ta sig av rulltrappan, som
försäljning av drycker från den ambule- fortsatte att mata på med ännu flera mänrande bryggarbilen, som under denna tid niskor, ölkärror, barnvagnar överfyllda
var satt under hårdnande konkurrens från med backar och ölkassar (barnen dinglade
dagligvarubutikerna.
och skrek på mammornas axlar).
Till slut utvecklades situationen till rent
åja, det redde upp sig så småningom kaos, folk och bagage föll baklänges i rullför handlare BUlström och därefter trappan likt en dominoeffekt. Som åskåvet vi också att dryckes- och försälj- dare blev man smått chockad innan en tillningsvanorna förändrats en hel del. Med rusande vakt kunde få stopp på rulltrapen period av mellanöl och lokala försök pan och eländet.
med starkölsförsäljning som exempel.
Ännu har vi inte sett sista kapitlet på detäl ombord tog jag sikte på ett ungt
ta med tanke på vad som kan hända inom
par med två kärror och totalt 10 ölramen för EU-medlemskapet.
backar förutom en del andra kassar
Här tänker jag dock avsluta med att be- (det finns ju även annat drickbart som
skriva ett vulgärexempel på hur det kan se säljs billigare i Danmark) och undrade lite
ut, när suget efter starkare ölsorter kom- försynt om man "var i restaurangbranbineras med en alkoholpolitik som leder schen".
till enorma prisskillnader.
- Nej, det är för privat bruk, svarade den
Härom veckändan var jag på hastigt be- förväxte tonåringen artigt. Men allt drick sök i Helsingborg för att följa konverte- at går inte åt ikväll!
ringen av senaste HS-versionen på SamVisst kunde han erkänna att det var lite
lastningsterminalen där (mer om detta i jobb med att få hem ransonen.
nästa nummer). Vid lunchtid på lörda'n
- Men å andra sidan, det känns desto
bestämde jag mig för att göra en snabbvi- härligare sedan då man kan skörda fruksit i Helsingör. Tänkte åka med 11.50-fär- terna av slitet! Då får man välförtjänst lön
jan. Men redan på väg mot den tjusiga för mödan, sa' han och tog ett rejält tag om
hamnterminalen började jag ana oråd.
skacklarna för att börja dra iland sitt lass.
Det formligen vällde in folk - gamla
som unga, barnfamiljer och pensionärer och nästan alla mer eller mindre överfyllLars-Åke Pettersson

E

Massiv Lotus Notessatsning inom ICA
Systemstödet, LNS, där det finns represententer från ICA centralt och alla regioner - på vissa håll två represententer.
I dagarna - den 8-9 maj - ska de sista
personerna vara utbildade i det lokala
Lotus Notes Systemstödet, där den viktigaste informationen är replikering, säkerhet i Notes och problemlösning.
LNS kan ge hjälp på många områden
Represententerna inom LNS har redan utarbetat ett antal förslag för hjälp
till Lotus Notes-användarna, såsom databaser för administrationshjälp, ICA
Kunskapsdatabas, Lotus Kunskapsdatabas.
Ett stort ansvar för att Lotus Notesutvecklingen inom ICA kommer igång
ordentligt har de 42 handledarna, där
det finns represententer från HK-funktionerna och regionbolagen.
Det är handledarna, tillsammans
med Lisa Björk och Lena Thorell, från
Kontorssystem inom HK Logistik, som
har det direkta utbildningansvaret, i
första hand då grundutbildning i Notes
till slutanvändaren, men även ge support och användarstöd och stå som kontaktperson till den Lokala Notes
Systemstöd.

Med så kallade applikationsägare - databasansvariga för till exempel personalhandbok och
om världsinformation - systemstöd och handledare ska nu Lotus Notes, datasystemet för informationsdelning och tillgängliggörande av information, bli
ett dagligt arbetsredskap för
merparten av IC A-medarbetarna, såväl på HK som ute på regionerna.
Samtidigt blir Ann-Britt Löfgren ansvarig systemägare för Lotus Notes efter Tommy Johansson som lett programmet under "pilottiden".
Vid den upptaktsträff, som på sikt
ska leda till att Lotus Notes ska bli ett
vedertaget arbetssätt för de flesta medarbetare inom ICA-koncernen, fick
varje ägare - totalt finns det 24 personer
som har den behörigheten - presentera
sina applikationer, där det förutom personalhandbok och omvärldsinformation också kan nämnas säkerhetshandbok och projektkatalog.
På upptaktsträffen drogs bland annat
också upp riktlinjer för det fortsatta arbetet för applikationsägarna, vilket utbildningsbehov i applikationer som föreligger och information till användare
och handledare, via det Lokala Notes

Fotnot: Enligt Svenska akademiens
ordlista betyder applikation påloggning,
tillämpning, broderi med mönster av påsydda tygbitar o d
Leif Johansson

för konfektyrprojektet med Mellansverige som testregion. Projektet beräknas
pågå ett år.
Christina Moberg, som återkommit
från föräldraledighet, vikarierar för Staffan under hans medverkan i konfektyrprojektet, vilket innebär att Therese Östling kvarstår ytterligare ett år som vikarie för Christina.
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ICA Handlarnas AB

ICA Handlarna Sydost AB

HK Detaljhandel
Christian Wijkström har tillträtt en befattning som ansvarig för områdesbutiker.
Ingeborg Wängestam har anställts som
Space Managementkonsult.
HK Marknad
Kent Wennberg tillträder som varugruppschef för Varma drycker/Djurmat.
Tillträdesdatum är ännu ej fastställt.
Kent arbetar idag som aktivitetsplanerare på RB Väst.
HK IT och Logistik
Daniel Chegini har anställts som miljötekniker.

Ekonomi och personal
Perolof Simon har utsetts till personalchef. Befattningen tillträdes tidigast den
1 juni. Perolof kommer närmast från
Postens regionkontor i Växjö, där han
varit personalchef sedan 1993. Dessförinnan har han varit personalchef på ASG
i Växjö.

ICA Handlarna
Mellansverige AB
Marknad
Staffan Jansson, aktivitetsplanerare,
har per den 1 maj tillträtt som ansvarig

ICA Ekonomibyrå AB
Stockholmskontoret
Karin von Plätten har börjat som konsult. Karin är civilekonom och kommer
från en annan revisionsbyrå.-.
Uppsalakontoret
Thomas Olofsson har anställts för att
bland annat arbeta med marknadsföring
och tillsammans med Staffan Bernrup ta
hand om ansvaret för kontorets kunder.
Thomas är civilekonom och har tidigare
arbetat på Skattemyndigheten.
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Positivt för ICA-anställda i Skövde:

Klart att DE-fastigheten
blir köpcentrum!
Med en överväldigande majoritet
- 53 röster för och endast 6 emot har kommunfullmäktige i Skövde
vid sitt aprilsammanträde antagit
en detaljplan, som innebär att
hela nuvarande DE-fastigheten
med den i sammanhanget träffande benämningen Köpmannen kan
upplåtas för detaljhandelsändamål.
Därmed har hoppet om nya arbetsmöjligheter för de kvarvarande ICA-medarbetarna på DE Skövde fått en ordentlig
knuff i rätt riktning.
Det var i förra numret av ICA Kontak-

ten, som vi uppmärksammade Skövde-situationen och att de 20-talet berörda medarbetarna hade stora förhoppningar om
att kommunen skulle godkänna en planändring så att fastigheten bland annat
skulle kunna ge plats för en MAXI ICA
Stormarknad. Ett mål som länge även föresvävat etableringssidan inom ICA
Handlarna Väst AB.
- Vi är långt framme i vår projektering
och kommer nu att ta in anbud på byggnationen. Såvida det inte blir några överklaganden så planerar vi byggstart den 1 september, säger Mats Herner, etableringsansvarig i Kungälv. Omkring ett år därefter ska allt kunna vara klart.
Utöver en MAXI-enhet på ca 8.000

Shel I valde ICA Servicehandel
- Vi sökte en i alla avseenden
bra leverantörspartner och fastnade för ICA Servicehandel
AB.
- Det är alltså inte bara en ekonomisk
fråga utan i väl så hög grad en fråga om
kvalitet när man bestämmer sig för vem
man ska samarbeta med under en så
lång tid som fram till utgången av detta
sekel.
Det säger Lennart Nilsson, category
manager inom Svenska Shell och ansvarig för affärsutveckling i butikskedjan,
med anledning av att företaget valt ICA
Servicehandel som rikstäckande grossist, till att börja med för de närmaste
3,5 åren.
Svenska Shell är på stark offensiv
och investerar ca 900 mkr de kommande fyra åren för att utveckla det rikstäckande servicestationsnätet till en

modern detaljistkedja. Med inriktning
på ny profil, bekvämlighet och service.
Bland annat har man lanserat profilen
Select med ett utvalt sortiment av fastfoodprodukter.
Det är i samråd med sina Shell-handlare runt om i landet, som Svenska Shell
bestämt sig för att samarbeta med ICA
Servicehandel. En fjäder i hatten för
VD Anders Nilsson och hans medarbetare, som en längre tid målmedvetet
jobbat för att ro den här affären i hamn.
Uppskattningsvis innebär det leveranser till ett värde i grossistledet av ca 300
mkr per år.
Utöver varudistributionen innefattar
avtalet även samarbeten på flera områden som utbildning, fastfood-utveck
ling, specialvaror och miljö.
ICA Servicehandel har med den
höst tillkommande anläggningen i Lin
köping 14 enheter spridda över landet.

Gasbilen ställdes ut
på ICA-stämman

kvm är det planerat för ett antal butiker
med inriktning på volymhandel, som man
valt som benämning. Avsikten är att försöka undvika så att det dyker upp butiker,
som på sikt ska konkurrera ut och därmed
utarma den etablerade handeln inom
Skövde centrum.
Exempel på volymhandel kan i Skövdefallet vara branscher som radio-TV, blommor, bildelar etc. Men det är inte klart
ännu hur det nya affärscentret kommer att
se ut innehållsmässigt. Ca 7.000 kvm fackhandel av olika slag kommer det i alla fall
att bli som bra komplement till MAXI
ICA Stormarknad.
Lars-Åke Pettersson

ICA Kort
öppnar
talsvar
• Nu utvidgar ICA Kort i Borås sin
kundservice. Från den första juni öppnar talsvar dygnet runt och dit kan
man ringa på telefon 033-47 47 40.
Samtidigt ändras öppettiderna på
personlig kundservice till följande:
måndag - fredag 7.30-19.00, lö-sö
stängt.
Telnr som tidigare 033-14 00 40.

Nu finns

UVICA
i kortversion
• Utvecklingsavtal ICA (UVICA)
är tillkommet mellan företaget, ICA
Handlarnas AB, och de fackliga organisationerna och beskriver formerna för utvecklingsarbetet. Viktiga grundstenar är löpande kommunikation, tidig involvering och delaktighet.
För att underlätta för medarbetarna att sätta sig in i UVICA har innehållet sammanfattats i en lättfattlig kortversion, som ska vara spridd
till samtliga medarbetare.
Saknar du ett eget exemplar, vänd
dig till din närmaste chef som ser till
så att du får ett.

Öppet hus i Uppsala
i "Vi kan mer-anda"
Närmare 200 personer - handlare, butiksanställda, ICAmedarbetare med anhöriga —
mötte upp när DE Uppsala
hade öppet hus den 18 april.
- Eftersom hela vår personalstyrka
besökt butikerna inom Region Öst
som ett viktigt inslag i vår massiva "Vi
Kan Mer-kampanj", så beslöt vi att
handlarna med personal nu skull få
komma till oss, berättar driftschefen
Olle Wester.

Trots att det var en trivselkväll med
korvgrillning och tipspromenad - segrare Erika Kalinendorf, Östhammar fanns hela tiden grundtanken i "Vi
Kan Mer" med, vilket exemplifierades
med att varje station i tipspromenaden
sköttes gemensamt av en representent
från både sälj- och logistiksidan.
- Det var vårt sätt att visa att bästa
arbetsresultaten uppstår när man arbetar tillsammans över avdelningsgränserna, menar Olle Wester.
Leif Johansson

Per Söderberg, transportchef, berättar om sitt
"gebit"för
intresserade
åhörare.

Nu är lastbilen som Volvo byggt
för naturgasbränse helt klar för
leverans.
Det är bara en liten hake kvar - det fattas ett intyg som Svensk Bilprovning vill
ha för att godkänna bilen för trafik. Men
det är på gång och efter ICA-stämman, då
bilen för övrigt fanns till beskådande utan-

för lokalerna, kommer den att tas i bruk
på DE Kungälv.
Chauffören Stig Mossberg kommer att
köra den, han har utbildats på bilen tillsammans med Leif Olausson. På bilden
finns förutom Stig Mossberg också transportchefen vid DE Kungälv Kenth Månsson och servicechefen Stellan Wigren.

"Grillmästarna" Leif Åhlén
och Göran Jansson såg till
att alla fick korv med bröd.

Efter fyra pressande timmar
var årets Miljöjakten avgjord
ICA Naturell kallade sig laget på
DE Västerås i Hacksta som under
fyra timmar lördagen den 20 april
kämpade sig till en 4:e plats i
Västmanland och en 37:e plats
totalt i Miljöjakten.
Den riksomfattande tävlingen om vår
globala miljö ser ut att bli tradition. Den
första tävlingen gick i september 1994 och
då tävlade 225 lag. I år deltog 430 lag i tävlingen med ICA Handlarna som huvudsponsor. Man hade en alldeles särskild anledning att stötta tävlingen, eftersom region Syd blev bäst i landet förra gången.
I år fanns sex av ICAs drygt 30 lag med
bland de 40 bästa när resultatlistan offentliggjordes senare på tävlingsdagen. Första
pris var en resa till Canada med laget och
andra pris en resa till Island.

Tävlingen ingår i
stiftelsen Det Naturliga Steget och vänder sig till företag,
organisationer, kommuner och landsting
över hela landet.
Med Miljöjakten vill
man sprida kunskap
om naturens villkor
på ett enkelt, roligt
och prisvärt sätt - om
det var så enkelt vill
nog inte alla skriva
under på, under de
timmar på tävlingsdagen ICA Kontakten följde ICA Naturell lät det som om
frågorna inte var alldeles lätta!

Miljöjakten
ICA-resultat
Bästa ICA-laget i Miljöjakten kom
på ll:e plats totalt. Det var ICA
Handlarna Väst 1, med Christina
Wahlström som lagledare.
ICA Handlarnas AB, HK Marknad
2 med Cecilia Nord kom på 12:e plats,
ICA Borlänge, lagledare Ronald
Åberg 17:e plats, ICA Handlarnas AB
HK Marknad 1, Per Bjerner 21:a
plats, ICA handlarna Väst 2, AnnCaIrin Boldyn, 31 plats och ICA Naturell, DE Västerås, Skatt Owe Persson,
37:e plats.

