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Blommor behöver kärlek • MAIF vände trenden • Vinn en spa-dag

Therese tipsar  
om bästa buffén

Maxi har 
spring i benen



Välkommen till ICA Maxi i Motala hälsar Willy, Putte, Stefan och Thomas  
med personal.

Den schyssta butiken
Som kund möter du varje dag resultatet av många, 
många människors arbete i vår butik. Och på Ica 
Maxi i Motala är vårt mål att det ska vara ett schysst 
möte. Med det menar vi att vi vill vara en butik med 
sunda, hyggliga värderingar – i allt från vårt eget  
bemötande till vår syn på arbetsvillkor, miljö och 
etik. Även hos våra leverantörer.

En grundstomme i vår filosofi på Ica Maxi i Motala 
är att satsa på det lokala. Det tycker vi är schysst. 
Vårt mål är att samarbeta med lokala leverantörer i 
möjligaste mån, för att ge vårt bidrag till det lokala 
näringslivet och ge dig som kund en möjlighet att 
välja närproducerat.

Många av våra varor produceras trots allt någon  
annanstans i världen och där driver Ica ett omfattande 
arbete för att se till att alla medarbetare i produktio-
nen har acceptabla arbetsvillkor. Vårt sortiment av 
Fairtrade-produkter ökar också stadigt, för dig som 
aktivt vill välja den sortens produkter.

Vi försöker också göra vårt för att lämna en bra 
värld efter oss. Exempelvis ska vi precis skriva avtal 
om att köpa förnybar el direkt från ett lokalt vind-
kraftverk. Det kan du läsa mer om i det här numret 
av Handplockat.

I detta nummer hittar du också massor av läsning 
inför sommaren. Vi lotsar dig genom årets buffé- 
fester, nyheterna på grillområdet och hur du  
skyddar dig i sommarsolen.

Glad sommar!

Handplockat produceras av ICA Maxi i Motala  
Distribution: med Motala & Vadstena Tidning. 
Text och projektledning: Granit PR & kommunikation, Motala.  
Formgivning: Göta Kommunikation, Motala. 
Foto: Petter Blomberg, Björn Spjut. 
Tryck: Danagårdhs Litho, Motala.

ICA Maxi Motala har  
Svanen-certifieringsnummer: 379059 
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Matvaran sparar 

tid i Högby

Utflykts- 
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Mattallrik 
flowermix 

23cm 12-pack 
29.90:-

Vinglas 
i plast 4-pack stapelbar  
59:-

Kökshanduk 
kalas  
24,90:-

Mugg  
med lock 
engångs  
10-pack  
29.90:-

Dekorationsverktyg 
29.90:-

Plastskål 
13cm 
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1,2-liters  
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vacuvin  
199:-
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14MAIF vände på trenden

Med våren och sommaren kommer också de härliga picknick-dagarna. 
Samla ihop familjen eller kompisgänget och leta upp den vackraste gläntan. 
Sedan är det bara att duka upp. 

Så får du blommorna 
att blomma

Jenny har lärt  
sig massor

Maxi laddar  
för Broloppet

Vad behöver du  
för skydd i solen?

12 Lokal el lyser  
upp på Maxi
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Förra året sprang ett 20-tal an-

ställda på ICA Maxi Motala någon 

av de olika sträckorna på Brolop-

pet. En av dem var butikschefen 

Krister ”Putte” Pettersson, som då 

sprang fem kilometersloppet.

 – Men om det blir fem kilome-

ter i år igen eller milloppet har jag 

inte bestämt mig för riktigt ännu. 

Men någon av sträckorna ska jag 

springa, säger han.

 

 

Start och mål för Nya broloppet 

är förlagt till stadsparken i Motala. 

För den som vill springa loppet 

den 20 september kommer det att 

finnas två sträckor att välja mel-

lan, fem kilometer och milen. För 

de yngsta, upp till tolv år, finns 

det en tvåkilometersslinga. Men 

det kommer också att finnas några 

specialvarianter på lopp. En är ICA 

Klassfesten. Ett 2,5-kilometers-

lopp som är öppen för alla klas-

ser upp till årskurs sex, där de har 

chansen att vinna ett presentkort 

på 1 000 kronor till sin klassfest 

från ICA Maxi Motala eller ICA  

Supermarket.

Förra årets Brolopp mellan 
Skänninge och Motala blev en 
succé med 2 600 löpare. Nu 
hoppas MAIF att locka minst 
lika till Nya broloppet i sep-
tember. På startlinjen kommer 
ett gäng löpare från ICA Maxi 
Motala att finnas med.

Broloppet

I ur och skur tränar personalen på ICA Maxi Motala för Nya broloppet den 20 september. Och i år är målsättningen att fördubbla antalet startande. 

Patrik Karlsson:
Försöker springa några gånger 
i veckan. 
– Jag satsar på milloppet  
och jag siktar på att gå under 
45 minuter.

MOT LJUSARE TIDER!

Thomas Samuelsson på ICA Maxi Motala är en av dem 

som är med och arrangerar Nya broloppet. Han hoppas 

givetvis på en upprepning av förra årets folkfest.

 – Det vore kul om vi fick hela Motala på fötterna den 

20 september. Och man behöver ju inte springa, den 

som vill kan givetvis gå, säger han.

