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Som din livsmedelsbutik i Motala är det viktigt 
för oss att bidra till en lite bättre värld. Vi vet 
att vi inte kan göra allt. Men vi kan försöka 
göra så gott vi kan. 

Nu har vi ökat tempot i det arbetet. Vi kallar 
vårt initiativ för ”I täten för nästa generation”. 
Det betyder att vi utgår från de behov nästa 
generation har och möter deras krav på både 
mat och engagemang.

Det handlar om det vi gör varje dag. Om ett 
oslagbart sortiment på frukt, grönt, vegetariskt 
och veganskt. Om klimatsmarta investeringar 
för att minimera vår miljöpåverkan. Om smar-
ta digitala lösningar för att förenkla tillvaron 
i en stressad vardag.  Om närproducerade 
varor från lokala leverantörer. Om ett genuint 
samhällsengagemang för att fler östgötar ska 
kunna leva bra liv och för att våra barn och 
unga ska få en aktiv och meningsfull fritid.

Vi vill hjälpa dig att göra bra val; att handla 
mer ekologiskt, hälsosamt, miljösmart och 
svenskt. Mycket av vårt arbete kan du läsa  
om i det här numret av Handplockat. 

Vi vet som sagt att vi inte kan göra allt.  
Men vi anstränger oss för att göra det vi kan. 

I täten för nästa generation!
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vego

Innehåll i nummer 1 - 2019 av Handplockat
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Bäst på 

Har du svårt att få in mer grönt i 
vardagen? Vi vill göra det enklare för 
dig att äta mer vego. Här tipsar vi 
om några av alla smarta vegetariska 
och veganska produkter i butiken.

Vi är glada att kunna presentera vår senaste nyhet  

inom vår matkassefamilj: Vego! En vegetarisk matkasse  

(lakto-ovo) med tre gröna, inspirerande recept som  

lagas från grunden och hjälper dig att äta nyttigare samt 

minska klimatpåverkan. Vegetariska middagar för fyra 

personer i en 3-dagarskasse. Recepten är skapade utan 

kött, fisk och fågel men innehåller ägg och mejeriprodukter 

(lakto-ovo). Läs mer på www.maximotala.se och klicka dig 

in på sidan ”Beställ din matkasse”. 

   Gröna och   
sköna maträtter

Grandiosa Minipizza  
EL VEGO
Vegetarisk färs, majs,  
jalapeno. Stenugnsbakad.
Vikt 165g. 15:50:-

Sura minijordgubbar
från Candypeople.  
En helt vegansk  
produkt. Vikt 80g.
10:50:-

Tex Mex Slow Cooked Veggie
Mexikansk gryta med Quorn,  
jalapeno och koriander.  
Vikt 450g. 71:90:-

Vego balls in tomato sauce
Knorr. Vikt 390g. 35:90:-

Green Star Vegan Peach rings
Geleringar med persikosmak fri 
från animaliska produkter och 
glutenfri. Vikt 80g. 13:50:-

Choklad/ 
Hasselnötscreme. 

Vikt 400g,  
vegansk,  

glutenfri, GMO-fri, 
palmoljefri

43:90:- 

Vego Kebab! Tunna kebabstrimlor gjorda 
på Seitan. Vikt 275g. 44:90:-

Senapsgravad Tofu
från Fiskexporten Varberg  
Vikt 200g. 27:90:-

Vego bites  
in red curry 
sauce
Knorr. 
Vikt 390g.
35:90:-
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nästa generation
I täten för 

Nu ökar ICA Maxi i Motala tempot i sitt hållbarhetsarbete.
 – Som den ledande livsmedelsbutiken i Motala är det viktigt för oss att vara hållbara i det vi gör. 
 Vi vill hjälpa våra kunder att göra bra val, att handla mer ekologiskt, hälsosamt, miljösmart och svenskt,  
säger handlaren Willy Jernberg. 

ICA Maxi i Motala har länge haft 
ett stort engagemang i både män-
niskor och miljö. Det har handlat  
om allt från klimatsmarta energi-
lösningar till att stötta barn och 
ungas fritidsliv i Motala. Nu ökar 
ICA Maxi tempot i det arbetet.  
Butiken kallar sitt initiativ för  
”I täten för nästa generation”. 
 – Med ”I täten för nästa genera-
tion” försöker vi utgå från vilka 
behov nästa generation har och 
möta deras krav på både mat och 
engagemang, fortsätter Willy.

