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Vårfin från  
topp till tå!

Vår i trädgården • Viktigaste tårtan • Vinn hemkörning



Välkommen till ICA Maxi i Motala hälsar Willy, Putte, Stefan och Thomas med personal.

Mot ljusare tider!
Vårt mål på Ica Maxi i Motala är göra det lite enk-

lare för dig som kund.  Trevligt bemötande och bra 

service är en självklarhet. Men lika viktigt är givetvis 

att vi har konkurrenskraftiga priser. 

Strax före årsskiftet fick vi ett bra kvitto på att vi 

lyckats med det. PRO:s stora prisundersökning visar 

att vi är den billigaste butiken i Motala och en av 

de billigaste i Östergötland. Det tycker vi är riktigt 

roligt – både för oss och för dig som kund. För oss 

på Ica Maxi i Motala är transparens och öppenhet 

självklart, även när det gäller våra priser. Därför väl-

komnar vi PRO:s undersökning och vi tycker att det 

är bra att den görs oannonserat. En bred och rättvis 

jämförelse tjänar alla på, mest av allt förstås du som 

kund. Det gillar vi.

Gillar gör vi också att vi snart får känna värmen från 

solen igen. Det har vi tagit fasta på i det här numret 

av Handplockat. Du kan bland annat läsa om hur du 

förbereder en grönskande trädgård och hur du gör 

kroppen vårfin. Och så förstås lite pryltips. Varför 

inte satsa på marint tema hemma i vår?

Handplockats tävling börjar bli en uppskattad  

tradition. Den här gången kan du vinna mat, som du 

får hemkörd hela vägen till din ytterdörr. Och våra 

billiga priser gäller självklart för alla som handlar 

hos oss via nätet (motala.matvaran.se). 

Ha en härlig vår!

Handplockat produceras av ICA Maxi i Motala  
Distribution: med Motala & Vadstena Tidning. 
Text och projektledning: Granit PR & kommunikation, Motala.  
Formgivning: Göta Kommunikation, Motala. 
Foto: Motala Fotografiska Bilder, Björn Spjut. 
Tryck: Danagårdhs Litho, Motala.

ICA Maxi Motala har  
Svanen-certifieringsnummer: 379059 
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Vår i 

marina tecken
Bricka 
29.90:-  

Visst blir man sugen på att förnya lite 
därhemma när våren knackar på dörren.  
Varför inte gå mot New England-hållet 
och satsa på marina detaljer i vår?

4-5  
Sandra fixar tårtan 
för drömdagen

8-9  
Unna dig  
en egen vår-
städning

10-11

MOTALA VÄXER!

Muggar 
Stengods 35 cl  
24.90:- /st

Trälåda 
Stl 41x26x22cm  149:- 
Stl 32x21x18,5cm  99:-  
Stl 23x16x15cm  59:-

Prydnadskudde 
40x60cm 99:-  

Stolsdynor 
40x50x5cm 99:-  

Matta 
Denim  
70x140cm 99:- 
70x200cm 129:-

6 Cissis ilska gav  
56 800 kronor till  
cancerforskningen

”Stockholm-Motala” 
snart i hyllan

12-13  
Hög tid att 
börja så

16 Maxi billigast i Motala

14-15

Det rullar på bra  
för BK Parant

7 Maxi har investerat 
för livet

Vas 
22cm 129:- 
20cm 89:-  

Bäddset 
150x210cm 
249:-  

Kudde 
Vit med  
röd text,  
30x50cm 
79:-  

Örngott 
50x60cm 
29.90:-  

Kruka 
Stjärna  

d 12cm 19.90:- 
d 15cm 29.90:- 
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Sinnebilden för hur en bröllopstårta ska se ut har vi nog fått 

från amerikanska filmer. Där är tårtorna gigantiska skapelser 

i minst tio våningar enligt den gamla devisen; ju högre tårta 

desto finare bröllop.

 – Visst får vi frågor om vi kan göra sådana tårtor, men 

det klarar vi inte tyvärr, säger Sandra Kumlin. 

 

Egna idéer
Men i övrigt kan Sandra och hennes kollega Nelly Karjalainen 

göra de flesta varianter på tårtor för alla slags uppvakt-

ningar.

 – Vi har ett tiotal sorters tårtor som vi kan göra på 

beställning. Men har kunderna egna idéer och önskemål på 

hur de vill ha sin tårta så är det bara kul. Det gäller ju också 

vad tårtan ska fyllas med. Det behöver ju inte bara vara 

grädde, sylt och vaniljkräm, fortsätter Sandra.

Enligt gammalt skrock anses det bringa olycka om bruden 

själv bakar bröllopstårtan. Även om man inte är skrockfull 

så kanske det är fel dag för brudparet att börja med att 

baka en tårta.  

 

När det gäller hur vill ha våra bröllopstårtor är vi ganska 

traditionsbundna. Krokanen med spritsad mandelmassa 

var länge den populäraste svenska bröllopstårtan. I dag har 

den fått ge plats för mer engelsk-amerikanska förebilder.

 – Det är lite synd att vi inte vågar ta ut svängarna lite 

mer med frukter och fruktpuréer. Det tycker jag är fräscht 

och det ger en mer naturlig smak.  

 

Sandras egen favorit bland tårtorna är Budapest-längden.

 – Maräng i tårta är gott. Chokladmousse är en annan 

favorit.

