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Vi tror att det kan vara många olika saker. 
För vissa kan motion och hälsosam mat öka 
välbefinnandet. För andra kan det vara en god 
bok, en riktigt bra film eller ett samtal med 
goda vänner. 

I det här numret av Handplockat lyfter vi fram 
några saker som hjälper oss att må bättre i vår 
vardag. Något vi vill puffa lite extra för är vår 
satsning Ica-klassikern. Där kan du göra en helt 

egen klassiker – i din egen takt och när det pas-
sar dig bäst. Vi stöttar med råd och tips längs 
vägen, allt från träningstips via en särskild app 
till teknikträffar med våra träningscoacher. 

För många handlar välbefinnande om något så 
enkelt som att känna samhörighet och delaktig-
het. De som kommer till oss från andra länder 
behöver lära känna vårt samhälle, få in en fot 
på den svenska arbetsmarknaden och träna 

på språket. I Handplockat berättar vi mer om 
Murad, en av fyra nyanlända som du träffar 
i butiken tack vare ett samarbete mellan Ica 
Maxi Motala och arbetsförmedlingen. 

Och visst kan vi må bra av att kunna spara en 
slant till något vi drömmer om. Läs mer om 
våra krympta priser och kockarnas tips på hur 
du minskar ditt eget matsvinn därhemma. 

Välkommen till ICA Maxi i Motala hälsar ledningsgruppen.
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Vad får oss att må bra?

Sätt dig en stund och ge 
dig ut på ett målaräventyr i 
regnskogen. Att färglägga är 
något som allt fler vuxna gör 
för att minska stressen och 
oron. Eller lär dig allt om hur 
du får din mage att må bra  
– grunden för en god hälsa.

Produkt 
fakta

26,90:-  

Må bra  

Spara pengar 4
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– minska ditt matsvinn

Energisparande…
… sänkte priserna

Gör en klassiker…
… i din egen takt

Dietist i butik

12-13

14

15

16

Etableringsuppdraget
Murad bygger sig en ny framtid

Så mår din hud bättre

Drive Thru …

Maxis kunder…
… stöttar mjölkbönderna

både inuti och utanpå 
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Produkt fakta 49,90:-

Produkt fakta 49,90:-

Produkt fakta 49,90:-

Produkt fakta 49,90:-

Produkt fakta 49,90:-

Produkt 
fakta  

49,90:-

Tips och råd

… och spara tid. 

Enkla sätt att äta nyttigare

Innehåll i nummer 1 - 2016 av Handplockat

166

Dietistens val
Livsmedel med mindre socker och salt, 

mer kostfi ber och fullkorn, utan 
onödiga tillsatser och med 

bättre fettkvalité.

ICA MAXI
DIETIST

Personlig matrådgivning

ICA MAXI
DIETIST

Personlig matrådgivning10

Produkt fakta 49,90:- Produkt fakta 49,90:-
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Vill du spara några tusen kronor  
på maten varje år? Då kanske du 
ska fundera på hur mycket mat  
du slänger. 
 – Lukta, smaka och titta på 
maten innan du kastar den. Bara 
för att bäst före datumet är pas-
serat betyder det inte att maten 
är dålig. Har maten förvarats rätt 
brukar det inte vara någon fara 
 att använda den, säger kockarna  
Emil Virtanen och Chris Jaakola  
på Maxi i Motala.
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Lita på näsan 
och  spara tusenlappar

snitt slänger vi drygt 100 kilo 
mat, eller var fjärde matkasse, per 
år och svensk.  Till största delen 
handlar det om grönsaker och 
frukt, därefter kommer bröd tätt 
följt av mejeriprodukter. Och ofta 
slängs det för att bäst före datumet 
har passerats men en eller annan 

dag.  Men det är inte samma sak som att maten 
är dålig. Bäst före datumet är en garanti för 
att maten du köpt håller minst fram till det 
datumet om den förvaras rätt. 
 – Luktar och smakar maten som den ska,  
så går den också att använda. Cremé fraiche 
och grädde är två typiska livsmedel som håller 
sig ganska länge när bäst före datumet är pas-
serat. Ägg håller sig också länge, säger Emil 
och Chris.

Lita på näsan
Och deras råd för hur man ska veta att maten 
kan användas är enkel:
 – Använd näsan – du känner oftast på luk-
ten om maten kan användas eller inte, säger de.

Men det finns också märkningen sista förbruk-
ningsdag. Den används på känsliga livsmedel, 
som färsk fisk och köttfärs, och efter det 
datumet får varan inte säljas och bör inte heller 
ätas.
 – Fisk och köttfärs ska man hantera försikti-
gare. Skulle du inte hinna med att laga till din 
köttfärs eller fisk innan sista förbrukningsdag 
är passerat kan du alltid frysa in den. Det 
förlänger hållbarheten. Mjölk, grädde, ost, och 
smörgåsskinka går också bra att frysa om den 
är på väg att bli för gammal.

