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Ännu en succé med Kungens Kundkväll! 

Tisdagen den 23 April 2013 höll ICA Kvantum i Kungens Kurva sin fjärde kundkväll. I år varvades 

god mat och dryck med en intressant, tänkvärd och rolig föreläsning av Nisse Simonson i temat 

Hjärnhandel. Hur vår hjärna fungerar och varför vi gör som vi gör. Att lära, roa och beröra. 

Med anledning av det växande intresset för 

våra kundkvällar så uppgraderade vi i år med 

ytterligare 60 platser i vår stora festlokal vid 

namn ”Hangaren” i Alby. I och med detta så 

ökade vi antalet tillgängliga biljetter till 560 st. 

Inbjudan skickades även denna gång ut till 

våra Diamantjaktkunder och det tog inte mer 

än två dagar tills det var slutsålt. Ännu ett år 

av fantastiskt gensvar vilket vi är väldigt 

tacksamma, stolta och glada för. 

Efter ett varmt välkomnande med drinkar och 

mingel intog Nisse Simonson scenen. Roliga 

anekdoter och samhällsreflektioner 

levererades med glimten i ögat och mycket 

skratt blev det. Festen fortsatte sedan med 

god mat från vår populära delikatessdisk. Till 

maten serverades vin och alkoholfria alter‐

nativ. Sedan bjöd vi på provsmakning av 

spännande och exklusiva varor från flera av 

våra bästa leverantörer. 

Nisse Simonson har arbetat som läkare i 40 år, med specialitet inom allmän kirurgi. Han har även randutbildning vid 
Akademiska sjukhuset i Uppsala i Neurokirurgi, Plastikkirurgi, Thoraxkirurgi och Kärlkirurgi.  
 

I början av 90-talet gjorde han ett 30 tal egna program i TV 4 och SVT1. De handlade om Sjuka genier och remarkabla 
händelser i medicinens historia. Alltifrån huvudskalleborrning till makthavares galenskap. Under 80- och 90-talet skrev 
han regelbundet krönikor och artiklar i Östersundsposten. Han har också, allt sedan första numret, regelbundet skrivit 
krönikor i tidningen Dagens Medicin. Föreläsandet började i skolan då han i realskolan talade om Louis Armstrong och 
på gymnasiet om John F. Kennedy. Av någon anledning hamnade Nisse kvar i detta och talade inför kollegor och 
sköterskor tills han överkom sin rädsla att stå inför folk. Det mera ”professionella” talandet började med att han åkte 
omkring och talade om medicinens historier vid olika läkarmöten, ofta arrangerade av läkemedelsföretag.  
På rekommendation av sin fru anmälde sig Nisse till Talarforum.  Han har nu åkt land och utrike runt minst 100 gånger 
per år och talat om hjärnan och hur den beter sig och fungerar. Nisse korades dessutom  till: ”Årets talare 2006.” 
  

Alltsedan skolåldern har Nisse haft förmågan att få folk att skratta runt sig. Mycket kan det bero på att han läst en hel del 
och kan muntligen hantera svenska språket på ett ofta ganska roligt sätt. Sen ser han väl ganska komisk ut som någon 
sa: ”Som resultatet av en parning mellan Göran Persson och Sune Mangs.” 

 

Carl‐Johan, Carina och all personal vill tacka våra kunder och 
samarbetspartners för ännu en jättetrevlig kväll. Vi längtar redan till 2014! 

Nisse Simonson 
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Några kundkommentarer om kvällen 

 

‐ ”Tack för en festlig‐trevlig‐god och rolig kväll!” Anette & Kurt Bergström 

 
‐ ”Hej båda initiativtagare till ICA KVANTUM KUNGENS KURVAS KUNDKVÄLL på Hangaren i 

tisdags. Ännu ett fantastiskt arrangemang för oss kunder med ett storslaget program allt från 

mottagandet med dryck av olika slag, en skicklig estradör. Olle Simonsson ‐ som lärde, roade 

och berörde oss kungligt därefter den efterföljande välsmakande buffén samt som avslutning 

avsmakning av produkter från flera av butikens leverantör sist men inte minst ‐ en stor kasse 

med ”godsaker” av olika slag att ta med hem ‐ mycket generöst. Stort tack för en jättetrevlig 

kväll och ett speciellt tack till all ICA‐personal som hjälpte till med all service under hela 

