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T I D N I N G E N FÖR MEDARBETARE I N O M IHA-KON
ICA-KONCERNEN

I vår serie om ICAs ledstjärnor hämtar vi denna gång
exempel pä Tydlighet från
Ekonomibyrån.
Se sidan 8

Tanka bilen med
ICA Kundkort
Stefan Petersson, ställföreträdande sortimentschef glas och porslin, tillsammans med produktcheferna Charlotte Norden och
Ulrika Landström i ICA Hem och Fritids mässlokal.
FOTO: ALLAN KARLSSON

Spännande framtid
för ICA Hem & Fritid
- Att slå samman ICA Specialvaror AB och
Specab till ICA Hem och Fritid AB tror vi blir
bra. Så vi ser fram emot en spännande
utveckling.
Det säger några medarbetare som ICA
Kontakten talat med. Och VD Claes Eriksson
har förstås ingen annan uppfattning.

Det nya bolaget ansvarar för sortiment,
inköp och butikskommunikation inom specialvaruområdet för Norge, Sverige och
Baltikum. Inriktningen är att öka försäljning
och lönsamhet på allt från underkläder till
gräsklippare.

Se sidorna 12 - 1 3

Visste du att ICA Kundkort
kan användas för betalning av
bensininköp hos Tapp, ICA
Bensin och Hydro? Och från
den 15 maj även på samtliga
Statollanläggnfngar!
Se sidan 9

ICA-märket i topp
Från olika sportfronter rapporterar vi om fina framgångar
för flera av ICAs samarbetspartners med SM-guld som
"grädde på moset". Läs också
ICA-medarbetaren Pär Gabrielssons egenhändiga rapport frän alpina Veteran-VM i
franska skfdparadiset Méribel,
där han ökade på sin redan
ansenliga medaljskörd.
Se sidorna 20 - 23
13 april 2000

V D Svante Nilsson

Aktuellt och angeläget
Mitt inlägg den här gången blir lite annorlunda, eftersom det bygger på det anförande jag höll på förbundsstämman i tisdags. Ett sammandrag över vad som är på
gång inom företaget och samtidigt en liten helhetsbild av var vi befinner oss i de
här frågorna, som berör oss alla som ICA-medarbetare.
f^L

W är det gäller samarbe^U tel mellan Sverige och
§
Norge så har synergierna och samordningsmöjligheterna varit långt större än vi förutsåg. Visst är man imponerad över
att vi på drygt ett år hunnit definiera så många synergier och
även har en organisation på plats
som är i full färd med att leverera. Ett bra exempel tycker jag är
vårt ICA SparMat-test, där vi i
princip överfört hela det norska
konceptet och den första butiken
öppnar denna vecka i Örebro.
När det gäller vårt partnerskap
med Statoil avseende ägandet av
Statoil Detaljhandel så har det så
här långt fungerat mycket väl.
Här vilar ju i princip hela partnerskapet på möjligheten till
synergier, där utgångspunkten
varit att till det etablerade
Statoil-systemet kunna överföra
all vår kunskap inom butiksutveckling, inköp och category
management, och där vi nu har
18 test-ICA Express-butiker
igång med en mycket positiv
utveckling.
f

Kortsamverkan
Ett annat mycket spännande
område för samordning är förstås
hela administrationen av vår
kortverksamhet med ICA
Kundkort i Sverige, Domino-kortet i Norge samt Statoil-kortet i
Norge, Sverige och Danmark. Vi
har i princip avslutat ett projekt
som visar på möjliga årliga inbesparingar på mer än 100 Mkr.
När det gäller synergier och
samordning med Ahold har vi
också kommit igång på ett utom-

ordentligt bra sätt. I mitten på
maj kommer vi att ha planerna
klara inom ett antal väldefinierade projekt.
Precis på samma sätt som i
Sverige/Norge-samarbetet och
Statoil-partnerskapet omges
arbetet med Ahold av en mycket
positiv atmosfär och en fullständig öppenhet. Som vid alla fusioner och partnerskap är synergierna dubbelriktade.

genomförde denna typ av aktivitet första gången förra året med
mycket gott resultat i 6 000 butiker i 22 länder i 4 världsdelar.
EMV är och förblir ett oerhört
strategiskt område för oss. Vi är
mitt uppe i arbetet med att lägga
fast en ny gemensam Nordenstrategi. Mycket talar för att vi
kommer att knyta EMV till våra
starka varumärken ICA och
RIMI.

Norden-förhandlingarna

Tydligare butiksprofiler

Vår stora utmaning just nu är
att klara av den ökade komplexitet som vår fusion och våra partnerskap medför, men ändå behålla fokus på kunder och försäljning. Det känns därför bra att
vissa av de absolut viktigaste
synergiområdena har en direkt
bäring mot kundtillfredsställelse
och försäljning.
Tag t ex våra Norden-förhandlingar där vi nu i princip är i mål
med merparten av våra 40 största gemensamma leverantörer
och där förhandlingarna förts i
en mycket positiv anda med
utgångspunkten att vi naturligtvis ska skapa en vinn/vinn-situation. Vi kommer med start redan
i maj både i Norge och Sverige
att få se en förtätningen av vår
TV-reklam och inte minst ett
stort antal mycket spännande
kupongaktiviteter kopplade till
våra kortkunder och vårt Bufféutskick.
I höst kommer vi att deltaga i
Aholds världsomfattande aktivitet under veckorna 39 och 40
under ett gemensamt globalt
tema och kampanjstöd. Ahold

Vi ska nu gå mot en mycket
högre grad av tydlighet mot konsument. Och inriktningen är alldeles klar - ICA Nära, ICA
Supermarket, ICA Kvantum, ICA
MAXI och RIMI ska bli våra
namn eller profiler ute mot
marknaden.
Finns det något jag känner
litet oro för så är det stafettväxlingen mellan regionerna och rollerna när det gäller ansvaret för
vår egen försäljning till butik av
kolonial och djupfryst. Vi har ju
kraftigt ändrat arbetsmodellen
och avsaknaden av bearbetning
av butik har blivit mycket tydligare när vi tog steget från ett
regionalt ansvar till ett rollansvar för denna försäljning.
En annan sak som jag känner
litet oro för är de kvarlevande
marknadsförings- och inköpsgrupperna. De är ju litet en produkt av det gamla systemet och
dessa grupperingar har historiskt
varit en viktig del i vår totala
bearbetning. Allt eftersom vi har
kommit fram i rollarbetet känns
de inte lika nödvändiga längre
och det finns en risk att de t o m

Chefredaktör och ansvarig utgivare:
Lars-Ake Pettersson, tel: 021-19 41 32 (94 132)
e-mail: lars-ake.pettersson@ica.se
Redaktion;
Lena Lidsell, redaktör: tel: 021 - 19 41 77 (94 177)
e-mail: lena.lidsell@ica.se
Asta Linnaeus, teknisk redaktör: tel: 021-19 42 77 (94 277)
e-mail: asta.linnaeus@ica.se
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Postadress:
ICA Kontakten,
721 85 Västerås
Telefax:

021-19 45 09(94 509)

motverkar våra övergripande
strategier.

Nya tjänster och e-handel
Vi är nu i slutfasen på ett
mycket spännande projekt där vi
har inventerat alla våra framtida
möjligheter där vi inte minst
inom den finansiella sidan ser
stora möjligheter för tillväxt.
Det är dags nu att addera till nya
tjänster till våra kundkort såsom
olika typer av sparprodukter,
enklare lån, försäkringar osv.
Det är nog rätt tillfälle att
rejält överväga en egen ICAbank. På styrelsen i maj kommer
vi att lägga fram ett antal spännande förslag på hur vi ska gå
vidare, där även områden som
telekommunikation och olika
energiprodukter ser mycket spännande ut.
E-handeln är ju ett närliggande
område med B2B - business to
business - och B2C - business to
consumer. Inte minst vår frukt &
grönt-applikation i slingan
utvecklas mycket positivt och
utgör ett bra exempel på B2B.
Till sommaren ska vi ha vår
nya e-handelsstrategi klar som
även kommer att titta på möjligheten för oss att bli den tredjepartslogistiker som marknaden
söker.

Svante Nilsson
VD ICA AB och
ICA Handlarnas AB

Utgivningsschema 2000:
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4
Utk 18/5

Tryck:
VLT Press AB,
Västerås
Repro:
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ICA Kontakten utges av ICA Handlarnas AB, 170 85 Solna

Nu lättar trycket
efter en tung
start för AC!
Det var vid årsskiftet som det
administrativa centret startade sin verksamhet i Västerås
med uppgift att samordna
ICAs totala administration för
redovisning, löne- och fakturahantering.
Redan efter tre veckor togs det
nya elektroniska fakturahanteringssystemet ur drift och medarbetarna på fakturaavdelningen
har sedan dess jobbat hårt för att
få undan alla inkommande fakturor utan systemstöd, och det
handlar om hundratals varje dag.
- Vi har haft en tung start, men
nu är alla medarbetare på plats i
Västerås och verksamheten börjar att fungera rätt bra, säger
Håkan Edenskär, chefen för
administrativa centret.

Sa kan vi alla i
organisationen
stödja AC:
Uppdatera din egen profil
i Notes. Om företagstillhörigheten är fel, meddela
LDA för rättelse.
Om du är chef eller fakturagranskare, kontrollera i
Forum Riks under
Administrativt center och
rubriken "Attestlista" att
dina uppgifter stämmer. I
annat fall meddela
Margareta Gillvén för justering. Här finns också en
"lathund" som innehåller
"steg för steg" för fakturahanteringen.

Måste vara rätt bolagsnamn
Margareta Gillvén, chef för fakturaavdelningen pekar dock på
att det fortfarande är alltför
många fakturor som har fel
bolagsnamn och som vi medarbetare enkelt kan hjälpa till med att
rätta till.
- Ange alltid ditt kostnadsställe
och användar-id som referens vid
beställningar, så underlättar det
för oss att veta vart fakturan ska
skickas för granskning och attest,
förklarar hon.
Nu startar Attest
Nu är administrativa centret
redo igen för en nystart av fakturasystemet med det nya namnet
Attest.
- Vi har gjort en del justeringar
i systemet och börjar så sakteliga

Anders Kahlin är projektledare tör nystarten av det elektroniska fakturasystemet
Attest med Linda Öhrman som assistent.

använda oss av elektronisk hantering av fakturor igen arbetsplats för arbetsplats. Det innebär
att vi kommer att både informera
och utbilda berörda medarbetare
innan vi "drar in" dessa i syste-

met, för att få det att fungera
ordentligt från början denna
gång, säger Håkan Edenskär.
Lena Lidseli

Viktigt att alla sköter sina tidkort!
Liselotte Ljungstrand jobbar
med system och supportfrågor för löneredovisningen.
Hon önskar bättre uppföljning av tidkorten i TICA-systemet från både medarbetare
och chefer, så att dessa är
godkända och attesterade
innan löneavdelningen
påbörjar månadens
lönearbete.
- Om inte TICA sköts på rätt
sätt resulterar det i ett stort merarbete för oss, men framförallt så
blir inte lönen rätt för medarbe-

taren, förklarar hon.
Fram till november i år kommer lönerna att flyttas över successivt till administrativa centret.
Nyligen har lönerna för kontorsmedarbetarna i Norr flyttats
över med gott resultat och i april
är det dags för lagerlönerna att
följa efter. Därefter är det ICA
Syd som står på tur före semestern.
När alla ICA-medarbetares
löner är på plats kommer lönegruppens 30-tal medarbetare att
varje månad, året om, hantera ca
5 500 tjänstemanna- och kollektivlöner samt 13 000 butikslöner.

Lönespecifikationen har fått
nytt utseende och distribueras
numera direkt hem i brevlådan
till samtliga ICA-medarbetare.
- Vi har inlett ett samarbete
med Posten som sköter både
utskrift och distribution, berättar
Liselotte Ljungstrand. Hon försäkrar att Posten kommer att
sköta den uppgiften på ett tillförlitligt sätt då de är medvetna om
den sekretess som råder.
- Ingen medarbetare behöver
känna oro över att löneuppgifterna kommer att spridas ut till obehöriga, menar hon.

Meny samordnar administrationen
ICA Meny-koncernen startade
efter modell från ICA ett eget
administrativt center för
redovisning, löne- och fakturahantering i kontorslokalerna på Hacksta i Västerås den
3 april.

Några av medarbetarna inom Meny-koncernens administrativa center. Fr v AnnSofie Nilsson, Suzanne Eriksson, Christer Fallqvist och Linda Kullinger bakom chefen Anders Risberg.

Omläggningen från lokal till
samordnad administration kommer att ske i etapper fram till
sommaren och omfattar förutom
moderbolaget ICA Menyföretagen
AB, ICA Servicehandel, Meny
Logistics, ICA Meny
Restaurangutrustningar,
Jeppsson & Co, AM Wickamns

Eftr, Bengt Heidenborg samt
Olegruppen.
- Vi räknar med att bli ett 20tal medarbetare när vi är fulltaliga, berättar Anders Risberg, chef
för ICA Menyföretagens administrativa center.
Den administrativa samordningen har påbörjats för ICA
Servicehandel samt vissa delar av
verksamheterna i Jeppson & Co
och moderbolaget.
- När alla medarbetare är på
plats och verksamheten fungerar,
kommer vi att närmare se över
samarbetsmöjligheterna med
ICAs administrativa center, säger
Anders Risberg.
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Bokslutskommuniké för ICA-koncernen 1999

Starkt resultat och partnerskap med Ahold
• Ökad butiksförsäljning i
Sverige med 2,8 procent och i
Norge med 5,0 procent.
• Resultatet efter finansnetto
ökade med 53 procent till 1
318 MSEK.
• Rörelseresultatet ökade
med 39 procent till 1 310
MSEK.
• Nettovinsten efter skatt
ökade med 62 procent till 917
MSEK.
• 50/50-partnerskap med
Ahold om ägande av ICA-koncernen.
- 1999 har varit ett mycket
betydelsefullt och framgångsrikt
år för ICA-koncernen. Vi har
lyckats väl med fusionen mellan
ICA och Hakon Gruppen och
resultatet har utvecklats mycket
starkt, bland annat tack vare
genomförda effektiviseringsprogram. Partnerskapet med Ahold
öppnar helt nya dörrar mot
omvärlden. Vi blir en del av ett
världsledande nätverk av dagligvarubutiker, vilket skapar fantastiska möjligheter för framtiden,
säger Svante Nilsson, VD och
koncernchef i ICA AB.

ICA-koncernen 1999
ICA Handlarnas AB och Hakon
Gruppen AS gick samman per
1999-01-01 och utgör tillsammans
med ICA Menyföretagen och ICA
Baltic ICA AB-koncernen. ICAkoncernen äger dessutom 50% av
Statoil Detaljhandel. ICA är därmed Nordens största detaljhandelsgrupp med 4.600 butiker i

Skandinavien och Baltikum. Den
årliga butiksförsäljningen uppgår
till cirka 127 miljarder SEK, inkl
moms.
Förvärvet av resterande 55 procent av aktierna i Hakon
Gruppen fullföljdes i januari 1999
genom en riktad nyemission.
Fusionsprocessen mellan ICA och
Hakon Gruppen h a r drivits framgångsrikt under året. En ny koncernledning h a r utsetts och
gemensamma funktioner för bl a
inköp och IT har etablerats.
ICA och Statoil bildade ett
gemensamt 50/50-ägt bolag,
Statoil Detaljhandel, för driften
av de nästan 1 500 Statoilstationerna i Sverige, Norge och
Danmark. Affären genomfördes i
augusti 1999 och Statoil
Detaljhandel ingår i ICAs verksamhet som intressebolag. Under
året h a r ett nytt butikskoncept
för Statoilstationerna, ICA
Express, framgångsrikt utvecklats och pilotbutiker öppnats.
Hakon Gruppen h a r under året
förvärvat stormarknadskedjan
Maxi och köpt tillbaka fastighetsbolaget Hakon Eiendom från
börsnoterade Steen & Ström.
Dessa förvärv är strategiskt viktiga. Hakon Eiendom äger företrädesvis butiksfastigheter.
I Baltikum h a r flera förvärv
genomförts under året, bland
a n n a t 50% av EKO-kedjan i
Litauen och en butik i Estland.
Efter årsskiftet har Interpegrobutikerna i Lettland förvärvats.
ICA Förlaget har under året
avyttrats till ICA Förbundet för
MSEK 200.
I december 1999 träffade ICAs

Finansiell Information i sammandrag
Omsättning, MSEK
Rörelseresultat före avskrivningar, MSEK
Rörelseresultat efter avskrivningar, MSEK
Rörelsemarginal, procent
Resultat efter finansiella poster, MSEK
Resultat efter skatt, MSEK
Vinst per aktie, SEK
Balansomslutning, MSEK
Soliditet, procent
Räntabilitet på sysselsatt kapital, procent
Räntabilitet på eget kap. efter skatt, procent

Marknaden
Sverige
ICA-handlarna ökade sin försäljning med 2,8 procent. Det ä r
något sämre än för branschen
totalt som ökade med 3,1 procent.
Att ICA-handlarna h a r lägre försäljningsökning än branschens
genomsnitt beror huvudsakligen
på den pågående förändringsprocessen av marknadsföringen samt
a t t antalet etableringar varit få
under året. Bäst utveckling inom
ICA hade lågpris- och större butiker. ICA-handlarnas sammanlagda butiksförsäljning uppgick till
65,7 miljarder SEK, inkl moms.

