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ny lookCamilla fick 



m det så är en enkel middag för 
att fira årets första aborre eller 
en glittrande 50-årsfest i glada 
vänners lag. Att fira gör att vi 
mår lite bättre. 

Vi gillar att fira på Ica Maxi i Motala. Just nu 
firar vi att vi har lyckats energieffektivisera 
butiken ytterligare, och det gör vi med sänkta 
priser på drygt 170 varor. Vi firar också vår 

lyckade kampanj ”Inga problem”. Den står för 
precis det vi vill förmedla till våra kunder varje 
dag. Vi finns här för dig och vill göra livet lite 
lättare för dig.

Sommaren är en härlig tid för firande. Var och 
en av oss har nog någon eller något vi vill fira 
lite extra i sommar. En mamma på mors dag, 
en student som äntligen får kasta mössan i 
luften eller ett par som vill leva tillsammans 

resten av livet. I det här numret av Handplockat 
berättar vi mer om vad Maxi-medarbetare och 
Motalabor firar i sommar. 

Många vill förstås göra sig lite extra fina när 
de firar något. Vi har låtit Hilda och Emilie på 
Hälsa & skönhet göra om Camilla som jobbar 
i förbutiken. Det, och väldigt mycket mer, kan 
du läsa om i det här numret av Handplockat.

Välkommen till ICA Maxi i Motala hälsar ledningsgruppen.

Handplockat 

produceras av ICA Maxi i Motala. 

Distribution:  
med Motala & Vadstena Tidning.

Text och projektledning:  
Granit PR & kommunikation, Motala. 

Formgivning:  
Envima

Foto:  
Petter Blomberg, Björn Spjut

Tryck:  
DanagårdhLitho, Motala.

ICA Maxi Motala har  
Svanen-certifieringsnummer: 379059 

Visst är det härligt att fira 

Gör om mig 4

6

7

8-9 

4 8-9

- Camilla före och efter

Nystart för många
Succé för ICA-klassikern

På vift i sommar?
Glöm inte reseapoteket

Fira hela sommaren

10-11 

13

15

16

Så firar vi!
- eld, bröllop och bastu

Bästa gubbröran 

Fiskar mot cancer

Tävla och vinn –
Maxi bjuder på midsommarmaten

Viktigast i midsommar

King of Boren lockar fler

21 skäl att fira

Innehåll i nummer 2 - 2016 av Handplockat

13

6

O

ICA-klassikern
Startup-paket 1, 4 750 kr

Möte med Klassikercoach
Under ett uppstartsmöte med extra fokus på Lidingöloppet ges följande information:

Om hela ICA-Klassikern
• Vad som ska göras tillsammans, hur det kommer att fungera och varför.
• En kort introduktion till samtliga lopp som ingår i ICA-Klassikern.
• Information om träffarna, en träff ca 12 veckor före slutdatum i varje lopp. 
• Periodisering - vikten av att dela upp varje moment i lagom bitar. 
• Kort information om eventuell utrustning som behövs.
• Att tänka på. Alternativ, teasers, känslan av att göra loppen, träningseffekter, puls, andning,
 skador, belöningar, aktivitet för att det ska bli något, hur stavgångar man? 
• Ta det på allvar. Varför gör vi detta? Vad händer i kroppen?
• Vad kommer hända med hunger/mat? Man blir hungrigare – då gäller det att äta rätt!
• Grupper

Lidingöloppet 2015 Start-up 
Lidingöloppet är 30 kilometer långt och känt för sina jobbiga backar. ICA-klassikerns löpmoment är lika 
långt och har, om ni vill, lika jobbiga backar – eller inga alls. Löpmomentet pågår 16 augusti - 27 september

Vad vi vill förmedla:
• Vad innebär detta moment
• Träningsförståelse
• Upplägg, alternativa träningssätt
• Löpteknik, Lidingöloppskänsla
• Jämförelse av olika alternativ (t.ex. ben vid olika alt, osv)
• Vad krävs för genomförandet fysiskt, t.ex. mer ben, ”vi gör det här för att kunna göra detta”. 

Träningsprogram med:
• Grundträning, två veckor med styrkeövningar
• Löp/gångteknik, fram med höften, bra hållning,
• Loppet, fyra veckor, program för Lidingöloppet 40-60 min/vecka
• Efter loppet, aktiv återhämtning.
• Uppföljning med gruppansvarig efter lopp.

Har du frågor kontakta mig.

Med vänlig hälsning
PG Jönsson

pg@ensvenskklassiker.se
0705-748247
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Baltzar von Platen fyller 250 år, mors dag, 
studenten, skolavslutning, midsommar,  
eid al fitr och nationaldagen. Listan kan  
göras lång för alla tillfällen som finns att 
samla nära och kära och fira. att fira!  

Det finns alltid något

TEMA FIRA

Ekosalami  
Kotivara 100g, ekologisk, 
gluten, laktos och mjölkfri 

22,90:-

Innehåll i nummer 2 - 2016 av Handplockat

Mousserande vin  
Early Harvest 

Lindemans  
Chardonnay/ 

Pinot Noir  
64,90 :-

Löpare, 40x140 cm, 59:-

Presentpåse 24,90:- Potatisgratäng  
Ica I love eco, 800g 

32,90:-

Öl lager  
Ica selection 
alkoholfri 
ekologisk 33cl 
13,90:- +pant 

Gorgonzola  
ekologisk Zeta 

150g  
36,50:-

Brieost  
ekologisk, Ica selection, 250g  

44,90:-

Kanna med fruktkolv, 129:-

Rosévin  
Natureo  
Torres  
alkoholfritt 
0,5%, 75 cl 
47,90:-  

Blandsaft blåbär/lingon  
Saturnus,0,5 l  

29,90:-



GÖR OM MIG  Foto Petter Blomberg

Vem är inte sugen på en ny look inför sommaren? 
Handplockat lät Hilda Edström och Emilie Nilsson 
på Hälsa & skönhet göra om Camilla Larsson från 
topp till tå.
 – Jag fick nästan en chock när jag såg mig i 
spegeln, säger hon. Vilken skillnad!
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inför sommaren