 

 

Alla som springer, joggar eller går i mål får en medalj, en 

snygg t-shirt och en goodiebag från loppets sponsorer.

 – Precis som förra året går banan i år över Motala-

bron. Sedan följer den Vätterns inlopp till hamnen.  För-

hoppningsvis kommer det att stå massor med åskådare 

utmed banan och se både elitlöpare och motionärer. Så 

ta chansen och utmana grannen, jobbarkompisen eller 

dig själv, säger han.

 

Och från ICA Maxi Motala kommer det i varje fall att vara 

fler löpare i årets lopp, än det var förra året.

 – 25-30 stycken borde vi väl kunna bli i alla fall, säger 

Thomas.

 

Vill du läsa mer om Nya broloppet kan du göra det på 

loppets webbplats – www.nyabroloppet.se

Åsa Andersson:
Tränar sex dagar i veckan och 
hon tränar varierat; crosstrain-
ing, simmar, löper och springer.
– Troligen blir det milloppet, 
men jag har inte satt någon 
tid för det, jag är glad om jag 
klarar det på 56-58 minuter. 

Göran Olsson:
Är ICA Maxi Motalas egen 
”elitmotionär” som har åkt 
Vasaloppet inte mindre än 16 
gånger.
– Jag vet inte om jag ska 
springa, jag är inget vidare på 
det. Men ska jag springa blir det 
milloppet och jag kanske ta mig 
runt på 55-56 minuter.

Kycklingar

Under påsklovet var det öppet hus i bageriet på ICA Maxi 

Motala för alla barn som ville göra sig en egen påskkyck-

ling. Konditorn Sandra Kumlin och hennes kollega Nelly 

Karjalainen hade gjort i ordning en rejäl mängd choklad-

bollssmet och hällt upp gulfärgade kokosflingor i en burk.

Stundtals var det trångt runt bakbordet på ICA MAXI Motala när konditorn 
Sandra Kumlin (i mitten) visade både barn och vuxna hur man kan göra sin 
egen påskkyckling av chokladbollssmet.

Lova och Alvin Wiklund rullade smeten innan…

Träning i ur  
  och skur för på löpande band

…det var dags att doppa  
den i gulfärgad kokos.

Kelly Vilund fick lite hjälp av Sofie  
Davidsson med att göra sin påsk-kyckling.

Folkfest i stadsparken

Utmana dig själv
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Vill du ha fina blommor, ge dem kärlek. Det är det enkla 
rådet från Anders Karlsson på Rydells blommor, som är 
ICA Maxi Motalas nya leverantör av blommor.
 – Jag tänker på mina blommor på samma sätt som 
jag tänker min fru – ger jag kärlek, får jag kärlek tillbaka. 
Och mina blommor blommar alltid väldigt mycket,  
säger Anders Karlsson.

Under fem minuter fick ungdomarna presentera sig för 
företagen. För fyra av dem ledde det fram till fem veckors 
praktik på ICA Maxi Motala under våren.
 - Det här varit väldigt lärorikt och kul, säger en av dem,  
Jenny Norbäck.

17 maj  
Norges nationaldag

20 maj  
Speedway, Piraterna - Smederna

25 maj  
Mors dag

31 maj  
Tjällmo marknad

5 juni  
Studenten  

6 juni  
Nationaldagen

6 juni  
Minivättern

7 juni  
Tjejvättern

8 juni  
Halvvättern

13 juni  
Skolavslutning  
kommunens grundskolor

13-14 juni  
Vätternrundan

14 juni  
Kronprinsessans Victorias  
födelsedag

20 juni  
Midsommarafton

21 juni 
Sommarsolståndet

22 juni  
Sportfiskets dag

MOT LJUSARE TIDER!

Blommor

Tänk på dina blommor som du tänker på din fru 
säger Anders Karlsson på Rydells blommor. – Ger 
du blommorna kärlek, så får du kärlek tillbaka.

Sedan 2009 driver Swedbank och Spar-

bankerna, i nära samarbete med Arbets-

förmedlingen och Manpower, projektet 

Unga jobb. Under åren har företagen och 

kommunerna i bankernas nätverk skapat 

cirka 6 000 praktikplatser per år för ung-

domar. 

 

I januari samlades sju Motalaföretag och 

ungdomar till en träff i Swedbanks loka-

ler. På träffen fick ungdomarna möjlighet 

att under fem minuter berätta om sig själ-

va för företagarna. Och för flera av dem 

ledde det fram till en praktikplats under 

våren.

 

 

För ICA Maxi Motala var det ett alldeles 

utmärkt sätt att vidga sin rekryteringsbas. 

 – För oss passade ”speed-datingen” 

perfekt, vi fick möjlighet att träffa många 

ungdomar och  kunde ganska snabbt kon-

statera att vi hade möjlighet att erbjuda 

praktik för fyra av dem, säger butikschef 

Thomas Samuelsson.

 

En av de fyra var Jenny Norbäck, som flyt-

tat hem till Motala efter att ha jobbat en 

period i Norge i reception på ett kontor.

 – Den här praktiken passade mig per-

fekt. Jag gick arbetslös en månad och jag 

ville inte tappa att ha något att gå upp till, 

berättar hon.

