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Kunderna får Marie 
och Paulina att trivas
Maxi Motala – en av 
landets bästa butiker  

Lös korsordet  
och bli miljonär 

Mys på uteplatsen



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

Äntligen är vi där. Den underbara tiden när vi vet att en lång, härlig 
sommar ligger framför oss. Där dagarna är långa och kvällarna 
ljusa. Där vi har tid att träffas och umgås utan att det behöver vara 
så krångligt och komplicerat.

I det här numret av Handplockat har vi tagit fasta på sommaren. 
Sommar är grilltider och därför får du alla tips du behöver om det 
allra senaste på grillfronten. Sommar är också tiden då vi flyttar 
utomhus – ut på uteplatser, altaner och balkonger. Och där vill vi 
förstås ha lika fint och ombonat som inne. Janette på vår special-
avdelning ger sina bästa tips och råd om hur du fixar sommarfint 
på din uteplats. 

Men alla kan inte ligga i hängmattan i sommar. Många ungdo- 
mar får en chans att komma in på arbetsmarknaden just under 
sommaren, inte minst hos oss på Ica Maxi i Motala. Och det finns 
de som blir kvar – i många, många år. I det här numret möter du 
Paulina, en av dem som nyligen fått sitt första jobb på Ica Maxi i 
Motala och Marie, som har arbetat i butik i nästan hela sitt liv. 

Oavsett om du är ledig eller jobbar i sommar, hoppas vi att du 
tar vara på sommardagarna ordentligt. Och när du ligger där och 
gottar dig i solen, varför inte roa dig med vårt alldeles egna Maxi-
korsord och ta chansen att vinna miljoner?

Ha en härlig sommar!
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Visst är alla majblommor ett säkert tecken på att sommaren är på gång, 
men ett minst lika gott tecken på att värmen är på väg är doften från alla 
grillar i grannskapet. Och vårt ökade matintresse gör att det ställs allt 
högre krav för att nå det perfekta resultatet vid grillen. Rätt prylar, bra 
kött och lite nya smaker är en bra hjälp på vägen.

Korvgaffel, 
teleskopisk 59:- styck  

Stekknivar, fyra stycken.  
79:-  

Hamburgerpress, 
dubbel  
99:-

Grillgaller-
borste,  
31 cm,  

59:-  

BBQ-stämpel, 
39,90:-  

Sommarens heta nyheter

Rub, glaze och marinad,  
6,60–7,90:-/st  

Brunneby grillmarinad, 
29,90:-

Hamburgerpress, Sagaform 
99:-  
  

Tallrik, 
10 pack, 
39,90:-  

Wraphållare, 
med ICA-kort 20:-  
utan kort 29,90:-  

Grillformar, 
två stycken,  
med ICA-kort 149:- 
utan kort 199:-

Marinadspruta, 
Sagaform 
89:-  

Grillform för kyckling,  
Ica Cook & Eat 199:-  

Grilltermometer, 
4 stycken 
79:-  

In flavor, injektionsflaska 
med marinad, olika smaker,  
29,90:-  

Servett, 
20 pack, 

24,90:-  
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Fixa finaste  
uteplatsen!

En hel sommar ligger framför oss med massor  
av härliga stunder i solen. Nu flyttar vi utom-
hus och tillbringar mer tid på uteplatsen och 
balkongen. Janette Sjöholm på Ica Maxi i Mot-
ala tipsar om hur du fixar bästa myskänslan i 
ditt extra sommar-rum.

– På uteplatsen behöver du inte ha särskilda utesaker, har du tak över den kan du smyga in både  
kuddar och plädar, tipsar Janette Sjöholm.

Med den korta sommar vi har här uppe i 

norr, vill nog de flesta ta tillfället i akt och 

vara utomhus så mycket det bara går. Så 

varför inte ge balkongen och uteplatsen 

lite extra omsorg, så att den verkligen 

blir ditt favoritrum i sommar. Janette 

Sjöholm, som jobbar på hem & fritids-

avdelningen på Ica Maxi i Motala, tycker 

att en blandning av inne och ute är bästa 

tipset för en mysig uteplats.

 – Inredningsmässigt tycker jag att 

man ska blanda mjukt och hårt, och 

smyga in kuddar, plädar och dynor som 

ger lite mer innekänsla. I år är det mycket 

marint tema som gäller, men även en hel 

del pasteller. 

 – Mitt råd är att våga tänka lite utanför 

det vanliga. Det måste inte vara särskilda 

utesaker bara för att det är en uteplats. 

Ställ ut några fina ljuslyktor och lägg på 

en matta om du har tak över.

Mycket kuddar
När Janette inreder sin uteplats satsar 

hon på franska cafémöbler, mycket kud-

dar och en trasmatta som skapar lite ex-

tra hemmakänsla. Växter och krukor har 

också sin självklara plats, för blommor 

hör givetvis hemma på balkongen eller 

uteplatsen. 

 – Det finns mycket roliga växter och 

småträd man kan satsa på, säger hon. 