VÅREN OCH SOMMAREN är förnyelsens 
tid, och då vaknar ofta lusten att göra om sig. 
Camilla Larsson jobbar i förbutiken på Ica 
Maxi Motala och hon lägger inte jättemycket 
tid på smink och kläder. Med hjälp av exper-
terna och jobbarkompisarna Hilda Edström 
och Emilie Nilsson på avdelningen Hälsa 
& skönhet fick hon en helt ny stil för både 
vardag och fest. 
 – Jag sminkar mig inte så mycket i vanliga 
fall, säger hon. Bara lite mascara till vardags 
ibland.

Grunden till Camillas nya makeup lades med 
concealer på de lite mörkare partierna och 
därefter en matt foundation, eller under-
lagskräm, för att få bort glansiga partier i 
ansiktet.
 – Sedan använde vi Isadoras bronzing 
powder för att få lite färg och lyster i ansiktet 
och för att framhäva kindbenen, säger Emilie.

Ögonfärgen matchades
Camillas bruna ögonfärg matchades med en 
ljus ögonskugga närmast ögat som övergick i 
en mörkare grön skugga. 

 – Camillas ögonskugga är Loréals Paris 
Color Riche Quad Eye Shadow E8, en palett 
med flera färger går ton i ton, berättar Hilda. 

Till ögonfran-
sarna valde Hilda 
och Emelie en ny 
mascara som bygger 
fransarna på längden 
och ger en fyllig 
effekt. 
 – För att mar-
kera ögonbrynen 
använde vi en brun 
ögonbrynspenna. 
Markerade ögon-
bryn är en trend 
som fortsätter den 
här säsongen.
Pricken över i blev 
en ljusrosa gloss 
för en vårlig, fräsch 
känsla och därefter 
var det dags att fixa Camillas hår. Det blev en 
enkel vardagsfrisyr med lockar och sedan en 
volym-sprej för att hålla formen på lockarna.

Inför festen var grunden densamma som 
vardags-sminkningen men Hilda och Emilie 
valde att jobba med lite starkare färger. 

     – På ögonen bättrade 
vi på med skugga och 
använde en glittereyeliner 
från Vivaladiva, säger 
Emilie, och på läpparna 
lade vi en starkare färg. 
Till festlooken gjorde 
vi också en festligare 
håruppsättning, som 
samtidigt skulle kännas 
avslappnad.

En chock
Förutom hår och smink-
ning fick Camilla också 
en helt ny outfit från 
Maxis-sortiment för 
både vardag och fest. 
Och själv var hon mycket 
nöjd.

 – Jag fick nästan en chock, vilken skillnad 
det blev. Det vore jättekul att fortsätta med 
den här stilen, jag gillade den verkligen. 

”Markerade  
ögonbryn är  
en trend som  

fortsätter  
den här  

säsongen.”

En ny look
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inför sommaren

Lägg det första lagret mascara på de yttersta topparna 
istället för att börja från roten på fransarna. Nästa lager 

börjar du långt ner på rötterna och drar borsten uppåt 
som vanligt. Det ger längre och fylligare fransar.

Fyll i dina ögonbryn. Maybellines nya browdrama är lätt 
att lägga på och ger en fin inramning av ditt ansikte.  
Det ger också ett mer uttrycksfullt ansiktsuttryck.

Många märken kommer med allt  
fler paletter med ljusa, neutrala färger  

för både ögon och läppar.

Tips!

Vardagslook, produkter
• Fitme matt Foundation nr 115 (Maybelline)
• Mascara clump defy extensions (Maxfactor)
• Multi vitamin gloss nr 37 (Isadora)
• Bronzingpowder (Isadora)puder
• Ögonskugga E8 (Loréal)
• Browdrama ögonbrynspenna (Maybelline)
• Concealer nr 303  (Maxfactor) ansikte
• SYOSS Full Hair 5, Fullness & Volume hairspray.

Festlook, produkter
• Glittereyeliner( Viva la diva)
• Twist-up gloss matt nr 51 (Isadora)
• Color Riche Lipstick 297 Red Passion (L’oreal)

För att lägga på produkterna använde vi en sminksvamp för 
concealer och foundation, plus ett set med sminkborstar 
från Needs för ögonskugga, puder, rouge och läppar.
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en succé
ICA-klassikern redan

Med över 130 anmälda motalabor har ICA-klassikern  
blivit den framgång som ICA Maxi i Motala hoppades på.
 – Vi är jättenöjda över att så många har hoppat på 
vår hälsosatsning, säger Ulrika ”Lutta” Johansson som 
håller i trådarna för ICA-klassikern på ICA Maxi i Motala.

ICA-klassikern ingår samma fyra 
moment som i En svensk klassiker 
och de görs under de perioder 
som Vätternrundan, Lidingölop-
pet, Vansbrosimningen och  
Vasaloppet genomförs. Den 11 
april rullade cykelmomentet 

igång och nu har deltagarna fram till den 
3 juli på sig att cykla de 30 milen – samma 
sträcka som Vätternrundan.
 – I slutet av maj kommer Roger Sjöberg 
från Maif-cyklisterna hit till oss för en träff 
där han tipsar om hur man bäst tränar och 
väljer cykel. Sedan kommer vår egen coach 
Carolin Hjelt till butiken för en träff där alla 
som vill vara med får tips och råd på hur man 
bäst kommer igång med sin cykling, säger 
Ulrika.

