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Valter Sandberg, marknadsplanerare ICA Supermarket:

- Biodling som
hobby ett sätt
att komma
nära naturen
- Biodling är ett fantastiskt sätt att leva
med naturens växlingar, säger Valter
Sandberg, marknadsplanerare för färskvaror pä ICA Supermarket, fd ICA Plus-profilen.
Sedan 30 är är Valter - efter att ha blivit
stungen mer än tusen gånger! - i dubbel
mening inbiten bi-fantast.
- Honung ger saftigare bröd och passar
bra till grillat som honungsgrillad karré,
säger Valter. Som delar sin arbetstid mellan HK Järva och Växjö. Pä fritiden blir det
mest skötsel av biodlingen, som han bedriver i hemtrakten runt byn Kvarnamäla
utanför Växjö.

Sista sidan

Förmånligt
erbjudande
Hos cd-butiken pä ICA Förlagets
konsumenttidningars webbplats
hemma.net kan du som är ICAanställd just nu köpa skivor till
10 procents rabatt)
Se sidan 21
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V D Svante Nilsson

Skönt med lite ledighet
efter händelserik årsstart
M^
iden flyger fram och
• ^
vi närmar oss redan
halvårsskiftet. Det har minsann
varit en både händelserik och intensiv vår för de flesta av oss.
Som företag har vi fått en bra
start på samarbetet med Ahold.
Fler och fler medarbetare blir
också involverade i olika samarbetsprojekt som nu växer fram.
Ett av de mest spännande ä r
Ahold Networking - ett kompetensutbyte via Notes. Vi låter IT,
Logistik och Information inleda
det samarbetet, som på sikt kan
bli h u r stort och värdefullt som
helst. Kunskapsöverföring och
kompetensutbyte blir med all
sannolikhet mycket viktiga ingredienser i framtidens konkurrens.

Första steget in i Danmark
Helt nyligen tog vi också det
första stora steget in i Danmark
genom ett 50-procentigt ägande i
den danska dagligvarukedjan
ISO som h a r 11 butiker i Köpenhamns-området. J a g var själv
närvarande vid personalinformationen och möttes av mycket positiva signaler från de danska
medarbetarna. Sedan tidigare ä r
det klart att vi inom kort öppnar
de första ICA Express-butikerna
i Danmark. Hälftenägandet i ISO
innebär dock inte a t t även dessa
butiker får ICA-namnet utan de
behåller sitt starka lokala varumärke.

ICA mest kända varumärket
På tal om starka Varumärken
fick vi nyligen bekräftat a t t ICAmärket ä r Sveriges mest kända
och ett av de högst värderade.
Det gäller att vi tar tillvara och
ytterligare utvecklar den kraft
som finns i ett starkt varumärke.
E t t tydligt resultat i det arbetet är de nya profilerna som ska
göra det tydligare för kunderna i
mötet med de olika ICA-butikerna. ICA Nära, ICA Supermarket,
ICA Kvantum och ICA Maxi ä r
våra fyra ICA-profiler. Den femte
profilen i ICA-familjen ä r förstås
Rimi.
Beslutet i profilfrågan informer a s och bearbetas j u s t nu av en
mängd arbetsgrupper bestående
av medarbetare och handlare. Ett
omfattande arbete, men enligt de
rapporter jag fått, mycket positivt och inspirerande på de flesta
håll.

Stort jobb forma ny
affärsmodell
E t t a n n a t stort jobb som ligger
framför oss blir a t t forma en ny
affärsmodell - alltså de villkor
som ska gälla för vår försäljning
och våra tjänster mot butik. E t t
första förslag till ny affärsmodell
är just nu ute på remiss i regionoch distriktsstyrelser. Efter den
remissomgången ä r det dags a t t
mera i detalj forma modellen enligt de riktlinjer som kommit u t
av remissprocessen.
Målet med den nya affärsmo-
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dellen ä r a t t totalt sett driva
kostnader ur systemet, bland annat genom ett effektivare beteende i alla led.

Många har fått slita hårt
Det känns stimulerande a t t nu
få jobba med framåtriktade frågor efter den jobbiga starten vi
hade i den nya organisationen efter årsskiftet. Många medarbetare kände sig vilsna och frustrerade, inte minst inom administrationen som blev enormt krävande
när allting plötsligt skulle ta nya
vägar. L jdan dess h a r vi också
haft en tung start för färskvaruanläggningarna i Kallhäll och
Malmö, och som om inte det var
nog hade vi sviktande försäljning
till ICA-butikema. Det ä r med
andra ord många som fått slita
oerhört h å r t under den h ä r våren
och som gjort ett fantastiskt arbete.
Det visar sig bland a n n a t i a t t
vi nu fått ordentlig fart på försäljningen i butik. En ökning
med 8 procent i april och +7 procent i maj ä r helt lysande siffror
och betydligt bättre än konkurrenterna. Även vår egen försäljning till butik h a r skjutit fart
med dryga å t t a procent i ökning i
maj. Även om vi fortfarande ligger något efter vår budget så
känns det ändå riktigt bra.

Nu fungerar det allt bättre
Ännu bättre känns det a t t den
nya organisationen nu fungerar
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bättre och bättre för varje dag. Vi
växer in i våra nya roller och utvecklar både oss själva och rollarbetet. Själv h a r jag under våren
ägnat mycket tid ute i verksamheten och träffat många av er
medarbetare och fått många positiva signaler tillbaka som bekräftar a t t vi sakta men säkert börjar
få saker och ting på plats.
Det behövs n ä r vi nu ska leverera de nya profilerna, affärsmodellen, alla projekten i E 2000
och mycket mycket annat.
J a g ser fram emot en bra och
intensiv höst med en fortsatt bra
försäljningsutveckling både för
oss själva och butikerna. Vi ska
också utvärdera resultatet av den
nyligen genomförda medarbetarenkäten, fortsätta dialogen och
avdelnings- och funktionsvis lägga fast gemensamma handlingsplaner för de områden som inte
fungerar tillräckligt bra.
Men först, sommaren och välbehövlig och välförtjänt ledighet.
Bra väder och bra försäljning.
Själv ser j a g fram emot ett par
lugna och avkopplande veckor på
sjön.
Bästa hälsningar
och trevlig sommar

Svante Nilsson
VD ICA AB o c h
ICA H a n d l a r n a s AB
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ICA-koncernen första kvartalet 2000
- Vi har haft en mycket bra
start på året, konstaterar
Svante Nilsson i ICA-koncernens delårsrapport för första
kvartalet 2000. De svenska
butikerna har en mycket stark
utveckling där vi efter april
månad har ökat försäljningen
med 4,3 procent, jämfört med
3,8 procent för branschen
som helhet.
- Vårt partnerskap med Ahold
har etablerats som planerat och
vi har påbörjat flera intressanta
synergiprojekt. Vår integrationen
mellan ICA och Hakon Gruppen
löper också väl och vi ser konkreta resultat som en följd av fusionen. Även Statoil Detaljhandel
har en positiv utveckling.
I Baltikum har ICA under
kvartalet fortsatt sin expansion. I
februari förvärvades Interpegrobutikerna i Lettland. Verksamheten i Baltikum består därefter av
21 helägda butiker och 11 butiker
som drivs av det hälftenägda
EKO i Litauen. På årsbasis omsätter ICA nu i Baltikum totalt
cirka MSEK 1200.
I Norge har tre av Hakon Gruppens kedjor omprofilerats under
det gemensamma ICA varumärket; ICA Maxi, ICA Supermarked
och ICA Sparmat. Syftet är att
stärka ICA varumärket och att
effektivisera marknadsföringen.
Marknaden
Sverige
ICA-handlarna ökade sin försäljning under kvartalet med totalt 3,0 procent (2,8 procent för
jämförbara enheter). Det är samma ökning som för branschen to-

talt. Bäst utveckling inom ICA
hade lågpris- och större butiker.
ICA-handlarnas sammanlagda
butiksförsäljning uppgick till
BSEK 15,8 (inkl moms).
Norge
Hakon Gruppens butiker har
under första kvartalet haft ungefär samma omsättning som förra
året. Lågprisbutiker fortsatte att
öka på bekostnad av traditionella
supermarkets på den norska
marknaden. Maxi ökade mest av
Hakon Gruppens kedjor. Hakon
Gruppens samlade butiksomsättning uppgick till BSEK 6,4 (inkl
moms)..
Baltikum
Utvecklingen för ICAs butiker i
Baltikum är fortsatt positiv. Omsättningen under första kvartalet
var totalt MSEK 284.
Omsättning och resultat
Koncernens omsättning blev
MSEK 13.584 (13.891). Jämfört
med förra året är det en minskning med 2,2 procent.
Rörelseresultatet före avskrivningar ökade med 11 procent till
MSEK 598 (541). Rörelseresultatet efter avskrivningar ökade med
5 procent till MSEK 326 (311) och
rörelsemarginalen till 2,4 r>rocent
(2,2 procent).
Resultatet före skatt och minoritetsandelar minskade till MSEK
265 (461). Exklusive reavinsten
vid försäljningen av ICA-Förlaget
under första kvartalet 1999 var
resultatet 1999 MSEK 343.
Affärsområden
ICA Handlarnas har haft en relativt svag försäljningsutveckling

Resultaträkning i sammandrag
MSEK
Jan-Mar
Nettoomsättning
13.584
Rörelseresultat före avskrivningar
698
Rörelseresultat efter avskrivningar
326
Andel i intressebolagsresultat
21
Finansnetto
-82
0
Realisationsvinster
Resultat före skatt och minoritet
266
Skatt
-81
Minoritetsandel
-5
Resultat efter skatt
179

under årets första två månader,
en utveckling som har vänts under mars och april. Rörelseresultatet har stärkts jämfört med
1999. Hakon Gruppen har förbättrat sitt rörelseresultat på en
oförändrad försäljning. ICA Baltic
fortsätter sin snabba expansion.
Integrationen av Interpegro har
kortsiktigt påverkat resultatet
varför det ligger på samma nivå
som 1999. ICA Menyföretagens
resultat har under kvartalet negativt påverkats av den pågående
omstruktureringen.
Statoil Detaljhandel har haft en
positiv utveckling under kvartalet. Rörelseresultatet ökade
med MSEK 73 till 101 (28) jämfört med 1999 och resultatet före
skatt blev MSEK 45. Därmed
blev ICAs resultatandel MSEK 22
(0).
Väsentliga händelser
Under april har partnerskapet
mellan Ahold, ICA Förbundet och
Canica etablerats genom att det
nybildade bolaget ICA Ahold Holding AB kontrollerar drygt 99
procent av aktierna i ICA AB. Bolaget kommer att begära tvångsinlösen av utestående aktier.
ICA Ahold Holding AB ägs av
Ahold till 50 procent, ICA För-

Jan-Mar 1999
13.891
641
311
0
33
117
461
-130
0
331

bundet 30 procent och Canica 20
procent.
Ny styrelse för ICA AB har utsetts. Ahold bidrar med fyra ledamöter (Jan Andreae, Michael
Meurs, Gerard van Breen och
Han Willemse) och ICA Förbundet/Canica likaledes fyra ledamöter (Roland Fahlin, Stein-Erik
Hagen, Per-Anders Olofsson och
Claes-Göran Sylvén) samt representanter för de anställda. Roland
Fahlin är ordförande, Jan Andreae och Stein-Erik Hagen vice ordförande.
Försäljningen för ICA-butikerna i Sverige har utvecklats mycket starkt under april månad. Totalt ökade ICA-butikerna med 8,0
procent jämfört med 6,0 procent
totalt för branschen. Jämförbara
enheter ökade med 7,1 procent.
Ackumulerat är därmed ICA-butikernas ökning 4,3 procent för de
fyra första månaderna 2000, jämfört med en ökning på 3,8 procent
för branschen som helhet.
Den 7 juni annonserade ICA
förvärvet av 50 procent av ISO
Supermarked i Köpenhamn, Danmark. ISO har 11 supermarkets i
storköpenhamnsområdet med en
årsomsättning på cirka MDKK
1.500 och 1.500 anställda.

Vad tänker du göra på semestern?
Snart är mesta sommarmånaden
juli här och en härlig semestertid för de flesta av oss. Normalt
har juli det varmaste och vackraste vädret i Sverige och industrin går mer eller mindre på
halvfart. Inom ICA är semesterperioden mera utspridd eftersom vi behöver kunna handla
matvaror även när vi har semester och kanske ligger och solar
på en badstrand eller dåsar i
hängmattan. På våra populäraste badorter är dagligvaruhandeln i juli ofta större än under
resten av året.
Just nu är det många som står
inför årets semester och vi frågar några ICA-medarbetare vad
de har för planer.

Marie-Louise Planebrink,
Linda Pettersson och
Jeanette Holmvall,
Färskvarulagret, Kallhäll
- Vi firar med tre barn traditionsenligt semester i min

svärfars stuga på Resö, tre mil
från Strömstad, berättar Marie-Louise Planebrink som har
tre barn.
- Eftersom vi är nyanställda,
säger Marie-Louise och pekar
på Linda och Jeanette, har vi

ingen semester att ta ut. Vi får
nyttja inarbetad komptid och
kan därför inte ta ut mer än
ett par veckors ledighet i sommar, förklarar hon.
Linda Pettersson åker till
pojkvännens sommarställe i
Bovik på Åland, som ligger ett
par mil från Mariehamn.
Jeanette Holmvall säger att
hon och hennes familj som vanligt åker ut med husvagnen.
De fyra barnen är i åldrarna
15, 13, 9 och 7 år. Således har
man en ganska stor husvagn
för att rymma hela familjen om
sex personer.
- Först ska vi åka till Årjäng
så att jag får köpa lapptäckstyger som är min stora hobby.
Därefter blir det en tur i Norge.
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Snart i en dator nära dig!
Den 4 augusti påbörjas installationer över hela landet av
Windows 2000 och Terminal
Server, som är de nya operativsystemen som ersätter
OS/2 i våra datorer på arbetet.
Totalt 2293 installationer ska
göras inom ICA och utrullningen ska vara klar den sista september.
- Det är IT-samordnare och de lokalt dataansvariga som ser till att
installationerna genomförs ute på
kontoren. Installationen ä r nästan
helt automatisk, det behövs bara
en uppstart med en speciell diskett
på varje arbetsstation, svar på ett
par frågor och så installeras allt
ifrån en server, berättar Ulf Pirkkanen, projektledare för projektet
"Windows 2000". IT-samordnarna
och de dataansvariga hjälper även
till med a t t svara på frågor, de h a r
genomgått utbildning i Windows
2000 och Terminal Server för a t t
vara förberedda inför utrullningen.
- Om man får Windows2000 eller
Terminal Server beror på vilka
system man behöver n å i sitt dagliga arbete. Det är cirka 800 användare som använder systemen MAS,

Konto och Sälj, vilka bara fungerar
i OS/2, och som därmed får Terminal Server** installerat. Resterande 1428 användare får Windows
2000 installerat.
Butiksteknik, Hakon, butikerna,
Menyföretagen, Ekonomibyrån och
Fastab berörs ej av utrullningen i
det h ä r skedet. Efter att projektet
är slut kommer planering för Windows 2000-utrullning för resterande bolag påbörjas.