Potatisen blir pytt
En stor del av den mat vi slänger i soporna är 
rester. Att göra lunchlådor på det som blivit 
över är en klassiker. Men i många fall åker en 
korv, en köttbit eller några potatis i soporna. 
 – Värmd kokt potatis kanske inte är det 
godaste, den blir gärna lite seg. Men har du 
några kokta potatis över så spara dem, det kan 
använda till en pytt-i-panna eller riva ner den 
i pannbiffen. Eller varför inte göra en omelett? 
I en omelett kan du använda nästan vad som 
helst från kylskåpet.

I

Lunchlådor minskar  
matsvinnet
I köket på ICA Maxi jobbar kockarna och kallskänkorna aktivt med 
att minska matsvinnet. Varje dag börjar de med att titt på vilka 
varor i butiken som har kort datum och sedan funderar de på vad 
som kan lagas för rätter av det.
 – Så det händer att det blir både oxfilé och lövbiff i våra kött-
grytor, säger Chris.

I köket på ICA Maxi lagas ungefär 800 portioner varje vecka som 
sedan säljs i butiken. Genom att aktivt använda varor med kort 
datum från butiken har Maxi sänkt sitt matsvinn med åtskilliga 
ton varje år.

Några tips om hur du förvarar frukt och grönt …
Ananas – förvara den på mjukt underlag. 
Den kan får tryckskador av sin egen tyngd.

Grönkål, kronärtskocka, sallad och 
gräslök - förvara i tät och luftig förpack-
ning,  
exempelvis en plastpåse, med några droppar 
vatten för att förhindra uttorkning.

Gulbetor, rödbetor och rädisor – ta av 
blasten direkt, annars tas näring och vatten 
från roten. 

Gurka är känslig för både höga och låga 

temperaturer. Den kan 
lätt få köldskador, 
bli vattnig och 
mjuk i kylskåpet 
men den ska 
heller inte för-
varas i varmare 
temperatur än 
10 plusgrader.

Paprika är käns-
lig för stötar. Röda 
och gula paprikor börjar 
sina liv som gröna och byter sedan färg bero-

ende på sort och mognadsgrad. Röd paprika 
har därför ungefär hälften så lång hållbarhet 
som grön. Förvara paprikan svalt.

Svamp förvaras bäst i papperspåse. 
Förvara inte svamp i rumstemperatur, då 
håller den sig inte mer än en halv dag. 

Tomat är känslig för kyla och får en 
mer framträdande smak om den förvaras i 

rumstemperatur.

Har morötterna blivit mjuka – lägg dem i 
kallt vatten så återfår de sin spänst.

• Även mindre mängder mat, som pasta och 
 ris, är värt att frysa in. Lägg i en burk 
 eller plastpåse och fyll sedan på med mer 
 efter hand.

• Tråkiga ostkanter kan rivas och frysas in 
 och användas till gratäng, paj eller pizza.

• Gör en plockmåltid av många små rester.

• Använd rester till en omelett – det mesta 
 funkar, till exempel kokt potatis, pasta 
 eller ris, överblivet kött, smörgåsmat som 
 börjar bli gammal och skrumpna grönsaker.

• Skrumpna grönsaker – exempelvis paprika, 

morötter, broccoli - går utmärkt att ha i kött- 
färssås, gryta, gratäng, paj eller soppa.

• Gör en fruktsallad av frukt som börjar bli 
 gammal eller frys in frukten och använd  
 till smoothie.

… Och minskar matsvinnet

Se resterna som en bonus! Överbliven mat är perfekt till en matlåda eller en ny maträtt, säger Maxi-kockarna Chris och Emil.

Källa: Livsmedelsverket

”Lukta,  
smaka och titta  

på maten innan du 
bestämmer dig för 

att kasta den”



24 februari   
Bokrean – årets bokfest drar igång

8 mars  
Internationella kvinnodagen

12 mars    
Alla korvars dag

20 mars   
Vårdagjämning

25 mars   
Långfredag och  
Våffeldagen

26 mars     
Påskafton

27 mars   
Påskdagen och  
sommartiden börjar

3 april    
Kärlekens dag

9 april   
Surdegsdagen

Aktivitetskalender

Effektivare butik 
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krymper priserna
Normalt brukar ju priserna gå upp. Men på ICA Maxi i Motala 
är det tvärtom – där krympte priserna på över 4 500 varor  
i januari.
 – När våra effektiviseringar ger resultat kan vi också 
sänka priserna. Man skulle kunna kalla det här för återbäring 
till kunderna, berättar butikscheferna Annette Linder och 
Krister ”Putte” Pettersson.