För den som tycker att det låter tufft att cykla 
30 mil på nio veckor är ett knep att väva in 
cyklingen i vardagen.
 – Som med all träning gäller det att börja 
lugnt. Om du känner dig otränad kan du 
börja cykla några kilometer i taget. Att ta 
cykeln till affären eller jobbet några dagar i 
veckan blir många mil på nio veckor. När du 
känner att det finns ork kan man börja cykla 
lite längre, tipsar Ulrika.

Maxi spinner
 På ICA Maxi drog de 35 som är anmälda i 
butiken igång sin egen cykelträning på Actic 
med ett spinningpass i veckan i början av 
april.
 – Att vi blev 35 på företaget är kul, att 
träna tillsammans i en grupp gör träningen 
roligare. Jag tycker också att det är bra 
att det finns valmöjligheter för hur du vill 
genomföra de fyra momentet. Gillar du inte 

att simma kan du genomföra simningen i 
en roddmaskin till exempel. Samma sak för 
skidåkningen – blir det ingen snö till vintern 
kan du välja mellan att gå nio mil stavgång 
eller göra det på en crosstrainer, rullskidor 
eller rollerblades.  Och den som vill kan 
fortfarande anmäla sig.

För att göra utmaningen ännu roligare är 
ICA-klassikern laddad med flera tävlingar 
och unika erbjudanden. Bland annat ett 
gratis klippkort på Actic och rabatt på pasta, 
grönsaker och en ny cykel.

På www.icaklassikern.se kan du läsa allt om 
ICA-klassikern. Här får du också tips på hur 
du kan träna och äta.

I
”Som med all  

träning gäller det  
att börja lugnt”

Ulrika ”Lutta” Johansson är mycket nöjd med den respons som 
ICA-klassikern har fått. Mer än 130 motalabor är redan anmälda till 
ICA:s stora hälsosatsning under året. 

I början på april körde de anställda på ICA Maxi igång sin cykelträning.

ICA-klassikern
Startup-paket 1, 4 750 kr

Möte med Klassikercoach
Under ett uppstartsmöte med extra fokus på Lidingöloppet ges följande information:

Om hela ICA-Klassikern
• Vad som ska göras tillsammans, hur det kommer att fungera och varför.
• En kort introduktion till samtliga lopp som ingår i ICA-Klassikern.
• Information om träffarna, en träff ca 12 veckor före slutdatum i varje lopp. 
• Periodisering - vikten av att dela upp varje moment i lagom bitar. 
• Kort information om eventuell utrustning som behövs.
• Att tänka på. Alternativ, teasers, känslan av att göra loppen, träningseffekter, puls, andning,
 skador, belöningar, aktivitet för att det ska bli något, hur stavgångar man? 
• Ta det på allvar. Varför gör vi detta? Vad händer i kroppen?
• Vad kommer hända med hunger/mat? Man blir hungrigare – då gäller det att äta rätt!
• Grupper

Lidingöloppet 2015 Start-up 
Lidingöloppet är 30 kilometer långt och känt för sina jobbiga backar. ICA-klassikerns löpmoment är lika 
långt och har, om ni vill, lika jobbiga backar – eller inga alls. Löpmomentet pågår 16 augusti - 27 september

Vad vi vill förmedla:
• Vad innebär detta moment
• Träningsförståelse
• Upplägg, alternativa träningssätt
• Löpteknik, Lidingöloppskänsla
• Jämförelse av olika alternativ (t.ex. ben vid olika alt, osv)
• Vad krävs för genomförandet fysiskt, t.ex. mer ben, ”vi gör det här för att kunna göra detta”. 

Träningsprogram med:
• Grundträning, två veckor med styrkeövningar
• Löp/gångteknik, fram med höften, bra hållning,
• Loppet, fyra veckor, program för Lidingöloppet 40-60 min/vecka
• Efter loppet, aktiv återhämtning.
• Uppföljning med gruppansvarig efter lopp.

Har du frågor kontakta mig.

Med vänlig hälsning
PG Jönsson

pg@ensvenskklassiker.se
0705-748247
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förstöra resan
Låt inte magsjukan

SVEDA EFTER SOLANDET, myggbett 
som kliar, en mage som krånglar eller 
skrubbsår på knäna. Under en resa kan 
det hända mycket även om du är frisk 
och det kan vara bra att ha med sig ett 
eget reseapotek med det viktigaste på 
semestern.
 – En del kanske tänker att allt finns 
att köpa när man kommer fram. Men 
ibland hamnar man utanför städer med 
apotek. Om man då får turistmage kan 
det vara skönt att ha med sig magmedicin 
och vätskeersättning, fortsätter Malin. 
– Oavsett vart du åker så tycker jag att 
ett reseapotek ska innehålla febernedsät-
tande värktabletter, nässpray och allergi-
tabletter. Ska du resa till en storstad och 
gå mycket är skavsårsplåster inte dumt. 
Åksjukemedicin är också bra att ha  
med sig.

Resehjälpen
Ska du resa långt bort kan det vara bra 
att ta kontakt med en vårdcentral eller 
en vaccinationsmottagning för att höra 
vad som gäller för resmålet. Du kan ju 
behöva vaccinera dig och äta förebyg-
gande medicin, mot malaria till exempel, 
före resan.
 – På vår hemsida finns en guide som 
heter Resehjälpen, där skriver du in 
vilket land du har tänkt att åka till och 
så får du alla tänkbara tips på vad du 
behöver för resan. 

 – En sak att vara noga med är att kolla 
UV-index för sitt resmål. Då kan du ta 
med dig rätt solskydd. I många länder 
säljs det solskydd med lite tvivelaktig 
kvalité. Vill du ha rätt solskydd och sam-
tidigt spara lite pengar är mitt tips att du 
köper ditt solskydd hemma, säger Malin.

