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Efter en lång och ganska kylslagen vår, ser vi 
nog alla fram emot sommarens varma dagar. 
Äntligen är det dags att umgås lite mer utomhus 
– i parken, på balkongen eller i trädgården. 

Den känslan har vi tagit fasta på i det här num-
ret av Handplockat. Därför ägnar vi fyra sidor 
åt sommarens alla utefester. Där kan du läsa 
våra duktiga medarbetares bästa tips till både 

sommarfesten och grillkvällen. Vi hoppas att 
det ska ge härlig inspiration inför de solvarma 
dagar och kvällar som väntar.

Något som inspirerar oss på Maxi i Motala 
är alla duktiga föreningar som jobbar med 
Motalas barn och ungdomar. I det här numret 
följer vi upp Julpengen som vi delade ut till 
tolv föreningar strax före jul. Vi har besökt 

Gryningens barn- och ungdomsteater som gör 
ett fantastiskt arbete och engagerar ett 100-tal 
barn i sina olika grupper.

Själva fortsätter vi uppladdningen inför vårt 
stora 25-årsfirande i september. Och vi har 
redan smygstartat, så håll utkik efter våra  
aktiviteter och erbjudanden i butiken.  
 Och du – ha en riktigt härlig sommar!

Välkommen till ICA Maxi i Motala hälsar ledningsgruppen.
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Längtar du också efter att få varva tillsammans med goda vänner vid grillen? 
Där dofterna, smakerna och inte minst gemenskapen är njutning för stunden, 
som ger minnen för livet.

Vi ses vid grillen!

Innehåll i nummer 2 - 2017 av Handplockat

Grilltändare 
500 w,  
Brakon 
99:-

Klotgrill
Kettle Plus, 
47 cm,  
Weber 
1599:-

Klotgrill
Performer  
Or, Weber 
3499:-

Kolgrill
Taurus  
44, 46 cm
Landmann 
999:-

Baden-baden
grå, Hillerstorp  
299:-

Grillpåsar
Nature, 72p 
49,90:-

Grillstartare
rör 
ICA Cook & Eat
129:-

Kolgrill
Grillchef 
57 cm 
Landmann
999:-

Pizzasten
set, 44x30cm inklusive  
2 bakplåtar i aluminium, ICA Cook & Eat
249 kr

Grillhalster
Flex, 46x28x5.5cm,  
ICA Cook & Eat 
199:-

Röklåda
Rostfri,  
ICA Cook & Eat 
99:-
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Fixasommarfesten
Sommaren står för dörren  
och med den kommer  
sommarfesterna i ljusa och  
förhoppningsvis ljumma  
sommarkvällar. Oavsett om  
du ska bjuda många eller  
bara de allra närmaste kan  
det vara roligt att lägga 
en extra tanke vid dukning  
och detaljer.  

  nder försommaren ges många 
  anledningar att bjuda in till fest.  
  Årstiden spirar av romantik och 
det blir en perfekt inspiration till festplane-
ringen. 
 – Testa att lägga spetsgardinerna som 
duk och var generös med ljuslyktor och 
led-slingor. Diskade glaskonserver och 
glasflaskor blir snygga ljuslyktor och vaser. 
En ätbar blomma i drinken eller i salladen 
ger sommarkänsla, tipsar Janette Sjöholm på 
ICA Maxi i Motalas specialavdelning.
 – Bjud på mat som är fräsch och lätt. En 
matig sallad med säsongens primörer funkar 
både till buffé eller ensam. Testa att grilla 
några av grönsakerna innan du lägger dem i 

salladen, fler än du tror funkar på grillen. I 
sommar ska jag prova att grilla romansallad 
eller någon annan grövre salladssort, säger 
Emil Virtanen, kock på ICA Maxi Motala. 

Färgstark högsommar
Den korta men intensiva högsommaren hyl-
lar vi med fester där färg och värme får stå i 
centrum. En grillfest där gästerna engageras 
i matlagningen är ett trevligt och avslappnat 
sätt att umgås på och uppskattas av de flesta. 

När Emil Virtanen får tillfälle lagar han 
gärna hela middagen på grillen:
 – Det finns så mycket gott att grilla! Våga 
prova att grilla ostar, sidfläsk, fisk, frukt, 

och den överblivna sockerkakan. En dess-
ertgenväg är att grilla halverade munkar, 
servera med färska bär och smaksatt kvarg. 
Komplettera med svala drinkar och iskall öl, 
eller kanske ett kryddigt och fylligt rött vin. 

Avslappnad och rustik sensommar
När kvällarna mörknar och kräftfisket gör 
premiär ser vi till att avsluta sommarsäsong-
en med flaggan i topp. 
 – En rustik dukning med ostrukna 
linnedukar, jutesnöre knutet kring servet-
terna och ljuslyktor med trädetaljer känns 
helt rätt. En eldkorg följer temat och ger 
lite värme när kvällskylan kommer, säger 
Janette.

U
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sommarfesten

 – Allt fler kunder vill ha bra 
alkoholfria alternativ på middags-
bordet. Därför har vi utökat vårt 
sortiment av alkoholfritt öl, cider 
och vin. Min egen favorit är ölet 
Easy Rider Bulldog från Gotlands 
bryggeri, säger Patrik Karlsson-Jive-
gård, kock på ICA Maxi Motala.  

Alkoholfria drycker är hett och 
med den ökade efterfrågan har 
också sortimentet blivit bredare 
och mer intressant. Den som väljer 
alkoholfritt är inte längre förvisad 
till mineralvatten och söt läsk utan 
det finns gott om alternativ med 
mer ”vuxen” smak som passar både 
till mat och till umgänge.

