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Firade du alla hjärtans dag nyligen? Visst är 
det härligt med en hel dag när vi visar nära och 
kära hur mycket de betyder för oss. Men tänk 
om vi kunde hålla kvar den där goda tanken, 
fortsätta bry oss om vår omgivning och sprida 
kärlek resten av året också? 

På ICA Maxi i Motala vill vi lyfta omtanke och 
kärlek lite extra i det här numret av Hand-
plockat. På sidan 8-9 berättar vi om kärlek på 

jobbet i vår butik. Och vill du bjuda någon du 
tycker riktigt mycket om på middag, så tipsar 
våra kockar på sidan 10-11 om hur du bäst läg-
ger upp planerna. 

En samling kärleksfulla människor är de som 
engagerar sig i alla föreningar och arrangemang 
vi stöttar inom ramen för Maxi United Motala. 
På sidan 14-15 kan du läsa mer om Julpengen 
vi delade ut strax före jul och på sidan 16 berät-

tar vi om en av satsningarna vi brinner extra 
mycket för, stiftelsen Våga va’ dig själv. 

En särskild kärlek känner vi på Maxi i Motala 
förstås till dig som är kund hos oss. Utan dig 
är vi inget och för din skull försöker vi varje 
dag göra vårt jobb så bra vi bara kan. Och det 
har vi faktiskt gjort i hela 25 år nu. Så vi ser 
fram emot ett år med massor av firande – och 
givetvis ska du vara med. Välkommen!

Välkommen till ICA Maxi i Motala hälsar ledningsgruppen.

Handplockat 
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Festmåltiden
-  inte så krångligt som det låter

Omtanke om planeten 

Maxi Motala United

Visst minns du  
varorna?

-  ”Vi har kommit en bit på vägen”

-  för att vi bryr oss.

- syskon, familjer och par  
på Maxi.
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Baka en hjärtformad kaka till favoritkollegan eller lägg en pläd på ett par frusna fötter hemma i soffan. 
Små gester kan faktiskt göra underverk.

Visa omtanke
med små medel

Innehåll i nummer 1 - 2017 av Handplockat

Plåtburk
Fiori Liten Rosa 9x9x1,5cm  
ICA Cook & Eat, 59:-

Springform 
Hjärta 20cm ICA Cook & Eat, 79:-

Pläd 
Pläd Garden 130x170cm 

ICA Home by Hemtex, 
129:-

Doftljus 
I glaslykta  
Moa Ocean Breeze  
ICA Home, 39,90:-

Doftljusburk  
Adele Granatäpple  

ICA Home, 59:-

Ljuslykta  
Fågel 10cm  
ICA Home, 
29,90:-

Kudde 
Garden 40x60cm ICA Home by Hemtex, 129:-



NU FIRAR VI 25 ÅR I MOTALA!  Foto Petter Blomberg4

att bli handlare

Kärleken fick 
Willy

I år firar Willy Jernberg 25 år som Maxi-
handlare i Motala. Men han hade inga 
tankar på att bli handlare när han var ung. 
Det var kärleken som förde honom till en 
ICA-butik i Kumla.
  –  Hade inte Kerstin läst till sjuksköterska 
i Örebro, är det osäkert om jag hade blivit 
handlare. Men ibland har man tur – jag 
gillar variationen som är i en butik, säger 
Willy Jernberg. 
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5TEMA KÄRLEK & OMTANKE

Uppväxt i Hällefors i Västmanland 
började Willy studera på Handelshögskolan 
i Stockholm efter gymnasiet. Att han en 
dag skulle driva en ICA-butik ingick inte i 
framtidsplanerna.
 – På handels var det nog ingen som 
tänkte sig att bli livsmedels-handlare. Min 
plan var att jobba med marknadsföring på 
något större företag.

Men slumpen ville alltså annat. Under prak-
tiken på Handelshögskolan hamnade Willy 
i Örebro och träffade Kerstin som läste till 
sjuksköterska. Det var då han började jobba 
på Ica i Kumla för att kunna vara närmare 
henne. Den första egna ICA-butiken drev 
han i Mantorp 1989. Under den perioden 
öppnade ICA allt fler större Kvantum- och 
Maxi-butiker runt om i landet.

Snabbt beslut
När planerna för Bråstorps handelsområde 
drogs upp i slutet av 1980-talet var ingen 
ICA-butik planerad. Men i sista stund hop-
pade en av de andra livsmedelsbutikerna 
av och ICA kunde köpa både mark och 
bottenplatta till en butik. Eftersom det fanns 
ett datum satt när butikerna på Bråstorp 
skulle öppna, behövde ICA snabbt hitta en 
handlare som kunde driva Sveriges femte 
Maxi Stormarknad. Och Willy tvekade inte 
när han fick frågan.
 – Men jag hade ingen aning om hur 
mycket jobb det skulle bli och det var nog 
lika bra. Samtidigt som jag började bygga 
upp Maxi i Motala drev jag butiken i Man-
torp. Så under den här perioden var det verk-
ligen jobb dygnet runt. 
 – Vi fick in över 800 ansökningar till de 
drygt 50 jobben vi skulle tillsätta. Jag satt 

och läste ansökningar i flera dagar innan 
det var dags att börja kalla till intervjuer. 
Samtidigt skulle jag ta beslut om tusen andra 
saker – det var en hektisk vår och sommar. 
Då blev det nog inte enda golfrunda.

Men i september 1992 stod butiken klar och 
kunde invigas. Ganska snart kunde Willy 
konstatera att att de flesta som kom till 
premiäröppningen för de två livsmedelsbuti-
kerna på Bråstorp, valde att gå till Maxi. 
– Det var några sömnlösa nätter före invig-
ningen. Och dagen vi öppnade stod jag här 
uppe på kontoret för att se vart kunderna 
gick – det var inte utan att jag var nervös. 
När de började strömmade till tänkte jag att 
det nog skulle ordna sig. 