Behöver du ha med egen medicin på 
resan kan det vara värt att kolla upp vad 
som gäller i det land du ska till. 
 – Särskilt viktigt är det om man äter 
medicin som är narkotikaklassad. Hos 
oss kan du få hjälp med intyg för dina 
mediciner som gäller i Schengen-länderna 
i Europa. 

Glöm inte reseapoteket när du planerar sommarens resa.
 – Solskydd är alltid bra, det är lätt att semestern blir 
förstörd om du har med dig fel solskydd och ibland kan 
det vara svårt att hitta bra solskydd utomlands, säger 
apotekstekniker Malin Staf på Apotek Hjärtat.

Checklista –  
bra att ha på resan
Första hjälpen 

 Hjärtats Första Hjälpen-väska (liten eller stor) 
 Sårtvätt 
 Snabbförband 
 Plåster, suturtejp och skavsårsplåster 
 Pincett och sax 
 Kompress

Bett och stick 
 Myggmedel 
 Fästingplockare 
 Hydrokortisonkräm 
 Antihistamin 
 Lokalbedövande salva

Sol 
 Solskyddsmedel och stift för läppar  

 och utsatta ställen 
 After Sun 
 Munsårskräm

På färden 
 Åksjukemedel 
 Öronproppar 
 Stödstrumpor vid flygresor 
 Ögonbindel 
 Resenecessär 
 Kräkpåse

Mage 
 Vätskeersättning 
 Diarréstoppande medel 
 Mikrolavemang 
 Mjölksyrabakterier

Värk, feber och förkylning 
 Febernedsättande värktabletter 
 Febertermometer 
 Avsvällande nässpray 
 Koksaltlösning för näsan

Bra att ha 
 Kondomer 
 Antibakteriella våtservetter eller Alcogel 
 Reseförpackningar
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Fira hela sommaren lång
Under våren och sommaren står firandet i centrum. Mors dag, midsommar, student eller bröllop –  
sommarhalvåret är fullt av tillfällen då vi samlas med människor vi gillar för att ha riktigt trevligt tillsammans. 

ETT BRA FIRANDE innehåller oftast samma ingredienser. Festlig 
dukning, ett gäng glada vänner, något gott på tallriken och i glasen 
och så förstås lite kul aktiviteter för att uppmärksamma den eller det 
som ska firas. Musik, sång och dans hör också firandet till. 

På de närmaste fyra sidorna har Handplockat låtit personal, leve-
rantörer och helt vanliga Motalabor berätta om sitt speciella firande 
i sommar. Låt dig inspireras och låt sommaren 2016 gå i firandets 
tecken!

Fira utomhus
Har du ont om plats hemma? Fira med 

picknick! Några filtar, plockmat att äta med 
händerna och dryck som går att dricka ur 

flaska eller burk gör picknicken till en 
 enkel match. 

Vad tycker du är roligast 
att fira?
Patrik Karlsson::
-Mors dag – då kan vi hedra alla mammor. 
Men midsommar är också rolig att fira ihop 
med familjen. Nu får vi hålla tummarna för 
att det blir bra väder.

Susanne Rustan:
– Midsommar såklart, den är 
mysig. Inte minst för maten.  

Då äter vi sill och mycket  
jordgubbar. 

Vad tycker du är  
roligast att fira?
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Fira hela sommaren lång

Maria Bromée:
- Midsommarhelgen är min  
favorit, men jag kommer  

givetvis att fira mamma också.

Vad tycker du är  
roligast att fira?

Champagneglas, 
6-pack, 29,90:-  Läckraste  

sommarbålet
Ett härligt sommarbål är bästa 
starten när du vill fira ordentligt. 
Här kommer ett läckert recept 
på en bål som passar alla. Vill 
du göra en bål med alkohol går 
det att lägga till 1-2 dl vodka till 
receptet. 

Till 10 glas
2 citroner i tunna bitar
0,5 l jordgubbar i skivor
5 dl koncentrerad rabarbersaft
2 l mineralvatten

Lägg citroner, jordgubbar och 
isbitar i en stor skål. Häll på saft, 
mineralvatten och eventuellt 
vodka. Rabarbersaften kan 
bytas ut mot exempelvis  
fläderblomsaft.

Festliga iskulor
Om du vill göra något extra av 
dina iskuber kan du använda olika 
sorters melon. Gör små melonkulor 
med ett kuljärn och frys in. Det blir 
somriga isbitar med både färg och 
smak.

anledningar att  
fira i sommar!21

27-28 maj Baltzar von Platens 250-års firande i Motala

28 maj Cykelns dag

29 maj Mors dag

1 juni Mobilfria dagen och mjölkens dag

3 juni Studenten för eleverna i Motala kommuns  
gymnasieskolor

5 juni Danmarks grundlagsdag och Världsmiljödagen

6 juni Nationaldagen och 1 Ramadan

7 juni Punkens dag

15 Juni Chaufförens dag

17 juni Islands nationaldag

18 juni Internationella picknickdagen

21 juni Sommarsolståndet – årets ljusaste dag

24 juni Midsommarafton

30 juni Pilsnerkorvens dag

6 juli Eid al-fitr

6 juli Kyssens dag

10 juli EM-final i Paris

13 juli Paltdagen

14 juli Kronprinsessan Victorias födelsedag

22 juli Approximativa pi-dagen

Pierre Axén:
– Midsommar är alltid trevligt. 
Men jag gillar skolavslutningen 
med barnen också, för mig är 
det sommar när jag hör Den 

blomstertid nu kommer. 

Vad tycker du är  
roligast att fira?
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Maxi-bagaren Bo Pedersen har sina rötter i Danmark.