I förberedelserna ingick att skaffa
fram så många kunniga personer som
möjligt och telefonnummer som kunde leda till rätta
svar. Bland annat
hade man kontakt
med två datakunniga som satt hemma
uppkopplade mot
Internet, man hade
uppslagsverk
på
CD-rom, stöd av
Wenströmskas lärare, en uppsjö av
litteratur, bland annat Nationalencyklopedin.
- Det visade sig

efteråt att den skulle vi ha litat till mer, säger Niclas Dahlgren på DE Västerås. Annars tror jag inte att vi missade så mycket
i förberedelerna. Men nästa år ska vi bolla ut frågorna lite annorlunda i" laget. Läser man igenom allt från början kan
många svar lösa sig direkt innan man börjar ringa och slå i böcker.
- Vi lärde oss också att inte lita på svaren för mycket utan kolla eller väga två
svar mot varandra.
I början på juni ska Lag Naturell ha en
alldeles egen "prisresa" för sin 37:e plats.
Då bär det av ut till Ängsö med pick-nickkorgar och möjlighet att prova på att rida
Islandshästar. Det är bäst att förbereda sig
ordentligt inför nästa års tävling - det kan
ju bli en resa till Island i pris!
Margareta Lindberg

Dagen innan tävlingen hade några i laget varit på miljömässan i Stockholm och samlat material att hitta
svar på frågorna i. På bordet fanns de ordnade efter
ämnen. Lars Kristiansson kollar av ett svar med Cattis
och Sara.
Lag ICA Naturell från DE Västerås efter välförrättat värv. Vid bordet sitterfr v Skatt Owe Persson, Sara Strååt och Sten
Kjellberg. Fr v står Annika Bergström med make Mikael, ditkalladför dagen som expert på kilowattberäkningar, Lars
Kristiansson, Gunnar Tengström, Anders Modin, Bo Ekblom, Lennart Östman, Niclas Dahlgren, Annelie Helmersson, Lars
S Persson och Lars-Göran Andersson. Bo Wallin och Cattis Mellgren hade redan hunnit gå när bilden togs.

Bo Wallin, närmast kameran tv funderar på en fråga, medan Här är lagledaren Skatt Owe Persson, t h, Lars Krist i- Cattis Mellgren och Sara Strååt kämpade med frågorBo Ekblom och Lennart Östman diskuterar med Lars Kristi- ansson och Lennart Östman på Scandicför att hämta na vid telefon och dator. Cattis pappa, lärare på Wenansson. I bakgrunden funderar Lars-Göran Andersson och tävlingsfrågorna och lyssna på vad som ska gälla underströmska, bidrog tillsammans med övriga lärarkåren
Niclas Dahlgren på frågan om elbilsrallyt Göteborg/Oslo,
de fyra tävlingstimmarna på lördagen. Lite nervöst är med rätta svar. Sara sökte svar i ett engelskt uppslagsvem var det som vann?
det, blir det svåra frågor?
verk på CD-rom i Macen.

HK Marknad 2 med Cecilia Nord som lagledare.

Återvinnama, C-lagret, med Per Karlsson som lagledare. Lag ICA Förlaget med Mikael Horvath som lagledare.

ICA Östs recept för bra laganda på jobbet:

"Fångarna - i - skogen"
utmanade svårigheterna
Bergsklättring, lingång över
vatten, klättring på staplade
drickabackar åtskilliga meter
upp i luften under en dags samvaro i skogarna kring södermanländska Åkers Styckebruk.
Dessa något av "Fångarna på fortetaktiviteter" har bortåt 100 lagermedarbetare på ICA Öst nu prövat på; allt i syfte att stärka gemenskap och ge team- och
arbetskänsla för det nya rotationssystemet ute i Årsta, som officiellt invigs den
28 maj - det är annars delvis i bruk redan.
Med en rotation kring sju olika arbetsstationer och därmed också hela tiden
uppgifter som ska lösas med nya arbetskamrater är det viktigt att stämningen
inom avdelningen är bra och personkemin fungerar; speciellt som ICA Öst med
det nya rotationssystemet från och med
nästa år räknar med att spara in sex miljoner kronor per år.

Svetsas samman
Efter många idrottsliga lagförebilder
valde då ICA-ledningen med logistikoch IT-chefen Basil W Smith i spetsen att
den berörda personalstyrkan verkligen
skulle få "lära känna varandra":
Det innebar konkret att 25 medarbetare åt gången fick utstå diverse strapatser
i skogarna kring Åkers Styckebruk, där
övningarna, regisserade av Äventyrsresors kunniga och rutinerade personal, var
byggda kring så stora svårigheter för den
som skulle utföra uppgiften, att han eller
hon måste ta hjälp av kamraterna.
- Precis som det kan vara i det dagliga
jobbet, då en speciellt svår uppgift måste
klaras av som kräver flera inblandades hjälp, menar
Basil W Smith,
som också vill betona att dom här
dagarna i härligt
aprilväder också
skall ses som en
belöning åt lagerpersonalens tuffa
arbete under vinter och våren med
rekordbeställningar, som måste ex-

pedieras på krympta lagerytor: (den pågående PTB-avvecklingen. Reds. anm.)

Härligt engagemang
Efter en timmes bussresa från Årsta
och morgonkaffe, givetvis ute i det fria,
fick första laget - fem deltagare i varje börja med att en deltagare skulle stapla
drickabackar på varandra och samtidigt
själv hela tiden stå på den översta.
Laget med Erika Nordqvist som coach
fick de bästa resultaten med 17 respektive 21 pallar.
Just den här övningen gjorde att alla
lagdeltagarna måste vara aktiva med support hela tiden och symboliserade därför
mest hela övningens grundfilosofi "att
våga lite extra med hjälp av sina kamrater".
Det var inte bara med den aktiva hjälpen lagkänslan kom fram, utan även i
form av hejarop och goda råd som alla
lagdeltagare engagerade sig. Överhuvudtaget var det överlag ett
härligt engagemang av
ICA-folket på dom här
strapatsrika övningarna;
åtminstone den dagen
som ICA Kontakten var
med.
Att klättra upp för en
20 meter hög bergvägg
var nästa uppgift. Alla
klarade det inte, men alla
försökte och belyste därmed ånyo att personalen
verkligen ville lösa sina
uppgifter.
Britt Schweitz och Per
Karlsson är här bra exempel. Både Britt och

Går det verkligen med en titt ? i ?

försiktigt! Bet börjar bli vingligt.

rika Nwdqvist och Mono Yirtanen \
smisterar når Raimv Jylkkä börjar
tättringen uppéL

Arbetskamraterna följer
med spänning när Per
Karlsson sakta men säkert tar sig uppför bergväggen.

Färdledaren från Aventyrsresor förbereder Per Karlssons klättring.

Per sa innan att man var höjdrädda, men
ville ändå försöka klara klättringen för
lagets skull; nu gick det inte ända upp,
men man visade rätt inställning.
Samma engagemang och vilja att lösa
uppgiften kunde noteras för den lin- eller traversgång fem meter ovan vattenytan över ett cirka 60 meter brett vattendrag.
- Efter det att de ICA-ansvariga berättat för oss vad man hoppades personalen
skulle få ut av den här övningen så bestämmde vi oss för uppgifter som skulle
kräva mycket samarbete och framför allt
stärka tilliten inför varandra, summerar
Karin Högberg, en av sex färdledare från
Äventyrsresor som fanns med när lagermedarbetarna på ICA Öst, uppdelade i
fyra grupper, under några aprildagar visade exempel på alla egenskaper som
krävs för att olika arbetsslag inom ett rotationssystem verkligen ska fungera.
Leif Johansson

Lunchpaus

En storbutik
växer
fram
Lagom till en av årets stora mathelger - pingsten - ska MAXI
ICA Stormarknad i Botkyrka vara klar att ta emot anstormningen av kunder från när och fjärran.
Genom sitt läge på synavstånd från E4 mellan Stockholm och
Södertälje och med genomfarten till Tumba och Huddinge strax
bortanför den stora parkeringsytan med plats för 700 bilar kommer MAXI Botkyrka självklart att attrahera åtskilliga bilburna
kunder. Samtidigt har man som grannar de stora bostadsområdena Alby och Ila 11 un da, vilket gör att man även har en stor närmarknad att förlita sig till.
ven om det kan ta år av förberedelser innan ett etableringsärende växer från löslig idé till färdig
butik så är det under de sista
åtta-tio veckorna, som den verkliga hetsen sätter in. Då ska allt falla på plats i
en faslig fart. Så även när det gäller extremt stora butiker som MAXI.
För att det hela ska utvecklas till en
bra butik måste allt fungera in i minsta
detalj. Därtill krävs resurser av olika
slag. Från kapital till kunnigt folk, specialister som rätt insatta i processen
hjälper handlaren att åstadkomma det
han så småningom ska skörda frukterna
av.

Ä

För att till en vidare krets kunna förmedla en bild av vad som händer veckorna före den med spänning emotsedda
premiären den 23 maj har ICA Kontakten vid några tillfällen sedan i mars besökt Ulf Holmström i Botkyrka och tagit del av vad som just då förevarit i och
kring den blivande MAXI-byggnaden.
En slags pulstagning, som vi hoppas
även ska återspeglas i det rikliga bildmaterialet på detta och nästa uppslag.
Sammantaget en rätt så naturtrogen
bild av de resurser som står till den enskilde ICA-handlarens förfogande för
att det slutliga resultatet ska bli det förväntade.

Premiär för ICA Bensin
- Precis här där jag står ska Sveriges
första ICA Bensin-anläggning byggas,
förklarar Carl-Erik Eliason (bilden nere
t v) och visar kartskissen på den färdiga
lösningen. Stationen byggs först under
de sista 14 dagarna före premiären.
ICA Bensin följer mönstret från flera
andra länder, exempelvis Storbritannien, där det är vanligt att stormarknader
säljer bensin under eget namn.
Satsningen på ICA Bensin berör inte
det befintliga Tapp-stationsnätet ihop
med ICA-butiker, ofta belägna på
landsbygden. Liksom på Tapp och successivt över Norsk Hydros hela stationsnät kan man tanka med ICA Kundkort.

Utöver ICA Bensin kommer MAXI
Botkyrka i en snar framtid att kompletteras med en för Sverige unik bilvårdsanläggning.
- Det ska bli den första i en planerad
serie av miljöanpassade anläggningar,
förklarar Stefan Fischlein från företaget
Miljötvätten Scandinavia AB i Halmstad (bilden nere t h i samspråk med
Calle Eliason, som även är engagerad i
detta projekt).
Ungefär samtidigt ska en likadan bilvårdsanläggning uppföras vid Matmagasinet (MM) i Sickla, som på kort tid
utvecklats till en av Stockholmsområdets stora ICA-etablerinear.

- Visst år det en stor utmaning,men
jag känner migfull av tillförsikt, sägeri'CA-handlare Ulf Holmström
om satsningen på MAXI ICA Stormarknad i Botkyrka, som ska stå
klar den 23 maj.

Butiksfakta
MAXI ICA Stormarknad,
Botkyrka
Köpman: Ulf Holmström
Totalyta: 10.200 kvm
Säljyla: 7.200 kvm
Omsättning: 270 mkr (löpande 12
månader), fördelat pa 200 mkr
Livs och 70 mkr Special
Antal anställda: Ca 115 personer,
varav 18 inom Specab
Antal kundbesök, beräknat:
22-25.000/vecka
Parkeringsplatser: 700 st
Övrig service: Premiär för ICA
Bensin: McDonalds, bilvardsanläggning med mera
Öppningsdatum: 23 maj 1996

S L U T S P U R T FÖR S T Ö R S T A
ICA-handlare Ulf Holmström:

- Det känns tryggt med alla
samverkande ICA-resurser
- Jag känner mig oerhörd trygg
med de resurser jag har bakom
mig!
Det säger Ulf Holmström, Sveriges
just nu mest uppmärksammade
handlare. Om två veckor - den 23
maj - öppnar han sin nya MAXI
ICA Stormarknad i Botkyrka mellan Stockholm och Södertälje. Med
ytan 10.200 kvm är det Sveriges hittills största ICA-butiksetablering!
När det härom året blev klart med den
här MAXI-etableringen, ungefär samtidigt
med den något senare kommande MAXIenheten i Haninge, innebar det genombrottet för ICA-stormarknader i Stockholmsområdet. Därefter har storbutiken Flygfyren i
Eurostop Arlanda konverterats till Sveriges
tolvte MAXI, varför Ulf Homström och
MAXI Botkyrka får nöja sig med att bli den
trettonde i raden av offensiva ICA-storsatsningar runt om i landet.
Ulf Holmström, 44 år, kommer närmast
från ICA-hallen i Tyresö, som han haft sedan 1991. Dessförinnan var han under ett
par år platschef för Årsta 2 (frukt, grönsaker, blommor och bröd) inom region Öst.
Sin första butik drev han i Vendelsömalm
som 24-åring redan 1976!
Med den bakgrunden vet Ulf vad det

De sista 8-10 veckorna före premiären är hektiska.
Den ca 10.200 kvm stora byggnaden får sin slutgiltiga fasadputsning. Ju mer "aptitlig" till det
yttre, desto större är chanserna att man lockar in
förbipasserande bilister på angränsande E4.

handlar om när han sätter sig i en av landets
tuffaste konkurrenslägen. Med två storsäljande Obs!-enheter inom närhåll, för att
nämna något av det som väntar.

Stark support
- Jag har frivilligt lämnat ett inarbetat,
lönsamt företag för att ta mig an den här
uppgiften, säger han. Jag gör det för att jag
tror på butiken som sådan där jag ansvarar
för det jag behärskar, nämligen dagligvarorna, medan Specab tar hand om specialvarorna. Jag vet också att jag kan räkna med en
mycket stark support från den bakomliggande ICA-verksamheten.
Ulf Holmström vill först inte gärna peka
ut några enskilda personer. Det är så många
som var och en drar sitt ovärderliga strå till
stacken, menar han.
- Men det är klart att om några ska framhållas så får det till att börja med bli projektledarna Erland Erlandsson, butiksdelen, och
Bo Hederstad, själva fastigheten, som verkligen sett till att det blir en bra ICA-enhet.

Jag kan gott och väl tillstå, att alltsedan jag
kom in i planeringen för ett och ett halvt år
sedan har särskilt Erland med sin butiksinriktning varit som något av en höger hand
för mig, en klippa som man kan luta sig emot
i alla situationer.

16 Budica-kassor
- Hela MAXI-gruppen inom Anders Nybergs avdelning Affärsutveckling på HK
Detaljhandel i Järva har gjort ett jättejobb.
Förutom Erland är det Per Alvin, som bland
annat skött myndighetskontakterna, och
Magnus Björklund, som haft hand om sortimentsfrågorna.
- Så har vi Per-Åke Lindeli på ICA Köpmannatjänst, som tillsammans med Erland
och mig svarat för det mesta av upphandlingen av inredning och utrustning. En
mycket tung post är kylutrustningen, en annan kassasidan med både diskar och tekniken. Vi kommer att ha en kassalinje med 14
kassor, därtill kommer en kassa i förbutiken
och en på utemarknaden. Vi har valt ADS
med Budica installerat från start.

- På regionbolaget har Fredrik Boestad
och hans mannar ställt upp hundraprocentigt. Anders Colbing har varit en ovärderlig
resurs i lednings- och personalfrågor, bland
annat i samband med rekryteringen av hundratalet medarbetare, liksom Henrik Olsson
på HK Järva.

