
L I T E  N Y T TA ,  N Ö J E  O C H  N Ä R H E T     F R Å N  I C A  M A X I  I  M O TA L A  •  N R  3 - 2 0 1 6

grönt för miljön
Kristina äter  

LÄGER STÄRKER 
UNGAS SJÄLVKÄNSLA

ORDNING MINSKAR STRESSEN • MTB-LOPPET DÄR ALLA VANN



issa saker berör och tar tag i oss mer 
än annat – oavsett om vi är privat-
personer eller företag. På ICA Maxi 
i Motala ser vi varje dag människor, 

föreningar och företeelser som vi som företag 
vill vara med och stötta. Vi tycker att det är 
viktigt att även en butik engagerar sig i det som 
händer i vår omvärld. 

I det här numret av Handplockat skriver vi 
lite extra om just engagemang och lyfter fram 

några av alla de arrangemang och aktiviteter 
där vi är med och tar ett socialt ansvar. En ak-
tivitet som har berört oss extra mycket kan du 
läsa om på sidan 8-9. Det handlar om Arne och 
Lena Falkbäck, som efter en ofattbart tragisk 
händelse har byggt upp ett årligt sommarläger 
för barn och ungdomar. Vi har valt att stötta 
deras stiftelse Våga va’ dig själv och har precis 
inlett ett bredare samarbete med Lena och Arne 
som vi hoppas ska komma Motalas barn och 
ungdomar till del.

Som vanligt är Handplockat den här gången 
också fullmatad med tips, idéer och lokala 
ansikten från din butik. Janette Sjöholm tipsar 
om hur du skapar ordning och reda hemma, 
Kristina Wedding berättar om sitt liv som 
vegetarian och Annicka Assarsson delar med 
sig av några hemligheter bakom sina populära 
tomater från Varv.

God läsning och ha en skön höst!

Välkommen till ICA Maxi i Motala hälsar ledningsgruppen.

Handplockat 
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Tävla och vinn –
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av nybakat

– så får du ordning och reda 
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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
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Finns det något bättre än doften av nybakat bröd eller varma kanel-
bullar? Med rätt prylar går bakningen som en dans. Vill du bjuda 
på riktigt saftiga bullar på Kanelbullens dag den 4 oktober så har 
våra bagare ett tips - ”Smält inte smöret till degspadet! Låt det  
vara rumstempererat och klicka ner det i degen.”

höst-bak
Allt för ett lyckat

Innehåll i nummer 3 - 2016 av Handplockat

Förkläde  
Gala, 99:-

Muffinsform 
8 pack, 49,90:-

Springform 
hjärta, 79:-

Bakform i silikon 
Blomma Lila 22cm 

ICA Cook & Eat, 29:-

Spritspåse  
49,50:-

Ätbara muffinsformar,  
Dr Oetker, 10 styck, 19,90:-

Ugnsform  
rund 28 cm, 99:-

Fondant  
i olika färger, 
Odense,  
15,90:-

Grytlapp  
Gala 34,50

Sked  
med  
termometer  
139:-

Tårtdekoration 
i marsipan, ICA, 
tre-pack, 16,90:-



VEGETARISKA VÄRLDSDAGEN  Foto Petter Blomberg4

Låt hösten

bli grönare
Är du vegan, vegetarian eller allätare? 
Oavsett vad du kallar dig – så tjänar både 
du och miljön på att äta mer vegetariskt. 
Sedan drygt fem år är Kristina Wedding på 
ICA Maxis frukt- och grönsaksavdelning 
vegetarian och hon mår bättre av den 
kosten.
 – Jag äter bättre nu än jag gjorde 
innan, framför allt mår jag mycket bättre, 
säger hon.
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Grön måndag
Runt om i världen väljer fler och fler att skippa köttet 
på måndagar. Köttfri måndag eller Grön måndag är en 
rörelse som startade i USA. Det är ett av många initiativ 
för att visa hur enkelt det är för oss att minska vår 
klimat- och miljöpåverkan samtidigt som vi förbättrar vår 
hälsa genom att äta vegetarisk mat en dag i veckan.

MEN FÖR KRISTINA fanns det ytterliga-
re ett tungt skäl till att avstå från att kött.

 – För mig är det en miljöfråga. Miljön 
påverkas väldigt mycket av vad vi äter, be-
tydligt mer än vad man kan tro, säger hon.

Trots att vi alla vet att det finns stora 
fördelar med att äta mer vegetariskt så går 
trenden åt andra hållet i Sverige. Sedan 
början av 1990-talet äter vi svenskar 
drygt 40 procent mer kött. Och trenden är 
densamma i hela världen – ju bättre vi får 
det, desto mer kött äter vi.  Vilket i sin tur 
innebär att det behövs allt större ytor för 
att hålla djur.
 – Hade man kunnat odla exempelvis 
soja på den mark som behövs för djur, hade 
fler kunnat äta sig mätta. Att avstå från att 
äta kött är ingen stor sak för mig, men det 
är mitt lilla bidrag för att göra världen lite 
bättre.  Det har vi alla ett ansvar för, menar 
Kristina.