Och nog ordnade det sig. Butiken har byggts 
ut i flera omgångar och personalen har 
fördubblats. Omsättningen har nästan tre-
faldigats från 150 miljoner till 500 miljoner 
kronor.
 – Om du hade frågat mig då var vi skulle 
vara om 25 år hade jag inte kunnat gissa på 
den här utvecklingen. Men vi har haft en bra 
försäljningsutveckling sedan starten och har 
till exempel aldrig behövt säga upp någon på 
grund av arbetsbrist. 

Otrolig utveckling
Inte heller hade Willy kunnat förutse den 
utveckling som skett av dagligvaruhandeln 
sedan han öppnade Maxi Motala 1992.
 – Då var det mycket priset som avgjorde 
vad kunden köpte och var de skulle handla. 
Numera är kunderna kunnigare och mer på-
lästa. Det märks inte minst på efterfrågan av 
ekologiska, miljömärkta och närproducerade 
varor. Våra kunder vill göra miljösmarta val 
och för oss gäller det att hänga med i den 
utvecklingen.

 – Att vi har över 100 ekologiska varor på 
vår frukt- och grönsaksavdelning är i mångt 
och mycket kundernas förtjänst. Men givet-
vis tar vi också vårt ansvar för miljön. På 
olika sätt jobbar vi hela tiden för att minska 
vår och våra leverantörers miljöpåverkan.

Tidigt ute
Maxi Motala var tidigt ute med att sälja mat 
på nätet och drev tillsammans med övriga 
Maxi-butiker på utvecklingen inom hela 
ICA-gruppen. Att vi kommer att handla mer 
över nätet i framtiden är Willy helt överty-
gad om. 
 – Men butikerna kommer att finnas kvar, 
även om 25 år. Vi har ju övertagit allt mer av 
samhällsservicen, med exempelvis både post 
och apotek numera. Så butiken kommer att 
ha en fortsatt viktig social funktion även i 
framtiden.

Och det är mötet med människorna som gör 
att Willy gillar sitt jobb.
 – Att se hur personalen utvecklas och att 
möta kunder har alltid varit mina drivkraf-
ter. Utan engagerad personal hade vi aldrig 
nått dit där vi är idag.

”Men jag hade ingen 
aning om hur mycket 
jobb det skulle bli och 
det var nog lika bra.”

ICA Maxi Motala firar dubbelt i år!
Hipp hipp hurra! I år fyller ICA 
Maxi i Motala 25 och det ska 
självklart firas på olika sätt. 
 I september blir det stort  
födelsedags-kalas.
 - Vi firar hela året med olika 
aktiveter, säger butikschef  
Krister ”Putte” Pettersson.

På ICA Maxi i Motala har man dubbla 
anledningar att fira under 2017. ICA-gruppen 
fyller 100 år och det är 25 år sedan butiken 
på Bråstorps handelsområde öppnade. Nu 
filar festgeneralen ”Putte” som bäst på hur 
dessa firanden ska samordnas.

- ICA:s 100-årsfirande har redan rullat igång 
med bland annat kalaspriser. Vi drar igång 
vårt 25-årsfirande under våren. Sedan ska vi 
ha stort födelsedagskalas i september.  

Detaljerna runt det är inte riktigt klara ännu. 
Men redan under våren rullar vi igång med 
olika butiks- och prisaktiviteter.



ANETTE FIRAR 25 ÅR SOM ANSTÄLLD 6

Annette Linder var en av drygt 800 personer 
som sökte jobb på ICA Maxi i Motala när butiken 
öppnade i september 1992. 
 – Att jag skulle stanna här i 25 år trodde jag 
kanske inte. Men jag gillar att jobba med service 
och har fått möjlighet till både utbildning och 
utveckling, berättar Annette Linder.

Butiksjobb
lockade frisören

Efter skolan började Annette som lärling till frisör och en tid 
jobbade hon även som kommunal dagmamma. Men så dök en 
annons upp om personal till en ny butik på Bråstorp. 
 – Jag skickade in en ansökan på vinst och förlust. Jag hade 
ju aldrig jobbat i butik innan, men jag gillade att jobba med 
människor. Det upptäckte jag när jag jobbade som frisör. 

Med sin bakgrund som frisör fick Anette ansvar för det som 
på ICA-språk kallades finkem – det vi kunder kallar för 
hälsa- och skönhetsavdelningen.
 – Det var spännande att få vara med och bygga upp den 
nya avdelningen. Jag hade ingen erfarenhet av att jobba i 
butik så jag lärde mig jättemycket och jag gillade jobbet från 
första stund. Det är ett varierat jobb som passar mig perfekt. 

Gick från klipp till klipp
Under sina 25 år har Annette gjort det mesta i butiken och 
fått mer och mer ansvar. Efter en tid som försäljningschef 
för stora delar av livsmedelssortimentet jobbar hon idag som 
butikschef med ansvar för daglig drift och personal.
 – Genom åren har jag gått en rad utbildningar, och jag har 
alltid känt att det finns möjlighet till utveckling och utbild-
ning på företaget. Inom ICA är inte din formella utbildning 
det viktigaste – det finns olika slags internutbildningar för 
den som är intresserad och vill vidare. Och för mig har det 
betytt oerhört mycket, säger Annette.

Men självklart har också arbetskamraterna varit värdefulla.
 – Vi är ett 10-tal som jobbar kvar här sedan 1992 och 
många har jobbat här i 15-20-år. Det är väl ett betyg på att 
vi trivs. Själv har jag alltid uppskattat att vi är en arbetsplats 
med många unga. De håller igång oss som är lite äldre.