Öl och vin har växt mest på den al-
koholfria sidan. Hantverksölet har 
fått ett ordentligt uppsving och på 
hyllan hittas nu både IPA och APA 
bredvid lagern. För den som inte 
är ölfantast har det kommit flera 
sorters vin men också mycket must 
och cider av olika torrhetsgrad. 
 – Alkoholfri cider, must och 
lemonad som inte är så söt har 
kommit stort. De är en fräsch 
smakkompis till sommarens rätter, 
säger Patrik Karlsson.

Så hur ska man då tänka när  
man väljer alkoholfri dryck? 
 – Det är givetvis en smaksak,  
men beroende på dryckens smak-
djup, syra, sötma, beska och 
strävhet passar de olika bra till 
olika maträtter. Så välj alkoholfria 
drycker på samma sätt som du  
brukar sätta ihop drycker med 
alkohol till maten. På så vis får  
den som inte vill dricka alkohol  
en spännande dryckesupplevelse.

Avstå alkohol? Du är i gott 
sällskap. 
 – Efterfrågan på alko-
holfria drycker har ökat 
ordentligt och det märks 
framförallt på premium-
sortimentet, berättar 
Patrik Karlsson-Jivegård. 

Trendigt med alkoholfritt

Easy rider 
Alkoholfri Öl  33cl  
Gotlands Bryggeri 
14,50:-

Välj akoholfritt 
med samma 
omsorg som 
du väljer dryck 
med alkohol till 
maten. 
 – Då är det 
lätt att hitta rätt 
smakkompis till 
maten, säger 
Patrik Karlsson-
Jivegård, kock 
på ICA Maxi i 
Motala.

Lemon 
Alkoholfri Öl  33cl  
Clausthaler 
11,50:-

Chapel Hill
Mousserande vitt vin 
Alkoholfri 75cl  
40,90:-

Botania
Vitt Vin Alkoholfri Ekologisk 75cl  
69,90:-
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Grilla är ett fenomenalt sätt att ta vara på sommarens ljumma kvällar. 
Bjud in vänner och grannar och var frikostig med det du lägger på grillen.
- Och våga experimentera lite vid grillen – det finns fantastiskt mycket 
gott i frukt- och grönsakshyllorna att grilla, säger Anna Bromée som är 
ansvarig för köttavdelningen på ICA Maxi i Motala.

En av Annas egna favoriter på grillen är 
ananas.
 – Det är fantastiskt gott och en perfekt 
avslutning på en grill-middag. Det söta från 
frukten i kombination med grill-smaken är 
en riktig höjdare till maten, men också som 
efterrätt med exempelvis lite glass, säger hon.

Vad vi kommer att grilla i sommar är givet-
vis en fråga om tycke om smak. Många har 
egna hemliga marinader för att få fram sin 
personliga smak på köttet. Men en tydlig 
trend är att vi vill grilla mer frukt och grönt.  

 
 

Dessutom anar Anna också en liten retro-
trend. För flintasteken som varit borta några 
år blir allt populärare.

Flintan gör comeback
 – Det märkte vi av redan förra somma-
ren, då sålde vi allt mer flintastek igen. Vi får 
se om det intresset håller i sig också i år.
Anna är själv förtjust i det kött som säljs i 
den nya förpackningen skinpack.  
 – Skinpack gör köttet mörare och det får 
dubbelt så lång hållbarhet i förpackningen. 
Vi kommer successivt att byta till den nya 
förpackningen på det mesta av vårt kött. Det 
är en smart förpackning som ökar kvalitén 
på köttet och minskar matsvinnet tack vare 
den förlängda hållbarheten. Men precis  
som för allt annat kött så gäller att det är 
som mörast ju närmare det är ”bäst-före”-
datumet. 

Använd locket
Får Anna välja helt fritt lägger hon själv 
helst en ryggbiff med kappa på grillen. Och 

hon krånglar inte till det i onödan.
 – Jag tycker att ryggbiffen blir bäst med 
peppar och salt. Till det äter jag gärna en 
gräddig potatisgratäng eller rostad färskpo-
tatis. Eller grillade grönsaker och rotfrukter 
– jag gillar palsternacka, lök och majskolv 
på grillen. Till det äter jag gärna min nya 
favoritsås, Bearnaise Parisienne från Erik 
Lallerstedt. Vi får hoppas att den såsen har 
kommit för att stanna, fortsätter Anna.

För den som inte är så van att grilla har 
Anna två råd:
 – Köttet ska vara rumstempererat när 
man lägger det på grillen. Och har man ett 
lock ska man definitivt våga använda det. 
Lägg på locket och öppna spjället, då däm-
par du värmen. Du minskar risken att det 
ska börja brinna när du grillar och du får ett 
mycket saftigare kött.
 – Och gör det enkelt för dig vid grillen 
när du har gäster. Visst är maten viktig, men 
det är minst lika viktigt att du hinner umgås 
med din familj och dina vänner. 

Grilla utan krångel i sommar

För Anna Bromée på ICA Maxi i Motala är skinpack den 
stora köttnyheten i år. ”Det är en riktigt smart förpackning 
som ökar kvalitén på köttet och minskar matsvinnet tack 
vare den förlängda hållbarheten”, säger hon.
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Visste du att …
… ”Drömmen om grillen är också drömmen 
om sommaren”, säger Ida Hult, etnolog 
och föreläsare inom konsumentbeteende, 
omvärldsbevakning och framtid.