De gemensamma mallar som vi
haft i Lotus Smartsuite konverter a s för närvarande till Word, Excel
och PowerPoint.
- Alla gemensamma mallar som
de flesta har nytta av konverteras
och ä r klara a t t använda den dagen vi är igång med Office-programmen över hela landet, säger
Anders Fritzon som ä r delprojektledare för bland a n n a t mallarna.

egna hjälpdokument och handböcker för Officeprogrammen.

Alla erbjuds utbildning
- Antingen h a r man genomgått
den redan erbjudna CD-utbildningen (den som personalavdelningen
skrivit om i ICA Forum) eller så
hoppar m a n på den webbutbildning vi håller på att ta fram, berättar Ulf. Då får m a n surfa in på en

Nya kontorsprogram
De förändringar som användaren
kommer a t t m ä r k a mest av ä r utseendet på skärmen n ä r m a n loggat på sig. De nya kontorsprogrammen kanske kan k ä n n a s lite annorlunda i början också, men m a n
kommer snabbt hitta r ä t t bland
sina program.
Office2000 ersätter våra kontorsprogram i Lotus Smartsuite, d v s
Word, Excel och PowerPoint ersätter våra k ä r a gamla trotjänare ordbehandlaren AmiPro, kalkylprogrammet Lotus 1-2-3 och Presentationsprogrammet Freelance Graphics. Databasprogrammet Approach som också ingick i Smartsuiten
ersätts av Officepaketets motsvarighet, Access.

Assistenten dyker upp och hjälper till.

Projektet kommer inte konvertera de databaser som finns i Approach, men för a t t stödja användare
med affärskritiska Approach-databaser så kommer denna applikation finnas tillgänglig.

Godsaker i Officepaketet
Det nya Office-paketet innehåller
mycket fler bilder a t t välja på i
ClipArt biblioteket och vi kommer
a t t k u n n a växla menyer, stavningskontroller och synonymer
mellan tre olika språk, svenska,
norska och engelska, bara för a t t
n ä m n a några av de nya godsakerna. Vi får även bekanta oss med
små assistenter som dyker upp automatiskt n ä r m a n får problem
med något. De kan hjälpa till med
svar eller lotsa vidare till ICAs

webbplats och genomgå en interaktiv utbildning.
Alla användare får en liten broschyr på sitt tangentbord när installationen skett. I den hittar m a n
information om sitt operativsystem, den ICA-anpassade Office-assistenten och den nya Lotus Notesversionen.

Ny version av Lotus Notes
Den nya Lotus Notes-versionen,
Lotus Notes release 5, eller R5 som
m a n kan säga, installeras också
under utrullningen. R5 h a r förbätt- I
rad användarlayout (se bild) och en
massa nya funktioner h a r tillkommit för Notesutvecklare a t t nyttja,
men det märker vi som "vanliga"
användare inte så mycket av.
Micaela Leo

Registerfönstret i den nya Lotus Notes-versionen.

Karin Bouvin, växeltelefonist,
ICA Förlaget AB,
Västerås
- Jag längtar som alltid till Mallorca,
men så blir det inte i år. Men det blir
tre veckor med familjen.
- En vecka i Göteborg då vi bland annat ska besöka Marstrand och Liseberg
naturligtvis. Vecka 28 åker vi till Fredrikshamn, eftersom äldsta dottern Emilie spelar DANA-cup som är en fotbollsturnering för ungdomar från hela världen. Dit reser vi tillsammans med tio
andra familjer från klubben BK 30 i
Västerås. Vi passar då också på att se
oss omkring ytterligare en vecka på Jylland.
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Gert Nilsson, ICA-Kuriren annons, ICA Förlaget AB
- Min fru och jag har som alltid planerat för båtsemester. I år hade vi tänkt
oss Trosa och Stendörren efter att ha
gått på kanalerna bl a i England några
år.
- Men nu vet jag inte hur det blir,
suckar han och berättar att båten, en Nidelv 24, nyligen sjunkit i hemmahamnen.
- Troligtvis är det en slangklämma som
rostat sönder i motorn och det mesta i inredningen luktar dieselolja. Nu står båten på varvet och vi har mycket jobb
framför oss innan vi kan få den i sjön
igen. Vi får se om vi hinner med någon
båtsemester, annars får vi väl lägga om
planerna.

Innan du går på semester:

Koda telefonen!
Innan du går på semester ber
våra växeltelefonister dig tänka på att koda din telefon och
stänga din röstbrevlåda.

Så här ser Word i Office-paketet ut med den lilla hjälpasslstenten.

Operativsystem är det program
som datorn behöver for att över
huvud taget kunna fungera och
"tänka".
Egentligen är inte Terminal
Server ett operativsystem, utan ett
program som fungerar som 'titthål' in i servern, som har opera-

Projektledare Win2000-projektet
Ulf Pirkkanen
(Christer Zetterwall, tidigare projektledare)
Delprojektledare:
Anders Fritzon, Officepaketet, policy,
riktlinjer, mallar
Johan Berg, Applikationer
Jan Dellbrant, Win2000-utrullning
Jonas Broms, Teknik
Vad man får installerat på
arbetsstationen:
Win 2000-baspaket
Engelsk version av Win 2000

-

tivsystemet Windows NT4 Server.
Får man Terminal Server installerat så har man OS/2 som operativsystem kvar på sin dator,
med det ser ut som om man har
Windows 2000.
Krångligt, ja, men kul att veta
for den som är intresserad.

Office 2000
Lotus Notes Release 5
Acrobat Reader 4
IBM Personal Communications (för
TICA)
Internet Explorer 5
Terminal Server-baspaket
Samma som Win2000-paketet
Alfons och ABT
Når MAS, Konto, Sälj
Lotus Smartsuite
Läs mer om utrullningen, och vad
den Innebär för dig, i ICA Forum

Koden för semester finns i den
gröna minifoldern *:or och #:er,
som alla medarbetare ska h a fått.
Instruktioner för hur du ska
stänga din röstbrevlåda finns i
Lotus Notes, applikation ICA
Kontorssystem Handbok, kapitel
Telefoni.
- Om du ä r osäker på hur du
ska gå tillväga kan du be om
hjälp från telefoniansvarig på din
arbetsplats, säger driftoperatörerna Lili
Bergström
i Västerås
och Mia
Meijer i Årsta.
Växeltelefonisterna använder sig av
de uppgifter som
finns i systemet Nice
Web. Därför ä r det
Lili Bergström

viktigt a t t
alla ICAmedarbetare
håller sin
profil aktuell.
Nice Web
är också ett
praktiskt
system för
alla oss medarbetare att
använda när
vi söker telefonnummer Mia Meijer
till andra
ICA-medarbetare inom koncernen
för att inte belasta telefonisterna
med uppgifter som vi själva kan
klara att lösa.
Gör s å här för att n å
N i c e Web:
Starta Netscape
För a t t söka medarbetare i
Umeå, Borlänge, Västerås,
Växjö, Arlöv och Helsingborg ange adress
httpJI10.29.9.9:90/
Medarbetare i Årsta, Järva,
Kallhäll, Borås, Kungälv och
Kallebäck finns under adress
http:l/10.1. 1.92:8080/
Lena Lidsell

"Vem gör vad?"
Det är säkert många som undrat varför man blir ombedd
att gång på gång fylla i blanketten "Vem gör vad". Blanketten "Vem gör vad" är ett
underlag som Lili Bergström
(växelansvarig, Västerås) använder för att uppdatera telefonisternas hänvisningssystem NiceWeb.
Andringar i NiceWebben kan
bara göras av Lili. Det är i NiceWebben som telefonisterna hämt a r all information, växeln använder sig inte av Notes applikatio-

nen ICA Medarbetare och organisation.
Det är beklagligt a t t det finns
två olika informationssystem
inom koncernen. Ett arbete pågår
med a t t försöka länka dessa två
system på något sätt.
Så länge som vi h a r två system
måste var och en se till a t t uppdatera ICA Medarbetare och organisation samt att fylla i eventuella ändringar på blanketten
"Vem gör vad". Vilka uppgifter
som finns i NiceWebben kan du
själv kontrollera genom a t t logga
på röstbrevlådan på din PC. I
röstbrevlådan finns NiceWebben.

Carina Pettersson, upplaga
facktidningar,
ICA Förlaget AB

Charlotte Bergdahl, förvaltare
Luleå-Östersund,
ICA Fastighets AB

- Vi har planerat bilsemester till
Danmark tillsammans med goda vänner där vi hyrt ett hus på Västkusten. Med två små barn i familjen,
Emil och Gustav, 5 respektive 7 år,
står naturligtvis Legoland på besökslistan. Sedan blir det stugan i Sparreholm resten av semestern.

- Jag och min man Jonas väntar
vårt första barn som beräknas födas
midsommarafton, berättar en lycklig
Charlotte Bergdahl som från den 7
juni planerat in föräldraledighet. Några längre utflykter blir det nog inte
på ett tag, tror hon.
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Många vägar kan leda
till egen ICA-butik
Eftersom det finns så många ICA-butiker spridda
över hela landet är det naturligt att det sker överlåtelser och ägarskiften med jämna mellanrum,
och särskilt då i de mindre och medelstora butikerna som dominerar stort till antalet.
Att vara handlare är för många en livsstil, som
också "smittar av sig" till personer med helt annan branschbakgrund än dagligvaruhandeln. Följaktligen ser vi då och då överlåtelser till personer, som i egenföretagandet som handlare medvetet söker ett trendbrott i livet eller ett nytt mål i yrkeskarriären.
Här presenterar vi tre aktuella exempel; en DElagerchef, en brandman och en tulltjänsteman
som nyblivna innehavare av var sin ICA-butik.

Eddie Ellman har ett högt ställt omsättningsmål för den tidigare nedläggningshotade
butiken i Stehag.
FOTO: KG PRESSFOTO

Brinner för bybutiken
- Det måste hända något i livet
annars blir det inte kul.
Den mycket enkla förklaringen ger Eddie Ellman till det
faktum att han lämnat den ekonomiskt trygga tillvaron som
brandman i Eslöv för att ta
över och helst vända utvecklingen i ICA Nära-butiken i
grannbyn Stehag.
Eddie Ellman kände att utmaningarna på det tidigare jobbet blev förre och förre.

- Det var endast vid akuta nödsituationer det hettade till, berättar
han. Annars är det sannerligen
inget utvecklande i a t t vara kommunanställd. I dagsläget handlar
allt det mycket om nedskärningar
och försämrade arbetsvillkor.
Det var inte många som trodde
på någon framtid för den lilla butiken i Stehag. Med bara 1,9 miljoner kronor i omsättning och en
kort bilresa till de stora konkurrenterna inne i Eslöv väntade de flesta
sig nog en slutgiltig stängning n ä r
den tidigare ägaren inte ville vara

Janeric Meijer, orderservice,
DE Västerås
- Med barnen utflugna kan man
ägna sig åt gamla drömmar. I höstas
köpte jag en Yamaha 900 trots frugans protester.
- Motorcykeln har redan gått 290
mil och frugan Christina har faktiskt
gett med sig och finns numera på
bönpallen. Vi tänker åka till Åland
som har många fina och vackra vägar
lämpade för motorcyklister.
- Därefter kommer vi att vara i vår
stuga i Limedsforsen som ligger mellan Malung och Salen.
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med längre.
- Men jag tror
benhårt på en framtid för butiken, säger Eddie Ellman.
Och det allra viktigaste - det gör man inom ICA i Syd
också. De inte bara godkände mig
som handlare och butiken a t t ingå
i ICA Nära. De uppmuntrade mig
att satsa, eftersom de ser möjligheter till en positiv utveckling.

Mycket arbete
Några fri tidsproblem kommer
Eddie Ellman och dottern Nete,
som också arbetar i butiken, inte
att ha på ett bra tag framöver. De
båda ska ensamma täcka upp öppettiderna kl 9-19 veckans alla dagar, samtidigt som de ska ändra i
butiken så att kunderna vänder
tillbaka.
- 1 början blir det väl lite si och
så med lönen också, säger Nete.
Men det ska bli roligt att bygga
upp något från grunden.

- Vi ska ge våra belackare svar
på tal, faller Eddie in.
Då tänker han främst på de banker som menade a t t han kunde
göra något både
roligare och konstruktivare med
de pengar han ville satsa i butiken.
Nu står en ordentlig utbyggnad
av butiken på dagordningen, liksom byte av kyl och frys. Sedan
börjar marschen mot de hägrande
fem miljonerna i omsättnming.
- Det ä r ingen omöjlighet och inget slutmål heller, säger Eddie Ellman. Den månad vi funnits här visar att stehagsborna uppskattar
vår satsning och ser vi till dagskassorna h a r de redan fördubblats i
jämförelse med den första tiden.
Nu gäller det för oss att bli duktiga
handlare, då kommer jag en gång
att k u n n a se tillbaks utan a t t ångra att jag lämnade in brandhjälmen för gott.
Ulf Andersson

Sarita Brostedt, ICA Men
företagens administrativa
center, Västerås
- Eftersom jag är nyanställd sedan några veckor tillbaka har jag ingen betald
semester att ta ut i år.
- Men jag kommer ändå att ta ut ett
par veckor för att åka med familjen till
Aspö som ligger utanför Dalarö i Stockholms skärgård. Där firar vi semester i
mina föräldrars fritidshus med mina tre
syskon och deras familjer, tillsammans
blir vi ett 20-tal personer med barn mellan 6-20 år.
- Vi ska också försöka hinna med att
måla huset hemma och ta en och annan
golfrunda.

"Från snok till hökare"
- Jag har givit Tullverket 23 år
av mitt liv. Nu var det dags att
göra något för mig själv! Det
säger Håkan Moberg, som från
och med juli är den nye ICAS handlaren i ICA Nära Matboden
i Molkom nordost om Karlstad.
Håkan lämnar sin tjänst på tullkontoret i Lidköping, där han senast
varit chef för bevakningsgruppen.
Dessförinnan har han bl a varit tio
år vid tullen i Västerås.
- Man kan ju undra varför det
finns ett tullkontor i jordbruksbygder som Skaraborg, men det är inte
så konstigt. Där finns flygflottiljen
Sotenäs med mycket gods att förtulla på alla de stora Herkulesplanen
som flyger och far på internationella uppdrag.
Där finns också en rätt omfattande båttrafik till och från Vänern. På
senare år har tillkommit EU-stödet
till skaraborgsböndernas export något som är det mest omständliga
och byråkratiska Håkan Moberg varit med om att hantera.

