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För oss på ICA Maxi i Motala är butiken en 
mötesplats och inspirationskälla som vi värnar 
starkt. Det är i butiken vi träffar er kunder, det 
är här vi kan visa upp hela vårt register av det 
vi kan bäst – mat. 

Men samtidigt har vi också ett ben i framtiden. 
Vi gillar digitala lösningar som hjälper dig som 
kund. Som gör livet lite enklare. Exempelvis 
ökar vår online-handel stadigt. Många kunder 

gillar att beställa sina varor på nätet och hämta 
upp dem eller få dem hemkörda.

I det här numret av Handplockat berättar vi lite 
mer om hur vi använder ny teknik på ICA Maxi 
i Motala. Vi presenterar våra poddare Paulina 
och Lisa och du får veta lite mer om vår film-
stjärna och expert på hälsa och skönhet - John 
Valencia. Och på sidan 15 presenterar vi några 
av alla smarta appar och tjänster vi erbjuder. 

Visste du att Monica är en röststyrd assistent 
som fixar din inköpslista? Eller att det digitala 
verktyget Mitt klimatval visar vilket klimatav-
tryck din matkasse ger?

Hur du än väljer att besöka ICA Maxi i Motala 
ska det vara smart, vänligt och smidigt.

Välkommen!
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något gott
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Unna dig

Hösten kryper på och butikshyllorna fylls med nyheter. Flera av dem är 
ekologiska eller hjälper dig att göra lite klimatsmartare och hälsosammare 
val i vardagen. Här finns något till veckans alla måltider. Och förstås  
– till fredagsmyset.

Visste du att …?
… vårt ekologiska sortiment växer hela tiden och 
att vi nu har ungefär 100 ekologiska varor i vårt 
sortiment på frukt- och grönsaksavdelningen!

Våra ekologiska 
hela kaffebönor 
- I Love Eco - i ny 
förpackning. Välj 
mellan Espresso, 
500 g, 51,90:-  
och bryggkaffe 
Intensiv, 450 g, 
pris 42,50:-

WK Kellogg  
- nytt varumärke. 

Hälsosamma  
produkter för en 

medveten  
konsument.
Granola två 

smaker: aprikos 
och pumpa eller 

kokos, cashew och 
mandel 400 g,  

pris 41,50:-

Kul nyhet från Sun-Maid smaksatta 
russin! Finns i två smaker, strawberry 
och watermelon, 6-pack,  
pris 33,90:-

Två nyheter från OLW. Ett kikärtschips 
med chili- och vitlökssmak och en ny 

smak på potatischips - rosépeppar och 
lime, 275 g, 
pris 19,90:-

Mini Babybelost, 6-pack, 100 g, 
har kommit med ett  

ekologiskt alternativ,  
pris 22,50:-

Vegansk majonnäs 
från Hellmans, 
270 g. Pris 31:50.

Olika vego- 
produkter från 
Kung Markatta:  
vegostrimlor,  
vegonuggets,  
vegokorv m.m. 
200 g, pris:  
39:90-48:90:-/st.

Ica gott liv har flera alternativ med färdigskuren 
och hackad kål, lätt att göra egna hälsosamma 
och goda snacks till fredagsmyset. 125 g, 
pris 17:90-24:90:-

Löfbergs 
snabbkaffe i ny 
kostym är både 
ekologisk och 
fairtrade märkt. 
100 g,  
pris 45:50:-

Estrella har kommit med en linsbåge äkta cheddar 
125g, pris 18:90 och en ny smak på potatischips 
gräslök och cream cheese, 275 g, pris 20:50:-



I mitten på juni släpptes det första avsnittet 
av Maxipodden med Lisa och Paulina. 

Sedan dess har de fyra första avsnitten haft 
nästan 2 000 lyssnare.  
 – Att vi fått sådan respons från lyss-
narna känns självklart jättekul.

Tanken på att göra en podd om livet i buti-
ken var från början ett skämt. Båda gillar 
att lyssna på poddar.
 – Och vi gillar att prata. Så för ett drygt 
år sedan sade vi mest på skämt att vi skulle 
göra en egen podd.

Idén tog form
Men efter ett tag började Lisa och Paulina 
fundera att göra verklighet av sitt skämt. 
De började spela in sig själva och sakta 
men säkert började tanken på att göra en 
podd om hur det är att jobba på Maxi 
växa fram. 