Grillen är grön
Vi vill grilla tillsammans och vi vill grilla grönt. Det är slutsatsen i 
Grillrapporten 2017 där ICA tagit tempen på årets grilltrender.

I ICAs Grillbarometer 2017 har 1001 
personer fått svara på en rad frågor om sina 
vanor vid grillen. Och ett par trender är tyd-
liga i svaren. En är att grillen har blivit en 
mötesplats för alla. Det som tidigare var en 
skyddad zon för köttälskarna, har nu också 
blivit en plats där veganer, vegetarianer och 
flexitarianer umgås. Att grillen blivit en 
mötesplats för alla ökar också möjligheterna 
till ett mer varierat och mindre formellt 
umgänge där alla verkligen har chansen att 
vara med. Och i Grillrapporten 2017 spås 
att vi kommer att fokusera ytterligare på 
umgänget snarare än tillagningstider – det 
ska vara enkelt för alla att grilla.

Grönt och svenskt
På frågan vad vi kommer att grilla under 
2017 hoppas de tillfrågade i undersökningen 
på en bredare grillrepertoar. Mer än varan-
nan av de tillfrågade vill lägga mer grönsa-
ker på grillen och nästan hälften svarar att 
de vill grilla mer ekologiskt. 

Vi värnar också det svenska lantbruket och 
fortsätter att välja lokalproducerat kött och 

närodlade grönsaker. Att välja svenskprodu-
cerade råvaror efter säsong är en het trend 
som inte visar några tecken på att avta.

Samtal runt elden
Kring grillen umgås vi på ett mer avslappnat 
sätt och samtalsämnena rör framförallt mat-
lagning, vänner, familj och framtidsplaner. 
Enligt grillrapporten vill vi prata mer om 
miljön, världsläget och våra värderingar. 

 Grönsaker som vi helst grillar:
 1. Majs (60%)
 2. Paprika (56%)
 3. Lök (55%)
 4. Svamp (48%).

Vad pratar vi om? 
De mest populära samtalsämnena runt 
grillen är matlagningen (16 procent), vänner 
och familj (12 procent) eller planer inför 
framtiden (10 procent). 39 procent uppger 
att de anpassar samtalsämnet efter vilka de 
grillar med.

Svenska mäns grillmyter

”Kolgrill ger bättre smak  
än en gasolgrill”
Grillsmaken påverkas inte av värmekällan 
utan kommer från fett som droppar ned, 
förångas och tränger in i köttet.

”Jag marinerar med kiwi för då 
blir köttet mörare”
Frukter som kiwi och papaya bryter vis-
serligen ned köttets enzymer, men ska du få 
någon mätbar effekt måste du marinera med 
salt flera dagar innan. Tips: köp mört kött 
istället!

”Jag kör alltid oxfilén exakt två minuter  
på varje sida”
Stirra dig inte blind på grilltider. Tiderna va-
rierar beroende på typ av kött, tjocklek och 
hur varm grillen är.

”Salta aldrig köttet innan du grillar det,  
då dras vätskan ur”
Påståendet stämmer, men bara om du saltar 
mer än 20 minuter innan tillagning. Salta 
gärna några minuter innan, det gör inte köt-
tet torrt, utan bara godare. Peppra inte före 
grillningen, bränt peppar smakar nämligen 
bittert.

Alla svenska män är världsmästare i grillning. Trots det är många helt ute och cyklar när de grillar eftersom 
de tagit myter och halvsanningar som fakta. Så nu, en gång för alla, reder vi ut vad som gäller när du grillar.



I snart fem år har det gått att handla via 
nätet hos ICA Maxi i Motala. Faktum är 
att butiken var en av de första ICA-buti-
kerna i Östergötland med den möjligheten. 
Sedan dess lockar den allt fler att få sina 
varor hemkörda alternativt komma till 

butiken och hämta varor som de beställt 
eller färdiga middagskassar.
 – Sedan vi förbättrade vår ”drive thru” 
är det fler som kommer till butiken. Men 
även hemkörningen ökar även om den inte 
gör det i samma takt som de som hämtar 
sina påsar i butiken, berättar ”Bobban”.

Och ”Bobban” har sin egen fundering om 
varför det är så:
 – Att bara behöva köra in på parkering-
en här vid oss och få kassarna utburna till 
bilen är självklart smidigt – du kan hämta 
kassarna på väg hem från jobbet, eller när 
du ska hämta på dagis. Och det tar bara 
några minuter att handla.
Varje dag är det minst tre-fyra personer 
som arbetar med att plocka ihop varorna 
till online-beställningarna.

 – När vi har många beställningar, eller 
stora beställningar inför helger, är vi fler.
Och för den som funderar på hur perso-
nalen tänker runt de varor som de plockar 
ihop berättar ”Bobban” att filosofin är 
enkel:
 – Jag plockar bara sådana varor som jag 
skulle välja om jag handlade till mig själv. 
Frukten och grönsakerna ska självklart 
vara så fräsch som möjligt och övriga varor 
plockar vi med bra hållbarhet. Men inte 
alltid. 
 – Kött är ju som bäst närmast ”bäst-
före”-datumet går ut. Men det kan ju vara 
så att en kund ska laga till köttet senare än 
helgen och då försöker vi ta reda på det, 
berättar han.

8 NÄTHANDEL  Foto Petter Blomberg
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 – Jag brukar plocka sådana 
varor som jag själv handlar.  
Så förklarar Robin ”Bobban”  
Johansson hur han tänker när 
han plockar varorna till de  
kunder som handlar via ICA  
Maxis i Motalas näthandel.

