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Uppdrag och ansvarsfördelning
Det är styrelsen som har ansvaret för hållbarhets rapporten för år 2017 
och för att den är upprättad i enlighet med  årsredovisningslagen.

Granskningens inriktning och omfattning
Vår granskning har skett enligt FARs uttalande RevR 12  Revisorns 
yttrande om den lagstadgade hållbarhetsrapporten. Detta innebär 
att vår granskning av hållbarhetsrapporten har en annan inriktning 
och en väsentligt mindre omfattning  jämfört med den inriktning och 
 omfattning som en revision enligt International Standards on Auditing 
och god  revisionssed i Sverige har. Vi anser att denna granskning ger 
oss tillräcklig grund för vårt uttalande.

Uttalande
En hållbarhetsrapport har upprättats.

Borås den 18 juni 2018
Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB

Anders Bergman
Auktoriserad revisor

Revisorns yttrande avseende den lagstadgade hållbarhetsrapporten
Till bolagsstämman i Gekås AB, org.nr 556660-6991



Varför gör vi en 
hållbarhetsrapport? 
Allt vi gör påverkar vår omvärld. På Gekås tar vi ansvar genom att  arbeta 
 målmedvetet med att integrera CSR (Corporate Social Responsibility) i våra 
 affärer och i den dagliga verksamheten. Det görs både ur ett ekonomiskt, 
 miljömässigt och socialt perspektiv genom exempelvis förbättrade arbetsvillkor i 
 leverantörs fabrikerna, etikfrågor, förhållningssätt kring mänskliga rättigheter och 
miljöarbete. Vi vet att detta är en god affär som ger långsiktig lönsamhet – för alla.

Hos oss på Gekås är hållbarhet en viktig del av vårt  arbete – 
varje dag, året om. Det är ett samhällsengagemang där vi tar 
ansvar för de produkter vi säljer i varuhuset. Det gör vi bland 
annat genom att erbjuda ett sortiment som är  ekonomiskt, 
 miljömässigt och socialt hållbart. Vi arbetar för att skapa 
 trygghet hela vägen. Vårt CSR-arbete fokuserar bland annat 
på  förbättrade arbetsvillkor, etikfrågor, miljöarbete och 
mänskliga rättigheter.
 För att nu tydliggöra vårt arbete inom hållbarhet har vi 
valt att upprätta en hållbarhetsrapport med upplysningar 
om miljö, sociala förhållanden, medarbetare, respekt för 
 mänskliga rättigheter och motverkan av korruption. Vi 
rapporterar med GRI standards som bas, där vi utgår från 

standarden och lägger till de områden som är relevanta för 
Gekås verksamhet. Vi har låtit en extern revisor kontrollera 
rapporten utifrån det svenska  lagkravet. Rapporten visar hur 
Gekås AB arbetat med  hållbarhet under kalenderåret 2017. 
 Detta blir Gekås första hållbarhetsrapport och vi ser 
den som ett avstamp för att skapa ett bredare fokus på 
hållbarhets frågorna inom hela koncernen. Vi har i denna 
rapport valt att inte ta med alla dotterbolag inom Gekås 
AB utan endast de tre största bolagen, Gekås Ullared AB, 
Gekås Ullared Restaurang AB och Gekåsbyn Ullared AB. 
I  koncernen finns även ett fastighetsbestånd  bestående av 
både bostäder och verksamhetslokaler. Dessa kommer inte 
att hanteras i rapporten.
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Gekås 
hållbarhetsarbete
Gekås AB är en koncern med blicken riktad framåt. Vår 
strävan är alltid att bli 1 % bättre på allting vi gör. Det gäller 
såväl miljöarbete och hållbarhet som kundens upplevelse i 
varuhuset och medarbetarnas trivsel i vardagen. En grund-
murad affärsidé, ett ödmjukt förhållningssätt och kompro-
misslös kundfokus ligger till grund för Gekås framgång.

Vi har nu upprättat den första 
 hållbarhetsrapporten för Gekås  Ullared. 
På följande sidor hittar du bland annat 
information om  koncernens olika  delar, 
vårt HR-arbete och hur vi utvecklas 
inom hållbarhetsfrågor. Vi redogör även 
för olika  risker som finns kopplade till 
 verksamheten, och viktigast av allt – hur 
dessa risker hanteras.
 Gekås AB är sedan länge ett 
 framgångsrikt företag, vår tillväxt över 
tiden har ofta legat på tvåsiffriga tal under 
samma tak. Senaste åren har det varit en 
mer måttfull tillväxt och 2017 till och med 
någon procent ner för  första gången på 
54 verksamhetsår. I sitt sammanhang är 
detta inte så  underligt med tanke på Gekås 
stora tillväxt historiskt och hur  marknaden 
förändras, där E-handel blir en allt större 
andel av en marknad och bromsar upp 
i  tillväxt. Samtidigt har Gekås ett stort 
 investeringsprogram med mycket nytt som 
börjar bli färdigt under 2018 och når sin 
kulmen 2020. Totalt 15 000 m² mer  säljyta 
med nya spännande produkt områden. 
 Fortfarande är det så att 92 % av alla köp 
sker i fysisk detaljhandel. Det är därför än 
mer viktigt att vi håller fast vid vår affär-
sidé samtidigt som vi utvecklar shopping-
upplevelsen på plats i Ullared.
 Vi förbereder också för ett nytt 
 affärskoncept som går i drift våren 2019. 
Det är trädgårdsmöbler vi satsar stort på 
med ett showroom inne i varuhuset på drygt 
1 000 m². Försäljningen  kommer att ske på 
plats i varuhuset men all  leverans kom-
mer att ske till hemadressen. Det är Gekås 
 variant av webbshop där vi  kombinerar 
upp levelsen i Varuhuset med bekvämlig-
heten att få varorna hemskickade. 
 Vi satsar också på att bli mer synliga i 
den digitala världen med sociala medier, 
nyhetsbrev med produkt och pris som 

alldeles nytt och en helt ny 
hemsida.
 Under 2017 hade 
Gekås  förmånen att få 
två fina utmärkelser. 
Vi  nominerades till 
Stora Turism priset av 
Region Halland och utsågs 
till Sveriges starkaste varu märke 
av Evimetrix. Vi påbörjade också 
 byggnationen av ett helt nytt 
boendekoncept,  lägenheter 
med hotellstandard där alla 
 bekvämligheter ingår. Även 
en eventhall har färdigställts 
med plats för 300 personer. 
 Användningsområde blir allt från 
festmiddagar och event till mässor, 
konferenser och under hållning. 
Satsningen på att utveckla  Ullared 
som destination pågår  ständigt, just 
nu förbereder vi för byggande av 
ytterligare ett hotell i Ullared.
 Vi har investerat mycket för miljön 
i våra anläggningar med bland annat 
snabba skiften till  ledbelysning 
 överallt. Våra tjänste bilar och pool-
bilar är idag miljöklassade. Vi har 
 också investerat i  Vindkraft och i en 
större biogas anläggning. Allt för att 
 kompensera så vi kan säga oss driva en 
helt fossil befriad anläggning.
 Gekås har ingen officiell hållbarhets-
policy idag men tar i denna rapport 
 avstamp för koncernövergripande 
policy som skall bli färdigställd 
under 2018.

Boris Lennerhov
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Vårt varumärke

VISION

Världens bästa  
shoppingupplevelse

Gekås har idag en unik position på 
 marknaden. Varuhuset ligger på 
landsbygden, en bra bit från storstads-
regionerna, och vi jobbar varken med 
traditionell marknadsföring, lockpriser 
eller kampanjer. Ändå kommer nästan 
fem miljoner människor till Ullared varje 
år för att shoppa, bo och umgås. Detta 
är ett starkt utgångsläge som vi är 
måna om att förvalta väl. Och det gör vi 
genom att alltid utvecklas och  ständigt 
bli bättre på det vi gör. Vi lyssnar på 
kunderna och deras behov styr vår 
 utveckling framåt. Utbudet i  varuhuset, 
de låga priserna och fyndjakten är 
 grunden i vår verksamhet. Tillsam-
mans med mat, boende, aktiviteter och 
service skapar vi en shoppingupplevelse 
utöver det vanliga. Vi strävar alltid efter 
att  utveckla destinationen med nya, 
spännande attraktioner, samtidigt som 
vi arbetar för att bli en procent bättre 
på allt vi gör i vardagen. Lyckas vi med 
detta kommer vi leverera den bästa 
shoppingupplevelsen i hela världen. 