Tusen arbetssökande
- Totalt har vi haft mer än tusen arbetssökanden. Särskilt efter ett inslag i Ingvar
Oldsbergs arbetssökarprogram i TV i kombination med Expressens jobb-bilaga fick vi
kalla in extraresurser för att klara anstormningen. Men ändå var det inte helt lätt att få
rätt personer till vissa specialistbefattningar
som kött/chark och frukt/grönt.
Ulf Holmström missar heller inte att särskilt omnämna Anders Lerinder, säkerhetskonsult på region Öst, som lagt ner ett omfattande jobb för att trygga såväl drift som
anläggning.
En särskild eloge utdelar han också till lager- och transportledningen (Basil W Smith
och Kjell Dahlgren) i Årsta, som ställt upp
väldigt positivt för att varuflödet ska fungera bra.
- Över huvud taget känns det som om hela
ICA-organisationen i min närhet är genomsyrad av att det ska fungera bra för oss här
ute i Botkyrka, säger en mycket nöjd Ulf
Holmström på sitt kontor en trappa upp och
med hustru Margareta och butikschefen Peter Åbonde i rummen intill.
Det är många praktiska detaljer, som
måste klaras ut fortlöpande. Telefonerna
ringer i ett. Det handlar om allt från varuofferter till besked i olika upphandlingsärenden.
- Så har det varit i stort sett hela tiden sedan jag gick in och engagerade mig fullt ut i
det här projektet förra hösten, säger Ulf.
Och så kommer vi att ha det ända fram till
premiärdagen...
När styrelsen för MAXI Botkyrka sammanträdde
den 19 april passade Ulf Holmström, på sedvanligt maner försedd med rullskridskorför effektivitetens skull, på att visa runt i lokalerna.
Övriga fr v Svante Nilsson, VD region Öst,
Fredrik Boestad, Detaljhandel Öst och Anders
Nyberg, HK Affärsutveckling. Snett bakom Ulf
går Stefan Ekedahl, konsult på ICA Ekonomibyrån i Stockholm.

Text: Lars-Å.ke Pettersson
Foto: Per-Åke Persson
Lars-Ake Pettersson

Enbart fastighets- och byggnadssidan
har sysselsatt dryga hundratalet personer inför det som ska bli den hittills
största MAXI-butiken. Före asfalteringen av parkeringsytan med plats för
700 bilar krävdes insatser av allt från
grävning till markberedning samt njutning och plattsättning för en tjusig
butiksentré.
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Sista veckorna
blir alltid
lika intensiva
Bo Hederstad, tvåa fr h,
leder ett av flera byggmöten. Övriga fr v
Anders Iraeus och JanÅke Karlsson, Fastec,
Bo Hallgren, Hifab,
och K-G Holm, BL.K.

Ulf Holmström och Peter Åbonde demonstrerarfin rollerbladestil för besöProjektledningsmöte med sittande fr v Erland Erlandsson, MAXI-gruppen HK Detaljhandel,
karna från RB Öst Färskvaror, fr v
Staffan Dahl, Specab, butikschefen Peter Åbonde, Ove Kolmodin, Butikskonsult RB Öst, och Ulf Ove Berglund, Mejeri, avdelningscheHolmström. Ståendefr v Per Alvin och Magnus Björklund, MAXI-gruppen HK, Per-Åke Lindeli,
fen Urban Malm, Ola Larsson,
ICA Köpmannatjänst, Anders Lerinder, Säkerhetsansvarig RB Öst, samt Jörgen Lindström och Kött/Chark samt avdelningschef Per
Bo Hederstad, ICA Fastighets AB.
Eriksson, RB Öst Kolonial/Djupfryst

-1 november 1994 diskuterade vi
och lade fast den grova tidsplanen
för MAXI-etableringen i Botkyrka.
Därefter har det mesta förlöpt precis som vi förväntat oss. Och som
vanligt i butiksetableringssammanhang har intensiteten stegrats mot
slutet för att kulminera de 8-10 sista veckorna, då det väldigt mycket
handlar om inredningsmontage och
varuplock.
Det säger projektledaren Erland Erlandsson, stående till synes lugn som en småländsk filbunke mitt i den ofullbordade lokal som om en inte alltför avlägsen framtid
ska vara en färdig butiksyta. Men det finns
heller ingen anledning till oro, allt går enligt
de uppgjorda planernaTillsammans med Bo Hederstad, projektledare för fastigheten med byggnad och omkringliggande ytor, har Erland det tunga ansvaret att driva ännu ett MAXI-projekt i
hamn.
- Totalt sett är vi många som ställer upp
som ICA-handlarens resurs och på olika sätt
bidrar till det färdiga resultatet, säger Er-

land och ger en belysning av hur skapelseprocessen fortskrider "från start till mål".
Han får hjälp av Per-Åke Lindell från ICA
Köpmannatjänst, även han en nyckelperson
i sammanhanget.

Många engagerade
- Fastighets- och byggnadssidan med markjobb, byggnation, W S , el, ventilation,
målning och golvläggning har sysselsatt gott
och väl över 100 man.
- Ett 15-tal personer har jobbat med kyloch fryssidan, inredning och montering samt
Specabs avdelning.
- Ett tiotal ICA-medarbetare från HK
och region Öst är engagerade för konsultationer inom data, miljö, utbildning, marknadssidan, startgruppen, säkerhet och sortimentsfrågor.
- Tillkommer alla butiksanställda inom
Livs respektive Special (Specab) som successivt engagerats, vartill kan läggas alla fabrikantrepresentanter som är med och fyller
hyllorna med varor in i det sista inför premiären.
- Omräknat i tid och omfattning kan man
nog säga att det rör sig om ett par hundra
personer, som gör påtagliga insatser för att
butiken ska stå "fit for fight" i tid, säger Er-

land Erlandsson.

Det mesta stämde
När det gäller MAXI Botkyrka har det gått några år sedan Erland följde med Fredrik Boestad, Detaljhandelsansvarig inom region Öst, ut och
tittade på fastigheten, som var till salu av
ägaren Garphyttans Industrier. I byggnaden
fanns då ett centrallager för H&M. Dessutom packades en del kemisk-tekniska artiklar under deras eget varumärke.
Det mesta stämde vad gäller läge, ytor,
takhöjder och möjlighet att göra handelsläge av det. Kalkyler upprättades och marknadsunderlaget bedömdes. Ett principbeslut
fattades i EFK, HK Detaljhandels Ekonomi- och Finansieringskommitté, innan det så
småningom blev affär av och Erland tillsammans med Bosse Trott och ICA Fastighets
MAXI-specialist Bo Hederstad kunde dra
igång planeringsjobbet.
Beträffande MAXI är det några grundläggande faktorer, som alltid ska beaktas.
Erland Erlandsson berättar:
- Investeringsnivån i MAXI ska ligga under traditionell butiksnivå. Vi ger aldrig avkall på det rationella. Skulle det visa sig att
något inte fungerar är det enklare att kom-

plettera när vi efteråt ser behovet.

Viktigt med bra golv
- Vi satsar alltid på att från första början
göra ett starkt och bra golv, gärna av konststen, eftersom det är det enda som man inte
kan rätta till efteråt.
Det blir inga manuella försäljningspunkter i MAXI Botkyrka. Butiksytan i livsmedelsdelen kommer heller inte att ha några
säljtorg, utan varorna ska lagras och säljas
på ordinarie plats i hyllan. Med buffertlager
på överhyllan för skvättar som blir över. Enkelt att defektera och fylla på. Dessutom
slipper man de oerhörda gångsträckorna till
baklagret.
För att kunna hålla ihop ett så stort projekt som MAXI krävs det ett antal projektmöten med jämna intervall. Mellan sex och
åtta gånger räknar Erland Erlandsson med
att den stora projektgruppen behöver sammanträda. Därutöver har fastighetsprojektgruppen med Bo Hederstad som ansvarig
sina separata genomgångar.

Vissa tjänster köps

Fem-sex veckor före start börjar kolonialvaruplocket. Stefan Holmström föregår med gott exempel.

Butikschefen Peter Åbonde rör sig mellan konto- Åtskilliga fabrikantrepresentanter hjälper till att
ret och butiken, men lätt att nå tack vare mobil- plocka "sina" varor. Här ser vi Johan Hedentelefonen.
ström från Tubbin & Melander.

Per-Åke Lindell från ICA Köpmannatjänst ansvarar för underlaget vad gäller inredning och utrustning. Från själva ritningsstadiet till anbudsförfarande på kyl- och
frysmöbler samt teknik.
- Jag kopplas in så fort planritningen är
fastställd, säger Per-Åke med 20 år bakom
sig på ICA Köpmannatjänst. Själva installationsjobbet klarar vi genom dotterbolaget
Svensk Butiksservice och en del tjänster,
som vi köper utifrån.
På inrednings- och monteringssidan anlitas exempelvis Christer Andersson, tidigare
anställd på ICA Köpmannatjänst, men numera egen företagare med Firma Bygg & Inredning i Surahammar.
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Inga fler MAXI-projekt
för Erland och Bosse
Efter dussinet MAXI-etableringar
- nya såväl som konverterade storbutiker - innebär Botkyrka art Erland Erlandsson kommit till en
slutpunkt. Åtmintone vad gäller
projektledning av detaljhandelsetableringar.
- Ja, jag trappar ner efter många års slitsamt jobb på olika orter med mycket resande för att kunna vara hemma lite mer i fortsättningen, säger Erland. Det innebär att jag
lämnar MAXI-gruppen inom HK Detaljhandel i Järva för att ta över som ansvarig
för ICA Fastighets förvaltningsområde Öst
med stationering i Växjö, vilket passar mig
väldigt bra eftersom jag är bosatt i Alvesta.
Därmed har inte bara en utan bägge

MAXl-pionjärerna med erfarenhet av dryga dussinet skapelser på kort tid gjort sorti.
Först var det Bosse Trott på ICA Köpmannatjänst, som avgick med avtalspension, efter att bland annat ha ritat alla MAXI-butiker inklusive Botkyrka.
Och nu alltså Erland Erlandsson, som varit med som etableringsman inom ICA sedan 1970, då han anställdes som startkonsulent i Växjö. Efter att bland annat ha varit
etableringsintendent anställdes han på HK
Detaljhandel 1991 som projektledare inom
MAXI-gruppen.
- Då hade vi sedan några år etablerat
Bing stormarknad i Kristianstad, som jag
anser är grundprototypen för MAXI ICA
Stormarknad, säger Erland. Bing har sedermera också konverterats till MAXI.

Här va're fullt ös
så långt ögat skådar...

Ännu en Specabpå väg att ta/orm under MAXI-prqfilen. Fr v Peter Aro, regionchef, tillsammans
med Håkan Beckman, avdelningschef Hemmet, och butikschefen Monica Pettersson.

Specab drivs som
"butik i butiken"
Specab, som svarar för specialvarusidan i MAXI-enheterna och
därmed starkt bidrar till stormarknadsprofilen, är ert integrerat dotterbolag till ICA Handlarnas AB. Butikschef för Specab i
MAXI Botkyrka är Monica Pettersson.
- Jag är nyanställd för uppgiften och
började den 11 mars, berättar Monica,
som kommer från butikschefsjobbet hos
ICA-handlare Olle Bergstedt i Öringeboden, Tyresö. Dessförinnan har jag bland
annat jobbat hos Ulf Holmström i ICA-

hallen,Tyresö.
Även om man finns i samma lokal och
har gemensamma utgångskassor så fungerar Specab som en egen "butik i butiken".
Man har hela ansvaret för sitt sortiment på
ca 20.000 artiklar.
De första veckorna praktiserade Monica i MAXI i Växjö respektive Kalmar.
Från 1 april finns hon på plats i Botkyrka
för att skapa sin nya arbetsplats.
- Specab har en väl fungerande organisation och jag har stark stöttning av regionchefen Peter Aro, säger Monica Pettersson som kommer att leda en styrka på
ca 16 medarbetare.
- Blir det bra så här?,
undrar Frank Malmkvist, säljkonsulent
Hemmet inom ICA
Specialvaror AB.

Ett par månader före start är det
svårt att förstå hur det ska hinna bli
en färdig butik i tid till den 23 maj.
En grävmaskin är som bäst igång
med att gräva hål i marken i ena ändan av det som ska bli en asfalterad
parkeringsyta, samtidigt som några
anläggningsjobbare bereder marken
för det som ska bli en tjusig butiksentré.
Några snickare spikar väggskivor på insidan, ett par elektriker drar kablar till det som
ska bli kassalinjen. Några montörer sitter på
huk uppe på en flerdäckad kyldisk och försöker få kopplingarna på plats, medan en snick-

are sågar till trämaterialet till det som ska bli
säljande exponeringsbord i frukt- och gröntavdelningen. En trappa upp pågår svetsningsarbeten i maskinrummet, medan en byggjobbare använder borrmaskin för att slå ut tegelstenar och få ett större hålrum för det som ska
bli ett varumottag. Osv.
Det enda som än så länge påminner om butik är Specabs avdelning, som först är på väg
att börja hantera inkommande varor. Ca åtta
veckor lär det ta att plocka totalt ca 20.000
specialvaruartiklar, som ingår i sortimentet.
Något kortare tid, fem-sex veckor, åtgår för
att man ska få ordning på dagligvarusidan,
med den tungjobbade färskvarusidan av naturliga skäl placerad sist i slingan.

Två månader kvar till
start men redan full rulle i detaljplaneringen.
Fr v Sonny Wall, avd ch
Fritid, Henrik Bergström, lageransvarig Fritid, och Susanne Flodin,
avd ch Konfektion.
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ICA Fastighets AB
stark resurs för en dynamisk butiksutveckling

M

en där handlar det om en betydligt
större enhet med en total byggnadsyta på 17.000 kvm och utformad
som ett helt köpcentrum, medan Maxi i
Botkyrka med 10.200 kvm byggnadsyta
blir den hittills största ICA-enheten.
Ändå hamnade bägge etableringarna
på näst intill samma investeringsnivå. Förklaringen är att Norrköping kom till i ett
läge, när bygg- och fastighetsmarknaden
upplevde sin djupaste svacka under fastighetskrisen, medan Botkyrka-etableringen
fått känna på en viss marknadsåterhämtning som resulterat i en prispress uppåt på
senare tid. Dessutom skiljer det en hel del
kostnadsmässigt att bygga i Stockholmsområdet jämfört med Östergötland samt
att markkostnaderna är dyrare.
ICA Fastighet är enbart inriktat på
ICA-fastigheter. Man jobbar precis lika
engagerat och professionellt med sina

ICA Fastighets AB ärICA-handlarnas specialiserade företag med
uppgift att bygga, äga och förvalta fastigheter för den samlade
IC A-verksamheten. Maxi ICA Stormarknad i Botkyrka är med ca
90 mkr den näst största investering i detaljhandel, som ICA Fastighet hittills gjort. Nästan i nivå med Maxi-fastigheten i Norrköping, där investeringen uppgick till 98 mkr.

Maxi ICA Stormarknad i Botkyrka mellan
Stockholm och Södertälje är ICA Fastighets
hittills näst största detaljhandelsinvestering.
Premiär den 23 maj.

uppgifter som vilket annat seriöst fastighetsbolag som helst. Man har med åren
blivit ett av Sveriges största och bästa
inom segmentet kommersiella fastigheter.
Ändå väckte det viss uppmärksamhet internt inom ICA, när man presenterade ett
resultat på 300 mkr för föregående år.

ningen är att motsvara alla de kvalifierade
krav som en konkurrensutsatt marknad kan
ställa till våra kunders bästa. Här skiljer vi oss
inte från andra, välrenommerade och hälsosamma fastighetsbolag som Lundbergs med
flera.