Kul praktik
I Motala är ungdomsarbetslösheten hög. 

Jenny berättar att de flesta av hennes 

kompisar flyttat för studier eller jobb på 

andra orter. 

 – Den här praktiken har varit jättekul, 

jag har fått lära mig massor. Och det har 

också varit kul att få prova på att jobba i 

butik, det är något som jag skulle kunna 

tänka mig att fortsätta med, säger hon.

 

För ICA Maxi Motala var det självklart att 

vara med i projektet Unga jobb.

 – Det här var ett sätt för oss att ge någ-

ra ungdomar en chans att ta sig in på ar-

betsmarknaden, som vi kanske inte hade 

fått kontakt med annars. Det var också 

en möjlighet för oss att vidga vår rekry-

teringsbas. Jag tycker att det här pro-

jektet har många fördelar, säger Thomas  

Samuelsson.

Camilla Larsson var en av Jenny Norbäcks handledare under hennes praktik på ICA Maxi Motala. En 
vecka fick Jenny prova på att jobba i kassalinjen och här hjälper hon Monica Söderström som handlat.

ICA Maxis Motalas 
egen serie
När ICA Maxi Motala etablerade sig på Bråstorp 

1992 användes en serie om livet i butiken som 

marknadsföring. Under drygt ett års tid ritade 

Mikael Larsson serie-strippen, som publicerades 

i Motala och Vadstena Tidning.

Vart åker du helst på picknick?
Cilla Jern:
– Ute vid Birgittas 
udde är det väl-
digt vackert, det 
är både fin natur 
i omgivningarna 
vid Boren och så 
har platsen  
en intressant  
historia.

Nelly Karjalainen:
– Övralid. Det är 
en fantastisk ut-
sikt över Vättern, 
är det klart väder 
ser du bort till 
Karlsborg.

Tina Jensen:
– Vid Varamon 
är det mysigt, dit 
gillar vi att åka när 
det är soligt. Men 
Borenshult är en 
annan pärla.

Tina Sagle-Jarl:
– Råssnäsudden, 
där ser du hela 
Motalaviken och 
Vättern, dit gillar 
jag att åka.

Visste du att …
… att allt som du behöver för baby 

och barn numera är samlat på en 

avdelning, som ligger strax bredvid 

frukt- och grönsaksavdelningen. 

 

… att det mesta som har en sladd 

har samlats ihop på en avdelning. 

Där finns det mesta som du behö-

ver när det gäller hushållsmaskiner. 

 

 

 

 

 

 

… det gjordes 3 000 semlor på  

Ica Maxi under fettisdagen. 

 

… att ICA Maxi Motala säljer  

Östgötakött, där grisköttet kom-

mer från gårdar i Östergötland.

Rydells blommor, som ligger i Vallentu-

na, är en av Sveriges ledande specialis-

ter på blommor till dagligvaruhandeln i  

Mälardalen, Östergötland och på Got-

land. Blommorna kommer främst från 

företagets egen odling i Vallentuna och 

från lokala odlare.

 – Vi kan alltid garantera färska blom-

mor av hög kvalitet och vi levererar dag-

ligen färska blommor till våra kunder, be-

rättar Anders Karlsson.

 

Sedan millennieskiftet har det skett en 

gradvis förändring av blomstermark-

naden. Tidigare skedde försäljningen  

uteslutande från blomsteraffärer. Men 

idag har tillgängligheten blivit enormt 

mycket bättre.

 – Numera köper du blommor med sam-

ma höga kvalitet i dagligvarubutiker som i 

blomsteraffären, menar Anders Karlsson.

 

 

Även om utbudet är gott och kvaliteten 

är hög i affären så  gäller det att sköta 

om sina blommor hemma också. Teo- 

rierna om bästa metoden är ungefär lika 

många som det finns blomsterköpare. 

 – Men det är inte så komplicerat att 

sköta om sina blommor bra. De ska ha  

lagom med vatten och ibland lite göd-

ning, det handlar om sunt förnuft. Sedan  

 

 

 

 

 

 

räcker det med kärlek för att det ska bli 

riktigt bra. Jag ger mina blommor mas-

sor med kärlek – och jag har alltid väl-

digt fina blommor.  Är du osäker på hur 

du ska sköta dina blommor finns en bra 

hjälp på vår hemsida, där finns skötsel-

råd för alla växter som vi säljer, berättar 

Anders Karlsson.

 

Läs mer på www.rydells.se

behöver kärlek
chansen

Aktivitetskalender

Jenny fick

Foto Petter Blomberg

Inte så komplicerat

”Speed-dating”
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Sommartider är buffétider. Student, skolavslutning, midsommar eller sommarfest 
i trädgården. Buffén fungerar alltid och du fixar den med enkla medel.

En stor och välsmakande buffé är ett 

enkelt sätt att bjuda på fest. Det mesta 

kan stå klart i förväg och som värdfolk 

hinner man umgås med gästerna. Och 

det går att göra det relativt enkelt för 

sig när man ska bjuda på buffé. Varför 

inte satsa på att göra ett par favoriträt-

ter själv och botanisera i delikatesshyl-

lorna när det gäller resten?

Anna Korall och Therese Persson jobbar 

i kallskänken och delikatessavdelningen. 