Våra kunder kommer till Gekås med en 
förväntan om att shoppa smart och göra 
en bra affär. De låga priserna gör att 
man både tjänar på att bunkra basvaror 
och kan unna sig det lilla extra i form av
spontanköp. Detta är grunden i Gekås 
filosofi och en förutsättning för att 
människor ska välja att handla här. 
 Utöver det som förväntas av oss har 
vi inom Gekås-koncernen även som 
mål att alla kunder lämnar Ullared med 
överträffade förväntningar. Vi finns här 
för kunden och varje möte är en chans 
att förbättra hens shoppingupplevelse. 
Varuhuset ska alltid erbjuda rätt varor 
till oslagbart rätt pris och medarbetarna 
ska alltid överträffa förväntan när det 
kommer till service, vänligt bemötande, 
snällhet, hjälpsamhet och trevlig tilltal.

Varuhuset är motorn i vår  verksamhet 
och reseanledningen som gör att nästan 
fem miljoner kunder besöker oss årligen. 
Gekås sortiment består av det som 
människor behöver i vardagen och vill 
ha för att sätta guldkant på tillvaron. 
Med detta som grund har vi byggt 
upp en  destination som ger besökarna 
mer än bara shopping. Tillsammans 
med mat, boende och aktiviteter som 
alla följer samma principer för kvalitet 
och  prissättning skapar vi den unika 
 upplevelse vi är kända för.
 Vi har sedan över 50 år tillbaka en 
 väldigt stark prisfilosofi och det är något 
vi aldrig tummar på. Gekås är lågpris, 
det är därför det är så roligt att  shoppa 
hos oss. Och att hela destinationen 
genomsyras av samma prisfilosofi är 
avgörande. I Ullared ska man kunna 
shoppa, bo, äta och umgås utan att det 
ska kosta skjortan.

UPPDRAG 

Att överträffa kundens 
 förväntningar 

AFFÄRSIDÉ

Vi säljer allt till hemmet  
som får plats i en bil till  

oslagbart låga priser
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Gekåsandan

KUNDFOKUS
Vi finns här för kunderna och har alltid deras bästa i 
fokus. Kundfokus genomsyrar både kundmöten och 

företagets  utveckling framåt.

HANDLINGSKRAFT
Vi ser vad som behöver göras och hugger i där det 
behövs. Bra initiativförmåga hos medarbetarna gör 

att enkla problem kan lösas snabbt på plats innan de 
växer till stora problem.

SVERIGES STARKASTE  
VARUMÄRKE 2017
Evimetrix har på Swedish Brand Award utsett Gekås  Ullared till det starkaste varumärket i 
Sverige och starkaste varumärket i kategorin Övrig handel. Gekås Ullared har alltid utvecklats 
och expanderat tack vare efterfrågan och önskemål från kunder. En stor  förändring som just 
nu pågår är Gekås breda satsning på övernattning-, restaurang- och barnkoncept för att öka 
kundnöjdheten och shoppingupplevelsen för hela familjen. 

Utmärkelsen baseras på  närmare 
100 000 omdömen från 6 500 
svenska konsumenter.

LAGANDA
På Gekås är vi ett stort och enat arbetslag som job-

bar mot samma mål. Vi hjälps åt över avdelningar och 
bolagsgränser och konkurrerar inte med varandra.

SUNT FÖRNUFT
Vi tar egna initiativ i det vardagliga arbetet 
och använder både kunskap och magkänsla 

för att fatta rätt beslut.

Vår företagskultur som ligger till grund för företagets framgång.
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Gekås historia i korthet

1967
Gekås växer och flyttar 
till nya, större lokaler i 
stationshuset i Ullared. 
Charterbussarna 
 börjar rulla till butiken 
i Ullared och ruljansen 
tar fart. Begreppet 
”busstanter” myntas.

1981
Den 11 november 
försätter Handels-
anställdas förbund 
Gekås i  blockad 
 sedan Göran 
 Karlsson vägrat 
teckna kollektivavtal. 
Medarbetarna tar 
Görans parti och 
nyheten fick stort 
medialt genom-
slag och lockade 
ännu fler kunder till 
Ullared.

2013
Gekås öppnar 
 Hotellet med  
115 rum. Detta är 
 Sveriges första 
 shoppinghotell 
och ligger endast 
250 meter från 
 varuhuset.

2015
Nya tv-serien  Ullared – Jakten på 
storsäljaren har premiär på Kanal 5. 
Jan Wallberg tar över som kon-
cern-VD efter Boris Lennerhov.

2016
Gekås omsätter för första 
gången över 5 miljarder. Det är 
även byggstart för den största 
utbyggnationen av varuhuset 
i  företagets historia. Samtidigt 
invigs ett nytt parkeringshus med 
500 platser och ny  infartsväg 
med rondell byggs från väg 153.

2017
Boris Lennerhov  återträder 
som  koncern-VD. Han 
 annonserar en  storsatsning 
på  trädgårdsmöbler i 
varuhuset och planerar för 
ytterligare ett hotellbygge.

1963 
Göran Karlsson 
öppnar Firma  Ge-kås 
 Manufaktur i en 
 källarlokal i Ullared. 
De första åren går 
försäljningen trögt och 
omsättningen ligger 
efter två år endast på 
80 000 kr.

1971
Butiken behöver ännu 
större lokaler och flyttar 
från stationshuset till 
den gamla kromfabriken 
snett över torget. Vi har 
kvar samma lokal idag, 
men den har byggts ut 
åtskilliga gånger.
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1995
Gekås nya ägare gjorde 
sin första stora investering 
och varuhuset växte med 
10 000 nya kvadratmeter. 
Gekås spränger detta år 
miljardvallen.

2000
Boris Lennerhov 

tillträder som VD 
och varuhuset byggs 

ut med ytterligare 
11 500 m².

2001
Gekås köper 
 campingen i 
 Ullared. Gekås 
kunder  övernattar 
på  campingen och 
behovet av att höja 
standarden ökar. 

2004
Thomas Karlsson och Torbjörn Bäck 
köper ut övriga fyra ägare och blir 
nu ensamma ägare till Gekås  Ullared. 
Varuhuset växer med 4 000 m² 
och avdelningarna Hästsport och 
 Belysning öppnar.

2009
Första avsnittet av 

tv-serien Ullared sänds 
på Kanal 5.

2010
Den 28 juni firas  invigningen 
av ytterligare 5 000 m² 
 butiks yta. I september öppnar 
 kundvagnsparkering på  
plan 2 och Kaffebaren och friser-
salongen Hår & Häpna på plan 3.

2011
Restaurangen öppnar 
på plan 3 i varuhuset 
och serverar  modern 
 husmanskost till 
 hungriga shoppare.

2012
Textilreturen, ett  samarbete 
mellan Gekås och Human 
Bridge, öppnar i Ullared. Gamla 
 textiler säljs eller återvinns och 
 förtjänsten går till biståndsarbete.

1991
Göran Karlsson säljer 
sitt företag till de sex 
anställda Thomas 
Karlsson, Torbjörn 
Bäck, Kent  Gustafsson, 
Håkan Jansson,  
Rolf Johansson och 
Kjell Andersson.