Norge
1999
58.091
2.316
1.310
2,30
1.318
917,00
27,00
23.150
38,60
13,00
10,70

Pro forma 1998
56.08
2.007
942,00
1,70
862,00
565,00
17,00
23.341
35,90
9,60
6,90

Nyckeltal mm
MSEK
Rörelsemarginal före avskrivningar, procent
Rörelsemarginal efter avskrivningar, procent
Räntabilitet på sysselsatt kapital, procent
Räntabilitet på eget kap. efter skatt, procent
Kapitalomsättningshastighet, ggr
Soliditet, procent
Nettoskuldsättningsgrad, ggr
Netto räntebärande skulder, MSEK
Sysselsatt kapital, MSEK
Vinst per aktie, SEK
Eget kapital per aktie, SEK
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huvudägare en preliminär överenskommelse om ett partnerskap
med den holländska internationella dagligvarukoncernen Royal
Ahold. I uppgörelsen värderades
ICA till 31,3 miljarder SEK.
Härmed får ICA en världsledande
partner som tillför stärkt konkurrenskraft för ICA-koncernen och
dess handlare. ICAs framtida
ägande planeras bli Ahold 50 procent, ICA Förbundet 30 procent
och Canica (Stein-Erik Hagen) 20
procent. Som en följd av denna
affär avbröts förberedelserna for
en börsnotering av ICA under
2000.
I november lanserade ICA ett
bonusprogram i Sverige kopplat
till ICA Kundkort. Lanseringen
ä r en succé och h a r lett till 590
000 nyanmälda kortinnehavare
fram till m a r s 2000. Cirka 2.4
miljoner hushåll h a r därmed ICA
Kundkort.
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1999
4,0
2,3
13,0
10,7
2,5
38,6
0,64
5 710
15 767
27

260

Pro forma 1998
3,6
1,7
9,6
6,9
2,4
35,9
0,44
3 668
16 083
17
245

Hakon Gruppens butiker ökade
sin detaljhandelsomsättning med
5,0 procent, vilket är bättre än
totalmarknadens ökning på ca 2,8
procent. Lågprisbutiker h a r haft
den bästa utvecklingen på den

norska marknaden. Rimi ökade
mest av Hakon Gruppens kedjor.
Hakon Gruppens samlade butiksomsättning uppgick till 28,8 miljarder SEK inkl moms.

Baltikum
Utvecklingen för ICAs butiker i
Baltikum är fortsatt positiv.
Rimibutikerna i Riga ökade sin
omsättning med 47 procent till
347 M S E K

Omsättning
och resultat
K o n c e r n e n s o m s ä t t n i n g blev
58 091 MSEK (56.084). Ökningen
jämfört med proformaredovisningen är 2 006 MSEK eller 3,6
procent.
Rörelseresultatet före avskrivningar ökade med 16 procent till
2 316 MSEK (2 007).
Rörelseresultatet efter avskrivningar ökade med 39% till 1 310
MSEK (942) och rörelsemarginalen till 2,3 procent (1,7 procent).
Resultatet före skatt och minoritetsandelar
ökade med 53 procent till 1 318 MSEK (862).
Exklusive reavinsten för ICA
Förlaget blev resultatet 1 200
MSEK (862).
Statoil Detaljhandel redovisas
som intressebolag enligt kapitalandelsmetoden from 1 j a n u a r i
1999.
Finansnettot försämrades med
59 MSEK till -145 MSEK.
Orsakerna ä r högre investeringstakt, förvärvet av Statoil
Detaljhandel och lägre resultat i
finansförvaltningen.
Kassaflödet från verksamheten
efter investeringar och rörelsekapitalförändring försämrades till 1 2 1 5 MSEK (540).
Räntabiliteten på sysselsatt
kapital ökade till 13,0 procent
(9,6).
Räntabiliteten på eget kapital
ökade till 10,7 procent (6,9).

Nytt HTF-avtal klart
Avtalet för HTFs medlemmar är nu klart och avser
perioden 1 april 2000 - 31
mars 2001.
Vad säger avtalet?
En pott om 3,2 procent beräknad på lönesumman den 31
m a r s 2000 ska fördelas individuellt från den 1 april. Varje
heltidsanställd tjänsteman ä r
garanterad en höjning med 200
kronor i månaden. Nu s t a r t a r
förhandling och lönesättning.

På många arbetsplatser förs
lönesamtal mellan chef och
medarbetare. Vill du veta mer
om avtalet, kontakta personalavdelningen eller den lokala
HTF-klubben för ytterligare
information.

När betalas nya lönen ut?
Den nya lönen beräknas
utbetalas retroaktivt i maj eller
juni, beroende på h u r förhandlingarna utvecklas och om det
inte blir centrala förhandlingar.

Lanseringen av boken
om kocklandslagets
resa drog storpublik
Drygt 600 personer kom till
Stockholms konserthus och firade
tillkomsten av boken om kocklandslagets resa. Det visade sig bli en av de
största lanseringstillställningarna i
ICA bokförlags historia.
Där fanns journalister, bokförlagsfolk
och matskribenter som minglade tillsammans med kockarna i sin stiliga vita mössor. På stora skärmar kunde man se

utdrag ur TV-programmet Mer än potatis
som handlar om kockresan.
Exotiska dofter och salsa
I mitten av rummet stod Tony Olsson
och Stefan Petersen, numera världskända konditorer, och skapade konstverk
av hett socker. Från smaktallrikarna
kom dofter från all världens hörn: koriander, vitlök, kokos, ingefära... Och
från scenen strömmade sköna salsatoner.

En lyckad kväll alltså.
Kocklandslaget kommer att låta höra tala
om sig under hela detta år. I oktober tävlar
de i matlagningsolympiaden, och eftersom det
gått så bra hittills är det många som segertippar dem.
Artikelserie i Buffé
Men redan i januari började serien oni
kockarnas möten med främmande kulturer i
tidningen Buffé. Nu i april är det Krister
Dahl och Magnus Johansson som besökt
Singapore - det närmaste paradiset man kan
komma, enligt dem själva. De bjuder på kycklingrätter med mänga exotiska smaker.
Följ med i kommande nummer; då åker
kockarna till länder som Japan, USA och
Tyskland.
Anna Gidgård

Elisabet Tidelius
Informatör, ICA AB
/ dagarna får samtliga medarbetare en särskilt framtagen övergripande ICA-personalårsrapport. Elisabet Tidelius, informatör på ICA AB som arbetar med
interna relationer och interninformation via bl a intränat, förklarar här bl a vilket syftet är
med rapporten.
Vad är Personalårsrapporten för något?
- Det är en årsrapport där man
kan läsa om vad "nya ICA" innefattar och siktar mot. Samtidigt
presenteras 1999 års resultat på
ett lite annorlunda sätt.
Förhoppningsvis får man, när
man läst rapporten, en känsla av
att vi står inför massor av nya
möjligheter. Det har i alla fall
varit väldigt inspirerande att
sätta ihop materialet!

Vad är syftet med den?
- Hittills är det ju ganska få
som redan har egna erfarenheter
av svensk-norskt samarbete och
nya förutsättningar. Samtidigt
påverkas nästan alla på något
sätt av förändringarna.
Meningen med årsrapporten är
att lyfta fram de nya perspektiv
vi har fått inom ICA, nu när vi
har blivit Nordens största detaljhandelsgrupp och bl a ska börja
samverka med de andra bolagen
inom Ahold.
När kommer den ut?
- Den skickas ut under veckorna 14-15.
Vilka får den?
- Svenska och norska medarbetare i ICA-koncernen, men ej till
medarbetare i butik.
Vem har sammanställt
rapporten?
- Jag har varit projektledare
och skrivit delar av texten.
Produktionen har skötts av
Gramma, som också gör våra
årsredovisningar.

Vad kan män läsa i den?
- Bland annat en intervju med
Svante Nilsson och Peter R
Ruzicka (VD Hakon Gruppen)
om vad vår fusion gett hittills
och hur de ser på framtiden. Du
hittar fakta om de svenska rollerna och de norska kedjorna
som ska ge oss som jobbar i
Sverige en bild av verksamheten i Norge och tvärtom. Korta
porträtt av koncernledning och
några medarbetare ger lite
personliga inblickar. Och så
kan man läsa om hur vi går
från ord till handling i år och hur viktigt det är att vi
låter kunderna spela huvudrol
len.
Kommer den att ges ut
varje år?
- Jag hoppas att vi kan göra en
årsrapport nästa är igen, beroende på vad utvärderingen av den
här ger. Det vore kul att få kommentarer, antingen via telefon
eller e-post!
Vad ska du göra nu när
årsrapporten är klar?

- Tillsammans med
Marie Karlsson på ICA
Handlarnas AB ska jag ta fram
ett nytt gränssnitt (fönster) för
vår elektroniska information via
Lotus Notes. Ett arbete som försenats på grund av att de tekniska förutsättningarna ändrats.
Nu hoppas jag att vi kan lära oss
en del av hur Ahold utnyttjar sitt
nätverk för information och erfarenhetsutbyte.
Micaela Leo
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Holland och Irland resmål for arets
Carl-Hakon Swenson-stipendiater
2000-talets första Carl-Hakon Swensonstipendiater har utsetts och presenterades på ICA-stämman den 11 april.
De fyra stipendiaterna är Kerstin Lindvall, kvalitets- och miljösamordnare ICA AB, Anders
Högberg, områdesansvarig ICA Frukt & Grönt Öst,

Malin Ekman, avdelningsansvarig, Ljungs ICA,
Göteborg och Ulrika Viktorsson, avdelningsansvarig, ICA Kvantum, Västerås.
Fyra stipendier om vardera 10 000 kronor delas
ut årligen; två går till butiksmedarbetare och två
till medarbetare i koncernen. Stipendiet är tillgängligt att söka för alla medarbetare i landet.

Kerstin Lindvall,
Konsument och kvalitet,
ICA AB

Anders Högberg,
ICA Frukt & Grönt, Kallhäll

Malin Ekman, Ljungs
ICA, Göteborg

Vad arbetar du med
idag?
- Jag är områdesansvarig
på ICA Frukt & Grönt, region
Öst, och har till uppgift att
bevaka den lokala marknaden
samt att vara den närmaste
kontakten för butikerna.
Vad ska du använda stipendiet till?
- Jag vill besöka Ahold och
Albert Heijn i Holland för att
studera deras sälj- och marknadsaktiviteter på frukt och
grönt i butik. Jag vill också se
hur EMV-varorna marknadsförs i butik och studera hur
Albert Heijns organisation ser
ut ute på fältet. Ett besök hos
frukt- och gröntleverantörer
samt Aholds huvudkontor ska
också hinnas med.

Vad arbetar du med
idag?
- Jag är avdelningsansvarig
för frukt och grönt, finkem,
grovkem, djurmat m m samt
dataansvarig i butiken.
Vad ska du använda stipendiet till?
- Mitt mål är att bli ICAhandlare om ett till två år och
vill därför förkovra mig lite
mer inom mitt yrke för att nå
målet. Stipendiepengarna ska
gå till en studieresa till
Irland, där jag vill titta på
Feargal Quinn-butikerna.
Feargal Quinn har bland
annat skrivit boken Kunden
är kung och jobbar mycket
med att ha kunden i fokus i
sina butiker. Jag hoppas även
på att få träffa honom personligen.

Vad arbetar du med
idag?
- Jag är kvalitets- och miljösamordnare inom stab konsument och kvalitet på ICA AB.
I mina arbetsuppgifter ingår
bl a att ge stöd och råd till
inköpsorganisationerna i frågor som rör hälsa, kvalitet,
etik och miljö, medverka vid
EMV-utvecklingen och att
delta i krishantering som rör
produktsäkerhet.
Vad ska du använda stipendiet till?
- Jag vill öka mina kunskaper inom området för kvalitetmiljö- och hälsastrategier för
detaljhandelsföretag. Jag
skulle också vilja lära mig
mer om andra företags rutiner vid produktlarm och återkallelser för att förbättra och
säkerställa goda rutiner hos
ICA. Pengarna ska användas
till en studieresa till ett europeiskt detaljhandelsföretag
med goda kunskpaer inom
dessa områden.

Logistik Färskvaror har flyttats till Logistikdrift
På initiativ av färskvaruchefen Nlls-Gunnar Ljungquist
har beslut tagits att fullt ut
samordna logistiken för
Färskvaror under företagets
logistikfunktion.
Det innebär att färskvaruavdelningens driftsenheter i
Kallhäll och Helsingborg bildar
nya DE inom Logistikdrift, ICA
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Handlarnas AB.
Färskvarulager inom befintliga DE läggs ansvarsmässigt
under logistikdrift och dessutom
bildas en ny DE Malmö när
färskvarulagret överförs till
Logistikdrift.
Organisation och medarbetare
på respektive avsnitt flyttades
formellt över till Logistikdrift
första veckan i april. Nuvarande
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chef för logistikavdelningen
inom färskvaror, Basil W Smith,
ingår därefter i logistikfunktionens ledning.
Inköpsfunktionerna för
Färskvaror inklusive Frukt och
Grönt ligger kvar inom
Färskvaruavdelningen
Den ovan skissade förändringen innebär i nuläget ingen övertalighet.

Motiven för förändringen är
att uppnå, tydligare ansvar,
ttörre samhörighet, effektivare
utnyttjande av befintliga stödfunktioner inom logistikfunktionen, bättre samordning av nya
distributionsupplägg ( exempelvis förändringen till nya omlastningspunkter i region Syd) och
fokusering på effektivt sälj och
inköp i färskvaror.

Tyck till
i årets
medarbetarundersökning!

Vid informationen på DE Västerås hade bland andra fr v Mattias Wikström, Martin Hörberg och Tom Rundqvist mött upp för att
lyssna på och ställa frågor till koncernchefen Svante Nilsson.

Den 2 maj startar årets
medarbetarundersökning
ICA Medarbetarindex
(IMI). Där har vi som medarbetare inom ICA möjlighet att dela med oss av
vad vi tycker om ICA som
arbetsplats, vår chefer
och utvecklingsmöjligheter.

Företagsledningen på
informationsrunda

att M ut och fungera pn

Med en ambition från företagsledningens sida att hinna
med att besöka samtliga ICAarbetsplatser i Sverige före
årets sommarsemester, inledde koncernchef Svante
Nilsson i förra veckan sin
informationsrunda med en
dag förlagd till DE Västerås.

arbetsplatser eller Utgår från
hemi
igeformulftret
hemakickat.

Under den timslånga informationen som upprepades för olika
grupper flera gånger under dagen
fick medarbetarna bakgrunden
till ICAs samgående med Ahold
och varför den senaste organisationsjusteringen genomfördes.
Svante Nilsson inledde med a t t
visa hur ICA-koncernen ser ut
idag med butiksverksamhet i sex
länder. Förutom Sverige och
Norge finns ICA nu representerat
i Danmark via Statoil
Detaljhandel samt i Baltikum.
Tillsammans med Hakon
Gruppen och Statoil uppgår antalet butiker till 4 600 och den
gemensamma omsättningen ligger r u n t 120 miljarder kronor.
- ICA h a r blivit väldigt stort,
men vi ä r inte mer annorlunda än
företag som verkar i andra branscher. Vi behöver bli större för att
säkra vår framtida konkurrenskraft, menade han.

Jobbig övergång
För att möta en "tuffare" konkurrens på marknaden h a r också
ICA-organisationen förändrats.
- Vårt nya Sverige-bolag h a r
idag ett annat utseende än före
årsskiftet. Den tunga regionala
organisation som ICA alltid haft,

har nu samlats i en gemensam
verksamhet i ICA Handlarnas AB
och där butiksverksamheten
också återfinns i olika roller. Det
har varit en jobbig övergång, som
nu börjar att fungera, ansåg
Svante Nilsson.
Men fortfarande finns det viss
verksamhet kvar i de fyra regionala bolagen, men som idag
endast arbetar med butiksnätsplanering och för att hitta lägen
för nya ICA-butiker. Bolagen har
dock "bantats" kraftigt. Som
exempel nämns Region Ost, som
minskat antalet medarbetare från
700 till idag 17. Resten av verksamheten är från årsskiftet överflyttad till ICA Handlarnas AB
där de flesta medarbetarna nu
finns.