Rimlig resultatnivå
Men det har en naturlig och ganska
odramatisk förklaring, enligt VD Bo Liff-

ner, VD för ICA Fastighets AB.
- Har man som ICA-rörelsen under lång tid
gjort strategiskt riktiga satsningar på partioch butiksfastigheter blir det med tiden rätt
stora tal. Som i vårt fall där vi äger fastigheter
med bokförda värden p,å totalt 4 miljarder
kronor. Dessutom görs fortlöpande maximala
avskrivningar. Då framstår också den redovisade resultatnivån i mer normal dager.
- Vårt mål är att både tjäna pengar och ge
våra kunder en seriös och god service. Inrikt-

- Vi trivs bra med
att jobba med siffror
- Man kan om vårt arbete säga att
med hänsyn tagen till den mängd
transaktioner som vi hanterar så gör
vi väldigt mycket på få personer. Eftersom jag är road av siffror så trivs
jag bra med arbetet på ICA Fastighet, säger Ulla Panizza, en av fyra
redovisningsassistenter på HK i Västerås.
Ulla med ansvar för redovisningen för
ett antal dotterbolag har under många år

jobbat med redovisning och bokföring
inom ICA Bokföring och Hakonbolaget
AB, ICA Hakons fastighetsbolag som sedermera blev ICA Fastighets AB.
En mängd bolag har tillkommit under
1995 och trots avveckling/fusion av 12
dotterbolag består koncernen för närvarande av 21 dotterbolag. Inriktningen är
att antalet bolag ska bli ännu färre, bland
annat genom fusion av dotterbolag med
moderbolaget där så är möjligt.
- Jag trivs bra med mitt jobb, säger

Ann Lind, som bland annat sköter redovisningen av moderbolaget. Fast visst har
det skett en förändring med åren. Förut
skötte man allting. Man hade en helt annan helhetsbild. Nu är det mer specialiserat och så stort så att man är tvungen att
dela upp i olika bitar.
Ann började på ICA Hakon 1977 och
har jobbat på kontorsservice, internrevision, Hakonbolaget AB och ICA Bokföring innan hon kom till ICA Fastighet
1987.
Trivs bra med jobbet och gemenskapen
med arbetskamraterna gör även Yvonne
Aichner, som efter att
bland annat ha jobbat
inom ICA Rosteri
och ICA Hakons reklamavdelning började på fastighetssidan
1990. Nu ansvarar
hon för leverantörsoch kundreskontran
för samtliga bolag.
Hon har även hand
om redovisningen för
en del mindre bolag.

En av de största
Med sitt bestånd av både små och stora butiks-, kontors- och lagerfastigheter med hyresintäkter i miljardklassen - varav 830 mkr från
egna fastigheter - är ICA Fastighet en av branschens verkligt stora och fullt jämförbart med
de ledande fastighetsbolag, som finns noterade på Stockholms fondbörs.
Företaget äger mer än 400 fastigheter, varav 90 procent utgörs av butiksfastigheter. Totalytan uppgår till mer än 1,3 milj kvm. Företrädesvis rör det sig om lite större butiker; 14
procent av samtliga ICA-butiker återfinns i
ICA Fastighets lokaler. Men om man ser till
den sammanräknade ytan och försäljningen
handlar det om nästan det dubbla eller 27 procent!
En stor del av bolagets hyresgäster ingår ej
i ICA-verksamheten. Det rör sig om ca 60 procent eller 700 st, som dock representerar en
begränsad del av totala uthyrningsbara ytan,
ca 15 procent.
Verksamheten fokuseras framför allt på
butiksfastigheter, där det blir allt vanligare att
mindre fastigheter av förvaltningstekniska
skäl säljs ut. Det normala är då att fastigheten
övertas av hyresgästen, dvs den ICA-handlare
som står för själva butiksrörelsen.
- Vi har exempelvis under en period sålt ett
80-tal butiksfastigheter för att kunna effektivisera den övriga förvaltningen, säger Bo Liffner.
Numera handlar det väldigt mycket om att
förvalta det vi redan har. Men vi kommer även
att sälja ut fastigheter, som idag saknar ICAhyresgäster.
Annat var det för en del år sedan, då verksamheten kännetecknades av expansion med
30-40 nya byggprojekt om året. Mot detta kan
ställas 90-talsinriktningen på en mer förvaltande organisation där goda kundrelationer
betyder väldigt mycket.

Tydlig affärsidé
Redovisningen av de
21 dotterbolagen
ombesörjs bland annat av fr v Ulla Panizza, Yvonne Aichner och Ann Lind

- Som grund för vårt agerande har vi utarbetat en tydlig affärsidé, säger Bo Liffner. Vi
ska affärsmässigt producera, köpa, sälja och
aktivt förvalta fastigheter för ICA-handlarna
och bakomliggande ICA-företag. Kort sagt
tillhandahålla ändamålsenliga och strategiskt
placerade affärslokaler för ICA-handlarnas
behov. Vi ska dessutom för ICA-verksamhe-
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Satsning på
Scala för bättre
ekonomistyrning
Ett tiotal personer har administrativa sysslor på ICA Fastighets huvudkontor. Sven
Storhohn är sedan mars 1992
administrativ chef, vilket innefattar ansvar för ekonomi,
personal, informationsteknik
(IT) och finans.
Hans tidigare erfarenheter,
bland annat som konsult inom administrativ utveckling och ekonomistyrning, kom väl till pass när de administrativa rutinerna behövde ses
över.
- Vi har installerat ett helt nytt redovisningssystem - Scala - som på
många sätt underlättar vårt arbete,
säger Sven Storholm.Enkelt uttryckt
kan man säga att den tidigare krångliga och tidsödande hanteringen av
redovisning, bokslut och rapportframtagning effektiviserats avsevärt.
Scala har ersatt ett minidatorsystem, som i längden inte uppfyllde de
krav som ICA Fastighet har för sin
ekonomistyrning.

Mindre manuellt arbete
Nu får man fram allt underlag årsredovisningar, periodbokslut, resultatrapporter med mera - för de 21

ingående bolagen, men dessutom en
operativ redovisning anpassad för
resultatuppföljning per förvaltningsområde, per förvaltare och fastighet.
Sådant som tidigare krävde åtskilligt
manuellt arbete att åstadkomma.
- Man kan säga att vi nu kan hantera verksamheten som ett enda bolag, fast den består av en mängd dotterbolag, säger Sven Storholm. Vi
kan administrera vår rapportframtagning betydligt effektivare och
kombinera rapporterna precis som vi
vill, vilket är en stor lättnad.

Stabil bas
Scala har installerats av ABB Infosystems och anpassats till ICA Fastighets verksamhet i nära samarbete
med medarbetare på ekonomiavdelningen. I maj förra året kunde man
köra sitt första bokslut i systemet.
- Vi har nu ett bra grepp om verksamheten, säger Sven Storholm. En
stabil bas att stå på. Vi har även bra
beslutsunderlag som vi på ett flexibelt sätt kan hämta ur våra övriga
system, bland annat fastighetssystemet FUSS som är basen för vår fastighetsförvaltning. Med hjälp av olika nyckeltal kan vi fortlöpande även
jämföra oss med andra bolag i branschen.

- Vi ser till att det rullar ut mer och mer varor från Olegruppen över Skaraborgsområdet,
säger personalen på Skövde-kontoret, sittande fr v telefonsäljarna Ulla Bolms, Gunilla
Spångberg och Maria Thorén. St fr v fältkonsulenten Olof Johannesson och platschefen
Krister Fransson.
FOTO MIKAEL LJUNGSTRÖM

Mjölkdistribution inget nytt
för expansiv storköksgrossist
Mejeriernas direktdistribution till
butikerna hotas nu av KF, skriver
Arias personaltidning Mjölkdags.
Man har nåtts av uppgifter att KF
själva ska distribuera färskvaror
från fyra nya storterminaler.

- Genom de insatser vi gjort på systemsidan har vi nu ett bra grepp om verksamheten, säger Sven Storholm, administrativ chef på ICA Fastighets AB i
Västerås. Något som ekonomichefen Anders Ström, stående, helt och fullt instämmer i.

ten teckna och förvalta hyresavtal i externa fastigheter samt vara rådgivare i
fastighetsfrågor.
Företaget med huvudkontor i Västerås har en slimmad organisation. Totalt
uppgår arbetsstyrkan inklusive företagsledning till 46 tjänstemän, varav 12 personer finns på HK i Västerås medan övriga fördelar sig på fyra förvaltningsområden. Dels tre geografiska: Västerås
(nord- och mellansverige samt Gotland), Växjö (sydöstra Sverige) och Göteborg (västra och södra Sverige). Dels
ett fjärde - Kontor & Lager - med hela
landet som arbetsområde och i huvudsak omfattande partihandels- och kontorsfastigheter.
Organisationen har förenklats. På
förvaltningsområdena finns vid sidan av

förvaltningschefen ett antal förvaltare
respektive förvaltningsadministratörer.
Förvaltarna har ansvar för 30-40 fastigheter och kontakt med hyresgäster i dessa inom egna distrikt.
En gång om året träffas samtliga
medarbetare på en särskilt arrangerad
fastighetsdag. Senast sågs man på Hakonsgården i Västerås. Utöver genomgång av förra årets resultat och budget
för innevarande år diskuterades hur
man ska jobba framöver. Som ett led i
en fördjupad ICA-information medverkade Stefan Elving, chef HK Marknad,och Bo W Raattamaa, chef HK Logistik,
och berättade om vad som är på gång
inom respektive områden.
Lars-Ake Pettersson

Visst skulle det innebära ett unikt trendbrott med grossistdistribuerad mjölk till butiker. Men inom storhushållssektorn har vissa grossister redan börjat distribuera mjölk
till sina kunder.
Ett exempel på detta är Olegruppen, dotterbolag till ICA Menyföretagen AB. Inom
ett av Sveriges mest jordbruksintensiva områden - Västergötland - opererar Olegruppen med leveranser från lagret i Partilie men
med ett platskontor för marknadsbearbetning och telefonförsäljning i Skövde. Krister
Fransson är platschef:
- Ja, vi har utvecklats alltmer mot fullsortiment,vilket innebär att vi erbjuder våra
kunder det mesta inklusive den traditionellt
direktdistribuerade mjölken. Det underlättar för kunderna att få så mycket som möjligt levererat vid ett enda tillfälle. Samtidigt
stärks vår position som den ledande leverantören på distriktet.
Det är stora volymer mjölk som numera
går med Olebilen till kunderna. Och restaurangerna är inte dåliga att beställa grädde
som går åt till matlagningen.

Fem personer
Förutom Krister Fransson jobbar fyra
personer på Olegruppens Skövde-kontor.
Dels de tre telefonsäljarna Ulla Bolms, Gunilla Spångberg och Maria Thorén, dels
konsulenten Olof Johannesson som jobbar
ute på fältet.
Kontoret har funnits i tio år och ingick
från början i ICA Hakon storhushåll & servicehandel. Dessförinnan jobbade Krister
Fransson som konsulent på distriktet, då det

geografiskt tillhörde Heidenborgs arbetsområde.
I och med ICA 90 och den förändrade s k
Sverigekartan fick Olegruppen ansvaret för
Västergötland. Lagret i Skövde samordnades med Olegruppens och kvar blev ett säljkontor, som enligt Krister Fransson har haft
en mycket fin utveckling.
- Försäljningen inom vårt distrikt uppgick
till ca 75 mkr 1990. Nu är vi uppe i mer än
det dubbla och trenden är fortsatt stigande,
säger han.
Totalt innebär det att Olegruppens Skövde-distrikt idag svarar för ungefär en tredjedel av företagets samlade försäljning av livsmedel.
- Jämfört med siffrorna från ICA Hakontiden har vi idag ingenting kvar inom servicehandeln, eftersom denna numera helt
och hållet hanteras av ICA Servicehandel
(Meny Snabbgross) i samarbete med Heidenborgs, förklarar Krister Fransson.
Därmed framstår senare års expansion
inom storhushållssektorn som ännu mer anmärkningsvärd.

Har samtliga anbud
Men så har man lyckats med bedriften att
få ta hand om samtliga anbud som finns
inom distriktet. Antingen det handlar om de
olika kommunernas upphandling av mat till
skolan, leveranserna till landstingets enheter eller de statliga upphandlingar som samordnas via Försvarets Materielverk (FMV).
- Dessutom har vårt arbetsområde utvidgats till att även omfatta Jönköping, säger
Krister Fransson. Där vi också har stora
framgångar, till förtret för den lokalt traditionellt starka grossisten Mårdskog & Lindkvist, som ingår i konkurrentblocket Service-Grossisterna (SG). Huvudkonkurrenten är annars Servera, dvs sammanslagningen av Dagabs och KF-Promus' storköksverksamheter till ett rikstäckande bolag.
Lars-Ake Pettersson
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Kontroversiellt projekt på Centrallagret:

Alkohol- och
drogpolicy
ICA-koncernen

Drogtester ett verktyg
för knarkfri arbetsplats
A Jag föreslår att vi inför slumpmässiga drogtester. Detta bör ske en gång
per år, med start senast våren 1997.

O

vanstående punkter är resultatet
av den inventering av möjligheter
och behov av drogtester och hur
de i så fall ska kunna utföras, som
Martin Hörberg gjort på Centrallagret.
I en projektgrupp har han tillsammans
med fem kollegor tagit fram förslag på
olika lösningar av områden som är viktiga för arbetsmiljön. Martins projekt bygger på att man vet att det bland medarbetarna finns användare av narkotika.
Målet är att få en arbetsplats fri från narkotika och där ser man drogtester som
ett av verktygen. Det visade sig snart att
de rekommendationer Martin presenterat, väckte ett stort intresse både inom
och utom koncernen.
- Ja, både Länstidningen och Handelsnytt har varit här och intervjuat oss, säger
Martin som tillsammans med Handels
klubbordförande på Centrallagret, Stefan Jansson mött upp för att prata om
bakgrunden till kartläggningen och till
inställningen på deras arbetsplats.
De är överens om att det är självklart
för alla medarbetares skull att en arbetsplats ska vara drogfri, vilket också framgår klart i den koncernövergripande policyn som tagits av koncernledningen och
de fackliga organisationerna inom koncernen. Hur man sen gör sin arbetsplats
drogfri är det som diskussionerna nu
handlar om ute i koncernen, men på
Centrallagret är man överens.
- Ett sätt är de slumpmässiga testerna,
tycker Martin Hörberg. Där blandar
man inte in integritet, där drabbas alla
lika från högsta chef till nyanställd på
golvet och ingen vet i förväg när det blir.
En viktig förutsättning är att en tredje
part tar ut det slumpmässiga urvalet.
- Jag håller inte med de ombudsmän
på förbundet som helt tar avstånd från
drogtester. Deras sätt att säga att det
möjligen kan vara befogat för piloter och
liknande yrkesgrupper gör att jag som
representant för Handels känner att de
inte alls respekterar mig och mina med-

X Jag föreslår att vi drogtestar vid
samtliga nyanställningar i samband
med hälsokontrollen hos Previa. Jag
rekommenderar att vi gör ett haschtest.

lemmar. Just på vår arbetsplats, med
truckar, höga och tunga lyft är det viktigt
ur säkerhetssynpunkt, att den är fri från
missbruk. Hur skulle vi känna oss om det
hände en dödsolycka där droger var inblandade?

Möjlighet att hjälpa
Det är viktigt att se människan i första
hand och missbruket som en följd av något som kan redas ut och läkas, har de
kommit fram till i sitt arbete med projektet. Det är inte testet i sig som är det viktiga eftersom ett missbruk kan se ut på
olika sätt, hasch förstås, anabola steroider, läkemedel, alkohol, och att det finns
möjligheter att hjälpa personen ifråga.

Hur blir arbetsplatsen drogfri?

Missbruk av alkohol och droger går inte
att förena med arbete. Den vi kanske minst
anar kan ha missbruksproblem. Vi, dvs alla
medarbetare inom ICA-koncernen, måste
ta vårt ansvar att få bukt med missbruk
samt att hjälpa och stötta missbrukare.

Syfte
Vi ska ha arbetsplatser som är fria från
alkohol- och drogmissbruk i syfte att
- förebygga ohälsa, tillbud och olyckor i
arbetet.
- arbeta för en god psykisk och fysisk arbetsmiljö och motivera utslagning från arbetslivet på grund av alkohol- och drogmissbruk.