Allt från palmer till vackra oliv- eller ci-

trusträd som nästan ger en känsla av 

Medelhavet.
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 – En nyhet jag verkligen gillar är be-

vattningsglasen. De är jättevackra i 

krukan och perfekt om man vill åka på 

semester någon vecka eller om man har 

lätt att glömma vattningen. Då behöver 

man inte oroa sig för att växterna dör.

Odla i kruka
Och man kan faktiskt njuta av egna 

grönsaker på sommaren utan ett stort 

trädgårdsland. Det finns mycket att odla 

i kruka för den som längtar efter egen 

skörd men inte har lust eller plats för 

trädgårdsodling större skala.

 – Småtomater och paprika på kruka är 

härligt att kunna plocka till frukostmack-

an, säger Janette. Och en kryddträdgård 

i miniatyr får man enkelt om man 

planterar några kryddväxter i fina krukor 

och ställer i solen. Det är både vackert 

och jättegott i maten.

 – De här växterna är särskilt roliga ef-

tersom de fungerar jättebra även på en 

liten balkong. Har man en liten balkong 

blir inredningen ju ännu viktigare, efter- 

 

som det är den oas man har i en lägen-

het. Och det finns så mycket man kan 

göra för att balkongen verkligen ska bli 

en plats där man kan njuta av livet.

Njut av egna tomater på frukostmackan.

En hängstol med parasoll är ett smart alternativ till hängmattan.



– I år satsar vi ännu hårdare. I samarbete 

med IFK Motala Bandy, markägare och 

andra partners, bland annat ICA Maxi i 

Motala, har förberedelserna och förbätt-

ringarna pågått sedan förra året. Men en 

sak vet vi redan – vi är flera steg närmare 

vårt mål att skapa ett av Sveriges bästa 

MTB-arrangemang med både svenska 

och internationella elitcyklister, men 

självklart också motionärer, säger täv-

lingsledaren Anders Öhrström.

För arrangörerna gick premiärupplagan 

av 1572 MTB Challenge över förväntan. 

Banan lovordades av de nära 400 cyklis-

terna som menar att loppet står sig väl 

i konkurrensen bland landets MTB-lopp. 

Lovord som fick arrangörerna att sätta 

målet högre inför årets lopp.

 – I år ska vi bli Sverige mest omtyckta 

MTB-lopp med cirka 1 000 deltagare. 

Nästa år ska vi ha internationella topp-

cyklister och motionärer på startlinjen, 

fortsätter Anders Öhrström.

I år är 1572 MTB Challenge seednings-

lopp till Cykelvasan som går två veckor 

senare.

 – Det ökar intresset för vårt lopp. Efter 

premiärloppet funderade vi på vad som 

kunde förbättras till i år både vad gäller 

säkerhet, organisationen och tävlingen i 

stort. Och på alla punkterna har vi gjort 

en hel del förändringar och förbättringar.

Racerbil i centrum
Men en del av banan kommer arrangörer-

na aldrig att ändra på och det är partiet 

runt Övralid.

 – Tillsammans med markägarna har vi 

tagit fram en delvis ny sträckning kring 

Håleberget och i Ödeby-delen. Men även 

start- och målområdet i Folkets Park har 

förfinats. En detalj kommer aldrig att 

ändra på – och det är Nedralidsbacken. 

Där kan åkare och publik njuta av cykling 

när den är som bäst.

 

 

I samarbete med huvudsponsorn Trek 

planeras också för en spektakulär mtb-

sprint under fredagen i Motala centrum. 

På startlinjen kommer en blandning av in-

ternationell MTB-elit att stå med svenska 

och internationella motorsportsprofiler.

 – Festen i Motala centrum blir en 

blandning av motor och cykel. Vi hoppas 

att en formel 1-bil ska finnas på plats till-

sammans med sportbilar, veteranfordon 

och mycket annat i anslutning till täv-

lingsområdet i stadsparken. Cykelloppet, 

eller sprinten, blir en form av ”Race of the 

Champion tävling”, mellan de deltagan-

de motorsportstjärnorna. Men det blir 

också en spektakulär elitsprint med upp-

byggda hinder. Vi fyller också på med en 

härlig motionärssprint samt en barn- och 

ungdomssprint.

6

I några år saknade Motala ett mountainbikelopp. Men förra 
årets premiärlopp av 1572 MTB Challenge gjorde Sveriges 
cykelhuvudstad komplett. I år tror arrangörerna på ett ökat 
intresse för mountainbikeloppet vid Vätterns strand i början  
på augusti.

M B T  C H A L L E N G E  

Sveriges cykelhuvudstad 
har blivit komplett 
Första helgen i augusti är det dags mountainbikeloppet 1572 MTB Challenge i Motala och i år har arrangemanget vuxit rejält.



7SOMMARTIDER!B R O L O P P E T  Foto Petter Blomberg

Löparfesten är tillbaka
1 200 motionärer och elitlöpare på startlinjen förra året ska bli fler 
den 19 september. Nya Broloppet har inte skruvat ned ambitionen 
att få åtminstone var tjugonde Motalabo att springa, jogga eller 
gå Sveriges vackraste motionslopp.