EN DEL AV ARBETET är en ökad 
satsning på vegetarisk och vegansk 
mat. Förra året uppgav en tredjedel 
av ungdomarna mellan 15 och 24 år 
i undersökningen Ungdomsbarome-
tern att de ser sig som ”vegovänner”, 

det vill säga vegetarianer, flexitaria-
ner eller veganer.  
 – Var tredje svarade att de helst 
äter svenskproducerad mat, var 
femte att de helst äter ekologiskt och 
var sjunde att de väljer närproduce-
rat. Vi ska ha ett oslagbart sortiment 
på frukt, grönt, vegetariskt och 
veganskt – och vi tänker fortsätta 
driva på den utvecklingen. Där ingår 
också att vi ska ha ett brett sorti-
ment av lokalt producerad mat.

En viktig del i initiativet ”I täten för 
nästa generation” handlar om att 
minimera butikens miljöpåverkan 
genom klimatsmarta investeringar. 
 – En annan del är smarta digitala 
lösningar för att förenkla tillvaron i 
en stressad vardag. Vi vet att vi inte 
kan göra allt. Men vi kan göra det här.

 I samband med att ICA Maxi i Motala lanserade 
 sitt initiativ I täten för nästa generation, så sänktes 
också priserna på frukt och grönt.
 – Förhoppningsvis har det här fått fler att äta lite 
nyttigare, säger försäljningschefen Heléne Jonsson på frukt- 
och grönt-avdelningen.

På olika sätt jobbar ICA Maxi i 
Motala med att få sina kunder att 
äta mer frukt och grönt. Kompis med 
kroppen är en satsning för alla andra- 
och femteklassare, där de får lära sig 
mer om varför det är så viktigt att äta 
frukt och grönsaker. En annan sats-
ning är Må bra med fem om dagen. 
Senast i raden av satsningar för att få 

fler att äta frukt och grönt är alltså en 
prissänkning av ett antal varor som 
som pågår till mitten av april.
 – Ett halvt kilo frukt och grönsaker 
per dag är den dagliga rekommenda-
tionen, säger Heléne. För att vi ska må 
bra och leva ett sundare liv rekommen-
deras vi att äta fem portioner frukt och 
grönt varje dag. 

Frukt och grönt säljer som smör
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hållbar butik
Under våren går ICA Maxi i Motala i mål med sin senaste stora investering, en stor ombyggnad och 
renovering av stormarknadens kylar.
 – Med den sänker vi vår energiförbrukning med 25 procent och då har vi också bytt  ut köldmediet 
 i de flesta kylarna till ett miljövänligt, berättar ställföreträdande handlare Thomas Samuelsson.

En mer 

En stor butik har stora och skiftande behov 
av både värme och kyla i olika delar av 
verksamheten. Något som lätt kan driva på 
energiförbrukningen.
 – Förra året gjorde vi av med 2,8 
miljoner kilowattimmar, säger Thomas 
Samuelsson. Vi ville se över vad vi kunde 
göra för att minska det.  Så vi tog in en 
konsult och utifrån de förslag vi fick kan  

vi minska vår elförbrukning med ungefär  
25 procent.

MÅNGA AV ÅTGÄRDERNA, bland annat 
när det gäller ventilationen, kommer kun-
derna aldrig att märka av.
 – Det handlar om att vi kan styra bättre 
var vi vill ha kyla eller värme i butiken. Vi 
har skapat olika klimatzoner där vi kan ha 
olika temperaturer. Exempelvis behöver vi 
inte minska temperaturen i hela butiken 
om solen ligger på mot en enstaka vägg.
En sak som kunderna definitivt kommer 
att märka av är att de flesta av kylarna nu 
har fått dörrar. Det var vanligt på 1960- 
och 1970-talet, men försvann när kylarna 
blev bättre och elpriset var lågt.  
 – Dörrar minskar energiförbrukningen 
med minst 30 procent. Tillsammans med 
nytt köldmedium och en effektivare drift 
går vi ner till ungefär hälften av dagens 
energiförbrukning på kylarna.

 – Dessutom blir det ett behagligare 
klimat för både kunder och personal när 
det finns dörrar på kyldisken.