Konfirmationen  
  är den stora festen
Ska du fira i Danmark i sommar, se till att du är där den 23 juni. Annars  
är risken stor att du blir besviken.
 – Nej vi firar inte midsommar, men vi firar Sankt Hans med eldar på  
stranden, vi grillar och sjunger allsång, berättar Bo Pedersen, bagare på  
Ica Maxi i Motala, som har sina rötter i Danmark.

En av de absolut största högtiderna i Danmark 
är konfirmationen. I Sverige brukar konfir-
mationsfester vara en liten familjetillställning 
där konfirmanden får några presenter och lite 
penninggåvor. I Danmark är konfirmationen 
en jättefest, större än studenten och nästan i 
klass med ett bröllop.  Varje år läggs det ett 
par miljarder bara på konfirmationspresenter 
i Danmark. 
 – I Danmark firar alla konfirmationen, 
även de som inte konfirmerar sig. Det är nästan 
en lika stor fest som ett bröllop. Men å andra 
sidan firas knappt studenten, berättar Bo. När 
konfirmanderna firat med sina föräldrar 

fortsätter festen på måndagen.
 – På Blå mandag är alla konfirmander 
lediga från skolan. De drar ut på stan, sätter 
sprätt på sina pengar och festar med sina 
kompisar.

Firar grundlagsdagen
Den 5 juli firar Danmark sin grundlagsdag. 
Men Bo avråder den som tänkt sig att åka till 
Köpenhamn och fira den på Rådhusplatsen.
 – Det är inte mycket till firande den dagen 
trots att det är Fars dag också.  

Så för den som vill fira i Danmark under 
sommarhalvåret är det nog bäst att passa på 
att åka dit under Sankt Hans aften. På kväl-
len den 23 juni tänds eldarna, man grillar 
och sjunger allsång.
 – Egentligen påminner det mer om 
svenska Valborgsmässoafton, eftersom man 
tänder bål, ofta med en figur på toppen som 
liknar en häxa. Men det är inte riktigt lika 
mycket festande som under midsommar i 
Sverige, det är mer en familjehögtid där man 
samlas utomhus och har det trevligt.

Cocktailglas  
24 cl, 4-pack 
19,90:-

Camilla Tvedsjö:
- Midsommar, även om den betyder 

mycket jobb för oss som odlar jordgubbar. 
Att fira mors dag med barnen är också  

en höjdare..

Vad tycker du är  
roligast att fira?

Eid al-fitr
Eid al-fitr firas i tre till fyra dagar efter den 
sista dagen i muslimernas fastemånad Ra-
madan. I år avslutas Ramadan den 5 juli. Eid 
firas ofta genom att man träffar släktingar 
och vänner, äter god mat och ger allmosor 
till de mindre lyckligt lottade.

Visste du …
… att vi fixar festen? Ring  

0141-20 35 24  (kl 7-16) så fixar vi 
maten och kommer med tips om 

vad du kan servera. 
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Stor bröllopsfest  
       i Libanon

I Libanon är sommar bröllopstider, precis som i Sverige. 
Och libaneserna älskar att fira stora bröllop.
 – Det brukar vara minst 200-300 gäster, berättar Ica 
Maxis bagare Nelly Karjalainen, som själv är född i Libanon 
och gifte sig där sommaren 2009.

Ett libanesiskt bröllop går till ungefär som i 
Sverige, åtminstone om man som Nelly Kar-
jalainen är kristen. Det börjar i kyrkan och 
därefter drar sällskapet vidare till restaurang 
för mat, dans och fest. Det som skiljer är stor-
leken. I Libanon bjuds flera hundra personer 
på bröllopsfesten. Nelly hade 220 gäster på 
sitt bröllop.
 – Men det kan vara uppemot 300 personer 
och mer ändå, berättar Nelly. Det är släkt, 

vänner och grannar som kommer. Vi äter 
klassisk libanesisk mat; meze, tabbouleh, 
hoummus och grillat. Och det brukar vara en 
väldigt stor bröllopstårta.

Nelly Karjalainen firar numera bröllopsdag 
den 14 juli varje sommar. Då blir det restau-
rangbesök eller kanske en resa. 
 – Fast ibland blir det bara en tårta – som 
jag förstås bakar själv, säger hon och skrattar. 

Nelly Karjalainen firar sin egen bröllopsdag med 
en tårta.

Eld, logdans & bastu
Midsommarfirande i Finland är eldar och logdans. Och så bastu förstås. 
 – Alla badar bastu i Finland, säger Johanna Törmänen och Maarit Ek.

I Finland är vårens stora firarhelg Valborg då 
det är karnevalstämning på gatorna och alla 
äter de klassiska friterade munkarna. 

Under sommaren firas annars det mesta med 
ett rejält bastubad. Ett bastubad i Finland kan 
pågå i allt från tio minuter till flera timmar. 
När det är fest på sommarstället står bastun 

på hela kvällen så att alla kan ta sig ett bad 
när de känner för det.
 – Bastubad hör till, säger Johanna och 
Maarit. Och det ska vara ett rejält björkris 
till. Man kan faktiskt lägga björkris i frysen 
på sommaren och ta fram det för att använda 
det på vintern. 

Fixa en tävling

Tävlingar är perfekta isbrytare. Har du 
många gäster och alla inte känner varan-
dra, dela in dem i olika lag och arrangera en 
tävling. På matteolsson.se finns färdiga 
frågesporter och musikquiz att låna. Vill 
du ha ett alternativ till en vanlig musikquiz 
eller frågesport kan du arrangera en smak-
quiz. Ta fram smakprov på exempelvis 
ostar, skinkor, mjölksorter, läsk och korvar 
och låt gästerna gissa vad det är de äter. 

Christer Waldner:
– Midsommar – under midsommar-
helgen har vi sportfiskets dag, det 
ser jag fram mot. Och kräftpremiä-

ren, även om den är i höst.