Chans till ett nytt liv

I

- Det signalerades för en tid sedan
om nedskärningar i vår organisation, men jag fick veta att jag inte
var i farozonen, jag var för "påkostad", sades det. Jag såg trots detta
ingen framtid längre inom verket.
Det ska skäras ned på större orter
än Lidköping och då är det bara en
tidsfråga, innan verkamheten där
också försvinner.
Håkan medverkade i detta läge

faktiskt till att Tullverket skulle
förklara honom som övertalig, varpå
han började se sig om efter en ny
sysselsättning.
- Först visste jag inte vad jag ville
göra. För två månader såg jag så en
annons i Göteborgs-Posten om en
butik som var till salu. Jag fick alltså tips om att Matboden i värmländska Molkom, tog kontakt med
handlaren Peter Borg, for upp och
såg butiken och det var ingenting
att tveka inför. Efter att ha resonerat med Peter bestämde jag mig
nästan omgående.
Håkan Moberg tillträder som ny
ägaren den förste juli, men under
juni månad arbetar han i butiken
som "lärling".
- Mycket är förstås nytt för mig
när jag går från "snok till hökare".
Idag har jag för första gången malt
bladfärs och det gick bra. Och med
Peter i bakgrunden och duktiga
medarbetare är jag övertygad om
att det här är min framtid under
resten av min yrkesverksamma tid.
Jag är 47 år så mänskligt att döma
har jag rätt många år kvar i det
nya.
- Det är en sak jag kommer att
sakna från mitt gamla liv, säger
Håkan. I fyra år har jag varit aktiv
i Skaraborgshjälpen. Den är en oberoende organisation som samlar
mat och andra förnödenheter och
sänder dem till S:t PetersburFrämst är det fängelset Levedeva,
som står på vår hjälplista.
Lasse Rehnström

Sedan Niklas Nääs lämnat lagerchefsjobbet på Färskvaror i Kungälv för att bli sin egen
som handlare i ICA Nära i Tynnered Center har han fin uppbackning från sin företrädare
Lotta Åkerstedt, i mitten, och charkmedarbetaren Elisabeth Andersson.

Niklas Sandqvist,
kollektivlöner
ICAs Adminsitrativa
Center, Västerås
-1 år blir det Magaluf på Mallorca tillsammans med killgänget.
En utlandsresa varje sommar
börjar bli en tradition.
- Det är kul att besöka nya
platser där det är varmt och gott,
lite hålligång är inte fel heller.
För min del blir det bara ett par
sommarveckors semester för att
spara lite till hösten.

- Det känns spännande och stimulerande att byta bana från fullare till handlare, säger Håkan Moberg som i sommar tar över Matboden i Molkom.

Från DE till egen butik
Niklas Nääs, 34 år, har arbetat i sju år på Region Väst.
Först som transportplanerare
och nu senast som lagerchef
Färskvaror. Den 1 juni tog
han över ICA Nära-butiken i
Tynnereds Center i västra
Göteborg.
- Jag har ingen butikserfarenhet,
men åren som lagerchef har givit
mig en varukännedom, som jag
är säker på är en tillgång i min
nya verksamhet. Det är knappast
någon nackdel att ha en massa
goda kontakter på regionbolaget
och DE i Kungälv, säger Niklas.
- Dessutom har jag en del ICAutbildning med mig: logistik och
BLU, den sistnämnda är alldeles
nyss avslutad. I slutet av maj har
jag också praktiserat i butiken
under ledning av min företrädare,
Lotta Åkerstedt. Lotta har också
lovat att finnas i bakgrunden när

jag behöver goda råd.
- Jag har länge haft ett mål att
någon gång bli min egen och med
min bakgrund på ICA i Kungälv
var det naturligt att överta en butik, när nu tillfälle bjöds. Jag är
mycket medveten om, att driften
av en sådan här butik egentligen
inte är ett arbete utan ett sätt att
leva. Det vill säga man är i tjänst
jämt. Min sambo Helene ska inte
vara med i rörelsen, men vi har
pratat igenom vilka förutsättningar som gäller.
Hon är medveten om vilka insatser som krävs och accepterar
det. Helt klart en förutsättning
för att jag skulle kunna ta över
butiken. Personligen är jag alldeles säker på att jag nu uppnått
ett viktigt delmål i mitt yrkesverksamma liv, säger Niklas.
Lasse Rehnström

Gudrun Ahlström Åkesson,
ekonom ICAs Ekonomibyrå,
Västerås
Från den 15 juni är Gudrun ny redovisningschef inom ICAs Administrativa
Center.
- Jag och min man har sedan 10 år till
baka ett hus i Torrevieja i Costa Blanca
på det spanska fastlandet och dit åker vi
en vecka i slutet av juni och tre veckor i
augusti för att bland annat måla huset
och koppla av.
-1 år har jag valt sen semester för att
kunna vara med på en klassfest med
mina avgångskamrater från Lindesbergs
gymnasium där vi gick ut för 33 år
sedan.
fe.
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En bra arbetsmiljö viktigt både
för företaget och medarbetarna
Alla företag har en skyldighet
att följa arbetsmiljölagen och
se till att medarbetarna mår
bra och fungerar på sina arbetsplatser. Till stor del handlar lagen om hur man kan förebygga problem och skador
genom bra rutiner. Det har
också visat sig vara lönsamt
med en bra arbetsmiljö eftersom sjukfrånvaron för bland
annat belastningsskador minskar och kostsamma rehabiliteringsinsatser sparas.
Under 1998 bildades arbetsmiljögruppen inom ICA för "samordnad internkontroll". Uppgiften
var att utarbeta riktlinjer för h u r
vi inom ICA-koncernen ska arbeta med arbetsmiljöfrågor och leva
upp till den koncerngemensamma
arbetsmiljöpolicyn som tillkom för
ett par år sedan.

Arbetsmiljögruppen h a r sedan
dess presenterat ett åtgärdsprogram där bland a n n a t ICA-chefer
och huvudskyddsombud utbildats
i arbetsmiljöfrågor och som även
kommer a t t få tillgång till ett
chefsverktyg.
- Syftet med vårt arbete i arbetsmiljögruppen h a r varit a t t
bryta ner arbetsmiljölagstiftningen och föreskrifterna på ett enkelt sätt för a t t hjälpa våra chefer
a t t följa lagen i det dagliga arbetet utifrån det formella ansvar
som myndigheterna ställer på
ICA, förklarar Susanne Gnalin,
personalteam Stockholm.

Stort och tungt område
- Arbetsmiljö ä r ett stort och
tungt område, men vi måste kunna klara våra skyldigheter på ett
enklare sätt. Det får inte k ä n n a s
som en belastning, m e n a r hon.
Men det ä r inte enbart arbetsgivaren som h a r krav på sig en-

ligt arbetsmiljölagen, u t a n även
arbetstagarna h a r ansvar för sin
egen hälsa. Susanne Gnalin ber ä t t a r a t t en nyligen framtagen
medarbetarfolder talar om vad
arbetsmiljö handlar om och h u r
m a n gemensamt på arbetsplatser-

Som ett hjälpmedel i arbetsmiljöarbetet har ett
"chefsverktyg" i form av
en folder tagits fram av
arbetsmiljögruppen.
Även en medarbetarfolder kring arbetsmiljön finns nu tillgänglig som diskussionsunderlag vid arbetsplatsträffar.
För arbetsmiljöarbetet inom ICA-koncernen finns en gemensam logotype.
Tanken med bilden är att sätta människan i centrum. Hjärtat står för omtanke,
huvudet för eftertanke och benen för att

agera.
n a kan hjälpas åt a t t skapa en
bra arbetsmiljö r u n t omkring oss.
- Foldern ska ses som ett underlag och komplement för chefer
a t t användas vid arbetsplatsträffar då m a n som en naturlig del i
informationen kan lägga in arbetsmiljöfrågorna, menar hon och
tillägger a t t arbetsmiljö också naturligt hör hemma vid introduktioner av nya medarbetare.
Arbetsmiljögruppen h a r nu fått
i uppdrag a t t jobba fram nya riktlinjer för alkohol och droger till
a t t omfatta även förebyggande åtgärder vid drogmissbruk. Under
hösten kommer också en breddutbildning för fackliga företrädare,
huvudskyddsombud, arbetsledare, chefer och medarbetare för a t t
tydliggöra och skapa medvetenhet
kring drogfrågorna.

I arbetsmiljögruppen ingår i främre raden fr v Hans Langré, Personal och Utveckling, Susanne Gnalin, personalteam Stockholm och Lennart Lundin, HAF, samt bakom dem fr v huvudskyddsombuden Jan-Olof Lundholm, Borlänge och Michael Lövgren, Växjö. Dessutom Robert Rosberg, personalteam Malmö/Växjö och Zdravko Meic, HTF, som saknades vid bildtillfället.
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Lena Lidseli

Gunilla Donnersten,
säljcoach ICA Plus,
Färskvaror, Kallhäll

Gunnar Krånghed, varuanskaffare frukt och bär,
Färskvaror, Kallhäll

-1 år ska vi vara hemma och renovera huset som ligger i Årsta. Annars
brukar vi åka till Torrevieja i Spanien där vi hyr ett hus.

- Jag har fyra veckors semester i
sommar för att bygga om vårt hus i
Tyresö som man kan kalla för ett
livsprojekt.
- Vi kommer också att göra kortare
utflykter med våra två barn eftersom
vi är ganska begränsade med hund,
katt, kanin och hästar inom familjen.
Dessutom driver min fru ett djurpensionat. Och så är vi kontaktfamilj för
bland annat en flicka från Estland
som kommer till oss två gånger i månaden.
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Rosa blir rött!

Restaurang
& Storhushåll samlade
kockeliten

I över ett halvår har det rosa
butiksmaterialet för ICA
Kundkort använts framgångsrikt. Den rosa färgen har tydligt "stuckit ut" i butikerna
och gjort att kunderna uppmärksammat fördelarna med
kortet och aktiverat det i kassan.

Sedan 1997 har Restaurang
& Storhushåll, ledande facktidning inom sin bransch och
utgiven på ICA Förlaget AB,
varje år varit engagerad i
Restaurangernas Dag i
Stockholm. Årets festival
ägde rum mellan den 1 och 4
juni i Kungsträdgården.

För att stärka ICAs varumärke
och lyfta fram det rosa kortet ersätts nu det rosa kampanjmaterialet med rött.

- Nu n ä r lanseringsperioden för ICA Bonus är över
tycker vi att det är dags a t t
anpassa ICA Kundkorts butiksmaterial till ICAs
röd/vita maner som redan
används i både TV-reklam
och annonser och som är
kännetecknande för ICA, säger Nina Tarukoski, reklamansvarig för ICA Kundkort i
Järva.
Det innebär att både butiksmaterialet för ICA Kundkort och utskicken till kundkortsinnehavarande blir rödvita.

- Kundkortet behåller självklart
sin rosa färg, men med hjälp av
det röda lyfter vi fram vårt rosa
kort mycket tydligare. Vårt mål
är att ICA alltid ska vara kundens första val och därför måste
vi också vara enhetliga i vår profil, förklarar hon.
Lagom till semestern kommer
det nya butiksmaterialet att finnas i butik. Det nya röd/vita materialet finns redan i rollbladen, i
Buffé-utskick, på webben och på
prisaffischer.
Lena Lidseli

ICA Förlaget in i Internetbokhandel
ICA Förlaget AB har träffat
avtal om att köpa in sig med
20 procent i Internetbokhandeln AB.
Övriga delägare i Internetbokhandeln är Alfabeta Media AB,
Bokcentrum AB, Förlagssystem
JAL AB samt Kungsholmens
Bokhandel AB. De två senare företagen ingår i B Wahlströms/J A
Lindbladskoncernen.
Internetbokhandeln AB omsät-

ter cirka 5 mkr och befinner sig i
en stark expansionsfas.
- Bakgrunden till förvärvet är
att vi är övertygande om att böcker i framtiden, i allt större utsträckning, kommer a t t handlas
via Internet. Internetbokhandeln
AB h a r här ett mycket intressant
upplägg där inte minst de logistiska frågorna är lösta på ett bra
sätt, säger Hans Rinkeborn, VD
på ICA Förlaget,
Internetbokhandeln h a r ett

komplett sortiment av både svenska och utländska böcker samt en
antikvariatdel. Vidare är försäljningen av både svenska och utländska läromedel och kursböcker
under utbyggnad.
I samband med förvärvet får
ICA Förlaget en post i Internetbokhandelns styrelse, som kommer a t t besättas av Göran Sunehag, chef för ICA bokförlag.

Restaurang & Storhushåll står
tillsammans med stiftelsen Restaurangernas Dag bakom tävlingen Arets Nationalrätt, och inte
mindre än 22 dueller/mataktiviteter i Kockteatern, ett tält med
plats för 300 åskådare. Kockduellerna leddes av Staffan Ling och
tävlingsvärd var "Nobelkocken"
Johnny Johansson.
En nyhet i å r var ett Riksmästerskap i matlagning, med deltagande tremannalag från fyra olika delar av Sverige. Den tävlingen, liksom Arets Nationalrätt,
kommer att bli årligen återkommande.
Drygt 30 kockar ur den yppersta eliten deltog i årets evenemang. I sällskapet fanns flera
"TV-kockar", en världsmästare,
två Europamästare, nordiska
mästare, flera som tävlat till sig
titeln "Årets Kock", samtliga
kockar som under nio år i regi av
Restaurang & Storhushåll av
sina kolleger röstats fram som
Kockarnas Kock, en kvinnlig
svensk krögare/kock som numera
driver krog på Manhattan i New
York osv.
I kockteatern duellerade även
sex restaurangskoleelever, assisterade av var sin "affischkock".
Under Restaurangernas Dag
korade Restaurang & Storhushåll
Stefano Catenacci, Operakällaren,till Kockarnas Kock 2000,
Årets Kocklärare 2000, samt avtäckte Årets Nationalrätt 2000.

Patrik Uzelac, uppackning
kolonial, DE Västerås

Patrik Engström, expeditör,
DE Västerås

- Det blir en vecka till Aiya Napa
på Cypern tillsammans med tre killkompisar och mycket sol, bad och hålligång. Resten av semestern har jag
inte planerat, men det blir nog en och
annan tur med båt på Mälaren.

- Jag ska hälsa på min pappa som
bor i Överkalix och umgås med släkt
och vänner i två veckor. Eftersom jag
gillar att fiska blir det en hel del tid
för det.
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Vad innebär jobbet
som produktchef?
ICA Menyföretagen ska kunna
erbjuda allt en krog behöver allt från mat och dryck till restaurangutrustning. De är Sveriges näst största restauranggrossist av vin efter Systembolaget.
Huvudkontoret ligger i Järva, där
Ulrika Johansson och Katarina Alwin arbetar som produktchefer på
vin och spritsidan.
- J a g h a r fullt ansvar för min del
av sortimentet. Det innebär a t t jag
förhandlar om priser och volymer,
tar fram försäljningsrapporter, gör
marknadsanalyser och marknadsplaner samt säljer till Systembolaget. Vår roll är också a t t peppa våra
säljare ute i landet med information
och idéer, berättar Ulrika.

- J a g jobbar mycket med a t t sortimentet ska vara levande och trendanpassat. Vi försöker även berätta
och utbilda våra kunder i vårt sortiment. Det gör vi bland a n n a t genom
artiklar och reportage i vårt marknadsblad Barskåpet, säger Katarina.
Eftersom de flesta vin och spritproducenter finns utomlands innebär jobbet en hel del utlandskontakter.
- Vi reser till exempel ner till våra
producenter och provar igenom deras nyheter. Vi besöker också utvalda internationella mässor och arrangerar utbildningsresor för dem
som jobbar med vin och sprit inom
Menyföretagen, berättar Ulrika Johansson.

Ulrika Johansson visar tre bra vintips från Menyföretagens vinkällare. Fr v Trapiche
Cabernet Sauvignon, Argentina, art nr 2000, 68 kr; Marqués de Grinon Duarte
Tempranillo, Argentina, art nr 6526, 64 kr; Berberana Dragon Tempranillo, Spanien, art nr 2768, 59 kr.

