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Maximalt engagemang

25 
som din butik

Vi fi rar

1992–2017

år

25 härliga  
  år i Motala

- en tidning fylld med bra erbjudanden

För att all personal ska kunna fira att vi fyller 25 år stänger vi butiken klockan 18.00 lördagen 9/9



Fira med oss – och häng med in i framtiden!
Vid den här tiden för 25 år sedan pirrade 
det ordentligt i magen på oss. Efter massor 
av förberedelser och en hel del sena kvällar 
närmade sig äntligen den stora dagen. 
Torsdagen den 10 september 1992 slog vi  
för första gången upp portarna till ICA Maxi  
i Motala.  
 
Vilken dag det blev. Och vilka dagar som följde. 
I dag är det med stolthet vi blickar tillbaka 
på 25 fantastiskt roliga år i Motala. Och det 

roligaste av allt är ni – alla snälla, glada och 
trevliga kunder. Därför vill vi förstås fira våra 
första 25 år tillsammans med er. Under en hel 
vecka bjuder vi in till jubileumsfest på ICA 
Maxi i Motala med fina erbjudanden, tävlingar 
och tårtkalas. 
 
I den här jubileumstidningen kan du läsa mer 
om åren som gått och om några som har varit 
med ända sedan den där allra första dagen. 
Men faktiskt också om vad som väntar om 

vi ser 25 år framåt i tiden. För även om vi är 
stolta över vår historia, så är det framtiden vi 
har ögonen på. Det händer oerhört mycket i vår 
värld och vi utvecklar ständigt butiken för att 
erbjuda dig som kund det du letar efter. 
 
Och en sak vill vi uppmärksamma dig alldeles 
extra på i den här tidningen. Det är vår stora 
jubileumstävling där vi delar ut fyra ICA-kort 
laddade med totalt 25 000 kronor Missa inte den. 
Välkommen att fira med oss!

Fira med oss  
- stort tårtkalas
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Yvonne minns  
mattrenderna

Daniel vill handla  
maten i butik

I framtidens butik  
blir mer närodlat

Apotek Hjärtat växer 
så det knakar

Julpengen ger fler 
chansen att idrotta

Gänget som har all  
anledning att fira

Vinn mat för  
25 000 kronor

Vi har varit på Maxi i 25 år!
   Missa inte våra jubileumserbjudanden – sidorna 16-24

Välkommen till ICA Maxi i Motala hälsar ledningsgruppen.
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Hänger man ihop i 25 år är det silverbröllop som gäller. Därför tycker vi att silver är lite extra 
hett den här hösten. Så vi låter 25-årsfirandet inspireras av silver. Sikta på silver du också!

Termoskanna
199 kr 

Uppläggningsfat
29,90 kr 

Ugnsform
rostfri 99 kr 

Gaffel
silver 15,90 kr 

Stekpanna
rostfri 199 kr 

Kniv
silver 15,90 kr 

Kastrull
1,8 L 229 kr 

Fira i silver!

Innehåll i nummer 3 - 2017 av Handplockat
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9 131 dagar att fira!

Den 10 september 1992 ritades kartan om 
för handeln i Motala. På Bråstorp öppnade 

ICA Maxi och Konsum varsin butik och det 
blev också startskottet till det som numera 
är Bråstorps köpcentrum.
 – Första månaden hade vi en dubbel-
däckare som gick från torget till butikerna. 
Det var en skeptiker som trodde att vi låg 
alldeles för långt från centrum för att kunna 
locka några kunder, minns butikschef  
Krister ”Putte” Pettersson.

Succé blev storsuccé
Men belackarna fick fel.

 – Det är ingen överdrift att säga att vi gick 
gått från succé till storsuccé, fortsätter ”Putte”.

När ICA Maxi i Motala öppnade hade buti-
ken 53 anställda. I dag arbetar 125 personer 
i stormarknaden. Omsättningen har också 
ökat kraftigt under de 25 åren och närmare 
30 000 kunder handlar varje vecka.

Vad är hemligheten?
 – Vi brukar säga att vi ska vara bäst 
varje dag. Det har vi försökt vara, varje 

Tiden går fort! I september 
fyller i ICA Maxi i Motala 25 år 
och det kommer att firas med 
massor av aktiviteter och fina 
erbjudanden den 9 och 10 
september.
 – Vi kommer att bjuda 
alla på tårta och kaffe under 
jubileumshelgen, säger  
butikschef Annette Linder.
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9 131 dagar att fira!
 

år

dag i tjugofem år. Personalen gör sitt bästa 
varje dag, deras fantastiska engagemang och 
känsla gör skillnad, säger ställföreträdande 
handlare Thomas Samuelsson.

Så det har blivit 9 131 bra dagar  
för att vara exakt?
 – Om det finns en hemlighet så är det 
nog det. Vi gör precis allt vi kan för att kun-
derna ska trivas hos oss, varje dag, fortsätter 
Thomas.

ICA Maxi i Motala har förändrats och 
förädlats i olika etapper genom åren. En 
avdelning för specialvaror har kommit till, 
i butiken finns numera eget bageri och eget 
restaurangkök. Till det kan också läggas  
att det sedan sju år finns ett apotek vid 
entrén. 

Andra stora förändringar är att självscan-
ning och självbetalning har slagit igenom. 
Snabbkassor har också införts för att följa 
den utveckling som sker i samhället.

Vad är det bästa som hänt under de 
25 åren?
 – Oj, det är mycket det – inte minst på 
miljöområdet. Vi har klarat de tuffa kraven 
för att bli Svanenmärkta. Det är viktigt för 
oss. Vi har också blivit bättre på att minska 
matsvinnet i butiken på olika sätt, säger 
”Putte”.