- Vilket idag också är företagets lagstadgade skyldighet, poängterar Stefan
Jansson.
Martin Hörbergs projektarbete ger en
bred bakgrund till ett ställningstagande
om man ska införa drogtester eller inte
på företaget.
Han har dels tagit reda på fakta om de
vanligaste drogerna för att man lättare
ska förstå hur människor drabbas.
- Det är främst hasch vi tittat på, det är
vanligast och anses av missbrukare inte
vara så skadligt. Det sitter kvar länge i
kroppen och bara det gör att pratet om
att man måste hålla isär vad medarbetare gör på fritiden och på arbetstid inte
håller.
Anabola steroider är också vanligt och
ett slags missbruk. De har också tittat på
amfetamin, men det är inte särskilt vanligt på arbetsplatser, då har ett missbruk
gått långt.
Här finns också en förteckning över
hur det ser ut på övriga DEn och ett par
dotterbolag inom ICA. Tre har genomfört alkoholtester, två har drogtestat vid
misstanke och på övriga pågår diskussioner om behovet av drogtester.

Strategier
* Det är inte tillåtet vare sig för medarbetare eller tillfälligt verksamma inom koncernen att under arbetstid vistas på arbetsplatsen i alkohol- eller drogpåverkat tillstånd. Undantag för av läkare föreskriven
medicinering. Vid misstanke om alkohol/drogpåverkan kan alkohol-/drogtest erbjudas.
* Vid såväl intern som extern representation skall alltid alkoholfria alternativ finnas.
* Medarbetare med alkohol- och drogproblem skall erbjudas ett aktivt stöd mot
missbruket.

Mål 30 juni 1996
* Samtliga medarbetare skall känna till
företagets alkohol- och drogpolicy.
* Samtliga företag ska tillsammans med
personalrepresentanterna ha arbetet fram
en lokal handlingsplan.

Kontroversiellt
- Visst är det kontroversiellt med
drogtester, säger Martin Hörberg. Införs
de är de en signal till medarbetarna att
man saknar tillit till dem, införs de inte,
tar det sin tid att bygga upp en arbetsplats till ett klimat som tål mänskliga relationer. Alltså att man kan ta tag i någon
som ser ut att ha problem och kunna ge
början till hjälp. Det finns mycket kvar
att diskutera innan vi kan fatta ett beslut.
Men en sak vet vi redan nu och det är att
om det införs är saklig information
mycket viktigt. Dels om innehållet i policyn, dels om hur man tänker genomföra
testerna. Men visst, det ena utesluter inte
det andra och med utbildning kan man
Stefan Jansson, Handels ordf. på Cen- komma långt i att förändra klimatet på
trallagret tillsammans med Martin Hör- arbetsplatsen.
Utbildning föreslår också Martin i sin
berg, som varit ledig från ordinarie jobb
utredning. Bland annat till nyckelgrupunder projektarbetet.

Ökad korttidsfrånvaro, frånvaro i
samband med ledighet, i samband med lön, långa pauser, att
man börjar lukta av olika saker,
ryckiga arbetsprestationer.
- När vi ser de här tecknen, då är det
inte tidiga tecken, det är tydliga tecken på
missbruk, säger Kalle Jonsson på riksAina i Stockholm.
- Förhoppningen är att man på en arbetsplats kan komma in mycket tidigare.
Att en arbetsledare vågar reagera på väldigt diffusa saker - bara som att allt inte
står rätt till. Att ta diskussionen om vad
förändringen beror på. I det läget kan det
bero på vad som helst - trassel hemma, för
hög alkoholkonsumtion, problem med
jobbet osv. Då handlar det om den psykosociala arbetsmiljön.
Att ha ett klimat på arbetsplatsen som
tål nära relationer är en förutsättning för

per som chefer/arbetsledare, skyddsombud, kontaktpersoner, men också till alla medarbetare som
ska veta vad man gör om man upptäcker signaler
på missbruk.
Föreläsare, medlemskapet i Öst-Aina och ett
aktivt arbete mot narkotika är andra alternativ
som tillsammans kan göra Centrallagret till förebild för företag inom samma bransch, fastslår
Martin Hörberg i förslaget till lösning.

Aina-rådet (Alkohol, Narkotika):

- När du ser symptomen
är missbruket ett faktum
att komma in i ett tidigt skede framhåller
man på Aina-rådet. I det sammanhanget
är utbildade chefer och arbetsledare viktigt. Det går bland annat ut på att våga ta
tag i "problemungar" innan man har bevis för varför det inte fungerar. Det är inte
chefen som ska lösa problemet, men
han/hon ska ha kunskaperna för att kunna och våga ta tag i det för att sedan kunna gå vidare och få hjälp av proffs på området. Det är lättare när man inte ser sig
som problemlösaren, doktorn, psykologen, utan är medveten och klar över sin
roll som arbetsledare och chef: leda och
fördela arbetet och när något inte funge-

rar, reagera tidigt på det.
Väntar man tills man är absolut säker
på att det är ett missbruk har man lämnat
människan i sticket för länge.
- I det här arbetet gäller sunt förnuft,
förklarar Calle Jonsson, det gäller att
vara klar över vilka roller vi har som
skyddsombud, som arbetskamrater, som
arbetsledare, chef och våga ta den rollen
fullt ut och vara utbildad och informerad.
Då får vi en bättre arbetsmiljö och vi får
fatt i problemen - oavsett vad det är - på
ett så tidigt stadium som möjligt. Och då
ger man samtidigt människan en chans till
eftertanke och att själv ta tag i problemen

Reportage: Margareta Lindberg

innan det gått för långt.
Aina-rådet (Alkohol och Narkotika)
har funnits sedan 1961. Det bygger på en
samverkan mellan arbetsgivare och arbetstagare via branschorganisationer,
som arbetar med att motverka alkohol
och andra droger i arbetslivet.
Det är organiserat så att det finns ett
riks-Aina och lokala Aina-råd. ICA
Handlarna är medlemmar i riks-Aina,
men det hindrar inte att regionerna är
medlemmar i sina lokala Aina-råd för att
få hjälp och stöd i arbetet mot missbruk.
Aina-rådet startade som en stödorganisation för arbetsmarknadens parter i alkoholfrågor och har genom åren utvecklats till att i takt med att missbruksproblemen i samhället förändrats, arbeta alltmer mot att förebygga och utveckla metoder för stöd i tidiga skeden och arbetar
mest med kopplongen mellan arbetsmiljö, livsstil och ledarskap.
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Peter Wahlqvist, Handels:

Koncernledningen tar avstånd
från droger:

• Generella drogtester,
det köper vi inte!
- Jag upplever rent allmänt att det
finns olika åsikter såväl på företagets
sida som på fackets sida. Det skulle
ju vara önskvärt att man hade samma uppfattning i frågor kring drogpolicyn, men så är det ju tyvärr inte,
säger Peter Wahlqvist, Handels personalrepresentant i ICA-styrelsen.
Peter Wahlqvist förklarar att man kan
skönja tre linjer i de olika åsikterna:
* På den fackliga sidan finns de på HanIdelsanställdas förbund centralt som är totalt
motståndare mot drogtester. Handelsanställdas förbund har heller ingen officiell policy i
frågan.
* Inte heller är det riktigt samklang mellan
Handels och HTF i drogtestfrågan. Det som
skiljer är bland annat grundsynen på hur man
ser på testet gentemot medarbetaren med tanke på integritetsfrågor, anställningsskydd osv.
- HTF har diskuterat den här frågan och
hävdar att man bör bygga drogtester på frivilliga initiativ så långt det är möjligt. Bygger
man det dessutom på läkarundersökningar
som ger svart på vitt så visar man därigenom
mer respekt för individen. Och den synen delar jag. Då är det korrekt, säger Peter Wahlqvist.

Krisprogram
- Ett drogtest kan vara relevant om det är
frågan om ett krisprogram i samband med att
man upptäckter ett drogmissbruk hos en medarbetare. Man måste ta varje enskild människas problem som det är, med ett
kontrakt/krisprogram där man listar ett antal
åtgärder som företaget ställer upp med för att
hjälpa den här personen. I ett sådant program
kan det ingå ett drogtest eftersom individen
då är medveten om att det kan komma med. I
det är vi överens, koncernfackligt sett, Handels och HTF.
* Vissa typer av jobb är speciellt utsatta,
det håller Peter Wahlqvist med om. Men generella drogtester tar Handels centralt inom
ICA avstånd från.
- Problemen med de här frågorna är att det
inte finns så mycket att gå på rent rättsligt. Arbetsdomstolen har tagit något domstolsutslag,
men då har det varit frågan om piloter och liknande slags jobb. Vad vi definitivt sagt nej till

Kenneth Ljungberg, HTF:

- Koncernpolicyn
riktlinje för lokalt
fackligt arbete
- Vi har haft vår
arbetsmiljöombudsman med från
förbundet när de
här diskussionerna
pågick. Vi har också fört diskussioner
med
Aina-rådet
och gått igenom
hela problematiken
med missbruk. Vi
gjorde några justeringar i det första policyförslaget och nu är vi
överens.
Det förklarar Kenneth Ljungberg, medarbetarrepresentant för HTF i ICA-styrelsen
och en av dem som var med och fastställde
den koncernövergripande policyn.
- Jag tycker att när det gäller drogtester är
skrivningen "kan erbjudas" tydlig och klar.
- Det är märkligt om man lokalt gör stora
avsteg från det vi kommit överens om i den
koncernövergripanden policyn, men formellt
har man rätt att göra det. Det vi har kommit
överens om i den koncernövergripande policyn ska tillämpas över hela koncernen, det
tycker jag är rätt självklart.

är alla former av
generella drogtester. Här har vi varit
tydliga och är också överens med
förbundet. Generella tester, exempelvis att
man inför drogtest för nyanställd personal,
vilket ryktena går att man tänker göra på Centrallagret, eller slumpmässiga tester - det köper vi inte.
Peter Wahlqvist och centrala facket frågar
sig varför den här frågan har kommit upp just
nu?
- Är det bara så att ICA väldigt gärna hakar
på vad andra företag gör? Det här kommer
från USA som så mycket annat. Där är ju narkotikan det stora - här är det alkohol som är
problemet till 90 - 95 procent.
Peter Wahlqvist illustrerar problematiken
med ett exempel:
- Säg att lokala klubben godkänner någon
form av drogtester i en överenskommelse
med arbetsgivaren.

Vad händer vid ett nej?
Man erbjuder ett drogtest i något sammanhang och en individ säger nej. Vad händer då?
Har man godkänt det lokalt och säger nej till
drogtestet så har man åsidosatt sin arbetsskyldighet. Det kan ju vara vilken orsak som helst
till att man säger nej till en drogtest - det kan
vara att man kan ha andra saker i kroppen,
man kan ha sjukdomar eller annat. Därför
kan arbetsgivaren lika gärna erbjuda en läkarundersökning som ett drogtest, orsaken kommer fram på ett neutralare sätt där.
Varför tar ni avstånd från drogtester som
ett sätt att för alla medarbetares skull hålla en
arbetsplats drogfri? Anta att det finns någon
som kör truck på ett höglager påverkad av
narkotika?
- Jo, missköter man sitt arbete så är arbetsledningen i sin fulla rätt att skicka hem den
personen. Då ska man sedan ta tag i den personen och bygga upp samtal och rehabilitering kring att den personen inte kan sköta sitt
arbete. Det är en viktig grundprincip. Annars
hamnar vi i ett väldigt otäckt gränsland om vi
börjar blanda ihop vad vederbörande gör på
sin fritid och vad han gör på sitt arbete.

• Det handlar om att
hitta ett mänskligt
arbetsplatsklimat
- Nej, jag kan inte se att vi använder Centrallagret som
murbräcka i det här arbetet.
De har gjort ett föredömligt
jobb. De började redan före
policyns tillkomst på grund av
att förhållandena på deras arbetsplats tvingade dem.
Det säger Janne Andersson, ICAkoncernens personalchef, som svar på
ICA Kontaktens fråga om man låtit
Centrallagret ta det kontroversiella
jobbet med drogtester som ledningen
borde ha gjort innan policyn togs.
Det är det delprojekt om drogtester som Martin Hörberg på varumottagningen på Centrallagret gjort som
fått stor uppmärksamhet och som beskrivs närmare härintill.
- Koncernledningen har i policyn
klart tagit avstånd från alkohol och
droger på arbetsplatsen. I policyn har
vi också gjort klart att alkohol- och
drogtester kan erbjudas vid misstanke
om att någon är påverkad.
I formuleringen "erbjudas", kan
ligga ett nejsvar och det måste man
acceptera, förklarar han. Men fortfarande finns de möjligheter vi alltid
haft att ta itu med missbruk av olika
slag - skicka hem den som på grund av
någon påverkan inte klarar jobbet, ta
tag i det efteråt med samtal, företagshälsovård och, när det behövs, specialistvård av olika slag.
- Vi som arbetsgivare har inget
egenintresse i att hitta missbrukare
för att bara säga upp dem. De är medarbetare, vi har ett ansvar för dem
också enligt lag och de är en investering som vi ska förvalta. Ett anställ-

ningskontrakt är en ömsesidig förbindelse om att få en arbetsplats att fungera. Jag tycker att det handlar om att
inte lämna en människa med problem
i sticket, och det gäller oss alla, chefer
som medarbetare.
- Ska man ha ett test så ska det vara
dels för skydda medarbetare och kunna erbjuda en säker arbetsplatsmiljö
och dels för att kunna erbjuda en
medarbetare omvårdnad, säger Janne
Andersson.
- Vi vill mer med vår policy än bara
följa de arbetsrättsliga lagarna som i
de här frågorna ligger på en låg nivå.
- Vi har visat vägen i policyn, fastslår han, sedan är det upp till varje arbetsplats att lokalt ta fram en handlingsplan för hur man ska lösa den här
typen av problem.
- Jag vill dock framhålla att generella drogtester, alltså att slumpvis
låta testa grupper på en arbetsplats eller att testa alla nyanställda är en ledningsfråga och inget som en enskild
arbetsplats tar beslut om.
Janne Andersson bekräftar också
att man ännu inte genomfört den formella arbetsmiljödelegeringen till
dem som ute på respektive arbetsplats ska driva frågor om och ansvara
för arbetsmiljön.
- Det kan vi inte göra förrän vi utbildat dem som ska komma ifråga och
det börjar vi med sent i vår. Utbildningen kommer att pågå till in på hösten och först vid kommande årsskifte
kan hela organisationen vara klar och
fungerande.
I arbetsmiljöutbildningen kommer
droger att ingå som en del, då i samarbete med Brommahälsan.

Vad säger lagen om
droger och jobb?
Ingen direkt lagstiftning om
drogtester finns i Sverige idag.
I vissa paragrafer i arbetsmiljölagen finns beröringspunkter.
I arbetsmiljölagens kapitel 3,
finns beskrivet allmänna skyldigheter.
Sista veckan i april redovisade enmansutredaren Stig Larsson på Skandia för arbetsmarknadsminister Margareta Winberg, den utredning om medicinska undersökningar i arbetslivet
som tillsattes hösten 1994. Utredningen berör såväl gentester som narkotikatester och sedvanliga medicinska
undersökningar.

Narkotikatester
När det gäller narkotikatester fastslår utredningen att bruk av narkotika
är straffbelagt i Sverige sedan 1988.
Vidare sägs det att " i Sverige finns
det en stor och bred enighet om att det
är nödvändigt att ha drogfria arbetsplatser. Motiven härför är främst att arbetsplatserna ska vara säkra och att tredje man måste skyddas. Frågan om narkotikatester föreslås lösas av arbetsmarknadens parter."
När det gäller redan anställda pekar
utredningen på att omständigheterna
måste motivera ett test, det ska utföras
på ett godtagbart sätt och vara av god
kvalitet. Arbetsplatsen bör ha en
skriftlig narkotikapolicy med handlingsprogram framtagen gemensamt av
arbetsgivare och arbetstagare.