ICA MAXI I MOTALA har de senaste åren gjort stora insatser 
för att effektivisera och bygga om butiken. I höstas gjordes en 
miljoninvestering, bland annat i nya energisnålare frysar. 
 – Vi satsar hårt på energieffektivisering, men prissänkningen 
är också ett resultat av den miljoninvestering vi gjorde under 
hösten i butiken. Vi fick ju en hel del frågor om vår ombyggnad, 
men nu kan vi se att den gav resultat i form av högre effektivitet 
och en rationellare hantering i butiken. 

Att driva en livsmedelsbutik kräver stora mängder energi. Kylar 
och frysar står för ungefär hälften av en butiks elanvändning, 
samtidigt som andelen kylda och frysta varor ökar hela tiden.
 – När butiken blev Svanen-märkt fick vi verktyg och kunskap 

om hur vi kunde sänka vår energiförbrukning, säger Krister 
”Putte” Pettersson. Det har resulterat i en rad åtgärder, som att 
ugnar och andra storförbrukare startar vid olika tider. Men vi 
sparar också 150 000 kilowatt varje år på vår belysning.

Elen närproduceras
Och större delen av delen av den el som förbrukas i butiken är 
närproducerad av vindkraftverk som står mellan Motala och 
Vadstena. I mitten på januari fick kunderna se ett konkret resul-
tat av det arbetet när priserna på över 4 500 varor sänktes.
 – Lägre energiförbrukning är inte bara en vinst för miljön, 
det betyder också lägre kostnader för oss, förklarar Annette 
Linder.  

Och det vill vi ge tillbaka till våra kunder med en långsiktig satsning 
som sänker hushållens kostnader. 

Prissänkningen, eller de krympta priserna, har gjorts på alla slags varor 
utom färskvaror som kött och grönsaker.
 – Vi vet att våra kunder efterfrågar bra mat till bra priser så den här 
sänkningen som vi gjort nu är inte tillfällig. För oss är det självklart viktigt 
att vi håller låga priser utan att det går ut över kvalitén på maten i butikerna.

Och på frågan om ICA Maxi i Motala kommer att komma tillbaka med 
ytterligare prissänkningar svarar ”Putte” och Annette:
 – Det vore jättekul om vi kunde göra det, kunderna gillar ju att vi 
sänker priserna. Och det gör vi också.

Grattis Icander, som  
fyller 45 i år!
1971 lanserades ICA sitt superbiträde ICAnder på nytt.  
Tillsammans med sin fru MonICA blev ICAnder kanske  
Sveriges mest igenkända reklamfigurer och levde kvar en bit  
in på 1980-talet. Tillsammans, eller själva, syntes de överallt  
i landets ICA:s butiker.
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ICA-klassikern ingår samma 
grenar som i En svensk 
klassiker och ger deltagarna 
möjlighet att avverka de fyra 
tävlingarna i anslutning till 
att Vätternrundan, Lidingö-

loppet, Vansbrosimmet och Vasaloppet 
avgörs. 
 – Men istället för att cykla runt Vät-
tern eller springa de tre milen i Lidingö-
loppet på en dag får du lite längre tid på 
dig. De 30 milen i Vätterundan ska du 
klara av på nio veckor och de tre övriga 
loppen har du sex 
veckor på dig att 
genomföra, berättar 
Ulrika Johansson, 
som kommer att 
fungera som lokal 
klassikercoach i 
Motala och för sina 
arbetskamrater på 
ICA Maxi i Motala.

 – Och givetvis 
kan du göra alla 
momenten på hem-
maplan. När det gäller cyklingen kan du 
lägga ihop hur mycket du cyklar varje dag 
för att klara av det momentet.  När det 
är dags för Lidingöloppet under hösten, 
behöver du inte springa tre mil, du kan 
lika gärna gå om du vill det.

Sätta upp mål
Utgångspunkten för ICA-klassikern är 
att få fler att komma igång och börja röra 
på sig.
 – Att sätta upp mål för sin motion och 
göra det ihop med andra är ett bra sätt 

att komma igång. När man väl kommit 
igång att motionera så börjar man också 
tänka på vad man äter. Träning och kost 
går hand i hand. Att cykla till jobbet är 
ett smidigt sätt att komma igång med sin 
träning som också är bra för miljön. 

Den som vill vara med i ICA-klassikerna 
laddar hem en app till sin telefon och 
i appen bokför man sedan hur mycket 
man cyklat, sprungit, gått, simmat eller 
åkt skidor. För den som vill kommer ICA 
Maxi i Motala att bjuda in till träffar 

under ”klassiker-året” 
med träningstips och 
annat.

Hela Maxi gympar?
 – Vi håller nu på att 
planera hur vi ska lägga 
upp våra aktiviteter 
här i butiken. Finns det 
intresse så kanske vi 
kan vara med och leda 
träningsgrupperna. 
Men träffar kommer vi 
att ha där du kan träffa 

en träningscoach som kommer med tips 
och råd på hur man bäst genomför de fyra 
loppen.