En stor del av en butiks klimatpåverkan 
kommer från läckage av det köldmedium 
som finns i frysar och kylar.  
 – Att kunna hålla en jämn kyla är helt 
avgörande för en hög kvalitet på de varor 
vi säljer. Samtidigt är köldmediet det som 
påverkar miljön mest i vår verksamhet. 
När vi byter det mot ett bättre och mer 
miljövänligt bidrar det till ett mer hållbart 
klimat. Vi använder mindre energi och vi 
får en högre kvalitet på våra varor. Det här 
är faktiskt en av de största hållbarhetsåt-
gärder vi har gjort hittills.

Arbetet med kylarna ska vara klart i  
början av maj. 
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trakten  
  lyfts fram

Det bästa från 

Nu har det blivit lättare att hitta all lokalproducerad mat som säljs på ICA Maxi i Motala.  
Håll ögonen öppna efter den nya märkningen ”Det bästa från trakten”. 

M  ånga vill handla lokalt och 
  ICAMaxi i Motala har länge haft 
en lång rad produkter från lokala leveran-
törer på hyllorna. Potatis från Stubbetorp, 
tomater från Varv, honung från Motala 
och senap från Vadstena är bara några 
exempel. Och för att hjälpa kunderna att 
hitta den lokala maten lanseras nu märk-
ningen ”Det bästa från trakten”.
 – Kunderna gillar det lokalt produce-
rade. Vi får ofta frågor var varorna kom-
mer från. Med den här märkningen vill vi 
göra det lättare att hitta varorna, berättar 
butikschef Annette Linder.

Sammanlagt har ICA Maxi i Motala  
drygt 200 varor från ett 30-tal lokala 
leverantörer. 
 – Vi vill minska avståndet mellan våra 
lokala producenter och våra kunder för att 
gynna vårt fantastiska svenska lantbruk 

och lokala matskapare. Och vi hoppas få 
in ännu fler lokala produkter. Det finns 
säkert många producenter vi inte har fått 
kontakt med och vi är beredda att pröva 
fler, fortsätter Annette.

DET LOKALPRODUCERADE kommer 
att lyftas fram på fler sätt än bara genom 
skyltning i butiken. 
 – Under året planerar vi ytterligare 
aktiviteter i butiken. Det kan bli prov-
smakningar, kunddagar med inriktning 
mot det lokala och kanske en skördefest till 
hösten. Men vi vill också fördjupa dialogen 
och kunskapen bland våra anställda om 
det som produceras lokalt med att göra 
gårdsbesök.

Bakom Maxi-butikernas satsning på lokal 
mat, eller Det bästa från trakten, står 
också Lantbrukarnas riksförbund, LRF.  

Regionordföranden för LRF i Östergöt-
land, Peter Borring, gillar satsningen:
 – Allt fler konsumenter nöjer sig inte bara 
med svenskt ursprung, de vill också ha en 
regional och lokal identitet på maten, säger 
han. Så det här är en viktig satsning för både 
Maxibutikerna och för oss lantbrukare. 

Visste 
       du att …?

…  ICA ska fasa ut engångsartiklar  
i plast till 2020? Nästa år ska engångs- 
muggar, engångstallrikar, engångsbestick, 
sugrör och tops tillverkas av papper eller 
andra biologiska material, som inte  
riskerar leda till plastförorening  
av våra hav.
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Vill du vara med och minska matsvinnet? I de hemlagade 
lunchlådorna på ICA Maxi i Motala utgår kockarna från 
råvaror med kort datum.
 – Vi går igenom varorna i butiken  
på morgonen – sedan lagar vi  
maten utifrån det,  
berättar kocken  
Patrik Jivergård- 
Karlsson.

Kockarna i köket har sedan några år jobbat aktivt 
med att göra lunchlådor av varor med kort datum 
från butiken för att minska matsvinnet. I köket 
lagas ungefär 800 portioner varje vecka och det 
har minskat butikens sammanlagda matsvinn med 
många kilon. 

För Patrik Jivergård-Karlsson och hans kollegor 
i köket, är det givetvis en utmaning att kunna 
komponera rätter utifrån de varor som håller på 
att gå ut:
 – Samtidigt är det väldigt roligt, det ökar krea-
tiviteten i vårt arbete, menar han.

Under åren som ICA Maxi i Motala har haft ett 
eget tillagningskök har efterfrågan på de färdig-
lagade rätterna stadigt ökat.
 – Nu lagar vi ungefär 800 portioner en  
normalvecka, någon vecka har vi gjort uppemot  
1 200 portioner.