De har bråda dagar när sommarsäsongen 

närmar sig, särskilt inför studenten. Och 

de tycker att buffé är bra bjudmat.

 – En stor fördel med att bjuda på 

buffé är att det oftast fungerar för alla, 

säger Anna. Den som inte gillar allt, kan 

alltid hitta något som passar bland rät-

terna. Chansen att lyckas tillfredsställa 

alla gäster blir så mycket större.

 

En bra buffé ska vara varierad. Någon 

eller ett par rätter bör vara lite mer mät-

tande och de kan kompletteras med en 

grönsallad, en eller flera grönsaksrätter 

och några inslag av kött och fisk. Utöver 

det är bröd och ost givna på en buffé. 

När man sätter ihop en buffé är det 

också bra att tänka på att få med olika 

färger, gärna något varmt inslag och en 

bra balans mellan små, lätta rätter och 

lite mer kraftiga. 

 – Exakt vad man väljer beror på vad 

man själv gillar och vilken typ av gäster 

man räknar med, säger Therese. Är det 

flera vegetarianer kanske man utökar 

de gröna inslagen, är det många stor-

ätare kan man satsa på en extra paj.

En bra bas i en buffé är en potatissallad, 

pastasallad eller bulgursallad. Till det 

kan man lägga ett par-tre rätter av kött 

eller fisk. Kallskuret är alltid uppskattat, 

gärna i kombination med något varmt 

som exempelvis kycklingspett.

 – Rostbiff är ju vanligt på buffé, sä-

ger Anna. Men vill man ha något annat 

finns det massor av goda skinkor och 

annat kallskuret att välja på. Det finns 

olika varianter av prosciutto, italiensk 

lufttorkad skinka. Och själv tycker jag 

att en stark italiensk salami är gott.

En riktigt god och matig sallad hör hem-

ma på en buffé. Men våga släppa taget 

om tomaten och gurkan. Färsk spenat, 

morot hyvlad på längden, blomkål, avo-

kado, paprika och sockerärtor blir färg-

rikt och gott.

 – Sedan är det alltid trevligt med 

en eller ett par grönsaksrätter på buf-

fébordet, säger Therese. Man kan till 

exempel smörsteka sparris och hyvla 

lite parmesan över eller grilla paprikor 

i ugnen och fylla med en blandning av 

getost och creme fraiche. 

Vill man ha mer som mättar, är paj bra 

mat som går att variera i det oändliga. 

Och osten har sin egen plats på en 

buffé, gärna både en mjuk och en hård 

dessertost.

Hur mycket går åt?
Det svåraste med en buffé är kanske att 

mängdberäkna. Med många mindre rät-

ter vill man försäkra sig om att ingen av  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dem tar slut, åtminstone inte innan alla 

har hunnit gå första varvet. Det gör att 

det oftast går åt lite mer mat, eftersom 

man inte vet vilken rätt som kommer att 

vara mest populär. 

 – Vi brukar räkna med ungefär 150 

gram kött per person och ungefär 200-

300 gram totalt av det övriga på en 

buffé, säger Therese Persson. Man kan 

nästan räkna med 500 gram mat per 

person.

 

För den som har dagarna fyllda av an-

nan planering inför den stora festen, går 

det förstås att beställa hela buffén fär-

dig. Ica Maxi i Motala har sex olika buf-

féalternativ att välja på.

 – Inför studenten har vi massor av 

beställningar på bufféer av olika slag, 

säger Anna Korall. Vi brukar sätta ett 

tak för hur många vi hinner göra, så det 

gäller att komma med sin beställning i tid.

Therese Persson och Anna Korall i delikatessen på Ica Maxi Motala kan göra bufféjobbet enklare.

Grillad paprika med getoströra 

(ca 8 bufféportioner) 

 

•	3-4	gula	och	röda	paprikor

•	1	dl	creme	fraiche	

•	150-200	g	getost

•	En	nypa	flingsalt

 

Skär paprikan i stora bitar, så  

att varje bit blir skålformad. 

Lägg bitarna upp och ned på 

en plåt och pensla olivolja över. 

Ställ mitt i ugnen och grilla ca  

15 minuter i 250 grader. Papri-

korna får gärna bli lite svarta. 

Låt svalna.

Mosa getost och creme fraiche 

och smaka av med salt. Fyll  

paprikorna med getoströran.

Färgrik sallad med mozzarella 

(ca 8 bufféportioner) 

 

•	1	påse	färsk	spenat

•	2	paprikor,	en	gul	och	en	röd

•	2	morötter

•	Ett	halvt	blomkålshuvud

•	1	paket	sockerärtor

•	2	avokado

•	1	påse	mozzarella 

 

Skär paprika och blomkål i mindre 

bitar. Skala moroten och hyvla den 

på längden med en osthyvel. Blanda 

med spenat och sockerärtor. Skär 

avokadon	och	mozzarellan	i	bitar	

och blanda ned precis före serve-

ring. Ringla över olivolja.

med enkla medel

Variera buffén

Härlig buffé

Sätt ihop din egen buffé
Här är ett förslag till buffé där du gör ett par 

rätter själv och kan köpa resten färdigt. Med 

den här grundstommen kan du enkelt byta 

ut rätterna mot andra du hellre vill ha inom 

samma kategori.