Att ICA Maxi i Motala firar 25 år kommer 
att märkas genom en rad olika aktiviteter 
under jubileumshelgen den 9-10 september.

Aktiviteter under jubileumslördagen 9/9

11-15  Träffa Mica i Minihuset!

11.00 & Godisregn för alla barnen med 
13.00 Mica utanför Maxientrén.

11-15  Kom och hoppa i Maxi´s hoppborg.

11-17  Kom och träffa Florist i butiken från  
 Rydells som ger dig råd och tips om  
 blommor.

10-15  Fira med oss. Vi bjuder på tårta från 
 egna konditoriet och nybryggt kaffe 
 mellan kl. 10-15 i butiken.

18.00  Butiken stänger – under kvällen ska  
 vi fira att vi fyller 25 år.

De 500 första  
kunderna som  
handlar för minst  
250 kronor får ett  
10-pack rosor.
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Så åt vi på 
90-talet

När Maxi i Motala öppnade 1992 var det i en tid med ett ökande intresse för miljö och 
hälsa.  Som en följd av det ökade också intresset för ekologiska och KRAV-märkta varor.
 – Men wokpannan bidrog också till att vi började äta mer grönsaker. Att woka var  
riktigt populärt under 1990-talet, berättar Yvonne Bjerkegren i Maxi-köket.

Under 1990-talet jobbade Maxis egen mat-
mamma Yvonne Bjerkegren med att sälja 
frukt och grönsaker.
 – Utbudet av ekologiska varor var inte 
alls lika stort på den tiden. Men i takt med 
ökad efterfrågan har också utbudet ökat, de 
senaste åren har det närmast exploderat. 
Och det är en utveckling som jag gillar, för 
ekologiska grönsaker smakar så mycket mer, 
säger hon.

I början av 1990-talet gick Sverige med i EU 
och öppna gränser förde med sig en rad nya 
varor i landets livsmedelsbutiker. Särskilt 
stort var intresset för det italienska köket. 
 – Det var nästan en explosion av mat 
från länderna vid Medelhavet under 
1990-talet. Parmesan och Feta-ost, torkade 
skinkor, oljor och inte minst balsamvinägern 

blev vanliga ingredienser i matlagningen.

Nyheter i brödhyllan
Vilka varor bar vi hem från butiken på 
1990-talet? I brödhyllan kom en rad nyheter 
som ciabatta, lantbröd och valnötsbröd. I 
grönsakshyllorna fanns nu kvisttomater, 
ruccolasallad och sugarsnaps som snabbt 
blev populära. Men vi köpte allt mindre 
potatis, under decenniet gick försäljningen 
ned med nästan 15 procent. Samma sak med 
knäckebröd som backade i försäljning.
 – Men även om vi åt mindre potatis så  
åt vi nyttigare. Inte minst tack vare wok-
pannan som fick oss att börja steka grönsa-
ker som vi knappt ätit tidigare.

Det var också under 1990-talet som 
kyckling blev vardagsmat.

 – Vem serverade inte Stinas kyckling? 
minns Yvonne och ler åt minnet över den 
färdiga kycklingrätten som fanns i alla 
smaker.

Pendeln slog tillbaka
Vid millennieskiftet slog pendeln tillbaka 
och nu skulle vi äta svenskt igen.  En annan 
trend under 2000-talets var att vårt intresse 
för närodlat, rättvisemärkt och ekologiskt 
blev djupare.
 – Kanske var det alla tv-kockars förtjänst 
att vi blev mer och mer intresserade av mat, 
funderar Yvonne och fortsätter:
 – Alla såg på Jamie Olivers och Tina 
Nordströms program i tv. Och använde  
Tina någon udda vara i sitt matprogram tog 
det snabbt slut i butikerna. 



Årsbarn med Maxi

Daniel Håkansson föddes 1992 – samma år  
som Maxi öppnade. I dag ansvarar han för  
dryckesavdelningen i butiken och han tror att  
ny teknik kommer att ändra kundernas köpvanor 
ännu mer i framtiden. Till en viss gräns.

 – Jag handlar det mesta på nätet. Men inte mat – det kom-
mer jag nog alltid att handla i butik, säger han.

De närmaste 25 åren kommer våra köpvanor att ändras lika 
mycket som när snabbköpen ersatte handeln över disk. Han-
delns utredningsinstitut, HUI, räknar med att kanske var fjärde 
av landets butiker försvinner fram till 2025 och att den handeln 
övertas av nätbutiker.
 – Jag handlar nästan alla min kläder på nätet, berättar 
Daniel och fortsätter:
 – Det är smidigt, jag kan handla när jag har tid och det är 
ganska skönt att sitta vid datorn hemma och klicka sig fram till 
det man vill köpa. Och på nätet är det ett helt annat utbud av 
kläder till exempel-

Att våra köpvanor har ändrats de senaste åren märks på flera 
sätt på ICA Maxi i Motala. Inte minst i förbutiken där paket-
hanteringen ständigt växer. 
 – Vår onlinehandel ökar stadigt och i år har det närmast 
exploderat.  Våra kunder gillar möjligheten att kunna beställa 
sina varor hemma i lugn och ro och att vi plockar dem.  Sedan 
kan de välja om vi ska köra hem dem eller om de ska hämta i 
butiken, berättar ställföreträdande handlare Thomas Samuels-
son.