 – I år har vi satt taket till 2 000 löpa-

re, annars får vi inte in alla löpare i rim-

lig tid. Men på sikt hoppas vi självklart 

kunna växa ytterligare, säger Peter 

”Pinnen” Håkansson från arrangerande 

Motala AIF Friidrott.

Förra årets Nya Broloppet bjöd på so-

ligt väder, många deltagare och stor 

publik, som bidrog till en härlig stäm-

ning utefter de olika banorna och i 

Stadsparken. 

 – I år kommer alla lopp att ha sin 

start och målgång kring Stadsparken. 

Vår förhoppning är att det kommer att 

locka mer publik. En annan nyhet i år är 

att det finns fyra olika lopp att välja mel-

lan – Team Sportiamilen, ICA-femman, 

ICAs ungdomslopp och Knatteloppet, 

fortsätter Peter ”Pinnen” Håkansson.

Maxi engagerat i loppet
På startlinjen förra året stod ett 20-tal 

medarbetare från ICA Maxi i Motala. 

Butikschefen Thomas Samuelsson, som 

själv är en engagerad motionslöpare, 

hoppas att minst lika många Maxi-an-

ställda ska starta i september.

 – För oss var det självklart att en-

gagera oss i Nya Broloppet. Bra häl-

sa är viktigt för bra livskvalité, men 

det gäller att både äta rätt och att 

röra på sig. Vi svenskar är tyvärr ett 

av de folk i Europa som sitter still 

mest och vardagsmotionerar minst,  

säger han.

För den som vill ha tips och råd om hur 

man kan nå en bättre hälsa har ICA i år 

lanserat sajten ica.se/hälsa. På sajten 

finns tips på mat, dryck och träning för 

den som vill nå ett steg mot ett hälso-

sammare liv. Under våren lanserades 

också appen ICA hälsorabatt. Har du 

ICA-kort och använder appen så får du 

0,5 procents rabatt på olika varor för 

varje kilometer du går eller springer.

 – Vi är redan anmälda och jag hop-

pas att vi blir utmanade av andra Mot-

alaföretag,  fortsätter Thomas.

Löparfesten i Motala ska växa. Förra året lockade Broloppet 1 200 motionärer och elitlöpare till start. I september i år hoppas Peter ”Pinnen”  
Håkansson och Thomas Samuelsson få se fler på startlinjen.

TEAM SPORTIAMILEN  
- ÖVER TIO KILOMETER

Start på hamnparkeringen, 
sedan springer du över gamla 
Strömbron och bort mot 
nya Motalabron. Efter bron 
fortsätter du på gång- och cy-
kelbanan till nästa gång- och 
cykelbro som tar dig bort mot 
Motala väster, sedan springer 
du längs med Vättern till 
målet i Stadsparken. Ett lätt-
sprunget millopp med mycket 
publik och en härlig feststäm-
ning utmed banan och i målet. 
T-shirt och goodiebag till alla 
startande samt tidtagning 
med chip.

ICA-FEMMAN  
– FEM KILOMETER

ICA-femman är ett 
motionslopp över fem 
kilometer som du antigen 
kan springa eller gå. 
Loppets sträckning har 
samma inledning som tio 
kilometersloppet, men 
efter Motalabron spring-
er du längs med Vättern 
till målet i Stadsparken. 
T-shirt och goodiebag 
till alla startande samt 
tidtagning med chip.

ICAS UNGDOMSLOPP - 
ÖVER 2,5 KILOMETER

För barn upp till tolv år. 
Även i år startar ung-
domsloppet i hamnen 
och har målet i Stads-
parken. Till loppet kan 
hela skolklasser anmälda 
vinna en klassfest av ICA. 
T-shirt och goodiebag till 
alla startande.

KNATTELOPPET  
– 500 METER

Loppet är förlagt till en 
bana i stadsparken och 
är cirka 500 meter långt. 
Här kan föräldrar springa 
med sina barn eller stå 
bredvid och heja på.  
Knatteloppet vänder sig 
till barn upp till sex år. 
Medalj och Festis till alla 
startande.
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Fyll i din lösning så kan du vinna Trisslotter och 
bli miljonär. Bland de rätta lösningarna lottar vi 
ut fem Trisslotter till en vinnare och tre lotter 
till fem vinnare. Talongen lämnas i förbutiken 
på ICA Maxi Motala eller skickas till ICA Maxi 
Stormarknad, Box 921, 591 29 Motala – märk 
kuvertet med ”Sommarkrysset”, senast 21 juni 
vill ha din lösning. Vinnare meddelas per telefon 
och på ICA Maxi Motalas Facebook-sida. Namn: Tel.nr

Vad blir meningen?