Vad tycker du är  
roligast att fira?

Behållare  
i plast med tappkran 

149:-

Sugrör 
50-pack 
19,90:-

Jordgubbsskivare 
24,90:-  



BALTZAR VON PLATEN 250 ÅR  Foto Petter Blomberg12

Baltzar von 
Platen?

Vad hade Motala varit utan

Utan Baltzar von Platen ingen Göta kanal och ett 
mycket mindre Motala. I år fyller den legendariske 
mannen 250 år och det kommer att firas med 
pompa och ståt den 28-29 maj.

Så kan du fira Baltzar 
von Platen varje vecka 

I sommar kan vi fira att Baltzar von Platen fyller 
250 år varje vecka. Den 28-29 maj börjar firandet. 
Jessica Hallros hoppas att alla motalabor är med 
under dagarna för att fira mannen som för alltid 
kom att ändra Motalas historia.

• Gofika, något gott att dricka, glass och en bit god mat!
• Båtturer på Göta kanal
• Grillaftnar och musikkvällar
• Jubileumsguidningar och stadsvandringar
• Nostalgi- och cruisingträffar
• Utställningen ”Verkstadsminnen”
• Klockringning vid g:a Motala Verkstad
• Museibesök och historisk frågepromenad
• Marknader och idrottsevenemang
• Läs mer på http://start.motala.se/baltzar/evenemang2016/

Presentsnöre 
50 meter, 
14,90 :-

Rosetter  
4-pack, 99:-
  

 – Vi har kanske inte honom att tacka för allt, men för 
väldigt mycket. Under arbetet med firandet har vi alla märkt 
att det finns en väldig stolthet för honom och det han gjorde i 
Motala, säger Jessica Hallros på Tillväxt Motala som tillsam-
mans med Göta Kanal-bolag, föreningar, företag och Motala 
kommun slagit sig ihop om firandet.

Dagligen blir alla Motalabor påminda om mannen som byggde 
kanalen på många olika sätt genom statyn på torget, gatubilden, 
verkstan och genom namn på gator, skolor, föreningar och hus. 
 – Det finns säkert de som tycker att vi traditionellt varit  
dåliga på att uppmärksamma Baltzar von Platen, men hans 
namn är fortfarande väldigt levande och det är ju också en form 
av hyllning.

Firandet av Baltzar von Platen kommer att ske mycket i hans 
egen anda. Trots att han redan under sin livstid blev en legendar 
tycks han inte ha varit festernas man. Han ville själv ha en enkel 
begravning. Men det kunde inte Karl XIV Johan tillåta, utan 
lät begrava von Platen med pompa och ståt den 7 februari 1830. 
Under salut från inte mindre än 800 livgrenadjärer sänktes hans 
kista ned på den plats han själv valt – bredvid sitt livsverk Göta 
kanal i Motala.

Sång och musik
 – Vi börjar vårt firande under lördagen, dagen före Baltzar 
von Platens födelsedag med barnkalas på Stora torget och kul-
turfest i stadsparken. Båda dagarna blir det mycket sång, musik 
och annan och vi kommer att hålla oss runt de platser som har 
koppling till Baltzar von Platen – gamla Motala verkstad,  
kanalen och hamnen. 

På söndagen, vid middagstid, lägger kommunstyrelsens ord-
förande Camilla Egberth och landshövding Elisabeth Nilsson, 
som också är Göta Kanal-bolags ordförande, en krans vid von 
Platens grav.
 – Vår tanke har inte varit att göra någon karneval av firandet. 
Mitt tips till alla Motalabor är att vara med under dagarna, 
både för att uppleva alla aktiviteter och lära sig lite mer om vår 
egen historia. Jag tror att Baltzar von Platen hade gillat det här,  
säger hon.
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gubben till midsommar
Nykyrka har sötaste

Kerstin och Christer Pettersson har som mest hektiskt under midsommarhelgen. 
– Vi får vänta med firandet till vintern, under midsommarhelgen jobbar vi nästan dygnet runt. 

Det är nog få saker vi svenskar är så överens 
om som att det ska finnas sill, färskpotatis 
och jordgubbar till midsommarfirandet. Men 
traditionen att äta jordgubbar är ganska ny.  
Förr kunde det vara lite si och så med till-
gången på jordgubbar i början på sommaren. 
Men med nya sorters jordgubbar och förädlad 
växtteknik har tillgången ökat och säsongen 
blivit längre.
 – De bär som vi odlar i tunnlar brukar vi 
kunna skörda i månadsskiftet maj/juni. Som 
vanligt är det lite svårt att sia om årets säsong. 
Men vi gör allt vi kan för att vi ska ha framme 

våra jordgubbar till Maxis kunder till mid-
sommar, säger Kerstin Pettersson som tillsam-
mans med sin make Christer odlat jordgubbar 
sedan början av 1990-talet då de ställde om 
från potatis- till jordgubbsodling.

Sex sorters bär
Sammanlagt odlas sex olika sorters 
jordgubbar på Nykyrka jordgubbars 
sex hektar stora odling. 
 – Med de olika sorterna kan vi 
förlänga våra leveranser till långt in i augusti, 
fortsätter Christer.

Årets första jordgubbar från Christer och Ker-
stins plantor blir en ganska ny sort som heter 
Rumba. Det är en stor hjärtformad jordgubbe 
med smak av smultron och honung.
 – Det är en köttig gubbe med en lång härlig 
eftersmak. 

För den som undrar hur gubbarna ska ätas för 
att smaka bäst har Christer ett tips:
 – Jordgubbar ska inte ätas kylskåpskalla, 
de ska vara lite ljumma och helst skivade. Och 
så lite grädde på det.