I Sverige har internethandeln ökat i jämn takt i flera år. Nu är 
den uppe i 60 miljarder per år och konkurrensen märks rejält 
i butikerna. I sin prognos räknar Handelns Utredningsinstitut 
med att upp till en fjärdedel av butikerna för sällanköpsvaror, 
alltså allt utom mataffärer, försvinner fram till 2025. 

Ska Daniel sia om hur vi handlar om 25 år så tror han att det 
kommer att bli ännu smidigare än det är i dag.
 – Kanske har vi ett chip inmonterat som vi beställer våra  
varor genom, då behöver vi inte ens använda dator eller telefo-
nen för att få hem våra varor, gissar han.

– Äta kommer vi 
alltid att behöva 
och jag tror att 
vi kommer att 
fortsätta att handla 
den i butik även om 
25 år, säger Daniel 
Håkansson

Vad hände mer i september 1992 …
… under månaden höjde riksbanken marginalräntan vid flera tillfällen. 
I början av månaden från 16 till 24 procent. Sedan slog riksbankschef 
Bengt Dennis till med storsläggan och höjde den till 500 procent.  
Under de tre dagarna stoppade bankerna sin utlåning och  
bankomaterna var stängda.

… Stefan Edberg vann US Open och rankades efter  
vinsten som nummer ett i världen.

… I slutet på september upphörde 10-öringen att gälla som betalnings-
medel. Därmed försvann ett mynt som använts sedan 1873.

7

 - Daniel är framtidens kund
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självklar

Bageri, restaurangkök, kallskänk och 
Maxi-kök – redan i dag är butiken fylld 
av smak- och doftupplevelser. Och det 

är en trend som kommer att bli ännu 
starkare i framtiden.

 

år

Framtids-taco

i framtiden 
Lokala butiken

När ICA Maxi i Motala 
öppnade 1992 gick  
woken het och tacon 
var på god väg att ta 
över fredagsmyset. 
Blickar vi 25 år framåt 
i tiden äter vi troligtvis 
mer växter, mindre kött 
och anpassar kosten 
efter vår genetiska 
profil.
 – Framtidens mat-
butik är en personlig 
mötesplats som kom-
pletterar det digitala 
livet, tror Willy  
Jernberg, handlare på 
ICA Maxi i Motala.
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 rapporten ”Maten och 
framtiden” har ICA intervjuat 
forskare, entreprenörer och ex-
perter och även frågat ett stort 
antal unga, födda på 00-talet, 
för att få en bild av hur vi 

kommer att äta och producera mat i 
framtiden. Och det är en spännande 
bild av framtiden som ges i rapporten. 

Hållbar odling
De flesta trenderna som forskarna och 
experterna ser i framtiden är kopplade 
till en ny typ av livsmedelsproduk-
tion, med hållbarhet och biologisk 
mångfald i fokus. Exempelvis tror 
man på nya jordbruksmetoder, lägre 
köttkonsumtion och en mer småskalig 
odling i framtiden, där gårdarna har 
fokus på växtodling och där mer od-
ling också sker inne i städerna. Även 
fisken kommer att odlas i framtiden, 
tror experterna. För konsumenterna 
innebär det mer närodlade råvaror 
och en kost som till största delen blir 
växtbaserad.
 – Det här är en spännande ut-
veckling av den eko-trend vi ser i dag, 
säger handlare Willy Jernberg. I en 
sådan framtid, där vi odlar ännu mer 
nära och med färre transporter, tror 

jag att den lokala livsmedelsbutiken 
kommer att spela en viktig roll. Den 
blir ett nav och sammanhållande länk 
för konsumenter och odlare.

Individuell kost
En annan spännande trend forskarna 
lyfter fram är en mer individualiserad 
kost, baserad på vår genetiska profil. 
Ny, avancerad teknik gör det möjligt 
att mäta DNA, blodvärden och tarm-
flora för att ta reda på vad kroppen 
behöver och sedan skräddarsy kosten 
efter varje individs behov. Det kan i 
sin tur minska både allergier och olika 
livsstilssjukdomar. 
 – Det låter som en otroligt spän-
nande utveckling som förmodligen 
kommer att påverka hur vi handlar 
vår mat om det blir verklighet, tror 
Willy. Exempelvis får en tacomid-
dag kanske några inslag till, om den 
toppas med tilltugg som har olika 
näringsinnehåll – anpassade för varje 
medlem i familjen.

Ungdomarna tror på måltiden
När det gäller framtidens vuxna har 
de många tankar om hur vi kommer 
att köpa, laga och äta mat. Måltider 
och matlagning ser de som en viktig 

social företeelse, där det digitala livet 
får stå tillbaka för det analoga. Nio 
av tio 00-talister tror att vi kommer 
att bjuda hem vänner och släktingar 
minst lika mycket, eller mer, om 25 år. 
De unga tror också att vi kommer att 
äta mer närodlat i framtiden, de vill 
ha hälsosam mat och det är svenska 
råvaror som gäller. Och de har stora 
förväntningar på sin lokala matbutik. 
 – Ungdomarna vill kunna lita 
på sin butik, säger Willy. De vill att 
butiken tar ansvar för att varorna som 
erbjuds är hållbara, hälsosamma och 
närodlade. Där ligger vi långt framme 
redan i dag med ett brett sortiment för 
den som vill göra medvetna val, men 
utvecklingen kommer nog att gå ännu 
längre i den riktningen.
 – En annan intressant spaning är 
att de unga ser den fysiska matbutiken 
som självklar även i framtiden, även 
om digitalisering och e-handel kom-
mer att innebära stora förändringar. 
Och de förväntar sig en upplevelse när 
de går till sin lokala butik. Jag tror att 
vi både lagar och serverar mer mat på 
ICA Maxi i Motala i framtiden. Buti-
ken blir en härlig mix av bra råvaror 
och läckra mattorg, av både dofter  
och smaker.