Att vara vegetarian eller vegan är inte 
särskilt svårt längre. Bara man har vissa 
kunskaper om var näringen finns i våra 
livsmedel och att man täcker upp för 
näringsämnen som kommer från djurriket. 
Inte minst proteiner.

 – Linser och bönor är jättebra ersätt-
ningsprodukter för att få i sig protein till 
exempel. Quorn och tofu är också protein-
rikt och jättegott att ha i maten.  Men visst 
– man ska läsa på vad man ska äta.
 

Den som inte äter några animaliska livs-
medel alls kan behöva kosttillskott med 
vitamin B12 och vitamin D. Och tränar du 
mycket – som Kristina gjorde innan hon 
fick en envis skada i foten – är det extra 
viktigt att få i sig proteiner.

 – När jag  tränar käkar jag mycket  
nötter som både är proteinrika och har  
bra fetter.

När Kristina får välja 
När Kristina fritt får välja vad hon vill äta 
blir det gärna något på sötpotatis:
 – Pommes frites på sötpotatis med chili-
dipp är en favorit. Enkelt, gott och smidigt, 
tipsar hon.

”Linser och bönor  
är jättebra  
ersättnings- 
produkter  

för att få i sig  
protein, till  
exempel.”

För den som gillar korv men vill äta mer grönt har Scan 
tagit fram  korvish. En korvish innehåller ungefär hälften 
grönsaker och hälften kött. Det är alltså ingen vegeta-
risk korv och inte heller någon köttkorv. Men en korv för 
den som vill äta kött, men gärna få i sig mer grönsaker. 

En grönare korv

Visste du att …
… våra matkassar, som du beställer på nätet 
och hämtar i butiken, har fått en grön nyhet? 
Nu finns det också en vegetarisk matkasse 
(lakto-ovo) för fyra personer med tre gröna, 
inspirerande recept som lagas från grunden 
och som hjälper dig att äta nyttigare samt 
minska klimatpåverkan.

Sötpotatis-frites med jalapeñodip
Ingredienser 4 portioner

Jalapeñodip
1 msk inlagda jalapeños  
(eller 0,5 msk färsk)
2 salladslökar
1 vitlöksklyfta
1/2 lime
2 dl smetana
salt och peppar

Pommes frites
2 medelstora sötpotatisar  
(à ca 220g)
5 dl olja (till fritering)
salt

Jalapeñodip:
Hacka jalapeñon fint. Ansa och strimla salladslöken fint. Skala 
och riv vitlöksklyftan. Riv det yttersta skalet av limen. Blanda 
jalapeño, salladslök, vitlök och limeskal med smetana. Smaksätt 
med salt, peppar och några droppar limesaft.

Pommes frites:
Skrubba och skölj sötpotatisarna och skär dem  i cirka 1 cm 
tjocka stavar. Värm oljan i en tjockbottnad kastrull till ca 130˚C. 
Fritera potatisen i omgångar 5–10 minuter tills de är mjuka, men 
de ska inte ta färg.  Ta upp potatisen med en hålslev. Låt överflö-
dig olja droppa av i ett durkslag eller på papper.Värm oljan till ca 
180 -̊190˚C. Lägg ner pommes fritesen igen några minuter och 
fritera tills de får lätt gyllene färg. Ta upp dem och låt oljan rinna 
av. Salta och servera omedelbart.
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MOTALA ÄR PÅ många sätt synonymt 
med cykling. Inte minst genom Vättern-
rundan. Men Motala har också för andra 
gången i rad utsetts av Cykelfrämjandet 
till den bästa cykel-kommunen bland 
kommuner med färre än 50 000 invånare. 
Med 1572 MTB Challenge har Motala 
också fått ett eget MTB-arrangemang. 
Och det är en utveckling som ICA Maxi i 
Motala vill vara med och bidra till:
 – När vi fick frågan om vi ville vara 
med och stötta årets nyhet, Posttrampet 
1572 Kids, sade vi ja av flera skäl. Dels 
för att Team 1572 har det rätta engage-

manget, dels för att vi hoppas att loppen 
ska inspirera fler att börja motionera.  
Inte minst yngre, säger butikschef  
Thomas Samuelsson.

Barnen började
Barnen inledde årets MTB-helg med sitt 
lopp på den 250 meter långa banan ute i 
Folkets park. I loppet utsågs  
ingen vinnare, men det betydde inte att 
de unga cyklisterna inte tog det på allvar 
– här var det lika sammanbitna cyklister 
som i lördagens två längre MTB-lopp på  
35 och 65 km. 