DE POPULÄRASTE RÄTTERNA är husmanskost:
 – Så brukar det vara på restauranger och så är 
det hos oss. Har vi gjort fläsk och löksås så tar det 
slut på nolltid.

I butiken finns någonstans mellan åtta och tio 
olika rätter per dag:
 – Vi gör alltid någon på färs. Kålpudding och 
pannbiffar är väldigt populärt.

Och precis som kunderna så föredrar Patrik 
Jivergård-Karlsson att laga husmanskost:
 – Vi gjorde en trerätters nyårssupè vid årsskif-
tet. Att få göra något sådant mellan varven  
är givetvis kul. Men husmanskosten ligger mig  
nog varmast om hjärtat, både att laga och äta, 
säger han.

Men alla livsmedel med kort datum blir inte 
lunchlådor som säljs i butiken. En stor del används 
också för att laga maten i personalmatsalen. Och 
där tar kockarna ut svängarna lite mer.
 – I lunchmatsalen kan vi vara friare. Vi har 
alltid en vegetarisk rätt i veckan och vi har kört en 
helt vegetarisk vecka också.
 – Det är nog många som skulle må bättre av 
att dra ned på sin köttkonsumtion och äta mer 
vegetariskt och ekologiskt. Jag står mig bra på en 
vegetarisk lunch, jag får energi att jobba och trivs 
väldigt bra med det.

minskar matsvinnet
Lunchlådor
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Digitalt reklamblad 
– alltid i fickan

Efter nästan 1 400 reklamblad i Motalabornas brevlådor går ICA Maxi i Motala i månadsskiftet april/maj 
över till digitala kampanjblad.
 – Vi tittar hela tiden på vår miljöpåverkan, säger butikschef Krister ”Putte” Pettersson. Digitala  
reklamblad minskar pappersanvändningen rejält. Dessutom är det praktiskt för kunderna, de kan alltid 
ha bladet med sig i mobilen.

ICA MAXI I MOTALA har länge legat i 
framkant när det gäller digitalisering. 
Butiken var exempelvis bland de första 
ICA-butikerna i landet med egen näthan-
del. Och nu tar ICA Maxi i Motala ett 
nytt grepp även när det gäller reklambla-

den. Som en av få butiker i landet slutar 
ICA Maxi i Motala att skicka ut sina 
erbjudanden som direktreklam till alla 
hushåll varje vecka.
 – Varje hushåll får fem kilo papper i 
form av direktreklam varje år – bara från 

oss, säger ”Putte”. Det inte är 
särskilt hållbart i längden. 
     – Tidigare fanns det ju inget 
annat sätt att kommunicera 
med kunderna på, då var det 
självklart att skicka ut pap-
persreklam. Men i dag finns det 
andra vägar. Vi vill använda 
tekniken för att spara jordens 
resurser och bidra till en mer 
hållbar värld.

MEN ATT DIREKTREKLAMEN  
i pappersform försvinner inne-
bär förstås inga förändringar 
när det gäller alla fina erbjudan-
den. De kommer varje vecka, 
precis som tidigare.

 – Ja, alla erbjudanden kommer vi 
självklart att ha kvar. Den enda skillna-
den blir att vi skickar ut bladet digitalt i 
stället. Och för den som inte har en dator 
eller smart telefon kommer det att finnas 
pappersexemplar i butiken. Det är bara 
att gå till förbutiken och be om ett.

DET DIGITALA KAMPANJBLADET går att 
få på flera olika sätt – via e-post eller ge-
nom Maxis webbplats. Det går också att 
ladda ner bladet i mobilen, då uppdateras 
det automatiskt varje vecka (se beskriv-
ning här nedan).
 – Och vi kommer givetvis att fortsätta 
att lägga ut det på vår Facebook-sida 
varje måndag, säger ”Putte”.

Självklart kommer du kunna ta del av alla våra kampanjer 
även i sommar. Fast istället för i brevlådan hittar du det  
på vår hemsida, i¬sociala medier eller via vårt veckomejl, 
säger butikschef Krister ”Putte” Pettersson.

Så här enkelt tankar du hem vårt reklamblad!
FÖR ANDROID

Funktionen kan se lite olika ut på  
Androidenheter. Här beskrivs funktionen 
när webbläsaren Chrome används i en 
Samsung.

