Handlaren Daniel Özer och praktikanten Mahdi Rahimi på ICA Vallby fick ta emot blommor och ett varmt tack för sitt arbete från
områdeschef Allan Lundin och kvartersvärd Rodrigo Garcia, Mimer.
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Handlare och ungdomar snickrade,
plockade och stekte fram Årets
Hållbarhetspris
Västerås stad gav Årets Hållbarhetspris till ICA Vallby för ett engagerat
arbete med att integrera ungdomar i verksamheten och vända utanförskap till
gemenskap.
- Vi måste bry oss om varandra och hitta vägar tillsammans för att få
ungdomar att känna sig som en del av samhället. Om vi som kan inte bryr oss,
var ska de som känner sig utanför då ta vägen.., säger Daniel Özer, ICA Nära
Vallby.

ICA Nära i Vallby är ett föredöme inom ICA-världen när det gäller att jobba
med social hållbarhet. Butiken var till exempel först med ett hamburgeri i
butiken. Ett koncept som blivit centralt och som nu lanseras i allt fler ICAbutiker. Ett koncept där många ungdomar kan få sitt första jobb.
- Vi ser oss själva som en god vän som ställer upp och försöker hjälpa till med
det vi kan. När vi byggde om butiken som exempel valde vi att ta in 15
ungdomar som fick vara med och jobba i förnyelsen av affären. Som en följd
av det startade vi ett bemanningsföretag där vi nu har ca 30 ungdomar som
vi hjälper till att komma ut i arbetslivet. Givetvis tar vi själva hand om
praktikanter och anställer ungdomar som bor på Vallby, berättar Daniel Özer.
Fastighetsägare och aktiv samarbetspartner i stadsdelen Vallby är Bostads AB
Mimer.
- Vi uppskattar verkligen Daniel och ICA Vallby som hyresgäst och
samarbetspartner. Hans arbete och engagemang i området är viktigt och gör
verkligen skillnad. Därför ville vi gratulera Daniel till det fina priset, säger
Allan Lundin, områdeschef hos Mimer.
- Jag vill också säga att jag är imponerad av Mimers syn och arbete inom
social hållbarhet. Jag sitter i ICA:s styrelse och när vi diskuterar
fastighetsfrågor och jag jämför vilket samarbete vi har här på Vallby
uppskattar jag verkligen att ha Mimer som fastighetsägare, avslutar Daniel
Özer med.
Årets Hållbarhetspris delas ut av Västerås stad vid Guldstänk som är en stor
nätverksträff mellan näringsliv och offentlig verksamhet i Västerås. Nedan
finns den officiella motiveringen.
Den officiella motiveringen till Årets Hållbarhetspris 2017 - ICA Nära Vallby
Vinnaren av Årets Hållbarhetspris är ett strålande exempel på hur en hållbar
affärsstrategi kan ge positiva effekter på både affären och samhället. Deras
framgångsrika arbete och stora engagemang ger tydliga ringar på vattnet. De
är ett föredöme i Västerås och i hela sin bransch genom det sätt som de
hanterar några av samhällets just nu största utmaningar.

Mimer är en av Stockholm-Mälarregionens största hyresvärdar med ett brett
utbud av hyreslägenheter i Västerås. Vi erbjuder trygga, trivsamma bostäder
och ett bekymmersfritt boende med hög kvalitet utan ekonomisk risk. Det
skapar trivsel och harmoni och ger tid och utrymme för annat i livet. En bra

dag börjar hemma, brukar vi säga. Besök gärna vår webb www.mimer.nu
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