På några år har MTB-loppen i 1572 MTB Challenge i Motala vuxit 
rejält. I somras lockade loppen nästan 700 cyklister i alla åldrar.
 – Utan våra lokala sponsorer hade vi aldrig nått dit där vi är 
idag. Till nästa år höjer vi ribban ytterligare ett par snäpp och på 
sikt ska 1572 Challenge bli Sveriges bästa MTB-arrangemang, 
säger Anders Öhström från arrangerande Team 1572.

Broloppet - årets löparfest

Med kanonväder, storpublik och över 1 100 löpare till start blev Nya Broloppet i Motala en rik-
tig folkfest. Bra kämpat alla ni som sprang, joggade eller gick - och förstås alla ni som hejade 
på. Vinnare i dam- och herrklassen blev arrangerande Motala AIF:s Johanna Eriksson och 
Akeles Per Brolund. ICA Maxi i Motala sponsrade de fyra loppen på olika sätt. Stort grattis till 
Johan Forsman och Andreas Talberg Pedersen som hittade Ica-korten längs banan och tog 
dessa i mål. För den bedriften fick de varsitt ICA-kort laddade med 1 500 kronor.

Vissa brinner för motion och hälsa, en del samlar in pengar till forskning och andra  
stöttar människor som behöver lite extra hjälp här i livet. Engagemang är viktigt och 
driver samhället i rätt riktning. I det här numret av Handplockat ägnar vi fyra sidor åt 
engagemang vi gillar och som vi på ICA Maxi i Motala stöttar.

MTB-cyklister  
i alla åldrar

Dags för  
”Lidingöloppet”  
i ICA-klassikern

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

Sedan i våras har drygt 150 Motalabor  
kämpat på i ICA-klassikern och avverkat både 
”Vätternrundan” och ”Vansbrosimmet”.  
I slutet på oktober är det dags för ”Lidingö-
loppet” där deltagarna kan gå eller springa  
30 kilometer på sex veckor.

I ICA-klassikern ingår samma grenar och samma sträckor 
som i En svensk klassiker. Under ett år ska deltagarna 
genomföra de fyra klassiska långloppen; Vätternrundan, 
Vansbrosimmet, Lidingöloppet och Vasaloppet. Men 
med den skillnaden att deltagarna kan genomföra det på 
hemmaplan och att de har flera veckor på sig för varje 
moment. 

Utgångspunkten för ICA-klassikern är att få fler att 
komma igång och börja röra på sig. I Motala har drygt 
150 personer anmält sig till utmaningen. Ulrika ”Lutta” 
Johansson, som håller i ICA-klassikern på Maxi i Motala, 
är nöjd med det gensvaret. 
 – Våra lokala deltagare kämpar på riktigt bra. Runt 80 
procent genomförde cyklingen och jag tror att vi får lika 
bra siffror när det gäller simningen, säger hon.

I slutet på oktober är det alltså dags för ”Lidingöloppet” 
och efter årsskiftet drar ”Vasaloppet” igång, där 90 kilo-
meter ska avverkas på skidor eller med stavgång fram till 
slutet av mars.
 - Till våren kanske vi har fått 150 nya klassiker i 
Motala. Nu håller vi tummarna för att alla fixar sina 
moment, säger hon.

Deltagarna i 
”ICA-klassikern” 
kämpar på bra. 
Nu håller vi 
tummarna för 
att alla deltagare 
i utmaningen 
klarar sin klas-
siker till våren, 
säger Ulrika 
”Lutta” Johans-
son som håller 
i ICA-klassikern 
på ICA Maxi i 
Motala.
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    – För oss var det självklart 
att sälja Tack-lotten, det här 
ett sätt för oss att bidra till 
två viktiga och angelägna 
verksamheter, säger Malin 
Andersson i förbutiken.

Bakom lotteriet står en ideell 
förening med Cancerfonden, 
Svenska Röda Korset och 

ICA-stiftelsen. Syftet med lotteriet är att skapa 
en insamlingskanal för långsiktig, hållbar och 
samhällsnyttig verksamhet.
 – I första hand ska överskottet från lotteriet 
gå till att hjälpa människor. Det kan handla om 
läxhjälp och språkträning i Svenska Röda Korsets 
arbete med integration eller Cancerfondens arbete 
med att finansiera forskning för att färre ska drab-
bas och fler ska kunna överleva cancer, fortsätter 
Malin.

På Röda Korset – världens främsta katastrofor-
ganisation – med fler än 30 000 volontärer bara i 
Sverige välkomnas också lotteriet.
 – I vårt arbete med att hjälpa nyanlända att 
komma in i samhället, till exempel genom att ge 
stöd och råd, svenskaträning, läxhjälp och andra 
sociala aktiviteter, kommer pengar från överskot-
tet från Tack-lotterna att bidra, säger Morgan 
Olofsson, chef Kommunikation och insamling, 
Svenska Röda Korset.

Sedan i somras säljs Tack-lotterna 
hos ICA Maxi. Överskottet går till  
Cancerfonden och Röda Korsets 
verksamhet.