Webbtips
ICA Förlaget har många böcker om mat och dryck. Se
www.forlaget.ica.se/bok/lista.hi'mlicat=matl
Läs mer om sommelierutbildningen på
www.restaurangakademien.se

Körkortet är klart - nu fortsätter resan genom vinernas värld
Smidigt muskulöst med eldig
finish. Det är vardagsuttryck
för Ulrika Johansson och Katarina Alwin som är utbildade
dryckesexperter - eller sommelierer med ett finare ord. Till
vardags jobbar Ulrika och Katarina som produktchefer på
ICA Menyföretagen.

ning till sommelier. Katarina började som produktchef för ett halvår
sedan.
- Min lillebror är sommelier och
jag kände att j a g hängde över hans
axel n ä r han pluggade. J a g ville
också lära mig, säger Katarina,
som kommit till steg två i den ettåriga utbildningen.

Kunskap om alla drycker
Ulrika är ansvarig för de viner som
Menyforetagen importerar från Argentina, Spanien och Chile. Katarina ansvarar för svenska leverantörer som säljer allt från öl, vin och
sprit, till cider och japansk saké.
Båda h a r alltid varit intresserade av mat och vin. Ulrika började
på Menyföretagen för två år sedan
och är precis färdig med sin utbild-

Många tror a t t en sommelier endast h a r vinkunskap, men utbildningen omfattar även sprit, öl, te,
kaffe och till och med vatten.
- Under en lektion testade vi
femton olika sorters vatten. Vi ska
förstå skillnaden mellan mineralvatten och vanligt kranvatten och
h u r de påverkar smakerna i maten.

- Vid min examination gjorde j a g
en blindprovning på tio olika
drycker. J a g skulle bestämma vad
glasen innehöll. Det kunde vara
vin men också gin, cognac eller något annat. J a g fick också två glas
vin där jag skulle avgöra vilket
land vinet kom ifrån, dess ålder,
vilken druva och till sist rekommendera vinet till en maträtt, ber ä t t a r Ulrika.

Smaklökarna vässas
De h a r gått utbildningen hos
Restaurangakademien, som Menyföretagen är hälftenägare i. Den
består av tre delkurser och bygger
stegvis upp en kunskap om olika
dryckers karaktärer, men också om
framställningstekniker och odlingsmetoder som påverkar sma-

kerna.Utbildningen håller internationell standard.
- Första lektionen skulle vi vidga
vårt "doftbibliotek". Vi delades upp
i grupper som fick var sitt vin. Sedan fick vi fyrtio glas med olika
smaker och dofter i, till exempel
apelsin, r u t t n a löv, kaffebönor och
citrus. Vår uppgift var a t t skapa
vinets doft med hjälp av innehållet
i de fyrtio glasen, berättar Ulrika.
Båda tjejerna menar a t t smaklökarna och kreativiteten h a r utvecklats under utbildningen. De
h a r fått förståelse för detaljerna i
dryckerna, vilka ger nya nyanser i
provningen.
- Man kan likna det vid n ä r man
t a r körkort. Nu har man körkortet
- nu ä r det bara a t t prova och spotta, prova och spotta. N ä r man slu-

tar med det utvecklas man inte
längre, beskriver Katarina.

Prova och jämför
Katarina håller gärna provningar
för sina kompisar och Ulrika träffar
några studiekompisar någon gång i
månaden för a t t hålla smaklökarna
fräscha. Leverantörerna arrangerar
också provningar som exempelvis
Italienska dagarna och Champagnedagen.
- Man h a r fått en grundtrygghet.
Vinvärlden ä r fruktansvärt stor,
men nu k a n j a g med hjälp av mina
grundkunskaper lättare dra slutsatser säger Ulrika.
- Vi h a r också lärt oss a t t sätta
förväntningarna
på vinet i relation
till priset. Köper man ett vin för
femtio kronor, ska man inte förvän-

t a sig ett vin i hundrakronor "klassen, menar Katarina.
Tipset till nybörjare är att hålla
egna provningar där man antingen
testar en druva från olika länder eller olika viner från samma distrikt.
Sätt din egen smak främst och avsluta gärna med en middag för a t t
testa h u r vinet fungerar ihop med
maten.
- Prova till exempel det tyska söta
Madonna Liebfraumilch tillsammans med en asiatisk kycklingwok.
Vinet plockar upp sötman i maten
och ger en perfekt kombination. De
gifter sig med varandra som man säger i vinvärlden, tycker Katarina
och Ulrika nickar instämmande.

Marie Karlsson
Katarina Alwin på besök på den italienska vingården Boscami vars vinkällare syns
på bilden ovan t v.

•MMHMBMHMMMB

Jarkko Röntynen,
expeditör,
DE Västerås
- Jag har nyligen kommit
hem från en resa till Florida, så det blir ett par veckors sommarsemester i Sverige. Mitt stora fritidsintresse är dykning som jag
kommer att ägna mig åt
tillsammans med några
kompisar från Västerås Dykarklubb. Troligtvis åker vi
till Västkusten, säger Jarkko som får se både livet i
havet och båtvrak på sina
dykarresor.
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Joakim Larsson,
varupåfyllare,
DE Västerås

Jane Johnson,
VD-sekreterare,
Järva

Stefan Öberg,
ICA Reklamservice
Öst, Järva

- Vi ska besöka mina
föräldrars sommarhus
ett par veckor på Ekerö
i Stockholmstrakten.
Jag gillar att fiska och
kanske min sambo Diana och jag passar på att
göra några utflykter när
vi har tillgång till barnvakt för vår lille son, 7
månader gammal.

- Sommarsemestern tillbringar jag på landet
utanför Kungsör. Där njuter jag av vattnet, att läsa
och att fä tid med min lilla hund, Emelie. I september åker jag till Azorerna.
Det ska bli väldigt spännande.

- Min syster från Borås
kommer hit i sommar och
då ska vi njuta av Stockholm och åka ut i skärgården. Om planerna går
i lås blir det kanotpaddling i Värmland också.

Ewa Törnqvist,
ICA Plus, Järva
- Jag ska vara föräldraledig med början i juni när
vårt andra barn har fötts.
Hela familjen åker till Koster utanför Strömstad som
vi brukar göra i två veckor.
Sedan tillbringar vi resten
av ledigheten på landet i
Mariefred.
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Hej och hjärtligt välkomna! säger vi till alla våra semestervikarier
När många aktiviteter i samhället går ner i varv under
sommaren kräver dagligvarubranschen en jämn farthållning för att klara konsumenternas efterfrågan. Det är som
vanligt full fart på lager, kontor och i ICA-butikerna oavsett
om det är semestermånaden juli eller ej. För mat måste vi
ha, vare sig vi ligger i hängmattan och dåsar eller solar på
badstranden. För att klara trycket har som vanligt ett stort
antal semestervikarier anställts på kontor och lager och
behovet har på sina håll varit betydligt större än tidigare
år. ICA Kontakten har pejlat läget runt om på några av
våra arbetsplatser.

Herweg och berättar att de i dagsläget anställt 163 vikarier, varav
ett 25-tal flickor.
- Av naturliga skäl är det ett fåtal flickor som placerats på expeditionsjobben eftersom det är ett ganska tungt jobb, men på andra avdelningar på lagret är fördelningen
bättre, säger hon.
Började i februari
Marie Löwstedt berättar att de
påbörjade rekryteringen redan i februari med att kontakta de ungdomar som jobbade förra sommaren
varav ett 40-tal tackade ja till sommarjobb även i år. Många av de
tillfälligt anställda på lagret har
också fått förlängt förordnande
över sommaren. Behovet av sommarvikarier tillkännagavs i början av
april till Mälardalens Högskola i
Västerås som också gett bra utdelning samt till Arbetsförmedlingens
platsbank.
- Vi har anställt övervägande
ungdomar i åldern 18-22 år och vikariatstiden varierar från 2 till 14
veckor, säger Katarina Herweg och
förklarar att 18 år är lägsta ålder
på lagj?ét för att få köra truck. Men
det finns också några ungdomar
som är 16-J^år som placerats på
expeditionsÄontroll ochföratt plasta rullburar.

Svårare att fylla
luckor i Stockholmsområdet än i övriga
delar av landet
På HK Färskvaror Kallhäll
finns Lena Eklund, personalkonsult och Eva Olausson,
personaladministratör, som
berättar att de anställt ett 15tal semestervikarier som telesäljare för frukt/grönt och
färskvaror. Övervägande är det
universitetsstuderande ungdomar i åldern 22-29 år som fått
anställningar fem till åtta veckor framåt.

- Vi vill gärna ha något äldre sökande och helst med arbetslivserfarenhet, säger Lena Eklund som förklarar att jobbet som telesäljare
kräver att man måste våga "ta för
sig".
Eva Olausson berättar att de i år
endast fått in ett 25-tal officiella
ansökningar.
- Vi har annonserat i ICAs interna platsjournal och anmält vikariaten till Arbetsförmedlingen. Det
finns en risk att våra lediga jobb
försvunnit i "bruset", eftersom det
finns ganska gott om
jobb just nu, tror hon.

Personaladministratören Eva Olausson, t v, och personalkonsulten Lena Eklund har tillsammans med arbetsledarna på lagret svarat för rekryteringen av årets semestervikarier till HK Färskvaror i Kallhäll.
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Komplett
introduktion
Semestervikarierna
på HK Färskvaror i
Kallhäll får samma introduktion som nyanställda ICA-medarbetare. Utbildningen för
själva jobbet sker genom att "sitta tillsammans" under en vecka
med den medarbetare
man ska vikariera för.
- Det är viktigt att vi
ger vikarierna en bra
introduktion så att de
känner sig väl mottagna
och också förstår vilka
möjligheter som ICA erbjuder som företag. En
del ungdomar kan ju bli
kommande arbetskraft
om de trivs med sitt
sommarjobb, säger Lena
Eklund.
På lagersidan i Kallhäll har man haft ett
100-tal sökande varav

Micke Sjöstrand, truckrummet, CL-flödet, i mitten, omgiven av några av sommarens semestervikarier på DE Västerås. Micke svarar
för delar av introduktionsprogrammet.

Grundskola grundkravet
Fredrik Hagman är en av arbetsledarna som deltagit aktivt i rekryteringsarbetet.
Han berättar att grundkravet för
att få sommarjobb på DE Västerås
är genomgången grundskola och
att man både kan tala, läsa och
skriva svenska obehindrat. Bra fysik, intresse för jobbet och positiv
inställning är andra kriterier som
varit viktiga för en anställning.
- Under ett par veckors tid inter-

vjuade vi över 200 sökanden, det
har varit ett jättejobb eftersom det
ordinarie arbetet måste rulla på
som vanligt, berättar han.
- Vi flyttar över vår ordinarie
personal till andra uppgifter när vi
har tillgång till vikarier så att de
får möjlighet att rotera och lära sig
nya uppgifter. Därför har de flesta
vikarierna placerats på varuexpeditionen, men även på varumottagning, städ, returer och krosshantering.

Omfattande introduktion
Samtliga semestervikarier samlas till en och en halv dags introduktion där bland annat genomgång av säkerhetsrutiner och lyftteknik med naprapat ingår vid sidan om information om ICA och
"Min Idé" för att fånga upp eventuella förbättringsförslag av rutiner.
Forts, på sidan 14

Katarina Herweg, t v, och Marie Löwstedt känner sig nöjda med att de klarat av att behandla alla 450 ansökningar, intervjuer och anställningar i tid inför årets sommarsemester på DE Västerås och CL-flödet.

ett 50-tal i åldrarna 18 - 35 år anställts.
- Det är många ungdomar som
studerar och som sökt sommarjobb,
men det finns också ett antal äldre
som sökt fast jobb. Eftersom vi har
behov av drygt ett 30-tal medarbetare ytterligare när vi övertar
färskvarorna från Västerås i mitten av september, är det möjligt att
vi kan erbjuda några av dessa fortsatt anställning efter vikariatstiden, säger lagerchefen Per-Arne
Sävhammar.
Ska klara varuexpeditionen
I huvudsak har vikarierna anställts för att klara varuexpeditionen så att de ordinarie medarbetarna istället kan rotera på uppgifter som kräver mer kompetens.
- Förutom truckutbildning får
alla en fadder som man följer med
under en vecka för att lära sig expeditionsrutinerna. Under den andra arbetsveckan sker självständig
plockning där vi kollar av ordern
att allt är korrekt innan rullburarna släpps vidare för distribution,
förklarar Per-Arne Sävhammar,
men säger att det inte brukar vara
några större problem med vare sig
kvaliteten eller servicegraden un-

der semesterperioden som skulle
kunna sammankopplas med det
stora antalet vikarier.
Några större bekymmer är det
inte heller med säkerhetsfrågorna
menar Per-Ame Sävhammar.
- Innan anställning har vi naturligtvis tagit referenser på de sökande och även informerat om att det
förekommer utpasseringskontroUer
och att man äventyrar sitt jobb om
man inte följer våra rutiner.
Mängder av ansökningar
På DE Västerås och CL-flödet
har personalteamet och arbetsledarna haft ett gediget arbete med
att behandla alla inkomna ansökningar.
- Vi har inte haft tid att räkna
alla, men vi uppskattar att det
handlar om 450 stycken, berättar
personalkonsulten Katarina Herweg och personaladministratören
Marie Löwstedt.
Behovet av semestervikarier på
DE Västerås har varit ovänligt
stort i år.
- Den ursprungliga planeringslistan omfattade 120 personer, men
fick justeras uppåt bland annat för
att färskvarorna ännu inte flyttats
över till Kallhäll, säger Katarina

- Vi har anställt ett 50-tal semestervikarier, berättar Per-Arne Sävhammar, th, arbetsledare på färskvarulagret i Kallhäll här tillsammans med expeditören Per Mattsson.

Lennart Östman, tv, ansvarar bland annat för klädförrådet på DE Västerås och CL-flödet. "Vi har beställt hem mängder av nya kläder och skor för att det ska räcka till för
alla semestervikarier", säger han och berättar att alla medarbetare på lagret förses
med skyddsskor, byxa, tröja/skjorta och jacka. "Men det är inte alltid så lätt att få tag i
mindre storlekar av skyddskor", säger han och berättar för arbetsledaren Fredrik Hagman att skolagret idag omfattar tre olika modeller och i storlekarna från 34 till 47.

Fredrik Lindström, t v, är fadder för Niklas Lindvall och Claudio Carrasco för att ge
dem praktiska instruktioner för expeditionsjobbet. Claudio Carrasco är 18 år och studerar på gymnasiet. Han fick tips om semestervikariatet av sin farbror Eduardo som är
medarbetare på ICAs färskvarulager i Kallhäll. "Jag bor i Staket och har jobbat på lager tidigare. Därför var det naturligt för mig att söka hit", säger Niklas Lindvall, 29 år
som i vanliga fall studerar vid Uppsala Universitet.
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Träffar med rådgivning
inför höstens pensionsval
Unga arbetare får bestämma
över pensionspengarna

Berit Astvald ger ICA-medarbetarna råd i försåkringsfrågor.