 – Under våren tog vi kontakt med 
ledningen här på Maxi. Som i sin tur tog 
kontakt med ICA.  Och både företagsled-
ningen och ICA gjorde tummen upp och 
tyckte att vi skulle testa vår idé. Vi började 
med att göra ett pilotavsnitt och sedan dess 
har det rullat på. Nu är tanken att vi ska 
släppa ungefär ett avsnitt i månaden.

Lisa och Paulina umgås privat och bor nära 
varandra. Men att de skulle bli vänner var 
långt från givet. I första avsnittet av Maxi-
podden berättar Paulina om när hon skulle 
lära upp en nyanställd Lisa. 
 – Jag vägrade först att göra det, då 
gillade vi inte alls varandra. Jag sade till 
chefen att jag vägrade att vara Lisas hand-
ledare. Men han lyssnade ju inte på mig, 
berättar Paulina.

Så Paulina fick glatt vara Lisa handledare.
 – Du var hård, jag fick sätta mig kassan 

direkt. Men sedan dess har vi blivit väldigt 
bra vänner, fortsätter Lisa.
 – Det får vi tacka chefen för som inte 
lyssnade på mig, säger Paulina.

Nytta och nöje
Ett av podd-avsnitten handlar om hur man 
söker jobb. I avsnittet är butikschef Annette 
Linder med och berättar om hur man kan 
få jobb på Maxi. 
 – Vi försöker varva sådant som vi tror 
kan vara bra för våra lyssnare att få veta. 
Vi är båda ICA-nördar och hoppas själva 
kunna lära oss mer om ICA. I kommande 
avsnitt ska vi ge oss ut och besöka andra 
butiker för att se hur man arbetar där.

Vill du lyssna på Maxipodden så hittar du 
den där poddar finns – på Itunes och Acast 
till exempel. 

MAXIPODDEN  Foto Petter Blomberg4

Skämtet som blev allvar. Det var så Maxipodden föddes. Nu bryter Lisa och Paulina helt ny mark 
inom svensk dagligvaruhandel.
 – Det finns så mycket att berätta om hur det är att jobba i en butik. Om alla sköna möten med kunder. 
Säkert kan vi svara på en och annan fråga från lyssnarna också, säger Lisa Ohlson och Paulina Jonsson. 

Skämtet blev en podd

Namn: Paulina Jonsson

Ålder: 23 år

Bor: Motala 

Familj: Mamma Helene, pappa Thomas, bror 
Elias, hunden Rockie och hästen Sockan

Jobbar med på Maxi: Online och Frukt- och 
grönsaksavdelningen

Gillar att prata om: Verkligen allt! Fått höra 
att jag är väldigt duktig på att prata och när 
jag väl sätter igång så är det svårt att få 
stopp på mig... 

Det bästa med Lisa: Det är väl att hon står 
ut med mig… allvarligt, så är hon en under-
bar tjej och vi går väldigt bra ihop. Vi har 
samma humor och förstår varandra! 

Det gör jag om tio år: Då har jag pluggat 
färdigt. Och är tillbaka i Motala efter att ha 
bott utomlands några år och rest runt och 
utforskat världen. Jag har sambo och ett 
eller två barn. Om jag får drömma så har jag 
en lägenhet i Spanien eller Frankrike, gärna 
vid havet.

Namn: Lisa Ohlson

Ålder: 22 år

Bor: Motala 

Familj: Mamma Cathrin, pappa Robert,  
storebror Oscar och min sambo Jonathan.  

Jobbar med på Maxi: Har hand om 
 Minihuset, även kassa och scanning.

Gillar att prata om: Allt mellan himmel  
och jord.

Det bästa med Paulina: Att hon är lika  
fylld med energi som jag är, vågar ta  
chanser och bjuder på sig själv. Med  
henne får man sig alltid ett gott skratt.

Det gör jag om tio år: Hoppas att jag  
fortfarande jobbar med Maxipodden.  
Bor i hus tillsammans med min familj  
som består av tre barn och möjligtvis  
en liten kissekatt.
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Skämtet blev en podd

Martin Vigerland, digital strategist på ICA-  
Gruppen, om Maxipodden med Lisa och Paulina:

 – Superkul att Lisa och Paulina vågar ta för sig 
och ta steget in i ovissheten. Poddformatet är 
obeprövat som kanal inom dagligvaruhandeln i 
Sverige och även sällsynt internationellt. Tjejerna 
har en bra energi för poddande och det märks att 
de tycker det är roligt, vilket är smittsamt. 
 – I min roll får jag ofta frågan om vilka kanaler 
butiken ska använda och hur de ska göra. I detta 
fall är resan minst lika spännande för mig eftersom 
det nu bryts ny mark och jag följer utvecklingen 
med spänd förväntan. Engagemanget ifrån Lisa 
och Paulina är helt avgörande och det här bevisar 
åter igen varför ICAs modell är så viktig.