För en konditor är en bröllopstårta en ordentlig utmaning.  
Inte bara för att det är en dag när förväntningarna på en trevlig 
fest är som högst, en bröllopstårta sätter också hantverks-
kunnandet på prov. 
 – Vi kan fixa det mesta som kunderna vill ha och det är bara 
kul om bröllopsparet har egna idéer på hur de vill ha sin tårta, 
säger konditorn Sandra Kumlin i bageriet på ICA Maxi i Motala.

Ta ut svängarna till bröllopet

Konditorerna Nelly Karjalainen och Sandra Kumlin lägger en sista hand vid tårtorna.

ICA Maxi i Motalas konditor  
Sandra tycker bara att det är kul 
om bröllopsparen har en egen idé 
om hur de vill ha sin tårta.

Dela botten i tre delar och lägg sylten på 
den bakade sidan.

Ta den övre delen av botten och lägg den 
bakade sidan mot sylten. Bred ut vanilj-
krämen.

Nu är det dags för grädden, som inte ska 
vispas för hårt.

Sedan lägger du den tredje delen av botten 
på grädden och ett tunt lager med grädde 
runt hela tårtan.

Lägg på marsipanen. Kavlad marsipan finns 
att köpa färdig. Kavlar du den själv tänk då 
på att den ska vara jämn och tunn. 

Skär sedan marsipanen. 

Och spritsa något fint som dekoration med 
till exempel choklad.

Till sist är det dags för florsockret och den 
lilla marsipanrosen. 

MOTALA VÄXER!

Lägg ihop tårtan som proffsen
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Ilskan gick ut över

målarduken
ICA har stöttat Rosa Bandet-kampanjen 
sedan den startade för tio år sedan. ICA 
Maxi i Motala har på olika sätt engagerat 
sig i och stöttat den årliga kampanjen i 
oktober. 

Under höstens kampanj såldes särskilda varor till förmån för 

Rosa Bandet och bröstcancerföreningen Moa-Lina fanns på 

plats i butiken för att informera kunderna om bröstcancer 

och insamlingen till forskning.

 

Högsta budet 
Vid höstens Rosa Bandet-kampanj togs också andra lokala 

initiativ i Motala. Bland annat av Cecilia Massi, en av delta-

garna i SVT:s serie ”En klassiker”, som auktionerade ut sin 

tavla ”Fuck cancer”, till förmån för Rosa Bandet-kampanjen 

och Cancerfonden. ICA Maxi i Motala vann budgivningen 

om tavlan med sitt bud på 25 000 kronor för den. Och det 

var givetvis ett bud som gladde Cecilia Massi:

 – Jag blev stolt över budet och jag är glad att tavlan 

kommer att hänga kvar i Motala, säger hon.

 

Cecilia Massis försäljning av tavlan ”Fuck cancer” med kopior 

inbringade sammanlagt 56 800 kronor. Pengar som oavkortat 

har gått till Rosa Bandet-kampanjen och Cancerfonden.

  

 

 – En kompis till mig ringde och berättade att 150 personer 

dagligen får besked att de har cancer. Efter det samtalet 

kände jag mig både ledsen och förbannad. Den ilskan gick  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ut över målarduken och det var väl så jag fick idén till att 

auktionera ut tavlan, berättar hon.

 

ICA har sedan 1950-talet stöttat Cancerfondens verksamhet. 

 – När Rosa Bandet-kampanjen drogs igång för tio år 

sedan var det också naturligt att vi gick och stöttade den, 

berättar köpman Willy Jernberg.

 

Samlade in 16 miljoner 
Sammanlagt samlade ICA och kunder in över 16 miljoner 

kronor till Rosa Bandet. ICA:s kunder bidrog på olika sätt, 

genom att köpa band, plastkassar och rosbuketter och med 

bidrag via en gåvoknapp vid självscanningen.

Cecilia Massi lät sin ilska över att 150 personer dagligen får cancer gå 
ut över målarduken. Försäljningen av hennes tavla gick oavkortat till 
Rosa Bandet-kampanjen och Cancerfonden.

”Puttes” gröna låda sparar energi
Krister ”Putte” Pettersson på ICA Maxi är nöjd med sin 
”hokus-pokus låda” som sparar ström.
 – Det lät nästan för bra för att vara sant när vi fick det 
här presenterat, men vi sparar nu 150 000 kilowatt varje 
år på belysningen, berättar Krister ”Putte” Pettersson.

ICA Maxi i Motala har i flera år jobbat aktivt med att sänka energiförbrukningen. För en 

tid sedan installerades ett system som heter Watt-guard, som enkelt uttryckt sänker 

spänningen för lampbelysningen. Då går det åt mindre energi - med samma ljusstyrka.

 – Nu sparar vi ungefär 30 procent på belysningen och det är ungefär lika mycket 

som sex villor förbrukar under ett helt år. Och minskad elförbrukning innebär minskade 

utsläpp av koldioxid. Så för oss var det självklart att installera det här systemet. När 

jag fick det presenterat för mig lät det lite för bra för att vara sant. Men nu har det visat 

sig att systemet fungerar alldeles utmärkt, fortsätter Krister ”Putte” Pettersson.

Med sin gröna låda sparar Krister ”Putte”  
Pettersson omkring 30 procent på strömmen 
till belysningen i butiken.

Aktivitetskalender

En investering för livet
När någon får hjärtstopp är tiden kritisk. Den effektivaste 
hjälpen för att få igång hjärtat är en hjärtstartare. Sedan 
en tid finns det nu en hjärtstartare på ICA Maxi i Motala.

Kan en första defibrillering ges inom tre  

minuter ökar chansen att få igång hjärtat  

med 70 procent. 

