
B: Ja, vi flyttar härifrån egentligen i november, men jag tror att det blir januari. 
 
E: Är det till Årsta, eller? 
 
B: Nej, till Västberga… så det är mycket tack vare den här stora arenan då. Den kommer ju 
väldigt nära oss. 
 
E: Ja, den är verkligen smäck på. 
 
B: Ja, verkligen, det är ett rymdskepp som har landat. 
 
E: Ja den är ju… den är ju enorm! (skratt) 
 
B: Ja, den är häftig, och ändå är den mindre än den i Solna. 
 
A: Är det bara ni som flyttar då eller är det några fler som flyttar i samma veva? 
 
B: Vi flyttar med Fällmans, Fällmans Kött. Vi är systerföretag till varandra. 
 
E: För det verkar som att fler verkar söka sig till Västberga också, att det är attraktivt… 
 
B: Jaså? 
 
E: Ja, eller nu pratade vid nyss med en annan här som var och tittade på lokaler i Västberga. 
 
B: Ja, det skulle vara kul för vi tycker att det är jättetråkigt att flytta härifrån för det här är ju 
Stockholms kylskåp. Det är inte lika sexigt i Västberga liksom… det är ju ett industriområde. 
Här är ju ändå liksom… hjärtat minst sagt. Jättetråkigt. Om 15 år är det ju bostäder här, helt 
hundra. Det är alldeles för intressant mark, tyvärr. De är väl… jag tror att de håller på och 
bygger nånting, så att det finns nåt alternativ för alla här… 
 
E: Larsboda, va. 
 
B: Ja, precis. Men det gjorde man ju förut i Norsborg för Årsta, men det blev ju fiasko. Det var 
ju några som hängde på, men de har ju flyttat tillbaks. 
 
A: Vad heter du? 
 
B: Jag heter Benny. 
 
A: Hur gammal är du? 
 
B: Åh, det var det fräckaste! (skratt) Jag är 50. 
 
A: Var jobbar du någonstans? 
 
B: Här på Grönsakshallen Sorunda. 
 
A: Och vad är ditt yrke? 
 
B: Jag är marknadsansvarig. 
 
A: Och hur länge har du jobbat här? 
 
B: Oj… jag började ’93, men sen har jag varit härifrån i sex år. Sju år. Och så kom jag tillbaks 
2006. 
 
A: Och hur ser din arbetsdag ut? När börjar och slutar du… och lite vad du gör och så… 



 
B: Jag är ju inte… normalt sett i våran bransch, grönsaksbranschen, där börjar man ju vid 
halv 5 på morgonen. Men jag har vanliga kontorstider, 8-17 eller nåt sånt. 
 
A: Och vad brukar du äta till lunch? 
 
B: Oj! Vad olika! Ibland Cambridge (skratt) pulver. Men ja, gud… mycket grönt… eller hur? 
(skratt) Ja, nej men det är averege, som allt, ibland sushi, ibland ja, det som finns här. Globen 
brukar vi åka upp till också, men… Som idag och som ungefär var tredje dag så glömmer jag 
bort lunch… jättedumt, men… ja… 
 
A: Vilka andra här i området har du kontakt med? Eller har du kontakt med några? 
 
B: Ja, vi har ju några som vi… Vi har Fällmans Kött då, Johan i Hallen, vi har Eko Fisk, lite 
Gourmet Foods… 
 
A: Som ni samarbetar med på olika sätt…? 
 
B: Ja, lite grand då, vi har ju, kör ju… Fällmans Kött och Johan i Hallen, deras kött kör vi ju ut 
till… för vi har samma kunder. Larvigt om vi ska ha en bil… både miljö och ekonomiskt. Vi kör 
deras, de kan ju inte köra våra grejor, för kött för 5000 kr, det är en kartong, grönsaker för 
5000 det är två burar, tre burar kanske. Så att vi tar köttet. 
 
A: Vilka brukar vara på plats här när du kommer till jobbet? 
 
B: Alla! (skratt) Jag kommer sist! 
 