1. Öppna din Chrome-webbläsare.  
 Skriv in adressen maximotala.se

2. Scrolla ner till Veckans erbjudanden

3. Tryck på rutan – Se erbjudanden

4. Klicka på de tre punkterna.

5. Välj lägg till på startskärmen.

6. Nu har du en genväg direkt till Veckans  
 erbjudanden bland dina appar – som 
 kommer att uppdateras automatiskt 
 varje vecka. 

FÖR IPHONE

1. Öppna Safari

2. Skriv in maximotala i sökrutan

3. Gå in på Maxi Motalas hemsida

4. Scrolla dig fram till Veckans  
 erbjudanden – tryck på rutan  
 Se erbjudanden

5. Tryck på dela-knappen – som du  
 hittar längst ned på sidan

6. Tryck på Lägg till på hemskärmen.

7. Tryck till sist på Lägg till – som du  
 hittar överst.

8. Nu har du en genväg direkt till Veckans  
 erbjudanden bland dina appar – som  
 kommer att uppdateras automatiskt  
 varje vecka. 

Få en matigare mejlkorg
Vill du ha koll på veckans erbjudanden? Då ska 
du anmäla dig till vårt veckobrev – ett populärt 
inslag i våra kunders mejlkorgar varje måndag. 
Med ICA-kort har dessutom chans att få unika 
e-posterbjudanden, inspirerande recept och 
senaste nytt från oss i butiken i veckobrevet.  
Du anmäler dig på www.maximotala.se på 
sidan ”Har du koll”
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31 mars  Sommartid börjar och vi ställer  

  fram klockan en timma

1 april  ICA Maxi i Motala förlänger  

  öppettiderna till 7-23

4 april  Morotens dag – på ica.se finns sju 

  recept på jättegoda morotskakor

20 april  Polkagrisens dag

18-22 april  Påsken

29 april  Världsdansdagen

30 april  Valborgsmässoafton

Aktivitetskalender

10 TEMA - I TÄTEN FÖR NÄSTA GENERATION      

Intresset för  
vegetarisk och  
vegansk mat ökar.

Väljer du att äta det 
oftare också?

Pauline Neujd:
 – Ja, jag äter en del vegetariskt och jag äter det 
för att jag tycker att det är gott. Och jag brukar 
laga från grunden, halvfabrikaten hoppar jag över.

21.000

Mikaela Axelsson:
 – Inte så ofta kanske, men 

jag gillar Quorn-filéer. Och vi 
äter en hel del grönsaker  

till maten.

Susanne Gustafsson:
 – Jag funderar alltmer 
på det och jag har börjat 
undersöka vad som finns. 
Det är ju bra både för 
miljön och hälsans skull.

Lousie Jägbro:
  – Absolut, nu äter vi  

vegetarisk mat en gång  
varannan vecka i alla fall

Visste 
       du att …?
… Icas nya sortiment av skivad ost beräknas ge avsätt-
ning för cirka 6,5 miljoner liter svensk mjölk per år?  
I dag är 67 procent av hårdostprodukterna och 90  
procent av mejeriprodukterna ICA säljer under  
eget varumärke tillverkade av  
svensk råvara.

… det finns drygt 21 000 recept på ica.se?  Kan ju vara bra att veta 
när fantasin tryter. Av dessa recept är drygt 11 000 middagar, 
men det finns också över tusen förslag på go-fika. För familjer som 
kämpar med allergier, eller med att anpassa kosten för att passa 
känsliga magar, finns också gott om tips på nyttig mat och  
läckra efterrätter.

Visste du att …?



Efter sex år som chef för Apotek 
Hjärtat väljer nu Ulla Karlsson 
att trappa ned. 
- Jag går i pension om några år 
och jag tyckte att det var dags 
för någon ny att ta över stafett-
pinnen, säger hon.

Men helt kommer inte Ulla att försvinna 
från ledningen för apoteket. Och det gillar 
den nya apotekschefen Shelan Zangana:
 – Ulla blir kvar som biträdande chef 
för apoteket, och det känns jättebra. Själv 
kommer jag att vara här kanske 2-3 dagar 
i veckan, jag ska fortsätta att vara chef 
för Apotek Hjärtat som ligger i I-huset i 
Linköping, så den här lösningen passar mig 
perfekt, säger hon.