Lotteriet som gör 
alla till vinnare

ICA Maxi Motalas butikschef Krister ”Putte” Pettersson överlämnade ett bidrag till  
hjärnforskning till arrangerande IFK Motalas Pär Beckne. 

Maxi-slaget – inte  
bara en golftävling
Det är inte bara Motala GK:s längsta tävling,  
det är också en tävling med ”vackert-väder- 
garanti”. För precis som det ska vara, så  
sken solen i årets Maxi-slaget i augusti.

Väderprognosen var en smula dyster veckan 
före Maxi-slaget den 21 augusti. Men lagom 
till att de 72 tvåmanna-lagen skulle börja 
spela så började solen skina. Och det goda 
vädret höll i sig.
 – Vi brukar ha tur med vädret under 
tävlingen, det är bara att hålla tummarna 
för att det fortsätter, säger butikschef 
Krister ”Putte” Pettersson.
 
Maxi-slaget är en av Motala golfklubbs 
tävlingar som lockar flest deltagare under 
året. Och den skiljer sig från övriga 
tävlingar då den avgörs över 27 hål mot 
normala 18.
 – Det blir en rejäl promenad på ungefär 
1,5 mil för alla som ställer upp Och det 
var ett av skälen till att vi valde att sponsra 
den här tävlingen, det här är ett sätt för oss 

att bidra till att skapa förutsättningar för 
motion och friskvård, fortsätter ”Putte”.

Genom åren har tävlingen också blivit 
mycket populär.
 – Tävlingen blev snabbt fulltecknad i 
år. Och det beror inte bara på det fina pris-
bordet, de som spelar gillar tävlingsformen 
och att det är en liten utmaning att ta sig 
runt de 27 hålen, säger Torbjörn Palm som 
var tävlingsledare under Maxi-slaget.

200 gick för hjärnforskningen
I september arrangerades Bissen Brainwalk på Bråstorps handelsområde. Promenaden 
lockade omkring 200 personer att stödja förre IFK-spelaren Mathias ”Bissen” Larssons 
insamling till hjärnforskning.

Mikael och 
Ann-Sofi Hult 
kom på en 
andraplats i 
B-klassen trots 
att Ann-Sofi 
inte var så nöjd 
med sin putt-
ning.

Torbjörn Palm och Krister ”Putte”  
Pettersson dukade upp prisborden.
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        det  
ofattbara
         Arne och  
Lenas väg ur 

I elva år har Arne och Lena Falkbäck arrangerat  
sommarläger för barn med mottot ”Våga va’ dig 
själv”.
 – Lägren har varit vår väg ur det ofattbara 
som hände, berättar Arne Falkbäck.
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e röda stugorna ligger 
idylliskt i skogskanten 
– på en höjd ovanför 
Bastedalens hamn strax 
utanför Hammar. På gräs-

mattan spelar ett gäng ungdomar fotboll, på 
en bergknalle sitter några andra och pratar. 
 – Här ska alla vara kompis med alla, 
ingen får gå ensam, berättar Mika Päivänie-
mi, chef för sommarlägret. Många av de här 
barnen har en tung ryggsäck med ensamhet 
och trasiga familjeförhållanden. Här bygger 
vi team och stärker deras självkänsla. 
 – Många kommer tillbaka år efter år och 
blir själva ledare när de blir äldre.  
En av våra ledare sade häromdagen att  
det här är hans familj.

Tragisk historia
Sommarlägren Våga va’ dig själv skapar 
ljusa sommarminnen för de barn som be-
höver det mest. Den här sommaren har up-
pemot 200 barn och ungdomar fått komma 
till den gamla kolonin i Bastedalen i totalt 
fem omgångar. Men bakom de uppskattade 
andningspauserna ligger en tragisk historia. 
Den 27 april 2005 inträffade det som ingen 
människa ska behöva gå igenom. Arne och 
Lena Falkbäcks dotter Linda tog sitt liv, bara 
13 år gammal, efter att ha utsatts för ett 
sexuellt övergrepp, misshandel och dödshot 
i skolan.
 – Vi kunde aldrig ana hur djävulskt det 
var för Linda, säger Lena Falkbäck. Och då, 
för elva år sedan, var det ändå rena Bullerbyn 
jämfört med hur barnen har det i dag.

Lena och Arne Falkbäck hade alltid haft ett 
starkt engagemang i sina barn och i deras 
skola och fritid. Och mitt i sorgen och för-
tvivlan vaknade tankarna på att göra något 
för att hjälpa andra barn som kanske befann 
sig i samma situation som deras egen Linda. 
 – Vi ville göra något konkret, berättar 
Arne Falkbäck. Något som kan hjälpa alla 
de ungdomar som har det tufft i dag. Då 
fick vi idén till ett sommarläger.

 – Det här är inget kollo. Det handlar 
om att lära för livet, att man ska gå upp 
på morgonen och 
att man ska möta 
varandra med 
respekt. Här får alla 
synas och höras och 
alla är med. Det 
är otroligt viktigt. 
Och vi har inte bara 
fysiska aktiviteter, 
vi pratar mycket om 
självförtroende och 
självkänsla.