Kundernas beställning finns i en dator. I datorn tittar personalen 
genom vilka ordrar som ska göras klara först och för sedan över  
tre-fyra av dessa …

… till en handdator. Samtidigt sätter de en scanner på handen som  
används för att läsa av vilken vara som plockas.

Sedan är det dags att sätta etiketter på påsarna för att hålla isär 
kundernas olika beställningar.

I butiken scannas varan. När det är gjort ”bockas” den automatiskt av 
i smart-telefonen för att det ska bli dubbelt av någon vara. För mejeri-
varor plockas alltid det med bra hållbarhet.

1 2

3 4
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Kött väljs med omsorg och ibland ringer personalen kunderna för 
att få veta när det ska tillagas. ”Kött är ju som mörast mot slutet av 
”bäst-före”-datumet. Så ibland ringer vi och kollar när kunden har 
tänkt att laga till köttet för att det datumet inte ska passeras”,  
berättar ”Bobban”.

”Jag plockar den frukt och de grönsaker jag själv skulle handla.”

Varor från hela butiken kan beställas på nätet Många köper  
glödlampor och annat och får det levererat hem till dörren.

Teodor Spjut, ”Bobban” och Kristina Häggström-Wedding är några 
av de som jobbar med online-beställningarna.

I butiken finns en skärm där dagens beställningar läggs in. Kunderna 
kan själva välja när de vill hämta sina kassar. De flesta gör det under 
eftermiddagen på väg hem från sina arbeten.

Sedan drygt ett år får kunderna sina kassar med varor levererade 
direkt till bilen. ”Och kunderna gillar det. Nu kan de bara svänga in 
på parkeringen så lämnar vi varorna, det tar bara några minuter att 
handla på det viset”, säger ”Bobban”.

Kol eller gasolgrill?  
     Vad grillar du helst?

Gabriella Zune-Johansson
 - Kol, det ger den rätta smaken 
tycker jag. Och kycklingfilé 
eller nötkött är gott. Helst med 
min egen marinad med sambal 
oelek, vitlök, olja och soja.

Anders Svärd
– Gas – jag tycker att det 
är enklast och smidigast. 
Och entrecote eller fläsk-
karré är aldrig fel att lägga 
på grillen. 

Mikaela Axelsson
– Kol så klart, men jag grillar 

inte så ofta. Men jag gillar 
grillade grönsaker – gärna 

majs med smör och salt.

Petra Odebäck
– Vi har en kolgrill. Och vi grillar 
oftast kött. Men det är sjukt gott att 
grilla fisk och så har vi någon grön-
sak till det. Parika och champinjoner 
är mina favoriter att grilla.

5 6

7 8

9 10



  örra året var Gryningens barn- och  
  ungdomsteater en av de tolv lokala 
  föreningar som fick dela på ICA 
Maxis Julpeng. Sammanlagt delades 55 000 
kronor ut som ett extra bidrag till föreningar-
nas ungdomsverksamhet.
 – Bidraget vi fick genom Ica Maxis Julpeng 
var välkommet. Pengarna har gått till vår maj-
pjäs ”Flickan som trodde att hon var Snövit” 
och till inredning i våra nya lokaler på Södra 
skolan, berättar Hans Isacsson, som varit 
navet i Gryningens barn- och ungdomsteater 
sedan starten 1982.

Den 23 maj hade Gryningens årliga majfö-
reställning ”Flickan som trodde att hon var 
Snövit” premiär på Motala Convention Cen-
ter. I år är ett 20-tal ungdomar engagerade 
i föreställningen. Hans Isacsson har i vanlig 

ordning skrivit manus, men de ungdomar som 
är med i föreställningen har haft stor påver-
kan på innehållet. 

Att få vara sig själv
Jacob Hermansson, som studerar på en scen- 
och artistutbildning på Film och musikgymna-
siet i Norrköping, är pjäsens regissör.
 – ”Flickan som trodde att hon var Snövit” 
handlar om att man ska få vara sig själv, 
berättar han. Och att vi har rätt att välja de 
vänner vi vill vara med och som vi tycker om. 
När vi började diskutera manus i höstas var  
vi överens om att vi ville göra en pjäs om 
rätten att få vara sig själv. Det är inte alls så 
självklart när man är i grundskoleåldern, 
säger Jacob.

Klara Lindholm spelar en av huvudrollerna i 
föreställningen. Precis som Jacob tycker hon 
att pjäsen budskap är det viktigaste.
 – Att jag spelar en av huvudrollerna är inte 
så viktigt, säger hon. Men jag gillar min roll. 
Det är kul att tillsammans med alla andra och 
få vara med och utveckla och påverka vad vi 
ska spela, säger hon.

Största produktion
Gryningens majpjäs är föreningens största 
produktion under året. Förutom tre föreställ-

10 MAXI UNITED Foto Björn Spjut

teater för Motalas unga

Våren har varit intensiv för alla i Gryningens barn- och ungdomsteater. I slutet  
på maj hade föreningens storaföreställning Flickan som trodde hon var Snövit  
premiär. Och snart flyttar hela verksamheten från Norra skolan.

ICA Maxis Julpeng blev

F
Klara Lindholm spelar en av huvudrollerna. Och 
det är en roll som hon gillar. ”Det har varit kul att 
få vara med och utveckla den rollen”, säger hon.