Ökad samverkan
Arbetet med att fullfölja E 2000
fortgår för att hitta "smartare"
sätt att jobba på. Här pekade
Svante Nilsson bland annat på en
helt ny kommande affärsmodell
som innebär ökad samverkan och
samordning mellan ICA-handlarna och stödjande funktion, en
gränslös logistik och a t t redovisning, lönehantering och fakturahantering samlats på ett ställe i
Sverige via ICAs administrativa
center.
Medarbetarna gavs också tillfälle till a t t ställa frågor. Som
ICA-medarbetare borde vi erbjudas rabatter i ICA-butikerna för
a t t gynna dessa, var en synpunkt
som kom fram. Svante Nilsson
förklarade a t t det var en fråga
som varit uppe på dagordningen
åtskilliga gånger i styrelsen, men

Undersökningen kommer

att de hittills inte funnit någon
generell lösning på grund av
skattekonsekvenser.

Ny form för resultatpremfen?
Här berättade han att styrelsen
också tänkt att aktier eller konvertibler skulle ersätta dagens
resultatpremie.
- Men frågan ställdes å t sidan i
och med Aholdaffären. Nya ägarna har dock sagt sig intresserade
av att se över nuvarande resultatpremiering. Därför har vi också
förlängt resultatpremien ytterligare ett år, sa Svante Nilsson.

på Hamn
å r e t Alla får i god tid d t
i där ilci står
vari man skall gå m Ii vilken
tid man ar välkommen a t t
fyllt
iiiulaiet

-om arbetar på mindre

Är vi nöjda?
Syftet med undersökningen är att mata hur nöjda och

mot iverode \ i ar odh hur vi
lever upp till K 'A-kull uren
Man vill också ta reda på
vilka åtgärder som bör
is for att. vi ska bli
mer motiverade och nöjda.
Undei
mimer att

Bensinköp på ICA Kundkort

att göras kontinuerligt i maj

Blir det någon samordning mellan ICA Kundkort och Statoilkortet?
- Från den 15 maj blir det möjligt att använda ICA Kundkort på
Statoil vid inköp av både bensin
och varor. Nästa steg är att försöka få ihop kortadministrationen
mellan bolagen och slutligen siktar vi på ett gemensamt kort, svarade han.
En medarbetare undrade varför
det finns lönemässiga skillnader
mellan de olika distributionsenhetema?
- Vi har idag ett "lapptäcke" av
olika avtal som bottnar i den historiska uppdelningen från Hakon,
Eol- och Essvetiden. Det finns en
möjlighet att tillsammans med
facken göra förändringar när
lönerna successivt förs över till
ICAs administrativa center, förklarade Svante Nilsson.

varje år.
Det ar intressant, att
in ar till år.
Alla I
111, liksoi
förra året, jobba med i
ten i Ibrm av dialogdukar
som ska mynna ut i en handlingsplan I )en ska sedan

integrera-- i rerkaamlu
nen, säger Svante Nilsson

Resultat i september
En första presentation av
resultatet kommer i början
av september och i oktober
ska vi kunna börja bearbeta
våra resultat på respektive
avdelning. Mer information
kommer att finnas pä
Forum.
Ta vara på möjligheten
•
glöm inte att fylla i frågeformuläret!

Lena Lidsell
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RIMI-gruppen på Ekonomibyrån i Västerås sköter all administration och redovisning åt RIMI-butikerna. Fr v Elisabeth Nilsson,
Annelie Hasselqvist, Maria Hiller, Lotta Mattsson och Sara Strååt. Elsie Egnesund saknades vid bildtillfället.

Tydlighet är parollen
Tydlighet är ett viktigt
begrepp för Ekonomibyrån.
Under hösten har man jobbat
fram olika lösningar för att
tydliggöra bland annat medarbetarnas ansvar och
arbetsuppgifter.
Sedan årsskiftet är Ekonomibyrån en avdelning inom
Ekonomi/Administration. Det är
cirka 170 anställda som sitter på
åtta olika kontor och har landets
ICA-butiker som kunder. Det
finns 17 olika arbetsgrupper som
strävar efter att jobba så rollindelat som möjligt.
Arbetsuppgifterna ligger inom
områdena redovisning, ekonomistyrning, administrativa rutiner
och skattefrågor.
- Vi försöker genomsyra vår
lokala arbetsorganisation med
nyckelord som tydlighet, enkelhet, samt ordning och reda.
Under innevarande året ska vi
öka resultatet med nära 5 miljoner kronor, sänka totalpriset
gentemot butikerna, öka servicegraden samt slita mindre på våra
medarbetare. Detta kan vi bara
nå genom tydligare arbetsrutiner
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och ansvarsområden, säger Johan
Samuelsson, chef för
Ekonomibyrån.
Ny arbetsmodell för RIMI
Sedan oktober förra året har en
ny arbetsmodell för RIMI-gruppen arbetats fram på 13 butiker.
Arbetsmodellen bygger på att
Ekonomibyrån tar över en större
del av arbetet på butikskontoret.
- Vi har skapat ett rollgemensamt redovisningspaket till RIMIbutikerna, vilket gör att vi får
tydligare rutiner längs hela
arbetsflödet, både internt inom
Ekonomibyrån och i butikerna.
De har fått en pärm där de exakt
kan se vad som skall göras och
vad som ingår i paketet, berättar
Maria Hiller som bland annat är
kvalitetsansvarig i RIMI-gruppen.
Hon har varit med att ta fram
arbetsbeskrivningar för RIMIgruppen. Det är fasta instruktioner som innebär att alla butiker
hanteras på samma sätt. Om
någon är sjuk är det lättare för
arbetskamraterna att tillfälligt ta
arbetsuppgifterna.
Arbetsmodellen ska nu användas på alla RIMI-butiker och suc-
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cessivt även på alla butiksroller.
Ansvarsbeskrivningar i Notes
- Vi har även fått tydligare
ansvarsbeskrivningar. Jag har till
exempel bokslutsansvar och nu
finns det på pränt exakt vad det
innebär och vad som förväntas av
mig.
Alla ansvarsbeskrivningar kan
medarbetarna lätt hitta i Lotus
Notes.
- Det är ingen som får ett
ansvar utan att samtidigt få en
tydlig beskrivning av vad det
innebär, påpekar Johan.
- Vi har även tagit fram tydliga
förväntningar för hur uppnådda
resultat, kompetens och olika personliga egenskaper värderas och
belönas. Dessa kommer att vara
ett givet inslag i bla utvecklingssamtal.
- Jag tycker det är bra. Tidigare
har jag inte haft klart för mig hur
jag kan påverka min lön på lite
längre sikt. När det blir dags
lönediskussioner ser jag fram
emot tydligare och rättvisare
återkoppling, säger Maria som
just håller på att introducera en
ny medarbetare till RIMI-gruppen.

Introduktionspaket
Under de senaste åren har det
varit en mycket hög omsättning
av personal på Ekonomibyrån och
därför har det även varit viktigt
att ta fram tydligare introduktionspaket.
- Vi har ett mycket tydligare
informationsflöde med fasta rutiner. Det är bra för den nyanställdes självförtroende att slippa
fråga samma sak flera gånger.
Nu finns allt nedskrivet med
olika checklistor, så man behöver
inte känna sig dum.
Johan berättar att det under
våren pågår teamutveckling på
alla kontor med presentationer
och diskussioner om bland annat
ansvars- och arbetsbeskrivningarna.
- Före sommaren ska alla ha
fått en dragning i vår nya arbetsmodell. Det är viktigt med tydlighet, men det är en balansgång. Vi
ekonomer efterfrågar ofta tydlighet, men ibland får vi akta oss så
vi inte blir för fyrkantiga, avslutar Johan Samuelsson med ett
leende.
Karin Thörn

Betala bensinen med ICA Kundkort

Läs här vad som
gäller på olika
bensinstationer
Från och med den 15 maj gäller ICA Kundkort och ICA
Bonus på samtliga Statoils
servicestationer i Sverige
från att hittills enbart ha kunnat användas på Statoil-stationer med ICA Express. Men
betalningen kan än så länge
bara göras i kassan inne i
stationen.
Det är verifieringen med PINkod som inte är löst, varför ICAkundkortet inte kan användas i
kortautomaten.
Inköp av drivmedel och andra
varor på Statoil/ICA Express är
bonusgrundande. Undantag är
förmedlade varor från Apoteksbolaget, Systembolaget och postorderföretag, lotter, tips, spel, biljetter och uthyrning av videofilm.
Erbjudanden och kuponger gäller i ICA- och RIMI-butiker men
kan inte utnyttjas på Statoil eller
ICA Express. Bonuscheckar kan
inte inlösas på Statoil/ICA
Express.
Ansökan om ICA Kundkort

kan, som tidigare, endast göras i
ICA- och RIMI-butiker.
ICA Bensin och Tapp
När du tankar på ICA Bensin
och Tapp gäller följande.
Bemannade stationer har en
grundrabatt på 6 öre per liter.
Obemannade stationer, som
tillämpar automatstationspris,
har ingen 6-öring, men priset är
sänkt med 17 öre och man kan
säga, att 6-öringen då är inbakad.
Drivmedelsrabatten redovisas
på fakturan/kontoutdraget.
De flesta bensinbolag tillämpar
en kredit på en månad. Det gör
inte ICA Bensin och Tapp utan
ränta debiteras dag för dag. För
detta får ICA-kunden en räntekompensation på 3 öre per liter.
Detta gäller för betalning i kortautomat på stationen och vid betalning inne i butiken, men inte om
kortet dragés i manuell slipp.
ICA Bonus gäller alla inköp,
även drivmedel.
Många stationer har lokala
eller centrala kampanjer till
exempel vid sportlov, jul och påsk

Välkommen
till Statoil...

...säger Maria Wising, Statoil ICA
Express i Göteborg...

och under kampanjperioden kan
då rabatten vara högre.
Alla drivmedelsrabatter redovisas på fakturan/kontoutdraget.
Hydro
När du tankar på Hydro gäller
följande.
Samma grundrabatt som på
ICA Bensin och ICA Tapp galler
på Hydro. Betalning kan endast
göras med ICA Kundkort med
kreditfunktion och någon ICA
Bonus utgår ej.
Drivmedelsrabatten redovisas
på fakturan/kontoutdraget.

...och Pelle Schulz, Statoil i Åkered,
Västra Frölunda.

ICA Kundkorts kundservice
på väg att kapa alla köer
Medarbetarna på ICA
Kundkort AB i Borås har
sedan lanseringen av ICA
Bonus haft en oerhörd
arbetsbelastning men har
trots detta hållit humöret
uppe och gjort en jätteinsats. Det säger Lena
Blomqvist, ansvarig för ICA
Kundkorts kundservice.
Hon beskriver läget som det
var omkring mitten av mars på
följande sätt:
Totalt fanns ca 60 000 ansökningar i kö.
Antalet ansökningar med kredit var ca 7 000 med ca 8 v väntetid. Väntetiden bedömdes minska till 4-5 v före utgången av
mars.
Antalet ansökningar utan kredit var ca 45 000 med ca 5 v
väntetid. Väntetiden beräknades
vara nere på ca 3 v i slutet av
mars.

- När det gäller ansökningar
om ytterligare ett kort till
befintligt kontot har vi satt in
ytterligare resurser, säger Lena
Blomqvist. Det rörde sig då om
ca 7 000 ansökningar. Det arbetet bör vi ha klarat av i april.
Därtill måste man "efterarbeta" ca 5 000 ansökningar, som
handlagts av timanställda/callcenter/inhyrd personal och som
måste behandlas av ordinarie
medarbetare.

tering externt och vi har även
haft en utbildning för nya medarbetare på vårt callcenter.
- Även om det dröjer ännu ett
tag innan vi uppfyller våra ordinarie mål i verksamheten, d v s
att ansökningarna ska vara
registrerade inom en vecka efter
ankomstdatum och vi ska svara
på 80 procent av samtalen inom
20 sekunder, så räknar vi med
att kunna avsluta bonuslanseringen i mitten av april.

Bättre på telefonsidan
- När det gäller våra telefonproblem så har vi jobbat hårt för
att lösa detta, både tekniskt och
resursmässigt, säger Lena
Blomqvist. Och läget har blivit
klart bättre, även om vi märker
att antalet samtal som ringer till
vår växel är betydligt fler än
innan bonuslanseringen. Vi har
fler resurser tillgängliga i Borås
pågrund av att vi lagt mailhan-

Över 600 000 ansökningar
- Succé är ett ord vi använt
många gånger och det tål att
användas igen. Vem hade trott
att vi skulle få in över 600 000
ansökningar på fyra månader?
Vem hade trott att vi skulle få
80 000 påringningar till växeln
under de första fem dagarna?
Vem hade trott att mailhanteringen skulle kräva sex heltider
för att besvaras?

- Alla medarbetare ska ha en stor
eloge för det jobb man lagt ned på att
klara anstormningen i samband med
ICA Bonus-lanseringen, säger Lena
Blomqvist, ansvarig för IKK kundservice.

Även om det varit kämpigt på
vägen - kaos i organisationen,
växel- och resursproblem, väntetider med mera - så har det varit
roligt att jobba med detta. Inte
minst därför att lanseringen får
en sån oerhörd genomslagskraft
för ICA-butikerna, konstaterar
Lena Blomqvist.
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Dags att söka till M2000
- utvecklingsprogrammet
för medarbetare inom ICA
I juni startar en ny omgång
av M2000 - ett utvecklingsprogram för medarbetare
inom ICA som vill lära sig
mer om företaget och är
intresserad av personlig
utveckling.
20 deltagare utses från hela
ICA-koncernen.
Syftet med programmet är att
du ska få
- ökad stimulans och höja din
effektivitet
- yrkesmässig och personlig
utveckling
- ökad förändringsmedvetenhet
- egen, men även för ICA, ökad
goodwill
Målet är att ICA ska vara det
bästa anställningsalternativet
och att deltagarna ska
förändra/utveckla sin arbetssituation inom ett år.
Utbildningen omfattar sex
seminarier från augusti till maj
och startar med en introduktionsdag i juni. Programmet
består av två huvudblock som
innehåller omvärlds-, detaljhandels- och ICA-kunskap samt personlig utveckling. Praktik ingår.

Anmälan och urval
Anmälningsblankett finns hos
ditt personalteam. Lämna din
ansökan till din närmaste chef
senast den 28 april.
Urvalsprocessen sker under maj
månad och de sökande får besked
i slutet av maj. Alla anställda
inom koncernen är välkomna att
söka.

Vill du veta mer, kontakta
ditt personalteam
eller
Sylvia Björklund på
Personal& Utveckling.

Välkommen med
din ansökan!

"Öppnar nya vägar pa mänga sätt"

Annica Olofsson
Marknadskonsult
ICA Nära, Arlöv

Jonas Dunder
Arbetsledare
Skrymmeavd., DE Västerås

Varför sökte du M2000?
- För att få lära mig mer om ICAs organisation, man får sällan tid till det annars.
Jag ville också träffa andra medarbetare
från övriga landet.
Vad tycker du om programmet?
- Det är mycket bra. Det är en bra kombination av ICA-kunskap och personlig
utveckling, även om den personliga delen
har givit mig mest. Kursledarna gör allt
för att få det bästa programmet, trots alla
omorganisationer.
Vad tar du med dig i fortsättningen?
- Alla jag lärt känna. Vi är avundsjuka
på alla som ska börja i höst. Vi skulle
gärna vilja fortsätta ett år till. Man har
också fått insikt i hur man är själv, hur
man löser olika saker och ting.
Programmet har öppnat nya vägar på
många sätt.

Vad tycker du om M2000?
- Det är bra. Jag ser mest fram emot den personliga utvecklingen. Den är superbra. Efter det här året
har man en otrolig insikt om sig själv och hur folk
fungerar inom ICA.
Vad ger programmet dig?
- Innan programmet visste jag inte så mycket om
ICA och såg heller inte så många möjligheter att gå
vidare internt. Nu har jag fått upp ögonen och inser
att det finns flera bolag som kanske kan erbjuda det
jag vill hålla på med. När man får gå det här programmet inser man också att ICA vill satsa på en
och det känns ju bra.
Motsvarade programmet dina förväntningar?
- Jag tycker inte att det är så tufft som jag förväntade mig, men vissa tycker nog att det är svårt att
hinna med hemuppgifter och praktikveckor som ska
genomföras. Man tar till sig det som man är intresserad av och alla utvecklas på olika plan.