Bli miljonär med Maxis sommarkryss!
Snart är det dags för sommarens lata dagar i hängmattan eller på stranden. Innan det är dags för att bara vara, 
kan du passa på att lösa Maxis eget sommarkorsord och ha chansen att bli miljonär!
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5 juni  
Minivättern

5 juni  
Studenten 

6 juni   
Nationaldagen och Tjejvättern

7 juni    
Halvvättern

9 juni   
Cykelns historia & antikvärdering live,  
Motala Motormuseum

11 juni  
Vättern GP

11 juni  
Skolavslutning

12-13 juni  
Vätternrundan

19 juni   
Midsommarafton

21 juni   
Sportfiskets dag, Borenshults slussar 

27 juni    
VM Triathlon

28 juni    
Vätterntriathlon Sprint

AKTIVITETSKALENDER

… lastbilen, som används för att köra ut 

matvarorna till kunderna som handlar via 

matvaran.se, kan köra omkring två kilo-

meter på varje grön påse med matavfall. 

Biogas tillför inte någon  

ny koldioxid till  

atmosfären.

Visste du att …

landets bästa butiker
Maxi i Motala en av

ICA Maxi i Motala är Sveriges näst bästa Maxi-butik.  
I ICA-koncernens egen tävling Guldkompassen var butiken  
en av tre finalister.
 – Vi är jättestolta över att vi blev nominerade – det är ju kun-
dernas betyg på oss som ligger grund för den, säger butikschef 
Thomas Samuelsson.

I mitten på april åkte ett gäng från ICA Maxi i Motala till Stockholm för att 

vara med ICA-stämman på Globen. Efter avslutad stämma var det dags 

för den årliga utdelningen av Guldkompassen. Sammanlagt var tolv ICA-

butiker i landet nominerade av kunderna i de fyra butiksprofilerna.

 – Att vi blev nominerade visar att kunderna tycker att de förändringar 

som vi gjort är rätt. Och det är givetvis kul att få ett kvitto på att vi jobbar 

rätt. Nu får vi satsa vidare på det och se till att vinna nästa år, säger Thomas 

Samuelsson.

Guldkompassen är en årlig utmärkelse som röstas fram av kunderna och 

delas ut till de Icabutiker som haft bästa förbättring inom sin butiksprofil.. 

Kundkompassen, som ligger till grund för Guldkompassen, genomförs två 

gånger per år och ger alla ICA-butiker möjlighet att låta sina kunder göra 

sin röst hörd.  När vinnare och nominerade till Guldkompassen utses gäller 

bland annat följande kriterier; butiken ska ha visat särskilt positivt resultat 

i Kundkompassen under det senaste året och butiken ska ha haft ett gott 

totalresultat i den senaste omgången av Kundkompassen.

Bland alla goda resultat i Kundkompassen är det några som Thomas Sam-

uelsson är särskilt nöjd med.

 – Kundernas betyg för vårt sortimentet och prisnivån på ekologiska är 

väldigt bra. Där har vi också gjort en medveten satsning de senaste åren – 

både vad det gäller lokalproducerade och ekologiska varor, säger han.
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på Bråstorp
Handeln stärks 

Från industriområde till Family Shopping. Det har hänt mycket 
på Bråstorp sedan Maxi i Motala slog upp portarna till butiken 
1992. Nu har ytterligare ett steg tagits som ska stärka handeln.
 – Vår tanke är inte bara att stärka handeln här på Bråstorp, 
det här ska stärka handeln i hela Motala, säger butikschef  
Krister ”Putte” Pettersson.

Förra året började de cirka 20 företa-

gen på Bråstorp träffas regelbundet för 

att diskutera områdets framtida utveck-

ling. Mötena resulterade bland annat i en 

workshop som mynnade ut i det gemen-

samma varumärket – Bråstorp Family 

Shopping.  Sedan en tid finns nu också 

en gemensam webbplats för Bråstorp 

Family Shopping och den 25 april var 

det dags för den första större aktiviteten, 

Vårkalaset.

 – Genom att gå samman kan vi bättre 

föra alla företags talan, både vad gäller 

marknadsföring och i kontakterna med 

exempelvis kommunen. Under åren har vi 

blivit många handelsföretag här på Brås-

torp och vi vill ju alla att området ska ut-

vecklas, fortsätter Krister.

Men han är noga med att poängtera att 

utvecklingen på Bråstorp inte ska ske på 

bekostnad av handeln i centrum.

 – Nej det här gör vi för att stärka han-

deln i Motala – det här är ett sätt att för-

söka få kunderna att stanna och handla 

i kommunen.  Handeln i Motala är kom-

plett och att handla ”hemma” är inte 

bara smidigare än att åka till exempelvis 

till Tornby i Linköping – en ökad handel i 

Motala är också ett sätt att skapa fler ar-

betstillfällen. Inte minst för unga. 

Överst på önskelistan
Under året kommer företagen på Brås-

torp att ordna ytterligare aktiviteter.

 – Vårt mål är att alla företag i området 

ska vara med. Det skulle ge oss ytterliga-

re tyngd för att kunna utveckla området 

för både handeln och industriföretagen 

som finns här.

Överst på Krister Petterssons egen öns-

kelista för handeln på Bråstorp vore att 

Systembolaget öppnade en butik där. 