Visste du att …
….ICA-klassikern rullat igång i år igen. Du har 
säkert hört talas om En Svensk Klassiker. 
Men om du tycker att det låter lite väl tufft, 
gör en ICA-klassiker i stället! Du springer 30 
kilometer, skidar 90 kilometer, cyklar 300  
kilometer och simmar 3 kilometer. Fast du 
gör det på dina egna villkor och du blir belö-
nad längs vägen! Skidmomentet började den 
23 januari. Anmäl dig och läs mer på  
www.ica.se/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

Annette Linder har jobbat på ICA Maxi i Motala sedan 
butiken öppnade 1992. Genom åren har hon jobbat 
med det mesta i butiken och är idag butikschef. 
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28 februari – Fettisdagen

5 mars - Cheese Doodle day

8 mars – Internationella kvinnodagen

12 mars – Kronprinsessan Victorias namnsdag

12 mars - Alla korvars dag

14 mars – Pi-dagen  
    (3,141592653589793)

17 mars - Saint Patrick’s day,  
   Irlands nationaldag

20 mars - Vårdagjämning

25 mars – Våffeldagen

25 mars – Earth hour,  
    klockan 20.30-21.30  
    lokal tid släcker världen  
    ljuset för klimatet.

26 mars – Sommartiden börjar

Aktivitetskalender Sommarjobbare söks 
Vill du bli en del av Maxi-gänget i sommar? Då ska du 
lämna din ansökan med CV i förbutiken under februari, 
så kan du bli kallad till intervju den 3 eller 4 mars.

 – Sommarjobb är ett perfekt 
tillfälle att testa på yrkeslivet. 
Men också en möjlighet att få in 
fot i vårt företag. Gillar du att 
jobba med service och har fyllt 18 
år är du välkommen med en an-
sökan, säger butikschef Annette 
Linder.

ICA Maxi Motala är en butik där 
omsättningen ökar på sommaren. 
Så när den ordinarie personalen 
har sin semester behövs runt 15-
20 sommarjobbare för att fylla 
luckorna.
 – Vårt behov av extra per-
sonal är som störst veckorna 25 
till 32. Och vi ser helst att man 

kan jobba hela den perioden utan 
längre ledighet. Det är också bra 
om du har möjlighet att köra lite 
inlärning under våren, fortsätter 
Annette.

För sommarjobbarna finns 
möjlighet att få fortsätta efter 
sommaren.
 – Många av våra anställda har 
börjat som sommarjobbare. Men 
vi är alltid intresserade av att 
komma i kontakt med ambitiösa 
och duktiga människor som gillar 
serviceyrket. På vår webbplats 
kan den som är intresserad skicka 
in en spontanansökan. Vi rekry-
terar kontinuerligt personal.

Praktikanter på Maxi
I början på februari var tio arbetslösa tjejer och killar  
på plats på ICA Maxi Motala och blev intervjuade för  
tre praktikplatser i butiken. 

 – Som arbetsgivare är vi en 
del av lokalsamhället och det 
känns bra att vi kan bidra på det 
här sättet. Det kostar oss inte mer 
än lite engagemang, samtidigt 
som vi vet att det ger dessa killar 
och tjejer en bra start i arbets-
livet, säger butikschef Annette 
Linder.

Av de tio som intervjuades får nu 
tre praktikplatser under våren.
 – Precis som för alla andra 
som praktiserar hos oss finns 
moroten att om du kommer i tid, 
följer våra regler och sköter dig 
så finns det chans att få fortsätta 
här efter din praktik.

Visste du att …
… det är uteslutande svensk 
mjölkråvara i vår egna grädde  
och hushållsost? ICA Sverige 
 har tecknat ett avtal för till- 
verkning av ICAs egna mejeri-
produkter och använder nu 
uteslutande svensk mjölkråvara.

Vad är kärlek  
för dig?

Linda Jansson:
– Att jag har goa människor 
runt mig, att jag känner att 
det finns värme och att jag är 
omtyckt. Och självklart att jag 
ger det tillbaka.

Katarina Werner
– Att vi vågar bry oss om 
varandra, att visa omtanke 
och omsorg. Men också 
att vi vågar säga ifrån 
för någon annans skull 
när inte den blir schysst 
behandlad. Det kan också 
vara en kram eller en puss 
för att visa att man bryr 
sig om någon.

Wille Bengtsson-Sundius:
– För mig är det att vara schysst och  
snäll mot andra. 

Lollo Pettersson:
– Att få och visa respekt. Men 
det kan också vara en kram eller 
en puss, eller att man gör något 
mysigt med den man gillar. 



8 FAMILJEKÄRLEK PÅ JOBBET  Foto Petter Blomberg

Namn: Krister ”Putte” Pettersson och 
Robin ”Bobban” Pettersson

Jobbar med: ”Putte” är butikschef och 
”Bobban” jobbar med online-handeln

Relation: far och son

Har jobbat på Maxi sedan? ”Putte” har 
arbetat på Maxi sedan butiken öppnade 
1992 och ”Bobban” började 2009.

Vad är det bästa med att ha samma 
arbetsplats som pappa? – Det är att vi 
träffas varje dag. Hade jag inte jobbat här 
hade vi nog inte haft den kontakten som 
vi har idag, säger ”Bobban”.

Namn: Anna och Maria Broomé

Jobbar med: Anna är ansvarig  
för köttavdelningen och Maria för  
mejeriavdelningen.

Relation: systrar

Har arbetat på Maxi sedan: både Anna 
och Maria började i april 2000.

Hur kom det sig att ni hamnade på Maxi?
– Jag hade haft praktik. Det var nog mest 
en slump att vi båda sökte hit, säger 
Anna.

Hur är det att arbeta med sin storasyster 
Anna? – Det går bra, jag märker inte av 
henne så mycket…

Håller du med om det, Maria? – Vi är gan-
ska tajta och umgås utanför jobbet också. 
Jag gillar att jobba med Anna – vi vet var 
vi har varandra.

Familjekärlek på jobbet
Maximalt 

engagemang

25 
som din butik
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Personalen på ICA Maxi i Motala  
är bra på att visa omtanke –  
mot både kunder och kollegor.  
Men visste du att många av dem 
du möter i butiken har lite extra 
starka band till varandra?  
Här är några medarbetare på  
Maxi i Motala som får familje- 
kärlek på jobbet.
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Namn: Cecilia Jern-Wallin  
och Kristina Johansson

Jobbar med: Cecilia är försäljnings- 
ansvarig för färskvaror och Kristina  
jobbar i deli-disken

Relation: systrar

Har jobbat på Maxi sedan? Både Cecilia 
och Kristina tillhör ”25-åringarna” på 
Maxi, som var med när butiken öppnade 
1992.