Många  
sponsorer
För vissa barn står 
hemkommunen för kostnaden, andra beta-
lar en egen avgift. En stor del av kostnaden 
finansieras dock via sponsorer. I somras 
flyttade hela lägret från västkusten till 
Hammar utanför Motala, och ICA Maxi 
i Motala sponsrade verksamheten genom 
subventionerade priser och gratis utkörning 
av mat. 
 – Maten är otroligt viktig, säger Arne 
Falkbäck. Det är en nyckel till hur barnen 
mår. Här får de äta all mat och i slutet av 
veckan är det aldrig någon mat över. Många 
äter inte frukost hemma. Här går vi upp 
klockan sju varje morgon, sedan har vi 
meditationsövningar och klockan åtta är 
det frukost.

”Kommer närmare”
En av deltagarna på årets sommarläger var 
Oskar Celing, som är 15 år och kommer 
från Alingsås. Han har varit med på lägren 
i tre år och gillar sammanhållningen som 
skapas.
 – Det är ju ungefär som en skolklass, 
säger han. Men här kommer vi mycket 
närmare varandra på en vecka än man gör 
under flera år i en klass.
 – Jag gillar blandningen av roliga 
aktiviteter och en hel del allvar. Jag började 

åka på lägren mest som en kul grej, men ef-
terhand insåg jag att jag faktiskt var utfryst 

hemma. När man har levt 
med det hela livet tror man 
att det är så det ska vara. 
Nu har det blivit mycket 
bättre.

Varje lägervecka har en 
stående aktivitet – en kväll 
om Linda och hennes his-
toria. Den kvällen brukar 
väcka mycket känslor hos 
barnen och ungdomarna.
 – Många har egna erfa-
renheter av det Linda upp-
levde, säger Arne och Lena 
Falkbäck. Och vårt mål är 

att hjälpa andra undan det hon var med om. 
Kan vi styra undan det som hände Linda för 
bara en enda unge, då har vi lyckats.

Oskar Celing från Alingsås har varit med på flera läger. Alla ska vara kompis med alla på Arne och Lena Falkbäcks sommar-
läger. Ingen får gå ensam.

D
”Här får alla  

synas och höras  
och alla är med. 
Det är otroligt  

viktigt.”

ICA Maxi i Motala arrangerar i början av nästa år 
en manifestationsdag för föreningar och skolor i 
Motala tillsammans med stiftelsen Våga va’ dig 
själv. Håll utkik efter datum! 

På www.vagavadigsjalv.se kan du läsa mer om 
stiftelsens arbete och också hur du kan stödja 
verksamheten. Arne Falkbäck kan du kontakta 
på följande mejladress: info@vagavadigsjalv.se

Fakta: Stiftelsen Våga va´ dig själv!
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Huvudlöss blir allt vanligare.  
På Apoteket Hjärtat i Motala  
kommer fler och fler och söker 
hjälp för huvudlöss – hela året om.
 – Förutom behandling är det 
kamma som gäller, säger Jennie 
Olsson, apotekstekniker på  
Apoteket Hjärtat. Kamma,  
kamma och kamma.

tt vanligt tecken på huvudlöss 
är att det kliar i hårbotten. 
Men du kan också hitta vita 

prickar i håret, det är lusens ägg. Själva 
lusen kan vara svår att upptäcka, den är bara 
någon millimeter stor och genomskinlig. Om 
du får löss finns det flera receptfria medel att 
välja på, som masseras in i håret. Dessutom 
behöver du en luskam.
 – Man måste kombinera behandlingen 
med kamning och kamma jättenoga, mer än 
man tror, berättar Malin Staf på Apoteket 
Hjärtat. Det gäller att kamma varje dag och 
gå igenom håret lite i taget för att bli av med 
lössen. Och det är viktigt att kolla alla om 
någon i familjen har fått löss.

 – Vet man att det går löss, finns det också 
en förebyggande sprej som man kan spreja 
håret med och som skyddar i cirka sju timmar. 

Överlever inte utanför håret
Om du får löss behöver du inte sanera 
lägenheten eller lägga sängkläder i frysen, 
som många trodde förr. Lössen överlever inte 
utanför håret och risken för smitta via exem-
pelvis möbler är liten. 
 – De kan inte hoppa eller flyga, de kan 
bara gå över från hår till hår. Så man ska inte 
hänga nära varandra över paddor eller telefo-
ner om det går löss, tipsar Jennie Olsson. Och 
inga selfies tillsammans!