 – Det är nog att hoppas på lite väl 

mycket, men till hösten flyttar Clas Ohl-

son hit och det är inte så dumt det heller, 

menar han.

Företagen på Bråstorp har nu samlats under ett gemensamt varumärke – Bråstorp Family Shopping.  

WWW.BRASTORP.SE
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I Sverige är vi inte bortskämda med 

sol. När den börjar titta fram är det 

lätt att bli soltokig och glömma bort 

att solstrålar kan vara farliga och att 

sola säkert. 

 – Det viktigaste är att man försöker 

undvika att bränna sig när man börjar 

vistas ute i solen. Det är inte antalet 

timmar som du är ute i solen som av-

gör. Det farliga är att bränna sig, säger 

Malin Staf.

Det bästa skyddet för solen är kläder 

och skugga.  Men det finns också bra 

solskyddskrämer.

 – Riktigt små barn bör inte vistas 

i solen utan skyddas med kläder, sol-

hatt och skugga. I vårt sortiment har 

vi solskyddsprodukter anpassade till 

små barn. Fråga oss gärna om råd. 

Barns hud är mycket känsligare än 

vuxnas, den är tunnare och har sämre 

pigmentbildning, vilket gör att den 

bränns fortare, säger Malin Staf.

Men även vuxna bör självklart skydda 

sig. En av de mest avgörande fakto-

rerna för vilket solskydd du behöver 

beror på vilken hudtyp du har och var 

du befinner dig. Välj därför solskydd 

efter vilken hudtyp du har. 

 – Den som har en röd hudtyp kan 

behöva upp till solskyddsfaktor 50 

även i Sverige. En ljus person drabbas 

lättare av exempelvis hudförändring-

ar när han eller hon solar än den som 

har en mörkare hudtyp. Har du pig-

mentförändringar är det särskilt vik-

tigt att du använder en produkt med 

hög solskyddsfaktor, fortsätter Malin. 

Snart är sommaren här och den så efterlängtade solen.
– Varje gång din hud blir röd så är det en signal om att du 
solat för mycket och att huden är skadad. Så det gäller att 
vara försiktig i solen – särskilt gäller det bebisar, säger apo-
tekstekniker Malin Staf på Cura apoteket i Motala.

C U R A A P OT E K E T Foto Petter Blomberg

men gör  
   det säkert

Sola gärna – 

SOMMARTIDER!

Cura apoteket lokala världsmästare 

•	 Börja	sola	med	en	högre	solskyddsfaktor.	När	du	 
 fått färg kan du minska till en lägre solskyddsfaktor.
•	 Välj	solskyddsfaktor	utifrån	var	du	befinner	dig	och	 
 din hudtyp.
•	 Även	om	du	är	klädd	kan	du	behöva	komplettera	 
 det med solskyddsmedel på områden som inte  
 är täckta.
•	 Vid	vatten	behöver	du	generellt	sett	ett	bättre	 
 solskydd än i stadsmiljö.
•	 Huden	i	ansiktet	är	känsligare	än	övriga	kroppen.	 
 Använd gärna en högre solskyddsfaktor i ansiktet,   
 gärna med faktor 25-50+.
•	 Om	du	bränner	dig	eller	om	huden	blivit	röd	– 
 avstå från att sola de närmaste dagarna.
•	 Skydda	ögonen	med	solglasögon	och	skydda	 
 hårbotten med solhatt.

Sola säkert:

Kontakta vården om:
•	 Du	drabbas	av	soleksem	som	blåsor	och	knottror.
•	 Du	får	en	kraftig	solskada	där	det	bildas	blåsor	 
 på huden och när den skadade hudens område  
 är större än en handflata.
•	 Dina	födelsemärken	börjar	klia,	blöda,	växa	eller	 
 på annat sätt förändras.

Nöjda kunder, bra ekonomiskt resultat och ett gott samarbete mellan
de anställda. För det och en rad andra kriterier utsågs Cura apoteket 
till Lokala världsmästare inom apoteksföretaget.

– Det var självklart roligt att vi fick 

det priset. Vi är ett bra team som trivs 

med varandra och som utnyttjar var-

andras kompetens, säger apotekschef 

Ulla Karlsson.

– Vi har haft en mycket positiv utveck-

ling sedan vi öppnade för fem år se-

dan och både fått bygga ut och nyan-

ställa. Vi har som mål att det ska vara 

enkelt och smidigt för våra kunder att 

uträtta sina apoteksärenden samti-

digt som de gör dina övriga inköp här 

på Maxi. De mätningar som ligger till 

grund för det här priset visar att våra 

kunder är nöjda med vår service och 

rådgivning. Jag är otroligt stolt över 

att vi vunnit det här priset, säger 

 Ulla Karlsson.

Sola gärna, men sola säkert. Malin Staf på Cura apoteket 
vet hur du skyddar dig i sommar.