Vad är det bästa med att jobba med 
sin syster? – Vi känner varandra väl, det 
räcker med en blick för att jag ska veta 
vad Kristina menar. Och så blir det ju 
med någon som man växt upp med.  

Vi arbetade ihop redan innan vi började 
här, så vi trivs att jobba med varandra, 
säger Cecilia.
 – Det är nog tryggheten och att vi 
har trevligt ihop. Jag skulle helst vilja att 
vår tredje syster jobbade här också. Vi 
är alla tre intresserade av att jobba med 
mat – det är alltid den vi börjar diskutera 
när vi ska träffas alla tre, säger Kristina.

Namn: Thomas Samuelsson samt Elias, 
Paulina och Heléne Jonsson

Jobbar med: Thomas är ställföreträdande 
handlare, Elias jobbar extra i butik, Paulina 
jobbar på hälsa- och skönhetsavdelningen 
och Heléne är ansvarig för frukt- och grön-
saksavdelningen.

Relation: Familj

Har jobbat på Maxi sedan? Helén och 
Thomas har jobbat på Maxi sedan butiken 
öppnades 1992 och blev ett par på arbets-
platsen. Paulina började sommarjobba 
med att sälja jordgubbar.

Paulina, var det självklart att du skulle 
börja på Maxi? – Nej inte alls, på gymna-
siet läste jag turistlinjen och jag funderar 
fortfarande på om jag ska bli polis.

Pratar ni mycket jobb hemma?
– Inte mer än andra familjer tror jag.

Hur är det att ha pappa som chef?
– Jag fick mindre gratis än jag trodde  
att jag skulle få, han är ganska krävande, 
säger Paulina och skrattar.

bjornspjut
Markering
butiken

bjornspjut
Markering
ändra ansvarig till: försäljningschef



10 FIXA FESTMÅLTIDEN  Foto Petter Blomberg

Festmåltiden fixar alla 
med  lite planering

Att fixa en riktig festmåltid för en speciell 
person, eller kanske ett gäng riktigt goda vän-
ner, kan kännas som en övermäktig uppgift 
för den som inte har svart bälte i matlagning. 
Men allt handlar om planering, menar Patrik 
Jivegård-Karlsson.
 – Att tro att man ska hinna fixa allt 
samma dag kan vara att ta sig vatten över 
huvudet. Laga maten i god tid om det går. 
Då finns det tid att laga om ifall något skulle 
gå snett. Tänker du bjuda på rätter du aldrig 
lagat tidigare kan det vara bra att provlaga.

Så hur ska man tänka? Börja med att fundera 
när du ska ha din middag och hur många du 
ska bjuda.  
 – Att sätta ihop en ”att göra-lista” är bra. 
Bestäm vilka rätter du ska servera och vad 
ni ska dricka. Och ha flera alternativ – en del 
föredrar öl eller vatten till maten. Vill du ha 
tips på vilka drycker som passar, fråga på 
Systembolaget. Det finns gott om bra viner för 
en hundring.

Lyckas med lamm
En bra utgångspunkt är att komponera en 
meny där det mesta går att förbereda. 
 – Ska du göra en reducerad vinsås så blir 

den faktiskt bättre om den får dra över natten. 
Den kan värmas när det är dags att servera. Ox-
filé är lite svårare att göra i förväg. Men den går 
att bryna på förmiddagen och sedan steka klar i 
ugnen. Då slipper du oset från köttet på kvällen. 
 – Och använd kött-termometer, då får du 
ett perfekt kött. Glöm inte heller att köttet 
ska vila 20-30 minuter innan det serveras. Då 
släpper inte köttsaften. Många är rädda att 
köttet inte ska vara tillräckligt varmt när det 
serveras, men köttet kan vara lite svalare. Se bara 
till att såsen och det som ska ätas till är varmt.

Att satsa på oxfilé som kött är ett säkert val. 
Men när Patrik fritt får välja kött så tar han 
gärna vilt eller lamm.
 – Vilt och lamm är riktigt bra kött. Dess-
utom är lamm ett kött som är ett lätt att lyckas 
med för den som inte är så erfaren i köket. Det 
klarar att bli lite överstekt och blir fortfarande 
saftigt och mört.

En sak att tänka på om man serverar på tall-
rik är storleken på portionerna. Patriks råd är 
att avstå från skogshuggarportioner.
 – Jag brukar räkna på ungefär 120 gram 
kött och 150 gram tillbehör till en portion. 
Vill någon ha mer mat är det bättre att fylla 

på än att gästerna ska behöva kämpa för att 
äta upp. Ingen vill ju lämna mat. Håller du ner  
portionerna blir det inte pinsamt för gästerna.

Krydda med omsorg
En annan sak som kan vara svår att avväga 
är kryddningen. En del gillar kryddstark mat, 
andra är mer försiktiga.
 – Att krydda så att det passar alla är inte 
lätt. Det bästa är att ta det lite lugnt och ställa 
fram salt och peppar. Ett bra sätt att hitta rätt 
kryddning är också att provlaga rätten. 

När det gäller dryck är tumregeln att det går 
åt mer dryck ju längre tid man sitter.
 – Men räkna med två glas, ungefär en halv 
flaska, per person till huvudrätten. Ska du 
servera en välkomstdrink – ett bra sätt att få 
igång samtalet före maten – är det ungefär 
ett glas per person. Samma sak med för- och 
efterrätt, räkna med ett glas per person. 

Avslutningen ska vara något alla kan njuta av 
en rejäl stund, menar Patrik. 
 – Desserter som är slut på tre tuggor gillar 
inte jag. Man ska vara generös med efterrät-
ten, annars slinker den bara ned och så sitter 
man där och tittar på varandra.