Narkotikatester i samband med anställning måste enligt utredningen vara
i samklang med samhällets värderingar
och stå i överensstämmelse med god
sed på arbetsmarknaden.

Gentester
Utredningen anser att gentester
skall vara förbjudna i arbetslivet och
att lagstiftningen bör ligga före den
snabba genteknikteknologiska utvecklingen.

Läkarundersökningar
De sedvanliga medicinska undersökningarna tycker utredningen inte
behöver åtgärdas eftersom de fungerar
bra som de är och att de uppfattas positivt av berörda parter.
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Besöken i butik viktiga
för Ekonomibyrå-folket
ICA Ekonomibyrå AB, EKAB,firari år sitt 50-års jubileum. På Göteborgskontoret jobbar ett 30-tal konsulter, redovisningsassistenter och
kontorister. ICA Kontakten har följt med konsult Kerstin Jonsson och
kontorist Ewa Sjöberg från Göteborg på ett av deras besök hos handlare
Håkan Andersson, ICA Matmarknad i Falkenberg
Det är en bit att åka mellan Göteborg och
Falkenberg, men Kerstin och Ewa arbetar
över hela region Väst, så de är vana resenärer. Vi utnyttjar tiden i bilen till att prata om
Ekonomibyråns verksamhet.
- Idag har vi ca 400 butiker i region Väst
och vi har 229 kunder på kontoret i Göteborg. Till 99 procent jobbar vi med ICA-butiker, men eftersom butiksbeståndet minskar, minskar ju samtidigt vårt kundunderlag, så åtar vi oss gärna externa uppdrag. Vi
har t ex haft ett par Vivo-butiker. Och nu
när Meny Snabbgross blir ICA Servicehandel vill vi gärna ha uppdrag för jourbutiker
och snabbmatsbutiker, säger Kerstin.
På region Väst har Ekonomibyrån en
marknadsandel på lite under 50 procent. Ett
mål är att nå 70-80 procent. För att nå dit
deltar man bland annat i småbutiksprojektet som drivs ICA-gemensamt för hela landet.
-1 första hand jobbar vi med butiker som
omsätter över 20 mkr, men vi är även intresserade av mindre butiker, vi säljer ju enstaka tjänster också som kan passa dem, säger Kerstin Jonsson.

Mässor
En del mässor har det också blivit under
våren. ICA Ekonomibyrå fanns med i en
monter på Fastfoodmässan i Sollentuna och
kontoret i Göteborg var med på Specialmässan i Borås till exempel.
Konsulter, redovisningsassistenter och
kontorister har olika arbetsuppgifter, men
arbetet på Ekonomibyrån är samtidigt ett
intensivt lagarbete. Konsulten arbetar med
bokslut och delbokslut och inriktar sig dessutom på rådgivning och ekonomistyrning.
Redovisningsassistenten gör i huvudsak
bokslut.
- Man kan säga att assistenten jobbar
med det som varit, bokslutet kan ju ses som
ett slags facit över verksamheten och konsulten jobbar med framtiden med utgångspunkt från facit från tidigare år, förklarar
Kerstin.
Hur många klienter en konsult har beror
på tjänsteutbudet, och kan variera mycket allt från 5-25 kunder. I genomsnitt 20 kunder per konsult. Kontoristen hjälper butiken med de löpande månadskörningarna.
Kontoristerna har i snitt 30 butiker de jobbar med.
- Men det växlar också. En del kunder
skickar disketter som bara är att läsa in, och
så har vi fullservicekunderna som kommer
med en bunt papper i en bärkasse en gång i
veckan, förklarar Ewa Sjöberg.

Kerstin Jonsson och butikskontorist EvaLis diskuterar möjligheterna med redovisningsprogrammet MicroMore.

Viktigt komma ut i butik
Kerstin berättar att man på Ekonomibyrån siktar på att jobba mer och mer ute i butik:
- Ofta uppfattar butiken oss som experter, som kan mer. Men det är enbart ett kontaktproblem som uppstår när vi inte träffas.
Det är självklart butiken som kan mest om
sin egen verksamhet. Man får heller inte
glömma att det är viktigt för oss att komma
ut, vi kan ju inte så mycket praktiskt om butiksarbete.
Efter några mil motorväg närmar vi oss
Falkenberg och Ewa berättar att Håkan
Andersson på ICA Matmarknad har en
duktig kontorist som heter Eva-Lis Thuresson och att han överlåter mycket av det
praktiska till henne. Hon jobbar i bokföringsprogrammet REDICA och Ewa i Göteborg tar fram månadsrapporterna. En
gång per kvartal kollar Ewa verifikationer
inför bokslutet.
- Men Eva-Lis vill gärna att vi ska komma
ner till henne istället, så att hon slipper
skicka pärmarna för verifikation. Det är ett
vanligt önskemål från butikerna. Många
gånger tycker butiken helt enkelt att det blir
för dyrt att hålla på och skicka alla pärmar
med verifikationer. En del tycker också att
det är för lång tid att avvara pärmarna, berättar Ewa.
Det enda problemet med att ta med jobbet ut i butik är att Ewa behöver kolla verifikationerna mot vad som är inläst i hennes
eget system, och att det inte räcker att ta
med sin egen lilla bärbara dator i det fallet:
- Det är ju sekretess i siffrorna så de ligger i stordatorn och inte i min egen dator.
Målet med dagens besök är att träffa
kontoristen Eva-Lis och presentera en del
nya redovisnings- och bugetprogram, och

ICA-handlare Håkan Andersson, ICA Matmarknad i Falkenberg och butikskontorist
Eva-Lis Thuresson (något skymd) visar Ewa Sjöberg t v och Kerstin Jonsson t h butikens
exponering av kött från Håkans egen gård.

tar att själva programmet inte är nytt, det
har funnits sedan -73 och används av många
småföretagare. Det nya är att det nu finns
en speciellt anpassad ICA-version:
- MicroMore är ett butiksanpassat redovisningssystem. Butikskontoristen kan
framställa månadsrapporter, delårsbokslut
och bokslut själv och vår roll blir att stå för
support. Idag arbetar de flesta butikerna
med REDICA, och i det programmet kan
man t ex inte ta fram månadsrapporter.
Eva-Lis är orolig för att revisionskostnaden och granskningskostnaden sköt i höjden förra året. Kommer det verkligen att
löna sig för henne att investera i det nya reKenneth Johansson demonstrerar redovisdovisningssystemet MicroMore?
ningsprogrammet MicroMore för fr v Ewa
- Vi skiljer på revision och framtagning av
Sjöberg, Ewa Isaksson, ICA Ekonomibyrå
och Eva-Lis Thuresson från ICA Matmark- rapporter, säger Kerstin. Granskningen
nad i Falkenberg under ICA Ekonomibyrås kommer man ju inte ifrån, men butiken slipper arvodet för framställningen av månadsÖppet hus.
rapporter eftersom man gör sina egna i MicroMore. Man kan nog inte räkna med att
tjäna in investeringen redan första året, men
om året i butiken.
En aktuell fråga för ICA Ekonomibyrå i i längden lönar det sig helt klart för butiken
kontakten med butikerna är förstås de nya att klara redovisningen själv.
reglerna för momsinbetalningen.Tio miljoEva-Lis frågar också om vad som händer
ner i omsättning är gränsen för att en butik om hon väljer något annat redovisningssysska beröras av de nya reglerna.
tem, och Kerstin förklarar att Ekonomiby- Detta har inneburit att kontoristerna får rån självklart hjälper till med redovisningen
en extra tidspress och att butikerna måste oavsett vilket program butiken väljer, men
datastöd kommer Ekonomibyrån bara att
snabba sig in med material, förklarar Ewa.
Butikerna drabbas inte av den negativa kunna ge butiker med MicroMore.
effekten som tillverkande företag råkat ut
Två uppdrag med sig hem
Eva-Lis Thuresson och Ewa Sjöberg går för, att man måste ut med moms innan man
sålt varan. Men den tidigarelagda momsinOch Eva-Lis tycker att det finns fördelar
igenom verifikationer.
betalningen har skapat likviditetsproblem med att vara tekniskt kompatibel:
- Jo, man kan ju ta hänsyn till förtagets säatt göra en serviceplan, en inventering av iallafall, och butikerna missar räntan på
kerhet, att Ekonomibyrån lätt kan hoppa in
butikens behov och en plan för framtiden, momspengarna, säger Kerstin:
- Men effekten mildrades av att moms- och ta över om det skulle behövas.
berättar Kerstin.
sänkningen kom samtidigt och många fick
När vi åker hem igen har Kerstin och
Kött från egen gård
tillbaka moms. För många har momsen fun- Ewa två uppdrag med sig i bagaget:
- Vi ska skriva en kalkyl på den nya lönePå ICA Matmarknad krockar vi i dörren gerat som en likviditetsbuffert, och det går
ökningen från 1 april, hur den slår och hur
med miljöledaren på region Väst, Ann-Ca- ju inte längre.
Håkan Andersson berättar att de investe- Håkan ska kompensera den. Och vi ska
trine Boldyn. Håkan Andersson har just installerat miljövänlig glykol istället för freon ringar han gjort på det nya kylsystemet i bu- koppla ihop honom med en av våra jurister
och nu vill han att butiken ska bli miljödi- tiken och investeringar i jordbruket har som ska hjälpa honom skriva ett speciellt
anställningsavtal med en ny styckmästare
gjort att den tidigarelagda inbetalningen av
plomerad.
Det är 8 år sedan Håkan tog över buti- momsen för honom inneburit ett slag mot som han har anställt, säger Kerstin.
Detta visar att det är viktigt att åka ut,
ken, som omsätter drygt 30 miljoner och har likviditeten:
- Jo, jag hade haft användning av de menar Kerstin. Det kommer alltid upp sanästan 20 helårsanställda. Vid sidan av butiker som handlarna själva kanske inte tänkte
ken driver han och hans fru ett lantbruk pengarna till investeringarna istället.
på att höra av sig till Ekonomibyrån om,
med 30 kor, berättar Håkan:
Överväger MicroMore
men där Kerstin och Ewa och deras kolle- I år ska vi dubbla besättningen till 60
djur. Jag säljer köttet från min egen gård i
Eva-Lis är intresserad av redovisnings- gor kan göra en insats.
Maria Persson
butiken. Målet är att sälja kött från 100 djur programmet MicroMore, och Kerstin berät-
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Besöket hos Ekonomibyråns Öppet Hus avslutades med samtal över en kopp kaffe och tårta.

50-årsf est med Öppet Hus
och allsidig information
ICA Ekonomibyrå AB i Göteborg
har liksom alla övriga EKAB-kontor
firat 50-års jubileum med ett Öppet
Hus för IC A-handlare, butikskontorister och ICA-tjänsteman. Och i
september är det dags attfiraigen,
för då lämnar Göteborgskontoret
centrala Göteborg och flyttar in i nya
lokaler i ICA-huset i Kallebäck.
Gästerna på Ekonomibyråns Öpppet Hus
fick vid olika stationer en inblick i kontorets
verksamhet. Bland annat visades bokföringsservice, deklarationsprogram, budgetprogram, Redica, ekonomistyrningsprogram, verifikationskontroll, butikslön, rapporter och
redovisningsprogrammet MicroMore.
Ett 30-tal besökare hade föranmält sina besök, menflera handlare dök dessutom upp
oanmälda, vilket var uppskattat:
- Vårt område sträcker sig från Halland och
ända upp till Värmlandsgränsen, så det blir
lång resväg för de ICA-handlare som överhuvudtaget har möjlighet att lämna butiken. Vi
är tacksamma att så många har kommit, säger
Kerstin Jonsson, konsult.
Många ICA-tjänstemän kom också från
Kungälv och Kallebäck.
Från ICA Matmarknad i Falkenberg kom
butikskontoristen Eva-Lis för att bland annat
titta närmare på redovisningsprogrammet MicroMore. Kenneth Johansson demonstrerade
och svarade på frågor.
Anders Nordevik, handlare på Nordeviks
livs i Skärhamn passade på att prata med kontorschef Kent Gunnarsson om ett framtida
samarbete:
- Vi har inte varit kunder hos ICA Ekonomibyrå tidigare, berättar Anders.

Ökande konkurrens
Och Kent Gunnarsson förklarar att många
företag utanför ICA-verksamheten erbjuder
jämförbara tjänster. Både stora revisionsbyrå-

Anders Nordevik,
handlare på Nordeviks Livs i Skärhamn, pratade framtida samarbete med
kontorschef Kent
Gunnarsson.

er och nu i skuggan av den växande arbetslösheten ett växande antal mindre byråer som
etablerar sig.
- ICA Ekonomibyrås verksamhetstyrka ligger i att man är specialiserad på ICA-butiker.
Även de kunder vi har utanför ICA-verksamheten är tjänste- och handelsföretag, till exempel kiosker och restauranger, säger Kent
Gunnarsson.
Ett viktigt område för ICA Ekonomibyrå
är idag ekonomistyrning. Lars Ekdahl, ICA
Ekonomibyrå menar att man idag inte kan
göra så mycket åt utpriserna till kund utan
istället får ta igen i andra änden av verksamheten och se till att man får rätt priser, rätt volymer och utlovade rabatter från leverantörerna:
- Att få ordning på en så enkel sak som
postgång, fakturor och följesedlar kan göra
stor skillnad i bruttovinsten. Och även om siffrorna total sett ser bra ut, så kan verksamheten blöda på något avsnitt. Det ser man direkt
genom att mäta på mindre avsnitt.
För gästerna kunde besöket hos Göteborgskontoret avslutas med tipspromenad
och samtal över en kopp kaffe och tårta.

- miljömässa med
utställar- och publikrekord
ICA Handlarna var ett av 187
företag som ställde ut på årets
miljömässa i Sollentuna * ECO
96 - inför totalt 7 454 besökare
under fyra mässdagar.
Såväl publikt- som utställarmässigt
kunde Sollentunamässan räkna in en
ökning gentemot 1995, eller omkring
35 procent högre siffror.
- Den speciella satsningen på Agenda 21, bidrog säkert till ökningen, tror
Gerd Linden på Sollentunamässan,

Nya lokaler
I sommar flyttar ICA Ekonomibyrå AB
från sina lokaler i centrala Göteborg till ICAhuset i Kallebäck, berättar Kent Gunnarsson.
ICA Ekonomibyrå har tidigare funnits i Kallebäck men flyttade ut när det blev trångt om
plats. Nu går det nuvarande hyreskontraktet
ut och Kallebäck har lediga lokaler så att flytta tillbaka till ICA-huset faller sig naturligt.
Och på Ekonomibyrån ser man fram emot att
få flytta tillbaka:
- Det innebär ju till exempel att vi kommer
närmare andra ICA-verksamheter som vi
samarbetar med, menar Kent Gunnarsson.
Så i september kan ICA Ekonomibyrå fira
igen, för då ska man ha installerat sig i de nya
lokalerna.
Maria Persson

Thomas Gärdström, miljöansvarig inom HK
Detaljhandel,
var en av informatörerna i
ICA-montem på
miljömässan i
Sollentuna.