1998
Gekås bygger centrallagret 
Sönneräng på 7300 m².
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Gekås organisation

Styrelse
Gekås styrelse består av företagets VD och sex ledamöter, 
varav två är kvinnor. I styrelsen sitter:

Ulf Öjerklint, advokat
Boris Lennerhov, koncern-VD Gekås AB
Thomas Karlsson, ägare Gekås AB
Torbjörn Bäck, ägare Gekås AB
Izabela Nanneson, arbetstagarrepresentant
Karin Eriksson, arbetstagarrepresentant
Torbjörn L Johansson, hotelldirektör

Ledningsgrupp
Gekås ledningsgrupp består av ägare, VD för de olika 
bolagen samt avdelningschefer:

Boris Lennerhov, koncern-VD 
Thomas Karlsson, ägare 
Torbjörn Bäck, ägare 
Patric Jernberg, VD Gekås Ullared Restaurang AB
Sara Ståhle, VD Gekåsbyn Ullared AB
Joakim Petersson, vice VD Gekås Ullared
Christian Henriksson, varuhuschef
Linda Nilsson, inköpschef
Boris Carlsson, säkerhetschef
Niklas Frejd, logistikchef
Anna-Katarina Abrahamsson, HR-chef
Johan Armfelt, IT-chef
Martin Hedberg, projektledare
Hans Erik Wortmann, fastighetschef

Gekås AB är en icke börsnoterad företagskoncern, som ägs till lika delar av Torbjörn Bäck och Thomas Karlsson. Företaget 
grundades 1963 av Göran Karlsson, som sålde  varuhuset vidare till sex av sina medarbetare 1991. 2004 köpte Thomas och 
Torbjörn ut övriga  delägare och äger sedan dess företaget i sin helhet. Boris Lennerhov är VD för Gekås AB.
 Gekås AB är moderbolaget med huvudstyrelse. Dotterbolag är bland annat Varuhuset Gekås Ullared AB, Gekås Ullared 
Restaurang AB, Gekåsbyn Ullared AB, Glasögonfabriken och Gekås vindkraft AB. 

Ekonomi, IT, Personal, Marknad, 
Fastighet, Säkerhet

Gekås AB

Gekås Ullared 
 Restaurang AB

Gekåsbyn 
Ullared AB

Gekås Ullared AB 
Varuhuset

Glasögonfabriken
Gekås

vindkraft AB

 2016 2017
 Antal Andel Antal  Andel
 anställda* kvinnor anställda* kvinnor
Gekås AB 1 0,0% 1 0,0%
Gekås Ullared AB 735 65,2% 740 62,0%
Restaurangen 94 75,5% 105 66,7%
Gekåsbyn 59 79,7% 55 83,6%
Glasögonfabriken - - 12 75,0%

Omsättning 2016 2017
Gekås Koncern 4291565 4263013
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Intressenter och 
 väsentlighetsanalys
Gekås har flertalet intressenter och vi interagerar med våra intressenter på olika 
sätt. För att precisera vilka våra viktigaste intressenter är har möten hållits med 
de olika delarna inom koncernen. Utifrån dessa möten har också de väsentligheter 
som Gekås har inom hållbarhetsarbete valts ut. För att få mer information om 
hur våra intressenter ser på Gekås hållbarhetsarbete, och vilka områden de anser 
vara de viktigaste framöver, kommer vi att genomföra intressentdialoger med 
de viktigaste intressenterna. En uppstart i form av dialog med våra medarbetare 
utförs under 2018. Resultat av dialogen kommer att presenteras i rapporten som 
släpps 2019.

Besökaren är en 
av de viktigaste 
 intressenterna som 
Gekås har.

Gekås intressenter:

Kunder/besökare
Besökaren är en av de viktigaste 
intressenterna som Gekås har. 
Besökaren är den som handlar, äter 
och bor hos oss och vi är väldigt 
måna om att veta vad de tycker 
och hur de utvecklas.

Ägare
Gekås ägare är en betydelsefull 
del av företaget. De är delaktiga i 
den dagliga verksamheten på ett 
mycket aktivt sätt vilket gör att de 
har kunskap om hela värdekedjan.

Styrelse
Styrelsen har det största  inflytandet 
på hur Gekås ska utvecklas  framåt 
och tillsammans med ägarna 
 påverka koncernens fortlevnad.

Medarbetare
Vi har många medarbetare på 
Gekås och deras inverkan på 
företaget är en viktig del. Det är en 
stor variation i antalet medarbetare 
över året, där ca 1000 är tillsvidare-
anställda och 800 är säsongs-
anställda. Det är därför viktigt att 
ha en kontinuerligt bra dialog med 
alla.

Leverantörer
Gekås har en stor mängd leverantörer 
som på olika sätt levererar både varor 
och tjänster till koncernen. Vi arbetar för 
att ha långsiktiga relationer med våra 
leverantörer för att kunna få den bästa 
relationen oss emellan.

Myndigheter
Gekås har kontakt med många olika 
myndigheter, allt från lokala och kom-
munala till statliga instanser. En dialog 
med våra myndigheter är av största vikt 
för att kunna driva företaget och utveck-
las tillsammans med vårt samhälle.
 
Intresseorganisationer
Gekås har dialog med olika intresse-
organisationer och har även samarbeten 
med bland annat Human Bridge och 
SOS Barnbyar.

Medlemsorganisationer
Gekås är medlem i flertalet medlems-
organisationer, för olika delar i koncern-
en. Några av dessa är Green Key, Visita, 
Svenskt näringsliv, Sydsvenska Handels-
kammaren, SCR Camping – camping-
förening och Kemikaliegruppen med 
flera.

Fackliga organisationer
Vi har i dagsläget avtal med Unionen, 
HRF (Hotell och restauranganställdas 
förbund), Handels.
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Väsentligheter
Utifrån våra intressenter har vi genomfört en mindre 
workshop för att hitta Gekås viktigaste områden där 
 hållbarhet är en viktig del. De risker som finns  kopplade till 
dessa områden är viktiga att eliminera och kunna sätta in 
åtgärder för. De  områden som kom fram under workshopen 

har vi valt att benämna som våra västenlighetsområden. Vi 
har valt att dela upp väsentlighetsområdena i miljö, ekonomi 
och socialt ansvar. Detta ger oss en bättre översikt på vilka 
områden som är mest relevanta för både våra intressenter 
och oss själva.

Påverkan på vår miljö

MILJÖ

Påverkan på vår ekonomiska hållbarhet

EKONOMI

Påverkan på vår sociala hållbarhet

SOCIALT ANSVAR

Produktkvalitet – kemikalier och innehåll

Miljömärkningar av produkter

Energi

Sopor – återvinning

Återbruk

Närområdets påverkan (miljö/utseende)

Interna transporter och drivmedel

Produktkvalitet – hållbarhet

Pris på produkter

Sortiment - antal varianter av produkter

Tillverkningsland

Förpackning och optimering av denna

Leverantörernas arbetsmiljö

Produktkompetens hos personal – utbildning

Arbetsmiljö - hälsa, jämställdhet, transparens & arbetsplats

Korruption – lagkrav

Att skadliga ämnen läcker vid tillverkningen eller  
då produkten kastas

Ingen direkt risk

Att energiförbrukningen går över till icke förnybara källor

Att produkter och produktionsspill från Gekås går till deponi

Ingen direkt risk

Att närområdet nedsmutsas och förorenas

Att transporten av varan har en stor påverkan på miljön

Att produkten inte håller, utan måste bytas ut

Att prisbilden blir för hög och kunder slutar handla hos oss

Att kunderna inte är nöjda med utbudet och inte återkommer

Att tillverknings- och transportkostnader blir för höga, vilket 
leder till för höga produktpriser

Att transportkostnader blir för höga, vilket leder till för höga 
produktpriser

Att det förekommer barnarbete eller tvångsarbete i någon 
form

Att vår personal inte vet något om produkter vilket leder till att 
kunder inte handlar hos oss

Att våra medarbetare inte trivs och slutar

Att vi genom korruption skapar felaktiga leverantörs-
förhållanden och inte ser till konsumentens bästa

Väsentlig risk

Väsentlig risk

Väsentlig risk
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Genom vår IFL - Instruktion för leverantör