Du vet väl att ICA Maxi i Motala finns på Facebook 
och på Instagram.

 – I båda kanalerna delar vi med oss om vår var-
dag i butiken, du får lära känna medarbetare, du 
får tips om nya varor på våra hyllor och vi ordnar 
tävlingar, berättar Paulina Jonsson, som är med i 
den grupp på ICA Maxi i Motala som jobbar med 
Facebook och Instagram.



6 JOHN VALENCIA 

  hudvårdsråd 
för alla

John har 

Mer än 58 000 personer följer honom på Instagram för att följa hans liv med träning, hälsa och hudvård. Möt 
John Valencia, motalasonen och influencern som hjälper ICA Maxi i Motalas kunder att få en välmående hud. 

I ett av avsnitten pratade John och elitmotionären 
Kinna Karlsson om olika slags kosttillskott.

J   ohn Valencia började sin karriär på 
   ICA Maxi i Motala. Pappa Willy 
startade butiken 1992 och där sommarjob-
bade John i tidiga tonåren. Efter gymnasiet 
började han jobba i kassan.
 – Jag jobbade på Maxi till och från 
fram till 2009, när jag flyttade till Stock-
holm. Det blev mycket jobb i kassan, i 
förbutiken och på hälsa- och skönhetsav-
delningen. Där trivdes jag bäst, berättar 
John. Tiden på ICA gav mig en grund i 
kundbemötande, service och produktkän-
nedom. Och mognad. 

I Stockholm byttes jobbet på matbutiken 
till klädbutik men idag jobbar John heltid 
med sociala medier. Med över 58 000 
följare på Instagram är John Valencia en av 
Sveriges mest framstående influencers inom 
manlig hälsa och skönhet. Och hudvård är 
ett av hans expertområden.

Jobbet som influencer
2005 var John 19 år och kände ett starkt 
behov att få uttrycka hur han kände och 
tänkte om kläder, politik, samhälle och an-
nat. En blogg blev lösningen och mamma 
var första läsaren. 

 – Men bloggen spred sig, så småningom 
till hela Sverige. Jag tänkte aldrig från 
början att sociala medier skulle bli mitt 
jobb. Bloggen är kvar, men jag finns också 
på Instagram och YouTube. Förutom mina 
egna kanaler så hjälper jag även andra 
företag med deras sociala medier. 
 – Mina inlägg har kommit att handla 
allt mer om skönhet och livsstil. Följaren 
får liksom vara en naturlig del av hela mitt 
liv. Just nu är det mycket bebis, hudvård 
och träning. För tillfället är jag föräldra-
ledig men lyckas ändå få till några timmar 
i badrummet varje dag där jag testar nya 
spännande hudvårdsprodukter som jag 
sen recenserar i bloggen. Det är en del av 
jobbet och handlar inte om ytlighet som 
många kan tro.

Programledare med koll
Nyligen lanserade ICA Maxi i Motala  
filmserien Hälsa och skönhet med John  

Valencia. Där får tittarna följa när John 
testar produkter och behandlingar på kun-
der och inbjudna gäster. Han delar också 
med sig av sina expertkunskaper kring 
hudvård och hälsa och dyker ner bland 
frukt, grönt och kosttillskott. 
 

  – Jag vill förmedla att hälsa, skönhet 
och hudvård är för alla. Jag vill särskilt 
att även män ska känna att det är något 
för dem. Det är så mycket mer än yta, det 
handlar om att må bra. Och ja, jag lovar 
att visa även om det floppar. Hudvård 
behöver inte vara på blodigt allvar.  
Det är också lite skoj. 

I filmserien Hälsa och skönhet med John Valencia delar han med sig av sina expertkunskaper om 
hudvård. – Jag vill förmedla att hälsa, skönhet och hudvård är för alla, säger John.
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  hudvårdsråd 
för alla

Bandyspelarna Erik Ivarsson och Eric Lisell fick lära sig mer om hudvård av John i 
de tre inledande avsnitten.

Låt huden få ta sin tid! Har du en 
timme på morgonen, låt hudvården 
ta mer än 30 sekunder. Det är som 
en pensionsförsäkring, det du gör 
nu är en investering för framtiden.