 – En hjärtstartare är väldigt lätt att an-

vända. När den sätts igång så börjar också 

apparaten ge instruktioner om hur den ska 

användas. Det går inte att ge en strömstöt  

till någon som inte har hjärtstopp, berättar 

ICA Maxi i Motalas Ingela Helander.

 

Enkel att använda 

Skulle hjärtstartaren behöva användas, kan 

den givetvis användas av alla som besöker 

Bråstorps köpcentrum.

 – Om den behövs så finns den tillgänglig 

under de tider vi har öppet. Det är bara att 

säga till personalen i förbutiken så får man 

hjälp. Där kan man också få hjälp med att 

ringa efter ambulans.

 

En stor del av ICA Maxi i Motalas personal är 

utbildad i hjärt- och lungräddning.

 – En hjärtstartare kan rädda liv medan 

man väntar på ambulans och kvalificerad 

sjukvårdshjälp. Och den är mycket enkel att 

använda, man behöver bara starta den och  

sedan knäppa upp kläderna på den person 

som behöver hjälp och fästa elektroderna  

på bröstkorgen, säger Ingela.

Sedan en tid finns det nu en hjärtstartare 
på ICA Maxi i Motala.  
 – Behövs den så är det bara att säga 
till i förbutiken, berättar Ingela Helander.

Nu finns det plats för vila
Ulla Blom ville ha fler sittplatser på ICA Maxi 
i Motala. Som tack för det förslaget vann hon 
julbordet för fyra på Berggrens källare.  

I tävlingen i förra numret av Handplockat ville vi få in förslag från 

er läsare på hur ICA Maxi i Motala kan bli bättre. Ulla Blom, Motala, 

tyckte att det behövdes fler sittplatser i butiken. Inte minst för äldre 

som kan behöva sitta ned och vila en stund medan de handlar. 

 – Det kom in många bra förslag, vi fick bra respons på hur vi  

kan utveckla vårt arbete och butiken, säger butikschef Thomas 

Samuelsson.

 

Sedan en tid finns det nu några soffor på Ica Maxi i Motala där den 

som behöver kan sätta sig en stund.
Yvonne Bjerkegren tar igen sig en stund i soffan som sattes 
upp på förslag av Ulla Blom i butiken.

4 mars  
Fettisdagen
Eller stora semmeldagen.  
Fettisdagen, fastlagstisdagen 
eller fettisdagen är en av våra 
mest firade dagar. Fettisdagen 
firas tisdagen efter fastlags-
söndagen, den dag som inleder 
fastlagen, och var från början 
den enda dag vi fick äta semlor.

8 mars  
Internationella kvinnodagen

14-15 mars  
Motala Expo
Mässan genomförs traditions-
enligt under två dagar. Dag ett, 
fredagen, med inriktning på  
nätverkande mellan Motalas 
företag och dag två, lördag, 
öppnar mässan upp dörrarna för 
allmänheten. Team Sportiahallen.

20 mars  
Vårdagjämning

25 mars  
Våffeldagen

29 mars 
Ölträff i Motala
En heldag i ölets tecken med 
mer än 100 olika sorters öl att 
botanisera mellan. Under dagen 
ordnas också föreläsningar om 
öl. Berggrens källare.

30 april 
Sommartiden börjar

18 april  
Premiär för MAIF i division ett
MAIF premiärspelar i ettan mot 
exallsvenska Trelleborgs FF. 
Idrottsparken klockan 15.00.

MOTALA VÄXER!
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från topp till tå
Vårfin 

När de första varma solstrålarna träffar kinden är det dags att börja tänka på 
kroppens egen vårstädning. Peeling, fuktkräm och fräscha färger är några av 
Annette Linders bästa tips för att du ska bli vårfin från topp till tå. 

Efter en kall och mörk vinter där kroppen varit instängd 

i tjocka lager av kläder kommer snart våren, värmen och 

ljuset tillbaka. Och när naturen byter skepnad kan det vara 

skönt att göra både knoppen och kroppen redo för ljusare 

tider. Annette Linder på ICA Maxi i Motala har varit med 

och byggt upp avdelningen för Hälsa & Skönhet och vet 

det mesta om hud och hår. Hon delar gärna med sig av sina 

bästa tips för den som är sugen på att bli lite vårfin.

Fräsch färg i håret
Varför inte börja med håret? En piggare färg i håret eller  

en blekning ger en fräsch känsla och är en bra förberedelse 

för den äkta solblekningen som kommer i sommarsolen. 

 – Kanske ny färg på håret, lite ljusare eller lite förstärk-

ning av ens egen hårfärg. Det är ett bra sätt att komma 

ur vintertröttheten. Vi ser också att det verkar komma lite 

mer röda toner igen, kombinerat med slingor, som alltid till 

våren.

 – Och man får inte glömma hårinpackning. Den är viktig 

för alla, men kanske särskilt om man har ett färgat eller 

blekt hår. Hur ofta man ska göra en inpackning beror på 

håret. För den som har ett torrt och sprött hår behövs det 

kanske varje vecka, ett hår som lätt blir fett behöver inte 

tillföras fukt lika ofta.

Ljusa pasteller
Ser man till make up är våren tiden då vi går från mörkare 

färger till lite ljusare och fräschare. När vi får mer naturlig 

färg i ansiktet räcker det ofta med en lättare make up.

 – Vårens och sommarens färger verkar bli ljusa och  

pastelliga. Vi ser också en hel del metalliska inslag på  

make up-sidan. Det är lite kul.