Fransk potatissallad

Västerbottenpaj

Färgrik, matig sallad

Två sorters kallskuret, 

italiensk salami och 

lufttorkad skinka

Grillade kycklingspett

Grillad paprika med 

getoströra

Tsatziki

Oliver

Surdegsbröd

Två sorters ost –  

förslagsvis brie och  

primadonna

Fruktfat med päron,  

vindruvor, sharon,  

ananas och melon.

Beställ din buffé färdig

Galija Junosova, Therese Persson, Patrik Jivegård-
Karlsson och Leif Ekholm fixar buffébeställningarna till 
studentfesten.



Efter en lång, mörk vinter är det under- 

bart att få vara ute i solen under våren 

och sommaren. Solen gör att vi mår bra 

och den ger nyttiga D-vitaminer. Men 

det gäller att vara försiktig och ta hand 

om sin hud i solen. Nu är det hög tid att 

tänka på sommarens solskydd.

 – Än så länge bör man ha hög sol-

skyddsfaktor, säger Ulla Karlsson, apo-

tekschef  på Curaapoteket. Lite längre 

fram på sommaren, när man har fått lite 

mer färg kan man minska ned till en lägre.

 

 

Vilken solskyddsfaktor man ska an-

vända beror på vilken hudtyp man har. 

Ljushåriga eller rödlätta personer med 

ljus hud, som lätt bränner sig i solen, 

behöver högre solskyddsfaktor än den 

med lite mörkare hudtyp. Barn är allra 

mest ömtåliga.

 – För barn finns det särskilt anpas-

sade solskyddsmedel. De är oftast mer 

tåliga och mer vattenresistenta.

Det allra bästa skyddet mot solen är 

kläder och skugga. Riktigt små barn 

bör inte vistas i solen utan att skyddas 

med kläder, solhatt och skugga. 

 – För både vuxna och barn gäller att 

undvika att sitta i solen mellan klockan 

11 och 15, säger Ulla. Särskilt de som har 

ljus och känslig hud. 

Huden i ansiktet är känsligare än på 

övriga kroppen. Därför är det bra med 

en högre solskyddsfaktor i ansiktet. 

Och skulle olyckan vara framme och du 

bränner dig i solen eller får soleksem, 

kan det vara skönt med en kylbalsam 

eller en kräm som lindrar klåda.

 

 

Hur ska man då smörja in sig med sol-

krämen? Det är viktigt att inte använda 

för lite, en kupad hand fylld med sol-

kräm är lagom för en vuxen person. 

Smörj helst i två lager och massera in 

krämen noggrant. 

 – Det kan vara bra att ta en del av 

kroppen i taget och verkligen koncen-

trera sig på den delen så att man inte 

missar, säger Ulla. Särskilt viktigt är det 

att man tänker på ansiktet och axlarna 

men också ställen som nästippen och 

öronen. Hårbenan eller flinten är ställen 

många inte tänker på, men där är det 

lätt att bränna sig.
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Sedan 1600-talet har Thomas Säfströms familj 
varit lantbrukare på Högby gård mellan Motala 
och Borensberg. Så kunde det säkert ha fortsatt 
i många år till om inte Thomas fru Birgitta fått 
idén att bygga ett spa. En idé som har gett  
gården ett helt nytt liv.

För knappt femton år sedan satte Tho-

mas och Brigitta grävskopan i marken 

och började bygga den första poolen. 

Sedan dess har de undan för undan 

fortsatt att bygga ut det som idag är 

Högby Spa och Konferens med tolv 

anställda. En konferens- och spaan-

läggning med flera pooler, ett Haman-

behandlingsrum, matservering och bo-

ende med 25 bäddar.

 – Jag är inte riktigt säker på att Tho-

mas visste vad han sa ja till när jag fick 

idén att vi skulle bygga ett turkiskt Ha-

man, berättar Birgitta.

 

 

Spaavdelningen är en oas mitt i den 

östgötska myllan med allt som man kan 

önska sig för kropp och själ.  Men vägen 

dit har självklart inneburit en hel del 

jobb för Thomas och Birgitta:

 – Nu tror jag att vi har byggt färdigt 

på konferensanläggningen, jag är inte 

säker på att vi ska bli så mycket större, 

säger Birgitta.

 

Men det återstår nog att se. Spa- och 

konferensanläggningen är ett av de tre 

ben som Birgitta och Thomas företag 

står på.  De driver också lantbruket, där 

det odlas spannmål, och under vintern 

har de rustat upp en lada där hundar 

kan tränas inomhus.

 – Den kan också användas till för oli-

ka sportaktiviteter, fortsätter Birgitta.

 

 

Så nog har de fullt upp makarna Säf-

ström. Ett sätt att spara tid för dem 

som bor en bit från butiken är att hand-

la via matvaran.se. Både privat och till 

företaget.

 – Jag började handla via matvaran  

när det kom igång och jag tycker att  

det fungerar bra. Jag behöver inte  

sätta mig i bilen och åka till stan för  

att handla, utan kan göra det via da-

torn. Och där har jag tillgång till precis 

samma sortiment som finns i butiken.

 

Birgitta tycker också att det är smidigt 

att hon får en avisering ungefär när hon  

får sina varor levererade till dörren i 

Högby.