Till hösten är det dags att
placera premiepensionen. I
slutet av maj hade ICA sin
första informationsträff om
den nya allmänna pensionen
för att öka medvetenheten.
Först ut var Umeå, eftersom
Norrland är den del av landet
som börjar med att välja hur de
ska placera sina premiepensioner.
- Vi prövade en modell där vi
samarbetade med Handelsbanken
och denna gången bjöd vi bara in
kvinnor. Det är viktigt att grupperna inte blir för stora så alla
får tid att ställa frågor, säger Berit Astvald som jobbar med personförsäkringar för ICA-koncernen.
Utbudet är stort när man ska
placera sina pengar. Det kommer
att finnas 17 fondförvaltare och
över 500 fonder att välja på.

Semestervikarier
forts, från sidan 13

- Vi vill att alla ICAs medarbetare engagerar sig och gör ett aktivt val. Det handlar inte om att
styra utan att göra folk medvetna
om de möjligheter och risker som
finns.
Gör man inte själv ett aktivt
val i höst placeras pengarna automatiskt i Sjunde AP-fonden, som
har en låg riskprofil, vilket innebär att värdetillväxten förmodligen blir mindre.
- Ju yngre du är, desto viktigare är det hur pengarna placeras,
eftersom det är många år till din
framtida pension. Idag måste
man själv ta ett mycket större ansvar för sin pension jämfört med
hur det var förr, avslutar Berit
som kommer att hålla i flera informationsträffar innan det är
dags att välja premiepension.
Karin Thörn
Län mer på:
• www.penaion.nu
- www.fk.se

på lagersidan, förklarar Katarina
Herweg.

Fler sökande i år
- Vikarierna på varuexpeditionen får även truckutbildning och
IT-kunskap för att kunna hantera
Handelssystemet och använda sig
av Notes och Forum för allmän
ICA-information, berättar Fredrik
Hagman.
Personalteamet i Västerås har
också förmedlat inkomna förfrågningar och ansökningar till kontorsjobb.
- Framför allt är det varuanskaffning, orderservice, administrativa centret och ekonomibyrån
som har behov av semestervikarier, men som de själva sköter rekryteringen till. Det stora jobbet
för oss har varit att täcka behovet
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- Det har gått jättebra med planeringen inför årets sommarsemester, säger personaladministratören Jessica Svensson, personalteam Väst på DE Kungälv.
Hon berättar att de haft betydligt fler sökande i år än tidigare
och anställt ett 70-tal semestervikarier på lagret och ett 25-tal på
kontoret som telesäljare och inköpare. Några av vikarierna har varit praktikanter under våren och
som de haft stor nytta av.
Mestadels är det studerande
ungdomar i åldern 18-20 år som
fått sommarjobb, många återkommer år efter år och jobbar också
på lagret under övriga skollov.
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Under de närmaste veckor får
alla unga arbetare, mellan 22
och 28 år, för första gången
välja vilket försäkringsbolag
som ska förvalta deras Avtalspension SAF-LO och i vilken
sparform pengarna ska placeras. Tidigare gick gränsen vid
28 år. Utan att det kostar något extra för den anställde betalar arbetsgivaren in 3,5 procent på lönen till avtalspensionen. Och det är mycket pengar
som står på spel. Pengar som
läggs utanpå den allmänna
pensionen.
- Det kan handla om upp till
en miljon kronor, om man räknar med en bra värdeökning.
Det ger ett bra tillskott utöver
den allmänna pensionen, säger
Anders Modig, VD för FORA
Försäkringscentral.
Från och med den första januari i år gäller ett nytt avtal
för Avtalspension SAF-LO. En
av de viktigaste förändringarna
i det nya avtalet är att privatanställda arbetare redan från
22-års ålder tjänar in till sin
Avtalspension SAF-LO. Tidigare gick gränsen vid 28 år.

Kan bli en miljon
Det är alltså 3,5 procent beräknat på lönesumman som arbetsgivaren varje år betalar in
till avtalspensionen. Tjänar du
15 000 kronor i månaden och
jobbar i totalt 40 år innebär det
252 000 kronor. På lång sikt
har den årliga värdeutvecklingen och löneökning stor betydelse. De yngsta, 22-åringarna,
kan vara de stora vinnarna, ef-

- Under våren har vi anställt
ett 10-tal medarbetare som tidigare varit vikarier, så för tillfället
har vi inget behov av fler fast anställda, men blir det aktuellt har
vi en bra "bank" för rekrytering,
menar hon.

Större behov just nu
Robert Rosberg, lokal personalchef för distributionsenheterna i
Malmö, Växjö samt Frukt och
Grönt i Helsingborg säger att
även deras rekrytering för semesterperioden är avklarad.
- Behovet av vikarier har varit
större i år än tidigare beroende
på den omfattande organisationsjustering som vi genomfört det senaste året inom ICA.
På lagret i Malmö och i Helsingborg har vardera ett 35-tal

tersom de nu får sex år extra i
pensionssystemet.
- Med en bra placering av
pengarna kan det innebära en
miljon kronor i slutänden, säger Anders Modig. Dessutom
går det bra att ändra sig genom att du varje år kan göra
nya val far kommande premieinbetalningar.

Fler än ett val
22-28-åringarna ska också
välja efterlevandeskydd för sin
familj, återbetalningsskydd och
familjeskydd. Den som inte gör
något aktivt val av avtalspensionen placeras hos AMF Pension i en traditionell försäkring
utan efterlevandeskydd.
- Har du inget efterlevandeskydd tillfaller din pensionskapital övriga pensionssparare,
inte din familj, säger Anders
Modig.
Den som sänder in sin blankett senast den dagen so står
på blanketten får teckna efterlevandeskydd utan hälsoprövning.
För att underlätta valet har
22-28-åringarna fått broschyren "3 goda skäl att bry sig".
Dessutom öppnar FORA Försäkringscentral en speciell
webbplats för ändamålet.
www.ture.nu är adressen. Här
finns mer information, direktlänkar till de olika försäkringsbolagen, Tures frågesport som
gör det enklare att välja med
mera.
(Källa:
FORA Försäkringscentral)

semestervikarier anställts och ett
10-tal på kontoret för att täcka
behovet av telesäljare för färskvaror, varuanskaffning och fakturering.
- På DE Växjö, som är den största distributionsenheten i Syd
med ca 200 lagermedarbetare,
har behovet naturligtvis varit
större och vi har anställt ett 70tal vikarierande lagermedarbetare och ett 10-tal på kontoret.
Även i Syd har högskolorna varit en av rekryteringsbaserna.
Men Robert Rosberg anser att intresseanmälningarna kommit in
senare i år än brukligt.
- Det märks att det finns gott
om jobb i Malmö-regionen just
nu, menar han.
Lena Lidsell

300.000 svenskar som idag beräknas vara utlandsstationerade genom arbete eller studier.
Förutom ICA Förlaget och Posten Distanshandel, deltar även
Aftonbladet Nya Medier och
www.torget.se samt UDM Utrikes
Marknadstjänster och Kickoff
Media i samarbetet.
- Det finns en stor potential i
samarbetet för ICAs del, säger
Christer Ingdahl. Det är inte bara
förlagets tidningar och böcker
som intresserar utlandssvenskarna. Genom att koppla in någon logistiskt rätt placerad ICA-handlare, som ligger långt framme i fråga om IT, kommer vi också att
kunna bidra med den efterlängtade svenska maten.
Posten Distanshandel är logistikern i sammanhanget. Aftonbladet är redan idag en länk till utlandssvenskarna genom sin hemsida, som idag räknar in cirka 1,2
miljoner besök per månad från
utlandet.

- Snart når vi rationellt alla svenskar i hela världen, säger Christer Ingdahl med anledning av den nya Intemetsatsningen där
ICA Förtaget är en av intressenterna.

Med www.karloskar.com
når ICA alla utlandssvenskar
Många av ICA Förlagets kunder bor utanför Sveriges
gränser. Det betyder dyra
portokostnader. Något som
fick Christer Ingdahl, sektionschef för Hus & Hem, att
ta upp en diskussion med
Posten.
Det var så det började - ett
samarbete, som nu bidrar till att

alla utlandssvenskar från den 25
augusti får sin egen webbplats.
På wiviv.karloskar.com ska
man kunna hitta allt man saknar
som utlandssvensk, från mat,
böcker och nyheter till svenska
artister.
På själva nationaldagen och i
den svenskaste miljö av alla, på
Skansen, presenterades www.
karloskar.com.

Namnet har webbplatsen naturligtvis har fått av Wilhelm Mobergs mest kände utvandrare,
som tillsammans med 1,2 miljoner andra svenskar emigrerade i
mitten av 1800-talet.
Målgrupp
Deras ättlingar hör till målgruppen för den nya webbplatsen,
men kanske framför allt de

Nätverk
UDM är ett världsomspännande nätverk, tillkommet som ett
projekt inom Utrikesdepartementet och består av 180 projektmedlemmar i 50 länder - samtliga
gifta eller sambos med någon utlandsstationerad - som hjälper
till bland annat med exportservice och kulturmöten utomlands.
Kick Off Media fungerar som
projektledare och är den som ska
svara för underhållningen, som
att förse utlandssvenskarna med
CD och CD-rom men också vara
en länk ut i världen för svenska
artister. Robert Wells och Annika
Ljungberg hör till de artister som
är knutna till Karloskar.
Den 25 augusti är det dags för
officiell invigning på Rosendbad.
Därefter påbörjas verksamhetstest.
Christine Blomé

Givande erfarenhetsutbyte inom Ekonomibyrån
I mitten av maj träffades de
planeringsansvariga inom
Ekonomibyrån för att vidareutvecklas i sin roll samt för
att utbyta erfarenheter mellan regionerna.
De planeringsansvariga ansvarar för arbetsplanering och arbetsfördelning i Ekonomibyråns
rollindelade lokala arbetsgrupper. De samarbetar dessutom intimt med de kundansvariga som
är kopplade till arbetsgrupperna. Man kan uttrycka det som
att den kundansvarige och den
planeringsansvarige är höger respektive vänster hand till regioncheferna.
- Förutom erfarenhetsutbyte
ägnades dagen åt Ekonomiby-

råns vision, dels vår nya arbetsmodell mot våra kunder och dels
om hur vi ska arbeta internt
inom Ekonomibyrån, berättar
Johan Samuelsson, Chef
Ekonomibyrån. Några av punkterna på agendan var därmed
kundvård, ledningsfilosofi, ansvarsbeskrivningar, arbetsplanering och informationsstruktur.
- Det har varit en spännande
dag, säger Mia Ekström, planeringsansvarig Plus på Ekonomibyrån Syd i Växjö. Vi har fått en
bra helhetsbild på vår roll och
hur vi ska arbeta inom
Ekonomibyrån. Dessutom var
det roligt att träffa kollegorna
runt om i landet och byta erfarenheter och idéer.
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Logistik, IT och
information in i
"Ahold Networking"
Sedan i höstas finns ett nytt
stöd för samarbete inom
Ahold. Modellen kallas
"Ahold Networking" och innefattar träffar och seminarier, men också information
och diskussioner i elektronisk form. Inom ICA blir Logistik, IT och Information
först med att pröva detta arbetssätt.
Hittills samarbetar drygt 2 000
personer över lands- och bolagsgränserna genom att kommunicera, mötas och dela kunskap inom
ramen för Ahold Networking.
VAD respektive företag prioriterar bygger på den egna företagsledningens beslut. Via Ahold Networking kan man få vägledning i
fråga om HUR man ska göra. Målet är att ta tillvara kunskap och
erfarenheter i nätverket så att
inte alla uppfinner hjulet. Allt

under devisen T o Create the
Best from the Best".

Enkelt och effektivt
- Nu går vi från ord till handling i vårt samarbete med Ahold,
säger Svante Nilsson. Det fina
med vårt partnerskap är ju bland
annat att vi får tillgång till massor av värdefull kompetens inom
Aholds framstående nätverk. Genom Ahold Networking blir detta
praktiskt möjligt på ett enkelt
och effektivt sätt.
- Vi ska anstränga oss för att
bidra med våra erfarenheter, och
jag är säker på att vi kommer att
få mycket tillbaka. Men det är
viktigt att vi går in i detta i lagom takt. Därför väljer vi att börja
med tre avdelningar.

Dela erfarenheter
Ahold Networking är byggt i
Lotus Notes och påminner till stora delar om vårt eget Notes-intra-

nät. Navet är en databas där man
kan söka medarbetares telefonnummer, kompetens, erfarenheter med mera.
- Ahold Networking gör det
möjligt för medarbetarna att utbyta erfarenheter och dela lösningar med kolleger över hela
världen, säger Kiki Steimer, projektledare inom Ahold. Hon är en
av åtta personer som arbetar med
Ahold Networking, genom att
bland annat hålla introduktionsseminarier.
- Vår vilja att samarbeta avgör
hur framgångsrika vi blir inom
Aholds nätverk, säger Kiki. Det
gäller att både ge och ta. Men

Projektgruppen
Sveneric Johansson, VD ICA
Utbildningar AB, blir projektledare med ansvar för införandet
av Ahold Networking inom ICA.
I projektgruppen ingår också Jonas Broms, IT och Elisabet Tidelius, Information. Styrgruppen består av Terje Björnstadjordet, IT, Elisabeth Lundberg,
Information och Jerker Norström, Logistik.
inom ICA har ni ju redan kommit
långt genom ert sätt att använda
Lotus Notes.

På test i sommar:

Ett kretslopp av returlådor
Till ICA Supermarket i Solna
Centrum kommer numera
morötter i grå, stabelbara returbackar av plast från ICA
Frukt & Grönt i Helsingborg.
Samma slags lådor används
av DE Borlänge när man ska
expediera mindre färskvaruorder till butikerna.
Det är dagligvaruhandelns nya
gemensamma retursystem för lådor och pallar som testas. På sikt
räknar man med att systemet ska

sänka distributionskostnaderna
avsevärt. En annan vinnare blir
miljön.
Sedan början av 1990-talet har
ett gemensamt retursystem för
lådor och pallar i den svenska
dagligvaruhandeln diskuterats.
1996 bildades ett gemensamt bolag, Svenska Retursystem AB, för
att skynda på utvecklingsarbetet.
Bolaget ägs till lika del av Dagligvaruleverantörers förbund (DLF)
och Dagligvaruhandelns Utvecklingsråd (DUR), där ICA, KF, Axfood och SSLF ingår.

Systemet med returemballage för frukt och grönt testas bl a i ICA Supermarket,
Solna centrum. Fr v Tomas Ringström, Svenska Retursystem AB, Peter Wigren,
frukt- och gröntansvarig och Peter Landenberg, Logistik ICA Handlarna.
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Först ut på marknaden är returlådan som började testas inom
ICA i vecka 21, nästa steg är pallen. Båda tillverkas i återanvändningsbar och återvinningsbar
plast. Leverantören köper de lådor som behövs, dvs att de köper
rätten att utnyttja lådorna. Packade går lådorna vidare, antingen
direkt till butik eller via grossist.