Det finns en stor okunskap om löss och vad 
man ska göra om man får löss. Och det är 
fortfarande något många inte gärna vill prata 
om.
 – Det är nog så att en del skäms lite, säger 
Malin Staf. Men huvudlöss har inget med 
hygien att göra, faktum är att de trivs bäst i 
nytvättat hår.
 – Har man frågor är det bara att komma 
in till oss. Vi kan hjälpa till med råd och vi 
har informationsbroschyrer på flera olika 
språk, bland annat svenska, engelska och 
somaliska.

lössen
Så blir du 
         av med 

E

Att tänka på i förkylningstider
Förebygg. Förkylningar smittar lätt. Tvätta händerna ofta med tvål och vatten. 
Hosta och nys i armvecket om du är förkyld själv. 

Vila dig frisk. Antibiotika hjälper inte vid en virusinfektion. Vila och se till att du 
får i dig tillräckligt med vätska. 

Lindra. Du kan lindra symtomen för att må lite bättre. Koksaltlösning eller 
avsvällande nässpray kan hjälpa mot nästäppa. Mot halsont finns lindrande ta-
bletter och hosta kan lindras med slemlösande eller hostdämpande läkemedel. 
Har du feber och värk finns det febernedsättande värktabletter.

Jennie Olsson (till vänster) och Malin Staf på Apoteket Hjärtat vet vad som biter på lössen.
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29 september   
Återvinningens dag

30 september   
Göta kanal stänger för säsongen

2 oktober    
Gräddtårtans dag

4 oktober   
Kanelbullens dag

15 oktober      
Brösthälsodagen

24 oktober 
FN-dagen

26 oktober   
Potatisens dag

30 oktober     
Sommartiden slutar – ställ tillbaka klockan en timma

5 november   
Alla helgons dag

7 november   
Kladdkakans dag

13 november 
Fars dag

Aktivitetskalender

stamkunder
Enklare för

Enklare inloggning och fler erbjudanden. De tre nya terminalerna gör det smidigare 
för stamkunderna att handla.

Strax före sommaren monterades de tre 
stamkundsterminalerna upp på ICA Maxi i 
Motala– en finns i entrén och två i butiken.  
För alla som har ett ICA-kort är det bara 
att dra kortet och börja använda alla tjäns-
ter som finns i terminalen.
 – När du loggat in, eller dragit kortet, 
kan du få middagstips, göra inköpslistor 
och inte minst skriva ut både recept och 
inköpslistor. En smart funktion är att 
ingredienserna läggs till din inköpslista om 
du gör en sådan via datorn eller ICA-appen 
i telefonen, berättar Therése Widén.

Men i terminalerna finns ytterligare en rad 
praktiska funktioner. Du kan enkelt ladda 
ditt ICA-kort med personliga och prisvärda 
erbjudanden. I terminalerna i butiken kan 
du göra en prisfråga för att kontrollera ett 
pris eller erbjudande.   
 – Den som känner sig osäker kan komma 
till oss i förbutiken så visar vi hur termi-
nalerna fungerar.  Jag kan lova att det är 
både smidigt och att det lönar sig för våra 
kunder att dra sitt kort i terminalen, säger 
Therése.

Visste du att …
…du får gemensam bonus på  
Apotek Hjärtat och ICA med ditt  
ICA-kort? Och att dina bonus- 
checkar från inköpen samlas i  
en gemensam pott där du själv  
bestämmer var du vill använda den  
– på Maxi eller på Apotek Hjärtat?

Visste du att …
…ICA har minskat sina utsläpp av växt-
husgaser med 24 procent sedan 2006?  
Fram till 2020 är målet att hela ICA Grup-
pen blir klimatneutral. På www.ica.se kan 
du läsa mer om ICA:s miljöarbete under 
fliken ”ICA tar ansvar”.
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minskar stressen
Ordning och reda

Har du tröttnat på röran hemma? Ja, då är hösten den perfekta 
tiden att skapa struktur. Och samtidigt kan du passa på att 
lära dig lite om feng shui. Ska vi tro den läran får du inte bara 
ett fräscht hem när du städar, du frigör dig också från negativa 
känslor som samsas med dammråttorna.

anske ligger det något i feng 
shui-tankarna att ordning 
skapar mindre konflikter 
och stress. För vem har inte 
svurit över att snubbla över 
skorna i hallen, eller letat 

länge efter högerhandsken när det är dags att 
skrapa rutorna på bilen när den första snön 
kommit.
 – Ordning och reda sparar inte bara 
utrymme, det spar tid också. Och knepet är 
att organisera från början, och göra det i små 
omgångar. Då kan du skippa maraton-städ-
ningarna när allt ska hällas ut på golvet och 
organiseras, tipsar Janette Sjöholm.

Ett smidigt sätt att skapa ordning från början 
är att lägga prylar och annat i boxar. Helst 
ska de vara genomskinliga så att du ser vad 
som är i. Annars kan det bli svårt att komma 
ihåg var du lagt dina saker.

 - Hallen är en plats där det gärna blir 
rörigt. Här ställer hela familjen sina skor och 
saker har en förmåga att bli liggande där. 
Men får alla i familjen var sin box för hand-
skar, halsdukar, mössor och annat, så hittar 
ni lättare. Sätt dem på rad på hatthyllan och 
märk dem gärna.