En svensk midsommar kräver 
jordgubbar. Men för den som  
odlar jordgubbar är det inte 
mycket till firande på midsommar.
 – Nej vi brukar fira midsommar 
på vintern.  Midsommarhelgen 
är vår mest hektiska period, då 
jobbar vi nästan dygnet runt, 
berättar Christer Pettersson på 
Nykyrka jordgubbar, som är ICA 
Maxis Motalas huvudleverantör  
av jordgubbar.

Ingen midsommar utan

gubbröra
Midsommar bjuder på 
fantastiska smaker och 
gubbröra är ett måste. 
När du serverar bestäm-
mer du själv – för den 
passar lika bra till förrätt, 
som en del av buffén 
eller som nattamat.

För kocken Emil Virtanen på ICA 
Maxi i Motala är gubbröra ett måste 
till midsommar. Alla har sin egen 
variant av gubbröra. Ska det vara 
matjessill eller ansjovis i den? Ska det 
vara majonnäs eller inte i den? Ska 
den ätas på kavring eller hårt bröd?
 – Om du väljer att ha matjessill 
eller ansjovisfiléer kan du bestämma 
efter tycke och smak. Själv gillar jag 
matjessill bäst och jag äter gubbröran 
på knäckebröd, säger Emil.

Många menar att en riktig gubb-
röra görs utan majonnäs eller cremé 
fraiche.
 – Det blir godast om den inte är 
för geggig, en äggula räcker. Men 
tänk på att köpa en potatissort som 
inte är mjölig, det ska vara en fast 
sort. Emil tipsar också om att göra 
en rejäl laddning med gubbröra:
 – Det är perfekt nattamat.

Emils  
gubbröra (4 port)

5 fasta potatisar 
7 matjessillfiléer och spad 
3 ägg 
1 rödlök 
0,5 dl färsk dill 
0,5 dl gräslök 
Äggula

Gör så här 
Hacka matjessillfiléerna. 
Skala och hacka de kokta  
äggen och rödlöken.

Lägg alltsammans i en bunke 
och blanda ner övriga ingredi-
enser. Smaka av med peppar 
och eventuellt salt.



TEAM LEWA SPORT  Foto Björn Spjut14

En klubb för alla

När deras barn stod utan 
träning drog de igång sin 
egen klubb. På ett år har 
triathlonklubben Team 
LeWa Sport i Motala lockat 
till sig mer än 150 aktiva 
seniorer och barn.
 – Vi är en klubb för alla 
– hos oss är alla barn och 
vuxna välkomna att träna 
triathlon på sina villkor, 
berättar Lena Söderqvist, 
en av initiativtagarna till 
klubben.

För det flesta kanske Lena Söderqvist mest 
är känd som Lena Wahlqvist. I många år 
tillhörde hon världseliten i triahtlon med flera 
framskjutna placeringar i VM. Efter avslutad 
karriär började hennes egna barn träna.
 – Men förra våren stod de utan tränare, 
så tillsammans med andra 
föräldrar bestämde vi oss 
oss för att dra igång vår 
egen klubb. Barnen behö-
ver röra på sig och vi ville 
ha en klubb där alla kan 
vara med, berättar hon.

Sedan starten har klubben 
bara växt och växt. Nu 
är det runt 150 barn och 
vuxna som är med i Team 
Lewa Sport. Uwe Braatz, klubbens ordföran-
de, kom in i verksamheten ganska omgående. 
 – Stämningen i klubben är väldigt famil-
jär. Till skillnad från många andra klubbar 
har vi ingen brist på ledare. Folk hjälper till 
med det de kan och vi utbildar ledare nästan 
på löpande band. Sedan vi startade för drygt 

ett år sedan har vi utbildat runt tio ledare, de 
två senaste genomgick en utbildning på Bosön i 
slutet på april, berättar han.

I mars utsågs Team Lewa Sport till årets för-
ening i Motala. Ett pris som givetvis sporrar.

 – Och det är ett pris till 
alla i föreningen. Jag tycker 
också att det är ett kvitto 
på att vi jobbar rätt, menar 
Uwe Braatz.

Under våren har fören-
ingen haft i stort sett en 
träning varje dag för de 
olika träningsgrupperna. 
På måndagar har det till 
exempel varit MTB-cykling 

i Fålehagen för ungdomar upp till 15 år. 
 – Och den har lockat runt 40 ungdomar 
varje gång att cykla i ur och skur.

Men Team Lewa Sport har också så kallad 
Masters-träning eller elit-träning. Även om 
klubben tydligt är en klubb där alla kan vara 

”Stämningen i  
klubben är väldigt  

familjär. Till skillnad 
från många andra  

klubbar har vi ingen 
brist på ledare”
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med efter sin förmåga och på sina villkor, finns det en rad 
duktiga och lovande ungdomar. Två av dessa är Malin 
Cederberg och David Borger. David är visserligen skadad 
i år men hoppas vara med i Svenska cupen nästa säsong.

På frågan vad som är roligast - att tävla själv i världseli-
ten eller hjälpa andra att komma igång med sin träning, 
svarar Lena Söderqvist snabbt:
 – Det är svårt att säga, det är nog lika roligt. När jag 
slutade så kände jag inget sug efter att tävla längre. Det 
är egentligen bara en sak jag ångrar från min karriär och 
det är att jag aldrig ställde upp i något av de snabba Iron 
Man-loppen. Det skulle ha varit kul att ha gjort en riktigt 
snabb tid i ett sådant lopp, säger hon.

Så från en träningsdos 25-30 timmari veckan tränar Lena 
nu betydligt mindre.
 – Jag försöker träna 40-45 minuter varje dag i alla 
fall, säger hon och ler.