E: När börjar de som jobbar innan… 
 
B: Ja de börjar ju… ja vissa börjar halv 5 på morgonen och vissa… det är olika. Vi har öppet 
dygnet runt här, så vi har treskift. Så det stängs egentligen aldrig. På lördagar, sent på 
lördagar stängs det och sen låses det upp igen på söndagen. Så det är bemanning dygnet 
runt. 
 
A: Vad har du på dig när du jobbar? 
 
B: Batman-dräkt vanligtvis (skratt) Nej men jag… Ja, jag är aldrig ute i produktionen så att… 
Annars så har man ju… där ute är det ju kallt. Det är ju som att jobba i ett kylskåp, så att… 
har man ju långkallingar och… varma kläder helt enkelt, underställ och så. 
 
A: Vad är det bästa med ditt jobb? 
 
B: Jag tror… det är en väldigt bra arbetsplats det här och… med kollegor och bra tempo och 
bra… vad säger man? Bra arbetsmiljö. Ja, det är schysst, rättvisa värderingar och så 
vidare… Vi ägs ju i grund och botten av Antonia Ax:son Johnson, Cervera och Ax:son 
Johnson-koncernen och så vidare… Men det har alltid varit bra och vi i vår bransch… Ja, de 
har Hemköp också. I våran bransch så är det… har det varit i alla fall… mycket tunga lyft och 
så där, så att det är mycket mansdominerat. Men vi har alltid kört, försöker köra fifty-fifty med 
killar och tjejer, och det har varit jättelyckat för det… det är också det som har bidragit tror jag 
till mycket av det här… en bra atmosfär, det är inget… det är inte för killigt, det är inte för 
tjejigt liksom, utan det är… men det är schysst. Inget skitsnack och inget sånt där. Det är 
väldigt… bra, det säger kunder också liksom … man kommer hit och man står, ja där ni står, 
och det tar bara några sekunder så kommer… och medan man väntar så har fem personer 
kommit och frågat om man kan hjälpa till. Ja men det är… bra. Folk är artiga och snälla och 
så där. 
 
A: Och vad tror du om ditt eget arbete i framtiden? 
 



B: Oj! Vad svårt. Ja… ingen aning. Vi växer ju hela tiden, det gör vi ju. Vi är oslagbart störst… 
vad vi gör, vi kör ju frukt och grönt till restauranger, där är vi… vi omsätter kanske… ja, över 
450 miljoner, och närmaste konkurrent ligger på 100, och sen vanligtvis 50-, 60- 70- miljoner 
kanske. Men tittar man på hela branschen med frukt och grönt, då är ju inte vi störst, det är vi 
ju inte. Då finns det ju de som kör till butiker, t ex och då är det ju pallvis… vi plockar ju 
ungefär i ordrar till kunderna… det är ju inte samma… Men… ja, sen är vi bäst! Det är vi! Ja, 
men vi har alltid varit det. Därför har vi ju alla stjärnkrogar och så där liksom… Kvalitet och 
bra service och brett sortiment, det finns ju allt möjligt. 
 
E: Hur ser du på flytten, då? Det här att flytta härifrån? 
 
B: Ja, tråkigt! Det blir bra, för det är ju jättefina lokaler, det blir det. Men det är jättetråkigt att 
flytta härifrån tycker jag, det är det ju, i många aspekter. 
 
A: Kommer det här att rivas…? 
 
B: Ja, direkt tror jag. Det står alldeles för nära arenan. 
 
E: Hur många är det som jobbar här? 
 
B: 160. Så har vi bemanningsföretag också som vi jobbar med. Men 160 totalt. 
 
E: Och hur länge har ni funnits här i området? 
 
B: Oj… vi flyttade nog hit ’90 kanske… Vet du det? (vänder sig till kollega) Näe... Vi var ju i 
Årsta förut då, för länge länge sen… sen flyttade vi till det huset där borta, höghuset här. Och 
sen flyttade vi hit 2001. 
 
E: Ja, det är ju inte så länge… 
 
B: Då var det liksom eko här inne, det var så för mycket stort! Och nu är vi trångbodda. Så vi 
hade behövt flytta ändå, även om inte arenan kom liksom… 