Oavsett hur man väljer att sminka sig – mycket, lite eller 

inget alls – finns det några måsten för hyn, enligt Annette.  

Det är skonsam rengöring och mycket fukt.

 – Man ska absolut inte använda tvål i ansiktet, säger 

hon. Det är som att köra med Svinto på diskbänken. Det 

finns bra rengöringsprodukter och ansiktsvatten man kan 

använda, plus ansiktskräm både för dag och natt. Det finns 

många olika krämer att välja på, och det beror på vilken hy 

man har.

Skrubba rent
För att skrubba bort alla gamla hudrester och göra hela 

kroppen riktigt vårfräsch kan en peeling vara på sin plats. 

En peeling ska helst innehålla olja om man känner sig torr.

 - Ett bra tips är att först gno in peeling på kroppen och 

sedan sjunka ner i badet, det blir då som ett oljebad för 

hela kroppen.

 – Sedan ska man unna sig en bra fuktkräm för kroppen 

också, det man kan tänka på är att det kan bli många olika 

dofter om man har både fuktkräm, deodorant och en par-

fym. Då kan det vara bra att välja en fuktkräm och deo som 

är lite diskretare, så att de inte krockar doftmässigt med 

den parfym man gillar.

Glöm inte händerna 

Peeling och en riktigt bra handkräm kan göra susen också 

för händer som varit utsatta för hårda vintervindar.  

Och även på naglarna ska det vara ljusa pasteller i vår och 

sommar.

 – Det är mycket glitter och metalliska färger där också,  

 

 

mycket guld och silver. Generellt kommer det mer klara och 

ljusa färger till våren.

 

Är det någon kroppsdel som på riktigt släpps ut i ljuset när 

våren kommer, är det fötterna. Nu är det är hög tid att göra 

vintertrötta fötter sandalfina innan strumpor och kängor 

åker in i garderoben igen.

 – Fötterna behöver verkligen tas omhand efter en lång 

vinter. Ett långt och varmt fotbad är skönt att unna sig.  

När fötterna är mjuka och fina är det dags att ta fram filen 

och fila bort alla hårdheter och skavanker. Smörj sedan in 

fötterna med en särskild fotkräm.

Hudvård för alla
Rengöring, peeling och fuktkrämer är inget som är förbehållet 

bara kvinnor. Annette märker att intresset för att hålla krop-

pen fräsch har ökat kraftigt bland männen de senaste åren. 

 – Killar och män tänker mer och mer på att ta hand om 

sin hud. Både efterfrågan och utbudet på bra produkter  

för män ökar. För tio år sen hade vi kanske någon hylla  

med produkter för män, i dag har männen en hel sektion.  

Och för både män och kvinnor tycker Annette att det är 

viktigt att känna efter vad man själv vill och vilka tips man 

vill ta till sig.

 – Det finns otroligt mycket att välja på, men meningen är 

att man ska kunna ta till sig det man vill. Därför tycker jag 

att det är viktigt att erbjuda en stor bredd i sortimentet, allt 

från det enkla till det lite mer exklusiva. Då kan var och en 

själv avgöra vilken nivå man vill lägga sig på.

Annettes tre bästa  
tips för att bli vårfin:

Peeling  
att regelbundet städa bort gamla  

hudceller ger huden en fräsch lyster

 

Fukt 
att tillföra fukt motverkar rynkor och 

håller huden fin

 

Ett leende 

bästa sättet att ta bort  

rynkor och samtidigt  

skapa vackra rynkor

Anette Linder och Linnea Costysson tycker att alla ska unna sig en vårstädning av kroppen. Skrubba bort vintern och satsa på nya, fräscha färger. 

Glöm inte fötterna när kroppen ska göras vårfin. Fotbad, fil och kräm ger lena fötter, men det finns också specialstrumpor som fixar allt på en gång.

MOTALA VÄXER!



Ugnstekt kyckling i öl 
4 portioner

4 st kycklingfiléer, (600 g)
50 g ost, finriven (17 %)
2 msk senap
1 tsk salt
8 st skivor rökt skinka,  
(ca 50 g)
2 dl öl, ljust

Tillbehör: färsk gurka

Gör så här: Sätt ugnen på 200°. Blanda ost och  

senap. Skär längsgående fickor i kycklingfiléerna.  

Salta kycklingen och fördela fyllningen i fickorna.  

Linda skinkan runt om. Häll ölet i en ugnssäker form. 

Lägg i kycklingen. Ställ fomen mitt i ugnen och stek 

kycklingen ca 30 min, tills innertemperaturen är 70°.  

Ös då och då med ölet. Koka potatisen mjuk i lätt- 

saltat vatten. Mosa och blanda med mjölk och senap. 

Smaka av med salt och tillsätt klippt krasse. Servera  

moset till kycklingen tillsammans med gurka.
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Lokalt  
öl fyller  
hyllan
För några år sedan började gran-
narna Fredrik Ousbäck och Jesper 
Wallståhl prata om att göra sitt 
eget öl. I Fredriks tomma pann-
rum inleddes experimenterandet 
och förra året kunde de börja 
leverera sitt öl till både ICA Maxi 
i Motala och Systembolaget från 
Motala brygghus.

aktörer på våra lokalmarknader i Östergötland, runt 

Vättern och Göta Kanal, säger Fredrik.

 

I Sverige har antalet mikrobryggerier ökat kraftigt de 

senaste åren. Och diskussionen mellan kännare om 

ölen ska filtreras eller inte är intensiv.