Vill du ordna en festlig middag för någon du bryr dig riktigt mycket om? Bli inte kallsvettig, 
 ta det lugnt – allt handlar om planering.
 – En god trerätters middag fixar alla med lite planering. Se till att laga rätter som kan  
förberedas, ingen vill ju stå i köket hela kvällen, säger Maxi-kocken Patrik Jivegård-Karlsson.
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med  lite planering

Förrätt: 
Jordärtskocksoppa med chiliräkor 
(6 pers)

Jordärtskockssoppa
500 g Jordärtskockor
1 st gul lök, 1 st vitlöksklyfta
2 st scharlottenlök
2 msk matolja, 8 dl vatten, 3 dl grädde
1 dl torrt vitt vin, 2 st hönsbuljongtärning
½ts salt, 1½ krm vitpeppar

Gör så här:
1. Skala och skär jordärtskockorna i bitar
2. Skala och finhacka lök och vitlök.  
 Fräs i olja utan att det tar färg.

Att skämma bort sina vänner med  
en riktigt god middag är inte särskilt  
krångligt.  Här tipsar Patrik Jivegård- 
Karlsson om hur du fixar middagen  
och vad du kan dricka till. 

Chiliräkor
300 g stora skalade räkor  
(ca 60st)
Olja till stekning
2 msk sweet chilisås
2 msk finhackad gräslök

Potatiskaka:
1200 g potatis
6 dl vispgrädde
150 gr färskost/ 
 alt chévreost
3 st ägg, 
1-2 st vitlöksklyftor
Salt, peppar,  

Rödvinsås:
3 dl rödvin 
2st scharlottenlökar
1st lagerblad,  
1 kvist timjan
3 dl kalvfond 
1 msk rödvinsvinäger
1 msk smör

Rödvinsås - gör så här:
1. Häll upp rödvin och tillsätt scharlottenlökar, lagerblad, timjan och peppar. 
 Låt reducera till såsen tjocknar, tillsätt kalvfonden och låt den reducera.
2. Smaka av! Vill du ha mer syra, tillsätt en skvätt vinäger. När såsen fått 
 rätt smak och tjocklek monterar* du ihop den med några klickar smör och 
 silar av den. 
* Att montera betyder att du blandar en soppa eller sås med smör och grädde. Görs det 
före servering så förhöjs smaken. Att blanka en sås eller soppa är ett annat kockuttryck, 
som betyder att man vispar ner en klick kallt smör mot slutet av tillagningen. Både mon-
tera och blanka görs för att ge sås eller soppa en fylligare smak och en blank yta.

3. Häll på vatten och vin. Tillsätt buljongtärning. Låt koka tills jordärtskockorna är mjuka (15 min).
4. Mixa med stavmixer direkt i kastrullen. Tillsätt grädde och smaka av med salt och peppar.  
 Låt koka upp. (låt stå över natten)
5. Fräs räkorna hastigt i olja. Ta upp dem i skål och tillsätt sweetchili ochgräslök. Fördela räkorna  
 i tallrikarna och på med soppan.
6. Servera gärna vårt fröknäckebröd från ICA Maxi Motalas eget bageri till soppan.

Vintips till förrätten: Jean Biecher Riesling Réserve , 2015, nr 2198 hos Systembolaget

Lammytterfilé:
800 g lammytterfilé
Olja, Smör
Salt och peppar

Lammytterfilé - gör så här:
1. Salta och peppra filén.
2. Hetta upp stekpannan och tillsätt olja och smör.
3. Stek hastigt filéerna på båda sidor lägg upp på ugnsfast form
4. In i ugnen, 130 grader till innertemp är 54 grader.
5. Lägg filèerna på ett nytt fat (de ska inte behålla värmen från formen 
 som har varit i ugnen)
6. Låt vila 20 min innan servering

Smörkokt sparris
Skär bort den nedre  
delen av sparrisen och  
låt koka i lättsaltat och  
smörat vatten 5-7min.

Picklad rödlök
2/5 dl ättiksprit (12%),  
4/5 dl socker,  
1 1/10 dl vatten
4/5 tsk salt, 
1½krm peppar
2 st rödlökar 
röd chilifrukt

Picklad rödlök - gör så här:
1. Koka upp ättika, socker, vatten,  
 salta och peppra. 
2. Strimla rödlök och chilifrukten och  
 lägg ner i lagen. Låt stå över natten.

Vit choklad- 
cheesecake (10p)
200 g Digestivekex
75 g smält smör
100 g vit choklad 
3 st ägg 
400 g Philadelphia ost
250 g Kesella, 
1 dl strösocker

Topping
4 dl Cremé fraiche
1 st vaniljstång
Dekorera med
Säsongens bär, 
färska fikon, 
färska ätliga eller 
kanderade blommor.

Vit choklad-cheesecake med topping - gör så här:
1. Värm ugnen till 175°. Smula kexen och häll på smält smör.
2. Packa smulorna till en botten i en 24 cm form med löstagbar kant.
3. Grädda bottnen ca 10 min. Ta ut den och sänk ugnsvärmen till 150°.
4. Bryt sönder och smält den vita chokladen över vattenbad.
5. Vispa ihop Philadelphia-ost, kesella och socker. Rör ner chokladen  
 och äggen.
6. Häll smeten i formen och grädda 30 minuter. Tårtan ska inte ta färg.  
 Ta ut och låt den kallna.
7. Till toppingen vispas cremé fraiche med fröna från en urskrapad  
 vaniljstång med elvisp så att den blir fast och bredbar. Bred den över  
 kakan och dekorera eventuellt med klyftade jordgubbar eller fikon 
  och ev blommor. Servera medkaffe och whisky eller likör.

Avec-tips: anCnoc, skotsk whisky med nyanserad, elegant smak med 
fatkaraktär, inslag av persika, ljunghonung, gula päron, apelsin och örter. 
 Serveras rumstempererad som avec. Nummer 429 hos Systembolaget.

Varmrätt: Lammytterfilé med potatiskaka, rödvinssås, smörkokt sparris  
och picklad rödlök.