Under Ullas ledning har Apotek Hjärtat 
inte bara växt rejält och blivit det största 

apoteket i Motala, det har också fått flera 
priser. Senast förra året utsågs apoteket till 
Årets Matnära apotek i ICA-koncernen.  
Och under vintern var det ett av fyra apo-
tek som var nominerade till Årets Apotek i 
hela Apotek Hjärtat-koncernen.
 – Att vi blev nominerade till priset är 
helt fantastiskt, att vara ett av fyra bland 
ungefär 390 apotek i hela koncernen var 
något otroligt, menar Ulla.

Vad är förklaringen till  
alla era nomineringar?
 – Vi är ett fantastiskt gäng här där alla 
visar ett stort engagemang i sitt arbete. För 
oss var den utmärkelsen och nomineringen 
ett bevis på att det vi gör tillsammans är 
ett vinnande koncept, berättar Ulla och 
fortsätter:
 – Och det här är den mest spännande 
arbetsplats som jag har jobbat på i apoteks-
branschen, det händer alltid något här. Så 
även om jag slutar som chef så vill jag inte 
byta arbetsplats – jag trivs verkligen här.
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Ulla slutar 
    och fortsätter

APOTEK HJÄRTAT

Visste du att …?
… Apotek Hjärtat har en egen 
podd som heter Hjärtats gäster. 
I podden bjuder chefsapotekare 
Annika Svedberg in olika experter 
för att om intressanta och 
aktuella ämnen knutna till hälsa 
och välbefinnande. Podden hittar 
du där poddar finns, som på Acast 
och Itunes.



  TEMA - I TÄTEN FÖR NÄSTA GENERATION12

stans öppnaste  
      stormarknad

Välkommen till 

Den 1 april blir ICA Maxi i  
Motala stans öppnaste  
stormarknad. Då utökas  
öppettiderna med två  
timmar till 7-23.
 – Fast egentligen har  
vi ju öppet dygnet runt sju 
dagar i veckan, med vår 
online-handel, säger ställ-
företrädande handlare  
Thomas Samuelsson.

FLER OCH FLER kunder vill handla 
tidigt på morgonen och sent på 
kvällen. Därför väljer ICA Maxi i 
Motala nu att förlänga öppettiderna 
med en timma åt varje håll. 
 – Vi jobbar hela tiden för att 
lyssna in kundernas behov och 
utvecklas i den riktning de efterfrå-
gar, säger Thomas Samuelsson. God 
tillgänglighet handlar om att det ska 
vara lätt att ta sig till butiken, att 
det ska vara lätt att parkera och om 
öppettider. Förlängda öppettider är 
ett sätt att göra vardagen enklare för 
våra kunder. Vår online-handel är 
ett annat exempel på hur vi jobbar 
med att underlätta för våra kunder. 

När ICA Maxi i Motala öppnade 
butiken 1992 hade den redan då  
generösa öppettider, 8-21. De 
senaste åren har det varit 8-22 som 
gällt och från den 1 april förlängs  
de alltså till 7-23.
 – För en barnfamilj, där båda 
jobbar, kan det vara räddningen att 
det går att handla sent på kvällen el-
ler tidigt på morgonen. Vi har alltid 
sagt att vi ska ha generösa öppet-
tider och då gäller det att vi hänger 
med i det som kunderna efterfrågar.

Så har öppettiderna ändrats genom åren

1909
kom en första mild lag 
som reglerade butiker-
nas öppettider. Lokala 
ordningsstadgar kunde 
också förekomma.

1939
infördes en regelrätt affärstidslagstiftning: 
butikerna förbjöds att ha öppet under kvällar (efter 
klockan 18.00) och helger (efter lunchtid på lör-
dagen). Undantag gjordes för mjölkbutikerna som 
fick ha öppet en stund på söndagsförmiddagarna 
eftersom många saknade is- eller kylskåp och 
därför var tvungna att köpa mjölk dagligdags. 

1950-talet
fick Martin Olssons snabbköp  
vid Hötorgets tunnelbanestation  
i Stockholm ett specialtillstånd 
för kvällsöppet.

1967
tilläts alla affärer 
ha öppet till 20.00 
på vardagar. 

1972
fick Sverige fullständigt fria 
öppettider för butikerna. 
Öppet efter midnatt kräver 
dock dispens från Handels 
och Arbetsmiljöverket.  
Nattarbete mellan 00-05 
styrs av arbetstidslagen.
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Nu blir det lättare att 
nå personalen på  
specialavdelningen
Nu blir det lättare att få hjälp med frågor om exempel-
vis elektronik, heminredning, kläder eller köksutrust-
ning på ICA Maxi. På två ställen på specialavdelning-
en finns nu en direkttelefon till personalen.
 – Det är bara att lyfta på luren och ringa när man 
behöver hjälp med något, berättar butikschefen för 
specialsortimentet Danijel Baric.