C as ten von Otter
från CASMAgruppen, samarbetspartner till
ICA inom miljöområdet, i samspråk med en
besökare.

som trots det stora intresset i år inte
törs lova någon ECO 97:
- Det arrangeras miljömässor både i
Älvsjö och Göteborg, så mycket talar
för att vi väntar till 1998 med nästa
ECO här hos oss.
ICA, som visade upp sin ökade miljöprofilering på miljömässan för första
gången, fick mycket bra respons publikt sett.
- Det verkade som nästan alla besökare på ett eller annat sätt passerade
genom eller kom i kontakt med vår
monter, säger
en nöjd Anita
Gustavsson,
miljösarnordnare på ICA* och
ansvarig för innehåll, budskap
och bemanning
av montern, där
det heta tiden
var brett förankrat med expertis genom represententer från
såväl CASMAgruppen, Naturvårdsverket,
miijöansvarig i
butik och ICAs
miljöavdelning.
Leif
Johansson

!
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Menyföretagen, Syd
och Sydost ICA-piloter
för miljöledning
Menyföretagen samt regionerna
Sydost och Syd är som första enheter nu igång med miljöarbete
efter det särskilda miljöledningssystemet; ISO 14 001. Upptaktsmöte hölls på Wickmans i Malmö,
där HKs ansvarige för miljöledningsprojektet Ivan Wikgren presenterade riktlinjerna för den
fortsatta verksamheten.
- Vi inledde med en allmän inventering
hur långt framme de olika företagen låg på
miljösidan, följt av grupparbeten, uppbyggda kring det arbetssätt och riktlinjer
det kommande miljöledningssystemet ska
byggas, summerar Ivan Wikgren.
ICA Menyföretagens VD Håkan Mowitz ser "pilotuttagningen" som ett kvitto
på att man ligger väl framme:
-Vi har också arbetat hårt för att gruppens alla företag ska ligga i frontlinjen i
miljötänkandet och bli externt kända för
det.

"Bra för våra affärer"
- Eftersom vi har ett flertal offentliga
kunder, med stor miljömedvetenhet, är
det en mycket bra marknadsföringsmöjlighet för oss att förknippas med ett stort
miljöengagemang, sammanfattar Håkan
Mowitz, som också kunde rapportera att
Wicfc/nans sfod som värd när ICAs miljöledningssysten "sjösattes" med Menyföreta- Menyföretagens alla 900 medarbetare gegen som piloter. Fr v ses Anita Gustavsson, HK, Per Bergman, Wickmans, Christina nomgått miljöutbildning i regi av miljöföHilmér, Menyföretagen, Mårten Melbye, Heidenborgs Sundsvall, Ivan Wikgren, HK, retaget CASMA-gruppen.
Ove Andersson, Olegruppen, Lennart Mårtensson, Wickmans och Roger Carlsson,
Annars ligger Menyföretagen - WickHeidenborgs, Kartstad
mans, Olegruppen, Heidenborgs och

Jeppsson; (ICA Servicehandel, f d Meny
Snabbgross, är inte med) - olika långt
framme när det gäller att hitta konkreta
arbetssätt inom miljöområdet.
Det visade den inledandande genomgången när det officiella startskottet gick
för ICAs miljöledningssystem.
Ett företag som verkligen satsar på miljön, "vi ser det som en god och lönsam investering", visade sig vara värden för första genomgången, Wickmans.
VD Per Bergman kunde också rapportera att, ett för presumtiva kunder omvittnat, miljöengagemang också gett flera direkta uppdrag som leverantör.

Tidsplan
Oavsett bakgrund hade dock Ivan Wikgren och Anita Gustavsson, miljösamordnare på HK, satt ihop ett program som behandlade ämnen som en tidsplan för systemet; ISO 14 001, nyckeltal- och målformuleringar för det kommande arbetet, innan grupparbetet tog vid för de närvarande Menyföretags-represententerna, tillika
miljöledarna Lennart Mårtensson, Wickmans, Ove Andersson, Olegruppen, Roger Carlsson, Heidenborgs, Karlstad och
Mårten Melbye, Heidenborgs, Sundsvall.

Regionstart i Växjö
Starten för regionernas arbete med ISO
14 001 följde några veckor senare i Växjö
för Sydost och Syd. Håkan Johansson blir
ansvarig för arbetet inom Sydost och Ingela Holmgren-Hansson för Region Syd.

FOTO: LARS ANDERSSON

Ett år sedan ICA Menyföretagen
började leverera vin
För nästan precis ett år sedan den 20 april - började ICA Menyföretagen leverera vin till restauranger och storhushåll; senare
har också statliga Systembolaget
tillkommit som kund.
- Ja, och en stor sådan, kommenterar
Christian Stojkovic. marknadschef för vin
& sprit på ICA Menyföretagen.
Systembolaget väntas köpa 3,5 miljoner
flaskor, eller runt 90 procent av ICA Menyföretagens totalvolym för vin och sprit,
under 1996.
Av Menyföretagens totala kundstock
köper ca 900 restauranger alkoholdrycker
idag till en volym av 350 000 flaskor.
- Försäljningen gentemot systembolaget är klart över förväntan, medan beställningarna från restauranger och storhushåll är ungefär som väntat, säger Christian
Stojkovic.
- Jag tror dock på en ökning även till
restaurangsidan, när man där ännu mer
börjar inse att det måste vara smidigast
och naturligast att beställa alkoholdrycker
från samma leverantör som man köper
maten ifrån.

våra Menyföretag, som alla har en särskild
vinmästare, och kundträffar - ibland i den
egna vinkällaren på HK.
Servicen är också en viktig del i Menyföretagens alkoholkoncept. ICA Menyföretagen har till exempel ett vitt och upparbetat transportnät som ligger på klart högre servicenivå än konkurrenternas; man
har helt enkelt bättre förutsättningar för
att snabbt och smidigt expediera beställningarna.
Leif Johansson

Egen vinkällare

Utbildning och service
Vinförsäljningen mot restaurang totalt
har annars fyrdubblats det senaste halvåret och en hårdare satsning på service
och utbildning ska höja resultaten ytterligare.
Konkreta utbildningsinsatser är vinresor till Italien och Spanien för säjare, konsulenter och kunder, information ute på

På HK Järva har ICA Menyföretagen en egen vin
källare med plats för ca 1.200 flaskor. Där finns
även ett arbetsutrymme, där man kan testa produkter och arrangera träffar av olika slag. Håkan
Mowitz, t h, och Christian Stojkovic demonstrerar
hur det kan gå till när en ny sort ska utprovas.

Leif Johansson
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Varumottagning, men
även reklamationer
En platt lagerorganisation och intensiv samverkan mellan lager och sälj avdelningar är huvudanledningarna till att Region Mellansveriges DE i Borlänge
ligger mycket väl framme bland landets 1)1 n vad gäller mätning av nyckeltalen för "Varumottagning" och även "Reklamationer".
• •

verhuvudtaget vill driftschefen Staffan Hammarin betona företagets
samarbete över avdelningsgränserna, som dock i Borlänge inte kom igång
som en effekt av att Benchmarkingmetoden under senare delen av 1995 började
tillämpas för alla ICAs DEn.
- För oss här i Borlänge har det varit
självklart att ett bra resultat i ett arbetsflöde, som det verkligen är med varumottagning, inte kan uppnås om det är vattentäta
skott mellan berörda avdelningar, både
vad beträffar det rent konkreta arbetet
och den sociala samvaron.

Ö

Fikar tillsammans
Vikten av social samvaro för att få fram
så bra resultat i det dagliga arbetet som
möjligt betonas också av säljledaren för
Frukt & Grönt Anders Zettergren:
- Kaffet efter lunchen dricker lagerkillarna nästan dagligen alltid här uppe hos
oss på säljkontoret. Visst pratar vi mycket
fotboll, (Brage), och ishockey, (Leksand),
och annat som gäller fritiden, men det gör
att vi trivs ihop och därmed också kan lösa
arbetsuppgifterna så bra tillsammans.
- Det innebär att det känns självklart
för mig att springa trapporna ner till lagret
när jag får någon telefonfråga som lager-

killarna snabbare än jag själv kan lösa.
- Eller tvärtom; jag tar trappan upp till
sälj i raska steg när jag till exempel snabbt
måste ha ett kvalitetsbesked om en produkt, menar Stefan Andersson från lagret,
innan han och lagerkompisarna sväljer
den sista munnen lunchkaffe vid Anders
Zettergrens skrivbord och beger sig ner
till lagret, där det verkligen varit rejäl
snurr på arbetet sedan tvåskift infördes på
DE i Borlänge i februari i år.

leveranserna till alla 150 butiker inom DE
Borlänges betjäningsområde - Avesta i
syd, Söderhamn i norr, Skutskär i öst och
norska gränsen i väster - genomgå den här
förebyggande kontrollen.
- Med detta arbetssätt kan vi direkt rätta till ett fel, innan det upptäcks i butiken
och det ser vi som ett led i den dagliga servicen, samtidigt som det på sikt också ger
hela företaget bättre image, menar P O
Carlsson.

"Bristhantering"

75-80 samtal betjänas dagligen

Införandet av en större arbetstidsomläggning, med bland annat då tvåskift, i
kombination med rekordförsäljning hela
vintern och våren har ställt stora krav på
kontroll och noggrannhet vid expediering.
Något som dock klaras mycket bra med
den alerta säljserviceavdelningen tillsammans med den nyligen uppstartade avdelningen " Förebyggande bristhantering".
- Ja, vi har till och med minskat felleveranserna, påpekar Staffan Hammarin.
- Begreppet förebyggande bristhantering innebär konkret att vi gör en speciell
kontroll av inkomna order före orderexpedieringen för 15 utvalda butiker innan
bilarna går iväg, berättar P O Carlsson,
säljledare på kolonial. Innan årets slut ska

Att arbetet på varumottagningen flyter
så friktionsfritt ska till stor del också tillskrivas arbetet även över andra avdelningsgränser, i det här fallet säljservice
och transport.
På säljservice betjänas dagligen omkring 75-80 samtal och nästan alla "löses i
bästa samförstånd med butiken", säger Ingrid Sjöstedt och Anna-Lena Olsson på
säljservice.
-Vi ser som vår viktigaste uppgift att
helt enkelt hjälpa butikerna, förklarar Ingrid och Anna-Lena samstämmigt och ger
därmed också indirekt en förklaring till att
antalet reklamationer till DE Borlänge är
nedbringade till ett minimum.
Den stora tidsomläggning, där tvåskif-

tet är en viktig faktor, har på DE Borlänge
också medfört flera fördelar i det löpande
arbetet:
- Butikerna får snabbare leveranser och
vi kan hålla ett mindre lager; men framför
allt innebär det ett bättre hushållande
med tider och arbetskraft och därmed
också i slutändan mindre kostnader, summerar Staffan Hammarin.
De snabba leveranserna får dock inte
innebära att felexpedieringarna ökar.
Tvärtom, dagens felexpedieringssiffror
enligt Benchmarkingmetodens nyckeltalsberäkningar på mycket goda 1,3 procent
ska sänkas till 0,6 procent till årsskiftet,
enligt Dick Wennberg på logistikavdelningen.
- Ja, det är vår realistiska målsättningen
och utan att ta till överord så är vi här i
Borlänge bra på reklamationer; det tycker jag först och främst nyckeltalssiffrorna
visar. Att vi överhuvudtaget har ett fungerande arbetssätt för reklamationer och varuhantering anser man tydligen också på
C-lagret i Västerås, som för en tid sedan
var här med en studiedelagation för att titta närmare på våra arbetsrutiner, slutar
Staffan Hammarin.
Leif Johansson

Det goda samarbetet över avdelningsgränserna på DE Borlänge symboliseras här av
lagrets Stefan Andersson, t v, och säljchefen för Frukt & Grönt Anders Zettergren.

Driftschefen på DE Borlänge, Staffan Hammarin, diskuterar den på företaget nyinförda och mycket lyckosamma rutinen "Förebyggande bristhantering"...

.med säljledaren P O Carlsson.

Ingrid Sjöstedt, stående, och Anna-Lena
Olsson på säljservice.
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SM-guld i mängd
till ICA-stödda lag

Lennart Lundin på en sista träningsrunda på Årsta-fältet inför avfärden till USA.
Först sprang han Boston Maraton på 3 tim 45 min och därefter sprang han också "maran" i Miami, Florida.

ICA Handlarnas PR-chefPeter Wiklander, tv, i samspråk med Björn Schwartswe, högste ansvarig för 1997 års Bandy-VM.

När Redbergslid säkrade SM tecknen i handboll genom segern
över Lugi sattes punkt för en
mycket lyckad säsong för de lag
inom vinteridrotterna som stöttas
av IC A-handlarna.
- Ja, det har varit något av ett "rekordår" med guld till flera av våra samarbetspartner, summerar Peter Wiklander, PRchef på ICA Handlarnas AB, vilken också
gläder sig åt att de berörda lagen så bra
kunnat exponera ICA-märket i massmedia.
- Speciellt lyckat blev det i den TV-sända bandyfinalen, där båda lagen, Västerås
SK och Sandvikens AIK, hade ICA-reklam både på tröjor och hjälmar.

Åsarna och Stockvik
På skidsidan fortsatte det lyckade samarbetet med Åsarna på herr- och Stockvik
på damsidan. Även här med mycket goda
sportsliga resultat, med Åsarnas lag I som
etta i SM-stafetten och andra laget på silverplats.
- Därtill kan nämnas att Stockvik överlägset vann stafetten för damer och att

ICA-stödda AIKs bandydamer också blev
svenska mästare, tillägger Peter Wiklander.
Vi slutar genomgången av ICAs engagemang inom vinteridrotterna med att
berätta att företaget blir en av tre huvudsponsorer för 1997 års bandy VM. Övriga
två är Tipstjänst och SJ.

Kan bli mer "ICA-guld"
Den sportintresserade kommer att stöta på ICA-emblemet även i vår och sommar både "live" och i massmedia. Liksom
tidigare har allsvenskans två tippade topplag -IFK Göteborg och Helsingborgs IF ICA-märket på tröjorna. Andra allsvenska lag som ICA samarbetar med är
Halmstads BK, Umeå FC, Östers IF och
IFK Norrköping.
I division I, liksom tidigare år, har ICA
valt att marknadsföra företaget och egna
varumärket BRA genom IF Brommapojkarna och Västra Frölunda IF, där budskapet framför allt fokuseras kring dessa
klubbars breda ungdomsverksamheter.
Brommapojkarna har till exempel den här
säsongen 115 ungdomslag(l) i seriespel.
Leif Johansson

Västra Frölunda har en mycket bred ungdomsverksamhet, som stöds av ICA-handlarna.

Arbetsmiljö och maratonlopp
livsviktigt för Lennart Lundin
För 10 dagar sedan landade
Lennart Lundin, 50 år och huvudskyddsombud på ICA Öst i
Årsta, återigen på svensk mark
efter att ha sprungit två maratonlopp i USA under en 14-dagarsperiod; i Boston och Miami.
Maratonlopp utanför Sveriges gränser är annars inget nytt för Lennart
Lundin. Hans 42:or har nött gatstenar i
de flesta världsmetropoler, eller vad
sägs om London, Paris, Rom, Aten,
Berlin, Los Angeles, Sau Paulo, för att
nu nämna några.
Totalt har Lennart sprungit i 18 utländska städer.
Och det lär bli flera:
- Det blir antingen Sydafrika eller
Australien under 1997, konstaterar
Lennart Lundin i sin lilla kontorsmodul
på Årsta III som han delar tillsammans
med Handels-ordföranden Karl-Johan
Kamp.