Apotek Hjärtat
Cura blir

ICA slår samman sina apotekskedjor Cura 
apoteket och Apotek Hjärtat i ett bolag. Det 
nya bolaget får namnet Apotek Hjärtat och 
det betyder bland annat att Cura apoteket i 
Motala byter namn.

I ett första steg får samtliga Cura apotek ny pro-

fil. Först ut med den nya profileringen blir Cura-

apoteket på ICA Maxi i Lindhagen, Stockholm 

och sedan ska det arbetet vara slutfört till års-

skiftet.

 – Vi väljer att behålla namnet Apotek Hjärtat 

men lägger till ICA i logotypen. På det sättet drar 

vi nytta av styrkorna i två av Sveriges starkaste 

varumärken. ICA vill bli den ledande aktören 

inom hälsa och förvärvet av Apotek Hjärtat var 

en viktig pusselbit för att ta den positionen, sä-

ger Per Strömberg, vd för ICA Gruppen.
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Kunderna bjuder på omväxling

För många unga är ett sommarjobb på Ica Maxi i 
Motala det första steget in på arbetsmarknaden. Och 
många blir också kvar länge. För de som jobbar inom 
handeln trivs med sina jobb.
 – Jag har aldrig ens funderat  på att jobba med 
något annat, jag har alltid tänkt att jag ska jobba kvar 
så länge jag får efter pension, säger Marie Lönnqvist, 
som är kassaledare på ICA Maxi i Motala.

De som jobbar i handeln trivs med sina jobb. Och det 
är kunderna som bidrar till trivseln. Det är Marie och 
Paulina överens om.
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Kunderna bjuder på omväxling
Att Paulina Jonsson skulle börja 

jobba i butik föll sig kanske mer 

naturligt för henne än för Marie. På 

ICA Maxi i Motala jobbar både Pau-

linas mamma och pappa och hon 

har växt upp med att jobba i butik. 

Först sommarjobbade hon med 

jordgubbsförsäljning innan hon flyt-

tade över till butiken och nu har hon 

fått fast jobb. Om hon kommer att 

gå i sina föräldrars fotspår vet hon 

inte säkert. Men hennes fasta an-

ställning har, precis som för många 

andra unga, haft stor betydelse för 

det första klivet ut i vuxenlivet. 

 – Jag hade aldrig kunnat skaffa 

egen lägenhet om jag inte hade haft 

ett fast jobb, säger Paulina. Men om 

jag kommer att jobba här för alltid 

vet jag inte riktigt. 

 – Jag har alltid haft en dröm att 

bli polis. Men jag tänker inte börja 

söka till polishögskolan förrän jag 

är säker på att det är rätt. Jag trivs 

med att jobba här, så vi får se hur 

det blir.

Jobbet har förändrats
Marie Lönnqvist har jobbat i butik 

i snart 40 år. Sitt första butiksjobb 

fick hon i en livsmedelsbutik i cen-

trum som 16-åring. Efter en tid där 

började hon jobba i den ICA-butik 

som låg bredvid tennishallen på 

Östermalmsgatan. När tennishallen 

och butiken revs för att lämna plats 

åt hyreshus sökte hon sig till ICA 

Maxi som skulle öppna på Bråstorp. 

 – Visst har jobbet ändrats en del 

under åren,  inte minst tekniken, 

men i grund och botten handlar 

jobbet om samma sak – att ge bra 

service åt kunderna.  Men med risk 

för att låta lite gammal så var nog 

tempot lite lugnare när jag började 

jobba i butik. Både vi i butikerna och 

kunderna hade mer tid för att prata, 

säger Marie.

Och det är inte minst kundkontak-

terna som bidrar till att handelsan-

ställda trivs med sina jobb och som 

gör jobbet omväxlande. Det visar 

en undersökning gjord av forskare 

på Högskolan i Skövde. Undersök-

ningen pekar på ett starkt samband 

mellan nöjd personal och nöjda kun-

der. De allra flesta inom svensk han-

del är också överens om att det är 

roligt att jobba i butik och de trivs 

med sina jobb.

 – En del upplever det säkert som 

stressande när köerna växer. Men 

jag gillar verkligen att man inte vet 

vad som ska hända under dagen 

när jag går till jobbet, det ska vara 

lite fart och fläkt. Jag skulle aldrig 

kunna sitta på ett kontor och göra 

samma sak dag ut och dag in, fort-

sätter Marie.

Och under åren på ICA Maxi i Motala 

har Marie blivit kompis med många 

kunder.

 – Stamkunderna brukar ofta pra-

ta om den familjära stämningen vi 

har här på ICA Maxi i Motala. Kan-

ske är det för att vi finns i en mindre 

stad, fortsätter Marie. 

 – Den dagen jag går i pension 

kommer jag att sakna ”mina kun-

der”  Men vi får se när jag går i pen-

sion, säger hon.

Hilda Edström
– Jag ska åka till Gotland, ligga på  

stranden och bara ta det lugnt.

Ninni Lind
– Jag hoppas att blir en hel del bad och sol. Jag 
försöker gå en del också, det tycker jag är skönt.