För att ingen ska missa de två telefonerna är de  
tydligt utmärkta som en klassisk engelsk telefonkiosk. 
En i början på avdelningen och den andra på  

klädavdelningen.
      – Är vi inte upp-
tagna redan i telefonen 
så svarar vi direkt och 
hjälper gärna till med 
frågor och tips om  
våra produkter,  
säger Danijel.

Visste  
       du att …?
… all tillverkning av ICA:s  
mineralvatten flyttar hem 
och tappas nu från en källa 
norr om Köping, från att 
tidigare ha kommit från 
Telemark i Norge. Det nya 
upplägget innebär kortare 
transportsträckor och 
därmed även minskade 
klimatpåverkande utsläpp.

… ICA Sverige för att 
stötta odlare som på 
nära håll påverkas av 
klimatförändringar börjat 
köpa in kaffebönor från 
jordbrukskollektivet Apro-
exports i Peru till ICAs I love 
eco kaffe. En krona från 
varje paket som säljs går 
till jordbrukskollektivets ar-
bete för att klimatanpassa 
kaffeböndernas gårdar.

Visste  
    du att …?
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På tisdagar fylls ICA Maxi i Motala av seniorer. Då bjuder butiken på fem procents rabatt på köpet till alla som 
fyllt 65 år och som har ICA-kort. 

Seniorrabatten fyller  
       butiken på tisdagar
Lotta och Göran Karlsson gillar seniorrabat-
ten och går ofta till ICA Maxi på tisdagar.
 – Visst är den bra, även om vi säkert 
handlar fyra dagar i veckan. Men behöver vi 
storhandla så gör vi det på tisdagar.

MEN DET ÄR inte bara rabatten som lockar 
Lotta och Göran till ICA Maxi. Det är både 
den två kilometer långa promenaden, och den 
sociala samvaron i butiken.
 – Ofta träffar man ju folk man känner. 
Och så brukar vi avsluta våra inköp med en 
fika. 

Under veckans första dagar är det betydligt 
lugnare i butiken jämfört med topparna som är 

torsdag, fredag och lördag. Det var anledning-
en till att ICA Maxi i Motala började erbjuda 
rabatter till alla som fyllt ålderspensionär.
 – Det är bra för alla, både för oss och för 
seniorerna. Vi jämnar ut försäljningen under 
veckans alla dagar och det underlättar i vår 
planering. Att gå runt i butiken under tisda-
garna är också roligt, numera har den blivit 
både en mötesplats och en marknadsplats, sä-
ger försäljningschefen för torra varor Susanne 
Rustan.

Susanne berättar att många äldre kunder, som 
inte har så stora hushåll, brukar ha synpunkter 
på rabatten av typen ”köp tre betala för två”-
kampanjerna. 

 – Ofta behöver äldre inte så många exem-
plar av samma vara. Nu kan vi erbjuda alla en 
rabatt, även det lilla hushållet, och det känns 
bra. 

DET VAR VID årsskiftet som rabattidén för 
seniorer sjösattes i butiken på Bråstorp. Till 
en början riktades den bara till de som hade 
lämnat sin mejladress. Men nu gäller rabatten 
den som har fyllt 65 år och har ett ICA-kort.
 – Det är åldern som är avgörande. Många 
förvärvsarbetar ju flera år efter 65 och rabat-
ten gäller oavsett om du fortfarande arbetar 
eller har ålderspension. Det året du fyller 65 
får du ett utskick om den här rabatten på ICA 
Maxi, säger Susanne.

• Du har ett ICA-kort.

• Rabatten gäller hela dagen 
 varje tisdag.

•  Du ska ha dragit ditt ICA- 
 kort hos oss en gång de 
 senaste fyra månaderna.

• Rabatten laddas automatiskt 
 på ditt ICA-kort.

• Gäller inte köp av spel, tobak, 
 lotter, receptfritt, frimärken 
 och presentkort.

• Rabatten går inte att kombi- 
 nera med andra rabatter.

• Vid självbetalning i scanningen 
 – glöm inte att aktivera  
 rabatten på skärmen.