Magneter i badrumsskåpet
Ett annat tips är att ha en ”upphittat-låda” hemma.
 – När du hittar grejer på fel ställen där-
hemma, ha en speciell korg eller låda där du 
lägger allt sådant. Särskilt bra är det om du 
har ett hus med flera våningar. Istället för att 
springa upp och ned med olika prylar tar du 
bara korgen när den är full och går och lägger 
sakerna på sin rätta plats när du har tid.

Hos barnfamiljer brukar leksaker ha en för-
måga att sprida sig. När det är läggdags är det 
för sent att plocka ihop det. 

 – Lägg ut ett gammalt lakan eller filt på 
golvet där barnen får leka och härja bäst de 
vill. När lektiden är slut drar du bara ihop det 
och tömmer leksakerna i lådan.
Kylskåpet och skafferiet är två förvarings-
utrymmen där livsmedlen gärna skymmer 
varandra. Vi bunkrar upp och hittar sedan 
inte saker för att de står bakom, eller så rasar 
allt när du ska plocka ut.
 – Lägg dina livsmedel i små förvarings-
boxar i plast – det skapar inte bara ordning, 
det är lätt att lyfta ut lådorna också när du 
letar efter det du behöver.

I toalettskåpet får man ofta får leta efter pin-
cetten, hårspännen, nagelsaxen och annat. 
 – Magneter är ett bra sätt att skapa ord-
ning i badrumsskåpet. Klistra fast några fina 
på insidan av skåpsdörren så fixar du snabbt 
bättre ordning.

K



13

minskar stressen
Peter Eng, Motala:

– En verktygstavla med krokar så 
att man lätt hittar rätt verktyg. För 

att få ordning på spik och skruv 
är det bra med genomskinliga 

plastbackar.

Vilket är ditt bästa tips för 
ordning och reda hemma?

Birgitta Karlsson, Vadstena:
– Min dotter har korgar och hyllor 

med namn på i hallen, för alla i famil-
jen. Det tycker jag är bra. Barnen är 
väldigt duktiga på att ställa skorna 

där de ska vara. 

Vilket är ditt bästa tips för 
ordning och reda hemma?

Anna Broomé, ICA Maxi i Motala:
- Jag ger bort kläder jag inte har 

använt på länge till mina kompisar. 
Det blir lättare att hålla ordning i 

garderoben när det inte hänger en 
massa saker man aldrig använder.

Vilket är ditt bästa tips för 
ordning och reda hemma?

Albin Åström, ICA Maxi i Motala:
– Jag har små barn och då blir det 
lätt rörigt. Så ha bra förvaring och 
plocka undan med en gång är nog 

mitt bästa tips.

Vilket är ditt bästa tips för 
ordning och reda hemma?

Galge med krokar, 
finns i flera färger, 
24,90:-

Trälåda  
liten 69:-, mellan 99:-,  

stor 149:-, finns  
obehandlad, vit  

eller grå.

Accessoargalge 
för slipsar eller 
bälten, 24,90:-

Accessoargalge 
29,90:-

Mediumkorg 
Lime 24,90:-

Pysselkorg  
kvadrat 19,90:-

Korg flätad  
My Style 19,90:-

Korg flätad  
My Style 39,90:-

Accessoargalge 
29,90:-
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         årets  
höjdpunkter

 Lokala  
tomater en av 

För kunderna på ICA Maxis frukt- och grönsaks-
avdelning finns det två höjdpunkter under året. 
En är när jordgubbarna kommer. Ett lika viktigt 
datum är när Annickas tomater från Varv 
 kommer in i butiken. 



ICA MAXIS KUNDER GILLAR ekologiskt 
och närodlat. Och inte minst Annickas 
tomater. När de kom in i butiken i våras var 
åtgången strykande och ett inlägg på Maxis 
Facebook-sida gillades av många. 

Annicka Assarsson, som tillsammans med sin 
make Philip driver tomatodlingen några kilo-
meter söder om Motala i Varv, är självklart 
glad över det beröm hon får från sina kunder.
 – Det är väl det bästa kvitto vi kan få på 
att vi gör ett bra jobb, säger Annicka.

Annicka och Philip har odlat tomater i det 
5 000 kvadratmeter stora växthuset i Varv i 
snart 20 års tid. Från början var inriktningen 
vanliga stora tomater. Men under åren har 
sortimentet växt. Nu odlas ungefär 40 sorter.
 – Jämfört med hur det var när vi började 
så har det blivit en explosion av olika sorter. 
Inte minst av mindre tomater. Våra kunder 
gillar verkligen de söta små tomaterna,  
berättar Annicka.