kvällen samt er omtanke om våra medmänniskor som har svårt att gå med reserverade 

parkettplatser framför scenen och nära bilparkering.” Gunnel & Kalle Melkerud 

 
‐ ”Tusen tack för en härlig Kundkväll! Givande och rolig föreläsning och massor av gott att 

mumsa på! Vilken personal ‐ först killarna på parkeringen som var så välkomnande och roliga 

och sen alla i Hangaren som verkligen bjöd på sig själva. Även intressant att prata med 

leverantörerna och får råd och tips! Vilken kasse som vi fick bära hem ‐ Super!” Birgitta & 

Christer Åhnström samt Maj & Ulf Carlberg. 

 
‐  ”Hej alla Kvantumare! Tack för den utomordentligt trevliga tisdagskvällen i er regi. Allt var 

toppenbra. Drinken, Nisse, den goda maten och alla smakprover. Och finalen med den 

innehållsrika kassen. Tackar gör” Bertil & Lise‐Lotte Nilsson 

 
‐ ”Hej! Vill tacka för en jätte trevlig kväll IGEN! Jag har varit med på alla fyra kund kvällarna. 

Det är alltid lika kul att se er. Alltid lika trevliga och hjälpsamma. Kul att även få se Carina och 

Carl‐Johan. Tack och hoppas på att få se er snart igen, Kram kram .” Lotta Almstedt 

 
‐ ”Stort tack för en fantastiskt fin, rolig och välordnad kundkväll! Och inte blev det sämre när vi 

packade upp påsarna när vi kom hem.” Familjen Palm 

 
‐ ”Tack för en proffsigt arrangerad Kundkväll! Otroligt bra planerad med all mat, all personal o 

duktiga leverantörer! Nisse Simonson är ju så intressant och rolig att lyssna på! Tack Carina 

och Carl‐Johan!!! ” Carin & Christer Sundbom 
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Swegro förbereder med smakprover inför 

festen med Kvantums kunder.  

 

Fontana kom med fyra trevliga säljare som 

dukade upp med bl a Halloumiburgare. 

 

Killarna från Old el Paso förbereder för att 

bjuda Kungens kunder på underbara 

mexikanska smaker. 

 

Lindt bjöd på god choklad hela kvällen. 

 

Varmt välkommen vill Polarbröd hälsa med ett 

nytt gott bröd. 
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Vår trevliga personal fanns alltid till hands för 

att hjälpa till med såväl stort som smått. 

 

Vår nya leverantör av Ekologiska produkter, 

Urtekram, fanns självklart på plats. 

 

Rydells Blommor visade upp fina buketter. 

 

Saltå Kvarn bjöd på läskande drycker. 

 

Nisse Simonson under sin roliga och tänkvärda 

föreläsning om hjärnan, som tidvis fyllde 

Hangaren med både skrattsalvor och 

applåder. 
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Nisse avtackas med en kram av ICA handlare 

Carina Söderberg och Carl‐Johan Ståhle. 

 

Efter showen bjöds det på egentillverkad mat 

från Kvantum‐köket. Jan Pettersson (vår f d 

butikschef) och Kenny Tessmar (till höger) 

tackade Carl‐Johan för ett fantastiskt 

arrangemang. ‐ Carpe diem, sa Kenny. 

 

Erik och Marie‐Louise Ödmark från Stuvsta var 

med för andra gången.  Nisses bästa var ”först 

tappar man namnet, sedan ansiktet, efter det 

glömmer man stänga gylfen och till sist att 

öppna den!”. 

 

Lennart och Gun Sax från Segeltorp hade 

kämpat för att ta sig till deras fjärde kund‐

kväll. Här i samspråk med Carina.   

 

Maud Salonius från Sätra pratar med Irma och 

Göran Starbring från Bredäng. ”Vi har varit 

med på alla kundkvällar. Här får vi skratta och 

det förlänger livet.” 

 

Jonas (chef Frukt & Grönt‐avd) flankeras av 

Sture och Inger Jansson från Segeltorp som 

varit med på två tidigare kundkvällar. ”Nisses 

föreläsning var toppen, underbar. Visste inte 

innan vem han var men humor hade han gott 

om. Vi har handlat på Kvantum i 12 år och 

trivs jättebra. Personalen är toppen!”. 