Erbjuda konsumenten bra alternativ

Välja energi enbart från förnybara källor

Återvinna största möjliga mängd

Skicka produkter till återanvändning - Textilreturen

Samarbeten med Naturvårdsverket och byggarbetspartners

Genom att välja mer miljövänliga transporter och drivmedel

Genom vår IFL - Instruktion för leverantör

Ha en bra grundkunskap hos inköparna för att kunna  förhandla 
priser

Ha en bra grundkunskap hos inköparna för att kunna planera 
ett bra sortiment

Genom att sprida riskerna till olika leverantörer och 
 produktionsländer

Genom vår IFL - Instruktion för leverantör

Genom vår uppförandekod och inspektioner vi genomför

Genom interna utbildningar

Genom ett löpande arbete med arbetsmiljöfrågor och  
interna arbetsmiljöförbättringar

Genom vår etikpolicy och att utbilda våra medarbetare

Styrning

Styrning

Styrning

Intressentundersökning
De viktigaste av våra 

intressenter

Väsentlighetsundersökning
De områden där vi ser  
möjlighet att arbeta  

med hållbarhet

Intressentdialog
Gekås för dialog med de viktigaste av 

 intressenterna kring vilka  väsentligheter 
som är viktigast att arbeta med

Väsentlighetsurval
Resultatet av intressentdialogerna
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Gekås Ullared AB
Gekås Ullared är Sveriges populäraste besöksmål med närmare fem miljoner besökare per år. Shopping, boende, mat, 
 aktiviteter och evenemang till Gekåspriser skapar en shoppingupplevelse utöver det vanliga. Mycket har hänt sedan starten 
på 1960-talet men historien lever vidare och du kan nu precis som då vara säker på att du hittar varor till låga priser – alla 
dagar, året om. Grunden i shoppingupplevelsen är att vi har en bra och planerad organisation som förser varuhuset, hotellet, 
campingen och restaurangerna med varor och tjänster som våra kunder får tillgång till. 

Inköp Tillverkning  Transport Försäljning Återvinning

VÄRDEKEDJA
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Inköp

Den del av våra produkter där vi själva står för produkt-
utveckling och framtagning av design, förekommer främst 
inom konfektion. Inköpsarbetet fördelas på många olika 
arbetsuppgifter som återkommer löpande, antingen per år 
eller per säsong. På Gekås har vi många olika produkter som 
köps in av våra inköpare och sättet att köpa in skiljer sig inte 
så mycket även om produkterna gör det.

Gekås organisation för inköp, drift och logistik ser till att 
 varor köps in, kommer hit och placeras ut på  hyllorna 
i varuhuset. Vår inköpsavdelning sköter inköpen från 
 kontoret i Ullared. Vi gör våra inköp via både agenter 
och importörer, samt via direktkontakt med tillverkare. 
 Inköps organisationen har två huvudområden, konfektion 
och special, med en gemensam ansvarig inköpschef. Här 
arbetar 25 inköpare och nästan lika många inköpsassistenter 
och direktriser.

Konfektion
Dam: 4 inköpare, 2 assistenter, 1 direktris
Herr: 2 inköpare, 1 assistent, ½ direktris
Barn: 3 inköpare, 3 assistenter, ½ direktris
Underkläder/nattkläder: 1 inköpare, 1 assistent
Väskor: 1 inköpare

Marknadsanalys
Inköpen startar med marknadsanalys, 
 inspiration och trendarbete. Detta görs 
 genom att inköparna åker på mässor, 
 inspirationsresor samt besöker olika butiker 
inom sitt produktområde. 

Leverantörsbesök
Inköparen träffar sedan leverantörerna 
 antingen genom att de kommer till Ullared 
eller genom att inköparen besöker leveran-
törerna. Leverantörsbesök görs både inom 
Sverige och i Europa och övriga världen.

Provhantering
Om prover beställs vid orderläggningen så 
kommer dessa till Gekås inköpsavdelning 
där de ses över av Gekås inköpare, ibland 
 tillsammans med assistenterna och direktri-
serna. De bestämmer om det ska göras några 
förändringar på utseendet av produkten.

Försäljningsuppföljning
Uppföljning av försäljningen görs  löpande 
av våra  inköpare som tillsammans med 
 driftens personal går igenom det vi säljer till 
 kunderna.

Budgetarbete
En inköpsbudget sätts för varje inköps område 
och denna förankras med inköps chefen. 
Kollektionsplanering görs och man ser över 
vilken typ av produkter som ska köpas in för 
kommande säsong.

Orderläggning
Kollektionen och urvalet av produkter 
 planeras  ytterligare och sedan är det dags för 
orderläggning. Denna görs av inköparen men 
också av  inköpsassistenten.

Leverans
Varorna levereras sedan till Gekås. Inköps-
assistenterna bekräftar mottagandet via vårt 
interna system.

Reklamationshantering
Om en kund skulle vara missnöjd med sin vara 
så har de möjlighet att reklamera denna och 
detta hanteras av vår reklamationsavdelning. 
De tar emot alla kundärenden och löser de 
flesta av ärendena direkt med kunden.

Special
Till hemmet: 2 inköpare, 1 ½ assistenter
Hemtextil: 1 inköpare, 1 assistent
Leksaker: 1 inköpare, ½ assistent
Elektronik: 2 inköpare, 1 assistent
Skönhet/bijouterier: 1 inköpare, ½ assistent
Kem/kropps- och hårvård: 1 inköpare, ½ assistent
Baby/växter: 1 inköpare, ½ assistent
Livsmedel: 1 inköpare, 1 assistent
Lampor/mattor: 1 inköpare, ½ assistent
Hobby & Fritid: 2 inköpare, 1 assistent
Husdjur & hästsport: 1 inköpare, 1 assistent
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Tillverkning
Gekås Ullared AB har ingen egen 
 produktion av varor. Allt sourcas och 
köps in via leverantörer och agenter. 
Mycket av det som köps in är redan 
 existerande varumärken och större 
 delen av varorna köps via svenska 
agenter som hanterar framtagning 
av produkt, produktion och leverans 
till Ullared. För en mindre del av 
våra  varor står Gekås Ullared AB för 
transport och import. Våra största 
tillverkningsländer är Kina, Indien och 
Bangladesh.

Produktsäkerhet
Gekås Ullared är ett företag med ett 
stort antal produkter. För att vi ska 
kunna hantera alla produkter krävs 
mycket av vår egen personal men 
också av våra leverantörer. För att 
underlätta för våra leverantörer så har 
vi skapat en Instruktion för leveran-
tör – IFL. Detta dokument innehåller 
alla de delar som vi anser är relevanta 
för att kunna säkerställa produkterna 
 samtidigt som det ska underlätta för 
oss att ta emot och hantera produk-
terna på vårt  centrallager och i vårt 
varuhus. IFL:en är ett omfattande 
dokument med instruktioner om allt 
från betalnings- och fakturerings-
information,  uppförandekod, pro-
duktspecifika instruktioner och 
förpacknings ins truktioner till leve-
ransen. Varje avdelning har ett eget 
kapitel där det beskrivs hur olika delar 
i processen ska göras, exempelvis hur 
man ska fast ställa måtten på ett par 
byxor, vilka krav vi har på färghärdig-
het, hur förpackningarna får se ut och 
hur  produkterna ska packas på pall.

Produktkvalitet
Kvaliteten på våra produkter är mycket 
viktig för oss. Att kunna sälja bra 
produkter till ett bra pris ingår i våra 
grundläggande principer. I och med 
att vi arbetar med många olika typer 
av produkter och leverantörer så finns 
det många olika aspekter på kvalitet. 
För att säkerställa kvaliteten på våra 
produkter arbetar vi med självtester av 

produkterna och med att  kontrollera 
och säkerställa externa tester och 
 certifikat som utfärdats för dem. Vi 
ser till att alla produktkrav följs bland 
 annat genom CE-märkningar eller 
andra testkrav.

Kemikalier
När det kommer till kemikalier i en 
vara begär vi in säkerhetsdatablad 
om detta är relevant för en specifik 
vara. Vi har också en tydlig hållning 
till  innehåll av olika ämnen i våra 
 produkter. REACH är den centrala 
europeiska lagstiftningen som hanterar 
kemi kalier i varor. Självklart måste 
alla våra  leverantörer följa REACH 
och detta kontrolleras genom tester 
som  genomförs av våra leverantörer 
och presenteras för oss i testrapporter, 
 certifikat och CE-märkningar. Andra 
relevanta lagstiftningar som gäller 
är bland annat ROHS och leksaks-
direktivet.