SENIORRABATTEN – 
SÅ FUNGERAR DEN
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grilla!
Alla kan 

Det börjar bli dags att förbereda vårens och sommarens 
grillning. Vi är väl alla sugna på att tillbringa lata dagar 
hemma och plocka fram grillen. Vi använder mer och 
mer annan utrustning på grillen och börjar använda den 
som en spis. Vi sätter pannor och kastruller på grillen,  
vi lagar pajer, bakar bröd och gräddar pizza. Alla kan 
grilla och med bra utrustning blir det ännu roligare. 

Landmann Gasolgrill  
Triton PTS 4.1 
Pris: 3 999:-

Weber Gasolgrill  
Genesis ll E-310 GB  
Pris: 8 999:-

Weber Grill  
Original Premium 
57cm Pris: 1 999:-

Weber Kolgrill Master-Touch 
E-5770 Inbyggd rökfunktion. 
Det vill säga att du kan röka 
kött i grillen. Pris: 3 799:-

Landmann  
Marinad- & såskanna 
Pris: 249:- 

Landmann Tändull  
Landmann Tändull kommer från 
ekologiskt skogsbruk och gör 
det enkelt att tända både grillen, 
öppna spisen och brasan. Tändul-
len är doppad i biologiskt vax och 
ger mycket god brinntid. 100st 
Pris: 99:-
 



 

Lakto ovo-vegetarian, vegan, flexitarian. Vet du 

vad skillnaden är mellan de olika dieterna har du 

chansen att vinna ett presentkort på 500 kronor, 

vi lottar ut sammanlagt tre bland de rätta svaren. 

Sätt ett kryss vid rätt svarsalternativ.

Vi vill ha ditt svar senast den 21 april. Talongen 

lämnar du i förbutiken på ICA Maxi Motala eller 

skickar till ICA Maxi Stormarknad, 591 29 Motala 

– märk kuvertet med ”Vegan”.

Vill du scanna eller ta en bild av svarstalongen,  

så kan du mejla den till oss på:  

kundkontakt.motala@maxi.ica.se

Vinnare meddelas per telefon och på ICA Maxi 

Motalas Facebook-sida.

Namn: Tel.nr

Tävling

    Maxi satsar  
på vego
Allt fler väljer att äta mindre kött – för hälsans och 
klimatets skull. 
 – Trenden är densamma i vår butik, förra året 
ökade försäljningen av vego-mat med ungefär 20 
procent, berättar Cecilia Jern-Wallin, försäljnings-
chef för färskvaror.

De senaste åren har ICA Maxi 
i Motala ökat försäljningen av 
vegoprodukter, både frysta och 
färska, med 20 procent varje år. 
Det stora intresset syns också 
på receptsök på ica.se, som 
är Sveriges största receptsajt. 
Under 2018 ökade besöken till 
vegorecept med nära 30 procent 
jämfört med året innan.
 – Vi får beröm för vårt vege-
tariska och veganska utbud. Vi 
har ett stort sortiment av både 
färska och frysta produkter och 
till det ska förstås också läggas 
allt som finns på frukt och 
grönt och bland övriga varor. 

För att möta den ökade efter-
frågan på vego-mat planerar 

ICA att lansera cirka 50 nya 
vegoprodukter under 2019. ICA 
har även startat en Facebook-
grupp för vegoentusiaster där 
medlemmarna har fått vara 
med och utveckla en produkt 
som ska lanseras under året. 

OCH MAXI I MOTALA satsar 
också på vego i sociala medier.
 – Vi har skapat ett 
Instagram-konto, som heter 
icamaximotalavego. Där kom-
mer vi att bjuda på inspiration 
för alla som är nyfikna på vego-
mat. Syftet är att inspirera, 
diskutera, tipsa och ge varandra 
idéer kopplade till vegomat.  
fortsätter Cecilia.

ICA Maxi i Motala får mycket beröm 
för sitt vego-sortiment, berättar 
försäljningschefen för färskvaror, 
Cecilia Jern-Wallin.

En lakto ovo-vegetarian… 

… äter mejeri- 
produkter 

… äter inte 
mejeri- 
produkter 

… äter  
skaldjur

En vegan… 

… äter ägg  … äter inte 
ägg 

… äter mejeri-
produkter

En flexitarian… 

… kan äta kött … äter inte 
kött  

… äter inte 
skaldjur