Potatiskaka - gör så här:
1. Värm ugnen till 225 grader.
2. Skala potatisen och riv den på tunnaste bladet i matberedare. Häll över  
 i bunke.
3. Riv chèvren och blanda ner i potatisen tillsammans med salt och peppar. 
 Rör ihop.
4. Smörj formarna med smält smör och ställ på en ugnsplåt. Fördela  
 potatisen i formarna och häll sen i ½ dl grädde i varje form.
5. Sätt in plåten på lägsta falsen. Grädda i 30 minuter. Lägg överfolie om 
 potatiskakan får mycket färg.

Vintips till varmrätten: Governo, Rosso Toscano , 2015,  
nummer 72526 hos Systembolaget

Efterrätt: Vit choklad-cheesecake med topping
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”Vi har kommit en  
bit på vägen”
Vår planet är den enda vi har och det gäller att vi behandlar 
den med kärlek. Därför ska ICA Maxi i Motala vara klimat-
neutralt till 2020. 
 – Vi har kommit en bra bit på vägen, men ännu återstår 
en del, säger butikschef Krister ”Putte” Pettersson.

ICA-gruppen har satt ett ambitiöst 
miljömål för de närmaste åren. Till 
2020 ska företagets verksamhet blir 
klimatneutral. Då ska samtliga buti-
ker, apotek, lager och kontor ha mins-
kat sin klimatpåverkan genom lägre 
utsläpp och högre resurseffektivitet. 
 – ICA-gruppens tidigare mål var 
att minska den direkta klimatpå-
verkan med 30 procent från 2006 
till 2020. Det uppnådde vi redan 
till årsskiftet 2015/2016. Nu jobbar 
vi vidare och har nått bra resultat, 
berättar ”Putte”.
 – Perioden oktober 2015–septem-
ber 2016 minskade ICA-gruppens 
utsläpp av växthusgaser med 25 pro-
cent jämfört med 2006. Till största 
delen beror det på att vi använder mer 
förnybara bränslen i våra transporter.

Nya frysar
Men det är inte bara transporterna 
som har miljöpåverkan. Kylar och fry-
sar svarar för en stor del av butikens 
elanvändning. Och här har ICA Maxi  

i Motala investerat flera miljoner i 
energieffektivare kylar och frysar 
de senaste åren. Som Motalas enda 
Svanen-märkta butik har butiken fått 
ett användbart verktyg för att sänka 
energiåtgången.
 – Att använda energin effektivt 
är centralt i Svanens krav för att vi 
ska få behålla märkningen. Innan 
Svanenmärkningen var vi medvetna 
om vår höga energiförbrukning, men 
vi saknade verktyg och kunskap. Nu 
har vi kunnat sänka vår energian-
vändning med över 10 procent på 
bara några år.

Miljöpris till Maxi
För sex år sedan fick ICA Maxi i 
Motala ta mot årets Miljöpris på 
Dagligvarugalan för butikens  
engagemang och helhetsperspektiv  
i miljöfrågor.  
 – Sedan dess har vi jobbat  
vidare på en rad olika områden  
för att ytterligare minska vår  
miljöpåverkan. 

Andra exempel på hur ICA Maxi Motala jobbar 
aktivt för att minska sin miljöpåverkan:
• Genom att använda varor med kort datum i köket minskas 
 matsvinnet. Den mat som lagas serveras i butikens personal- 
 restaurang och säljs som matlådor i butiken.

• ICA Maxi Motala köper en miljon kilowattimmar per år från 
 vindkraftverk i Vadstena.

• Genom att energieffektivisera belysningen sparas 190 000 
 kilowattimmar per år i butiken.

• ICA Maxi Motala använder biogas som drivmedel för  
 transporterna i online-handeln.

ICA har satt som mål att hela verksamheten ska vara 
klimatneutral till 2020. På ICA Maxi i Motala pågår ett 
ständigt arbete med att minska miljöpåverkan. ”Vi har 
kommit en bit på vägen, men ännu återstår en del”,  
säger butikschef Krister ”Putte” Pettersson.

Visste du att …
….ICA-gruppen är anslutet till FN:s företagsinitiativ 
Global Compact. Vi tar ansvar för dess tio principer inom 
områdena mänskliga rättigheter, arbetsvillkor, miljö och 
bekämpning av korruption genom de sju ståndpunkterna 
i ICAs Goda Affärer.
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Lämna in överblivna läkemedel
Har du gammal medicin hemma? Släng den inte i soporna eller spola ner den i toaletten.
 –  Överblivna mediciner kan du lämna in hos oss, då ser vi till att de tas omhand på rätt sätt,  
säger Ulla Karlsson, apotekschef på Apotek Hjärtat på Bråstorps handelsområde.

Det behövs inga stora mängder 
läkemedel i naturen för att det 
ska få följder. Hormoner från 
p-piller och hormonplåster gör 
vissa fiskarter tvåkönade. Och 
antibiotika som släpps ut i na-
turen kan leda till att bakterier 
blir motståndskraftiga.
 – Det är allvarligt efter-
som det kan göra bakterierna 
svårare att bekämpa när vi blir 
sjuka, fortsätter Ulla.

Reningsverken klarar inte att 
helt rena avloppsvattnet från 
läkemedel. Och slänger du 
gammal medicin i soporna kan 
det också leda till spridning och 
läckage till miljön. På Apotek 
Hjärtat finns särskilda plastpå-
sar för den som vill lämna in sin 
medicin. Det finns också burkar 
för använda kanyler. 
 – Att låta oss ta hand om 
gammal medicin är ett enkelt 
sätt att göra miljön en tjänst.

Sex enkla tips för en bättre miljö
• Hämta inte ut mer läkemedel än du behöver.

• Spola aldrig ner läkemedel i handfatet eller toaletten.      

• Lämna alltid in dina överblivna läkemedel till apoteket.  

• Förpackningar som innehåller synliga rester av  
 läkemedel ska lämnas till apoteket.

• Lämna läkemedelsplåster, t.ex hormonplåster, både 
 använda och oanvända till apoteket.