Ulrika hoppas också att hon ska få med 
sig sina jobbarkompisar på att ta ICA-
klassikerna. På Maxi i Motala finns redan 
en ganska stor grupp som tränar på olika 
sätt.
 – Vi är väl ett 20-tal i alla fall som 
tränar på olika sätt. Men jag hoppas att vi 
blir fler som tar ICA-klassikern. Kanske 
kunde vi samla alla 120 på hela företaget 

TEMA MÅ BRA

Bli en  
klassiker
i din egen takt
Sugen på att göra klassikern? Men det kanske 
känns tufft att cykla de 30 milen runt Vättern? 
Eller åka nio mil skidor i Vasaloppet på en dag? 
Då kan ICA-klassikern vara ett alternativ.

ICA-klassikern
Startup-paket 1, 4 750 kr

Möte med Klassikercoach
Under ett uppstartsmöte med extra fokus på Lidingöloppet ges följande information:

Om hela ICA-Klassikern
• Vad som ska göras tillsammans, hur det kommer att fungera och varför.
• En kort introduktion till samtliga lopp som ingår i ICA-Klassikern.
• Information om träffarna, en träff ca 12 veckor före slutdatum i varje lopp. 
• Periodisering - vikten av att dela upp varje moment i lagom bitar. 
• Kort information om eventuell utrustning som behövs.
• Att tänka på. Alternativ, teasers, känslan av att göra loppen, träningseffekter, puls, andning,
 skador, belöningar, aktivitet för att det ska bli något, hur stavgångar man? 
• Ta det på allvar. Varför gör vi detta? Vad händer i kroppen?
• Vad kommer hända med hunger/mat? Man blir hungrigare – då gäller det att äta rätt!
• Grupper

Lidingöloppet 2015 Start-up 
Lidingöloppet är 30 kilometer långt och känt för sina jobbiga backar. ICA-klassikerns löpmoment är lika 
långt och har, om ni vill, lika jobbiga backar – eller inga alls. Löpmomentet pågår 16 augusti - 27 september

Vad vi vill förmedla:
• Vad innebär detta moment
• Träningsförståelse
• Upplägg, alternativa träningssätt
• Löpteknik, Lidingöloppskänsla
• Jämförelse av olika alternativ (t.ex. ben vid olika alt, osv)
• Vad krävs för genomförandet fysiskt, t.ex. mer ben, ”vi gör det här för att kunna göra detta”. 

Träningsprogram med:
• Grundträning, två veckor med styrkeövningar
• Löp/gångteknik, fram med höften, bra hållning,
• Loppet, fyra veckor, program för Lidingöloppet 40-60 min/vecka
• Efter loppet, aktiv återhämtning.
• Uppföljning med gruppansvarig efter lopp.

Har du frågor kontakta mig.

Med vänlig hälsning
PG Jönsson

pg@ensvenskklassiker.se
0705-748247 I

Om ICA-klassikern
Alla som har ICA-kort kan delta i ICA-klassikern. 
Startbeviset kostar 50 kronor och det kan du 
köpa direkt på webben. För att få diplomet och 
medaljen, bevisen på att du klarat av ICA-
klassikerna, har du sex eller nio veckor på dig att 
genomföra varje moment enligt följande schema:

ICA-klassikern
Startup-paket 1, 4 750 kr

Möte med Klassikercoach
Under ett uppstartsmöte med extra fokus på Lidingöloppet ges följande information:

Om hela ICA-Klassikern
• Vad som ska göras tillsammans, hur det kommer att fungera och varför.
• En kort introduktion till samtliga lopp som ingår i ICA-Klassikern.
• Information om träffarna, en träff ca 12 veckor före slutdatum i varje lopp. 
• Periodisering - vikten av att dela upp varje moment i lagom bitar. 
• Kort information om eventuell utrustning som behövs.
• Att tänka på. Alternativ, teasers, känslan av att göra loppen, träningseffekter, puls, andning,
 skador, belöningar, aktivitet för att det ska bli något, hur stavgångar man? 
• Ta det på allvar. Varför gör vi detta? Vad händer i kroppen?
• Vad kommer hända med hunger/mat? Man blir hungrigare – då gäller det att äta rätt!
• Grupper

Lidingöloppet 2015 Start-up 
Lidingöloppet är 30 kilometer långt och känt för sina jobbiga backar. ICA-klassikerns löpmoment är lika 
långt och har, om ni vill, lika jobbiga backar – eller inga alls. Löpmomentet pågår 16 augusti - 27 september

Vad vi vill förmedla:
• Vad innebär detta moment
• Träningsförståelse
• Upplägg, alternativa träningssätt
• Löpteknik, Lidingöloppskänsla
• Jämförelse av olika alternativ (t.ex. ben vid olika alt, osv)
• Vad krävs för genomförandet fysiskt, t.ex. mer ben, ”vi gör det här för att kunna göra detta”. 