 – Det enda jag saknar är fler leve-

ransdagar. Vi får ibland in beställningar 

med ganska kort varsel och det skulle 

självklart underlätta om vi då kunde be-

ställa via matvaran, säger hon.

 

 

 

 

 

 

 

Till Högby spa och konferens kan du 

som gäst komma över dagen eller över-

natta. Och kan välja fritt vilka behand-

lingar du vill göra. 

 – Vi har några paket att välja mellan, 

men oavsett om du kommer själv eller 

som en grupp kan du givetvis plocka 

ihop ditt eget paket från vårt utbud. 

Men det gäller att boka i tid.

 – Som det är nu är vi ganska fullteck-

nade, inte minst under helgerna.

Vilken solskyddsfaktor behöver du?
För att enkelt kunna hitta sin solskyddsfaktor har man, enligt  

EUs rekommendationer, delat in dem i följande kategorier: 

•	Lågt	skydd	för	mindre	känslig	hud	-	Solskyddsfaktor	6-10

•	Medelhögt	skydd	för	mellankänslig	hud	-	 

 Solskyddsfaktor 15-25

•	Högt	skydd	för	känslig	hud	-	Solskyddsfaktor	30-50

•	Mycket	högt	skydd	för	mycket	känslig	hud	eller	extra	 

 utsatt hud - Solskyddsfaktor 50+ 

Pollenallergi - så här gör du!

Källa: www.curaapoteket.se

Du kan behandla din pollenallergi med receptfria mediciner  

i två veckor utan att kontakta läkare. Vet du sedan tidigare  

att du är allergisk mot pollen kan du behandla själv under  

hela pollensäsongen. 

 

Allergimedicin finns som tabletter, nässpray och ögondroppar. 

Tabletterna hjälper oftast mot lindriga besvär från ögon samt 

klåda i näsan och rinnsnuva. Effekten kommer ofta inom en 

timme och du behöver bara ta en tablett per dag. Du kan 

behöva kombinera tablettbehandling med näspray och/eller 

ögondroppar om du inte får tillräcklig effekt. Ögondroppar  

ger snabb effekt ofta inom 15 minuter. Har du nästäppa och 

inte får lindring när du använder antihistamintabletter, kan du 

kombinera behandlingen med kortison-nässpray som har bra 

effekt mot nästäppa. 

 

Vill du veta mer om hur du kan lindra dina pollenbesvär?  

Fråga oss på Cura-apoteket.

Den första riktiga vårvärmen har redan 
kommit och nu är solens strålar starkare än 
någonsin. Solen är underbar, men tänk på 
att skydda din hud ordentligt i sommar.

gav gården nytt liv

Spa

Skydda din hud i

sommar

Färdigbyggt

Paket för alla

Välj rätt skydd

En kupad hand

Matvaran spar tid
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Butikschefen Krister ”Putte” Pettersson är ICA Maxi 
Motalas egen ”energi-jägare”. För att minska miljö-
belastningen jobbar han på olika sätt för att minska 
energianvändningen i den drygt 9 000 kvadrat-
meter stora butiken. Ett led i arbetet är nu att ICA 
Maxi Motala börjar köpa lokalproducerad el från 
vindkraft.

 – Vi ska börja köpa en miljon 

kilowattimmar per år från ett vind-

kraftverk som finns mellan Motala 

och Vadstena. Men på sikt hoppas 

vi kunna köpa mer lokalproducerad 

el från vindkraft. Det är en bra affär 

både för oss och miljön, berättar 

Krister ”Putte” Pettersson.

 

ICA Maxi Motala är precis som 

alla andra butiker storförbrukare 

av el. Arbetet med att minska för-

brukningen pågår hela tiden. I ett 

tidigare nummer av Handplockat 

berättade ”Putte” Pettersson om 

hur ICA Maxi Motala årligen sparar 

ungefär 150 000 kilowattimmar på 

elbelysningen med Watt Guard-

systemet.

 – När vi byter ut lampor så sätter 

vi upp led-lampor som drar betyd-

ligt mindre el. Lamporna gör inte 

bara butiken ljusare, utan energi-

förbrukningen minskar också vä-

sentligt, säger han.

Sprida ut starterna
Ett annat sätt att få ned butikens 

elförbrukning är att få bort effekt-

topparna genom att se till att inte 

alla storförbrukarna av el startas 

samtidigt.

 – Vårt mål är att vi inte ska öka 

vår energianvändning, men också 

att vi ska minska vår miljöpåverkan 

genom att köpa in mer förnyelse-

bar el. Det är ett arbete som pågår 

hela tiden och vi gör det på olika 

sätt. Våra ugnar i bageriet är till 

exempel timerstyrda för att vi ska 

hålla ner våra effekttoppar. Om alla 

ugnar och annat startas samtidigt 

sticker energiförbrukningen iväg. 

Bara genom att sprida på dessa 

starter så sparar vi en hel del el, be-

rättar ”Putte”.

 

Den lokalproducerade elen från 

vindkraft som ICA Maxi Motala nu 

ska börja köpa in motsvarar unge-

fär en tredjedel av butikens sam-

manlagda förbrukning. En stor del 

av den energin går åt till att produ-

cera kyla i frysarna.