5SKÖNHETSTIPS

– En brännskada på huden sitter kvar för resten av livet, så se till att skydda den 
när du solar, säger John till Paulina Jonsson.

KORTFAK TA 
Namn: John Valencia 
Ålder: 32 
Bor: Stockholm 
Familj: Sambo och barn

Använd ansiktsvatten eller micellärt  
vatten. När du rengjort huden finns 
mycket smuts kvar som du inte märker. 
Micellärt vatten jobbar lite mer effek-
tivt än ansiktsvatten och innehåller  
inte alkohol som torkar ut huden.

Använd ögoncrème, eller 
andra specifika produkter 
för ögonen. Huden runt 
ögonen är mycket tunnare 
och känsligare än resten 
av ansiktet.

Använd solskydd varje dag. Det 
skyddar inte bara mot solen utan 
också mot det blå ljuset från våra 
skärmar. Och ja, du blir brun ändå.

Försök sova ordentligt och drick 
mycket vatten för att skölja igenom 
hela hudsystemet ordentligt varje 
dag. Tråkigt men viktigt råd!ZZZ

   Foto Petter Blomberg
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Jocke fixar dansk 
           läckerbitHär är killen som var en av de som 
fick danska Lalandia att vilja satsa 
på en anläggning i Motala.  
Handplockat lät Jocke Ljungqvist 
summera sina år i Tillväxt Motala 
AB med att göra lyxiga danska 
smörrebröd – med lite hjälp från 
Maxis kock Patrik Karlsson-
Jivegård.
 – Det där måste jag säga blev 
jättebra, säger en nöjd Jocke 
Ljungqvist.

 – Hemligheten med ett bra smörrebröd är 
mycket pålägg, läckra färger och lite höjd på 
skapelsen, förklarar Patrik Karlsson-Jivegård 

medan han visar Jocke Ljungqvist hur sal-
ladsbladet ska ligga som en skål för att få 
pålägget att ligga stadigt på brödet.

Jocke Ljungqvist lämnar rollen som vd för 
Tillväxt Motala AB vid årsskiftet för att 
starta egen verksamhet. De senaste sex åren 

har hans arbete gett helt ny energi åt  
Motalas näringsliv.
 – Vi har haft bra tajmning i allt vi har 
gjort, säger han. Dubbelspåret, bron och 
den nya riksvägen stod klara 2013 och vi 
lyckades paketera fördelarna det innebar.  
 – Det första vi gjorde var att försöka 
mejsla fram Motalas platsvarumärke. Lan-
seringen av ”Östergötlands sjöstad” är en 
av mina häftigaste upplevelser under åren i 
Tillväxt Motala AB. 

Lalandia presenterades
Men det Motalaborna främst kommer att 
minnas Jocke Ljungqvist för är förstås att 
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han var en av de som lyckats få danska 
Lalandia att planera en helt ny semester-
anläggning i Motala. Under en lång period 
arbetade Jocke Ljungqvist med Lalandias 
ledning i Danmark för att övertyga dem 
om att Motala var den perfekta platsen för 
nästa etablering. Den 14 december 2016 
hölls presskonferensen där planerna äntligen 
kunde avslöjas.
 – Lalandias investeringsplaner är egentli-
gen en följd av att vi så tydligt lyfte fram vad 
vi är starka på i Motala. Vad som gör oss 
unika. Och just den dagen är ett minne för 
resten av livet, säger han. Det vi presenterade 
var planerna för Sveriges största internatio-
nella investering i besöksnäringen någonsin. 
Att få ha varit med om det känns helt  
fantastiskt.

Danmark har en särskild plats i Jockes 
Ljungqvists hjärta efter många resor till Jyl-
land i barndomen och förstås efter alla 

kontakter med Lalandia inför den där de-
cemberdagen 2016. Och vad är mer danskt 
än riktigt läckra smörrebröd? 
 – Jag gillar smörrebröd jättemycket, säger 
Jocke. Men jag har aldrig gjort det själv, så 
det ska bli spännande.

”Så lyxigt” 
I Maxi-köket dukar 
Patrik Jivegård-
Karlsson upp danskt 
rågbröd från Maxis 
eget bageri och en hel 
del gott att lägga på.
 – Smörrebröd 
funkar bra både som 
aptitretare och en 
lite större måltid, 
säger Patrik. Vi gör 
dem ganska stora i 
delikatessdisken och 
de kan man ju dela om man bara vill ha en 
aptitretare, tycker jag.