Storbutikernas miljöoffensiv presenterad i Järva
ICA Storbutik har, tillsammans med Casmagruppen
och 15 leverantörer, tagit
fram ett program för att
öka intresset för miljö- och
hälsoprodukterna i ICAs
storbutiker.
Programmet består av ett
antal skärmar och med bemannade montrar ska under våren
genomföras 30 miljödagar, 20
barnens miljödagar och 30 hälsodagar i olika storbutiker
runt om i landet.
I samband med presentationen av programmet fick medarbetarna i Järva möjlighet att
under en lunchtimme stifta
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närmare bekantskap med storbutikernas satsning.
På plats fanns drivna och
välutbildade demonstratörer,
representanter från leverantörer och medarbetare från ICA.
Allt för att ge en bild av hur
aktiviteterna visas i butik.
Bland de nya produkter som
visas upp finns bl a knäckebröd, berikat med vitaminer
och mineraler, samt ost med
låg fetthalt, mjölkprodukter
med bra bakterier, kravmärkt
mjöl, öl utan tillsatser, nyttiga
bönor och svanenmärkt hushållspapper.

Jonas Ringdahl

Stipendium till "ICA-barn"
som vill bli utbytesstudent
ICA Handlarnas AB och utbytesorganisationen Youth For
Understanding (YFU) har
inlett ett samarbete som ger
barn till anställda inom ICAkoncernen i Sverige möjlighet
att söka stipendium för att bli
utbytesstudent under ett år i
USA eller Europa år
2001/2002.
- Världen blir mer och mer
internationaliserad och kunskap
om andra länder och språk blir
allt viktigare. Det känns bra att
kunna erbjuda detta internt för
ICA-anställdas barn. Ett år utomlands är stort och kan vi intressera någon till att tycka att detaljhandel och internationell handel
är häftigt, så har vi sått ett frö i
rätt riktning, säger Peter
Wigstein, ansvarig för samhällsoch skolsponsring på ICA.
ICA vill genom stipendiet, förutom att skapa intresse för att
arbeta inom detaljhandeln, uppmuntra ungdomar att söka sig till
annat land för ett års studier och
därmed kanske vi kan bidra till
att förståelsen mellan kulturer
ökar.
De länder man kan söka till är
USA eller Europa, företrädesvis
Tyskland, Schweiz, Holland eller
Belgien.

YFUs verksamhet drivs till
största delen av frivilliga insatser
från volontärer som har en
anknytning till YFU genom att de
själva en gång åkt med YFU,
varit värdfamilj eller har ungdomar som rest med YFU. Den
sökande till stipendiet kommer
intervjuas av en till två volontärer. Intervjun som förs på svenska är mer som ett avslappnat
samtal för att man ska lära
känna den sökande så bra som
möljigt.
YFU avgör
Det är YFU som avgör vem som
blir stipendiat, och den som blir
det bör vara utåtriktad, mogen
och positiv samt kunna anpassa
sig till en värdfamilj och vara en
bra representant för ICA och
Sverige.
En ideell utbytesorganisationen
Youth For Understanding började sin verksamhet 1951 i
Michigan, USA. De första deltagarna var tyska ungdomar som
inbjöds att bo i amerikanska
värdfamiljer och gå i high school
under ett år, som ett led i arbetet
för ökad tolerans och förståelse
efter andra världskriget.
YFUs syfte är att främja ökad
interkulturell förståelse mellan

Trainee-nätverk
på besök hos ICA

Några av traineerna samlade utanför ICA-huset i Järva. Bakre raden fr v Joakim
Karlsson, ICA, Lars Ingerlund, SJ, David Appelberg, Tele2, Christian Andersson,
ICA, Karin Tollerz, Arla och Peter Storåkers, Tele2. Främre raden fr v Natasha
Mathiasson, SJ, Lisa Tagesson, ICA, Margareta Chowra, Posten, Elisabeth
Kvamsjö, dito, Charlotte Magnusson, ICA och Fredrik Larsson, Arla.

länder genom organiserat ungdomsutbyte och utbildning i
internationella frågor. YFUs
Basic Standards fastslår att
ingen diskriminering av hudfärg
eller religion av vare sig ungdomar eller värdfamiljer får förekomma vid uttagning till ett program. YFU är politiskt och religiöst obundet.
Micaela Leo

Ansökningshandlingar
Skicka in en intresseanmälan
via telefon, e-post eller fax till
någon av adressaterna nedan,
så skickas ansökningshandlingar till dig, glöm inte att
ange adress.
ICA Handlarnas AB
Emma Wessner
E-post: emma.wessner@ica.se
08-585 50000
Youth For Understanding
Internationellt Ungdomsutbyte
Fleminggatan 21, 4 tr, 11226
Stockholm
telefon 08 - 650 50 25,
fax 08 - 650 50 29
E-post: info@yfu.a.8e

I slutet av mars träffades
cirka 50 traineer i Järva.
ICAs traineer ingår nämligen
i ett nätverk med traineer
från nio olika företag. De
träffas för att vidga sina
kontaktnät och lära sig mer
om varandras företag och
branscher.
Traineerna kom från SJ,
Posten, KF, Arla, Tele2, Telia,
SE-banken och SAS. Temat för
ICAs träff var "Morgondagens
konsument".
ICAs traineer Lars Rönnbäck
och Anna Karlsson inledde eftermiddagen med att presentera
ICAs mål och strategier och därefter berättade Svante Nilsson
om ICA i ett internationellt perspektiv.
- Efter Svantes dragning hade
vi gruppdiskussioner om e-handel, morgondagens butik, mattrender och relationsmarknadsföring. Vi har även fått in massor
med förslag på hur vi på ICA
kan samarbeta med deras

Antal titipendier: Ktt
Sökande: Barn till anställda
inom ICA-koncernen i Sverige
Åldersgräns: Född 1
marsigSS-.iOjul! 1986.
Sökandi' skall vid utresa ha
fullgjort nioårig grundskola.
AnKÖkningMperiod: T o ni I
oktober 2000.
Land: USA eller Europa, företrädesvis Tyskland, Schweiz,

Holland eller Belgien.
AnmälningNtivgift: 150 kr
som betalas av den sökande
AntagningHkriterier:
Mognad och motivation för att
bo i en värdfamilj och gå i en
skola utomlands och godkänt
betyg i alla ämnen.
Ansökan: Fås direkt från
YFU genom att sända in
talong från ICA Handlarnas
AB.
Stipendiets omfattning:
Resa T o R.
Placering i värdfamilj.
Skolplats vid lokal gymnasieskola.
Skriftligt förberedelsematerial
och informations! i all
Kurativ rådgivning vid behov.

Egen kontaktperson i värdlandet
Webbadress:
www.yfu.org/se/index.htm

respektive företag, berättar trainee Emma Wessner.
Nätverket träffas ungefär
varannan månad och syftet är
förutom att skapa nya kontakter
att traineerna ska få insikt i
andra branscher och verksamheter. Samtidigt får de möjlighet
att hämta hem nya ideér och
tankar som kan vara till nytta
för ICA.
- Vi diskuterar även traineeprogrammen och i jämförelse
med andra program står sig vårt
program mycket bra, säger Lisa
Tagesson, också trainee.
Träffen avslutades med en
imponerande vinprovning, under
ledning av VD Per Wahlgren på
Jeppsson, och en välsmakande
italiensk buffé på ICA
Menyföretagens visningslokal
Greven i Stockholm.
- Nätverket ger oss en fantastisk möjlighet att marknadsföra
ICA på ett enkelt och bra sätt.
Alla var mycket nöjda med besöket hos oss, säger Emma
Wessner och Lars Rönnbäck.
Marie Karlsson
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Ett fast sortiment for alla roller
mål för nya ICA Hem och Fritid
Det hamras, spikas och borras i mässlokalen.
Förberedelser pågår hos ICA
Hem och Fritid i ICA Huset i
Kallebäck, Göteborg. Om
några dagar kommer folk från
ICA-butikerna för att titta på
höstens kampanjer.
Det var den första januari i år
som ICA Hem och Fritid officiellt
blev till. Bolaget är en sammanslagning av Specab i Växjö och
ICA Specialvaror AB i Göteborg.
Specab var det bolag som drev
och köpte in varor till specialvu-

avdelningarna i MAXI-butikerna,
medan ICA Specialvaror levererade både till MAXI och de andra
butiksrollerna.
- Nu när vi är ett bolag kan vi
satsa på ett fast sortiment för alla
roller, vilket innebär bättre samordning och större volymer, säger
Claes Eriksson, VD för ICA Hem
och Fritid. MAXI har det största
sortimentet av specialvaror som
sedan smalnar av till ett litet
men spetsigt utbud hos ICA
Nära-butikerna.

Bra för lönsamheten i butik
ICA Hem och Fritid vill också

skapa djupare relationer med
färre leverantörer, så att ICA blir
en viktigare partner som får ett
bättre pris.
- Specialvaror kommer i framtiden att få en allt viktigare roll
när det gäller butikernas lönsamhet och det är därför viktigt att vi
så snart som möjligt tar för oss
inom de produktområden som ligger nära begreppet dagliga varor.
ICA-butiken ska naturligtvis
kunna sälja servetter till minst
lika bra pris som Ikea och samtidigt få något över på affären.
Claes har tidigare jobbat åtta
år på Ikea som bland annat varuhuschef och marknadschef. I början av
90-talet var han chef
för affärsutveckling
på ICA Detaljhandel
AB och i höstas kom
Claes till ICA Hem
och Fritid efter fem
år som VD på
Intersport.

Höstens utbud
och kampanjer
I mässlokalen kan
varje butiksroll se
sitt sortiment av specialvaror uppbyggt
som det kommer att
se ut i butik. Under
mars och april kan
även ICA-butikerna
se hur höstens olika
kampanjer kan presenteras.
- Vi vill visa butikerna hur olika varor
kan presenteras på
ett inspirerande och
kompetent sätt. Det
här är vårt nya ställ
för kokböcker, berättar Claes och
bläddrar i senaste
boknyheten, "NilsEmils middagstips",
känd från TV 4. ICA
Hem och Fritid är en
A-bokhandel, vilket
innebär att de precis
som andra etablerade
bokhandlare har tillgång till alla nya boktitlar.

- Vi är A-bokhandlare och säljer bland mycket annat kokböcker som senaste nyheten "Nils- Emils
middagstips", säger ICA Hem och Fritids VD Claes Eriksson.

12

ICA KONTAKTEN NR 3 2000

- ICA-butiken ska
bli en självklar och
naturlig plats för köp
av matnära specialvaror. Jag förvånas
ibland över att det
ofta verkar vara närmare mellan soffan
och stekpannan än

mellan korven och grytan. ICAbutiken ska självfallet sälja både
de riktigt bra kokböckerna och
väl utprovad köksutrustning.

Underlättar för jäktad kund
Numera tävlar alla branscher
om samma plånbok.
Livsmedelshandeln har i konkurrens med bland annat "fast food"
planat ut, medan specialvaror
växer kraftigt.
- Dagens kund är stressad.
ICA-butiken ska inte bara ha bra
varor till rätt pris, utan också
service, trevlig miljö och tidsbesparande inköp. Istället för att gå
och leta i fackhandeln ska kunden hitta fler varor på ICA, samtidigt som hon handlar mat.
Personalen i butik kan och ska
inte behöva vara allkonstnärer,
utan är ju oftast och i första hand
duktiga på livsmedel.
- Här kommer vi in och erbjuder butikerna tips, inspiration,
färdiga koncept och framför allt
lönsamma affärsupplägg.
Specialvaror är mycket mera
underhållning och rock'n roll än
de flesta förstått, avrundar Claes
Eriksson och skrattar.
Karin Thörn

ICA Hem och Fritid
Antal anställda: 190 + cirka
450 i MAXI-butikern
Omsättning: 1,2 Mdr (detaljhandel), 1,3 Mdr (grossisthandel)
Antal artiklar: 10-15 000
över året inklusive säsongsartiklar
Flest sålda produkter: glödlampor, batterier,
Wettexdukar, diskborstar,
damstrumpbyxor, blom-/planteringsjord, grillkol, 2-pack
herrsocka
Flest sålda produkter vid
aktivitet: dörrmattor, kabinväskor, plastmuggar, boxershorts

På ICA Hem och Fritid finns mycket butikskompetens samlat. Möt tre medarbetare på det nya bolaget: Cecilia Gillberg, som är alldeles nyrekryterad,
Kurt Persson med många år på ICA Specialvaror och Mikael Hernius,
butikschef för specialvaror på MAXI Kungälv.

- Jag tror att det är ett vinnande koncept
Mikael Hernius är butikschef för
specialvarorna på MAXI ICA
Stormarknad i Kungälv och en
viktig kugge i det nya ICA Hem
och Fritid. Han har varit med
sedan butiken startade 1998.
Innan jobbade Mikael som inköpare på frukt och grönt på DE i
Kungälv
- Man kan säga att jag sadlade
om, eftersom det är stor skillnad
på att jobba med frukt och grönt
jämfört med specialvaror. Nu efter
två och halvt år känner jag har
fått grepp om specialvarusortimentet, berättar Mikael som pendlar 12 mil varje dag från
Rävlanda.
MAXI-konceptet innebär att det

är två bolag som driver butiken.
Det är köpmannen som har själva
livsmedelsbutiken och ICA Ht m
och Fritid som driver specialvaruavdelningarna.
Mixad ledningsgrupp
- Butikens ledningsgrupp består
av både livs och special och vi har
möte varje vecka. Där diskuterar
vi butikens gemensamma åtaganden. Det kan vara marknadsföring
eller en aktivitet med MAXI barnklubb.
På MAXI i Kungälv är 15 stycken anställda i ICA Hem och Fritid.
- Under vissa perioder tar vi in
extrapersonal. Det kan vara vid
bokrean, premiär på vårkonfektion

eller att trfldgårdssäsongen drar
igång.

Mikael är mycket positiv till
sammanslagningen av Specab och
ICA Specialvaror. Han tror att
samverkan är ett viktigt nästa
steg in i framtiden.
- Jag tror att det är ett vinnande
koncept och att vi kommer att få
en bättre överblick på sortimentet.
Produkterna i kombination med
hur kunden upplever oss är det
absolut viktigaste. Butiken ska
vara en spännande marknadsplats
och vårt mål är att vara så bra pä
specialvaror att kunderna väljer
MAXI i stället för affärer som bara
säljer mat.

- Det ska vara spännande att handla på ICA
För en månad sedan började 30åriga Cecilia Gillberg på ICA Hem
och Fritid som chef för den nya
avdelningen Butikskommunikation.
- Innan jobbade jag på Adelsten,
numera Kappahl, som Sverigeansvarig för bland annat marknadsföring, skyltfönster och varuvisningar i butik.
Hon bor i Borås och har läst på
Textilhögskolan. Nu kommer
Cecilia att arbeta med att ta fram
konceptlösningar för enskilda
avdelningar inom specialvaror.
- Just nu håller jag på med en
avdelning, som går under arbetsnamnet "Ren skönhet". Där kommer det inte bara att finnas hygi-

enprodukter utan även frottéhandukar, badartiklar, sockor och
underkläder.
Utvecklar "Ren skönhet"
När nya koncept ska utvecklas
utgår Cecilia från MAXI- och
Kvantum-profilerna, men hon
måste alltid tänka på att det även
ska fungera i alla butiker, stora
som små. Cecilia ansvarar för det
visuella, hur specialvaruavdelningen ska se ut i butik. För specialvaror är butiksupplevelsen i
form av golv, ljus, butiksinredning
och butikskommunikation avgörande för framgång. Mycket få
specialvaror säljer enbart på priset.

- Det är viktigt att utseendet och
intrycket är överensstämmer oavsett vilken butik man går in i.
Nästa avdelning som Cecilia ska
utveckla är media som ska vara på
plats i mässlokalen nu till sommaren.
- Kunden är alltid i fokus och
det ska vara spännande att handla
på ICA. En mediaavdelning ska
till exempel vara lite ung och
modern med musik och TV-apparater som står på. Vi behöver tuffa
till oss för att locka en yngre
publik. Det är ju morgondagens
kunder.

- Plötsligt är vi ett internationellt företag
Kurt Persson började jobba som
säljare av specialvaror redan 1971.
Idag är han produktchef för trädgård, grill och fritidsmöbler.
- Jag är ansvarig för sortimentet. Det handlar om utveckling,
lönsamhet, men även hälsobiten.
Grillkolen får till exempel inte
avge några farliga gifter, berättar
Kurt som bor i Flöda med fru och
två numera utflugna barn.
Nu när ICA Specialvaror och
Specab blivit ett jobbar Kurt
mycket tillsammans med Per-Ola
Nilsson som är produktchef för fri-

tid i Växjö (fd Specab).