I

Tortilla av rotselleri
• 1 stort rotsellerihuvud

Skala och skiva tunt, helst 
på skärmaskin. Stek i het 
stekpanna med lite olja,  
eller grilla.

Salsa – brainfood
• 30 g spenat 
• 25 g ramslök 
• 20 g maskrosblad 
• 1/4 silverlök 
• 2 dl linfröolja 
• 1 lime 
• 1 tsk salt

Hacka ner de gröna bladen 
och löken. Mixa allt i en mixer. 
Pressa ner limen och smaka 
av med salt.

(Maskrosbladen kan bytas 
mot exempelvis kirskål eller 
nässlor)

Salsa – omega 3
• 20 g sardeller 
• 2 äggulor 
• 1 msk dijonsenap 
• 1 msk vitvinsvinäger 
• 1 tsk salt 
• 2 dl linfröolja

Mixa sardeller och olja.  
Blanda äggula, senap,  
vinäger och salt med en mixer-
stav. Tillsätt oljan  
med sardellerna droppvis.

– Butiken blir en härlig mix av bra råvaror och 
läckra mattorg, av både dofter och smaker, spår 
handlaren Willy Jernberg.
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Genom åren har många hundra 
tjejer och killar fått sina första 
jobb på ICA Maxi i Motala. 
Anders Wennerberg, som i dag 
är vd för Netto i Sverige, var 
en de som var med när butiken 
öppnade 1992.
 – För mig var den tiden 
oerhört viktig för min fortsatta 
karriär, jag var 22 år och blev 
ansvarig för mejeriavdelningen. 
Det var stort för mig, minns han.

Att Anders Wennerberg, eller Eskilsson som 
han hette då i efternamn, skulle börja jobba 
i butik var ganska naturligt. Hans farfar och 
pappa hade båda drivit egna ICA-butiker.
 – Att  jag också skulle börja jobba i butik 
ligger väl i generna, säger Anders och fortsätter:
 – Jag hade jobbat något år på ICA Super-
market i Mjölby när jag såg annonsen att 
Maxi i Motala sökte personal. Att jag fick 
jobbet och fick ansvar för en hel avdelning i 
en helt ny butik betydde mycket för mig och 
för min fortsatta karriär.

Pionjäranda
Inte minst för det stöd han fick från handlaren 
Willy Jernberg.
 – Jag visste nog redan då att jag ville göra 
karriär inom handeln. Men jag visste också 
att jag inte ville bli handlare med egen butik. 
Willy var en bra chef som både gav och 
krävde ett stort ansvar av oss som var unga. 
För mig var det väldigt utvecklande. 
Vid den här tiden var Willy Jernberg ordfö-
rande i Maxi-gruppen.
 – Att Willy var ordförande i den ganska 
nybildade Maxi-gruppen var utvecklande för 
oss alla. På det viset fick vi mycket kunskap 
om det som då var framtidens handel.
Men Anders minns också den pionjäranda 
som fanns bland personalen på ICA Maxi i 
Motala under hans år i butiken.

 – I Motala var ICA svagt vid den här 
tiden, för mig och många i butiken var det 
något som sporrade oss vinnarskallar.

Tillbaka inom ICA
Efter några år på ICA Maxi i Motala var det 
dags för att Anders att kliva vidare i karriä-
ren. Först blev han distriktsansvarig för Arla 
innan det var dags att återvända tillbaka till 
ICA och några olika chefspositioner. Däri-
från gick Anders vidare till posten som vd för 
Biltema och butiks- och försäljningsdirektör 
för Intersport. 2012 blev han regiondirektör 
för Coop Syd/Öst och i slutet av sommaren 
utsågs han till ny vd för Netto i Sverige.
 – Visst har mina år som butiksanställd 
haft stor betydelse för min karriär. Ska jag 

komma med ett råd till den som vill göra 
karriär inom handeln är det att skaffa sig en 
utbildning. Numera är det inte lika vanligt 
att man går den långa vägen. Det som behövs 
för att man ska förstå handeln är en kombi-
nation av utbildning och erfarenhet. 

- Det var en speciell stämning på ICA Maxi i 
Motala åren efter vi öppnade. Vi var många 
unga som var lite vinnarskallar och vi hade 
mycket kul ihop på både jobbet och fritiden, 
säger Anders Wennerberg.

På 1990-talet var hängselbyxor 
högsta mode. Självklart hade 
delar av personalen på ICA  
Maxi sådana när butiken  
öppnades. 
 – Jag var sådär förtjust  
i byxorna, säger Anders  
Wennerberg.

 

år

grunden  
på Maxi 

Netto-chefen lade
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   Hjärtat växer 
och växer – nu väntar ombyggnad

Under sina 25 år har ICA 
Maxi i Motala utvecklats på 
en rad olika områden. 

När ICA öppnade Cura-
apoteket i juni 2010 strax 
utanför butiken var det nog 
få som trodde att det skulle 
vara Motalas största apotek 
sju år senare.

 – Vi har runt 600 kunder varje dag, det är 
en siffra som talar sitt eget språk.  Och vi får 
dagligen höra att kunderna väljer att handla 
hos oss för våra generösa öppettider, vår goda 
service och inte minst läget här bredvid ICA 
Maxi i Motala, säger apotekschef Ulla Karlsson.
 