Det första smörrebrödet Jocke lägger ihop 
får ett lager färskost med pepparrotssmak 
i botten. Därefter kommer sallad, rökt lax, 
riven färsk pepparrot, citron och dill. Färg-
glatt och fräscht.
 – Det där blev ju jättebra. Så lyxigt, 
utbrister Joakim. 
 – Jag tycker att det är trevligt när det är 
färgrikt, säger Patrik. Vi äter lika mycket 

med ögat som med magen, så jag gillar att 
dekorera med mycket färg.

Dekorera med färg 
Sedan rullar det på i Maxi-köket. Nästa 
smörrebröd består av stekt inlagd ström-
ming, rödlök, råriven morot och persilja. 
Den sista varianten får ett par rejäla skivor 

rostbiff toppade med remoulad-
sås, en näve rostad lök, tomater 
och persilja. Patrik tipsar Jocke 
om små enkla knep – som att 
göra snygga rosor av laxen och 
låta den tunna hovmästarsåsen 
rinna lite snyggt på egen hand. 
Den tjockare remouladsåsen 
däremot, ska klickas på utan att 
trycka till med skeden. Allt för 
att få till en snygg rätt.
 – Det här var kul, säger 
Jocke. Jag har lärt mig hur 

mycket som helst. Smörrebröd kommer jag 
definitivt att bjuda på hemma. 

”Just den  
dagen är ett  
minne för  

resten  
av livet.”

TRE VARIANTER PÅ SMÖRREBRÖD

RÖKT LAX:  
Rågbröd, färskost med pepparrot, salladsblad, rökt 
lax, hovmästarsås, riven färsk pepparrot, citron, dill.

STRÖMMING:  
Rågbröd, smör, salladsblad, stekt strömming (pane-
rad och inlagd i 1-2-3-lag), riven morot, rödlök och 
persilja.

ROSTBIFF:  
Rågbröd, smör, salladsblad, rostbiff, remouladsås, 

rostad lök, tomat, persilja.

KÖKSSKOLAN

I Köksskolan lär Maxis kockar 
ut sina bästa matlagnings-
knep till en ny Motalaprofil i 
varje nummer.
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Nu kan du ta hål i öronen på Apotek Hjärtat vid ICA Maxi i Motala. 
 – Vi använder smycken i medicinsk titan eller plast som är designade och tillverkade i Sverige,  
berättar Malin Staf, en av flera medarbetare som utbildats i metoden.

TA HÅL I ÖRONEN PÅ APOTEKET

Under september lanserade Apotek Hjärtat 
vid Ica Maxi i Motala en helt ny tjänst – 
medicinsk öronhåltagning. 
 – Vi erbjuder håltagning i örsnibben 
och övre delen av örat. Alla från fem år och 
uppåt är välkomna men personer under 18 
år måste ha vårdnadshavares godkännande. 
Det är drop-in så du behöver inte boka tid i 
förväg, berättar Malin Staf.

För håltagningen används Blomdahl Medi-
cals metod och smycken som är kvalitets-
säkrade och hudvänliga. På Apotek Hjärtat 
finns både deras örhängen och armband att 
köpa.
 – Smyckena är tillverkade i medicinsk 
titan och medicinsk plast som inte läcker 
något nickel. Det är samma material som 
opereras in i kroppen efter till exempel ben-
brott så de är väl testade, förklarar Malin 

Staf och kollegan Jennie Olsson som också 
gått utbildningen för att få ta hål i öronen.

Hålen i örsnibbarna görs på båda sidor 
samtidigt och går snabbt och säkert. 
Efteråt får kunden med sig rengörings-
servetter och råd om hur hålen ska skötas 
om. Ett hål kostar 199 kronor och två hål 
kostar 349 kronor. 

Välj hållbara läkemedel med Hjärtat
Som första apotekskedja har 
Apotek Hjärtat granskat läkeme-
delsleverantörernas miljö- och 
hållbarhetsarbete för att driva på 
miljökraven på läkemedelsindu-
strin. Idag finns till exempel ingen 
standardiserad miljömärkning för 
läkemedel. Det gör det svårt  
för kunden att göra hållbara  
läkemedelsval.

Apotek Hjärtat har därför själva 
granskat de receptfria läkemedlen. 
De som uppfyller  
apotekets krav på  
social och miljö- 
mässig hållbarhet  
lyfts fram med en  
ny symbol. Titta efter  
”Välj med hjärtat”  
på prislappen.