Triathlon passar utmärkt både för motionären som tycker 
om allsidig träning och den topptränade elitidrottaren. 
Genom sin variation är det också en mycket rolig idrott 
för barn och ungdomar.

I triathlon tävlas det på en mängd olika distanser. Allt 
från tävlingar som tar under en timma att genomföra, till 
tävlingar som på över åtta timmar för eliten. Den klart 
övervägande delen av tävlingarna arrangeras på kortare 
distanser. På träning inför tävling genomförs oftast mo-
menten var för sig, men det förekommer också så kallade 
cross pass med simning-cykel eller cykel-löpning.
 – Med Lisa Nordéns OS-silver, VM i Motala och våra 
lokala triathleters framgångar har sporten fått allt mer 
uppmärksamhet. Men jag tror också att mångsidigheten 
i träningen är en av de bidragande orsakerna till att 
sporten ökat så kraftigt. Det är lite roligare att träna 
på tre grenar än att bara löpa eller simma till exempel. 
Dessutom minskas skaderisken genom den varierade 
träningen.

I mars utsågs Team Lewa Sport till årets förening i 
Motala. Något som Uwe Braatz och Lena Söderqvist tar 
som ett kvitto på att klubben jobbar rätt. 

Stödja Barn-
cancerfonden

King of Boren lockar fler att 

Intresset för fisketävlingen King of Boren växer för 
varje år. Hittills har den gett över 100 000 kronor till 
Barncancerfonden.
 – Intäkterna går oavkortat till Barncancerfonden,  
i år blev det drygt 50 000 kronor, säger Linus Wallberg, 
som är med och arrangerar tävlingen.

Idén till gäddfisketävlingen King of Boren föddes under 2012 och i no-
vember samma år deltog två båtar. Året efter inträffade en tragisk hän-
delse som födde idén om att intäkterna skulle gå till Barncancerfonden.
 – En fiskevän till oss hade en bror som gick bort i leukemi det 
året. Då fick vi idén att låta anmälningsavgiften och överskottet från 
det övriga som vi säljer under tävlingsdagarna gå till Barncancerfon-
den, fortsätter Linus Wallberg.

Sedan dess har antalet deltagare i King of Boren växt för varje år. 
Årets tävling, 14-15 maj, lockade inte mindre än 50 båtar med 
knappt 130 deltagare till start. 
 – Fiskemässigt har det varit en fantastisk tävling, säger Linus.
Prisbordet i tävlingen, som i år var värt runt 60 000 kronor, sponsras 
av olika företag. När de fem längsta gäddorna per lag var samman-
räknade stod team Wiggler från Göteborg som slutsegrare i lagklassen. 
Den individuella klassen för längsta gädda vann Motalabon David 
Sjölin med sin gädda på 115 centimeter.

Intresset för att vara med King of Boren var rekordstort i år trots det 
lite kylslagna vädret.

Visste du …
…att du kan vaccinera dig mot  

fästingöverförd hjärninflammation, 
TBE, hos oss. Den 19/6 kommer  
Fästingambulansen till Bråstorp 

klockan 12-16.



Lägre energikostnader  
sänker priserna - igen

 – El är en av våra stora utgifter. 
När vi kan sänka den kostnaden vill vi 
självklart att det kommer kunderna till 
del. Så nu sänker vi priserna på ytterli-
gare drygt 170 varor, berättar butikschef 
Annette Linder.

Att driva en livsmedelsbutik kräver stora 
mängder energi. Kylar och frysar står för 
ungefär hälften av en butiks elanvänd-
ning, samtidigt som andelen kylda och 

frysta varor ökar hela tiden. I höstas 
investerade ICA Maxi i nya frysar med 
lock och efter årsskiftet inleddes arbetet 
med att bygga om mjölkkylen. Tidigare 
var den öppen, men efter ombyggnaden 
har också den fått dörrar.
 – Dörrarna ger en stor energivinst. 
Och det vill vi ge tillbaka till våra kunder 
genom att fortsätta den långsiktiga sats-
ning som sänker hushållens kostnader. 

Lägre energikostnader sänker priserna. Efter årsskiftet sänkte Maxi Motala 
priserna på över 4 000 varor som en följd av sänkta energikostnader. Och 
nu är det dags igen när den nya mjölkylan har installerats.

Butikschef Annette Linder – nu sänker hon priserna på en rad varor för andra gången i år som ett resultat av lägre energikostnader.

 

Kan du namnen på jubilarerna? Då har du 
chansen att bli en av fyra vinnare på ett 
presentkort på mat för 500 kronor till ditt 
midsommarfirande. Vi vill ha ditt svar senast 
den 20 juni. Presentkortet kan du hämta 
under vecka 25!

Talongen lämnar du i förbutiken på  
ICA Maxi Motala eller skickar till : 
ICA Maxi Stormarknad, Box 921 
591 29 Motala.– märk kuvertet  
med  ”Jubilarer”.

Vinnarna meddelas per telefon och på 
 ICA Maxi Motalas Facebook-sida.

Namn: Tel.nr

I år fyller Sveriges schlagerdrottning 50 år. Hon slog 
igenom som 16-åring 1983 i musiktävlingen som sågs av 
inte mindre än 6,2 miljoner svenskar. 1991 var hon tillbaka i 
samma tävling och vann till slut den europeiska finalen.

Han föddes på Rügen 1766 och dog den 6 december 1829. 
Han är mannen bakom Sveriges största byggnadsverk, men 
fick själv aldrig se det invigas. Han ritade också stadsplanen 
till den ort som anses vara den svenska industrins vagga.

Han tillhör de legendariska 56:orna i Sverige. När han utövade 
sin sport stod Sverige stilla. På senare år har den tystlåtne 
mannen visat nya sidor – förra årets utsågs han till Sveriges 
danskung i ett populärt tv-program.

Vinn din midsommarmat!