Den 23 maj hade Gryningens årliga majföreställning 
”Flickan som trodde att hon var Snövit” premiär på 
Motala Convention Center. I år är har ett 20-tal ung-
domar varit engagerade i uppsättningen.
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ningar för allmänheten ses den årligen 
av närmare 2 500 skolungdomar i olika 
åldrar.  
I vanlig ordning är det Hans Isacsson som 
skrivit musiken till föreställningen som är 
skriven i klassisk Disneystil.
 – Vi spelar också en rad mindre pjäser 
under året. I år har vi drygt 120 ungdo-
mar mellan 7 och 19 år engagerade i våra 
grupper, berättar Hans Isacsson.

Intresset för att vara med i Gryningen är 
alltså stort. Så stort att föreningen inte 
kan ta emot alla som vill vara med och 
spela teater.

 – Nej nu har vi tyvärr kö, säger Ewa 
Broberg, som är föreningens ordförande. 
Men vår målsättning är att vi ska kunna 
ta emot alla unga som vill spela teater. 
Som det är nu på Norra skolan har vi var-
ken ledare eller tillräckligt stora lokaler 
för att kunna göra det, men när vi flyttar 
till Södra skolan hoppas vi kunna ta  
emot fler.

Nya lokaler
- Att kommunen ville riva våra kära 
barack på Norra skolan lät till en början 
dramatiskt. Men vi kommer att få jättebra 
lokaler i X-huset på Södra skolan. Utrym-
mena är både större och fräschare med 
scenplats, läktare och fler rum. Dessutom 
är de nya lokalerna bättre anpassade för 
funktionsnedsatta. 

Genom åren har många hundra Motala-
ungdomar varit med Gryningens barn- 
och ungdomsteater. Föreningen har 
arbetat med bland annat Riksteatern och 
Östgötateatern. Och det är inte helt utan 
stolthet som Hans Isacsson berättar om 
alla som gått vidare från Gryningen till 
andra utbildningar inom teater och dans 
och även blivit etablerade artister.
 – Hanna Von Spreti är kanske den som 
är mest känd i dag. Men i Norrköping går 
till exempel Jacob Hermansson och Alva 
Severin på scen- och artistutbildning på 
Film och musikgymnasiet och i New York 
utbildar sig Lukas Hogan till dansare.

Jacob Hermansson och Klara Lindholm 
har också satt målet högt. Båda vill bli 
musikalartister.
 – Min dröm är att få vara med i en 
musikaluppsättning i London på West 
End, berättar Jacob.

Jacob Hermansson (i mitten) spelar inte bara med i ”Flickan som trodde att hon var Snövit”, 
han regisserade den också. ”Det var inte tanken från början, men jag fick hoppa in och regis-
sera”, berättar han.

En gala med 
     bara vinnare

I slutet på mars var Bråstorpsfixarna på ICA 
Maxi Motala nominerade till galan för #daglig-
verksamhet i Motala i kategorin Galans kom-
munala arbetsplats. Nu räckte det inte ända 
fram – men Bråstorpsfixarna är helt nöjda  
med att bli nominerade.

Bråstorps-fixarna på ICA Maxi i Motala var nomi-
nerade till Galans kommunala arbetsplats i årets 
gala för den kommunala dagligverksamheten.  
Nu räckte det inte ända fram, men Hanna Ullman, 
Mohammed Abdulani, Maria Dufwenberg och Eva 
Öreteg är nöjda över att bli nominerade.

 – Att vi inte vann spelar inte så stor roll, det 
var roligt att vi blev nominerade, säger Hanna 
Ullman.

Precis som på alla andra galor var den röda mat-
tan utrullad. Det bjöds självklart på god mat, 
bubbel och underhållning på Motala Convention 
Center den sista mars när 150 gäster satte sig i 
spänd förväntan inför prisutdelningen.  Inför 
galan fanns det möjlighet att nominera företag, 
föreningar och deltagare i sammanlagt tio kate-
gorier. Men från Galan för kommunens Daglig 
verksamhet gick alla hem som vinnare. Även de 
som inte bar på något diplom eller pokal.
 – Maten var jättegod och det var roligt när 
underhållningen satte lite fart på scenen. Jag 
gillade att vi fick dansa på slutet också, fortsätter 
Hanna.

Daglig verksamhet innebär att kommunen erbju-
der personer med funktionsnedsättning handle-
darstödda aktiviteter hos företag eller föreningar.  
För underhållningen under kvällen svarade Peter 
Forss och Barfotakören. Men på scen fanns också 
en tidigare Bråstorpsfixare, Niklas Karlsson, som 
nyligen släppt sin musik på Spotify.

Hans Isacsson och Ewa Broberg följer 
repetitionerna inför årets uppsättning 
av Gryningens majpjäs - ”Flickan som 
trodde att hon var Snövit”.



Maxipris – bästa pris 
på vardagsvaror
Ni har säkert sett skyltarna med Maxipriset. På hyllorna i 
butiken finns skyltarna överallt och du kanske funderar över 
vad de betyder. 
 – Vill du vara säker på att hitta varor till bästa priset  
ska du titta efter skylten med Maxipriset, tipsar butikschef  
Annette Linder.

Maxipriset är alltså inga tillfäl-
liga prisnedsättningar. Inte 
heller är det lågprisvaror.
 – Extraerbjudanden och 
Maxi-priset är två olika saker. 
Och i Maxipris-familjen ingår 
en mängd vardagsvaror från 
olika leverantörer, säger An-
nette Linder och fortsätter:
 – Maxipriset är ett lågt pris 
på en rad vardagsvaror som 
gäller varje dag och vi skyltar 
dessa varor tydligt för att göra 
det smidigt för våra kunder att 
hitta dem. Det är också varor 
som vi vet att våra kunder 
handlar mest – vi kallar det för 
vardagsvaror. 