 – Det kylda  och frysta är ett 

sortiment som ständigt ökar och 

att producera kyla är dyrt. Så det 

kylda och frysta är något som vi 

ständigt har ögonen på när det 

gäller energiförbrukningen, berät-

tar ”Putte”.

 

Under året ska en del av frysarna 

på ICA Maxi Motala bytas ut.

 – Det blir moderna frysar med 

lock och det kommer att spara 

mycket energi.

Grilltider
Har du inte redan dragit fram grillen är det hög tid nu.  
Och är du sugen på att fräscha upp förrådet med nya  
tillbehör finns det massor att välja på.

Salladsbestick 
olika färger 
19.90:-

Majskolvshållare 
4-pack  
19.90:-

Salladskål 
25cm olika färger  
plast 
59:-

Hamburgerficka 
24-pack  
engångs  
19:90:-

Tallrikshållare 
till engångstallrikar 
4-pack  
49.90:-

Hamburgerpress 
svart/turkos   
Sagaform 
99:-

Lokal el från vindkraftverken mellan Motala och  
Vadstena är en bra affär för både miljön och ICA  
Maxi Motala. Krister ”Putte” Petterson ska nu börja  
köpa en miljon kilowattimmar el och han hoppas  
kunna köpa mer.

En bra affär för miljön
Lokal el

Om vindkraft i Sverige
Vid årsskiftet 2013/2014 fanns 2 663 vindkraftverk i Sverige. Under förra 

året producerade dessa vindkraftverk tillsammans 9,9 TWh el, det mot-

svarar ungefär sju procent av den totala elanvändningen i Sverige. I år tror 

branschorganisationen Svensk vindenergi att det kommer att slås ett nytt 

utbyggnadsrekord med 375 vindkraftverk som ska producera 1 000 MW el.
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Precis som i många andra fotbollsföreningar 
minskade ungdomsverksamheten i Motala AIF 
för några år sedan.
– Då bestämde vi oss för att ändra på det och 
nu tycker jag att vi har lyckats bra. Förra året 
hade vi runt 300 tjejer och killar som spelade 
fotboll hos oss, berättar Mikael Larsson, som  
är både sportchef och marknadsansvarig i 
Motala AIF fotboll.

Förra året var på många sätt ett maka-

löst år för MAIF. A-laget vann det mesta 

som de kunna vinna. Seriesegern inne-

bär spel i ettan i år och som grädde på 

moset vann MAIF också Östgötacupen 

mot IFK Norrköping.

 

Givetvis är Mikael Larsson glad över 

dessa framgångar. Men minst lika glad 

är han över att MAIF har ett lag i pojk-

allsvenskan i år. Och att ungdomsverk-

samheten ökar.

 – Kul med boll har till exempel blivit 

en kanonsuccé. Varje år har vi någon-

stans runt 100 killar och tjejer som tes-

tar att spela fotboll. Den satsningen har 

också gett resultat – nu har vi nästan 

300 ungdomar i våra olika lag, fortsät-

ter Mikael Larsson.

 

Men så har det inte alltid varit.

 – Nej, under en period tappade vi 

ungdomar. Men vi satte oss ned och 

tog fram en plan för hur vi skulle vända 

den trenden för att få fram våra egna 

elitspelare.

 

 

I arbetet med att få unga att spela fot-

boll formulerade också MAIF sin filosofi 

för ungdomsfotbollen. 

 – Barnen ska få utvecklas i sin egen 

takt. Både de som har kommit långt 

och de som utvecklas lite senare. Där-

för utbildar vi våra ledare både i fot-

bollskunskap och hur man tar hänsyn 

till barn som individer och deras olika 

utvecklingstakt.

Men i MAIF lägger man också stor vikt 

vid att lära de äldre ungdomsspelarna 

att ta eget ansvar.

 – Det spelar inte så stor roll hur 

stor talang du är, om du inte kan ta 

eget ansvar för exempelvis din trä-

ning. När ungdomarna blir äldre får de 

också ta ett ökat eget ansvar. Och vi 

har märkt att det har en tydlig effekt. 

Inte minst på lag som inte haft så stora 

framgångar. Efter några år blommar  

de ut.

 

 

Vid sidan om sportchefsansvaret jagar 

också Mikael Larsson sponsorer. Han är 

självkritisk och tycker att MAIF borde 

kunna dra in mer pengar den vägen.

 – Vätternrundan är vår stora in-

komstkälla, då är det ungefär 300 från 

föreningen som jobbar med olika upp-

gifter under rundan. Men vi borde kun-

na öka våra sponsorintäkter.

I många år har MAIF och ICA Maxi 

Motala samarbetat kring sponsringen.  

Precis som många andra föreningar 

hjälper också MAIF till med bland annat 

inventeringarna som görs.

 – Att bara ringa upp företagen och 

be om sponsring av exempelvis en are-

naskylt håller inte längre. Det gäller att 

hitta olika former av samarbete för att 

man ska bli lyckosam i det arbetet. Och 

vi försöker hitta olika lösningar där fö-

retagen får tillbaka något.

 

Som exempel nämner Mikael 

Larsson att MAIF under 

Vätternrundan fixar bo-

ende, mat och annat för 

ett företag.