Lättare att överblicka
- Allt blir mycket mer rationellt.
Nu har vi ett fast valt sortiment,
vilket gör att vi får lättare får
överblick på sortimentet och hur
mycket vi ska köpa in. Förr kunde
det bli mer chansningar, men nu
finns alltid MAXIs grundvolym.
Det är bra för alla butiker, eftersom grillkol är en sådan vara som
bara aldrig får ta slut under
säsongen.
Kurt reser mycket och de flesta

resorna går till öststaterna.
Grillkolen kommer till exempel
från Lettlands största kolindustri
med ICA som enda kund.
- Det är verkligen en spännande
framtid för ICA Hem och Fritid.
Plötsligt är vi ett internationellt
företag och på förpackningarna
står det inte längre bara på de
nordiska språken, utan även estniska, lettiska, litauiska och
ryska.
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Matcoachen väcker
kundernas aptit
2000-talets butik ska vara en
matglad, måltidsinriktad inspirationskälla. Lätt att säga men att genomföra? Det är ju
en del annat som också ska
göras dagligen i butiken.
Det var så idén till det nya yrket inom dagligvaruhandeln
föddes.
Matcoachens uppgift är att
stärka butiken matprofil.
I september förra året började
ICAs vision om matcoacher förverkligas. Över 400 personer hade
sökt till de nya tjänsterna, 20 av
dem - från dagligvaruhandeln huvudsakligen, men också från restaurangbranschen - antogs till det
ettåriga programmet, där praktiskt
arbete i butik varvas med veckolånga seminarier med bl a varukunskap, ledarskap, marknadsföring, butiksekonomi, matlagning

och därtill hörande hemuppgifter
på schemat.
ICA Handlarnas AB står som
formell arbetsgivare under utbildningstiden, berörd praktikbutik
svarar för kostnaderna och ICAskolan arrangerar seminarierna.
Att stärka matprofilen och säkra
matkompetensen i ett antal ICAbutiker inom rollerna ICA Plus,
Stor och MAXI är syftet. Med mål
att kunder och medarbetare ska
uppleva en tydlig och bättre matprofil/matservice och därigenom på
sikt påverka butikernas resultatnivå positivt.

Förvirring i starten
- Det var en jätteresa som inleddes, säger Mats Henttonen, färskvaruutvecklare inom ICA Plus och
engagerad i programmet. Vi började utbilda människor för en befattning som inte finns. Antag att armén skulle införa en ny officers-

grad - det skulle skapa förvirring.
Förvirring blev det också inom
ICA-leden, lite grand i alla fall.
"Vada, matcoach", tyckte somliga,
"vi jobbar ju redan med det här".
"Komma här och styra och ställa" så var det säkert också en och annan på butiksgolvet som tänkte,
när de blivande matcoacherna drog
in i butiken.
Lite förvirrat var det också att
forma matcoacher som passade
samtliga roller, där verklighet och
förutsättningar knappast är enhetliga. I december beslöts att matcoachens utbildning skulle anpassas
mer specifikt efter de olika rollernas behov.

petensen, säger Mats Henttonen.
Vi har också lagt till att det viktigaste är, att det händer saker för
kunden. Ytterst är det kunden som
avgör hur vi lyckas.
Till de kundrelaterade aktiviteter, som en matcoach i en ICA
Plus-butik ska fokusera, hör sådant som att väcka matinspiration
på olika sätt - genom demonstrationer, genom att lyfta fram trender,
laga mat tillsammans med medarbetare och kunder, exponera och
presentera "veckans middag" osv allt synkroniserat med den dagliga
driften. En temaplan strukturerar
arbetet, som självklart ska synas i
butikens resultat.

Kundupplevelser

Utvärdering

- För ICA Plus, där mat, inspiration och hälsa är bärande i affärsidén, står det ursprungliga syftet
och målet självklart kvar - att stärka matprofilen och säkra matkom-

- Den här tjänsten behövs i butiken, en samlad resurs som hela tiden kan koncentrera sig på att lyfta fram mat och måltidslösningar
på bästa sätt.
TT

Med Bella kom matglädjen till ICA Träffen i Osmo
När Bella kom till ICA Träffen i
Ösmo i höstas blev det bildlikt
talat "revolution i köttdisken".
- Vill man presentera måltidslösningar, så hamnar en och
annan grönsak där också,
säger Gabriella "Bella"
Kumlin, blivande matcoach.
En matcoach i butiken är någonting helt nytt - ovant till en början, men Bella blev snart en i
gänget. Och ICA Träffen är på väg
att bli den matdoftande inspirationskälla, som handlaren
Christer Jentzen drömt om.
- Att styra fokus från burkar till
färskvaror har jag länge velat
göra, säger Christer Jentzen. Men
hur det skulle gå till rent praktiskt var en annan fråga.

Så när han föreslogs att härbergera en blivande matcoach under
utbildningstiden, nappade han
direkt.
- Det sammanföll mycket väl
med min framtidsvision, säger
han. En matcoach i butiken skulle
vara ett sätt att komma in i ett
nytt färskvarutänkande. Vill man
ändra kurs och lyfta fram färskvarorna måste man vara beredd att
bryta gamla vanor.

Chans att utvecklas
För Gabriella Kumlin, Bella, var
ICA Handlarnas satsning på matcoacher en chans till utveckling.
Hon har jobbat i butik sedan hon
var 19 år och hunnit med att vara
butikschef i två butiker inom D&D
under de åtta år som gått, senast i
Spar Täby.

Korgar framför charkdisken förhäjer det goda intrycket.
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En dag i september förra året
möttes de, Christer och Bella, för
första gången på ett upptaktsmöte.
- Vi kom bra överens direkt,
säger de samstämmigt.
- Jag känner att jag har
Christers stöd till hundra procent,
säger Bella.
- Det är jätteviktigt att de butiker som tar in en matcoach också
ger dem det spelrum och förutsättningar som behövs, säger Christer.
Christer hade successivt förberett medarbetarna i ICA Träffen cirka 45 personer fördelade på 23
heltidstjänster - på vad som
komma skulle.
- Det är viktigt att få med alla,
om man vill nå målet, säger han.
Ändå blev den första tiden inte
helt lätt för Bella.

Kokböckerna går åt "som smör i solsken" i ICA Träffen numera.

- Jag har väl aldrig varit så
snäll och glad som de första månaderna, säger Bella. Det var bra att
ha butikserfarenhet. Jag var förberedd på att det inte går att
"segla in på en räkmacka" i ett
etablerat butiksgäng, så jag log
och plockade varor som alla andra
mellan varven. Efter ett par
månader lossnade det. Jag blev
inte bara någon som "står i
demonstrationsköket", utan en i
gänget.
Efter första seminariet kom
Bella tillbaka till ICA Träffen med
flera A4-sidor tättskrivna med
idéer. Dem betar man nu av, en
efter en. Demonstrationer, frestande exponeringar, recept och måltidsidéer, kokböcker (som har en
strykande åtgång), ny fiskdisk,
mycket färdiglagat - nu händer

Glasfronter utnyttjas flitigt för smaklig information,

Södertälje-seniorerna
på besök i FC Kallhäll

Christer Jentzen, handlare i ICA Träffen i Ösmo och blivande matcoachen Gabriella "Bella" Kumlin.

Det kan vara svårt att hinna med
det, om man samtidigt har t ex avdelningsansvar, menar Mats Henttonen. I en butik blir matcoachen en
spindel i nätet med tentaklerna ut
till de verktyg, erfarenheter, interna
och externa resurser som behövs for
att lyfta fram färskvarorna och den
goda maten.

det saker i ICA Träffen. Fler idéer
tillkommer vartefter.

Kundträff kring ost och vin
-1 dagarna ska vi ha vår första
kundträff med vinprovning och
ostinformation, berättar Bella. Vi
ska inte sälja några varor, bara ha
trevligt tillsammans med kunderna och lära oss mer om ost och vin.
Rolf Thörner från ICA-skolan hjälper till med det.
300 kunder bjöds in med personligt kort. Om 50 kommer är det
mycket bra, resonerade Christer.
Nu dukas det för 90 personer i
Folkets Hus tvärs över torget.
- För att få ihop 450 glas till de
fem vinsorter som ska provas fick
vi lov att anlita fyra uthyrningsfirmor, berättar Bella.
Då är det bra att ha en matcoach
som kan ta hand om alla kontakter utåt. Vem skulle annars ha tid
och ork?
- Blir kundträffen lyckad har vi
fler på gång - inte bara för våra
"guldkunder", alla ska få chansen
att bekanta sig med oss, menar
Bella, som redan planerat att
nästa ska handla om kost och
hälsa och att det ska bli en barbequekväll, när vädret tillåter.
- Demonstrationerna är också ett
sätt att lära känna kunderna - och
att låta kunderna känna vårt sortiment Heta kryddiga såser är väl
inte så populära bland de äldre,

Inom ICA Plus ska man nu utvärdera erfarenheterna från matcoachprogrammet och de deltagande butikerna, för att sedan besluta hur man
ska gå vidare i höst. För en fortsättning blir det - i någon form.
Christine Blomé

kan man tro, men när jag "demade" sådana blev en av våra kunder
i 70-årsåldern så förtjust att hon
köpte flera, berättar Bella medan
hon textar små påminnelser i olika
färger på charkdiskens glasruta
och funderar över hur butiksentrén kan ges mer matkänsla.
- Läckra maträtter på bild i
entrén mellan dörrarna kanske det
går att få tag på, funderar hon.
Kunden ska känna direkt att här
står den goda maten i centrum.

Inte bara priset
- Det är så mycket annat än priset som betyder något, resonerar
Christer. Att vara handlare är ett
sätt att leva för mig, då kan man
inte bara stirra sig blind på kronor
och ören, man måste må bra också
och trivas med det man gör.
- Och det här sättet att jobba
med utifrån kundens perspektiv
gör arbetet mycket roligare det är
jag säker på att hela personalen
också börjar upptäcka, alla rycks
med. Men det är klart att det här
är en satsning som i förlängningen
också kommer att generera lönsamhet.
Så när utbildningsåret är tillända för Bella stannar hon kvar i
ICA Träffen, så är det tänkt. Men
inte för all framtid - hennes mål på
lite sikt är en egen butik!

ICA Seniorerna i Södertähe
kombinerade årsmötet tisdagen
den 21 mars med ett uppskattat -i mliel fs.ik hos ICA
Handlarnas senaste skapelse,
Färskvarucentralen i Kallhäll
två mil nordväst om
Stockholm.
I en abonnerad buss reste ett
30-tal personer från Järna och
Södertälje för att se den nya
anläggningen i funktion. Sedan
invigningen den 19 januari är
nu verksamheten i full gång.
Från en lageryta på 13 800
kvadratmeter med 8 000 pallplatser distribueras frukt och
grönt, kött och chark samt mejerivaror till ca 500 butiker i
mellansverige. Tillsammans
med funktionerna inom försäljning, inköp, lager och distribution uppgår personalstyrkan i
Kallhäll till 230 personer. För
en del innebär det länga resor
från bland annat Enskede,
Årsta, Södertälje och Västerås.
Vid invigningen av vår
gamla arbetsplats DC i Järna i
september 1970 var det 800
kvadratmeter kontorslandskap
som var den stora nyheten

inom ICA. I Kallhäll är kontorsytan 1 500 kvadratmeter och
försedd med nutidens utrustningar för en funktionell
arbetsplats. Våra utmärkta
guider Henrik Holmberg och
Jonny Olsson visade oss runt i
den stora anläggningen.
Välmatade ined intressanta
fakta smakade lunchen i personalmatsalen extra gott innan
det var dags för årsmötet. Hela
styrelsen fick förnyat förtroende med Egon Andersson, ordlii
rande, Britt-Marie Hammar,
sekreterare och Bo Lundh, kassör samt suppleanterna
Lennart Ackelman och Birgitta
Johansson. Revisor är Stig
Egebring med Lisbeth Granath
som ersättare. Valberedningen
består av Maud Wennerström
och Marianne Österberg.
Korslag på olika bussresor
med intressanta resmål diskuterades och styrelsen fick i
uppdrag att bestämma såväl
färdriktning som resdag under
våren.
Egon Andersson
ICA Seniorerna, Södertälje

BingoLotto en miljökämpe
för forskning och utbildning
Inte bara föreningslivet i
Sverige har nytta av
BingoLotto. Sedan 1992
samlar man in mycket
pengar även till miljöarbetet.
I samarbete med 1 200
inlämningsställen, bland andra
Statoils alla servicestationer
numera hälftenägda av ICA,
finns lotteriet "Återvinsten"
och hittills har man fått ihop
hela 125 miljoner kronor.
- Alla bingolotter ger inte
vinst, säger Knut Bengtsson,
marknadschef på BingoLotto,
men genom att köpa återvinningsmärket å tre kronor och
lämna in sin bingolott på till
exempel Statoil, deltar man i
ett nytt lotteri. Man kan vinna
såväl kontanter som annat.
Men det är miljön, som är den
stora vinnaren. Varje vecka får
vi tillbaka mer än fem ton papper och en mängd tre-kronor.
Överskottet går in i miljöstif-

telsen ÅterVinsten, där
Världsnaturfonden och
Naturskyddsföreningen ingår.
Stiftelsen finansierar forskning
och utbildning om miljö, djur
och natur i Sverige och i vår
närhet, till exempel Östersjösamarbetet. Även olika miljöoch naturvårdsprojekt finansieras och det har hittills omfattat allt från att rädda pilgrimsfalken till att utbilda ungdomsledare i miljöfrågor.
- Vi har arbetat tillsammans
med BingoLotto under lång
tid, säger Monica Lagerdahl,
ansvarig för detta samarbete
på Statoil Detaljhandel AB.
Vår insats när det gäller "Återvinsten" är inte så stor. Vi
samlar in kupongerna och säljer återvinningsmärket, mer är
det inte. men det känns rätt
att medverka till att så mycket
pengar kommer miljön till
godo.
Lasse Rehnström
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"Arbetsvilkorsförbättringar" - aktieaffärerna - resultatpremien för vem ? ?
Nyligen kunde vi anställda
inom ICA läsa att vi fått nya
förbättrade anställningsförmåner bl a då det gällde vidareutbildning och ekonomisk hjälp
vid behov av bl a städhjälp och
barnomsorg. Vi anställda inom
ICA välkomnar alla förbättringar då det gäller våra arbetsvilkor.
Det som vi tycker är synnerligt märkligt, ja rent häpnadsväckande, är att vi inte
genom våra valda fackliga
företrädare fått vara med
och diskutera och lämna
synpunkter på utformningen
och tillämplingsreglerna.
Tycker inte företagsledningen
att detta är något som berör
arbetstagarna?
Varför har man inte behandlat de här frågorna inom ramen
för MBL?
Finns det något MBL-protokoll?
Om inte har man helt nonchalerat oss anställda. En synpunkt efter att ha läst förslagen
är att man vänder sig till de
högst avlönade tjänstemännen.

Precis som när man "delade
ut" aktier till vissa redan välbetalda chefer, skapar man nu
nya möjligheter och förmåner
till den grupp som redan har de
bästa anställningsvilkoren. Hur
ska en vanlig tjänsteman med
familj och barn ha ekonomiska
möjligheter att spara dels till
sin pension, dels som en trygghet till familjen och sedan ändå
kunna sätta av pengar till sin
utbildning.
Kompetensutveckling bör
företaget betala och ska förläggas på betald arbetstid.
Vem ska bestämma vilka som
ska få hjälp med barnpassning
och städhjälp? Ja, den förmånen
tilldelas säkert de redan högst
betalda tjänstemännen som faktiskt har ekonomiska möjligheter att själva betala eventuellt
behov av hemhjälp.
Naturligtvis ska behovet och
den enskildes familjesituation vara avgörande och inte
månadslönens storlek.
De presenterade förändringarna är kanske förbättringar,
men inte för oss vanliga anställ-

da inom ICA. Detta verkar
också vara avsikten och förklarar varför man tyckte det
var onödigt att blanda in
vanliga medarbetare inom
ICA.
Angående aktieaffären:
Motivet när man delade "ut
aktier" till vissa chefstjänstemän, många av dem är idag
miljonärer utan egen förtjänst,
var att man skulle börsintroducera ICA. Man var rädd att de
här personerna skulle lämna
ICA, därför ville man uppnå
större solidaritet till företaget.
Nu blev det ju ingen börs för
ICA.
Har "aktiecheferna" nu lämnat tillbaka sina aktier och fått
igen den erlagda köpesumman?
Det skulle vara mycket intressant att höra vår ansvarige för
moral- och etikfråger kommentera den här affären!!!
Angående resultatpremien:
När ska ICA tänka på att
värna om solidaritet, engagemang och kompetens som finns
bland tjänstemännen. Dag ut

Stort jubel för ICA-bandet
men det blev ingen final

och dag in gör de allra flesta
otroliga insatser till liten uppskattning och ett lågt ekonomiskt utfall.
Vinsten för verksamhetsåret
1999 ökade med hela 53 procent. Alla räknade med en rejäl
premie och man gissade på 7
000 kronor, kanske maxbeloppet 9 000 kronor. Lite extra
pengar, lagom till sommaren
och semestern, en ekonomisk
uppskattning för ett slitsamt
1999. Resultatpremien blev för
heltidsanställd före skatt 3 100
kr.
Nu inför årets lönerevision är
det faktiskt dags att tänka om.
Vad menar man med orden:
MEDARBETAREN ÄR
FÖRETAGETS VDiTIGASTE
RESURS?
Eller är det bara en i raden
av tröttsamma klyschor?
Sven Sonesson
gm/ Zdravko Meic
För HTF-klubben på ICA
Handlarna Syd

Trångt, svettigt och röjigt. Så var
stämningen när ICA All Står Band
äntrade scenen på tävlingen
Company of Rock 2000 på nöjesbåten Patricia vid söder Mälarstrand i
Stockholm. Uppslutningen var stor
med ICA-fans från Järva, Årsta och
Kallhäll.
- Vi tycker att det gick bra. Våra tre
låtar tog cirka 20 minuter att spela, men
det kändes som vi bara var på scenen i
fem minuter, berättar Mikael Lind, upphovsmannen till ICA All Står Band.
På spelningen fick bandet förstärkning
av körtjejen Mia Larsson från
Euroforum, en kompis till sångerskan
Eva Kimborn. Trots att jublet var stort
efter bandets uppträdande gick de inte
vidare till final.
- Kvällens vinnare var absolut vår
publik som ställde upp till 150 procent.
Vilken känsla och engagemang, säger
Mikael Lind.
Tanken är att bandet ska fortsätta
spela. Men för tillfället är det lite svårt,
eftersom de saknar en replokal.
- ICA All Står Band ska vara ett levande band med ICA-anställda, så bandets
sammansättning kan komma att förändras under resans gång. Vi har fått
erbjudanden om både interna och externa spelningar, berättar Mikael Lind och
efterlyser sponsorer som kan hjälpa att
hålla igång bandet.

