
 

 

Ännu en fantastisk afton med Kungens Kundkväll! 
 

Tisdagen den 17 april 2012 höll ICA Kvantum i Kungens Kurva sin årliga kundkväll. Över 500 gäster 

samlades för att avnjuta god mat och dryck samt för att se kvällens gäst Lennie Norman framföra 

en mycket rolig stand-up-show. 

För andra året i rad hölls kundkvällen i festlokalen Hangaren i 

Alby. En inbjudan skickades ut till alla våra diamant-jakt-

kunder och återigen var intresset stort då biljetterna sålde 

slut på bara några dagar. Att vi på ICA Kvantum får 

möjligheten att arrangera dessa fester och träffa våra kunder 

för att spendera en trevlig kväll tillsammans är vi mycket 

tacksamma för. 

Gästerna möttes av en välkomstdrink med lättare tilltugg för 

att sedan få underhållas av Lennie Norman, en riktig 

tungviktare inom stand-up-comedy. Han levde upp till sitt 

rykte och levererade en sanslöst rolig show där han 

reflekterade över vardagliga ting som alla kunde relatera till 

med sin egen unika komiska tvist. 

Efter framträdandet bjöds gästerna på middag samt vin där även alkoholfria alternativ fanns att tillgå 

för de som så önskade. Avslutningsvis presenterade några av våra leverantörer en delikatessbuffé där 

gästerna fick provsmaka några av de mest spännande och godaste delikatesserna i vårt sortiment. Än 

en gång var kvällen mycket lyckad och uppskattades av både kunder och personal. 

 

 

 

 

 

 

Carl-Johan, Carina och all personal vill tacka våra kunder och samarbetspartners för en jättetrevlig 

kväll och för året som har varit. Nu ser vi fram emot nästa! 

 

              Kunnig personal ger     Ett stort och prisvärt sortiment 

              Dig Kunglig service!          Ger Dig Kunglig valfrihet! 
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Bilder från Kundkvällen 
 

              
       Glada och förväntansfulla gäster avnjuter                Jessica vann sina biljetter i vår Facebook- 

                    en fördrink inför showen.                           tävling och bjöd med sin mamma. 

 
Vår yngsta besökare är      Gästerna är samlade framför scenen i väntan på att Lennie 

  också på gott humör           ska framföra sin show            

    
   ICA handlare Carl-Johan och Carina hälsar                   Vår glada medarbetare Jelena 

  välkomna och ger lite information om kvällen                    bjuder på mat efter showen 
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      Personalen såg till att det alltid fanns dryck             Ing-Marie och Bror Säiner från Slättinge 

                  för dem som så önskade     tyckte att Lennie var jättebra 

    Susanne, Lennart, Marianne och Rolf hade en           Margareta, Sune och Lena tyckte Lennie var 

trevlig kväll och önskade mer miljöveckor i butiken         rolig och uppskattade provsmakningarna 

 Många gäster var väldigt nyfikna på vilka produkter våra leverantörer skulle visa denna gång, här är 

                                                           provsmakningarna i full gång 
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 Både Wijnjas Ost och Saltå Kvarn var populära montrar som hade många goda delikatesser att  

     bjuda på till förväntansfulla gäster 

   Vår glada serveringspersonal Sissi, Jelena,                 Ilona och Ingegerd delade ut Kungens 

 Johan och Jennifer tackar för en trevlig kväll             presentkassar till alla kunder vid hemgång 
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Kommentarer om Kundkvällen 
 

 

Man blir glad och upplyft när man kommer till Hangaren och möts av glada människor och glas med 

god dricka. Lennie Norman, vilken fantastisk artist han är! Glädjen bara stiger, när man sedan 

kommer in i nästa sal och möter ett dukat bord med god mat och dryck, kan det bli bättre? Ja, när 

man sedan får gå runt och smaka på alla godsaker som bjuds, man blir bara lycklig. Att man sedan 

som avsked på kvällen bjuds på en stor kasse med många godsaker ja, det är som rena julafton och 

man önskar att detta inte är sista gången vi får träffas på detta sätt. Varma hälsningar och varmt tack 

för att vi fått vara med. 

- Gunvor och Signar Ahlström 

 

Stort tack till ICA Kvantum Kungens Kurva med dess personal, leverantörer samt inte minst Lennie 

Normans stå-upp-komik, för en minnesvärd kväll. Vi närvarande kunder njöt av såväl välkomstdrink, 

underhållning som god buffé med dryckjom. Att vi erhöll matkasse vid hemgång gjorde kvällen ännu 

mer minnesvärd. Tack Carl-Johan, Carina med personal. 

- Angela och Reine Skatt 

 

Hej och tusen tack för en fantastisk kväll på Hangaren i Alby. En enormt påkostad och välarrangerad 

tillställning med en makalöst rolig stå-uppare – Lennie Norman. Vi har inte skrattat så mycket på 

jättelänge. Därefter välsmakande buffé med tillbehör, väldigt generöst. Gott om smakprover och 

trevligt att få träffa delar av era leverantörer. Och inte nog med ovanstående utan en stor 

”godispåse” att ta med hem. Ett arrangemang med toppbetyg och en eloge till värdparet med alla 

sina medarbetare. Vi kommer gärna åter. 

- Gunnel och Calle Melkerud 

 

Tack för en fantastisk kundkväll, vänligt bemötande, en timmes oavbrutet skratt med Lennie Norman, 

god mat och provsmakning av delikatesser från era leverantörer. Framför ett stort tack till er 

fantastiska personal som alltid är trevliga och hjälpsamma och tack för den fina matkassen. 

- Gun och Willard Ståhl 

 

Tack för en jättetrevlig kundkväll med bl. a. Lennie som var ett strå vassare än Babben. Mat och dryck 

från era leverantörer var mycket gott. Matkassen vi fick med oss var fina varor som uppskattades 

mycket och kommer till användning. Vi önskar chefer och personalen en bra fortsättning på våren och 

en skön sommar. 

- Ing-Marie och Bror Säiner 
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