Träningsprogram med:
• Grundträning, två veckor med styrkeövningar
• Löp/gångteknik, fram med höften, bra hållning,
• Loppet, fyra veckor, program för Lidingöloppet 40-60 min/vecka
• Efter loppet, aktiv återhämtning.
• Uppföljning med gruppansvarig efter lopp.

Har du frågor kontakta mig.

Med vänlig hälsning
PG Jönsson

pg@ensvenskklassiker.se
0705-748247

11/4-5/6 – ”Vätternrundan” - dela upp de 30 milen precis som vill under perioden. Har 
du ingen cykel kan du gå, spinna eller motionscykla.

25/7-4/9 – ”Vansbrosimmet” – under perioden ska du sammanlagt simma 3 kilometer. 
Den som vill kan paddla kajak eller ro i roddmaskin. 

24/10-11/12 – ”Lindingöloppet” – loppet är känt för sina krävande backar.  
I ICA-klassikern kan du välja lättare terräng för dina 3 mil och göra det i din egen takt.

23/1-3/3 2017 – ”Vasaloppet” – 90 kilometer skidåkning på sex veckor som kan bytas 
mot samma sträcka på rullskidor, inlines, skridskor eller stavgång.

Ska du ta  
ICA-klassikern?

Henrik Elofsson:
– Det hade jag kunnat tänka mig om 

mina knän höll för cykling. Jag är grymt 
imponerad av alla som cyklar Vättern-
rundan, men jag försöker hålla igång 

med att springa en mil i veckan istället.

Pernilla Brander:
 – Det är väl lika bra att jag satsar på det, 

annars kommer jag väl aldrig i gång!

Elinor Bard:
– ICA klassikerna är ett bra initiativ, att börja 
motionera är aldrig fel, det mår alla bra av. 

Men det är inte riktigt min typ av träning, jag 
kör aerobics och styrketräning. 

Janette Sjöholm:
_ Jag ska försöka vara med. Men jag är 
lite osäker på hur det går med simning-
en, men det är väl bara att kämpa sig 
igenom även om det är 3 kilometer.  

”Att sätta upp mål  
för sin motion och  
göra det ihop med  

andra är ett bra sätt  
att komma igång.”
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Mer grova grönsaker, mer naturlig mat och und-
vik socker. Det är tre enkla sätt att äta nyttigare.

 – MER KOMPLICERAT ÄN SÅ ÄR DET INTE att 
börja äta nyttigare, säger dietisten Evelina Järvinen, som är 
en av de dietister som finns på ICA Maxi i Motala för att 
hjälpa kunderna att göra bra val för en hälsosammare livs-
stil och äta en mer varierad kost.

Sedan i september har kunderna kunnat träffa Evelina 
och hennes kollegor en gång i månaden och få personlig 
matrådgivning. Och den vanligaste frågan hon får är: vad 
ska jag äta?
 – Det är ju inte så lätt att svara på den frågan, vad du 
ska äta för att må bra är personligt. Men tre enkla tips för 
att äta bättre är att äta mer grova grönsaker som rotfrukter, 

broccoli och bönor. Äta mindre processad mat och 
undvika socker. Det är väldigt mycket socker i mat 

som vi inte tänker på. Så titta på innehållsdekla-
rationen, säger Evelina.

För att göra det lättare för kunderna att välja 
hälsosam mat finns märkningen ”Dietistens 
Val” på livsmedel som är ett extra bra val för 
hälsan. Dietistens Val är livsmedel med mer 

fullkorn, kostfiber, bättre fettkvalité, mindre 
socker och utan onödiga tillsatser.

Dietistens val
Livsmedel med mindre socker och salt, 

mer kostfi ber och fullkorn, utan 
onödiga tillsatser och med 

bättre fettkvalité.

ICA MAXI
DIETIST

Personlig matrådgivning

ICA MAXI
DIETIST

Personlig matrådgivning

Evelina Järvinen är en av de dietister som finns på ICA Maxi i 
Motala varje månad för att hjälpa kunderna med att göra ett 
hälsosammare matval.

Träning bränner kalorier och ger bättre kondition. Men det gäller att äta rätt också.  
För den som vill ta en paus från pasta och potatis blir alternativen allt fler. De senaste 
åren har bulgur och couscous blivit vardagsmat. Men har du testat teffkorn och  
amarant? Två riktigt goda hälsogryner!

Produkt 
fakta
26,90:-  
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Vad ska  
   jag äta?

Dietisten har svaret 

Dietistens val – ett nyttigare val
Dietistens Val är livsmedel med mer fullkorn, 
kostfiber, bättre fettkvalité, mindre socker 
och utan onödiga tillsatser.  Här är några ex-
empel på vad olika livsmedel som är märkta 
med Dietistens val innehåller.