Under de sju åren har Curaapoteket bytt 
namn till Apotek Hjärtat och lokalerna har 
byggts om i omgångar för att öka servicen 
till kunderna. Nu är det dags igen!
 – När vi öppnade hade vi två ”kassor”, 
eller receptkanaler som vi kallar det, där 
vi expedierar recept. För ett par år sedan 

byggde vi till med ytterligare en, och efter 
den här ombyggnaden får vi fyra receptkas-
sor.  Dessutom bygger vi ut vårt lager och  
det gör vår hantering både mer rationell.  
Vår förhoppning är att det ska vässa vår 
redan goda service ytterligare, berättar Ulla 
Karlsson och fortsätter:
 – Efter ombyggnaden blir det också lite 
luftigare i butiken för våra kunder.
 
Positiv utveckling
Apotek Hjärtat är idag Sveriges största privata 
apotekskedja med drygt 390 apotek och 
närmare 3 000 anställda i Sverige.  

Apotek Hjärtat är sedan 2014 en del av 
Ica-gruppen, då Icas apotekskedja Cura 
införlivades i Hjärtat.
 – När vi öppnade var vi det tionde apoteket  
i Cura-kedjan och hade nio medarbetare.  
Nu är vi fjorton anställda. Fortsätter den här 
positiva utvecklingen för oss så kan vi nog 
komma att bli fler i framtiden, säger Ulla.

– Vi får dagligen höra att kunderna väljer att handla hos oss för våra generösa öppettider, vår goda service och inte minst läget här bredvid  
ICA Maxi i Motala, säger apotekschef Ulla Karlsson.



  orens IK är en av de föreningar  
  som ICA Maxi i Motala på 
  olika sätt stöttat ekonomiskt 
sedan butiken öppnade 1992.
 – För oss har det stödet varit 
väldigt viktigt. Vi mindre föreningar 
har inte samma förutsättningar som 
elitklubbarna att få sponsring från 
storföretagen. Och då blir personliga 
kontakter viktigare och att det finns 
lokala företag som är villiga 
att stötta vår verksamhet, 
berättar Kjell Augustsson, 
ordförande i Borens IK och 
fortsätter:
 – Vi får in ett par 
hundra tusen i sponsring 
i vår klubb varje år. Och 
varje krona är intecknad 
på ett eller annat sätt. Ska 
vi göra en extra satsning på något så 
behövs det mer pengar. Så det extra 
bidraget vi fick från Julpengen har 
gjort skillnad genom att vi kunde dra 
igång satsningen på ”Boren City”.

Sponsring utmaning
Kjell Augustsson har varit ordförande 
i Borens IK i sammanlagt 37 år i olika 
omgångar. Han har också jobbat inom 

Östergötlands idrottsförbund i många 
år. Och han kan konstatera att det blir 
en allt större utmaning för föreningar 
att hitta de ideella krafter som behövs 
för att driva runt verksamheten. Men 
också att föreningar får ägna allt 
större kraft åt att ragga sponsorer. 
 – En bidragande orsak är att 
många företag och butiker inte har 
lokala ägare längre. För mindre fören-

ingar har det stor betydelse 
att det finns ett lokalt ägan-
de, som till exempel ICA 
Maxi i Motala. Då finns det 
ett intresse för att stötta det 
lokala föreningslivet och en 
förståelse för hur viktigt det 
är i samhället.

För några år sedan bok- 
debuterade Kjell Augustsson med 
Alfred Janssons hemliga liv, en lång 
hyllning till alla eldsjälar i förenings-
livet.
 – Jag hoppas och tror att det ide-
ella arbetet är på väg tillbaka i fören-
ingslivet, säger han. Jag är övertygad 
om att föreningslivet kan ge unga en 
meningsfull sysselsättning, som bidrar 
till en positiv samhällsutveckling.
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”Så det extra  
bidraget vi fick från  
julpengen har gjort  
skillnad genom att  
vi kunde dra igång  

satsningen på  
”Boren City”.

25 års spring i benen

Under Maxis 25 år i Motala har 
det lokala engagemanget stått 
i fokus. Maxi Motala United 
har gett tusentals ungdomar 
chansen att göra något kul på 
sin fritid.

Den senaste satsningen var 
Julpengen - som bland annat 
gjorde att Borens IK kunde dra 
igång ”Boren City” för tjejer 
med invandrarbakgrund som 
vill spela fotboll.

B
- Julpengen var mer än välkommet. Det gav oss möjlighet att satsa på fotboll för tjejer 
med invandrarbakgrund, säger Borens IK:s ordförande Kjell Augustsson. Borensbergs IF  

i nya tröjor
Det var ett gäng 
stolta tjejer och 
killar i Borensbergs 
IF FK som fick nya 
matchtröjor i år.

 – Pengarna från Julpengen blev grundplåten för inköpet 
av matchtröjor till våra 8-9-åringar. Och det var välbehövligt, 
de behövde verkligen nya matchtröjor, säger Anna  
Andersson, vice ordförande i Borensbergs IF FK.

I Borensberg är fotbollsintresset är stort. I åldern 8-9 år  
är närmare 50 tjejer och killar med och tränar.
 – Att vi kunde köpa nya matchtröjor till dem var jätte-
roligt, så pengarna från Julpengen har verkligen kommit  
till nytta, fortsätter Anna Andersson.

Borensbergs IF Fotbolls 
dåvarande ordförande 

Robert Humla fick en 
check på 5 000 kronor 

till nya matchtröjor av 
konferencieren Henrik 

Elofssons vid Förenings-
galan på ICA Maxi i 
Motala i december.
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Nya spön och kräfthåvar
35 metspön och 25 kräfthåvar. Det och lite annan 
fiskeutrustning köpte Västra Lunds sportfiske-
klubb för de 4 000 kronor som föreningen fick  
från Maxis julpeng.