NYHET!



29 september Återvinningens dag

1 oktober  Rosa bandet-kampanjen börjar  

  och pågår till den 31 oktober

4 oktober Kanelbullens dag

15 oktober  Brösthälsodagen

28 oktober  Sommartiden slutar – ställ tillbaka 

  klockan en timma

1 november  Mustaschkampen startar och pågår  

  till den 30 november

3 november  Alla helgons dag

10 november  Mårtensafton

11 november  Fars dag

16 november Mångkulturella matdagen

Aktivitetskalender
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Då ska du testa ICA Skonas 

nya serie Naturlig – produk-

ter som är färg- och parfym-

fria, miljövänliga, veganska 

och innehåller helt naturliga 

ingredienser i en förpack-

ning av sockerrörsplast. 

I serien ingår sex produkter 

inom städ, disk och tvätt 

som har märkningarna  

Svanen/Bra miljöval,  

Ecocert och Vegan soc. 

Vill du slippa en massa 
onödiga kemikalier i dina 
rengöringsmedel?

Använder du någon  
av ICAs appar?

Annette Linder:
 – Jag använder ICA-appen, jag tycker att den är 
smidig att göra mina handlingslistor i. Den sorterar 
varorna automatiskt i den ordning som de står i 
butiken. Det gillar jag.ICA har flera appar som underlättar 

för kunderna att handla, att få inspi-

ration, att röra på sig och få rabatt. 

Använder du någon av dessa appar?

Josefine Carlsson:
-  Jag har använt den tidigare 
när jag beställde on-line och 
det var smidigt. Men nu gör 
 jag vanliga handskrivna  
inköpslistor. 

Linnea Costyson: 
– Jo jag använder ICA-appen för att 
göra mina beställningar på on-line. 

Och så kollar jag recept i den, jag 
tycker att den är jättebra.

Kristina Hagelin:
– Jag är ofta inne på ICAs webbplats  
och kollar recept, men appen använder  
jag inte. 

18.000
Visste du att …?

… det finns över 18 000 recept på ica.se. Kan ju vara bra att veta när 
fantasin tryter. Av dessa recept är drygt 10 000 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.



 – Vi kommer att dela ut lika mycket i buti-
ken den 19 december, så vi hoppas på många 
riktigt bra ansökningar. Och jag hoppas inte 
bara att det blir idrottsföreningar som söker, 
det är fritt fram för alla föreningar att ansöka, 
säger ställföreträdande handlare Thomas 
Samuelsson.

Julpengen är ett extra bidrag som ska bidra  
till ökad fysisk aktivitet bland unga och en 
ökad integration.
 – Det här är vårt sätt att tacka alla 
föreningar för att de ger barn och ungdomar 
i Motala kommun en aktiv och meningsfull 
fritid.

Alla föreningar med barn- och ungdomsverk-
samhet i Motala kommun kan ansöka från 
Julpengen, dock inte föreningar med politisk 
verksamhet. 
 – Ansökan ska gälla en specifik insats eller 
satsning. Pengarna kan användas till exempel-
vis resor, hyra, inköp av material, utrustning 
eller liknande. Varje förening kan skicka in 
max en ansökan.

Ansökan om Julpengen skickas med e-post 

Ansökan om Julpengen skickas med e-post 
till: kundkontakt.motala@maxi.ica.se senast 
den 13 december. I ansökan ska framgå vilken 
summa föreningen ansöker om och hur peng-
arna ska användas.Ansökan bör innehålla en 
kort beskrivning av hur satsningen går i linje 
med Julpengens övergripande syften.

Läs mer på: maximotala.se
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I två år har ICA Maxi i Motala nu delat ut drygt 50 000 kronor varje år genom Julpengen. Och snart är det dags 
för de lokala föreningarna att börja formulera sina ansökningar till det extra bidraget till sin verksamhet.

Henrik Elofsson och Ica Maxi i Motalas ställfö-
reträdande handlare Thomas Samuelsson höll 
i utdelningen av Julpengen i butiken i fjol.

Julpengen – Maxis  
   tack till föreningslivet

Motala AIF friidrottsklubb åkte till danska Korsör och hade 
en fantastisk vecka med mycket träning och annat kul.

I mars åkte IFK Motalas flicklag och spelade en ungdomsturnering i Uppsala. Samman-
lagt var 16 tjejer från IFK med och spelade fyra matcher med blandade resultat. Tjejerna 
var också och såg SM finalen mellan AIK – Skutskär, en fantastisk match med över 4 000 
personer på läktaren.
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Maif friidrott fick 4 000 kronor till tränings-
läger för ungdomar i Motalas danska vänort 
Korsör.