Flitiga ”anställda”
Men även sättet att odla har ändrats under 
åren som paret Assarsson drivit sin odling. 
 – Redan när vi började odla tomater var 
vår inriktning att vara så miljövänliga som 
möjligt. Men genom åren har det sättet att 
odla utvecklats. Numera har vi till exempel 
ett helt slutet system för bevattningen. Det 
innebär att näringen som växterna inte tar 
upp, går tillbaka till en tank och så kan vi 
använda den igen.

Också sättet att bekämpa olika slags sjukdo-
mar på tomatplantorna har förändrats. Runt 
om i växthuset bland de lysande gröna, röda 
och gula tomaterna ligger plastflaskor med 
olika insekter som ”jobbar” med att hålla 
ned skadorna på plantorna.
 – För i stort sett alla sjukdomar som en 
tomatplanta kan få, finns en naturlig fiende.  
Genom att använda olika slags insekter behö-
ver vi inte spruta. Det innebär inte bara att vi 
slipper använda oss av kemikalier – tomater 
som odlas på det här viset smakar mer, fort-
sätter Annicka.

På olika ställen i växthuset finns några av de 
flitigaste ”anställda”. I små papplådor bor 
humlor som pilar in och ut. 
 – Humlorna sköter all pollinering. 
Tidigare fick man göra det manuellt, men 
humlorna gör ett minst lika effektivt jobb 
med pollineringen och det blir bra kvalitet på 
frukten, säger Annicka.

Aldrig tidigare har vi svenskar ätit så mycket 
tomater som vi gör nu. På 25 år har vår kon-
sumtion fördubblats och nu äter vi runt tio 
kilo tomater per år. Runt 15 procent kommer 
från svenska odlare. ”När det gäller kvalitén på tomater är vi 

känsliga. Det räcker med att de är lite 
mjuka eller stötta för att vi ska slänga dem. 
Ett bra sätt att ta hand om tomaterna eller 
om du har för mycket tomater, är att frysa 
in dem och använda dem i exempelvis en 
gryta. Har du en påse i frysen är det bara 
att fylla på den efterhand.”

Frys in tomaterna

”Tomater är rika på lykopen, som är kopplat 
till en god prostatahälsa. En undersökning i 
England har visat att män i åldern 50-69 år 
som äter mycket tomater minskar risken för 
prostatacancer med 20 procent.”

Äldre män bör äta tomater

”Tomater ska egentligen inte förvaras i ett 
kylskåp, där tappar de lite i smaken. Bäst mår 
tomaterna i ett skafferi, eller i källaren och 
garaget, där det är mörkt och svalt. Ska du 
förvara tomaterna i kylskåpet ska de ligga i 
den varmaste delen. Där utvecklas smaken 
bäst. Och tänk på att ta fram tomaterna en 
stund innan de ska ätas. En tomat som har 
rumstemperatur har mest smak.”

Inte för kallt

A N N I C K A  T I P S A R

” Jämfört med 
hur det var när vi 
började så har det 
blivit en explosion 

av sorter ” 



Smidigt och effektivt att handla  
lokalt på nätet

DE 14 ANSTÄLLDA på Ventiltek-
nik i Motala jobbar med alla typer 
av service på ventiler dygnet runt. 
Mellan varven kan det bli snabba 
ryck för att hålla nere kundernas 
drift- och produktionsstopp. 
 – Och då är det bra med ett kyl-
skåp med mjölk, pålägg och annat. 
Vi slipper åka iväg för att få något 
i magen, eller för att handla andra 
förbrukningsvaror som diskmedel, 
hushållspapper och annat, fortsätter 
Mattias.

Mattias gillar också att den stående 
beställningen som företaget använ-
der sig av, smidigt kan kompletteras 
med allt annat som finns i ICA:s 
nätbutik.
 – Vi hittar allt vi behöver. Jag gillar 
också att vi handlar lokalt även om 
det är på nätet. Nu vet jag att vi får 
den kvalitet på varorna som vi vill 
ha, säger han.

Sedan några år handlar Ventilteknik i Motala frukostmaten  
till de anställda på nätet hos ICA Maxi i Motala.
 – Det är smidigt och effektivt. Vi har en stående beställning  
som vi skickar och sedan levereras det till oss dagen efter,  
berättar Mattias Samuelsson, vd för Ventilteknik i Motala.

 

Höst är mysväder. En känsla som du lätt 
förstärker genom att fylla huset med 
doften från nybakat bröd. Behöver du 
inspiration så finns det drygt 900 recept 
att välja mellan på om du går in på www.
ica.se

Kan du namnen på följande bakverk så 
har du chansen att vinna ett presentkort 
på 500 kronor. Vi lottar ut sammanlagt 
fem presentkort. Vi vill ha ditt svar 
senast den 21 oktober. 

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

Namn: Tel.nr

Äntligen  
  höst!

För att hålla ned kundernas drift- och produktionsstopp är det ofta snabba ryck hos Ventilteknik i Motala.  
 – Då är det bra med ett kylskåp där det finns mjölk, pålägg och annat så vi slipper åka iväg för att få 
något i magen, säger Mattias Samuelsson.