Instruktioner
I de instruktioner som går ut till 
alla leverantörer ingår även olika 
mått listor, specifikationer  gällande 
 detaljer och märkningar som vi vill 
att våra  leverantörer ska följa. Vi 
har även  tydliga anvisningar för 
pack instruktioner för våra olika 
 produktområden.

Mänskliga rättigheter
Som många andra företag bland 
 dagens återförsäljare har även Gekås 
en egen uppförandekod. Denna baseras 
på ILO och FN:s globala konvention 
om mänskliga rättigheter. Alla våra 
 leverantörer får uppförandekoden 
till sig via vår IFL. För att bekräfta 
att den efterföljs och veta att våra 
varor till verkas under sjysta för-
hållanden genomför vi fabriksbesök, 
både på egen hand men även via 
externa  tredjepartsföretag. Vi har 
tillsammans med en extern part tagit 
fram en  basutvärdering för alla våra 
 leverantörer och uppföljningen med 
hjälp av denna har påbörjats. Under 

2017 genomfördes ett antal fabriks-
besök där basutvärderingen  användes. 
Vi startar med att genomföra en risk-
bedömning av leverantören utifrån typ 
av produkt, produktionsland och volym 
och bedömer hur vi ska arbeta vida-
re för att både öka vår egen  kunskap 
men även leverantörens kunskap 
inom områdena som innefattas av 
 uppförandekoden.

Miljömärkningar
Gekås Ullared AB kan idag erbjuda 
olika produkter med miljö märkningar, 
bland annat KRAV, EU-blomman och 
GOTS där produkterna är märkta 
av tredjepartsföretag. Dessa miljö-
märkningar förekommer inom 
livsmedel, rengöringsmedel, hudvårds-
produkter, konfektion och hemtextil. 
En större satsning inom konfektion 
kommer hösten 2018 då ett helt 
 produktsortiment tillverkas i ekologisk 
bomull med GOTS-certifikat. 

Läs gärna mer om GOTS på 
www.global-standard.org/

Gekås uppförandekod
Gekås har sedan 2006 haft en 
 uppförandekod som alla våra leveran-
törer får tar del av.  Uppförandekoden 
innehåller flera olika delar:

Tvångsarbete får inte förekomma

Barnarbete är förbjudet

Ingen diskriminering får förekomma

Alla ska ha rätt att organisera sig 
fackligt

Alla ska ha en bra arbetsmiljö 
 relaterat till hälsa och säkerhet

Alla ska ha goda anställningsvillkor 
och rätt till skriftligt kontrakt

En handlingsplan för eventuella 
olyckor ska finnas

Motverkan av korruption och mutor

16 GEKÅS ULLARED | Hållbarhetsrapport 2017



Transport
Transporter är en viktig del i det 
 varuutbud som vi erbjuder våra 
 kunder. För de varor vi själva 
 importerar kan vi styra valet av 
transport medan vi inte har lika stor 
påverkan på transportval då vi köper av 
en svensk återförsäljare/agent. Vi har 
valt att dela upp begreppet transport 
i två delar, en extern del och en intern 
del. Den externa delen rör transporten 
för alla varor som vi själva importerar, 
det vill säga alla varor där vi själva står 
för transporten. Den interna delen rör 
de transporter som sker mellan vårt 
centrallager Sönneräng och varuhuset.

Externa transporter
När det kommer till våra  externa 
 transporter väljer vi i första hand 
båt för långväga transporer. 
Och sedan lastbilstransport från 
 hamnarna i Halmstad eller Göteborg. 
 Lastbilstransporterna sker med en 
lokal speditör som levererar till vårt 
centrallager Sönneräng.
 För en del av de produkter som 
 kommer till oss har vi stött på problem 
då det kommer till för packningarna. 
Detta har lett till att vi startat ett 
internt projekt för förpackningar då 
kvaliteten på en del av de kartonger 
som kommer till oss varit väldigt låg. 
Detta har påverkat oss på ett negativt 
sätt då vi varit tvungna att packa om 
 produkter på Sönneräng för att de 
ska kunna placeras i vårt  automatiska 
kranlager. Detta har varit både 
 tidskrävande och kostsamt. Vi har även 
haft kontakt med leverantörer gällande 
märkningen av kartongerna, då det 
inte har t.ex. angetts antal eller färg på 
produkterna i kartongerna.

Interna transporter
Alla interna transporter sker med 
egna trailers. Dessa packas vid vårt 
 centrallager och körs till varuhuset. 
Under högsäsong kommer en ny trailer 
för avlastning var 10:e minut. Vi är 
noga med att ha en bra fyllnadsgrad 
när vi packar i våra egna trailers. Det 
är alltid en avvägning mellan att kunna 

lasta så mycket som möjligt samtidigt 
som det måste vara lättarbetat för de 
som lastar i och ur trailern. 
 Lastbilarna som kör varorna 
drivs av miljödiesel, men vi över-
väger att  övergå helt till HVO efter 
den  utvärdering som genomförs 
 tillsammans med tillverkaren av 
 bilarna. Vi har i dagsläget 5  portar 
vid varuhuset, där vi kan ta emot 
och lasta av containers från antingen 
vårt eget centrallager eller direkt från 
 leverantören. I och med vår utbygg-
nation så kommer antalet portar att 
utökas till 8 stycken.
 Alla tjänstebilar inom företaget är 
el-hybrider, biogasbilar eller miljö-
dieselbilar och det finns möjlighet 
att ladda sin bil både på personal-
parkeringen och på kund parkeringen. 
En biogasstation finns tillgänglig vid 
incheckningen till  campingen.
 Vi har också egna servicebilar som 
kör inom Ullared med service personal, 
som vaktmästare, städpersonal 
etc. Dessa bilar är mindre eldrivna 
 skåpbilar.

Sönneräng
Sedan 1998 har Gekås ett eget externt 
centrallager i Ullared. Idag är ytan är 
på 50 000 m² och antalet pallplatser 
ligger på drygt 50 000 st. Av allt gods 
som anländer till Sönneräng är  
95 procent placerat på pall, övrigt 
kommer packat i container utan 
pall. När godset anländer så tas det 
emot i en av de 16 portar som idag 
används. Varje pall får en separat 
etikett, som innehåller information 
om  produkterna på pallen, som sedan 
 avgör var det ankomna godset ska 
placeras. Lagret har två  avdelningar 
som är helt automatiserade med 
robottruckar som kör pallarna till sina 
rätta platser. Detta gör att utrymmet 
i pallställen kan utnyttjas maximalt. 
Ungefär 60 procent av alla produkter 
placeras i de automatiska lagren. För 
varor som klassas som farliga på något 
sätt, t.ex. brandfarligt eller frätande, 
finns två specifika rum som har extra 

brandskydd, ett för vätskor och ett för 
aerosoler.
 I stort sett alla konfektionerade 
varor säljs på galge i varuhuset. När 
dessa kommer till centrallagret är de 
packade i kartong och ska då packas 
ur och hängas upp. Den tunga konfek-
tionen, så som ytterplagg och fleece, 
hängs på galge på Sönneräng och går 
genom en ångtunnel, som slätar ut 
plaggen,  innan de fraktas  hängande 
till  varuhusets lager. Alla övriga plagg 
packas upp och hängs på galge i 
 varuhusets lager. Alla varor passerar 
inte Sönneräng utan vissa går direkt till 
varuhusets lager. 

98,5%

1,5%

Fördelning mellan båt och flyg inom 
egna externa transporter.