Borens IK fick 6 000 kronor till Future Veneras. 
Under 2018 drar projektet igång med träningar 
för tjejer med invandrarbakgrund på låg- och 
mellanstadiet i Charlottenborg. Future Veneras 
är ett projekt som ska hjälpa Motala att få fram 
nästa Venera Rexhi.

IFK Motala Bandy fick 5 000 kronor till klub-
bens flicklag och till deras medverkan i Flickla-
gets Cup i Uppsala.

Motala Simsällskap fick 5 000 kronor för 
ungdomarnas långbaneträning i Mjölby och 
simläger i Borås.

Motala Hundsällskaps  
ungdomsverksamhet fick 4 000 kronor som 
ska användas till agility-material, kurser och 
ledarutbildningar.

Godegårds Skidklubb fick 5 000 kronor som 
ska användas till klubbens satsning på barn och 
ungdomsverksamhet.

Föreningen Qutie fick 5 000 kronor som ska 
användas till möbler och inredning av deras 
lokal. Föreningen jobbar med information om 
HBTQ+ -frågor och riktar sig i första hand till 
ungdomar i åldern 13-25 år. Qutie har sin verk-
samhet i Hallen i Motala.

Team LeWa Sport fick 8 000 kronor för att 
kunna köpa in låneutrustning för att fler ungdo-
mar ska få möjlighet att börja med triathlon.

Nykyrka Ridklubb fick 5 000 kronor som ska 
användas till att öka sammanhållning i ung-
domssektionen. En del av summan användes till 
en resa till Elmia Scandinavian Horse Show.

Kvällsfritis i Tjällmo fick 3 000 kronor till att 
köpa in nytt material, som innebandyklubbor, 
bollar och annat.

FÖLJANDE  
FÖRENINGAR  
FICK DELA PÅ  
JULPENGEN  
2017

Motala Simsällskap åkte till Skara för en fartfylld helg med hård träning – både på land 
och i simbassängen – och mycket skratt under ledning av supercoachen Nicole. Lägret 
avslutades med en dag på Skara Sommarland i spöregn! Där kunde MSS-simmarna 
springa runt i stort ensamma och testa alla attraktioner.
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höst!
Äntligen är det Mugg 

Lisa, 30 cl,svart, rosa                                                        
29,90:-

Inget värmer väl som en 
kopp te eller en riktigt 
god middag? Ta te-brygg-
ningen till nya nivåer 
med vattenkokaren med 
termometer. På Maxi  
hittar du allt du behöver 
för att bjuda lite extra 
snyggt i höst.

Visste du att …?
…vi bakar eget bröd i vårt bageri sju dagar i veckan? Vi har ett 
stort utbud av tårtor, för alla smaker. Hos oss hittar du allt från 
bakelser till pajer. Självklart gör vi också bröllopstårtor och 
specialtårtor. Ring oss om du vill veta mer på 0141-20 35 47.

Skål 
Milla, 40 cl, vit,svart, aqua                                                            
25,90:-

Brödrost 
2 skivor

599:-

Vattenkokare
1,7 l

599:-

Träbricka 
svart&vit mönstrad
199:-

Kökshandduk
Alva                                                
29,90:-

Förkläde
Alva                                                
79:-

Förkläde
Antique,  
läder, svart
699:-

Visste du att …?
…våra kockar gör lunchlådor som säljs i 
butiken? Och att de ofta använder råva-
ror som närmar sig bäst-före-datumet för 
att vi vill minska vårt matsvinn.
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Med ICAs appar i telefonen kan du få inspiration 
till kvällens middag, se aktuella erbjudanden 
och prata in dina inköpslistor. Du kan också få 
rabatt för att du rör på dig och få tips om hur 
du lyckas med grillningen. Saker som gör din 
vardag lite enklare.

Rör på dig och få rabatt
Nu är det inte bara hälsosamt att röra på sig.  
Det lönar sig också. 
Ladda ner appen ICA hälsorabatt så får du mer 
rabatt ju mer du rör på dig. Är du flitig kan du få 25 
procents rabatt på fem valfria produkter inom ICA 
Gott liv (gäller ej varor i lösvikt som har pris/kg). När 
du använt rabattsatsen är det bara att börja samla till 
en ny, och du kan göra det om och om igen!