Pant tas ut
Varje gång en låda är ute på
vägen tas en pant ut. När butiken
får en låda morötter - testprodukten - debiteras 40 kronor för lådan. När lådan skickas iväg från
butiken krediteras samma belopp.
I ICA Supermarket, Solna står
en hög stapel tömda lådor och
väntar på nästa returfrakt till Årsta, som sedan ska vidarebefordra
dem till tvätteriet. Stapeln tar
inte större golvyta än lådans yttermått - betydligt större yta
upptar de tomma lådorna av wellpapp som ska vikas, pressas och
skickas till återvinning.
- Att lådorna är utrymmessnåla
är en klar fördel i det nya systemet, säger Peter Wigren, fruktoch gröntansvarig. Lådorna är
också hygieniska och lätta att
hantera.
Det är bara på en punkt som
han är lite mer tveksam.

- När man, som vi, exponerar
en stor del av frukten och grönsakerna direkt de kartonger eller
trälådor de kommer i, blir det
färgglatt i avdelningen. De grå
plastbackarna är inte riktigt lika
roliga att se på.

Fånga upp synpunkter
- Att göra lådorna mer exponeringsvänliga är sådant som kan
lösas på olika sätt, menar Peter
Landenberg, projektledare Logistik på ICA-Handlarnas AB i Västerås. Det är för att fånga upp
alla synpunkter vi genomför den
här testen.
Expeditörerna på ICA Frukt &
Grönt i Helsingborg, DE Borlänge
och DE Kungälv, som också testar systemet, har t ex erfarit att
returlådan måste packas på ett
annat sätt än pappkartongen. Å
andra sidan har mycket blivit enklare - bland annat slipper man
att vika ihop kartonger.
- Nu när vi går in i ett sofistikerat transportsystem kommer t ex
lastbäraransvariga att behövas
på alla DE för veckovisa avstämningar, säger Peter Landenberg.
Bättre fakturor som lättare kan
stämmas av mot fraktsedlar kommer vi också att få redan under
sommaren.
Christine Blomé

Semestererbjudanden
för ICA-medarbetare
För att riktigt kunna njuta och
ha roligt i sommar har några
av våra kontakter tagit fram
extra förmånliga erbjudanden
för oss anställda inom ICA.

Välkomna att boka med koden
"ICAPERS" per telefon 08-92 01
00 eller fax 08-96 96 26.

Provobis Står Hotel i
Sollentuna (Stockholm)

erbjuder alla ICA-anställda ett
sommarpaket. Dubbelrum med
frukostbuffé för två vuxna plus
två barn och biljetter till Skara
sommarland för 1 190 kr. Hotellet ligger vid Billingen och är
ett av Sveriges ledande nöjes-, aktivitets- och konferenshotell.
Inom hotellet finns bland annat
Spa-anläggning, restauranger och
dans till dansband flera gånger i
veckan. Barnen har tillgång till
många aktiviteter.
Uppge att ni arbetar inom ICAkoncernen när ni bokar på telefon
020-41 11 11. Alla First Hotels i
Skandinavien har specialpriser under sommaren. Boka på
samma telefonnummer eller direkt till hotellet.

erbjuder oss ICA-anställda, under
perioden 23/6 - 6/8, 20% rabatt
på sina redan låga sommarpriser inklusive frukostbuffé.
Oe har bland annat rymliga och
bekväma minisviter med ett sovrum och ett TV-rum med bäddsoffa. Alla rum är utrustade med
TV, dusch, badkar, vattenkokare
och strykbräda. Hotellet ligger i
Sollentuna centrum och precis
utanför hotellet stannar pendeltåget som tar er till Stockholm citys
alla aktiviteter på 15 minuter.
Priser per natt: enkelrum "ICApris" 696 kr (870 kr ord sommarpris), dubbelrum (minisvit) "ICApris" 880 kr (1 100 kr ord sommarpris). I dubbelrum bor två
medföljande barn under 15 år
kostnadsfritt. Observera att dessa
priser inte går att kombinera med
andra erbjudanden.

First Resort Billingehus
(Skövde)

900 biljetter till Junibacken
(Stockholm).
Som ICA-anställd kan du beställa
upp till 4 biljetter/familj och gå
på Junibacken i sommar. Ett sagohus med bland annat en tågresa genom Astrid Lindgrens sago-

Välkommen att delta i en kunskapstävling med inriktning på Sveriges geografi.
Kan ligga rätt i tiden med tanke på nalkände semester och kanske lite tid över
för kringresande.
När du funderat färdigt kan du stämma av dina svar med de rätta, som finns
på sidan 22.

Vilka platser är det som
beskrivs nedan?
i)
De branta klippväggarna stupar rakt ner i
vattent och från den högsta punkten 188 meter över havet har man en vidsträckt utsikt
över både land och hav. Den första fyren kom
till platsen 1561. Den nuvarande är Sveriges

värld i miniatyr. (Fribiljetter till Junibacken fås också vid hotellbokning via Destination Stockholm.
Mer information i
ICA Kundkorts Sommarguide.)
Uppge "junibackenbiljetter", fullständigt
namn och adress vid
beställning via fax
08-585 500 09 eller
mejl-adress: manpoiver@ica.se

Fler sommarerbjudanden
Du har väl ICA
Kundkort? Många
fina erbjudanden
finns i sommarhäftet
som kommer med Buffé. Målgruppen är i första hand bilburna
barnfamiljer, men säkert kan det
finnas aktiviteter för fler. Där
finns paket- och specialpriser på
hotell, camping, flyg, kryssningar,
biluthyrning och bensin. Även erbjudanden från djur- och äventyrsparker, konserter och glasbruk
m m.
Bland annat ger vårt samarbete
med Scandic 100 kr rabatt/natt
på dubbelrum och 15-20% rabatt

högst belägna och Skandinaviens ljusstarkaste.
2)
Ett av Sveriges största, äldsta och mest
kända kristallglasbruk, anlagt 1741-43 av
landshövdigarna Koskull och Stael von Holstein (därav namnet) med stor tillverkning av
konstglas, glasmosaik, servis- och hushållsglas. På platsen finns en förnämlig utställningshall samt ett museum med samlingar av
glas från 1700-talet.
3)
Gammalt tingställe som fick stadsprivilegier 1619. Jonas Alströmer föddes här 1685 och
grundade 1724 tillsammans med Christofer
Polhem ett manufakturverk.
4)
Under det gamla namnet Bogesund är orten
känd sedan 1300-talet. År 1741 fick staden
sitt namn efter drottning Ulrika Eleonora.
Tack vare sitt hälsosamma klimat har staden
blivit känd som kurort.
5)
Ön är mycket flack med en säregen natur.
Bebyggelsen är mycket ålderdomlig liksom dialekten. Fyren är Sveriges östligste utpost i
Östersjön.

på flera attraktiva destinationskort, till exempel Göteborgskortet. Självklart finns våra ICAhandlare med och har extra bra
priser på en hel del varor; Aktiviteterna finns över hela landet och
gäller under olika perioder.
Boka i tid. Förra året utnyttjade ICAs kortkunder rabatter för
hela 31 miljoner kronor!
Jonas Ringdahl

6)
Gammal marknadsplats känd sedan medeltiden. Magnus Ladulås besegrade här midsommartid 1275 sin broder Valdemar.
7)
Herrgården är känd som Ekeby i Gösta Berlings saga. Runt herrgården en berömd park
med över 100 skulpturer och rosenodlingar.
8)
Känd redan på 1000-talet som en hednisk
blotplats och på 1100-talet nämnd som biskopsställe. I mitten av 1200-talet började
domkyrkan att byggas. I staden trycktes Sveriges första tidning 1623 och 1626 upprättades ett gymnasium.
9)
Dalarnas äldsta stad med stadsprivilegium
redan år 1446. Pålsmässomarknaden som
hölls i januari varje år till slutet av 1800-talet, har varit av stor betydelse för Dalarnas
ekonomiska liv.
10)
På kyrkogården liger tonsättaren Wilhelm
Peterson-Berger begravd och Sommarhagen,
som var hans hem, är numera museum.
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Jubel i Enköping. Afo Dodoo blir så här glad sedan han gjort 2-0 för ESK mot Kalmar FF i Superettan. I bakgrund t v Peter Berggren, spelmotor och målskytt som kom från Hammarby inför förra säsongen och betyder mycket för lagets stabilitet.
FOTO: CHRISTER GUSTAVSSON

Enköping sätter ICA i rampljuset både på och utanför fotbollsplanen
Den svenska fotbollen har i år fått en förstärkt topp i och med
tillkomsten av en enda riksomfattande division I-serie, den s k
Superettan, närmast under Allsvenskan. Efter tiotalet genomförda omgångar i den nya ligan har ICA-samarbetspartnern och
outsidern Enköpings SK (ESK), tillsammans med det andra sensationslaget Café Opera, parkerat i toppen av tabellen och det
var det ingen fotbollsexpert som tippade innan säsongen drog
igång i våras. Tvärtom var väl den allmänna meningen att man
skulle behöva vända på tabellen för att få se dessa klubbar på
den övre halvan.
- Vi har verkligen skakat om i serien, säger Bosse Petersson, ESKs
tränare, men det handlar inte om
något underverk. Detta är en välskött klubb med kunniga och hängivna ledare. Dessutom finns det
en kontinuitet i ledningen, som är
mycket viktig. De flesta har varit
med i en sex sju år och sådant ger
förutsättningar att förverkliga en
strategi. Den går ut på att vi vågar
satsa på att värva rätta spelare och
till och med ta dem från andra delar av världen. Att våga mix laget
med äldre och yngre, att våga blanda egna spelare med värvade och
så vidare.
- ESK är en liten klubb och Enköping är en liten stad och huvud-
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delen av vår styrelse och våra ledare kommer härifrån och är, kan
man säga, födda i klubben men de
kan se utanför stadsgränsen och
vågar verkligen satsa utöver det
vanliga.
- Klubben har en välskött miljö,
fortsätter Bosse Petersson. Med det
menar jag att vi verkligen tar hand
om våra spelare även utanför fotbollsplanen. När vi värvar en spelare är vi mycket noga med att han
inte bara ska vara bra på plan. Det
är lika viktigt att vi är säkra på att
han ska platsa i kamratgänget.
Medelåldern i truppen ligger på
ungefär 23 år och det innebär att
många fortfarande är under utbildning. Där hjälper klubben till med
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utbildningsprogram och naturligtvis också med jobb.
ICA-handlare ordförande
Peter Borg är ICA-handlare i
Vårfruhallen i Enköping och just
nu inne i en intensiv planeringsperiod inför etableringen av en ICA
Kvantum. Dessutom är han, sedan
två år, ordförande i ESKs fotbollssektion.
- Jag tillhör dem som är född in i
klubben, berättar Peter. På 80-talet
var jag med i styrelsen och under
mellantiden har jag varit ungdomsledare. Det var inte svårt att tacka
ja när jag erbjöds ordförandeposten, för mitt hjärta finns i klubben
och fotboll är bland det bästa som
finns.
- Det är nog en och annan som
undrar hur det går att driva ett
stort butiksprojekt och samtidigt
ha en tung ordförandepost i en
klubb som befinner sig i hetluften.
Svaret är att det går mycket bra.
Men det gäller att planera rätt.
Dessutom är jag en morgonmänniska. Jag är ofta på kontoret redan
klockan sex alla sju dagar i veckan
och i arla morgonstund får jag väldigt mycket gjort.

- När det gäller min vision för
klubben är den att vi ska bli ett
etablerat lag i Superettan, men jag
tror också att vi har chans att slå
alla lag i serien och om sådär tvåtre år är det inte alls omöjligt att vi
finns med i Allsvenskan...
Ungdomssidan viktig

ESK gör en bra ungdomssatsning. Marco
da Silva är en av klubbens två juniorlandslagsmän i år.

Positivt tycker ICA-folk
med koppling till Enköping
Vad säger några personer med kompisarna du möter. Och idrotanknytning både till Enköping ten är väsentlig för folk där. När
och ICA om ESKs framgångar jag var där var ju inte ESK av dagens omfattning, men visst hände
så här långt i Superettan?
Marianne Sagström, chef Storbutik/MAXI på Region Väst, ä r uppvuxen i Enköping. Innan hon flyttade till Västsverige 1998 var hon
på ICA Utbildningar i Västerås.
- J a g är väl inte särskilt fotbollsintresserad, men naturligtvis följer
j a g med vad som händer därhemma och visst är jag glad och stolt,
n ä r ESK gör väl ifrån sig och vinner match efter match.

ICA-handlare Ulf Davidsson,
Metro Brommaplan:
- J a g flyttade till Enköping i början på 70-talet och bodde där i 18
år, de sista tio var jag ICA-handlare i Västerhallen.
- Enköping är en fin liten stad,
där du kan u t r ä t t a dina ärenden
på kort tid och i lugn t a k t och
ändå få tid över a t t snacka med

det att vi sponsrade en del.
- J a g tycker det är utmärkt att
ICA är med som sponsor i klubben.
Egentligen tycker jag att det är väsentligare att vi inom ICA stödjer
en sådan klubb med dess amatörstatus, än de stora rika klubbarna.
ESK gör ett fint arbete för ungdomen.

Stig Mäkipia är platschef
Meny Logistik, Årsta:
- J a g har bott i Enköping i 30 år,
men h a r aldrig jobbat där. J a g har
alltid arbetat någon annanstans.
Det har varit Stockholm, Västerås,
Borlänge, Västerås igen och nu, sedan två och ett halvt år i Årsta. På
fritiden far vi i familjen till stugan
vid Siljan. Enköping är en sovplats
för mig och skam till sågandes
känner jag inte stan. Men visst
känner jag pulsen från Enavallen

när det är match, vi bor i närheten
och visst är det roligt att laget vinner.

...och här några fler kända
Enköpingsprofiler
* Doktor Ernst Westerlund, på
sin tid känd över hela Europa som
Enköpingsdoktorn. Han kom som
vikarierande stadsläkare till Enköping 1867. Öppnade egen praktik
och blev känd som doktorn, som
kunde bota själen i stället för att,
som andra läkare på den tiden, avfärda nervösa besvär som inbillningssjuka.
Doktor Westerlund hade förmågan att få patienterna att själva
verkligen vilja bli friska och han
gav detaljerade ordinationer om
kost, motion, vila och framför allt
arbete. Han öppnade en vävstuga
och han satte många patienter i
arbete hos hantverkare i Enköping. Han hade den största praktiken i landet och han använde arbetsterapi som behandlingsmetod

långt innan det ordet var uppfunnet. Ernst
Westerlund avled 1924, verksam
in i det sista, efter 57 års framgångsrik praktik.
* J o h a n Skytte, 1577-1645, var
Gustav II Adolfs lärare och som
tack för sin insats fick han Gransöö slott i förläning.
* Rikskanslern Axel Oxenstierna, 1583-1654, och en av Sveriges
mäktigaste män någonsin, var Enköpingsbo. Ett par av hans åtgärder har verkningar in i våra dagar.
Han inledda Sveriges länsindelnning och såg till att vi fick ett postverk.
* Av kulturpersoner kan n ä m n a s
att författaren J a n Fridegård
kom från staden och den stora
konstnären Anders Zorn bodde
där som tonåring några år. Enköping hade, sägs det, utvalts som
den rätta staden för att "bibringa
honom hyfs".