Velida Dizdarevic
– Vi åker till Lithobadet om det är varmt och skönt. 

Och så ska jag åka på semester med barnen.

Anna Broomé
– Det blir en del träning på anläggningen  

i Tegelviken och en del löpning. Det gillar jag.  
Kanske blir det ett glas rosé också.

Vad gör du  
för att må bra  
i sommar?

Jag har alltid tänkt att jag ska bli polis, 
men om jag blir det får vi se, säger Pau-
lina Jonsson.

– Jag gillar verkligen att man inte vet 
vad som ska hända under dagen när jag 
går till jobbet, säger Marie Lönnqvist.
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Satsa på fisk  
i sommar
Svårt att variera den vanliga köttbiten? Varför inte satsa på fisk 
i sommar – gott, nyttigt och betydligt enklare än de flesta tror.
 – Fisk är jättegott på grillen, säger Andreas Alexandersson, 
som driver Fiskeboa, fiskbilen utanför Ica Maxi i Motala. 

Fisk innehåller massor av nyttigheter, 

framför allt mineraler och vitaminer. Fet 

fisk som makrill, lax och sill innehåller 

dessutom omega-3 som kan minska ris-

ken för hjärt- och kärlsjukdomar. Faktum 

är att Livsmedelsverket rekommenderar 

fisk 2–3 gånger i veckan, så det finns all 

anledning att satsa på fisk för den som vill 

leva lite mer hälsosamt. 

Fler vill ha fisk
 – Vi märker att efterfrågan på fisk ökar, 

säger Anna Broomé, fiskansvarig på Ica 

Maxi i Motala. Många vill äta nyttigare och 

fler vill ha fisk. Vi brukar alltid ha fyra olika 

sorters färsk fisk i butiken.

Därutöver har Ica Maxi i Motala ett bra 

samarbete med Fiskeboa, fiskbilen utan-

för entrén som drivs av Andreas Alexan-

dersson. Han tycker att det är synd att 

många glömmer den goda och nyttiga 

fisken när middagen ska planeras.

 

 – Många är nog rätt ovetande om hur 

de ska använda fisk, samtidigt som jag 

märker att vissa kunder kan väldigt myck-

et. De har kollat upp recept på nätet, har 

ett stort matintresse och frågar ofta efter 

lite mer ovanliga sorter.

Enkelt att laga
Att laga fisk är mycket enklare än de flesta 

tror. Det vanligaste misstaget är att man 

låter den gå för länge, så att den blir torr 

och tråkig. Andreas Alexandersson re-

kommenderar att man använder termo-

meter, även när man tillagar fisk i panna.

 – Det enklaste man kan göra är att bara 

smörsteka fisken. Otroligt gott och enkelt 

med kokt potatis och en kall sås, säger han. 

Andreas egen favorit är gös, som han gär-

na lägger på en grönsaksbädd och låter 

gå till 52 grader. 

 – Gös är en riktigt fin fisk. Den är fast 

och fin i köttet och går att göra mycket 

med.

Lägg fisken på grillen
Och för den som gillar att grilla finns det 

mycket att göra med fisk. Enklast är att 

lägga en rejäl bit lax eller torskrygg till-

sammans med goda grönsaker i alumini-

umfolie och grilla ett härligt fiskknyte. Ett 

annat alternativ är att grilla hel fisk, med 

skinnet på, direkt på gallret.

 – Tar man en hel röding, snittar lite i 

skinnet och kryddar, blir det jättegott. Man 

måste inte alltid grilla kött, säger Andreas.
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SÅ HÄR FILÉAR DU DIN EGEN FISK:

1. Håll upp sidofenorna. Skär sedan ett snitt alldeles bakom 
gälarna ner mot huvudet, så nära huvudet som möjligt. 

För att filéa din egen fisk behöver du en filékniv, en smal  
kniv som flexar i bladet och går lätt att komma nära med.

2. Vänd kniven nere vid huvudet och skär längs med benet 
hela vägen. Vänd fisken och gör likadant på andra sidan. Håll 
upp sidan på fisken med handen så att kniven kommer in och 
går nära benet. Nu har du två filéer.

3. Putsa filéerna så att de blir 
jämna och fina. Ta bort eventuella 
rester av fenan. Ta bort bukbenet, 
börja bakifrån och snitta ett tunt 
snitt framåt. Lägg kniven platt mot 
filén så att den inte gröper bort 
onödigt fiskkött.

4. Dags att ta bort skinnet. Sätt handen 
eller en knivspets stadigt vid stjärtfenan 
och lägg kniven mot skinnet. Skär tills du 
har kommit till ungefär halva filén. Då kan 
du ta ett stadigt tag i skinnet och dra det 
mot dig samtidigt som du håller kniven 
stilla. Då får du så mycket som möjligt 
kvar av filén.

5. Filén har ben i mitten också, pinn-
benen. Vill du ha den helt benfri sätter 
du kniven i mitten och skär bort pinn-
benen. Då blir filén byxad, som det 
kallas.