 – Och det är grejer som behövs. När vi ordnade Sportfiskets 
dag under midsommarhelgen kom det mellan 80 och 90 ungdomar, 
berättar Christer Waldner, Västra Lunds sportfiskeklubb.

Genom åren har Christer Waldner lärt tusentals unga i Motala var 
det nappar bäst. I år firar han 50 år som ledare.
 – Vi skulle behöva vara fler ledare i klubben. Intresset bland unga 
för att fiska är stort, så är det någon som vill hjälpa till i klubben 
som ledare eller på annat sätt, är den hjärtligt välkommen.

Christer Waldner och Västra Lunds sportfiskeklubb köpte fiske-
utrustning för Julpengen.

Julpengen  
gjorde stallet  
säkrare
Nyckelryttarna fick 5 000 
kronor från Julpengen. 
I våras användes pengarna 

för en utbildning av ett 30-
tal killar och tjejer för att 
öka säkerheten i stallet.

 – Bidraget från Maxi betydde mycket för 

oss. Det gav oss möjlighet att ordna utbild-

ningen Trygg i stallet, där vi också lade in ett 

utbildningspass för att motverka mobbning, 

berättar Nyckelryttarnas ordförande Joakim 

Ragnar.

Nyckelryttarna arbetar målmedvetet och 

strukturerat för att bli en ridklubb där alla 

får och kan vara med. Arbetet har bland an-

nat resulterat i att klubben fått utmärkelsen 

Sveriges schysstaste stall 2017 och priset Årets 

förening i Motala 2016.

 – Vårt mål är att vara en av Östergötlands 

ledande ridsportföreningar där tävlingsverk-

samhet och en god klubbanda utvecklas sida 

vid sida. 

I våras anordnade Nyckelryttarna en utbildningsdag för ett 30-tal ungdomar för Julpengen.

Missa inte  
Julpengen 2017

Förra året delade ICA Maxi i Motala ut drygt  
50 000 kronor genom Julpengen i ett extra 
bidrag till det lokala föreningslivet.
 –  I år kommer vi att dela ut lika mycket, så vi 
hoppas på många riktigt bra ansökningar, säger 
ställföreträdande handlare Thomas Samuelsson.
Julpengen är ett extra bidrag som ska bidra till ökad 
fysisk aktivitet bland unga och en ökad integration. 
 – Det här är vårt sätt att tacka alla föreningar för  
att de ger barn och ungdomar i Motala kommun en aktiv 
och meningsfull fritid. 

Alla föreningar med barn- och ungdomsverksamhet 
i Motala kommun kan ansöka om ett extra bidrag till 
verksamheten från Julpengen, dock inte föreningar med 
politisk verksamhet. Föreningen behöver inte vara en del 
av Maxi Motala United för att kunna ta del av Julpengen. 
 – Ansökan ska gälla en specifik insats eller satsning. 
Pengarna kan användas till exempelvis resor, hyra, inköp 
av material, utrustning eller liknande. Varje förening kan 
skicka in max en ansökan.

Ansökan om Julpengen skickas med e-post till: 
kundkontakt.motala@maxi.ica.se senast den 13  
december. I ansökan ska framgå vilken summa fören-
ingen ansöker om och hur pengarna ska användas.  
Ansökan bör innehålla en kort beskrivning av hur sats-
ningen går i linje med Julpengens övergripande syften.
Läs mer på: maximotala.se
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Ett gäng med 25 goda skäl att fira

Det finns ett gäng anställda på ICA Maxi i Motala som 
har extra anledning att fira att butiken fyller 25 år. 
De har nämligen varit med ända sedan starten, vilket 
innebär att alla firar 25-årsjubileum på jobbet. Det vill 
vi förstås uppmärksamma här i Handplockat. 

Här är gänget som var med och öppnade ICA Maxi 
i Motala den 10 september 1992 – och som fortfa-
rande möter kunderna med ett glatt leende varje dag.

På följande sidor får du lära känna några av dem  
lite närmare - och de bjuder på var sitt riktigt bra 
25-årserbjudande.

1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

10 september 
1992 – butiken 
öppnas.

Butiken  
omsatte 170 
miljoner.

Butiken byggdes till med  
1 500 kvadratmeter lager- och 

butiksyta och blev butik nummer 
15 i ICAs stormatsmarknadskon-

cept. Personal fick nyanställas 
och sammanlagt sysselsatte 

butiken ungefär 80 personer.

Butiken blev  
en av 22 ICA-butiker 
i södra Sverige som 
miljöcertifierades.

Butiken byggdes ut 
med ytterligare 1 100 
kvadratmeter. Där-
med fick butiken en 
sammanlagd yta på  
8 200 kvadratmeter.

ICA Maxi i Motala  
blev postkontor.

Maxi i Motalas hand-
lare Willy Jernberg 
medverkade i Icas 
reklamfilm. Han fick 
inte ersätta Stig, men 
han fick spela turist.

Den manuella deli-
disken öppnades.
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Ett gäng med 25 goda skäl att fira

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

ICA Maxi i Motala 
utsågs till Årets 
Motalaföretag.

ICA Maxi i Motala 
fick ta emot årets 
Miljöpris på  
Dagligvarugalan.

Butiken öppande  
eget bageri.

Kunderna kunde  
börja handla online.

Restaurangköket  
öppnades.

ICA Maxi Motala började 
producera en egen kund-
tidning Handplockat. En 
tidning som görs helt 
lokalt.

Apotek Cura  
öppnades.