Flyg

Båt
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Försäljning
Ända sedan Göran Karlsson startade Firma Ge-Kås 
 Manufaktur 1963 har grundtanken varit att allt som säljs i 
varuhuset ska vara ett fynd. I början skötte Göran alla inköp 
själv men idag har varuhuset vuxit och det krävs ett flertal 
inköpare och assistenter för att fylla hyllorna i det stora gula 
varuhuset. Varje dag anländer det lastbilar i en strid ström 
och det krävs en välstrukturerad logistik för att få allt att 
fungera. Driften ser till att hyllorna hela tiden är välfyllda. 
Shopping är reseanledningen för så gott som samtliga av 
våra besökare.
 Varuhusdriften, d.v.s. organisationen i varuhuset, är 
 indelad i tre stora grupper; Konfektion, Special och Kund-
service. Kundservice med sina medarbetare servar våra 
kunder på plats i varuhuset och sköter reception, kundtjänst, 
värd, varubyte och kassa. Till driften hör också hela logistik-
flödet.
 I och med att Gekås har en mängd olika varor som ska 
hanteras på olika sätt så är det viktigt med fasta rutiner. 
Vissa varor går till varuhusets eget lager medan andra 
placeras ut i butiken direkt. Det finns också en möjlighet att 
mellanlagra t.ex. aerosoler eller andra farliga varor i speciella 
containers som står i anslutning till varuhuset. Alla varorna 
packas upp löpande och placeras ut i butiken av den personal 
som jobbar i varuhuset.

Vi säljer allt till hemmet som får plats i en bil 
till oslagbart låga priser. 
Varuhuset är motorn i vår verksamhet och den anledningen 
som gör att nästan fem miljoner kunder besöker oss årligen. 
Gekås sortiment består av det som människor behöver i 
vardagen och vill ha för att sätta guldkant på tillvaron. Med 
detta som grund har vi byggt upp en destination som ger 
besökarna mer än bara shopping. Tillsammans med mat, 
boende och aktiviteter som alla följer samma principer för 
kvalitet och prissättning skapar vi den unika upplevelse vi är 
kända för.
 Att åka till Ullared är en upplevelse människor ser fram 
emot, hos oss är alla välkomna, alla är inkluderade och alla 
har råd. 

Alltid lägsta möjliga pris
Vi har sedan över 50 år tillbaka en väldigt stark prisfilosofi 
och det är något vi aldrig tummar på. Gekås är lågpris, det är 
därför det är så roligt att shoppa hos oss. När våra inköpare 
gör ett bra klipp kommer det alltid kunderna till godo genom 
oslagbart låga priser. Detta konsekventa arbete skapar tillit 
och gör att man litar på att det så gott som alltid är  billigast 
i Ullared. Även om man väljer att köpa en produkt för 
mycket pengar ska man veta att det är samma princip bakom 
prissättningen som för fryspåsar och plastfolie. Och hela 
 destinationen genomsyras av samma prisfilosofi.

Alltid bli bättre
En av grundpelarna för oss på Gekås Ullared är att  ständigt 
utvecklas och alltid bli bättre på det vi gör. Vi lyssnar på 
 kunderna och deras behov styr vår utveckling framåt. 
 Utbudet i varuhuset, de låga priserna och fyndjakten är 
grunden i vår verksamhet. Tillsammans med mat, boende, 
aktiviteter och service skapar vi en shoppingupplevelse 
 utöver det vanliga. Gekås ska alltid sträva efter att  utveckla 
destinationen med nya, spännande attraktioner. Och 
samtidigt arbeta för att bli en procent bättre på allt vi gör i 
vardagen. Lyckas vi med detta kommer vi leverera den bästa 
shoppingupplevelsen i hela världen.
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Säkerhet på Gekås
För att kunna erbjuda våra kunder ett helhetskoncept med 
allt från shopping till boende så måste våra kunder kunna 
känna sig säkra på alla sätt. De måste veta att de kan handla 
tryggt och vara skyddade mot allt från brand till stöld.

Risker som överfall, stöld och inbrott
Varuhuset täcker en stor yta och vi har produkter till ett 
högt värde, därför samarbetar vi med ett vaktbolag som 
hjälper oss med säkerhetsarbetet kring bland annat stölder, 
inbrott och andra olyckssituationer. Om en kund  behöver 
akut sjukvård så har vi alltid någon från vaktbolaget till-
gänglig för första hjälpen och ambulanslarmning. De 
 hjälper också till att lösa eventuella situationer som kan 
uppstå inom den övriga verksamheten, t.ex. i Gekåsbyn med 
stugor och  campingplats. Målsättningen med  uppdraget 
i sin helhet är att upprätthålla en hög servicenivå med 
skydd av  anläggningar och installationer samt att skapa en 
 välkomnande, levande, tillgänglig och trygg miljö för kunder, 
besökare och de som verkar i och utanför koncernen Gekås 
ABs samtliga fastigheter.

Interna rutiner – farliga varor och  
krishantering
Runt om i butiken har vi många produkter som kan vara 
brandfarliga. Hur dessa produkter ska hanteras är tydligt 
beskrivet i våra interna rutiner för hantering av  kemiska 
varor. Allt från säkerhetsdatablad med registrering av 
 transportkoder till transport och förvaring av varorna är 
beskrivet i denna rutin. All personal som kommer i kontakt 
med denna typ av varor ska genomgå tillbörlig utbildning. 
Vi har även en krisjour där det tydliggörs vem som ska 
 kontaktas om det skulle uppstå en akut situation såsom 
brand, överfall eller dödsfall.

För att våra kunder ska känna sig trygga med att handla 
så krävs ett säkert system för hantering av kontanter och 
betalkort. All hantering av kreditkort eller betalkort som sker 
på Gekås AB följer den lagstiftning som finns i dagsläget och 
dessutom följer vi kraven i PCI DSS (Payment Card Industry 
Data Security Standard).

Det lilla extra
Målet för alla oss som jobbar i 
Gekås-koncernen ska vara att  kunderna 
lämnar Ullared med överträffade 
förväntningar. Vi finns här för kunden 
och varje möte är en chans att  förbättra 
hens upplevelse. Service, vänligt 
 bemötande, hjälpsamhet och trevliga 
tilltal är oslagbart för att skapa en bra 
och varaktig relation.
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Återvinning
Vårt mål är att återvinna allt som går att återvinna. Idag har 
vi avtal med Stena som tar emot den större delen av vårt 
avfall, men vi försöker också att hitta lokala producenter som 
kan ta de sorterade fraktionerna och omvandla det till nya 
produkter.
 I och med att vi tar emot alla våra varor förpackade i 
 kartong eller plast så får vi stora mängder förpacknings-
avfall. Vi jobbar för att reducera dessa förpackningsmaterial 
i så stor utsträckning som möjligt men kan inte undgå det 
helt. Vi får en hel del plast som behöver slängas. Vi strävar 
efter att få vår egen personal och leverantörer att sortera 
plasten på rätt sätt. Vi försöker också att få våra leverantörer 
att packa i storpack istället för flera små förpackningar som 
sedan ska hanteras av våra medarbetare.

Materialåtervinning Vikt 2017
Wellpapp 3 000 ton
Metall 140 ton
Mjukplast 200 ton
Hårdplast 32 ton
Trä 150 ton
Tidningar o kontorspapper 45 ton
Batterier, ljuskällor, elektronikskrot 18 ton
Matavfall 469 ton
Textil 24 ton

Under en dag i varuhuset händer det att varor eller 
 förpackningar går sönder. Dessa produkter samlas in 
 löpande och går till något som vi valt att kalla kross-
hantering. Denna  sortering görs löpande under dagen 
och allt som fortfarande går att säljas, t.ex. ett lakan vars 
förpackning gått sönder men fortfarande är helt och rent, 
packas om och går ut till försäljning igen. Det som inte 
går att sälja på något sätt  registreras som kross och går till 
återvinning. Allt  sorteras i olika fraktioner som sedan samlas 
för att köras till  åter vinning. Det finns flera krosstationer i 
varuhuset som hanterar olika typer av återvinning, bland 
annat elektronik, textil och livmedel. 