 – Vi filtrerar givetvis vårt öl, det är inte vår sak att 

uppfostra kunderna som vill ha ett klart öl. Att den här 

frågan diskuteras tror jag mest beror på att det är dyrt 

att investera i en filteranläggning. De flesta mikrobryg-

gerier har helt enkelt inte råd till det och istället för att 

säga att den kostnaden är för stor, så försöker man få 

kunderna att dricka ofiltrerat öl istället, säger Fredrik. 

 

Motala brygghus gör idag sex sorters öl. Inspirationen 

till de olika sorterna kommer från klassiska recept.

 – Vi håller oss till de klassiska recepten. Just nu är 

det en väldig experimentlusta i branschen, men när 

dimman lagt sig runt det här så tror jag att vi får se en 

återgång till de klassiska recepten igen.

Före jul provsåldes Motala brygghus sin ”Stockholm-Motala 
Golden Ale” på ICA Maxi. Och ölen sålde slut snabbt.  
 – Intresset för det lokalproducerade ökar hela tiden, menar 
Anders och Fredrik.

På fem års sikt är planen att Motala Brygghus ska sälja 550 000 liter öl per år.

På Motala brygghus jobbar man så lokalt som möjligt.  
 - Vi försöker samarbeta så mycket som möjligt med aktörer på våra  
lokala marknader, berättar Fredrik Ousbäck för Anders Jarmyr.– Vi säljer också till ett 70-tal restauranger runt om i  

Sverige. Men det mesta vi gör säljs på Systembolaget,  

berättar Fredrik Ousbäck.

Efter ett tag blev det trångt i Fredriks pannrum och Motala 

brygghus hittade passande lokaler på Industrigatan i Motala. 

Det som började som en hobby och en ölförening är idag 

ett bryggeri med ett bryggverk på dryga 3 000 liter och ett 

150-tal aktieägare.

 – På fem års sikt är vårt mål kunna leverera omkring  

550 000 liter öl per år, fortsätter Fredrik.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

För att komma upp i den volymen har Motala brygghus 

tagit fram en folköl. Före årsskiftet provsåldes den på ICA 

Maxi i Motala och Norrköping. Och intresset för den lokal-

producerade ölen var gott bland kunderna.

 – Det vi fick hem sålde vi snabbt slut, berättar Anders  

Jarmyr, som är ansvarig för läsk- och ölavdelningen på ICA 

Maxi i Motala, och när det var slut var det många som frågade 

om vi kommer att få in ölet igen.

Stockholm-Motala 

Snart kommer Motala brygghus ”Stockholm-Motala Golden 

Ale” att finnas i hyllorna på ICA Maxi i Motala.

 – Intresset för det som är lokalt producerat ökar hela 

tiden. Det gäller givetvis också öl, säger Anders Jarmyr.

Motala brygghus tar råvarorna för sin tillverkning så lokalt 

som möjligt. Vattnet kommer givetvis från Vättern.

 – Vattnet från Vättern är utmärkt för öltillverkning. 

Många bryggerier får på olika sätt justera sitt vatten för att 

det ska fungera bra för tillverkningen. Det behöver vi inte 

göra, berättar Jesper Wallståhl.

 

Den lilla bruna flaskan som Motala brygghus säljer sitt öl i 

kommer från Sveriges äldsta glasbruk som fortfarande är i 

drift, Limmareds glasbruk i Västergötland. 

 – Vi försöker samarbeta så mycket som möjligt med 

Fler recept- 
kassor på Cura

Nu blir väntan på recept kortare på  
Curaapoteket på Maxi. Curaapoteket 
bygger ut med ännu en receptkassa för 
att kunna ta hand om fler kunder.
 - Vi ser att efterfrågan på recept har 
ökat och med en kassa till kan vi betjäna 
fler kunder, säger Ulla Carlsson som är 
butikschef.

I slutet av februari och början av mars byggs det om för 

fullt på Cura apoteket. Egenvårdshyllorna får en ansiktslyft-

ning som ska göra det lättare för kunderna att hitta. Fler 

produkter, inom framför allt hudvårdsområdet, kommer 

också att tas in efterhand.

I mitten på mars byggs receptkassorna om för att få in en 

tredje kassaplats. Dagens två kassor räcker inte alltid till.

 – Vi har märkt att fler och fler receptkunder hittar till 

oss, säger Ulla Carlsson. Vi är det enda apoteket i Motala 

som har öppet kvällar och helger. 

 – Även om en del kunder fortfarande inte vet att det går 

att få ut recept hos oss, så sprider det sig allt mer.

Ulla Carlsson kan förstås inte lova att väntan på recept 

försvinner helt. Väntetiden hänger ihop med hur många 

kunder som kommer samtidigt och hur mycket personal 

som arbetar just då.

 – Syftet med en kassa till är ändå att vi oftare ska kunna 

hjälpa fler kunder samtidigt.

MOTALA VÄXER!

I mitten på mars byggs receptkassorna om för att få in en tredje kassa-
plats, berättar Ulla Carlsson.

Potatismos
800 g potatis, mjölig
0,5 tsk salt
1,5 dl mjölk
1 msk senap
1 pkt kryddkrasse
0,5 tsk salt
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njut till midsommar
Odla nu och 

Vill du äta egna grönsaker från trädgården i sommar? Eller använda egna 
kryddväxter i maten under sommaren? Ja, då kan det vara dags att börja förså.

 – För att odla egna grönsaker behövs ingen stor trädgård, 

det räcker med att par större krukor på balkongen eller ett 

par pallkragar i trädgården, säger Maria Åkerberg på ICA 

Maxi i Motala.