Ta hjälp av Monica
Nu behöver du inte skriva inköpslistor längre.  
Låt ICAs röstassistent Monica gör det åt dig! 
Under augusti lanserade Google sin röststyrnings- 
assistent för den svenska marknaden. Och ICA var ett 
av de första svenska företagen att utnyttja möjlighe-
ten för sina kunder att kunna planera sina inköp och 
få matinspiration i sin app.  
 – Till en början har vi lagt fokus på inköpslistan, 
men Monica kommer att lära sig mer med tiden, säger 
Samuel Young, ansvarig för innovationshubben Icax, 
som tagit fram tjänsten.

För att kunna ta del av Monicas tjänster behöver du 
ladda hem appen ICA, som fungerar både till An-
droid- och Iphone-telefoner, och ha ett ICA-konto. 
Tjänsten aktiveras sedan genom att säga ”Okej 
Google, låt mig prata med ICA”. 

Sedan kan du berätta vad du behöver handla så läg-
ger Monica till dina varor i din inköpslista. Monica kan 
även ta bort det du inte längre vill ha, eller behö-
ver köpa, och hon läser upp listan för dig så du kan 
försäkra dig om att du inte glömt något. Du kan även 
fråga Monica vad du skall äta till middag så hjälper 
hon dig med matinspiration.  

Ta hjälp av ICA-appen
När har Maxi öppet? Vad ska vi äta till middag?  
Vilka erbjudanden har Maxi den här veckan?
Det är några av de frågor som du får svar på om du 
laddar ned ICA-appen för din smarta telefon. Men i 
ICA Handla finns också en rad andra smarta funktio-
ner. Som att den sorterar din inköpslista efter ord-
ningen i din butik.

Vet du inte riktigt vad du är sugen på att äta så 
är det bara att skaka på telefonen så får du ett  
middagsförslag. 

Verktyg som minskar  
din klimatpåverkan

Mitt klimatmål är ett nytt digitalt verk-
tyg som ger ICAs kunder en möjlighet 
att följa hur stor klimat-påverkan deras 
matinköp har. 

När kunden använder sitt ICA-kort vid 
matinköp i ICA-butiker och online beräk-
nas och registreras matens klimatpåver-
kan. Tjänsten aktiveras på ica.se och där-
efter kan det individuella avtrycket följas 
månad för månad. Med hjälp av tips  
och klimatguidade recept får kunden 
också hjälp att minska sitt avtryck.



Under hela oktober kan du som kund 
välja rosa varor och köpa det rosa ban-
det. Som tidigare år kommer en mängd 
av Icas egna varor och andra varumärken 
klä sina förpackningar i rosa för att höja 
kunskapen om bröstcancer och samla in 
pengar till cancerforskningen. 
 – Ica har stöttat Cancerfonden sedan 
femtiotalet. Förra året fick Icas kunder, 
medarbetare och Ica-handlare tillsam-
mans ihop 47 miljoner kronor till svensk 
cancerforskning och kunskapsspridning, 
fortsätter ”Putte”.

Ica är en av huvudsponsorerna till både 
Cancerfondens Rosa Bandet och Mus-
taschkampen som drivs av Prostatacan-
cerförbundet. Mustaschkampen pågår 
hela november och även då har kunder 
och medarbetare möjlighet att vara med 
och göra skillnad genom att köpa utvalda 
varor där en del av priset går till cancer-
forskningen. 

 – Mat och hälsa hänger ihop så det 
är självklart att vi på Ica Maxi i Motala 
stöttar Rosa Bandet och Mustaschkam-
pen. Alla känner vi någon som blivit 
drabbad och det hoppas vi kunna vara 
med och ändra på.

 

Det är inte lätt att vara kund och hålla reda på 

alla märkningar som finns på våra varor i butiken.  

Men dessa tre kanske du känner igen? Gör det 

har du chansen att vinna en fruktkorg värd 300 

kronor. Vi lottar ut sammanlagt fem fruktkorgar.

Vi vill ha ditt svar senast den 21 oktober.  

Talongen lämnar du i förbutiken på ICA Maxi  

Motala eller skickar till ICA Maxi Stormarknad, 

591 29 Motala – märk kuvertet med 

 ”Märkningar”. 

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

Kan du 
märkningen?

    ICA stöttar cancer-
forskningen
Oktober är rosa och november är blå. 
 – Självklart stöttar vi Rosa Bandet-kampanjen och  
Mustasch-kampen, säger butikschef Krister ”Putte” Pettersson.