Apotek Cura bytte 
namn till Apotek 
Hjärtat

Självscanning 
infördes.

I år fyller ICA  
100 år och butiken i 
Motala fyller 25 år. 

 

år



Namn:  
Cecilia Jern-Wallin 
Började på specialavdelningen. Sedan gick 
hon över till kassajobb och fortsatte till bland 
annat förbutiken, brödavdelningen, ost och 
grill och färskvaror.

Gör på Maxi idag:  
Försäljningschef för färskvaruavdelningen

Började på Maxi:  
september 1992

Vilken är din favoritkorv?  
– Jag gillar ICAs färskkorvar. Ska jag välja 
någon som favorit så blir det nog ost och 
bacon.

Min kampanjvara:  
Räkbomb
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Maximal
jubilar

79:-
Bröderna Franzén

800 g, ord. pris 135:-

Priset gäller under jubileumsveckan v 36 i butiken. 
Reservation för slutförsäljning

/st

RÄKBOMB

Max två köp  
per kund



Namn:  
Heléne Jonsson
Anställdes på frukt- och grönsaksavdelningen. 
Gick sedan vidare till delikatess och charkavdel-
ningen. Sedan tillbaka som försäljningschef för 
frukt- och grönsaksavdelningen, där hon också 
är ansvarig för butikens Online-försäljning och 
Maxiköket.

Gör på Maxi idag: 
Försäljningschef på frukt- och grönsaks-avdel-
ningen

Började på Maxi:  
september 1992

Vilket är ditt hemliga smultronställe i Motala?  
- Att ligga på bryggan och kika ut över Boren 
en solig dag är aldrig fel.

Min kampanjvara:  
Monstera, Paraplyaralia och Fredskalla 

17

Maximal
jubilar

Priset gäller under jubileumsveckan v 36 i butiken. 
Reservation för slutförsäljning

99:-
Rydells blommor, 40-60 cm

Ord pris: 69 kr/st

3 för

MONSTERA,  
PARAPLYARALIA, 

FREDSKALLA 

Max tre köp  
per kund



Namn:  
Krister ”Putte” Pettersson 
Inledde sin anställning på Maxi på frukt- och grönsaksav-
delningen. Efter det blev han ansvarig för kolonialvaror 
(torra varor) 

Gör på Maxi idag: 
Butikschef, ansvarig för fastighet och marknadsföring.

Började på Maxi:  
september 1992

Hur många kallar dig för Krister?  
– Det var länge sedan någon kallade mig för Krister.  
Möjligen var det någon lärare i skolan.

Min kampanjvara:  
Lösgodis

Maximal
jubilar

18

Priset gäller under jubileumsveckan v 36 i butiken.  
Reservation för slutförsäljning

Candy Collection 
Nytt exklusivt sortiment! 

Handla andra varor för minst 100:- 
Ord pris: 79:90 kr/kg

3990
/kg

LÖSGODIS

Max tre kg  
per kund
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Namn:  
Jeanette Sjöholm-Andersson 
Började i kassan. Hon gick sedan över till specialavdelningen  
där hon jobbat med lite olika arbetsuppgifter, bland annat  
ansvarig för avdelningen Hemmet.

Gör på Maxi idag: 
Butikskommunikatör

Började på Maxi:  
september 1992

Har du jobbat som butikskommunikatör i 25 år?  
– Nej jag började jobba i kassan och gick sedan över till  
specialavdelningen. Att jobba i butik är ett kul och  
omväxlande jobb. Här på Maxi är vi ett bra gäng. 

Min kampanjvara:  
Kaffebryggare

Maximal
jubilar

Ica cook and eat 1,25 l 
Ord pris: 549:-

/st

KAFFE- 
BRYGGARE

399:-

Priset gäller under jubileumsveckan  
v 36 i butiken.  
Reservation för slutförsäljning



Maximal
jubilar

Namn:  
Gunilla Gustavsson 
Anställdes i kassan 1992. Efter några år i kassan har  
hon jobbat med bland annat Maxiköket och lagat  
lunchmat i köket. 

Gör på Maxi idag:  
butiksbiträde

Började på Maxi:  
september 1992

Vad är det bästa med ditt jobb?  
– Kundkontakten. Under åren som jag jobbat här  
på Maxi har jag fått många vänner bland kunderna.  
Man träffas någon eller några gånger i veckan och 
småpratar lite. Det gillar jag. 

Min kampanjvara:  
Potatis

10:-

Stubbetorp 
5 kg, fast sort.

Handla andra varor för minst 100:- 
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/st

Priset gäller under jubileumsveckan v 36 i butiken.  
Reservation för slutförsäljning

POTATIS

Max 2 köp per kund
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Namn:  
Thomas Samuelsson 
Har jobbat på de flesta avdelningar på livs-
medelsidan i butiken. Började som ansvarig 
för kolonialvaror (torra varor) och dricka. 
Under en period var han butikschef med  
ansvar för personal och den dagliga driften. 

Gör på Maxi idag:  
Ställföreträdande handlare

Började på Maxi:  
september 1992

Vilken är din sämsta ordvits?   
- Jag hörde att du börjat jobba  
på chokladfabrik? - JAPP!

Min kampanjvara:  
Operalängd

Maximal
jubilar

49:-
Eget bageri, 650 g 

Ord. pris: 89 kr

/st

Priset gäller under jubileumsveckan v 36 i butiken.  
Reservation för slutförsäljning

OPERALÄNGD

Max 2 köp per kund
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Namn:  
Lisbeth Johansson 
Har jobbat som kallskänka sedan hon  
anställdes 1992.