• Sortera och lämna tomma läkemedelsförpackningar 
 som andra förpackningar.

Hämta ut dina recept online
Apotek Hjärtat är förvisso Motalas mest öppna apotek, men nu kan du också ha ditt  
apotek i telefonen. 

Apotek Hjärtats telefon-app ger 
full tillgång till ”Mina recept” 
så du snabbt kan e-handla dina 
receptbelagda läkemedel, receptfria 
läkemedel och allt annat du behö-
ver för din hälsa. 
 – I appen kan du beställa dina 
mediciner och hämta ut hos oss. 

Du kan också kolla om vi har ditt 
läkemedel hemma, om ditt recept 
har kommit in och hur många ut-
tag du har kvar. Allt du behöver för 
att logga in är ett mobilt bank-id – 
appen är jättesmidig och praktisk, 
säger Malin Staaf.
 – Med appen får du också tips 

om var närmaste apotek ligger och 
hur du hittar dit. Det är praktiskt 
när man är ute och reser. 

I appen finns också Apotek Hjärtats 
medlemsklubb med förmånliga 
priser och specialanpassade  
erbjudanden. 
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Motala!Vi bryr oss om

Otroligt kul. Lite pirrigt. Och överraskande. 
Robert Humla från Borensbergs IF Fotboll sammanfattade nog ganska 
bra vad de tolv föreningarna i Motala kände när det var dags att dela på 
drygt 50 000 kronor i ICA Maxi Motalas Julpeng i mitten på december.

Tack alla föreningar för  
allt ni gör för Motala!

Och för att vi får vara med.
Ansök om Julpengen – 50 000 kronor i potten!

Julpengen är ett extra tack från ICA Maxi i Motala till alla lokala föreningar.  
Totalt har vi 50 000 kronor som ska gå till era ungdomar. 

Stor final och föreningskväll på ICA Maxi.
Läs mer på: www.maximotala.se eller www.facebook.com/ICAMaxiMotala

De här föreningarna och arrangemangen stöttar vi på ICA Maxi i Motala
Barnens Vasalopp • Bissen Brainwalk • Bollklubben Zeros • Borens Idrottsklubb • Bröstcancerföreningen 
Moa-Lina • Degeröns Godegårds IF • Folkracefestivalen • Fornåsa Idrottsförening • Fågelsta AIF • Föreningen 
Nyckelryttarna • Godegårds Marknad • Hamnrock • IFK Motala Bandyklubb • IFK Motala Fotbollklubb 
Klubb Team LeWa Sport • Korpen • Motala AIF • Korpen Motalas Pantersektion • Kärleksveckan • LSW IF 
Maxi Skolsim • Motala AIF Fotbollklubb • Motala AIF Friidrott • Motala AIF Hockeyklubb • Motala AIF 
Idrottsallians • Motala Basket • Motala Bowlingförening • Motala Bridgeallians • Motala Golfklubb 
Motala Lokalrevy • Motala Ryttarförening • Motala Simsällskap • Motala Tennisklubb • Motalavikens Badhus 
Nya Broloppet • Nya Skolbroloppet • Nykyrka Ridklubb • SMK Motala Bil • SMK Motala Piraterna 
Sportfiskeklubben Västra Lund • Team 1572 Challenge • Team Baltzar Bowlingklubb • Våga va´ dig själv  

Stiftelsen • Österstads IF • Älvanloppet

Under december drog ICA Maxi i Motala 
igång sin julklapp till det lokala föreningslivet. 
Fram till den 13 december kunde föreningarna 
ansöka om ett extra bidrag till sin ungdoms-
verksamhet. Och intresset var stort. 
 – Vi fick in många väldigt bra ansökning-
ar, så vi bestämde oss för att öka potten med 
några tusenlappar. Sammanlagt delade vi ut 

55 000 kronor, berättar biträdande  
handlare på ICA Maxi Motala, Thomas 
Samuelsson.

ICA Maxi Motalas Julpeng är en del i  
butikens nya samlade sponsringssatsning som 
går under namnet Maxi Motala United.
 – Vi är oerhört tacksamma för alla för-
eningar som ger våra barn och ungdomar en 
aktiv och meningsfull fritid. Och vi är glada 
att vi får vara med på ett hörn i det arbetet. 
På olika sätt är vi med och stöttar ett 40-tal 
lokala föreningar och ett stort antal arrang-
emang, säger Thomas Samuelsson.
 – Med Maxi Motala United ska vi  

  uppmärksamma alla föreningar för  
  det de gör för Motalas invånare.

  Stöd till unga
  Julpengen går till satsningar som 
ökar den fysiska aktiviteten bland unga, 
bidrar till samhällsnytta och ökad integration. 
Den ska vara ett stöd för föreningar som 
skapar en aktiv och meningsfull fritid för barn 
och ungdomar i Motala kommun. 

Föreningskvällen i mitten på december på 
ICA Maxi Motala visade på bredden bland de 
föreningar som fått del av Julpengen. Idrotts-
föreningarna var i majoritet, men en nöjd 

Thomas Samuelsson,  
ställföreträdande 
handlare.



Hans Isacsson från Gryningen barn- och ung-
domsteater fanns också på plats.
 – I maj varje år har vi en stor uppsättning 
med en nyskriven pjäs med musik för Motala 
kommuns skolor. Vi brukar ha en publik på 
drygt 2 000 unga och för oss är det en dyr 
produktion. Så de 5 000 kronorna vi fick ska 
vi använda till den produktionen. Det var ett 
mycket välkommet bidrag, berättar han.

Nya matchställ
I Borensbergs IF Fotboll ska pengarna användas 
till nya matchställ för de yngsta.
 – Vi ärver från lag till lag och nu börjar våra 
tröjor bli mer än väl använda. Att vi fick 5 000 
kronor till nya matchställ känns jättebra, säger 
Robert Humla från Borensbergs IF Fotboll.