Fullt ös med ICA All Står Band på scenen. I bandet ingår Eva Kimborn (sång), Mia Larsson (kör), Mikael Lind (gitarr),
Per Blomlöv (gitarr), Peter Lindroth (bas) och Peter Svensson (trummor).
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Karin Thörn

Paolina gör
marktjänst åt
både hästar
och butiker
På ICA Butiksteknik i
Västerås utför Paolina
Castellarin tjänster som projektadministratör, vari ingår
stöd till ICA-butikerna vid etableringar och förnyelser.
Annars är det hästarna
hemma på gården utanför
Irsta som tar den mesta av
Paolinas tid i anspråk.
Det är på femte våningen i
forna Hakonshus, med en härlig
utsikt över Mälaren, som vi hittar
henne på dagtid. ICA
Butiksteknik gick tidigare under
namnet ICA Köpmannatjänst AB,
där Paolina arbetat nio år med
uppgifter som fakturering, leverantörsreskontra och växeltelefoni. Till Hakonshus flyttade man i
september förra året.
-1 samband med omorganisationen fick jag chansen att arbeta
som projektadmini- stratör, säger
Paolina. Egentligen lite senare för
den påbörjades under 1998.
Sammanfattningen är att hon
svarar för den administrativa
delen i företagets säljprojekt tillsammans med Kerstin Hedunger
och Claes Pettersson som är närmaste kollegorna på avdelningen.
- Här gäller att vara noggrann

med de underlag som ligger till
grund för faktureringen så att
beställningarna blir enligt butikernas önskemål, fortsätter
Paolina.
Det märks att hon trivs med
sina nya uppgifter inom butiksnätet där första steget är säljarens
arbete inom regionen. Det underlag som kommer in registreras
sedan som en inköpsorder, därefter skrivs beställningen ut på det
nya projektet.

Italienskt släktarv
Innan tiden på Köpmannatjänst har hon också hunnit med
att jobba ett antal år på Arla i
Västerås, det var nästan direkt
efter avslutad utbildning på gymnasiet.
- Paolina berättar med gott
humör att Arias kontor låg på
Engelbrektsgatan centralt i stan
under den här tiden. Mest fick
hon sitta i kassan men även här
blev det blandade kontorsuppgifter.
Namnet Castellarin säger oss
att det finns något utländskt
ursprung hos Paolina.
- Hon inflikar att hennes far är
Italienare men själv är född i
Sverige. Även om det är väldigt
vackert i Italien så är det ingen
tvekan om att det
är här jag vill leva.
Bra träningsmöjligheter

Till vardags återfinns Paolina Castellarin på ICA
Butiksteknik i Västerås där hon arbetar som projektadministratör.

En av anledningarna är inte
så svår att förstå.
Vid ett besök på
gården utanför
Irsta blir man
hänförd av den
vackra naturen
och hästarna som
ger ett fridfullt
intryck.
Skysta heter
stället och ligger
ungefär 15 kilometer från Västerås.
Där finns gott om
hagar för de fyrbenta vännerna
och en rejäl rakbana till hjälp för att
träna travhästar.
Paolina visar

Paolina
Castellarin
Paolina Castellarins stora intresse vid
sidan av jobbet är hästar, något som
hon delar med sambon som är hästtränare. En av de mest lovande de har
hand om är femåriga stoet Clipper
Queen med några segrar på sistone.
FOTO: LENA LIDSELL

vägen till stallet där vi träffar
hennes sambo Leif Mählqvist,
som har hästträning som ett heltidsvärv.
Huset köpte de så sent som
under 1998 men det gemensamma intresset för hästar har funnits där länge. Tidigare var Hälla
uppställningsplatsen för djuren.
- Det här är så klart en bättre
och trevligare lösning, att hyra
stall och mark för verksamheten
alldeles intill bostadshuset, säger
Leif.
Drömmen om stjärntravaren

Totalt finns det 13 hästar på
gården, men en given plats i
familjen har också Greta. Hon är
en riktig kelgris, den blott tre
månader gamla dobermanvalpen.
Av hästarna är det bara ett par
som de äger själva. Det är unghästar precis som flertalet av de i
träning varande ute på Skysta.
- Det är mycket slit med travhästar så Leif har förstås full sys-

Ålder: 36
Familj: Sambon Leif Mählqvist
och hundvalpen Greta 3 mån
Bor: Hus i Skysta nära Irsta
utanför Västerås
Intressen: Hästarna hemma
på gården tar för närvarande
all tid
Bra egenskaper: Noggrannhet
både i jobbet och med
hästarna

selsättning, dessutom kör han
lopp själv emellanåt. Jag hjälper
till så mycket det går, berättar
Paolina. Drömmen är att få fram
en riktig stjärnhäst. För närvarande har vi fyra stycken som är
inkvalade och just när detta skrives är en femte på gång.
Annars är det två femåringar
som verkar vara under utveckling
för tillfället. Dels är det ett sto
som lystrar till namnet Clipper
Queen dels hingsten Ellit som
också haft framgångar på sistonde.
Det låter onekligen som en
spännande framtid och den får
väl utvisa om drömmarna går i
uppfyllelse.
Germund Hibbing
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Medarbetare till kvalitetsgruppen
till Färskvaror / Frukt & Grönt

Ersättare för STF LAGERCHEFER till
Färskvaror till Logistik

ICA Handlarnas AB, Kallhäll
Tillträdesdatum: Omgående

ICA Handlarnas AB, DE Kungälv
Tillträdesdatum: 2000-04-25

Arbetsuppgifter:
Arbetsuppgifterna består av att bl a kvalitetsbedöma varupartier inom Frukt &
Grönt
Kvalifikationskrav:
Varukunskap och PC-vana.
Sista ansökningsdag: 2000-04-20
Om Du vill veta mer kan Du kontakta:
- Chef: Göran Jansson/P03GJ, arb 08-587 51 830, mobil 070-678 05 00
- Personalavdelningen: Eva Olausson/POOEO, 08/587 519 27

Medarbetare till kvalitetsgruppen till Färskvaror
ICA Handlarnas AB, Kallhäll
Tillträdesdatum: Omgående
Arbetsuppgifter:
Dina arbetsuppgifter består bl a av att kvalitetsbedöma varupartier av Kött och
Chark.
Kvalifikationskrav:
Varukunskap och PC-vana.
Sista ansökningsdag: 2000-04-20
Om Du vill veta mer kan Du kontakta:
- Chef: Göran Jansson/P03GJ, arb 08-587 51 830, mobil 070-678 05 00
- Personalavdelningen: Eva Olausson/POOEO, 08/587 519 27
VI söker två sommarvikarier som helst kan arbeta hela perioden

Varuanskaffare till Färskvaror
ICA Handlarnas AB, Kallhäll
För viss tid från 2000-06-05 tom 2000-08-11
Arbetsuppgifter:
- Varuanskaffning för varuavsnitten Chark och övriga färskvaror
- Hantering av leverantörsfakturor
Kvalifikationskrav:
Du har gymnasiekompetens. Du är noggrann och ansvarsfull med ett ekonomiskt
sinnelag och har datavana. Du är social och kan arbeta i grupp. Varukännedom är
meriterande liksom tidigare arbete i butik
Sista ansökningsdag: 2000-04-20
Om Du vill veta mer kan Du kontakta:
- Chef: Per Larsson/P36PLN, arb 08-587 51 954, mobil 070-395 55 35
- Personalavdelningen: Eva Olausson/POOEO, 08/587 519 27

Arbetsuppgifter:
Ersättare för ställföreträdande lagerchefer vid deras frånvaro. Oregelbunda
arbetstider.
Kvalifikationskrav:
Ledaregenskaper, organisations- och administrationsförmåga, ekonomikunskaper, postitiv inställning och samarbete, lätt att få kontakt med andra
människor. Goda PC-kunskaper.
Sista ansökningsdag: 2000-04-18
Om Du vill veta mer kan Du kontakta:
- Chef: Niklas Nääs/P04NN, arb 0303-57135
- Personalavdelningen: Christina Sundberg/P04CS, 0303-572 64, alternativt
Jessica Svensson/P04JS, 0303/57164

ICA Handlarnas AB

Till vårt Datacenter med placering Kungälv, Järva eller Oslo,
söker vi en UNIX Tekniker.

UNIX Tekniker till IT
ICA AB, Järva
Tillträdesdatum: Omgående
Arbetsuppgifter:
Drift, utveckling och administration av våra UNIX miljöer, IBM/AIX,
SUN/Solaris och SGI, alla med Oracle.
Kvalifikationskrav:
Förutom UNIX och Oracle kunskap ser vi gärna att Du kan något inom
områden som kommunikation, säkerhet och Webbteknik. Du ser helheten
när det gäller lösningar och har förmågan att få saker gjort. Du har lätt för
att samarbeta med utvecklare och andra tekniker.
Sista ansökningsdag: 2000-04-19
Om Du vill veta mer kan Du kontakta:
- Chef: Olof Ternesten/P420T, arb 0303-628 44, mobil 070-5309311, alternativt Bernt-Olof Nilsson/H44BON, arb 08-58550486, mobil 070-5821239
- Personalavdelningen: Karin Svärd/H03KSD, 08-722 10 47, alternativt
Linda Hillgren/EXTLIH, 08-585 509 03
- Facklig representant: Mats Wicander/POOMW, 08/585 503 45

ICA AB

Fältsäljare EMV till Färskvaror
ICA Handlarnas AB, Kallhäll
Tillträdesdatum: Omgående
Arbetsuppgifter:
ICA Handlarnas AB söker en fältsäljare till Färskvaror. Du kommer att arbeta med
Kött, Chark och övriga kylda färskvaror i ICA-butikerna inom Uppsala-regionen.
Dina arbetsuppgifter blir att aktivt medverka till att butikerna inom eget säljdistrikt
marknadsför en optimal mix av EMV-varor inom färskvaruavsnittet samt genom
aktiv fält- och telefonbearbetning uppnå fastställda försäljningsmål för EMV-varor.
Kvalifikationskrav:
För att lyckas i detta jobb har du tidigare säljerfarenhet från dagligvarubranschen
och du är van att använda PC som verktyg i ditt arbete.
Som person gör din sociala kompetens att du har lätt för att skapa bra och långsiktiga affärsrelationer med våra kunder och du tycker att det är stimulerande att
ha ICA-butikerna som arbetsplats. Du är också stresstålig och van att ha många
bollar i luften. Lämplig bostadsort Uppsalaområdet.
Körkort samt tillgång till bil år ett krav.

LDA till Teknikavdelningen
ICA AB, Borås
Tillträdesdatum: Omgående

Arbetsuppgifter:
Övervaka och underhålla lokala PC-servrar.
Ansvara för backuptagning.
Svara för service och installation av datautrustning som skrivare, bildskärmar och PC.
Bistå våra användare med lösningar på problem och rekommendationer på
problemlösning.
Användaradministration - behörighetsadministration.
"Kom igång" utbildning för nyanställda.
Kvalifikationskrav:
För att lyckas med ovanstående är det en förutsättning att du har ett brinnande intresse för IT. Du ska ha dokumenterad kunskap inom områdena
Windows NT och TCP/IP samt ha praktisk erfarenhet av arbete med PCICA Handlarnas AB
nätverk. Dessutom bör du besitta en utpräglad servicekänsla samt vara
noggrann och utåtriktad.
Sista ansökningsdag: 2000-04-14
Ekonomibyrån är ICA:s naturliga kunskapsresurs inom områdena redovisning, ekonomi- Om Du vill veta mer kan Du kontakta:
- Chef: Anders Carlsson/H41AC, arb 033-474743, mobil 0703-454737
styrning, administration, skatter och juridik med fokus på effektiv butiksdrift. Genom kombinationen av kundnära, breda ekonomiska rådgivare och en rationell och kostnadseffektiv stordrift
- Personalavdelningen: Karin Svärd/H03KSD, 08-722 10 47, alternativt Stig
stödjer vi ICA och ICA-handlama i att öka lönsamheten i ICA-butikerna. Vår verksamhet gårBergqvist/D12SB, 08/585 500 19
nu in i en spännande tid med tanke på de utmaningar som ICA-koncemen står inför.
- Facklig representant: Mats Fredriksson/H52MF, 033-47 48 80
Ekonomibyråns fakturerade omsättning är ca 100 mkr och vi är ca 170 personer fördelade på
B kontor runt om i landet. På region öst är vi drygt 60 medarbetare placerade i Västerås och i
ICA AB
Arsta.

Ekonom
ICA Ekonomibyrå, Hacksta
Tillträdesdatum: Omgående
Arbetsuppgifter:
Du kommer att arbeta med våra kunders redovisning. I arbetet ingår bl a löpande
bokföring, som grundbokföring, avstämning, verifikationsgranskning, bokslut och
rådgivning i redovisningsfrågor. Det förekommer även arbete med redovisningsfrågor på plats i butik.
Kvalifikationskrav:
Vi förutsätter att du har ekonomisk gymnasieutbildning. Du har goda datakunskaper. Erfarenhet av arbete med redovisning liksom erfarenhet från butik är meriterande. Som person är du stresstålig, utåtriktad och är bra på att skapa goda kontakter med våra kunder.
Välkommen med din ansökan!
Sista ansökningsdag: 2000-05-23

ICA Handlarnas AB
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Lagerarbetare Frysen
Meny Logistics AB, DE Arlöv
Tillträdesdatum: Omgående
Arbetsuppgifter:
Expedition lager Frysen
Kvalifikationskrav:
Truckkort, Noggrannhet & servicekänsla
Sista ansökningsdag: 2000-04-14
Om Du vill veta mer kan Du kontakta:
- Chef: Jonas Nilsson/P06JNS, arb 040-285990, alternativt Ulf
Mårtensson/H41UMN, arb 040-285991
- Personalavdelningen: Elisabeth Fredriksson/POIESZ, Direkt 031-336 20
08, alternativt Marianne Carlsson/P06MCA, 040/282 696

L E D I G A PLATSER
Vi söker ett antal sommarvikarier som helst kan arbeta hela perioden

Telesäljare till Färskvaror
ICA Handlarnas AB, Kallhäll
För viss tid från 2000-06-19 tom 2000-08-12
Arbetsuppgifter:
Telefonförsäljning av Kött, chark, ost och övriga kylda färskvaror. I dina arbetsuppgifter ingår:
- offensiv försäljning till butik
- aktivering av olika säljprogram
Kvalifikationskrav:
- d u har fyllt 18 år
- du har gymnasiekompetens
- du talar, skriver och läser svenska obehindrat
- du är noggrann och ansvarsfull
- du är social och säljande
- varukännedom är meriterande
Sista ansökningsdag: 2000-04-20
Om Du vill veta mer kan Du kontakta:
- Chef: Lennart Norden/P03LNO, arb 08-587 519 89
- Personalavdelningen: Eva Olausson/POOEO, 08/587 519 27
Vi söker ett antal sommarvikarier som helst kan arbeta hela perioden.
Telesäljare till Färskvaror / Frukt & Grönt
ICA Handlarnas AB, Kallhäll
För viss tid från 2000-06-19 tom 2000-08-18
Arbetsuppgifter:
Telefonförsäljning av frukt och grönt till våra ICA-butiker. I dina arbetsuppgifter
ingår:
- offensiv försäljning till butik
- aktivering av olika säljprogram
Kvalifikationskrav:
- d u har fyllt 18 år
- du har gymnasiekompetens
- du talar, skriver och läser svenska obehindrat
- du är noggrann och ansvarsfull
- är social och säljande
- varukännedom är meriterande
Sista ansökningsdag: 2000-04-20
Om Du vill veta mer kan Du kontakta:
- Chef: David Ottosson/P03DO, arb 08-587 51 876, mobil 070-5134457
- Personalavdelningen: Eva Olausson/POOEO, 08/587 519 27

Ekonomibyrån år ICA.s naturliga kunskapsresurs inom områdena radovisning,
ekonomistyrning, administration, skatter och juridik med fokus på effektiv butiksdntt
Genom kombinationen av kundnåm, breda ekonomiska rådgivare och en rationell och
kostnadseffekts stordrift stödjer vi ICA och ICA-handlarna i att öka lönsamheten i ICAbutikema. Vår verksamhet går nu in i en spännande tid med tanke på de utmaningar
som ICA-koncemen står inför.
Ekonomibyråns fakturerade omsättning år ca 100 mkr och vi år ca 170 personer fördelade på 8 kontor runt om i landet. I region väst år vi ca 30 personer som år placerade I
Kungålv.