 – De brukar har ett 30-

tal som cyklar rundan och 

vi sköter all markservice åt 

dem. Vi försöker på olika sätt hitta lös-

ningar som gör att företagen känner att 

de får tillbaka något.

 

En stor del av MAIFs sponsorintäkter 

öronmärks också för ungdomsidrotten.

 – Många företag vill att deras spons-

ring går till direkt ungdomsfotbollen.

Bildad: 1907  

(fotbollen togs upp på  

programmet 1908)

Hemmaarena: Motala IP

Tränare: Lennart ”Kral” Andersson

Kuriosa: Motala AIF spelade all-

svensk fotboll 1957/1958, den så 

kallade maratonsäsongen när alla 

lag mötte varandra tre gånger. Men 

trots den långa säsongen lyckades 

MAIF bara vinna sex matcher och 

spela sju oavgjorda. När serien var 

färdigspelad låg MAIF sist och fick 

lämna fotbollens finrum efter ett år.

MAIF framgångar

ingen slump

MAIFs Mikael Larsson är givetvis glad över a-lagets framgångar, 
men minst lika glad är han över att klubben i år har ett lag i 
Pojkallsvenskan.

MAIF:s framgångar med sina ungdomslag uppmärksammas i fotbolls-Sverige. U17-laget 
spelar i år i Pojkallsvenskan och det är ett resultat av klubbens medvetna satsning på sin 
ungdomsverksamhet.

Sponsring allt viktigare

Utvecklas i egen takt



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tillsammans med Motalas stolthet 

i speedway, Piraterna, har Motala 

Brygghus tagit fram ett nytt öl, som 

började säljas lagom till premiären på 

Systembolagen i Motala, Vadstena och 

Mjölby.  En folkölsvariant av det ljusa 

lagerölet	med	Saaz-humle,	en	klassisk	

pilsner, säljs på ICA Maxi Motala.- Det 

blir ett lättare öl, det kommer att pas-

sa bra till det grillade i sommarvärmen, 

berättar Fredrik.

För en tid sedan började Piraterna och 

Motala Brygghus att diskutera sam-

arbetet kring ölet. Sedan har allt gått 

fort.

 – När det stod klart att vi skulle 

börja göra Piratölet, så började min 

telefon att ringa. Intresset för ölet och 

efterfrågan är stort, så nu har vi fått 

skruva upp produktionstakten, säger 

han.

 

En del av överskottet från försäljning-

en kommer att gå tillbaka till Piraterna.

 – Det blir vårt lilla bidrag till klub-

bens verksamhet.

 

Fredrik Ousbäck är visserligen upp-

växt i trakterna av Hallstavik där Ros-

piggarna har sin hemvist, men att säga 

att han har speedwayen i blodet är att 

ta i.

 – Men i år ska jag självklart se några 

matcher.

 

Och hur går det i Elitserien i år?
-  Piraterna vinner givetvis.

Har du tips på ett bröd eller bakverk som saknas i vårt 
sortiment? Skickar du in det – gärna med ett recept – så 
har du chansen att vinna ett badpaket för två personer på 
Högby Spa och Konferens. Frukt, vatten, snacks och te, lån 
av handduk och sarong ingår i paketet. Vinsten gäller mån-
dagar till torsdagar och har ett värde av 590 kronor.

Ditt svar vill vi ha senast den 15 juni och talongen kan du 
lämna i förbutiken på ICA Maxi Motala eller skicka den till: 
ICA MAXI Motala, Box 921, 591 29 Motala – märk kuvertet 
”Bakverk”.

Vinnarna meddelas via telefon och på ICA Maxi Motalas 
Facebook-sida.

Du kan läsa mer om Högby Spa & Konferens på:  

www.spa.hogbygard.se/sv

PS. Har du ett recept får du gärna skicka med det. DS.

Namn:

Tel.nr

Vinn ett badpaket på Högby Spa!

Motivering:

Piratöl

Fredrik Ousbäck ler med 
hela ansiktet när han berät-
tar om Motala brygghus 
senaste öl - Piratölet.
 - Efterfrågan har  
överträffat alla mina för-
väntningar, det är helt  
fantastiskt, säger han.

Visste du att …

… det nu finns sju olika sorters ICA 

Matkassen att välja mellan. Du kan 

välja mellan tre- och fem-dagars kas-

sar med varierade middagar för fyra 

personer. Veckomenyerna är fram-

tagna av ICAs kockar och dietister 

för att passa både barn och vuxna. 

Nytillskottet bland matkassarna heter 

Bistro. I den finns middagar för två 

personer och precis som alla andra 

kassar är den full av recept och råva-

ror för varierade middagar. 

 

… det finns nästan 70 olika slags eko-

logiska frukter och grönsaker på ICA 

Maxi Motalas frukt- och grönsaksav-

delning. Och sortimentet växer hela 

tiden. 

 

… Ica Maxi Motala köper allt mer när-

producerad och närodlad livsmedel 

från lokala leverantörer. Bland annat 

ost, mjölk, kött, potatis, saft, sylt och 

knäckebröd från trakten.

för landkrabbor

Lagom till årets speedway-premiär lanserade 
Motala Brygghus sitt Piratöl. – Det är en klas-
sisk pilsner, säger Fredrik Ousbäck på Motala 
Brygghus.