Bra för stan finnas på fotbollskartan!
- Det är bra för Enköping a t t placeras på fotbollskartan, säger kommunalrådet Fredrik Ahlstedt, dels för medborgarna och dels för kommunen och näringslivet. Vi i Enköping vill marknadsföra oss som en fantastisk stad att bo och leva i med närhet inom kommunen, till Mälaren
och till en betydande region och ett mycket aktivt kultur- och idrottsliv.
- Att fatta snabba beslut är ett måste inom fotbollen. Även vi inom
kommunen måste se till att det finns snabba och korta beslutsvägar. Vi
som arbetar med näringslivsfrågor i Enköping vet hur viktigt ett livskraftigt näringsliv är för en kommun. Därför ä r vi lyhörda , lyssnar på
synpunkter, tar till oss dem och för en aktiv dialog med alla parter.

Enköping - Sveriges närmaste stad
För ett antal å r sedan började Enköping marknadsföra sig som Sveriges närmaste stad och det ä r en slogan som många numera känner till.
Sätter m a n Enköping i mitten och drar upp en cirkel med en radie på
12 mil hittar man inte mindre än 38 städer och 40 procent av landets
befolkning!
Pulsådrorna E 18, järnvägen Mälarbanan och närheten till Mälaren
gör a t t stadens centrala placering blir ännu bättre. Det är lätt att
komma till och från Enköping.

- Vår ungdomsverksamhet ä r organiserad i en egen förening med
egen styrelse, berättat ESKs ungdomsansvarige Staffan Åhlén. Vi
anser a t t det är av stor betydelse
att vi är fristående från den vuxna
föreningen. Med en egen styrelse
kan vi på ungdomssidan koncentrera oss på just den verksamheten
och agera friare. För övrigt h a r vi
samma förutsättningar. Styrelse
och ledare har varit med i många
år och entusiasmen och omtanken
är minst lika stor oss på ungdomssidan. Det ä r alla gånger därför

som våra ungdomar är så framgångsrika och vi kan förse A-laget
med många och duktiga spelare
som ä r fostrade i klubben. I år består truppen av mer än hälften
som kommer från egna led.
Klubben har ungefär 500 spelare, både pojk- och flicklag, i ålder
mellan sju och sexton år.
Mångårigt ICA-samarbete
- ICA h a r ett samarbete med
ESK sedan 1990. Det var då inrikt a t på klubbens ungdomsverksamhet, som vi deltog i, berättar Peter
Wiklander, ICAs PR-chef. Sedan

Han har mycket att stå i just nu, ICA-handlaren Peter J Borg, i mitten, som här tar första spadtaget för ICA Kvantum i Enköping. Samtidigt som han som ordförande i succéklubben Enköpings SK i Superettan befinner sig mitt i hetluften. Övriga gravare är
Skånskas Per-Olof Satrell, t v, och byggnadsnämndens ordförande Folke Haegermark.

FOTO: STIG NORLING

har vårt engagemang med ESK utvecklats. För närvarande har man
tröjreklam för ICA Kundkort.
Klubben är sedan länge Upplands bästa lag och h a r också den
bästa ungdomsverksamheten. Ett
flertal duktiga spelare h a r fostrats

i ESK och sedan gått vidare till allsvenska klubbar, som till exempel
Ulf "Uffe" Eriksson som gick till
Hammarby, Conny Granqvist till
Djurgården och hans bror Kjell
som hamnade i AIK.
Lasse Rehnström

ICA KONTAKTEN NR 5 2000

19

UEDIGA PLATSER
Telesäljare till Färskvaror
ICA Handlarnas AB, DE Arlöv
Tillträdesdatum: Omgående
Arbetsuppgifter:
Aktiv telefonförsäljning av färskvaror (kött, chark, ost, fisk och sallad) till
ICA-butikerna.Deltaga aktivt i alla aktiviteter som rör färskvaruavsnittet.
Kvalifikationskrav:
Erfarenhet från liknande arbete, PC-vana, Varukunskap
Personliga egenskaper:
Målmedveten,Serviceminded, Positiv och utåtriktad, God samarbetsförmåga, Kunna arbeta självständigt
Sista ansökningsdag: 2000-06-19
Om Du vill veta mer kan Du kontakta:
- Chef: Folke Håkansson/P06FH, arb 040-282630, mobil 070-6492751,
alternativt Majvie Härstedt/P06MH, arb 040-282607
- Personalavdelningen: Marie Berger/P06MA, 040/28 25 33

ICA Handlarnas AB

1995 började ICA Menyföretagen sälja vin och sprit till restaurangsektorn.
Idag är ICA Meny den näst största leverantören av alkoholhaltiga drycker till restaurangsektom, efter Systembolaget. Försäljningen ökade förra året med 45%, och
även 2000 har börjat mycket positivt.

Produktchef Vin & Sprithandel
ICA Menyföretagen AB, Järva
Tillträdesdatum: 2000-09-01
Arbetsuppgifter:
Ansvara för produkter inom vin- & spritområdet från svenska leverantörer, Ansvarig för dryckesprislistan för restaurangsektorn,Delta i arbetet
med kampanjprogrammet "Barskåpet" till restaurang
Kvalifikationskrav:
Tidigare vana från produktchefsjobb önskvärt
Gärna erfarenhet från handel, och då i synnerhet dagligvaruhandel
Intresse för vin och alkoholhaltiga drycker
Sista ansökningsdag: 2000-06-21
Om Du vill veta mer kan Du kontakta:
- Chef: Mattias Westling/HOOMWS, arb 08-585 504 10, mobil 070-218 08
80, alternativt Katarina Alwin/HOOKIN, arb 08-585 508 04, mobil 0703-99
70 54
- Personalavdelningen: Elisabeth Fredriksson/P01 ESZ, Direkt 031-336
20 08, alternativt Christina Hilmér/P04CH, 031/336 21 38, 0708/36 22 06
- Facklig representant: Sara Sundberg/P43SBG, 08-6021415

ICA Menyföretagen AB

Kvalitetskontrollant till Färskvaror:
Frukt & Grönt
ICA Handlarnas AB, DE Växjö
Vikariat från Omgående tom 2000-12-31
Arbetsuppgifter:
utföra kvalitetskontroll
ansvara för lagring av varan i rätt miljö och rätt temeratur
vara kontaktperson för lager, inköp och sälj
Kvalifikationskrav:
varukännedom, van användare av HS - systemet
Personliga egenskaper
iniativförmåga, förmåga att jobba självständigt
Sista ansökningsdag: 2000-06-20
Om Du vill veta mer kan Du kontakta:
- Chef: Per Ström/, arb 0470-64 598
- Personalavdelningen: Jens Karlsson/P05JK, 0470-64499

ICA Hem S Fritid är det nya bolag inom ICA som skall driva utvecklingen av specialvaruhandel i Sverige, Norge och Baltikum. Vi söker en lönsamhetskonsulent som är ansvarig för vår
försäljning av specialvaror till ICA-butikerna inom region Syd och med placering i Malmötrakten.

Lönsamhetskonsult till Försäljning
ICA Hem & Fritid AB, Kallebäck Göteborg
Tillträdesdatum: 2000-07-01
Arbetsuppgifter:
Du skall
- inom ditt distrikt ha ansvar för ett antal butikers totala lönsamhet för specialvaror
- skapa förståelse och stödja butikerna i det dagliga arbetet enligt gällande överenskommelser, koncept och arbetsmanualer
- kommunicera helhetslösningar, samt stödja dessa med marknadsplaner, aktiviteter
och ekonomiskt lönsamma argument.
Kvalifikationskrav:
Du skall
- ha god analytisk förmåga
- utifrån dina förutsättningar kunna skapa åtgärdsprogram
- vara serviceinriktad och ha ett positivt tänkande
- vara drivande, kreativ och resultatinriktad
- kunna bygga upp en relation och ett förtroendefullt samarbete med ICA-handlarna
- ha god datavana, motsvarande PC-körkort
- ha god kunskap om butiksekonomi
- ha motsvarande 3-årig ekonomisk utbildning
Önskvärt är att du är väl förtrogen med ICA:s organisation. Arbetet innebär även ett
antal övernattningar.
Ansökan sänds till: ICA Hem & Fritid AB, Att. Lennart Pettersson, 412 95 Göteborg
Sista ansökningsdag: 2000-06-19
Om Du vill veta mer kan Du kontakta:
- Chef: Lars-Olle Hansson/P09LOH, arb 040-28 25 96, mobil 070-528 25 96, alternativt Mats Uhrlander/P09MVR, arb 031-83 54 71, mobil 070-681 22 77
- Personalavdelningen: Lennart Pettersson/P09LP, 031-835326
Till vår ekonomiavdelning söker vi en affärsinriktad controller med placering i Kallebäck, Göteborg.

Affärsinriktad controller till Ekonomi
ICA Hem & Fritid AB, Kallebäck Göteborg
Tillträdesdatum: 2000-07-01
Arbetsuppgifter:
Du skall:
-vara med att driva och utveckla den ekonomiska styrningen och uppföljningen
-göra period-, delårs- och årsbokslut
-deltaga i budgetarbetet
-kunna fungera som ekonomichefens ersättare
-arbeta med övriga förekommande arbetsuppgifter inom ekonomiavdelningen
Kvalifikationskrav:
Du skall:
-ha ekonomisk utbildning på högskolenivå
-vara drivande, nyfiken och engagerad
-vara en van datoranvändare
Sista ansökningsdag: 2000-06-21
Om Du vill veta mer kan Du kontakta:
- Chef: Eva Bokemark/P09EB, arb 031-835194
- Personalavdelningen: Lennart Pettersson/P09LP, 031-835326

ICA Hem & Fritid AB

Ekonomibyrån är ICA:s naturliga kunskapsresurs inom områdena redovisning, ekonomistyrning, administration, skatter och juridik med fokus på effektiv butiksdrift. Genom kombinationen av kundnära, breda ekonomiska rådgivare och en rationell och kostnadseffektiv stordrift stödjer vi ICA och ICA-handlama i att öka lönsamheten i ICA-butikerna. 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. På region Öst är vi drygt 60 medarbetare placerade i Västerås och i Årsta.

ICA Handlarnas AB
Ekonom till Ekonomibyrån till Ekonomibyrån
Utvecklare till IT
ICA AB, Borås
Tillträdesdatum: Omgående
Arbetsuppgifter:
Litet team på 4 medarbetare. Verktygen år Cobol, DB/2, C, SAS WEB
och Java.
Kvalifikationskrav:
Flerårig erfarenhet av systemutveckling.
Erfarenhet av verktyget SAS är en merit.
Sista ansökningsdag: 2000-06-30
Om Du vill veta mer kan Du kontakta:
- Chef: Elisabeth Jarneving/HOOEJG, arb 033-47 47 22, mobil 0706312727
- Personalavdelningen: Karin Svärd/H03KSD, 08-722 10 47, alternativt
Stig Bergqvist/D12SB, 08/585 500 19

ICA AB
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ICA Handlarnas AB, Årsta
Tillträdesdatum: 2000-06-20
Arbetsuppgifter:
Du ska för kunds räkning upprätta bokslut, årsredovisningar, deklarationer mm. Tjänsten innebär också rådgivning till kunderna inom områdena redovisning, ekonomistyrning och skatter. Tjänsten kommer att vara placerad i Årsta.
Kvalifikationskrav:
Du har ekonomisk högskoleutbildning och gärna viss praktisk erfarenhet. Du har
goda skattekunskaper, är kvalitetsmedveten och har hög servicekänsla. Du är van
datoranvändare, är stresstålig och får gärna ha butiksvana.
Är du intresserad ?
Välkommen med din ansökan senast den 19 juni till: ICA Handlarnas AB, Camilla
Sandell, Box 9020,120 04 ÅRSTA
Om Du vill veta mer kan Du kontakta:
- Chef: Thomas Johansson/HOOTNJ, arb 021-193029, mobil 070-5647068
- Personalavdelningen: Camilla Sandell/H03CSL, 08-722 11 55

ICA Handlarnas AB

ICA Kontakten och
hemma.net inbjuder
till skivfest!
I samarbete med hemma.net
bjuder ICA Kontakten in till
en riktig skivfest på
http://cdbutiken.hemma.net.
hemma.net är den gemensamma
webbplatsen för ICA Förlagets
konsumenttidningar ICA-kuriren,
Hus & Hem och Hemma bäst. På
hemma.net finns en av Sveriges
största och billigaste Internetbaserade cd-butiker.
Nu erbjuder ICA Kontakten och
hemma.net i samarbete samtliga
ICA-anställda tio procents rabatt på hela sortimentet 80.000 titlar! - under tio dagar!
Har du några hål i skivsamlingen
- fyll dem nu!
Erbjudandet gäller från och
med 16 juni till och med 25 juni!

Några smakprov:
Marie Fredriksson "Äntligen"
119 kr (minus 10 % för dig!)
Celine Dion "All the way - a decade ofsong" 119 kr (minus 10
% för dig!)
The Beatles "Sgt Pepper's lonely
hearts club band" 149 kr (minus 10 % för dig!)

"Hep Stars bästa" 89 kr (minus
10 % för dig!)
Bruce Springsteen "The River"
(dubbel-CD) 144 kr (minus 10
% för dig!)
Carola "Främling" 94 kr (minus
10 % för dig!)
Vikingarna "Kramgoa låtar
1999" 149 kr (minus 10 % för
dig)
Sex Pistols "Never mind the bollocks" 139 kr (minus 10 % för
dig!)
Carreras/Domingo/Pavarotti
"Tre tenorer - Paris 1998" 99 kr
(minus 10 % för dig!)
Om inget av ovanstående faller
på läppen finns i runda slängar
ytterligare 79.991 skivor att botanisera bland!

Gör så här:
1. Surfa in på
http://cdbutiken.hemma.net
2. Plocka ihop en välfylld kundvagn med dina favoriter (Använd t ex sökrutan högst upp)
3. Gå till kassan
4. När du fyller i ditt namn -

hemma.net
skriv "(ICA)" direkt efter namnet
5. Fyll i övriga uppgifter
6. Klicka på "Skicka"

Leveransvillkor:
För köp upp till 1.000 kronor levereras skivorna mot faktura.
Frakten kostar 23 kronor oavsett
antal skivor (billigast i Sverige?!).
Leveranstid cirka 3-10 arbetsdagar. Kompletta leverans- och köpvillkor hittar du under länken
"Köpvillkor" i menyn till vänster
på cdbutiken.

Oet finstilta:
Priserna på cd-butiken är redan
i "normala" fall hårt pressade.
Detta specialerbjudande är en
sommarpresent till alla ICA-anställda från ICA Kontakten och
hemma.net. Det är alltså inte tillåtet för andra än ICAs medarbetare att utnyttja rabatten. Vi
kommer att kolla att denna regel
följs!
Ta chansen, du har tio dagar på
dig! Beställ dina favoriter senast
25 juni!