Mjukt bröd
Brödet är nyckelhålsmärkt och innehåller per 
100 g: socker högst 5 g, kostfiber mer än 6,5 
g, fullkorn: minst 50 % av torrvikten, fett 
mindre än 7 g och natrium högst 0,5 g.

Müsli och flingor 
Müsli/flingorna är nyckelhålsmärka och 
innehåller per 100 g: socker högst 7 g, kost-

fiber minst 6 g, fullkorn minst 50 % och fett 
mindre än 7 g.

Mejeriprodukter
Följer reglerna för nyckelhålsmärkning. Inne-
håller totalt mindre fett och mindre mängd 
mättat fett än motsvarande standardprodukt. 
Mjölk, fil och yoghurt innehåller D-vitamin, 
inget tillsatt socker och är utan onödiga 
tillsatser.
 
Nötter 
Är ett bättre alternativ jämfört med chips 
och godis, har inga onödiga tillsatser och 
innehåller omättat fett.

Visste du att…
…att vårt ekologiska sortiment 
växer hela tiden och att vi nu har 
ungefär 80 varor i  sortimentet  

på frukt- och grönsaks- 
avdelningen!
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I DAG, TRE ÅR SENARE, bor 22-årige 
Murad Huru och hans familj i Motala. Han 
läser in svenskt gymnasium på Komvux 
och är en av fyra nyanlända som har fått 
praktikplats på Ica Maxi i Motala genom ett 
samarbete med arbetsförmedlingen.
 – När jag kom till Sverige tänkte jag att 
jag ville plugga och jobba, och jag tänkte att 
det skulle vara roligt att jobba i affär. Så det 
här känns jättekul, säger han och skrattar.

Murad Huru skrattar mycket. Han skrattar 
när han berättar att han gillar allt vatten i 
Motala, att han vill bli tandläkare och att 
han älskar fotboll. Men när han berättar om 
Aleppo, staden där han föddes och växte 
upp, blir han vemodig. Aleppo är Syriens 
största stad och har drabbats hårt av kriget. 
I dag är mycket av staden sönderbombad.
 

– Aleppo kommer alltid att vara vacker i 
mina ögon, säger han. Det är en 12 000 år 
gammal stad och jag saknar den hemskt 
mycket. 

Innan kriget kom till 
Aleppo, innan de där 
bilarna körde upp och 
började skjuta utanför 
skolan en dag för tre år 
sedan, var Murad Huru 
på väg att forma sitt liv 
och sin framtid i Syrien. 
Han var 19 år, skulle just 
ta examen på naturveten-
skapligt gymnasium och 
tänkte bli pilot. 
 – Allt gick så fort, plötsligt var vi mitt i 
kriget. Vi visste inte ens var vi skulle hamna 
när vi lämnade Syrien. Och jag ville inte fly, 
jag ville inte lämna allt vi hade.
Via Turkiet kom Murad, hans lillebror, 
mamma och pappa till Sverige och Malmö. 
Efter några månader på Öland och ett och 
ett halvt år i Utansjö, utanför Härnösand, 
flyttade familjen till Motala. 
 –Min morbror och moster hade flyttat 
hit, så då bestämde vi oss också för att flytta 
hit, berättar Murad.  

Nu har han precis börjat sin praktik på 
Maxi i Motala. I två månader ska han och 
ytterligare tre nyanlända gå runt på olika 

avdelningar och pröva på att jobba i butik.  
Satsningen görs tillsammans med arbets-
förmedlingen och syftet är att de ska träna 
språket och få en inblick i hur det fungerar 
på svenska arbetsplatser. Går allt bra kan det 

bli både sommarjobb 
och extrajobb.
 – Det skulle 
vara jätteroligt att 
jobba extra medan 
jag pluggar, säger 
Murad och skrattar 
igen. Min högsta 
önskan är att få läsa 
vidare och bli tand-
läkare. Pilot har jag 

gett upp, det krävs 500 timmars flygpraktik 
och det kostar för mycket.

19 år gammal stod Murad Huru på tröskeln 
till universitetsstudier och en drömkarriär i 
Syrien. I dag är han 22 år och har fått börja 
om helt. Om två år har han läst in gymnasiet 
igen och därefter kan han gå vidare. Hur 
ser han på åren han har tappat på grund av 
kriget och på den framtid han fick utan att 
kunna välja?
 –Det är bara att släppa, säger han. Jag 
vill inte tänka på kriget. Jag ska kämpa för 
att skapa en bra framtid för mig här i Sve-
rige.  Människorna är så fina här. Jag trodde 
aldrig att jag skulle träffa så mycket snälla 
människor. 