Billigast i Motala
 – Genom olika prisjämför-
elser som görs av livsmedelspri-
serna kommer vi att hålla koll 

på att priserna är låga. Och 
genom de olika undersökningar 
som görs vet vi att vi har låga 
priser jämfört med våra lokala 
konkurrenter.
 
Något som inte minst visade sig 
i PROs årliga prisundersökning 
2016. I årets undersökning 
ingick 51 varor – 17 ekologiska 
och 34 konventionella varor.
 – I snitt kostade PROs 
varukasse 983,48 kronor i 
Östergötland. Hos oss kos-
tade samma varukasse knappt 
hundra kronor mindre, eller 
888,15 kronor för att vara 
exakt. Att vi enligt PRO är 
billigast på de 51 varorna i 
Motala var självklart kul och 
ett kvitto för oss på att våra 
priser är konkurrenskraftiga, 
menar Annette Linder.

Nu har det blivit lite lättare att hitta varorna med ständigt 
lågt pris hos Maxi. Under vintern har butikschef Annette 
Linder och hennes kollegor skyltat upp dessa varor med 
den röda skylten för Maxipriset.

Missa inte ICA Klassikern  
- årets roligaste utmaning
Ett 20-tal Maxianställda väntar nu på sina ICA Klassiker-diplom. En klassiker som 
de genomförde i sitt eget tempo och dessutom på hemmaplan.
 – Kul att så många fullföljde. Nu hoppas vi att fler hakar på till nästa omgång 
av ICA-Klassikern, säger Ulrika ”Lutta” Johansson på ICA Maxi Motala.

För många motionärer är En Svensk Klassiker 
med Vasaloppet, Lidingöloppet, Vansbrosim-
met och Vätternrundan en både spännande 
och tuff utmaning att ta sig an. Tanken med 
En svensk Klassiker är att motivera till motion 
under hela året.

Av olika skäl har långt från alla möjlighet att 
genomföra En Svensk Klassiker. Det kan vara 
tufft att cykla de 30 milen runt Vättern eller 
simma tre kilometer i öppen älv i Vansbrosim-
met på en dag.

Börjar med ”Vätternrundan”
Sedan förra året finns möjligheten att ta 
ICA-klassikern. Precis som i En svensk Klas-

siker ska du springa 30 kilometer, skida 90 
kilometer, cykla 300 kilometer och simmar 3 
kilometer. Men du behöver inte genomföra de 
olika loppen på en och samma dag. Dessutom 
kan du göra ICA-klassikern på hemmaplan.
 – I ICA-klassikern har du flera veckor på 
dig att genomföra varje moment. Cyklar du 
till jobbet kan du använda dessa kilometrar 
för att nå det sammanlagda målet på 30 mil. 

Varje moment innehåller också flera varian-
ter som påminner om ursprungsgrenen, för 
att alla ska kunna delta oavsett väder och 
förkunskaper. Tycker du att det är jobbigt att 
simma kan du genomföra ”Vansbrosimmet” i 
en roddmaskin till exempel, berättar ”Lutta”.

I slutet av maj går anmälningstiden ut för den 
som vill vara med i det första momentet som 
är ”Vätternrundan”. 
 – Men anmälningstiden är rullande. Vill 
du genomföra ICA-klassikern och börja senare 
i år så finns det möjlighet till det.

Nästan 200 Motalabor
Förra året var nästan 200 motalabor anmälda 
till ICA-klassikern.
 – Många av dessa kommer att fortsätta 
med att ta sin klassiker i år. 

Vill du anmäla dig eller läsa mer om ICA- 
klassikern så hittar du mer information på: 
www.ica.se/klassikern/
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”Lutta” var med 
och byggde upp Maxi

Ulrika ”Lutta” Johansson sköter administrationen på ICA Maxi 
Motala, men ser också till att hennes jobbarkompisar rör på sig. 
Hon har alltid varit sportintresserad och det vara nära att det 
intresset gjorde att hon missade premiäröppningen av butiken 
för 25 år sedan.

En korpmatch i fotboll höll på att 
stoppa Ulrika ”Lutta” Johansson 
från att vara med när Maxi premiär-
öppnade 1992. 
 – Jag lovade att komma tillbaka 
utan gips till vi skulle öppna. Och 
det löftet lyckades  
jag faktiskt hålla – jag behövde bara 
ett rejält bandage och kryckor för 
att kunna jobba den dagen som vi 
slog upp dörrarna till butiken,  
berättar hon och ler åt minnet.

Maximalt 
engagemang

25 
som din butik

Vi fi rar

1992–2017

år

Våren 1992 jobbade ”Lutta” 
i en annan butik i Motala när 
hon såg annonsen att ICA 
Maxi sökte personal till sin 
butik på Bråstorp.
 – För mig passade det 
perfekt. Jag hade fått besked 
om att jag antagligen skulle 
bli övertalig där jag jobbade 
så jag sökte och fick jobb här. 

Och jag minns fortfarande hur imponerad 
jag blev när Willy Jernberg tog mig i handen 
och visste vad jag hette. Så hade jag aldrig 
blivit bemött tidigare på någon arbetsplats, 
säger hon.