Nyckelryttarna Stall Nyckelby fick 5 000 kronor 
som ska användas till en utbildning som heter 
Trygg i stallet. Nyckelryttarnas Åsa Johansson 
berättar:

 – Ridsportförbundet har en utbildning som 
rör trygghet, trivsel och likabehandling för att 
främja en trygg och jämlik miljö i stallet. Att 
vi får pengar för att ordna den utbildningen för 
våra ungdomar känns oerhört bra, säger hon.

Tanken är att Julpengen ska återkomma i decem-
ber 2017.
 – Det gensvar vi har fått har varit otroligt. 
Så självklart blir det en Julpeng också i år. Jag 
vill passa på att tacka alla föreningar för deras 
fina ansökningar. De visar hur stort engagemang 
det finns för att skapa en aktiv och meningsfull 
fritid för våra unga, säger Thomas Samuelsson.
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”Det gensvar vi har fått har varit 
otroligt. Så självklart blir det en 
Julpeng också i år.” 

Följande föreningar  
fick dela på Julpengen:
Maif friidrott, 3 000 kronor till 
träningsläger och utrustning,  
till exempel häckar, hopprep  
och höjdhoppsribba.

Borens IK, 7 000kronor till 
tjej- och nybörjarlaget ”Boren 
City” för tjejer med invandrar-
bakgrund till västar, bollar och 
konor.

IFK Motala Bandy, 3 000 kronor 
till skridskofritids busskostnader.

Föreningen Gryningen, 5 000 
kronor till 2017-års uppsättning 
av majpjäsen –”Flickan som 
trodde hon var Snövit”.

SDK Wetternbuggarna,  
5 000 kronor till utveckling  
av dansverksamheten för  
ungdomar.

Nyckelryttarna, 5 000 kronor  
till ledarutbildningen ”Trygg  
i stallet” för att motverka  
mobbing, skapa trygghet och 
trivsel.

Västra Lunds Sportfiskeklubb, 
4 000 kronor till fiskeutrustning 
för aktiviteter med exempelvis 
ensamkommande flyktingbarn.

Team LeWa Sport, 5 000kronor 
till lägerverksamhet för att alla 
ungdomar ska ha råd att följa 
med.

Borensbergs IF Fotboll,  
5 000kronor till matchställ för 
att så många som möjligt så 
länge som möjligt ska kunna 
delta i klubbens verksamhet.

OK Motala, 6 800 kronor till 
ett tillsammans-läger i Blekinge 
under våren.

Motala Bowlingförening,  
3 500kronor till studiebesök  
på bowling-gymnasiet i Nässjö 
för klubbens ungdomar.

Motala Gymnastikförening,  
3 000kronor till truppgymnastik-
gruppens träning  
i Linköping.

Visste  
du att …
… du som student 
kan dubbla din bonus hos ICA? Som ICA-
student får du schyssta rabatter på mat 
och nöjen, ett ICA Bankkort utan kostnad 
och dubbel bonus när du betalar med ditt 
ICA Bankkort på ICA. Läs mer om villkoren 
på: www.ica.se/ica-kort/ica-student/



”Förbanna inte mörkret,  
tänd ett ljus”

 – Vi bestämde oss tidigt att vända det 
nattsvarta när Linda försvann från oss, till  
att hjälpa ungdomar som har det jobbigt, 
säger Arne Falkbäck.

I januari besökte Arne och Lena Falkbäck 
Motala för att berätta om sitt arbete med 
Stiftelsen Våga va´ dig själv hos IFK Motala 
bandys företagsklubb. 

Att lyssna på historien om hur Arne och Lena 
tillsammans med sina döttrar tog sig ur sin 
livskris efter Lindas självmord 2005 är inte 
bara en nattsvart historia om sorg och ilska. 
Det är också en historia om hur en familj be-

stämde sig för att vända en livskris till något 
konstruktivt. Som att stötta unga som har det 
jobbigt.

Sommarläger som ger andningspaus
Sedan 2006 har Våga va´ dig själv-stiftelsen 
ordnat sommarläger för ungdomar. Läger där 
de träffar nya vänner och får en andningspaus 
i tillvaron. Inte minst bli bemötta och möta 
andra med respekt. 
 – På våra läger 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.
Förra sommaren flyttades lägerverksamhe-

ten till Bastedalen, vid norra Vättern. Till 
sommaren kommer sex veckolånga läger att 
anordnas. 
 – Vi är beroende av sponsorer för vårt 
verksamhet. Tack vare våra sponsorer – bland 
annat ICA Maxi i Motala – kan vi till som-
maren ta mot 100 barn per period.

Om fler vore som Arne och Lena Falkbäck, skulle Sverige vara en bättre 
plats för unga. Efter sin dotters självmord vände de sin bottenlösa sorg 
och skapade Stiftelsen Våga vá dig själv. En stiftelse som sett till att 
över 350 barn och ungdomar – ofta från trassliga hem- och skolförhål-
landen - fått en sommar med ljusa minnen.

 

I år fyller vi på ICA Maxi i Motala 25 år 
och ICA-gruppen firar sitt 100-års-
jubileum. Då passar vi på att vara lite 
nostalgiska i Handplockats tävling. 

Minns du vilka varor som såldes under 
dessa tre varumärken, så har du chan-
sen att vinna en en fruktkorg värd 300 
kronor. Vi lottar ut sammanlagt fem 
fruktkorgar. 

Vi vill ha ditt svar senast den 17 mars.  
Talongen lämnar du i förbutiken på ICA 
Maxi Motala eller skickar till ICA Maxi 
Stormarknad, 591 29 Motala – märk 
kuvertet med ”ICA-minnen”. Vinnare 
meddelas per telefon och på ICA Maxi 
Motalas Facebook-sida.

Namn: Tel.nr

Gamla fina 
varumärken

I januari besökte Arne Falkbäck IFK  
Motalas bandys Företagsklubb och  
berättade om Stiftelsen Våga vá  dig själv!

Här kan du läsa mer om Stiftelsen  
Våga vá  dig själv och deras läger:  
www.vagavadigsjalv.se/