ICA Kontakten och hemma.net
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Bland de första pa nya bron
Sjuttio meter över vattnet
hörs de historiska vingslagen
tydligt.
Det tyckte i varje fall de 30
medlemmarna i ICA Menyföretagens Personalförening
Syd som tillhörde de drygt 50
000 som tog tillfället i akt att
cykla och springa över nya
Öresundsbron i helgen.
- Vi var bland de allra första som
tog oss upp på och över bron, säger sälj ledare Ulrica M Persson
på Wickmans, som ansvarar för
Meny Syds motionssektion och
tillhörde den tappra skara som
begav sig ut på genvägen till
Danmark.
Men hon tillhörde också den
kategori som cyklade utan att
hamna i grannlandet.
- Vi var en del som fegade och
vände vid tunneln, berättar hon.
Dels hade
arrangörerna varnat för det
kaos som kunde uppstå i tunneln
när vi mötte dem som startat från
danska sidan, dels var det ruggigt
kallt och blåsigt där nere.
Men det fanns också många
tappra som fortsatte ända fram.
Några utrustade med cykelkärra
för att hämta hem hela ransonen
danskt öl till Sverige.
Deltagarna från Menyföretagen
kom från Bulltofta-anläggningen
och av drygt 60 anställda deltog
ungefär hälften. 25 utrustade
med cykel och fem som använde

• Vår webbplats
www.ica.se har fått ny kostym, som bjuder på mer matglädje och inspiration än tidigare. Tjänster och avdelningar har bytt plats, men du
kommer enkelt att hitta dina
favoritavdelningar ändå.
De två mest besökta tjänsterna, Receptsök och ICA Kundkortssaldo
kommer du direkt till via
länkar från startsidan. Just
nu saknas miljösidorna som
håller på att uppdateras och
göras om. De nya sidorna beräknas lanseras under juli
månad.

En skara förväntansfulla Meny-medarbetare i Malmö laddar upp inför de enorma
motionsaktiviteterna på nya Öresundsbron.
FOTO: KG PRESSFOTO

ICAs reklamfilmer
går hem hos
tittarna

sig av apostlahästarna och sprang
hela vägen i Broloppet.

• Allt fler konsumenter tar
till sig ICAs reklamfilmer.
Det visar undersökningar
som ICA gör varje vecka.
Hundra konsumenter får frågan: Har du sett någon reklamfilm från en livsmedelsdetaljist den senaste tiden?
Sista veckan i april svarade
98 procent att de sett en av
ICAs reklamfilmer och 35
procent kunde beskriva filmen i detalj. Bäst betyg någonsin har musikalfilmen om
EMV fått.
- Även utbudsfilmerna
(vara/pris) får bra siffror. Vi
har hittat ett tydligare maner
som känns igen, står ut lite
och som lyfter fram produkterna mera. Det är kul att vi
får bättre resultat samtidigt
som reklambruset har ökat
väsentligt och folk är allmänt
trötta på reklam, säger Maria Andersson, reklamchef
ICA Handlarnas AB.
Än går det inte bevisa att
butikernas höga försäljningssiffror delvis beror på bättre
reklamfilmer, men visst kan
man anta att de hjälper till!

Mäktig upplevelse
- Det var en mäktig upplevelse,
berättar Ulrica. Från svenska sidan startade uppemot 30 000 deltagare i grupper om 400 som
släpptes iväg var femte minut.
Det var trångt och bökigt men vi
lyckades tämligen väl med att
hålla vår grupp samlad.
Det slutliga målet för cyklisterna från Wickmans och MA-gruppen var en av

medarbetarnas trädgård, där
det grillades och dracks gott efter
färden.
- Det satt verkligen fint, berättar Ulrica. Efter nära två mil på
bron för några och 3,5 för dem
som körde ända fram till Kastrup, var det ett trött och hungrigt gäng som samlades för den
festliga avslutningen på en dag
där vi alla varit med om att skriva en liten bit kommunikationshistoria.
Ulf Andersson

På utflykt
i Sofieroparken
ICA Eols Veteraner och ICA
Frukt och Grönts pensionärer
samlades den 24 maj till gemensam vårträff i den intensivt blommande Sofiero slottsträdgård i Helsingborg.
Inge Velin hälsade välkommen till över 50-talet deltagare. En enkel måltid intogs på
slotts verandan, varifrån vi
hade en bra utsikt över trädgården och Öresund.
Lars Sjölin informerade om
en planerad utfärd den 14 augusti över nya Öresundsbron och besök i Danmark, bland annat på
Knutenborg.
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Ny layout på ica.se
- mer matglädje
och inspiration

Sofiero slottsträdgård imponerar med
bl a en enastående färgprunkande rododendropark.

Efter lunchen gjordes en vandring i trädgården under guidad
ledning.På ett utomordentligt
sätt fick vi en presentation av den
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färgsprakande rododendro-floran.
Solen tittade fram och gav ett sagolikt lyster åt den kanske vackraste trädgården i Sverige.
Sammanfattningsvis åter en
lyckad dag med de samarbetande
klubbarna i Helsingborg.
Lennart Löwdin

1) Kullaberg
2) Kosta
3) Alingsås
4) Ulricehamn
5) Fårö
6) Hova
7) Rottneros
8) Strängnäs
9) Hedemora
10) Frösön

Järvas egen
melodifestival
Skönsång och avancerad koreografi kanske inte tillhörde
de mest utmärkande egenskaperna vid schlagertävlingen i Järva. Det var personalföreningen Järva Tag som
den 19 maj arrangerade en
fest i melodifestivalens tecken.
Fyra lag ställde upp i den stenhårda kampen om att bli korad
till Järvas schlagervinnare 2000.
Först ut var LDAs Gosskör som
sjöng Lasse Berghagens gamla
hitlåt "En kärlekssång till dig"
flerstämmigt och med gitarrackompanjemang.
Avdelningen Konsument och
Kvalitet kallade sig för Damorkestern med Niklas Warén som
Kurtans alias. Med tuba, saxofon,
trumma och ett tält framförde de
"Itsy bitsy teeny weeny yellow
polka dot bikini"och som slutkläm
dök en bikinklädd man upp ur
"vattnet".
Ensam på scen var Steve (Stefan Öberg) från reklamen, även
kallad ICAs Elvis, sedan ett tidi-

När Damorkestern entrade scenen var det
från början
lite rörigt innan "Kurtan'
fick ordning
på sina damer.

Tävlingens vinnare LDAs Gosskör hyllas av konferencier Kaisa Sjödahl och Jonas Ringdahl. Lycklige Mattias Eriksson höjer segerstatyetten med ett stolt leende.

gare festframträdande. Han sjöng
dramatiskt "De sista ljuva åren"
med vissa poser hämtade från
"The King".
Sist var The Insiders och bakom det småhemliga namnet dolde
sig informationsavdelningen. De
hade skrivit en ny text till Caro-

las "Mickey" och den
nya versionen löd
"Sensuella ICA". I refrängen "Hej ICA"
kom alla gästerna
igång och rockade med.
Den spännande röstningen
skedde på klassiskt melodifestival-manér. Alla festens deltagare
hade delats upp i olika jurygrupper som representerade städer
från hela Sverige. Städerna anropades och juryns talesman fick på

sin stads dialekt ge poängen 6, 8
,10 och 12.
Det mest bejublade framträdande var även det som föll de flesta
juryngrupperna på läppen. Med
ohotad marginal vann LDAs Gosskör som höll ett tårfyllt tacktal.
Som ett väl förberett extranummer sjöng de "Pärleporten" och
hela Järva-huset stämde upp i
allsång.

det inte funnits någon semestervikarie för löner.
- Det ska bli underbart att få
vara ledig hela sommaren och
pyssla med hus och trädgård. Till
hösten ska jag och min man som
är pensionerad snickare hjälpa
sonen att bygga sommarstuga.
Hon är också nyvald kassör i
styrelsen för ICAs pensionärsförening i Umeå, så hennes sifferkar-

riär fortsätter även som pensionär.
- Jag kommer att sakna alla
mina arbetskamrater, men Ulla,
Raili och jag har bestämt att vi
ska träffas en gång i vecka och gå
ut och promenera, berättar AnnMarie och plockar ner det sista
från sitt skrivbord och förundras
över att 47 år gått så snabbt.

Karin Thörn

Over 100 år på ICA
Den 30 maj var det stort tårtkalas i matsalen på DE Umeå.
Då avtackades tre av ICAs
Grand Old Ladies som går i
avtalspension: Ulla Ejelöv
med 22 år på ICA, Raili Majaniemi med 34 år och Ann-Marie Matsson med hela 47 år.
Ann-Marie började som springficka när hon var 14 år för att
hjälpa till hemma med pengar.
Året var 1952 och hon började på
Nordsvenska Köpmanna AB, det
på den tiden fjärde regionbolaget
som på 60-talet övertogs av Hakonbolaget, sedermera ICA Hakon AB.
- Som springflicka fick jag cykla
olika ärenden till post och bank,
berättar Ann-Marie. Hennes månadslön var då den "hisnande"
summan av 75 kronor i månaden.
Efter några månader avancerade hon in på kontoret och började
jobba med löner, en arbetsuppgift
hon haft i princip hela tiden under alla år på ICA.Varje vecka
kom man och hämtade sin lön och
pengarna låg kontant i ett kuvert
och skramlade. Ju tjockare kuvertet var, desto mer i lön hade man.
- Jag brukade lägga upp lönepengarna i olika högar på bordet
uppdelat i tvåöringar, femöringar
tioöringar, fem-, tio- och hundrakronorsedlar. När jag stoppat i
alla kuvert skulle det vara tomt

på bordet, annars var jag tvungen
att börja om.

Även lördagar
På den tiden jobbade man även
på lördagar till klockan 13 och
Ann-Marie berättar att det var
mycket övertid.
- Det kunde hända att jag var
den enda kvar på hela företaget.
Då var det Ute kusligt när det var
dags att låsa dörrarna och det
enda som hördes var höstlöven
som rasslade runt fötterna.
Annars tycker Ann-Marie att
den stora skillnaden på förr och
nu är att allt går med mycket
snabbare fart.
- Det har skett många stora förändringar sen jag började. Jag vet
knapp hur många nya bolag som
bildats och chefer jag haft på ICA.
Det är en helt annan frihet som
anställd nu för tiden. Förr tordes
jag inte ta en kopp kaffe om det
inte var rast. En klocka ringde
när lunchen började och när den
var slut, minns Ann-Marie.

Karin Thörn

Inga tider att passa
Nu när Ann-Marie blir avtalspensionär kommer hon inte vara
lika styrd av att passa tider.
Först och främst ska hon njuta av
sitt första hela sommarlov sen
hon började jobba. Tidigare har
hon inte haft mer än tre veckor i
sträck under sommaren, eftersom

Efter sammanlagt mer än hundra anställningsår inom ICA i Umeå har tre trotjänare
med blommor och presenter dragit sig tillbaka för en friare sysselsättning som avtalspensionärer. Ann-Marie Matsson, Ulla Ejelöv och Raili Majaniemi avtackas och
önskas lycka till av bl a VD Bo Berglund i ICA Handlarna Norr AB.
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Nästa nummer kommer 31/8 2000

Valter Sandberg

Valter gör honung med sting
Nektarkalas på vitklöver eller
hallon är några av höjdpunkterna i ett bi-liv. Just nu är
det högsäsong för alla bin
och biodlare Valter Sandberg
hoppas på det rätta vädret för
en god honungsskörd.
Valter jobbar som marknadsplanerare för färskvaror på ICA Supermarket, det vill säga fd ICA
Plus-profilen. Han bor i Kvarnamåla, utanför Växjö, så han arbetar både i Stockholm och Växjö.
Men det är i hemtrakterna som
Valter har sina kupor och bin.
Det är en hel del som ska stämma för att bina ska producera
mycket honung. En hyfsad försommar och under själva huvuddraget, som högsäsongen kallas
för, får temperaturen helst inte
gå under 18 grader.
-1 år har allt blommat tidigt
och jag vet inte om det kommer
att finnas tillräckligt med nektar,
berättar Valter med 30 år bakom
sig som bi-fantast.

Flyttar till blommorna
Det var hans svärfar som frågade om han ville ha en svärm och
nu har han 15 till 20 kupor av typen Nacka-kupa. Den är gjord i

hårdpressad frigolit och är lätt
att flytta.
- Jag har en så kallad vandringsbiodling. Det innebär att
jag ställer upp kuporna på olika
ställen beroende på vad som
blommar just då. Framåt hösten
flyttar jag till exempel bina till
ljungen och på sätt kan jag få olika sorters honung under en mycket längre period.
Trots allt flyttande flyger bina
inte vilse, utan vet precis vilken
kupa som är just deras hem. Varje kupa har nämligen en alldeles
speciell doft och bevakas grundligt av vakt-bina.
- Fast ibland händer det att ett
bi mutar vakten och släpps in i
fel kupa, men då har biet en full
last med nektar att erbjuda.

Ordning och reda i kupan
I varje kupa bor det cirka 8090.000 bin, men bara en drottning. Alla bin har bestämda arbetssysslor som ändras med åldern. Kupans arbetare är bl a
bygg-bin som putsar cellerna, ambin som ammar de nya larverna,
vakt-bin som försvarar kupan och
drag-bin som samlar in nektar,
vilket är deras sista "jobb".
- Drag-bina lever inte så många

veckor, eftersom de jobbar så
hårt. Vingarna blir helt enkelt
fransiga och utslitna.
Förutom arbetsbin, som liksom
drottningen är honor, finns drönarna som Valter beskriver som
flygande spermabehållare.
- Deras enda uppgift är att para
sig med drottningen och när det
är gjort, så faller de döda till marken. Skulle en drönare inte lyckas med att para sig (vilket 99 procent inte gör), blir han utslängd
ur kupan till hösten och arbetsbina biter vingarna av honom.

Biodlarna blir färre
I Sverige finns cirka 12.500 organiserade biodlare som är medlemmar i Sveriges Biodlares Riksförbund, SBR. Valter är ordförande i Kronobergs län och han berättar att för bara 15 år sen fanns
uppåt 20.000 biodlare. Nu för tiden finns inte samma intresse.
- Jag antar att folk inte har tid,
men det är synd. Biodling är ett
fantastiskt sätt att leva med naturens växlingar, säger Valter.
I Kvarnamåla arrangerar fritidsföreningen varje år en honungsfest med olika uppträdanden av både kända och okända. I
år är Peje från radio Kronoberg

Bor: I Kvarnamåla cirka 4 mil
utanför Växjö
Familj: Fru, en son och dotter
som flyttat hemifrån
Webbtips: SBR •
http://www.blodlarna.se/
Ekobi/yrkesbiodlarna •
http://www.yb.nu/
Föreningen NordBi http://user. tnlnet.se/~zmu774a/

konferencier. Anders Linder och
revyparet Nils Åkesson och Maria
Vranå är årets dragplåster. Naturligtvis finns Valter där med
fru och massor av olika smaker
av honung, till exempel mjölkört,
markros eller lind.
- Herrhonung är ljunghonung
med en lite besk men aromatisk
smak. Till damer brukar jag rekommendera hallonsmak som är
mild och söt.

Honung till allt möjligt
I Sverige produceras inte mer
än hälften av all honung som vi
konsumerar. Resten importeras
från länder som Argentina och
Kanada. Honung är inte bara något man tar i te utan kan användas på många sätt.
- Honung ger saftigare bröd och
passar bra till grillat som honungsgrillad karré. Om du lägger
honung under plåstret läker såret
snabbare. Ta en sked när du är
förkyld, har svårt att sova eller
tvärtom svårt att vakna. Det hjälper mot det mesta, skrattar Valter och påpekar att det helst ska
vara svensk honung.
Karin Thörn