75 % fackligt arbete
Här har Lennart Lundin under sina
10 år som fackligt verksam filat på
många formuleringar om bättre arbetsmiljö för de kollektivanställda i Årsta.
Det har också gett resultat. På Årsta är
man något av en föregångare när det
gäller bra arbetsmiljö, bland annat uppmärksammat i ett stort reportage i facktidningen "Arbetsliv i utveckling" i vintras.
- Att vi fått externa omnämnanden
för vår goda arbetsmiljö beror mycket
på att det på senare år funnits så bra respons mellan företag och fack. Det
känns som vi arbetar sida vid sida mot
samma mål, konstaterar Lennart Lundin, som uppskattar att det fackliga engagemanget kräver en 75-procentig arbetsinsats. Resterande tid finns han på
lager och varumottagning.
- Vi har hittat bra arbetssätt för vår
arbetsmiljöpolicy här i Årsta med
bland annat regelbundna internkontroller och arbetsmiljöutbildningar och
det tillskriver jag mycket det goda sam-

arbetet med i första hand Annica
Helmfrid på personalavdelningen samt
logistik- och IT-chefen Basil W Smith.

Mål i Miami
För Lennart Lundin har de idrottsliga målen ofta legat 4 mil, 2 kilometer
och 120 meter framför honom; det vill
säga sträckan för ett maratonlopp.
Hans rekordtid på sträckan är 2,58 minuter. Debutloppet var Stockholm Maraton; en klassiker, som Lennart om
nästan precis en månad springer för
14:e gången.
- Första loppet gjorde jag 1981, då
hade mitt intresse för långlöpning börjat några år innan när jag följde med en
kompis ut på hans löpturer.
Det var dock ingen idrottsdebut för
Lennart Lundin, nej, fram till dess hade
Lennart spelat rugby i högsta serien för
Södertälje Rugbyklubb under 15 år.
Stockholm Maraton följdes sedan av
den ena maran efter den andra och på
platser som lockar i de flesta turistbroschyrer, som Honolulu, Barbados, eller varför inte schweiziska Davos.

Min hobby
När Lennart fullbordat sin uppräkning av platser där han sprungit maraton, är intervjuarens första fråga given:
"Hur har du råd?"
- Maratonlöpning är min hobby. Här
lägger jag ned pengar som andra kanske gör på golf, exklusiva bilar och båtar.
- Jag tycker att jag har råd med den
hobbyn och min fru klagar heller inte
att jag åker iväg en eller ett par veckor
per år, säger Lennart Lundin.
Årets "dubbelmara" - Boston och
Miami under en 14-dagarperiod - innebar lite längre bortavaro från hemmet i
Järna, inte långt från uppväxtstaden
Södertälje. I Södertälje och framför allt
Järna har Lennart Lundin tillbringat
större delen av sin yrkestid; i Södertälje först som snickare, innan det blev 25
år på DE Järna tills det lades ned för ett
år sedan.
Leif Johansson
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Gångna året lagt
till handlingarna nya trevliga
aktiviteter väntar

Lösning på
Vårkrysset
Följande rätta lösningar har dragits:
Första pris, en morgonrock, går
till Ingegärd Eriksson, Gävle.
Varsitt fint badlakan kan Hjalmar Potila, Gammelstad, Harry
Öberg, Årjäng, Jimmy Forsberg,
Vännäs, Karl-Göran
Fransson,
Nora, Margit Ohlsson, Västerås,
Fhebe Schalen, Nora, Erik Berggren, Västerås, Holger Jakobsson,
Åmål, Gina Lindström, Västerås
och Elise Hellberg, Växjö se fram
emot.
Grattis!

En dag på vårvintern, då man fortfarande undrade om vintern verkligen rasat ut
och våren äntligen var på väg, samlades
ICAs Gävlepensionärer med respektive
på Café Mamsell. Med bil, buss eller till
fots färdades man för att deltaga i föreningens årsmöte. Styrelsen hade väntat sig
god tillslutning och ordförande Egon Eliasson var därför glad att så många som 35
personer hade mött upp.
Dagordningen omfattade 18 punkter
och förhandlingarna leddes av sittande
ordförande Egon och sekreterare Vera
Elfving. Dagens protokoll justerades av
Rune Persson och Karl Erik Henriksson.
Verksamhetsberättelsen för 1995 föredrogs av ordföranden och besvarades med
en rungande applåd.
Lite smolk i glädjebägaren kunde dock
noteras enligt Egon och övriga i festkommittén, Gunnar Bergling och Karl Erik
Östlund, som skött sitt uppdrag med den
äran. Två av det gagna årets arrangemang
hade måst utgå på grund av dålig anslutning. För att ordna med resor, förtäring
och allt som hör till, fordras att flera än ett
tiotal visar sitt intresse. Då får man inte
undra på om även en sådan energiskt arbetande trio som denna, tappar intresset
och är beredda att ge upp.
En positiv händelse från det föregående
året var dock den lyckade surströmmingsskivan med Borlängepenionärerna här i
Gävle.
Punkt sex på dagordningen var kassarapporten och av den att döma hade Sonja Skoog skött sig med den äran, ty den visade en behållning på 5.219 kronor.
Revisorerna Sivert Persson och Berit
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Karlsson gav styrelsen full ansvarsfrihet
för sitt arbete.
Så följde val av styrelse för kommande
arbetsår och till allas glädje tog Egon och
Sonja på sig ansvaret för ännu ett år. En
ros åt hela styrelsen hade varit på sin plats.
Styrelsen ser alltså ut som följer: ordförande Egon Eliasson, sekreterare Vera
Elfving, kassör Sonja Skoog, revisorer Berit Karlsson och Sivert Persson, rev. suppleant Evert Larsson, som f ö hälsades
välkommen av årsmötet som ännu en i
"gänget".
Till "lokalredaktör" för ICA Kontakten på ännu ett år omvaldes undertecknad.
Kärnan i det hela, festkommittén, som
trots allt kommer att jobba lika frenetiskt
som tidigare, består av Egon Eliasson,
Gunnar Bergling och Rune Persson och
som valberedning fungerar nu Rolf Hillblom och Börje Bengtsson.
Kommande aktiviteter under 1996 blir
först en träff på Hästholmen under första
delen av maj och sedan får vi se vad festkommittén hittar på. Årsmötets förhoppning var att kontakten med våra kära vänner i Borlänge ska fortsätta.
Dagen avslutades med kaffe och smörgås samt ett lotteri med många vinster,
men jag säger som Fridolf Rhudin: "Jag
fick inte vara med, jag .." (i detta fall menar jag vinsterna). Men vad gjorde det, en
dag som denna i glada vänners lag?
En trevlig och skön vår önskar vi er alla
från Gävles horisont och pensionärerna
därstädes.
Harry Eriksson

Vi saknar några kuggar
i vårt informationshjul
ICA Handlarnas AB är moderbolag i ICA-koncernen. Vi har nyligen flyttat in i fräscha
lokaler i det nya ICA-huset i Järva. Här finns koncernledningen, detaljhandel, marknad, logistik, IT, personal, finans- och ekonomifunktioner. Här finns också specialiserade staber; strategi och utredningar, konsument och miljö och sist men inte minst informationsavdelningen. Vi är totalt 20 personer där halva avdelningen med ateljé arbetar i Västerås.

Två informatörer
Vi söker till vårt h u v u d k o n t o r en informatör för
tillsvidareanställning och en informatör till ett
heltidsvikariat under ett år, med möjlighet till förlängning.
Du har informatörs- eller journalistutbildning
och arbetserfarenhet från något av dessa o m r å den. Gärna också erfarenhet att skriva texter till
elektroniska informationsbaser.
Du k o m m e r att delta i avdelningens ordinarie
arbete; du samordnar och producerar innehållet i
tryckta och elektroniska medier samt fungerar
ibland också som projektledare, genom att hålla
ihop produktioner och tidplaner från början till
slut.
Våra målgrupper finns såväl bland alla 7 0 0 0
medarbetare inom koncernen som bland de 2 4 0 0
IC A-handlarna.

Du är en god skribent, initiativrik och van att
samarbeta. D u bör förstås också vara intresserad
av detaljhandeln.
Frågor o m informatörstjänsterna besvaras av informationschef Anders Hallgren, telefon 0 8 585 502 66 eller chef för informationsproduktion,
Peter Wigstein, telefon 0 8 - 5 8 5 5 0 2 0 6 .

AD/Grafisk formgivare som k a n
visualisera information
Till informationsavdelningen söker vi en A D som
kan visualisera texter och bilder till effektiv grafisk k o m m u n i k a t o n och information.
D u k o m m e r tidigt in i projekten och s a m o r d n a r
den grafiska formgivningen med idéteckningar, illustrationer och layouter. Självklart behärskar du
också din dator och program som Q u a r k , Illustrator, Photoshop etc.

haryAD-utbildning via RMI-Berghs eller
motsvarande och har arbetserfarenhet från informations- och reklamproduktion. Vi vill diskutera
dina arbetsprover utifrån de t a n k a r du haft med
varje produktion. Det skiljer agnarna från vetet.
Placeringen blir informationsavdelningen på huvudkontoret i Järva.
Frågor om jobbet besvaras av chef för informationsproduktion, Peter Wigstein, telefon 08-585
5 0 2 0 6 , eller produktchef Pia H a m b e r g , telefon
021-19 43 23.

Senaste ansökningsdag
Skicka in din ansökan m ä r k t "Informatör, respektive " A D " till ICA H a n d l a r n a s AB, Personalavdelningen, 171 9 3 Solna.
Sista ansökningsdag ä r den 17 maj 1996.

ICA Handlarnas AB
ICA Handlarnas AB är en affärsdrivande koncern. Landets ICA-handlare
äger, enskilt och genom medlemsskap i ICA Förbundet, gemensamt ICA
Handlarnas AB.
ICA Koncernen, med sex regionbolag, arbetar med utveckling av butiker,
marknadsföring, personal, IT- och logistiksystem samt butikslagen. Vi förhandlar med leverantörerna, köper och distribuerar varor och hanterar
betalningsflödena. Vi planerar och genomför den gemensamma marknads-

föringen, utvecklar egna märkesvaror och driver ICA Kundkort. Finansiering
och ekonomiservice är andra viktiga områden.
Vi samverkar inom alla dessa områden därför att utvecklingen kräver resurser som den enskilde ICA-handlaren inte har. ICA-idén handlar ytterst om
en balans mellan samarbete och individuellt köpmannaskap. Totalt omfattar
ICA-koncernen ett 20-tal dotterbolag och ett 70-tal arbetsställen över hela
landet, med 6 500 medarbetare och 40 miljarder kronor i omsättning.
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Roger Nicklasson, från bröd till benchmarking:

- Spännande vara
med och påverka

Roger Nicklasson delar sin tid mellan fackligt
arbete och kvalitetskontroll.
- Vi har blivit så bra på det här med reklamationer att vi även hjälper andra DEn att komma
tillrätta med sådana problem.

Egentligen var det bara en slump
att Roger Nicklasson hamnade på
ICA för gott.
- Ja, jag pluggade på högskolan
och behövde ett sommarjobb. På
det viset kom jag in på brödavdelningen här i Linköping och på
den vägern är det. Jag blev fast
anställd som expeditör och chaufför.

ben, och som ordförande sedan den stora
omorganisationen 1990.
- Det har hänt mycket sedan dess, men
den stora oron var nog i samband med
ICA 90 när vi faktiskt inte var riktigt säkra
på om vi skulle vara kvar ens. I samband
med PHS-omläggningen blev det också en
del övertalighet, men vi klarade oss ganska bra där eftersom det var en hel del naturliga avgångar.

Det är nu nästan 20 år sedan och idag
jobbar Roger med kvalitetskontroll. När
han hinner, kan man kanske säga, för han
är djupt engagerad i fackligt arbete som
ordförande i HTF på DE Linköping.
- Ja, jag har nog alltid varit en sån som
ifrågasatt. Jag började som skyddsombud
efter några års anställning och engagerade
mig i klubbstyrelsen i Handels.
Roger var i flera år arbetsledare på
brödavdelningen på DE. På den tiden var
både bilar och expeditörer inrymda i samma avdelning, och Roger hade personalansvar också för sju chaufförer. I samband
med det gick han över till HTF, och där
han han jobbat för medarbetarna i klub-

Roger pratar varmt om kontakten med
chefer och ledare och samarbetet med regionbolaget i Växjö.
- Det är ett bra diskussionsklimat här,
vi har många framsynta människor på regionbolaget. De har jobbat för vårt DE
också och frågan är om vi varit kvar utan
dem.
Roger är väl insatt i det fackliga arbetet. Så länge ICA Partihandel fanns kvar
var han med i det koncernfackliga arbetet,
idag är han med i regionstyrelsens arbete
och i referensgruppen för ICA-styrelsen.
Men nu börjar det bli lite svårt att få tiden att räcka till. I arbetet med kvalitetskontroll har han en medhjälpare, Lennart

Bra diskussionsklimat

Norss, som jobbar kontinuerligt med det
så att Roger kan ta den tid han behöver till
det fackliga arbetet.
Det är tre år sedan han började arbeta
med kvalitetskontroll, på initiativ av logistikchefen på regionen, Sven-Åke Berggren. Reklamationer är dyrt och arbetet
går bland annat ut på att minska antalet
varor som går till fel butiker och antalet
varor som går ut i fel mängder.
Här kommer säljservice in och rättar till
misstag och ser till så att handlarna får de
varor de ska ha. De tar också hand om alla
samtal från butiker som inte rör sena säljjobb - är en slags direktkontakt med butiken.

"Säpo"
För att hålla reda på att det blir rätt
måste man bland annat göra expeditionskontroller, påminna om att hålla servicen,
hålla motivationen levande.
- Ja, jag går under namnet Säpo bland
expeditörerna skrattar han och ser nöjd ut
ändå, vi jobbar bra ihop och har blivit så
bra på det här med reklamationer att vi
hjälper andra DEn att komma tillrätta
med det.

När ICA fick
kungligt besök
ICA Kontakten sällar sig något senkommet (ett problem när
man som vi bara utkommer var
tredje vecka) till hyllningskören
med anledning av Kung Carl XVI
Gustafs 50-årsdag. En festföreställning som gick utöver det
mesta så här långt i vårt land.
Men så är han en uppskattad och
populär person i djupa folkled.
Under sina regentår har han
också vinnlagt sig om att åka
runt i riket och även passat på
att besöka företag, stora som
små, för att skaffa sig insikter
om de olika näringarna.
Även handeln och ICAverksamheten har vid några
tillfällen haft äran att se
konungen och drottning
Silvia som sina gäster, fast
det var några år sedan som
framgår av bilderna härintill.

- Det är ett spännande jobb. Det är stor
skillnad mellan jobbet på brödavdelningen och det här. Det är helt nytt, man får
själv vara med och påverka och bygga upp
verksamheten så den fungerar. Här ingår
benchmarking, där en förlängning av kvalitetskontroll vävs in, på logistiksidan
finns det i order och reklamationsprocesser, man jämför nyckeltal med andra
DEn.
Till sin hjälp har han en grupp som träffas varje månad. Janne Ivarsson som är
driftchef, Kjell Frank som är transportledare, Britt-Marie Moberg på säljservice,
Ola Nilsson, säljledare och Roger själv
träffas och fördelar uppgifterna på deltagarna som i sin tur samlar en grupp att jobba vidare med.
Men livet är inte bara jobb, ens för Roger, även om han gillar sitt arbete.
Familjen med tre barn i tonåren och ett
litet torp från 1800-talet i Småland är en
fin kontrast och avkoppling från allt jobb.
- Då är det fiske, svampplockning, alla
gamla äppelträd som gäller, vi är mycket
ute i naturen. Och lite korpbowling blir
det också i ett lag med jobbarkompisarna.
Margareta Lindberg.
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