
 

 

 

Ett meningsfullt sommarlov för fler barn 
- ICA-handlare ingår ett nytt samarbete med Barnens Ö 

ICA-handlare i hela Stockholmsregionen firar ICAs 100-års jubileum genom ett långsiktigt 

samarbete med Barnens Ö för att ge fler barn möjlighet till ett innehållsrikt sommarlov.  

Genom ett samarbete mellan Barnens Ö och ett 30-tal ICA-handlare, som bland annat innebär 

renovering av kollogården Granvik, kommer drygt 200 fler barn få möjlighet att åka på sommarkollo 

på Barnens Ö varje sommar. ICA-butikernas engagemang kommer även innebära att alla barn 

som besöker kollot i sommar kommer att få en inspirerande utbildning om frukt och grönt baserat 

på ICAs material. Från ICA-butikerna kommer handlare att åka till Barnens Ö med frukt och grönt 

och ha en intressant och lekfull undervisning. 

- Det känns fantastiskt att få möjlighet att bidra på ett så här konkret sätt. Det här ger fler 

barn möjlighet att spendera en del av sommarlovet i gemenskap med andra barn ute i 

Stockholms skärgård. Att vi också får möjlighet att bidra med kunskap inom frukt, grönt och 

hälsa, ett ämne som ligger oss varmt om hjärtat, är extra roligt. För oss är detta början på 

ett långsiktigt firande med mening, säger Carl Schartau, ICA-handlare ICA Supermarket 

Vanadis. 

- Vi brinner för att ge så många barn som möjligt chans att spendera en del av sommarlovet 

på ett meningsfullt sätt. Vi tycker också att det är viktigt att dessa fina byggnader som till 

exempel Granvik kan bevaras för framtida generationer. Det här samarbetet ger oss 

möjligheter att fortsätta utveckla vår verksamhet på ett långsiktigt sätt, säger Lennart 

Arrhenius, vd Barnens Ö. 

 

Fakta Barnens Ö 

Barnens Ö ägs och drivs av stiftelsen Barnens Dag. Kolloverksamheten har pågått sedan 1887 och idag är 

Barnens Ö Sveriges största arrangör av sommarkollo. I år kommer cirka 4 200 barn till kollot. De första 

kollobarnen anlände lördagen den 10 juni. Anläggningarna består av ett flertal kollogårdar och stora natur- och 

skogsområden.  

 

Butiker som är klara för samarbetet: 

ICA Supermarket Enskededalen, ICA Supermarket Format, ICA Supermarket Fridhemsplan, ICA Nära Hörnan, ICA Nära 

Kragsta, ICA Kvantum Skärholmen, Maxi ICA Stormarknad Haninge, ICA Nära Annedal, ICA Nära Järvastaden, ICA Nära 

Norrviken, ICA Nära Sergelstorg, ICA Nära Stuvsta, ICA Nära Rösjöhallen, ICA Supermarket Högdalen, ICA Supermarket 

Sabbatsberg, ICA Supermarket Skogås, ICA Supermarket Solbo, ICA Supermarker Sundbyberg, ICA Supermarket Vanadis, 

ICA Supermarket Vårberg, ICA Supermarket Väddö, ICA Supermarket Ringen, Maxi ICA Stormarknad Häggvik, ICA Nära 

Karlaplan, ICA Kvantum Flygfyren, ICA Supermarket Fältöversten, ICA Supermarket Tappström, ICA Supermarket Salem, 

ICA Barometern på Väddö, ICA Supermarket Årsta 

 

 

För mer information 

ICAs presstjänst, telefon: 010 422 52 52 

 

 

Pressmeddelande 

Solna, 12 juni 2017 

 

I 2017 firar ICA hundra år och framåt. ICA föddes ur idén att fria handlare i samverkan skapar gemensamma värden för 
både kunderna och handlarna samtidigt som den lokala anpassningen och det lokala engagemanget finns kvar. Det var 
Hakon Swenson som skapade idén och det företag som blev grunden till det som idag är ICA Gruppen. Bakom firandet står 
ICA-handlarnas Förbund, ICA Gruppen och ICA Sverige. Läs mer om firandet på ica.se/ica100. 

 