En bra start
Och en bra start har nu blivit till samman-
lagt 25 år i höst på ICA Maxi Motala för 
”Lutta”. Till en början jobbade hon i buti-
ken, men de senaste tio åren har hon skött 
företagets administration. 
 – Jag började med att jobba i kassan och 
plocka varor. Sedan blev det mer och mer 

administrativt arbete med kassaredovisning 
och annat. 2007 fick jag ansvaret för admi-
nistrationen, eller kontoret som vi säger här 
på Maxi, berättar hon.
Månaden innan Maxi öppnade jobbade 
personalen med att bygga upp den 
nya butiken. En tid som ”Lutta” 
gillade:
 – Det var spännande på många 
sätt att få vara med från början. 
När jag började här på Maxi var 
det nästan bara fyra väggar, golv 
och tak.  Att få lära sig hur en bu-
tik byggs upp var väldigt lärorikt.

Gick på kryckor
”Lutta” sköter inte bara den 
löpande bokföringen, håller koll 
på fakturor och annat – hon ser 
också till att hennes jobbarkompisar rör på 
sig. När hon var yngre spelade hon bland an-
nat basketboll i Motalalaget W72 i 20 år. På 
senare år har hon blivit en flitig cyklist med 
tio Vätternrundor, fem Cykelvasor och några 

Lidingölopp i bagaget. 
 – Jag har alltid gillat att röra på mig och 
jag gillar när vi är flera som motionerar ihop. 

Men hennes sport-intresse kunde ha lett 
till att hon missade 
premiäröppningen 
1992. Arbetsförmed-
lingen ville ha med 
henne i en korp-
fotbollsturnering. 
”Lutta” lovade Willy 
Jernberg att hon 
skulle komma till-
baka från den utan 
att vara gipsad.
 – Och jag höll 
det löftet. Jag fick 
visserligen en rejäl 

spark över benet och fick linka av planen. 
Men jag behövde aldrig gipsas – och jag 
kunde stå i kassan när vi öppnade även om 
jag behövde kryckor för att kunna ta  
mig fram. 

”Det var spännande  
på många sätt att få  

vara med från början.  
När jag började här  

på Maxi var det  
nästan bara fyra  

väggar, golv och tak.”  



Testa din hälsa  
   snabbt och smidigt

Apotek Hjärtats hälsotester 
hittar du antingen på apotekets 
webbplats eller så laddar du 
hem Apotek Hjärtats app till 
din mobiltelefon.
 – Testerna är korta och tar 
bara några minuter att göra. 
Efter varje test får du skräd-
darsydda råd med konkreta tips 
och verktyg på vad som kan 
behöva ändras i din livsföring, 
berättar farmaceuten Kristina 
på Apotek Hjärtat på Bråstorps 
handelsplats.

Apotek Hjärtat har tagit fram 
de åtta testerna i samarbete 

med Preben Bendtsen, professor 
och överläkare på institutio-
nen för medicin och hälsa vid 
Linköpings universitet. Testerna 
spänner över ett brett område  
– från det stora Livstilsprofils-
testet med 17 frågor till för-
djupade tester om bland annat 
sömn, tobak, matvanor och 
mental hälsa.
 – Hälsotesterna bygger på de 
rekommendationer som social-
styrelsen har fastställt när det 
gäller alkohol, matvanor, fysisk 
aktivitet och rökning. Hälsotes-
terna har också tidigare använts 
inom vården, berättar Kristina.

Hur mår du? Har du koll på att du rör dig tillräckligt, äter rätt och 
har en lagom stressnivå? Nu kan du testa dina vanor i Apotek 
Hjärtats åtta olika hälsotester.

Den som vill ansluta sig till 
Elektroniskt Expertstöd, EES, 
gör det enklast genom att gå in 
till Apotek Hjärtat.
 – Då kan vi hjälpa till med 
att ansluta dig till systemet. 

Att ansluta sig är enkelt och du 
behöver bara godkänna att dina 
receptuppgifter används i EES. 
- Vi har också en blankett för 
det som kan fyllas i hemma 
för den som tycker att det är 
smidigare.

När du är ansluten kan farma-
ceuten se hur du får bäst nytta 
av dina läkemedel och lättare 
upptäcka om det behövs någon 
justering för att förbättra din 
medicinering.
 – Genom EES kan vi också 
se om du har flera läkemedel 
med samma verkan, läkemedel 
som krockar med varandra, 
läkemedel som är olämpliga 
på grund av ålder eller för hög 
dosering. Något som är särskilt 
viktigt för barn och äldre.

Hos Apotek Hjärtat kan du snabbt och enkelt få information om 
dina läkemedel kan kombineras utan att påverka varandra.
 – Nu finns möjligheten för alla att ansluta sig till Elektro-
niskt Expertstöd. Det är ett hjälpmedel för oss på apoteket för 
att se hur du har bäst nytta av dina mediciner, säger farmaceu-
ten Kristina.

Apotek Hjärtats eget varumärke Apolosophy ECO är  
en ekologisk hudvårdsserie som innehåller vårdande 
ängsull. Produkterna tillverkas i Dalarna och är ekolo-
giskt certifierad av Ecocert. I serien ingår både ansikts-
vård, kroppsvård och handvård.

Hur mår du? Har du koll på att du rör dig tillräckligt? Att du äter rätt? 
På Apotek Hjärtats webbplats finns åtta hälsotester där du får skräd-
darsydda råd på vad som kan behöva ändras i din livsföring.