Energiförbrukning
Gekås förbrukning av energi är idag totalt 20,5 GWh, varav 
butiken står för 13 GWh. Den energi som vi köper är till 100 
procent förnybar, vilket är ett medvetet val från Gekås sida. 
Gekås AB äger sedan 2014 1,5 styck vindkraftverk, som för 
Gekås beräknas ge 9 GWh. Vi äger även 15 procent av bio-
gasverket i Gödastorp, Falkenberg, där övriga ägare är E.on 
och Falkenbergs kommun. 
 För att reducera energiförbrukningen så använder vi oss 
bland annat av ventilationsåtervinning, med styrsystem 
som optimerar energiupptagningen och en energidirigent 
där man kan styra hur man vill att energiförbrukningen 
ska stängas ned eller startas upp successivt efter en viss 
 prioriteringsordning. Den energikartläggning som gjorts 
under 2017 visar på att vi har en god kontroll över vår 
 energianvändning. Vi har redan genomfört en rad åtgär-
der för att minska energianvändningen och kunna bli mer 
effektiva. 
 I dagsläget finns direktverkande el kvar i äldre byggnation, 
men efterhand som man bygger om och renoverar så ses 
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detta över och byts mot mer energisnåla alternativ.
  Gekås har närmare 100 ventilationsaggregat. Tidigare var 
de alltid påslagna men nu har en hel del av dem anpassats 
efter temperaturen och kundernas behov. Vi har ett mycket 
större behov av att kyla luften än att värma den, speciellt i 
 varuhuset. Under högsäsong så har vi energiförbruknings-
toppar på ungefär 3500 kW i timman, vilket resulterar i lika 
stor mängd energi per dag som två villors årsförbrukning. I 
varuhuset behövs ingen värme förrän det är 7-8 minusgrader 
ute på grund av den värme som alstras av människorna i 
lokalen. 
 Vi byter succesivt ut våra gamla kylmaskiner mot 
 kylvärmepumpar och i de senaste utbyggnadsetapperna 
har vi satsat på bergvärme/-kyla till varuhuset. Vi använder 
också bergvärme till en stor del av campingen.
 Belysningen står för ungefär 45 % (6 GWh) av de  totalt 
13 GWh som förbrukas i varuhusfastigheten per år. På 
lagret har vi börjat ersätta lysrör med LED i befintliga 
armaturer och det pågår ett projekt i butiken för att kunna 
använda LED-belysning även där. I vårt lekland, det nya 
 parkeringshuset och den nya utbyggnaden som är  under 
uppförande använder vi LED belysning för att kunna 
 reducera  energiförbrukningen. 
 I butiken tänder vi belysning i tre olika etapper där vi 
börjar med var tredje armatur. Vi har närvarobelysning 
på  kontorsdelarna och på centrallagret och en ny teknisk 
lösning används vid styrningen av belysningen för att kunna 
programmera specifika delar av belysningen.
 För att kunna öppna butiken måste alla nödutgångar vara 
upplåsta, detta markeras genom en liten lampa vid varje 
nödutgång, de öppna via en grön och de låsta via en röd 
 lampa. Om någon av nödutgångarna inte är upplåsta så går 
inte belysningen vid kassorna att tända.
 För att kunna erbjuda fler kunder möjligheten att ladda 
sina el-bilar på plats i Ullared så har vi i skrivande stund 
60 laddplatser i bruk. Vi kommer under kommande år ha 
som mål att till 2021 ha 260 laddplatser. Detta innebär att 

vi  tillsammans med Varbergs Energi behöver ta fram en 
utbyggnadsplan för elnätet i Ullared.

Vatten
Många miljoner kubikmeter vatten går åt på Gekås. För 
att minska vår vattenförbrukning så har vi installerat 
 rörelsevakt på blandarna på alla kundtoaletter, vilket gör att 
kranarna är beröringsfria och inte står och rinner i onödan.

Tjänstebilar
De tjänstebilar som finns inom företaget är miljöklassade. 
Det finns olika varianter av laddhybrider, biogasbilar och 
miljödieselbilar.

Påverkan på vårt närområde
Gekås har under de senaste åren byggts om och ut på många 
platser inom koncernen. Den åverkan vi gjort på miljön är 
utredd tillsammans med länsstyrelsen för att inte påverka 
naturen i området på ett negativt sätt. Detta på grund av 
att vårt varuhus är beläget invid Högvadsån, i ett så  kallat 
 Natura 2000-område. Vi verkar alltså i ett av cirka 4000 
områden i Sverige som av EU betecknas ha särskilt   
skydds- och bevarandevärde.

Fastighetsavdelningen
Med den utveckling som Gekås har genomgått de  senaste 
åren med utökningar och tillbyggnationer har även 
 underhållssidan ökat. Detta har gjort att vi idag har en 
avdelning som sköter underhåll av befintliga byggnader och 
uppföljning av nya byggnationer. Den avdelningen kallar 
vi Fastighetsavdelningen. Där jobbar 23 personer med att 
ta hand om allt från att skotta snö till att underhålla bygg-
projekt med justering av ventilation och energiförbrukning.
Gekås fastighetsavdelning är ansvariga för att hantera det 
avfall som vi skapar.

År 1971 flyttade Gekås från Ullareds gamla stationshus till 
den 900 m² stora kromfabriken Pemacs lokaler, tvärs över 
torget. Göran lät då skärma av halva lokalen för att und
vika en ödslig känsla. Idag har varuhuset en shoppingyta 
på 35 000 m² och när utbyggnationen är färdigställd, år 
2020, kommer den ha vuxit med ytterligare 15 000 m². 
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Gekåsbyn Ullared AB
För att kunna ta hand om våra kunder på bästa sätt vill vi 
kunna erbjuda dem möjlighet till övernattning. Detta gjorde 
att man 2001 köpte Ullareds camping. Redan från det att 
gästen planerar och bokar sitt rum, stuga eller campingplats 
till att de anländer för att shoppa hos oss kan vi följa och ser-
va dem. Vi anpassar och utvecklar ständigt boendet för våra 
shoppande gäster. Det som vi idag kallar för Gekåsbyn består 
av en tre-stjärnig camping, 300 stugor, hotell och motell.

Organisation
Gekåsbyn består av camping, stugby, motell och hotell. 
På Hotellet erbjuder vi konferens, frukostservering och 
 restaurang. Hotellets frukostservering och restaurang är en 
del av verksamheten i Gekås Restaurang AB. På campingen 
finns en cateringverksamhet som också tillhör Gekåsbyn. 
Vid högsäsong är det 140 medarbetare som servar våra 
 övernattande gäster.
 Gekåsbyns verksamhet är indelad i fem avdelningar: 
vaktmästeri, lokalvård, reception, bokning och kök. Kontor 
med drift, administration och bokningen ligger separerat 

från varuhuset vid stugbyn för att man lättare ska ha tillgång 
till sina områden och kunna underlätta ytterligare för våra 
gäster och de medarbetare som är anställda vid Gekåsbyn. 
Våra gäster checkar in och ut vid incheckningen. Här finns 
vår personal på plats för att hjälpa gästerna på diverse sätt. 

Green Key
Gekåsbyn och Hotellet har båda tilldelats 
den internationella miljömärkningen Green 
Key. I Gekåsbyn och på Hotellet strävar vi 
ständigt  efter att minska miljöpåverkan och 
förbättra det sociala ansvarstagandet. Green 
Key är en internationell miljö- och hållbarhets-
märkning som delas ut till logi-anläggningar och konferens-
verksamheter som på frivillig basis uppvisar miljöhänsyn 
och socialt ansvarstagande genom att uppfylla Green 
Keys strikta kriterier. Dessa omfattar 13 olika miljö- och 
 hållbarhetsområden. Bland annat ställs krav kring vatten- 
och energiförbrukning, avfall, tvätt och rengöring, livsmedel 
och socialt ansvarstagande.

VÄRDEKEDJA

Inköp Återvinning Transport/ 
Förvaring

Försäljning/
Service
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Gekåsbyns värdekedja
Det är många gäster som bor i våra anläggningar och det 
är av yttersta vikt att rätt saker finns på plats när gästerna 
anländer. Grunden till våra inköp för Gekåsbyn ligger i de 
förbrukningsmaterial som används i den dagliga driften. 
Planeringen för nya inköp startar på ledningsgruppsnivå 
där behoven ses över genom god planering och den tillväxt 

som genererats genom de utökningar som vi gjort de senaste 
åren, med renoveringar och nybyggnationer. En annan del i 
planeringen är att kunna förutsäga våra gästers efterfrågan 
på nya tjänster eller produkter. Efter att planeringen är gjord 
så delas ansvaret ut vidare till den avdelning som är mest 
lämpad att driva ärendet vidare.