Regionchef till Ekonomibyråns västra region
ICA Handlarnas AB Ekonomibyrén, DE Kungälv
Tillträdesdatum: 2000-05-01
Arbetsuppgifter:
Som Regionchef kommer du att ha ett övergripande ledningsansvar för
Ekonomibyråns verksamhet inom regionen. Det innebär både ett ekonomiskt och kvalitetsmässigt ansvar för att planera och koordinera vårt tjänsteutbud.
Dina arbetsuppgifter kommer till största delen bestå av personalledning
samt att vara Ekonomibyråns övergripande ansikte utåt, både mot våra kunder, ICA- Handlama och mot våra kollegor inom ICA Handlarnas AB.
Du kommer att vara en del av Ekonomibyråns ledningsgrupp och i ICA:s
regionala resursgrupp.
Kvalifikationskrav:
Du år en teambyggare, en ledare som gillar utmaningen i att verka i en föränderlig miljö där du får dina medarbetare att växa samtidigt som du driver
verksamheten på ett resultatfokuserat sätt.
Du bör ha erfarenhet från att leda större grupper, gedigna ekonomiska kunskaper samt erfarenhet från detaljhandelsverksamhet.
Du bör ha en öppen personlighet samt ha lått för att samarbeta och att få
andra människor att samarbeta. Du är en drivande, resultatlokuserad, kommunikativ person som gillar att ge kunder och omgivning god service.
Sista ansökningsdag: 2000-04-16
Om Du vill veta mer kan Du kontakta:
- Chef: Johan Samuelsson/D07JS, arb 021-19 48 21, mobil 070-572 92 96,
alternativt Margret Vallentin/D06MV. arb 0303/57 321, mobil 070/560 13 15
- Personalavdelningen: Jessica Svensson/P04JS, 0303/57164

ICA Handlarnas AB

ICA Handlarnas AB

ICA Hem & Fritid är det nya bolag inom ICA som skall driva utvecklingen av specialvaruhandel i Sverige, Norge och Baltikum.
ICA började med boklörsåljning på varuhus för ca 12 år sedan. Utvecklingen har gått stadigt
framåt och i dag har vi totalt 40 butiker med boksortiment, huvudsakligen bland Maxi ICA
Stormarknad. Arsförsäljningen uppgår för närvarande till ca 100 milj.
Vi söker en lönsamhetskonsult Böcker som skall bearbeta ICA-butikema i mellersta och norra
Sverigen och med placering i Stockholmstrakten.

Lönsamhetskonsult Böcker till Sortiment
ICA Hem Fritid AB, Kallebäck Göteborg
Tillträdesdatum: 2000-05-01
Arbetsuppgifter:
Du skall
- ta ansvar för ett antal butikers lönsamhet vad gäller bokförsäljning och resultatansvar.
- skapa förståelse och trimma butikerna genom givna koncept.
- sälja in och följa upp kampanjer och göra lokala marknadsplaner till butikerna.
- ansvara för att ett bassortiment blir byggt och underhållet i butikerna samt ta
hand om
nyetableringar och ombyggnationer
Kvalifikationskrav:
Du skall
-ha erfarenhet av butiksarbete,
-ha bred erfarenhet av försäljning.
-vara service inriktad och ha ett positivt tänkande,
-vara drivande och resultatinriktad.
-vara kreativ, dvs skicklig i att utnyttja de tillgängliga resurserna,
-kunna bygga upp ett förtroendefullt samarbete med ICA-handlarna.
-känna till ICA:s organisation.
Intresse för tjänsten anmäls senast den 17 april 2000 till Lennart Pettersson, personalchef inom ICA Hem & Fritid AB, adress: ICA Hem & Fritid AB, Att Lennart
Pettersson, 412 95 Göteborg
Sista ansökningsdag: 2000-04-17
Om Du vill veta mer kan Du kontakta:
- Chef: Pontus Göransson/H09PGN, arb 031-83 55 91, mobil 070-540 29 44
- Personalavdelningen: Lennart Pettersson/P09LP, 031-835326

ICA Fastighets AB år ett helågt dotterbolag till ICA Handlamas AB. Vår uppgift
är att affärsmässigt producera, köpa.sälja och aktivt förvalta tastigheter lör i törsta
hand ICA-handlarna och bakomliggande företag Totalt förvaltar vi ca 400 egna tastigheter med 1,5 milj kvadratmeter yta för butiker, kontor och lager. Dessutom förvaltar vi
ca 500 inhyrda lokaler med ca 700.000 kvadratmeter yta.

Fastighetsförvaltare till Förvaltningsområde Syd
ICA Fastighets AB, DE Arlöv
Tillträdesdatum: 2000-06-01
Arbetsuppgifter:
Totalförvaltning av ett antal fastigheter och inhyrda lokaler, vilket innebär
eget resultatansvar för både intäkter och kostnader. I detta ingår bl a
kundkontakter, hyresförhandlingar, upprättande av hyreskontrakt och andra
juridiska dokument, deltaga i köp och försäljning av fastigheter, upphandling
av fastighetens drift och underhall, ansvar for om- och tillbyggnader, kalkylering, budgetering och resultatuppföljning med nyckeltalsanalys, aktivt deltaga i bolagets utvecklingsprojekt
Kvalifikationskrav:
Vi letar efter Dig med kunskaper och erfarenhet som kompletterar oss övriga på avdelningen, samtidigt som Din personkemi skall stämma med övriga
medarbetares.
Vi tror att Du idag arbetar som fastighetsförvaltare eller projektledare och är
van att hantera entreprenader i olika former, antingen som beställare, utförare eller konsult. Du behärskar entreprenadjuridiken och har, troligen
genom arbete i ett kommersiellt fastighetsbolag, skaffat dig kunskaper i
hyresjuridik och fastighetsekonomi. Du är en driven förhandlare med god
förmåga att hitta kreativa lösningar.
Du har god administrativ ordning och uppfattar budget-,prognos-och bokslutsarbete, nyckeltalsuppföljning samt upprättande av juridiska dokument
som naturliga inslag i Ditt arbete. Du har lätt för att samarbeta, men arbetar
ändå självständigt och tar egna initiativ. Du ser datorn som ett naturligt
inslag i det dagliga arbetet och reser obehindrat i egen bil över hela vår
region som sträcker sig från Skåne till Östergötland.
Självklart har du också ett genuint intresse för detaljhandel.
Sista ansökningsdag: 2000-04-19
Om Du vill veta mer kan Du kontakta:
- Chef: Jörgen Lindström/D13JL, arb 040-28 25 46, mobil 070-559 33 75
- Personalavdelningen: Inger Bejsy/D13IB, 021/19 33 81

ICA Fastighets AB

ICA Hem Fritid AB
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Pär Gabrielsson, medarbetare på Ekonomibyrån i
Luleå, ingick i Sveriges 15mannatrupp vid alpina
Veteran-VM i Meribel,
Frankrike härom veckan.
Som vanligt var det fler
grabbar från Norrbotten.
Bl a Mats Holmgren,
Luleå, som innan detta VM
hade två raka guldmedaljer i slalom för herrar 4044. Pär och hans bror
Sören hade sett fram emot
denna tävlingsvecka i de
franska alperna. Fjolårets
VM i Galtur, Österrike,
inbringade ju inte någon
större medaljskörd, så
revanschlusten var stor.
Hur det gick kan du läsa
längre fram...
Pär Gabrielsson gjorde bra ICA-reklam i veteran-VM med en bronsmedalj i Super-G. Franska kedjan Casino, som samarbetar
med bl a ICA inom inköpsorganisationen AMS, var för övrigt stor tävlingssponsor vilket framgår av nummerlappen.

Ekonomibyrans Par Gabrielsson
knep brons i alpina veteran-VM
Pär berättar om
skidomrädet...
Att komma till Meribel och se det
fantastiska skidområde som uppenbarade sig var minst sagt storslaget. Området marknadsförs ofta
under namnet "de tre dalarna" och
innefattar förutom Meribel även
Courchevel och Val Thorens.
Meribel, med mer pittoresk stil,
upplevdes som den av de tre dalarna som var minst industrialiserad.
När jag skriver industri menar jag
skidindustri, för i Val Thorens var
det helt otroligt mycket backar, liftar och framförallt turister. Lite väl
mycket för att passa en alpin veteran som genom tiden lärt sig uppskatta välpistade och fria ytor i
backen.

Olympiabackar
Området, de tre dalarna, ligger
inte längre än 10-12 mil från
Genéves flygplats, vilket gör det till
ett tillgängligt mål för många mellaneuropéer. Exempelvis tar man
sig från Paris till skidområdet på
ca 5 timmar. Meribel var ju som
bekant värd för alpina OS för
damer 1992, där för övrigt Pernilla
Wiberg tog guld i grenen storslalom
på ett magnifikt sätt.
Det var en speciell känsla att
vara där och se de inristade historiska namnen i den stora stenen
nere på torget alldeles intill den
befintliga "tratten" där OS-elden en
gång brunnit. Det var också i just
denna backe som årets Veteran-VM
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skulle komma att avgöras. Vi gjorde bl a en utflykt upp till absoluta
toppen på detta berg , därifrån
damernas OS-störtlopp kördes.

Enorm fallhöjd
Vi fick där inspektera en startbrant på ca 600 meter där fallhöjden alla gångar var närmare 300
meter. Vi häpnade, trots att vi är i
"branschen", över alpina damers
tuffhet. Det hör ju till saken att
Mats Holmgren, vår vän från
Luleå, som åkt de flesta störtloppen i världscupen under sin aktiva
tid på 80-talet, t ex Kitzbuhel,
Wengen etc, var märkbart imponerad.
Vi bodde uppe på berget Mottaret
i ett hotell ägt av en engelsman.
Meribel "grundades" av en skotte
på 30-40-talet. Husarkitekturen i
Frankrike skiljer sig markant från
det man möter i t ex Österrike. I
Meribel fanns dock många exklusiva villor, men utan egentlig charm.
Byn är uppbyggd under relativt
kort tid utan någon större helhetsplanering, enligt min mening.
Matkulturen i Frankrike sägs ju
vara unik, detta kunde vi tyvärr
inte se mycket av. Frukosten på
hotellet var allt annat än unik. Vi
serverades mjölk och flingor och för
dagen inköpta youghurts i liknande
förpackning som vi finner i ICAbutiken hemmavid, visserligen
inget ont i dem, men när man betalar nästan 900 kr/natt så borde
man kunna vänta sig mer.
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Om tävlingarna...
I år var det ca 400 deltagare från
stora delar av världen som ville
göra upp om medaljerna i de olika
åldersgrupperna. Ryssarna saknades dock i år. Främst av ekonomiska skäl eftersom värdet på ryska
valutan i förhållande till franska
franc försämrats ofantligt mycket.
Det var framförallt österrikare,
fransmän och italienare som fanns
på startlinjen i år.
Backarna bjöd på stor spänning
både före och under åken.
Höjdskillnaden i Super-G-banan
var ca 430 meter och längden ca 1
500 meter. Det var tuffa förhållanden som bjöds. Flera av åkarna var
märkbart tagna redan innan start
och det var flera som aldrig fick se
målfållan från insidan. Själv kan
jag inte dra mig till minnes att jag
åkt något tuffare. Åreskutans
Super-G kan kanske bjuda upp till
denna dans...men bara kanske.

sekunders mellanrum släpptes
åkarna iväg. Det gjorde att tre
stycken åkare var i banan samtidigt. Då gäller det att ha tungan
rätt i mun om man är speaker.

Om målsättningar
och resultat...
Min träningsdos inför dessa tävlingar sträcker sig till ett pass i
snitt/vecka utför Vallsberget i
Piteå, visserligen långt ifrån lik
den backe vi mötte i t ex Meribel.
Dessutom några tidiga morgnar på
det lokala gymet för ett och annat
styrkepass. Dosen måste dock
benämnas som ringa. Man lever en
hel del på rutin. Formen var dock
så god inför avförd att jag kände
tydliga tecken på medaljvittring.
Skidmaterialet som stod till förfogande var inåkt och av bästa sort,
vilket tenderar att bli mer och mer
viktigt i denna sport.

Tredje raka guldet
Gropigt och slagigt
Vädret var soligt och varmt
under hela vistelsen i Meribel.
Detta gjorde dock banorna gropiga
och slagiga, framförallt slalombanan. Efter genomförd slalomtävling
mättes groparna i varje sväng till
ca 70 cmO). Det liknade allt annat
än slalom när åkarna försökte ta
sig ned.
Arrangemangen var annars proffsiga, det syntes att det hörde till
vardagen att genomföra större tävlingar på dessa orter. Med 20

Inledande slalom började inte
bra. Jag har aldrig tyckt om "puckelpist" så jag åkte ut i andra efter
att ha legat 8a efter första åket,
men gladdes stort åt Mats tredje
raka VM-guld. Han kom, sågs och
segrade. Italienarna kommenterade
detta med beundran. "You are
always skiing to fast, Mats". Der
Alte Fox ("den gamle räven"), som
Ingemar Stenmarks gamle tränare
Herman Nogler kallade Mats under
slutet av 80-talet, hade slagit till
igen.

Super-G stod på tisdagens program.
Jag kände mig i fin form men hade
svårt att välja skidor. Jag hade att
välja mellan Super-G-skidor (212 cm)
eller storslalomskidor (193 cm). Ett
svårt val som fick sitt beslut 5 minuter
före start. Jag valde storslalomskidorna vilket visade sig vara rätt val.
Möjligtvis förlorade jag en del på att
banan upplevdes mer slagig och stötig
men jag fick till bra svängar i de svåra
partierna, vilket talade till min fördel.

Två hundradelar från silver
Med en snitthastighet på ca 85
km/tim. hann man inte med att tänka
så mycket. Det var bara att stå rätt på
skidorna och fokusera maximalt. Jag
passerade mållinjen efter 1,13,60, bara
51 hundradelar av en sekund från guldet, som Josef Hoellwart från Österrike bärgade. Det blev istället ett
brons, men jag var nöjd. Nöjd över att
vara helskinnad veteran på pallplats.
Silvret, ja det var bara 2 hundradelar
bort och Dietmar Geiger, även han
från Österrike, kunde pusta ut...den
här gången.
Storslalom tredje dagen. Super-G
hade gett mig mersmak, guldsmak rättare sagt. Samma backe, nu med fallhöjden 350 meter och med 45 portar
till mål. Normalt på Vallsberget i
Piteå använder vi ca 12-13 portar. Jag
gjorde tyvärr två större missar vilket
kostade mycket tid. Jag gick i mål på
tiden 1,08,75 och var därmed slagen
med ca 1,5 sekund av Josef, igen. Jag
bedömer att mina missar kostade mig
ca en sekund. Jag tror jag missade
VM-silvret där...Det blev slutligen en
6:e plats och VM var över.

A vs lutnings vis...
Som avslutning på veckan stundade
veteranvärldscup-final i Megevé, en
annan fransk alport inte mer än 6 mil
från Geneve vid foten av Mont Blanc.
Efter en vilo- och resdag stod jag åter
på startlinjen i Super-G. Vädret var
uruselt och vått. Dimman låg tät. Jag
satsade friskt och blev överraskad
redan i andra porten att det var myck-'
et svårt att hålla sig kvar i banan.