 

Men vill du äta tomater, eller andra grönsaker, som du odlat 

själv till sommaren är det hög tid att börja planera. Många 

växter förodlas inomhus innan de planteras ut i trädgården 

för att du ska kunna njuta av dem lite tidigare. 

 

Så i tid 

Lika viktigt som att inte så för sent, lika viktigt är att inte 

börja för tidigt. Växter med lång utvecklingstid kan börja 

försås redan i februari, andra kan du vänta med att så till 

maj. 

 – På fröpåsarna finns bra information om när det är 

lämplig att så, fortsätter Maria Åkerberg. 

 

Förkultivering kan antingen göras inomhus eller i växthus 

och fröna kan sås i mindre krukor, miniväxthus, mjölkför-

packningar eller andra lådor. Den som förodlar sina växter 

ökar inte bara möjligheterna att äta sina grönsaker tidigt. 

 – Att dra upp sina plantor är billigt jämfört med om du 

ska köpa det du vill odla. Det är lite pyssel, men ett trevligt 

sådant, menar Maria.

 

För den som aldrig odlat något tidigare kan det vara lämp-

ligt att börja med kryddväxter. Det är relativt lätt att odla 

och det går alldeles utmärkt att odla inomhus, som kruk-

växt i fönstret eller som ätbar dekoration på köksbordet.  

Det finns ett stort utbud av kryddväxter och det räcker 

med en balkonglåda eller en stor kruka för att du ska få bra 

skörd. Den som har trädgård kan givetvis odla kryddväxter 

i en pallkrage.

 – Mina tre egna favoriter är dill, persilja och gräslök. Lätt 

att odla och gott i maten, säger Maria.

 

Tomater i kruka 

Vad du väljer att odla beror givetvis på tycke och kunnande. 

Tomater kan också det odlas på balkongen, men då ska du 

välja en lågväxande busktomat som inte behöver bindas 

upp när den växer. Dessutom trivs de utmärkt i kruka eller 

odlingslåda. Tänk bara på att det finns tillräckligt med sol 

där du ska odla.

Vilka fröer ska du välja? Fundera på vad du har störst användning för och 
titta sedan i frökatalogerna eller läs på fröpåsarna. Förutom tips om sådd 
och odling finns det också goda råd om vilka sorts rätter som exempelvis 
kryddorna passar för.

Så här förodlar du:
1 Skaffa olika odlingskärl. Till exempel krukor, mjölk-  

 eller juicepaket eller kanske ett litet växthus. 

2 Köp såjord. Fröna gror bäst i den jorden eftersom den  

 innehåller en mindre mängd näring och lite sand.

3 Fyll kärlen med såjord.

4 Så fröna jämt om du sår i ett tråg, annars 1-2 frön  

 per kruka.

5 Täck med jord. På fröpåsen står hur djupt fröna ska sås.

6 Vattna igenom jorden i krukan.

7 Täck med genomskinliga plastlock eller plastfolie.  

 Gör små hål i plastfolien eller ha locken lite på glänt  

 för att lufta.

8. Ställ sådden på ett varmt och mörkt ställe.

9 När fröerna börjat gro ställs de ljust och lite svalare  

 annars blir plantorna lätt för höga och rangliga. Har du  

 inte tillräckligt med naturligt ljus kan du komplettera  

 med lysrör.

 

10 När plantorna vuxit och börjar stå trångt är det dags  

 att dela och plantera om dem i större krukor, att skola  

 om dem. Nu ska plantorna ha en näringsrik jord. Tänk  

 också på att avhärda plantorna, låt dem stå ute under  

 dagarna under en tid innan de planteras ut på sina  

 växtplatser. 

 
Några tips för att lyckas:

•	 Frösådden	behöver	tittas	till	varje	dag.	Jorden	ska	 

 varken torka ut eller vara för blöt. Känn på jorden  

 innan du vattnar.

•	 Lyft	av	locket	eller	plasten	på	minidrivhuset	en	stund	 

 varje dag.

•	 Ge	ingen	extra	näring	förrän	efter	några	veckor	när	 

 du skolat om det som såtts.

Så morötter i hink  
Att odla i toarullar i en hink är både roligt och fiffigt. Dina morötter 

slipper att drabbas av skadedjur. Du behöver inte tänka på att rensa 

ogräs bland blasten. Dessutom är det praktiskt att kunna flytta runt 

hinken.   

 

 

Det här behöver du:  
•	 Hink		

•	 Lecakulor		

	•	 Jord		

•	 Ca	20	toapappersrullar		

•	 Morotsfrön			

•	 Vatten		

 
Gör så här:  
Fyll botten med lecakulor och cirka 15 cm jord, ställ sedan tomma 

toalettrullar tätt packade ovanpå jorden. Fyll dem med jord och så 

dina frön. Glöm inte att vattna jorden innan frösådden... 

Planera för 
trädgårdsvåren

Mars: 
Rensa gammalt ogräs, klipp häcken och börja 

förbereda i landen.

Sista chansen att beskära äppelträden.

Njut av alla fröer som kommit in i butiken och 

börja planera för vårens arbete i trädgården.

Dags att börja förså de tidiga fröna. 

April: 
Vil du ha egen färskpotatis till midsommar är 

det dags att börja förgro den. Sätt potatisen  

i krukor inomhus så att rötterna kan bildas.

Förkultivera blommor och kryddor. Gör det 

gärna i ett miniväxthus, men det går också  

bra i krukor eller pottor. 