Apolosophy 
Eco Hand Soap, 
250 ml,  
69:-

Apolosophy Eco 
Cleansing Foam, 
150 ml,  
99:-

Apolosophy  
Eco Body Lotion,  

200 ml, 
89:-

Apolosophy  
Eco Day Cream,  

50 ml,  
179:-

Visste du att …
… 7 000 apoteksrockar från Hjärtat fick nytt liv när de skulle bytas 
ut? Under Naturskyddsföreningens klädbytardag i början av april bytte 
Apotek Hjärtat ut sina drygt 7 000 apoteksrockar. Nu kommer de till 
nytta på olika vårdinrättningar i behövande länder runt om i världen 
med hjälp av hjälporganisationen Human Bridge.
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Passar dina  
            mediciner ihop?
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får det att f lytaKassaledarna

Ingela Helander som lägger schema för kassapersonalen har koll på allt. Men när det gäller vädret får 
hon lita på prognoser.
 – Jag gillar stabilt väder – får vi en rejäl regnskur på sommaren så har vi halva Varamon här i butiken 
inom en halvtimma, säger hon.

När köerna växer snabbt i kassorna, gäller 
det att den som är kassaledare håller ett öga 
på tillströmningen.
 – Växer köerna så att det blir fyra-fem 
personer i varje kö, försöker vi öppna en ny 
kassa. Så det gäller att hänga med i svängarna 
när vädret slår om. Inte minst på sommaren. 
Då kan butiken fyllas på snabbt av kunder 
som slutat bada när det börjar regna, berättar 
Johanna Törmänen och Malin Andersson, två 
av de nio kassaledare som finns på ICA Maxi i 
Motala.

För att lägga ett schema med tillräcklig 
bemanning i kassalinjen använder sig Ingela 
Helander främst av två verktyg – försäljningen 
samma dag förra året och så tittar hon på 
väderprognosen. 
 – Stämmer väderprognosen så klarar vi 
bemanningen i kassorna. Visst kan kas-
saledarna och annan personal få hoppa in i 
kassorna mellan varven, men våra kunders 
handelsmönster är stabilt, säger hon.

Helgen avgör
Det betyder att det är fler personer som job-
bar i kassorna när det är löning och barnbi-
drag. Men självklart också vid storhelger.

 – Hur många som jobbar i kassorna före 
storhelgen skiljer sig år från år, mest beror 
det på vilken helg det är. Till jul och påsk 
handlas det lite mer utspritt, till midsommar 
är det väldigt koncentrerat till dagen före. Då 
kan det bli köer fort, säger Malin.

På senare år har trycket till kassorna 
minskat. Fler använder kreditkort som gör 
betalningen lite snabbare. Dessutom är det 
fler som scannar sina varor själva. 

Bättre arbetsmiljö
- Självscanningen har inte bara minskat 
köerna till kassorna, det har också förbättrat 
arbetsmiljön för kassapersonalen. Många 
av kunderna trodde ju att vi som jobbade i 
kassan skulle bli arbetslösa när den infördes, 
men så har det inte blivit, säger Johanna.

En vanlig fråga till personalen på ICA Maxi 
i Motala, när det blir kö, är om inte de som 
tar betalt för kunder som självscannar kan 
öppna en vanlig kassa.
 – Skälet är ganska enkelt. Kassan för de 
som scannar själva och snabbkassorna måste 
vara bemannade om det kommer kunder dit. 
Vi har också en del varor som det är ålders-
kontroll på – medicin och energidryck bland 
annat, säger Malin.

Johanna och Malin har jobbat som kassaledare i sju 
respektive 17 år. Ett jobb där det gäller att ha ögonen 
med sig.

På Ica Maxi i Motala jobbar tio kassaledare som har 
som huvuduppgift att se till allt flyter för kunderna 
när det är dags att betala.



Det första målet är Tjejmilen i Stockholm den 2 
september men fler lopp är planerade.
 – I mitten av oktober är vi sex tjejer som åker 
till Palma på Mallorca. Där ska vi springa lite olika 
distanser, de flesta springer milen men en tjej ska 
springa en halvmara. Det blir andra resan vi gör 
till Palma. Innan dess ska vi springa Broloppet och 
Kanallöpet här i Motala, säger Heléne.

I mitten på mars inleddes säsongen för löpargänget 
på ICA Maxi Motala. De är ett tjejgäng på tio per-
soner som träffas en gång i veckan och tränar ihop.
 – Vi pratade lite och kom på upplägget med ett 
schema där varje person planerar en träningsdag 
i veckan. Vi kör varierad träning, styrketräning i 
Råssnäs, intervall-löpning i Fålehagen och backträ-
ning i slusstrappan, berättar Heléne.

Med mål i Palma och Stockholm 
siktar nu ICA Maxi i Motalas eget lö-
pargäng på att slå sina personbästa. 
 – Vi peppar varandra, det är roli-
gare att träna i grupp, säger Heléne 
Jonsson, försäljningschef på frukt- 
och grönsaksavdelningen.

 

1992 - när vi öppnade butiken - var på 
många sätt ett märkligt sportår. Ett  
nederlagstippat Tre Kronor vann hock-
ey-VM. I Göteborg spelades fotbolls-EM 
under sommaren. I sista stund fick 
Danmark en gratischans att vara med i 
turneringen när Jugoslavien drog sig ur. 
Ett EM som Danmark till slut vann!

Kan du namnen på följande fyra idrotts-
profiler från 1992 så har du chansen att 
vinna en fruktkorg värd 300 kronor. Vi 
lottar ut sammanlagt fem fruktkorgar.

Vi vill ha ditt svar senast den 16 juni. 
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

1992

Maxianer på språng