Fyra hundradelar från segern
Efter vissa inledande svårigheter
repade jag mig men missade i mittpartiet. Jag gick i mål som tvåa på tiden
1,18,27 (det kändes i benen), bara 4
hundradelar (!) efter segraren Fritz
Url från Österrike. Josef Hoellwart,
segraren från VM i Meribel kom på
tredje plats. Jag kan inte säga att jag
haft hundradelarna med mig under
veckan men det hör till spelets regler.
Äldsta deltagaren i årets VM var
James Woolgar från Storbritannien,
född 1916(1). Denna sport bjuder på
många tjusningar och veteran-idrott
överlag är på stark frammarsch runt
om i världen. Skid- och åkutvecklingen
är också i ständig utveckling. För varje
år som går kommer något nytt och
revolutionerande. Inför nästa år blir
det ett par nya carving-storslalom och
sen laddar vi för VM 2001 i Park-City
USA, då ska vi....

Pär Gabrielsson

Ett 40-tal medarbetare från ICA I Järva gjorde sin sin
årliga Åre-utflykt i månadskiftet mars-april. Flygresa t
o r samt skidåkning, after ski, solande i backen och
naturligtvis ett obligatoriskt studiebesök i ICA-butiken
stod på programmet.
Frånsett undertecknads stukade fot har inga skador rapporterats, men precis som vanligt kan man väl säga att det inte
är så hälsosamt och stärkande i fjällen som det står i visan...
Vädret var inledningsvis inte det bästa för skidåkning plusgrader och duggregn - men under lördagen var det strålande sol och några minusgrader i de välfyllda backarna.
Reseledare var Johan Berg, IT, som lagt ner en hel del jobb
på att kompisarna skulle trivas.
Och det gjorde vi...
Jonas Ringdahl

I väntan på flyget i Östersund.
Lite trötta men nöjda etter ett
par intensiva dygn i Åre.
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En historisk lagbild. Ida Olsson, Jenny Olsson och Sofia Lind tog hem Åsarnas första damguld i stafett. Eftersom också herrarna vann sin stafett blev klubben historisk.
Ingen annan klubb har tidigare vunnit båda stafetterna vid samma SM.
FOTO: STEN EKLUND

Åsarna bäst även pa damsidan
ICA-samarbetspartnern Åsarna IK blev historiskt, när
senior-SM i längdskidor
genomfördes I Östersund i
vinter. Först var det trion Ida
Olsson, Jenny Olsson och
Sofia Lind, som åkte hem
klubbens första SM-damguld
någonsin i stafett. En timme
senare vann Åsarna för I5e
gången(t) herrstafetten
genom John Vikman, Mårten
Handier och Morgan
Göransson. Att vinna båda
stafetterna vid samma SM har
ingen klubb tidigare lyckats
med.
- Och vi har haft fler framgångar än så, berättar Rogard
Göransson, ordförande i klubben.
Herrjuniorerna vann sin SM-stafett genom Peter Söderlund,
Johan Olsson och Mats Larsson.
Mariana Handier tog båda juniorSM-titlarna och Johan Olsson och
Mats Larsson vardera en SM-titel
vid junior-SM i Älvdalen.
Vid junior-VM i Vusoke Tatry
hade klubben stora framgångar
genom Mats Larsson med en fjärde- och en femteplats. Johan
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Olsson bidrog med en femteplats
och båda ingick i silverlaget i stafett. Mariana Handlar tog en
femte- och en sjätteplats och blev
även juniorvärldsmästare i stafett.
Åter bästa svenska klubb
- Åsarna IK är återigen
Sveriges bästa längdskidklubb
efter vinterns resultat, säger
Rogard Göransson belåtet. Och vi
väntar oss mer av detta under
kommande år. Det fina samarbetet vi har med våra sponsorer,
med ICA i spetsen, har givit oss
möjlighet att satsa, inte bara på
på eliten.
- Vår intensiva ungdomssatsning med början 1994 börja ge
fina resultat och förutsättningen
för all elitverksamhet är en målmedveten ungdomsverksamhet.
Med det stöd vi får vet vi att vi
framöver kan göra mycket gott
för svensk längdskidåkning.
Allt börjar i ungdomen
- Åsarna IK har aldrig varit
större på ungdomssidan än nu,
säger Urban Hallquist, ansvarig
sedan mitten av 90-talet för ungdomsverksamheten, och vi är
störst i landet på den sidan.
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- När Tomas Wassberg och jag
1994 tog hand om ungdomarna
fanns det fyra aktiva i klubben
och det tyckte vi var bedrövligt.
Det första målet satte vi till sex
åkare trots att Tomas var tveksam, det blev tolv. Nästa mål blev
var 15 och det blev 18. Nu är det
ett drygt trettiotal i ålder mellan
nio och femton år och toppen är
långt ifrån nådd.
- Vi har förresten just nu en
intressant fördelning bland våra
ungdomsåkare. Inte mindre än 75
procent är flickor - eller damer,
som de officiellt kallas i tävlingssammanhang.
Många småtävlingar
Urbans metod är att ordna
småtävlingar, inte bara i Åsarna,
utan även i byarna runt om och
alla får vara med.
- Intresset är stort och vi får
ofta höra att det uppskattas, att
vi gör en insats för sporten. Vi är
säkra på en fortsatt uppgång och
det kommer vi att arbeta aktivt
för. Vår fortsatta målsättning är
att fortsätta att öka och utveckla
i vår egen klubb, men också att
återuppväcka klubbar i distriktet
och då har vi ett delmål att få
igång skidverksamheten i Bergs

kommuns huvudort, Svenstavik,
där det inte funnits något på
mycket länge.
- Vi är i klubben överens om att
i bland de unga är det viktigare
med bredd än med resultat.
Ungdomar, som tycker att längdskidåkning är roligt, "peppar"
varandra och då kommer resultaten, om inte av sig självt så i
varje fall mycket lättare än om
man ställer höga krav redan från
börja.
- Och resultaten har redan börjat komma för vår del. Under distriktsmästerskapen i Föllinge i år
hade Åsarna IK fina framgångar.
Till exempel kom vi i damstafetten 11-12 år tvåa och femma.
Individuellt belade vi placeraingarna tvåa, trea och fyra i damer
12 år, vi vann damstafetten 15-16
år och på herrsidan 10 år dominerar vi i länet och även utanför.
- Av framtiden hoppas vi att
både de åkare vi nu har och de vi
kommer att få, kommer att finnas
kvar i sporten under många år och gärna i vår klubb. De vi
redan har, det vet jag, har alla
goda förutsättningar att bli något.
Lasse Rehnström

Suverän SM-finalinsats av SAIK
guld värd även för ICA-butikerna
Vintersöndag med kanonväder och den största publiken
någonsin. SM-final i bandy på
Studenternas i Uppsala. Tala
om folkfest!
Söndagen den 19 mars skulle
det avgöras - Sandvikens AIK
(SAIK) eller Hammarby Bandy.
Och vilken match det blev!
Bandypropaganda på högsta nivå.
Båda lagen var "taggade till
tusen" och gav allt. I snabb takt
dunkade SAIK in fyra mål och de

flesta trodde att matchen var
slut. Kanske även SAIK - men
icke. Hammarby kom igen, kvitterade till 4-4 och så var det match
igen. Hammarbys Jonas Claesson
gjorde säsongens kanske vackraste mål. Uppvaktad av två motståndare hoppade han över deras
klubbor och satte bollen i nät med
en hand - rena tennispasseringen.
SAIK vaknade till, gjorde ytterligare fyra mål och vann till slut
med 8-5.
Den största bandypubliken
någonsin i Sverige - på läktarna

trängdes över 21 000 åskådare
och vid TV-apparaterna nästan
550 000 tittare - njöt av bandykultur långt utöver det vanliga.
- ICA samarbetar sedan länge
med Svenska Bandyfbrbundet,
säger Peter Wiklander, ICAN PH
chef. Vi är också SAIKs huvudsponsor tillsammans med
Sandvik. Och visst fick vi valuta
för satsningen. SAIK-spelarna
med vardera fyra ICA-märken pä
sina hjälmar och ett stort tryckt
på tröjorna gav rikligt med exponering i TV. Därtill ICA-flaggor

och ICA Kundkort-skyltar på arenan.
ICA vann matchen i matchen
Man kan också säga att en
match i matchen utspelades,
eftaraom K A fanna på SAIK och
butikakonkurrenten Prisextra
fram på Hammarbys hjälmar.
Allt som oftast visade sig
PriMXtra vara numret mindre än
ICA på banan, precis som i vardagskampen om dagligvarukunderna på Stockholmsmarknaden.
Lasse Rehnström

Vi hälsar på bakom
kulissen hos segrande
Sandvikens AIK
Inom sportens värld handlar
det mycket dessa dagar om
ekonomi. Ofta i negativ
bemärkelse efter den s k
Bosman-domen för några år
sedan. Klubbarna har ofta
problem med att få debit och
kredit att gå ihop, särskilt på
elitnivån. Men omkring
Sandvikens bandylag tycks
det mesta fungera väl.
En bidragande orsak till detta
är otvivelaktigt Arne Anderstedt,
som kom in som ledare i SAIK
1977, blev med i styrelsen 1980
och förde ordförandeklubban mellan 1986 och 1999.
- Mitt intresse är egentligen
motorsport, säger Arne, men jag
gled in i SAIK och ville verkligen
göra ett meningsfullt jobb.
- Jag insåg, att det var nödvändigt att skapa en organisation för
kontakter med näringslivet och
kommunen. Så har det blivit och
det fungerar mycket bra. Det viktiga är att skaffa öppna och ärliga
relationer med människor i
näringsliv, kommun och bland
våra sponsorer. Många gånger
kommer då resten, till exempel
nya sponsorpengar och annat,
som är viktigt för verksamheten,
av sig självt.
Måste ge tillbaka
I mitten på 80-talet lärde han
känna Anders Bernmar, legendarisk ledare och klubbdirektör i
IFK Göteborg. Personkemin
stämde, man hade mycket att
tala om och Bernmar delade med
sig av sin syn på hur en klubbor-

ganisation bör se ut för att det
ska fungera. Vänskapen med
honom gav kickar.
- Det är absolut inte så, att vi
har kopierat IFK-modellen, mycket hade vi redan tänkt på, men
det kändes bra att få ett kvitto på
att vi var på rätt väg, säger Arne
Anderstedt. Anders talade också
mycket om att klubbarna måste
ge tillbaka. Inte bara i form av
resultat på banan, utan också att
se sponsorerna som samarbetspartner.
- För oss i SAIK är det självklar, att ställa upp med spelare
och ledare, när våra samarbetspartners så önskar. Vi har till
exempel ställt upp i olika ICAbutikssammanhang.
- Jag var den i styrelsen, som
höll i värvandet av spelare. Det
gör jag fortfarande, trots att jag
nu avgått. Det är självklart viktigt att spelaren har kapacitet.
Men lika viktigt är att personen
passar in i vår klubbgemenskap.
Därför har vi en grupp bestående
av tränarna, tre spelare och jag
själv, som diskuterar och beslutar
tillsammans. Den metoden är en
viktig förklaring till vår fina laganda och till det fina resultatet vi
åstadkom i SM-finalen.
Stor ungdomsverksamhet
- SAIK har länge haft sin egen
bandyskola för ungdomar, berättar Håkan Larsson, ungdomsansvarig i klubben. Sedan några år
kallas det Pigge-träning och vår
maskot Pigge är en välkänd och
älskad figur. Under den gångna
säsongen har vi haft mer än 150
ungdomar med på lek och trä-

Patrick Södergren, SAIK och Mikael Larsson, Hammarby i en häftig duell, som
resulterade i mål tör SAIK.
FOTO. STEFAN SJÖDIN

ning. I år har det varit årsklasserna 91-94. Nästa år slussas 91orna in i SAIK-verksamheten.
Man är noga med att ungdomarna lär sig rent tekniskt, men
det är lika viktigt att de får ha
roligt och det fungerar, enligt
Håkan Larsson.
- Det är roligt att kunna tala
om att fem av spelarna i årets
guldlag har börjat sin bana i vår
egen ungdomsverksamhet. Och
fem spelare, som kommer utifrån,
har gått på bandygymnasiet i

stan. I Sandviken är bandy kultur i alla åldrar. Många går ofta
och ser på bandy, ännu fler pratar bandy. Här kan en vuxen
snacka bandy med en tioåring och
båda har utbyte av samtalet.
- Även ungdomar har råd att gå
på våra matcher. ICA och några
andra sponsorer har ordnat så att
alla ungdomar till och med 16 år
har fritt inträde. Det uppskattas
av hela Sandviken, säger Håkan
Larsson.
Lasse Rehnström
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Arrangemanget har annars en
tydlig prägel av Michel Jezewski,
den ansvarige för Mälartältet,
eller "Mycke' Nöje & Musik" som
man kallar sig. Maten är traditionell catering, enkelt men gott.
Även i övrigt har denne man ett
finger med i spelet och ordnar
artister, scener och aktiviteter.

Ramalama har dragit igång dansmusiken. Ann-Charlotte Ljungkvist skakar loss tillsammans med festfixaren Michel Jezewski.

Festfix på Hacksta
"när två ska bli ett"
Driftenheterna på Hacksta,
som numera är sammanslagna till DE Västerås, inbjöd till
fest den 1 april. Något aprilskämt var nu inte detta, däremot ännu ett steg på vägen
att länka ihop de två organisationerna.
Näringslivet bAikar ju tala om
kontakter och att bygga nätverk,
något som går bra att praktisera
vid ett festligt tillfälle. Här gavs
liknande möjligheter utöver nöjet
att medverka vid sång, dans och
ton.
Den provisoriska festlokalen
var strategiskt placerad vid lagerdelen som tidigare avgränsade de
två byggnaderna. Ett faktum som
besannas ytterligare av att återbruksstationen har sin placering
alldeles intill. Då är det förstås
lätt att källsortera resterna efter
arrangemanget.
Vid själva planeringen av festen hade man bestämt att en person från varje avdelning skulle
medverka, med Eva Svensson på
personal som samordnande.
Mälartältets design
Vid ankomsten är det bara att
följa marschallerna som kantar
vägen till ingången.

Den första praktiska övningen
man ställs inför är att dra en
nummerlapp och skriva sitt namn
på denna. Klarar även av att
fästa den hjälpligt på lämplig del
av kavajen.
När man blandat sig med
mängden gäller det mera att

använda den lingvistiska intelligensen, lite hjälp på traven ger
den serverade välkomstdrinken.
Så småningom hälsar Eva
Svensson och Claes Wilhelmsson
som representerar festkommittén
de ca 240 närvarande gästerna
hjärtligt välkomna.

(D)järva tag
på Salsa-kurs
Vad lockar IC A-medarbetare till en salsakurs?
Är det rytmerna, rörligheten och de svängiga tongångarna, eller drömmen
om att bli oemotståndlig
på dansgolvet?
Nyfikenheten var stor
när personalföreningen
Järva Tag ordnade Salsaaktiviteter, som lockade
ett 25-tal medarbetare.
De entusiastiska deltagarna önskade nog att få
den gungande kubanska
salsan i blodet.
Till toner och instruktio-

ner övades de mjuka och
bekväma stegen. Till det
lägger man snabba förflyttningar, följsamma
rotationer och framförallt
mjuka höftleder. Och då
har man salsan igång.
Sedan är det övning och
åter övning som gäller.
Salsa-aktiviteterna har
avslutats för denna gång,
men redan höjs röster om
fler tillfällen att få prova
denna medryckande dans.
Jonas Ringdahl
Ulrika Larsson får en
lektion av dansinstruktören Juri Andres

Ramalama och Tideström
När alla har tagit mat är det
dags att få igång allsången. Fest
med sång, dans och ton kanske
kan den bli en årlig tradition?
Det är logistikchefen Erland
Björn och Karl Wistrand med
ansvar för ekonomi och administration som hjälper oss att
komma igång.
Lite senare när alla är väl
"uppvärmda" blir det mera sång
och glam under den karokee tävling som utspelar sig på scenen.
De uppdelade borden får sig en
text tilldelad och tävlar mot
varandra.
Dansen har redan tjuvstartat
tidigare men får mera utrymme
när Västeråsbandet Ramalama
drar på för fullt. Deras musik är
precis vad man kan önska sig,
nämligen känsloladdad och full
av attityd och sväng. Även skicklige trubaduren Christopher
Tideström får utrymme i de pausar som blir under en sån här
kväll.
När nattamaten intagits kring
midnatt är de flesta nöjda med
denna festkickoff och därmed
finns god chans till en uppföljning.
Germund Hibbing