E T A B L E R I N G S U P P D R A G E T   Foto Björn Spjut 13TEMA MÅ BRA12

ny framtid  
Murad bygger

Murad Huru hade förberett sin slutexamen i gymnasiet i två år. En dag när han kom till 
 skolan för att skriva ett av slutproven, körde flera bilar upp vid skolan. Sen började skjutandet.
 – När pappa såg det på tv:n bestämde han att jag inte fick gå till skolan mer.  
Fyra månader senare lämnade vi Syrien.

– När jag kom till Sverige 
tänkte jag att det skulle vara 
roligt att jobba i affär. Så 
det här känns jättekul, säger 
Murad som nu praktiserar 
på ICA Maxi i Motala.

”Allt gick så  
fort, plötsligt var  
vi mitt i kriget”

  i Sverige

Annette Linder introducerade Murad, XXX, XXX och XXX före de började sin 
praktik på de olika avdelningarna i butiken.
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VAR DU EN av dem som lovade att sluta 
röka när klockan slog tolv på nyårsnatten? 
Eller känner du att det är dags för en häl-
sosammare livsstil i väntan på våren? Ulla 
Karlsson och Malin Staf på Apotek Hjärtat 
ger professionell rådgivning om allt från 
rökavvänjning till värk, allergier, förkyl-
ningar eller hudvård (se faktaruta).  Och de 
möter många som kommer till apoteket och 
vill ha råd om just rökstopp.
 – När man har bestämt sig för att sluta 
är det bra att bestämma ett datum en bit 
bort, någon vecka eller två, säger Ulla 
Karlsson, apotekschef på Apotek Hjärtat. 
Då blir man mentalt förberedd på att sluta 
röka. Det är viktigt. 

Trappa ned
Tiden fram till det bestämda datumet ska 
man använda till att börja trappa ner, men 

också se över i vilka situationer man röker 
och hur man kan förändra sina vanor. 
 – Rökning handlar mycket om vanor, 
säger Malin Staf. Fundera på om varje 
cigarett verkligen smakar gott. Tänk också 
igenom vilka tillfällen du alltid tar en 
cigarett och förbered dig på att ändra de 
situationerna. Om du alltid röker när du 
väntar på bussen, ta en promenad till nästa 
hållplats i stället.

För den som får abstinens finns det också en 
rad produkter som kan hjälpa – bland an-
nat plåster, tuggummi, tabletter och spray. 
Exakt vad som passar skiljer från person till 
person. Där kan Ulla, Malin och de andra ge 
individuella råd i butiken.
 – För en del kan det till exempel vara bra 
att använda både plåster och tuggummi, 
säger Ulla Karlsson. Ett nikotinplåster ger 

samma nivåer av nikotin hela tiden.  
Då kan man stilla ett plötsligt sug med  
ett tuggummi. 

Bredare rådgivning
Fler och fler kunder vänder sig till apote-
ket för rådgivning, inte bara när det gäller 
läkemedel. 
 – Allt fler är intresserade av sin hälsa.  
Det har ökat kraven på oss och breddat vår 
rådgivning, säger Ulla Karlsson. Vi har till 
exempel några medarbetare som är väldigt 
duktiga på hudvård. De kan ge råd om 
rengöring och ansiktskrämer. 
 – Det ingår i vår utbildning att ge råd,  
så det är bara att komma in och sätta oss 
på prov!

Vill du sluta röka? På Apotek Hjärtat får du professionell rådgivning av Ulla Karlsson, Malin Staf och deras kollegor om allt från rökavvänjning till 
värk, allergier, förkylningar eller hudvård. 

Motalas första

– Har man två barn så är 
det smidigt att handla på 
nätet, att man kan hämta 
matkassen här gör det 
ännu smidigare, säger  
Kristin Edepil när hon 
hämtar veckans mat- 
kasse i drive thrun på  
Maxi i Motala.

Inne på Maxi är det febril aktivitet under måndagar, 
som är den stora dagen för alla kunder som handlar 
sin matkasse via nätet. Sakta men säkert fylls kyl-
rymmet på där kassarna förvaras tills det är dags 
för kunderna att hämta. En del hämtar i butiken, 
men många får sina varor levererade direkt till bilen 
via drive-thrun.
 – För min del är det första gången jag köper 
Veckans matkasse via nätet. Men jag är nästan sä-
ker på att jag kommer att fortsätta. Det här sparar 
mycket tid på. Med Veckans matkasse får jag också 
hjälp med att planera veckans mat, det tycker jag är 
bra, säger Kristin.

Kön är lång
Om du varit på Bråstorp framåt kvällen kanske du 
själv har sett bilarna som står utefter långsidan på 
ICA Maxi. För varje vecka blir det fler och fler bilar. 

