
  

Från sjunkande skepp till vågad satsning! 

I kölvattnet från Covid-19 så ser entreprenören Björn Hammarskjöld, ägare av 
Bråvikslinjen och ICA-handlarna Rickard och Ann på ICA Supermarket Smedby, 
Norrköping, möjligheten att starta ett samarbete för att göra vardagen lite 
enklare för semesterfirare i skärgården och samtidigt skapa en ljusare framtid för 
Björns företag Bråvikslinjen. 

När Covid -19 svepte över Sverige och Norrköping så blev det rejäl utmaning för 
entreprenören Björn Hammarskjöld som såg sina två bolag Bråvikslinjen och SAVEA 
tappa nästan hela sin omsättning, detta precis efter han gjort stora investeringar i 
samband med sin satsning på både Skärgårdssafari samt båten Viskär. Tuffa tider ledde 
till att Björn en dag, klev in i ICA Supermarket Smedby och spontant erbjöd sig att hjälpa 
till i butiken. - Jag ville göra något som skingrade tankarna, säger Björn Hammarskjöld. 
Det initiativet har nu lett till ett kreativt samarbete mellan de båda företagen som nu tas 
till nästa nivå – Skärgårdsleveranser i Östgötska skärgården! 

Ett samarbete för att göra vardagen lite enklare för kunderna, även för de som vill 
stanna i stugan eller vid båten under sommaren. - Vi vill göra det enkelt för våra kunder 
att hålla avstånd och att kunna handla utan trängsel och köbildning, säger Rickard 
Johnson. 

ICA Supermarket Smedby har märkt av en extrem efterfrågan att handla mat på nätet 
sedan Covid -19. - På väldigt kort tid så fick vi blixtrekrytera 12 nya medarbetare för att 
klara av den ökade efterfrågan, säger Rickard som tillsammans med Ann driver ICA 
Supermarket Smedby.  

- Vi har satt som mål att inte sätta några maxbegränsningar i antal kunder som ska 
kunna handla hos oss och det har varit en utmaning men vi har klarat hitintills, säger 
Ann. - Med skärgårdsleveranserna blir det lite svårare att klara kapaciteten men vi ska 
göra vårt bästa, säger Rickard. Butiken har på kort tid blivit en av de ICA butiker i 
Sverige med högst andel försäljning online och sedan deras omfattande utbyggnad blev 
klar är de också den Supermarketbutik som ökar mest i Sverige. - Våra medarbetare har 
varit helt fantastiska i denna omställning, all eloge till dem, säger Rickard. 

- Vi märker att kunderna verkligen uppskattar vår butik på nätet, både att de kan hämta 
sin matvaror i vår drive thru men också att få hemlevererat. Nu vill vi se till att nya och 
gamla kunder också kan handla med avstånd via vår nätbutik även om de befinner sig i 
skärgården under sommaren. De kommer även kunna handla delikatesser från vår 
delidisk, Ragnars deli, det tror vi kommer bli väldigt uppskattat, säger Ann. 

Skärgårdsleveranserna kommer att ha premiär under midsommarveckan och pågå till 
vecka 31 och leveransområdet sträcker sig från Gränsö i norr till Gryt i söder.  

- Det blir hemester på riktigt då man inte ens behöver lämna den underbart vackra 
skärgårdsmiljön för att handla, säger Björn.  
 

Fakta Bråvikslinjen 



  

 Passagerarbåten m/s Viskär 98 passagerare – Reguljärtrafik i Bråviken samt evenemang, 
charter och julbord med mera. 

 RIB-gummibåten Humber 9 för 12 passagerare – Skärgårdssafari samt taxitrafik och 
charter. 

 Bråvikslinjen/Björns Båttransporter AB är ett helägt Dotterbolag till SAVEA NetPro 
Solutions AB. 

 www.bravikslinjen.se. Facebook: www.facebook.com/bravikslinjen Instagram: 
@bravikslinjen 

 

 

Fakta ICA Supermarket Smedby 

 Familjeföretag i tredje generationen som drivs av Rickard Johnson och Ann Nilsson. 

Sedan 1939 har de haft omtanke, service och kvalitet i fokus för sina kunder 

 ICA butik i Smedby, Norrköping som nyligen byggt ut och totalrenoverat butiken och 

skapat en butik med saluhallskänsla där Ragnars deli, uppkallat efter farfar Ragnar, är 

pricken över i:et 

 Drivit nätbutik i 6 år 

 Omsättning ca 85 miljoner 

 Antal superhjältar till medarbetare 39 st 

 www.icasmedby.se Facebook: facebook.com/ICASmedby Instagram: icasmedby 

 

Kontaktuppgifter 

Björn Hammarskjöld 

0703-383333 

info@bravikslinjen.se 

Rickard Johnson 

0703-740148 

rickard.johnson@supermarket.ica.se 
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