Gör på Maxi idag:  
Kallskänka

Började på Maxi:  
september 1992

Hur många räkmackor har du  
gjort sedan du började på Maxi?  
– Oj det är nog en miljon. Men jag har  
nog gjort två miljoner taco-rullar också.  
Den har varit lika populär i 25 år.

Min kampanjvara:  
Baguette

Maximal
jubilar

5:-
Eget bageri, 350 g 
Ord. pris: 13:90 kr 

st

Priset gäller under jubileumsveckan v 36 i butiken. 
Reservation för slutförsäljning

BAGUETTE

Max 2 köp per kund
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Namn:  
Kristina Johansson  
Började i kassan och har sedan jobbat på 
flera avdelningar, som konfektyr, frukt- och 
grönsaksavdelningen och i Maxiköket.

Gör på Maxi idag:  
jobbar i deli-disken

Började på Maxi:  
september 1992

Vad gillar du själv bäst  
i deli-disken?   
– Ostarna. Jag är allätare när det gäller ost, 
men bäst gillar jag nog blåmögelost.

Min kampanjvara:  
Grillad Rostbiff

Maximal
jubilar

1990

Lithells, från  
manuella delikatessen 

Ord. pris: 26:90 hg

/hg

Priset gäller under 
jubileumsveckan 
v 36 i butiken. 
Reservation 
för slutförsäljning

GRILLAD 
ROSTBIFF
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Namn:  
Patrik Hansson 
Har varit kolonialvaror (torra varor) och 
varumottagningen trogen sedan 1992. 

Gör på Maxi idag: 
Kolonialvaror (torra varor)  
och varumottagning

Började på Maxi:  
september 1992

Du är ett riktigt Liverpool-fan?  
– Det har jag varit i 35 år, ända sedan Ian 
Rush och Kenny Daglish spelade.

Hur går det de i årets Premier League  
för ”The Reds”? 
– Jag tror att vi hamnar någonstans på 
femte-sjätte plats.

Min kampanjvara:  
Högtryckstvätt

Maximal
jubilar

st

Priset gäller under jubileumsveckan v 36 i butiken. 
Reservation för slutförsäljning

HÖGTRYCKS- 
TVÄTT

Nilfisk , C120.2 
Ord pris: 1 499 :-

999:-
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Tävla och vinn mat  
för 25 000 kronor!
Vill du vara med och tävla om ett ICA-kort laddat med 10 000 kronor 
och tre med 5 000 kronor? Höstens roligaste och matnyttigaste 
tävling kör vi på tre ställen samtidigt. Vi har gjort en särskild jubi-
leumslogtype i silver. Leta upp den i butiken, på vår webbplats och 
här i Handplockat., så kan du dryga ut matkontot rejält i höst.

I butiken ska du hitta fyra jubileums-loggor 
som vi sätter upp den 8 september.  
I talongen på den här sidan finns åtta förslag 
på avdelningar. Du ska markera de fyra 
avdelningar där vi har satt upp loggorna.

På vår webbplats finns en logga utplacerad 
som du ska hitta, adressen till startsidan 
står i talongen. Och slutligen har vi gömt 
några i det här numret av Handplockat,  
men hur många?

Här bredvid kan du se hur jubileumsloggan 
i silver ser ut. Vi vill ha ditt svar senast den 
30 september. Talongen lämnar du i förbuti-
ken på ICA Maxi Motala eller skickar till ICA 
Maxi Stormarknad, 591 29 Motala – märk 
kuvertet med ”Jubileumstävling”.  

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

Lycka till!

 

På vår webbplats www.maximotala.se finns jubileumsloggan i silver på följande sida  ..............

I Handplockat finns det …….  jubileumsloggor i silver  (loggan på den här sidan räknas inte) 

I butiken finns skyltarna med jubileumsloggan i silver på följande avdelningar:

 Delikatess

 Mejeri

 Kött

 Fisk

Namn:

Telefonnummer:

 Frukt och grönt

 Djurmat

 Godis

 Hälsa och skönhet

 

år
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Tänk så mycket som hinner hända 
under 25 år. Ett litet axplock ur 
våra arkiv tar oss på en nostalgisk 
resa för att minnas en del av allt 
det som hänt på ICA Maxi i Motala 
sedan starten. 

Känner du igen dig – eller känner du 
kanske igen någon på bilderna?

1992 hade vi stort barnkalas och bjöd alla barn och 

föräldrar på ett paket blöjor. På den tiden hade vi 

en egen Maxi-figur - Svanen - som förekom flitigt  

i vår marknadsföring.

När vi öppnade 1992 hade vi en egen serie i Motala Tidning.  

Ett grepp som då var helt unikt i tidnings-Sverige.

Självklart har vi 
haft besök av 
Leif ”Loket”  
Olsson som lock-
ade miljonpublik 
till Bingolotto 
varje vecka. 

Joakim  
Nicklasson 

och handlaren 
Willy Jernberg 

drog på sig 
tomteluvorna 

och sålde 
julblommor.

Vad är din 
styrka? Den 
frågan och 
många andra 
fick Gladia-
torerna Loke 
(Jonas An-
dersson) och 
Atlas (Roger 
Zapfe) av P-O 
Nordin på sitt 
besök hos 
oss.
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Skepp o hoj! 
När vi hade 
pirater på besök 
lockade det 
många hundra 
till butiken.

När vi öppnade 
1992 tog vi en 
bild på hela 
gänget. Många 
är kvar fortfa-
rande hos oss. 
Tittar du riktigt 
noga kanske du 
hittar några av 
alla som jobbat 
hos oss i 25 år.

 

år



25 härliga  
  år i Motala