Städa upp i trädgården. Gamla växtdelar ska 

räfsas bort och kalka om det behövs, luckra 

jorden om det går och förbered för de nya 

plantorna. 

Ge utblommade lökar lite gödsel eller ny jord 

för att de ska komma igen fint till nästa säsong. 

 

Maj: 
När björken får musöron är det är dags att 

beskära rosorna. Skär ned rosorna till tredje- 

fjärde ögat, det mår de bra av. Det betyder  

att de blir ungefär 10 centimeter höga.  

Undantag är buskrosor, beskärs till 50-60  

centimeter, och kläng- och parkrosor där  

det som ser visset ut gallras bort.

Är det varmt kan du börja sätta ut förkultive-

rade växter. Men var uppmärksam på vädret.  

De plantor du är rädd om tas in på nätterna. 

Så i rabatter, trädgårdsland och växthus.  

Tomatplantor kan du vänta med ett tag till,  

de är känsliga. Men morötter, sallad och rädisor 

går att så nu. Vänta med ärtor och bönor till 

jorden blivit varm. Lägg hårda frön; som krasse, 

luktärter, lupiner, i vatten över natten innan 

utplanteringen. 

Ny gräsmatta ska sås när det är som regnigast. 

Du kan antingen göra det på våren eller hösten, 

men vänta med att gödsla gräsmattan till det 

blir lite varmare.

MOTALA VÄXER!

Källa: Trädgårdslandet/Nelson Garden



 – Det är självklart ett avbräck, men det är bara kul att 

det går bra för Christina. Det är ett kvitto på att vi kan få 

fram talanger i klubben, menar Pia.

 

Bowling är en av de största sporterna i landet. Ungefär tre 

miljoner svenskar spelar bowling varje år. Men precis som 

de flesta andra idrottsklubbar jobbar BK Parant hårt för att 

locka yngre till klubben.

 – Bowling passar faktiskt alla och man faller inte för 

”gumm-strecket”, du kan spela bowling hela livet och det 

är ingen särskild dyr sport heller. Hur mycket du vill träna 

bestämmer du själv, säger Ulrika Elofsson, en av BK Parants 

spelare. Och Pia håller med:

 – För mig har det alltid varit tävlingsmomentet som 

lockat och den sociala gemenskapen oavsett ålder, menar 

hon.

 

Tvåa i Veteran-SM 

Pia är väl också beviset för att man kan hålla på med bow-

ling hela livet. För några år sedan blev hon pensionär och 

förra året kom hon tvåa i Veteran-SM.

 – Det är fortfarande lika roligt att tävla som när jag  

började, säger hon. 
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Det rullar på bra för Parant

När inte herrarna ville ha med damerna i nya klubben drog de igång sin egen. 
Och det har gått bra för damerna i Parant sedan klubben bildades. I år är målet 
att vara kvar i Mellersta allsvenskan.

Pia Andersson var en av de damer som tyckte att det skulle 

vara kul att börja spela bowling i början av 1970-talet när 

bowlinghallen var ny i Motala. Men att börja spela med her-

rarna fick de inte.

 – Nej, de ville inte ha med tjejer i klubben, berättar hon.

 

Så istället fick de bilda egen förening och sedan BK Parant 

bildades 1971 har Pia Andersson och hennes lagkompisar 

säkert slagit några hundratusen serier nere i bowlinghallen.

 – Jag vet inte hur många timmar jag varit i hallen, jag vill 

inte ens räkna på det, säger Pia och ler.

 

Elitserien på sikt 
Den här säsongen har BK Parant 14 licensierade spelare, 

vilket är samma sak som att de har 14 damer och tjejer som 

spelar seriespel. A-laget spelar i Mellersta Allsvenskan och 

4-mannalaget i distriktsserien. I år är målet att vara kvar i 

allsvenskan även om vi som tidigare siktar på att komma till 

Elitserien någon gång.                                                                                                                                             

 – Vi inledde inte säsongen så bra, men spelet har tagit 

sig efter hand och vi avslutade juluppehållet på rätt sida 

kvalstrecket. Vårt mål och vision är också att få kvala till 

Elitserien. Om vi lyckas med det återstår att se, fortsätter 

Pia.

 

Resorna kostar 
För en relativt liten klubb i en sport som inte har så stort 

utrymme i media gäller det att på olika sätt hitta intäkter. 

Att spela i Mellersta Allsvenskan betyder att BK Parant 

spelar mot lag från bland annat Stockholm och Borås och 

Karlstad.

 – Resorna är vår tyngsta utgiftspost, vi får lägga ned en 

hel del tid på att ragga sponsorer, säger Pia.

 

ICA Maxi i Motala är ett av de företag som sponsrar  

BK Parant. Klubben är också en av flera klubbar som hjälper 

till på ICA Maxi i Motala med att inventera.

 

 – Den sponsringen bidrar till att inte spelarna behöver 

betala för att åka med på resorna.

 

Inför årets säsong lämnade en av Motalas bowlingtalanger, 

landslagsmeriterade Christina Kiiskinen, BK Parant för spel  

i Norrköping i bland annat i Kaskads herrlag.

Målet för BK Parant är att nå kvalet till Elitserien i år. Ett par gånger i veckan tränar Ewy Enoksson  
och Lisa Björk i bowlinghallen.

Pia Andersson har spelat i BK Parant sedan klubben bildades 
1971. Förra året kom hon tvåa i Veteran-SM.

Maxi på Facebook

Varje fredag samlas en grupp på ICA 
Maxi i Motala för att spåna idéer till  
butikens Facebook-sida. 
 – På vår sida berättar vi om det 
mesta som händer i butiken, stort som 
smått, säger Tina Sagle-Jarl.