Maxi-kökets gös Grönsaker: 
•	 8 salladslökar eller färska lökar  
 i knippe, rensade och sköljda
•	 1	hel	fänkål,	skuren	i	tunna	klyftor
•	 Bladen	från	1	rosésallad	eller	 
 romansallad, sköljda
•	 2	citroner,	halverade
•	 Olivolja	flingsalt	och	nymalen	 
 svartpeppar

Blanchera löken i 2 minuter i en kastrull 
med kokande saltat vatten.

Häll av vattnet och torka löken lätt med 
en handduk.

Pensla löken och fänkålen med lite 
olivolja och strö över en nypa salt och 
peppar.

Grilla löken och fänkålen på en grill eller  
i en grillpanna ca 3 min på varje sida.

Lägg på salladsbladen och grilla dem  
ca 20 sekunder på varje sida tills de  
ser vissna ut.

Lägg löken, fänkålen och salladsbladen  
i en stor skål.

Den godaste fisken att grilla är 
den som är fet och köttig. Gös är 
ett bra exempel på en sådan fisk.

  Här tipsar Patrik  

  Jivegård-Karlsson,  

  kock i Maxi-köket,  

  på en fräsch grillrätt  

  och en sallad som 

  passar till både fisk 

  och skaldjur. 

  – Det går natur-

ligtvis att använda andra grönsaker 

också, som aubergin, squash eller 

paprika. Själv petade jag i några rä-

disor som jag hade över och ett par 

färskpotatis, säger Patrik.

Chorizo dressingolivolja 
•	 150 gram chorizo korv,  
 hackad i små bitar
•	 1	kvist	färsk	rosmarin,	bladen	 
 plockade och hackade
•	 2	klyftor	vitlök	,	skalade	 
 och fint riven
•	 3	msk	balsamvinäger
•	 Juicen	av	1	citron
•	 flingsalt	och	nymalen	 
 svartpeppar

Hetta upp en stekpanna med  
lite olivolja.

Fräs chorizon tills fettet frigörs,  
tillsätt rosmarin och vitlök, blanda  
runt och ta från värmen efter 30  
sekunder.

Tillsätt balsamvinäger och en  
halv pressad citron i stekpannan,  
blanda och ställ åt sidan.

Häll chorizo-dressing över de  
grillade grönsaker och pressa  
över lite citron. 

Gösen: 
•	 150 g gösfilé med skinnet  
 kvar per person
•	 2	msk	finhackad	persilja
•	 2	msk	finhackad	gräslök
•	 2	msk	finhackad	dill
•	 1	msk	citronjuice
•	 2	msk	olivolja



På ICA Maxi Motala bakar vi allt från 
grunden med kärlek. Hos oss hittar du 
allt från bakelser och pajer till bröl-
lopstårtor. Kan du namnen på följande 
tre tårtor så har du chansen att vinna 
en personlig bildtårta till skolavslut-
ningen. Vi lottar ut tre tårtor, 10 bitars, 
värde 179:-. Vi vill ha ditt svar senast 
den 5 juni. 

PS. – Vet du inte vad tårtorna heter? 
Då kan du tjuvkika på vår tårtsida på 
följande adress: www.maximotala.se 
under fliken Bageri. DS.

Talongen kan du lämna i förbutiken 
på ICA Maxi Motala eller skicka till ICA 
Maxi Stormarknad, 591 29 Motala – 
märk kuverten med ”Vinn en bildtår-
ta”. Vinnare meddelas per telefon och 
på ICA Maxi Motalas Facebook-sida.

Namn: Tel.nr

Vinn en personlig bildtårta till skolavslutningen!

Namn på tårtan:

Namn på tårtan:

Namn på tårtan:

på grillfest
Långa köer

Ica Maxi-turnén kom till Motala med aktivi-

teter och provsmakning för både unga och 

gamla. Johan Holmberg och Kit Ekman ba-

sade över grillarna och bjöd på både ham-

burgare och kycklingwraps. Och doften 

drog långa köer till grilltältet.

 – Hamburgarna är nog populärast, säger 

Johan Holmberg. Och många är intresse-

rade och har frågor om hur vi grillar och om 

tillbehören.

Medan de vuxna provsmakade det grillade 

kunde barnen välja på kul aktiviteter som 

bollkastning, provmjölkning av låtsaskossor, 

rutschbanor och teckningstävlingar. Och 

det var nog många föräldrar som fick lägga 

en extra stund på helgshoppingen den här 

dagen.

Det blev succé när Ica Maxis 
turné ”Sveriges största grillfest” 
kom till Motala den 14 maj. Från 
grilltältet spreds härliga dofter 
från maten och barnen roade sig 
med rutschbanor, teckningstäv-
lingar och annat kul.

Johan Holmberg grillade kyckling i grilltältet och gjorde populära kycklingwraps.

Nova och Freja Borg (till vänster) och Emanuel 
Can (till höger) stannade till i teckningstältet där 
Ing-Mari från Ica Maxi i Motala fanns till hands för 
att hjälpa till.