Strax före årsskiftet öppnades Motalas första drive 
thru-service, där kunderna inte ens behöver lämna 
bilen för att hämta sina varor.
 – Kunderna har frågat efter den här lösningen 
och vi visste att det skulle finnas ett intresse. Men 
att det så snabbt skulle bli så populärt har varit en 
positiv överraskning, säger Bobban Johansson, som 
jobbar med onlinehandel.

Sedan några år har ICA Maxis kunder kunnat 
handla sina varor via nätet. Kunden har sedan kun-
nat välja mellan att få varorna levererade direkt hem 
till sig eller hämta färdigplockade kassar i butiken.
 – Att handla via nätet är ett smidigt sätt för både 
företag och privatpersoner. Får vi beställningen före 
23.00 på kvällen kan varorna hämtas här i butiken, 
i vår drive thru eller få dem hemkörda till dörren 
dagen efter. 

Kristin Edepil är en av många kunder som gillar att får varorna levererade direkt till bilen.

Proffsråd
för rökstopp

Att sluta röka handlar om att bestämma 
sig och vara motiverad. Det är ett par 
tydliga råd Ulla Karlsson och Malin Staf 
brukar ge dem som kommer till  
Apotek Hjärtat och vill ha hjälp med 
rökanvänjning.

Så skyddar du din hud
Kyla, vind och torr inomhusluft under vintern är inte hudens bästa  
vänner. Här är några tips på hur du kan skydda dig:

• Duscha helst kvällen före om du ska vara i pulkabacken eller skidspåret 
 hela dagen. Då bevaras hudens egna fetter och fukt. Huden behöver 
 extra näring vintertid. 

• Använd en dag- och nattkräm som inte bara innehåller fukt utan också 
 fett.  Vintertid är huden inte van vid stark sol, skydda läpparna med cerat 
 och ansiktet med solskyddskräm.

• Smörj in dig en stund innan du går ut, då hinner krämen tränga in i huden  
 ordentligt. 

drive thru-butik



Maxis kunder stöttar mjölkbönder

 – Den extra kronan som våra 
kunder betalar för mjölken är frivil-
lig. När kampanjen drogs igång 
trodde vi nog att fler skulle avstå. 
Men knappt ingen har gjort det.  
Vi har bara fått positiva reaktioner, 
det finns ett stort engagemang bland 
våra kunder för mjölkbönderna, 
säger Cecilia Jern, som är försälj-
ningschef för färskvaror.

De 200 000 kronor som Maxis kun-
der bidraget är en del av kampanjen 
Mjölkkronan. Den drogs igång av 
ICA och Lantbrukarnas Riksförbund. 
LRF, i höstas och avslutas i mars. 
Målet för insamlingen är satt till 
100 miljoner kronor. 

Under de första fyra månaderna har 
ICA:s kunder i landet sammanlagt 
bidragit med 55 miljoner kronor 
och pengarna går direkt till Svenska 
mjölkbönder. Till den extra krona 
som kunderna bidrar med – kronan 
är inbakad i priset på all mjölk från 
Arla, men också i priset på ICA:s 
egen mjölk och ost - lägger ICA 
centralt 25 miljoner kronor.  
 –Nu är den en månad kvar av 
kampanjen. Tittar man på det resul-
tat som vi nått de tidigare månader-
na så ska det inte vara omöjligt att 
vi når 300 000 kronor här i butiken, 
säger Cilla.

Sammanlagt har Maxikunderna skänkt knappt 200 000 
kronor till de svenska bönderna. 

Responsen från kunderna på kampanjen Mjölkronan har varit minst sagt positiv 
på ICA Maxi i Motala. – Nästan ingen avstår från att bidra med extrakronan till de 
svenska mjölkbönderna, säger Cecilia Jern.

Visste du att… … att våra Sydafrikanska vindruvor från Newgro farm hjälper kvinnor till eget företagande och fördelar marken mer rättvist? 
Målet för ICAs hållbarhetsarbete är att stärka lokal utveckling, mindre fattigdom och ett mer långsiktigt hållbart jordbruk.

Hela långa vintern har vi längtat efter de första 
blommorna, och snart är de nog här. Men varför 
inte tjuvstarta våren med en lyxbukett från 
Rydells blommor till påsk?

Kan du namnen på följande tre blommor så har du 
chansen att vinna en rejäl bukett för 399 kronor. 
Vi lottar ut sammanlagt fem buketter. Vi vill ha 
ditt svar senast den 16 mars. Buketten kan du 
hämta under vecka 12 – lagom till Påsk! 

Talongen lämnar i förbutiken på ICA Maxi Motala 
eller skickar till ICA Maxi Stormarknad, 591 29 
Motala – märk kuverten med ”Tjuvstarta våren”. 
Vinnare meddelas per telefon och på ICA Maxi 
Motalas Facebook-sida.

Namn: Tel.nr

TJUVSTARTA VÅREN!

Namn på blomman

Namn på blomman

Namn på blomman