Sedan i höstas har gruppen med Patrik Karlsson, Tina 

Sagle-Jarl, Johanna Törmänen, Janette Sjöholm och 

butikschefen Krister ”Putte” Pettersson jobbat mer 

intensivt med butikens Facebook-sida.

 – Vi jobbar efter samma idé som vi har med  

Handplockat, det är nytta, nöje och närhet som gäller 

också på för vår Facebook-sida, berättar ”Putte”. 

 

ICA Maxi i Motalas sida på Facebook har nu ungefär  

2 000 fans.

 – Tävlingar brukar locka många fler, säger Tina. 

 

När det gick att tävla om att vinna lösgodis före  

Halloween-helgen slogs också alla tiders rekord.

 – Det inlägget lästes av över 66 000 personer,  

fortsätter Tina.

 

På Facebook-sidan finns det också  

möjlighet att ställa frågor direkt till  

personalen i butiken.

 – Det kommer in alla möjliga frågor  

och vi försöker besvara dem så fort  

som möjligt.  För oss är det ytterligare  

en kanal att samla upp åsikter och  

synpunkter. Självklart kan man alltid  

ringa oss, men nu går det också bra  

att ställa frågorna via vår Facebook- 

sida, berättar ”Putte”.

MOTALA VÄXER!

Tina Sagle-Jarl, Johanna Törmänen, Janette Sjöholm och ”Putte” 
Pettersson är några som jobbar med ICA Maxis Facebook-sida. 



  – Det är klart att vi är stolta över 

  det, säger Thomas Samuelsson, 

  butikschef på ICA Maxi i Motala.  

 

  Sedan 1997 har PRO (Pensionärer- 

  nas Riksorganisation) undersökt 

  prisnivån i landets butiker. Under- 

  sökningen har fått en del kritik för 

att det inte varit hemligt när den görs och vilka varor som 

ingår i undersökningen.

 – Inför undersökningen som gjordes i höstas var både 

varulistan och dagen för prisundersökningen hemlig. Så 

i år tror jag att vi vågar säga att undersökningen är mer 

rättvisande än den varit tidigare år. Det visar också de  

efterkontroller som vi har gjort av undersökningsresultatet, 

säger Johanna Hållén, press- och policychef hos PRO.

 

Varukorgen i PRO:s undersökning bestod av 34 livsmedel 

och det genomsnittliga priset för den i landet var 896,80 

kronor. Det kan jämföras med samma varukorg från 1997 

omräknat i dagens penningvärde hade kostat 978,80 kr. 

Snittpriset på samma varor har alltså minskat med 82 kro-

nor sedan 1997.

 – Prisskillnaden mellan de olika butikerna var precis som 

i tidigare undersökningar stor. Skillnaderna beror framför 

allt på kilopriset på ost och kött, fortsätter Johanna Hallén.

 

PRO:s prisundersökning är inte heltäckande. I Motala till 

exempel saknas en hel del butiker.

 – Vår undersökning genomförs av cirka 2 000 ideellt  

arbetande pensionärer, så vi hinner inte riktigt med alla. 

Och i en del butiker blir vi tyvärr också stoppade från att 

göra våra undersökningar. Men i de butiker vi besökt har 

butikscheferna varit mycket samarbetsvilliga. Nära 90 

procent har skrivit under protokollen, berättar Johanna 

Hållén.

 

På ICA Maxi i Motala välkomnar man också undersökningen:

 – Den är viktig både för både oss och våra kunder som 

en värdemätare på att vi har en bra prisnivå, menar Thomas.

Drygt 800 av ICA Maxi i Motalas kunder gör det lätt för sig 

själva och går in på www.matvaran.se och handlar mat.  

 

På några minuter handlar kunderna sina varor och får sedan 

dessa hemkörda till dörren. Beställer du före 23.00 får du 

leverans nästa dag. 

Nu har du chansen att vinna en gratis hemkörning om du 

bor i Motala eller Vadstena kommuner, eller Skänninge tät-

ort, och få matvaror för 500 kronor. Skriv en motivering  

på talongen varför du ska vinna, så är du med i utlottningen 

av fyra hemkörningar.

Talongen lämnar du i förbutiken på ICA Maxi i Motala  

eller skickar den till: ICA Maxi i Motala, Hökartorget,  

591 29 Motala. Märk kuvertet ”matvaran.se”. Vi vill ha din 

motivering senast den 20 mars. Vinnarna meddelas på  

telefon och på ICA Maxi i Motalas Facebook-sida.

Namn:

Tel.nr

ICA Maxi billigast i Motala
PRO:s stora prisundersökning visade att ICA Maxi i Motala är den billigaste butiken i Motala. 
Hos ICA Maxi i Motala kostade de 37 varorna som ingick i undersökningen 811,70 kronor.

Vinn en hemkörning!

Motivering:

Ska du springa Broloppet i september?
Anna  
Bromé: 
– Jag ska 
spinga  
milloppet  
hade jag  
tänkt.

Åsa  
Andersson: 
- Jag tror att 
jag kommer att 
göra det. Vilken 
sträcka jag ska 
springa ska 
jag bestämma 
under våren.

Patrik  
Jivergård- 
Karlsson: 
– Klart jag  
ska vara med  
i Broloppet!

Patrik Hansson: 
– Jag simmar och 
promenerar när 
jag motionerar.  
Och det försöker 
jag göra varje 
dag. Man vill ju 
inte ligga på 
latsidan. 