SUCCÉ FÖR TJEJHELGEN

Tjejhelgen arrangerades första gången våren 2017 
och blev en omdelbar succé. Eventet arrangeras av 
 Gekåsbyn och är en fullspäckad helg där allt ingår. 
Två övernattningar i 2-4 bäddsrum på Hotellet inkl. 
frukost, mingelbuffé och bubbel på  ankomstdagen, 

tvårätters middag med dryck, modevisning med 
kläder från Gekås Ullared, underhållning och 

 överraskningar. Och självklart, massor av  
shoppingtid i  varuhuset!

Direkta och  
indirekta inköp
Gekåsbyn har två in-

köpsvägar, en direkt från 
 leverantörer och en annan via Gekås 
Ullared AB, själva varuhuset som 
ingår i samma koncern som Gekåsbyn 
Ullared AB.
 De direkta inköpen används främst 
för förbrukningsvaror. Något som är 
extra viktigt för oss i våra inköp är 
att förbrukningsvarorna vi köper har 
någon form av miljömärkning, t.ex. 
Svanen. I och med att vi har en Green 
Key-certifiering så medför detta att vi 
endast får använda oss av de miljö-
märkningar som de anser är god-
kända. Leverantörerna som används är 
 samma som varuhusets.
 När det kommer till de indirek-
ta inköpen så gäller det främst för 
husgeråd och hemelektronik till våra 
stugor. Dessa inköp har vi valt att 
göra via varuhuset, eftersom Gekås 
interna CSR-arbete ställer krav på 
våra  inköpare och leverantörer. Vi 
gör  sambeställningar med de order 
som läggs på den specifika produkten 
och detta levereras sedan direkt till 
Gekåsbyn.

Transport och  
förvaring
De transporter som behövs 

i samband med Gekås-
byns inköp synkas med varuhusets 
och  restaurangbolagets leveranser. 
Det förekommer inga leveranser till 
Gekåsbyn separat utan allt samkörs 
med övriga leveranser. Andra typer av 
interna transporter sker med eldrivna 
fordon och gäller främst transport av 
förbrukningsmaterial och personal. 
 Eftersom Gekåsbyn säljer tjänster 
har vi inga stora lager utan köper in 
 mindre partier, maximalt 1 pall per 
gång, som är lättare att hantera och 
förvara på Gekåsbyn. 

Försäljning och  
service
Vårt största försäljnings-

verktyg för övernattning 
är hemsidan, det vill säga bokning-
arna sker via internet. Givetvis har vi 
Campingbutiken och receptionerna 
där det förekommer viss försäljning av 
varor men fokus hos Gekåsbyn ligger 
på  service då vi är beroende av att 
våra gäster har en bra upplevelse hos 
oss då vi vill kunna erbjuda den bästa 
upplevelsen.

Återvinning
Allt avfall som genereras 
via Gekåsbyn sorteras och 

återvinns på samma sätt som 
varuhusets avfall. 
 Nytt för 2017 var att Gekåsbyns 
 gäster numer kan sortera sitt avfall i  
7 fraktioner, detta för att vi ska minska 
på det brännbara avfallet och kunna 
återvinna så stor andel av vårt avfall 
som möjligt.
 Textilier körs till Textilreturen. 
Upphittade saker som inte efterfrågas 
lämnas in hos second hand som drivs 
av Ullareds Idrottsklubb. Föremål som 
har ett större värde auktioneras bort i 
största möjliga mån.
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Gekås Ullared Restaurang AB
Hösten 2010 startade Gekås restaurangverksamhet inne i 
varuhuset. Genomsnittstiden för en shoppingrunda ligger på 
fem timmar och då kan både törst och hunger sätta käppar 
i hjulet för shoppingupplevelsen. Eftersom vårt mål alltid är 
att serva våra kunder och lyssna på deras behov bestämde 
vi oss för att starta servering inne i varuhuset. Nu är mat-
ställena i varuhuset en självklar del av upplevelsen.
 Från starten 2010 har Restaurangbolaget drivits i egen 
regi och har med de investeringar som gjorts kunnat utökas 
till att innefatta de restauranger som idag finns tillgängliga 
för alla våra kunder. Innan 2010 så fanns det endast kaffe-
automater tillgängliga i varuhuset.

Organisation
Vid högsäsong jobbar drygt 300 medarbetare med 
att serva våra kunder med allt ifrån frukost och fika 
till lättare lunchrätter, fingerfood och husmanskost. I 
restaurang bolaget arbetar de flesta av våra medarbetare 
ute i  restaurangerna. Restaurangbolaget delas upp i sex 
 olika  avdelningar: Restaurangen, Personalrestaurangen, 
 Kaffebaren, Sportbaren, Salladsbaren och Hotellet.  

I driftsledningen sitter Restaurangbolagets VD, driftschef, 
inköpare/säkerhetsansvarig och köksmästare. De  personerna 
sköter bland annat inköp, bemanning och arbetsledning 
tillsammans med arbetsledarna. De är ytterst ansvariga 
för det som sker inom restaurangverksamheterna. På varje 
 avdelning har respektive arbetsledare hjälp av skiftledare 
och kockar som sköter det dagliga arbetet och planerar 
 arbetet framåt för våra restaurangbiträden.

Under  högsäsong 
 serverar  Restaurangen 
en maträtt var fjärde 
 sekund .
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Inköp
När vi gör våra inköp 
startar vi med en planering 

där behovet av  produkter 
utvärderas. Vi kontrollerar även 
 leverantörens certifikat för miljö- och 
hållbarhetsarbete. Har vi möjlighet 
 köper vi närproducerat och när odlat. 
Alla inköp görs via olika svenska 
 grossister och leverantörer, vilket gör 
att vi inte själva importerar varor till 
någon av serveringarna. Vi följer alltid 
upp att leverantörerna har rätt tillstånd 
och certifikat för att kunna leverera 
livsmedel till restauranger i Sverige.

Transport
Vi försöker samla de flesta 
inköpen via så få leveran-

törer som möjligt och har en 
stor huvudleverantör där vi 

köper det mesta till våra serveringar. 
De transporter som sker för livsmedel 
görs främst via lastbil. Det är viktigt 
att varorna transporteras på rätt sätt 
speciellt då det gäller livsmedel som 
kyl- och frysvaror. 

Förvaring/ 
Tillverkning 
Vi strävar efter att inte 

ha mer på lager än vad vi 
kan göra av med på cirka fem 

dagar. Detta beror på att det är mycket 
färskvaror som har ”bäst-före”-datum. 
Det beror också på att vi inte har så 
mycket utrymme på våra avdelningar 
för att kunna lagra produkter under 
en längre tid. Vi försöker alltid hålla 
våra kalkyler så att alla portioner håller 
samma klass och storlek.

Försäljning/ 
Servering
För att kunna erbjuda 

fräsch och nylagad mat 
så tillverkar vi mindre mängder åt 
gången under de tider vi har öppet i 
våra  serveringar. Detta leder även till 
minskat matsvinn.

Återvinning
Källsortering är en själv-
klarhet för oss och detta 

görs på i stort sett allt. De 
matrester som genereras sorteras och 
mals i matkvarnen för vidare hantering 
och produktion av biogas. Plast, plåt, 
kartonger och andra förpackningar 
separeras och återvinns.

Restaurangbolagets värdekedja

Inköp  Transport Förvaring/
Tillverkning

Försäljning/ 
Servering

Återvinning

VÄRDEKEDJA

1,2 miljoner koppar 
kaffe dricks av Gekås 
besökare varje år.
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Ullared på TV
TV-serierna om Ullared har satt Gekås på kartan. 
 Fenomenet Ullared har växt med TV-seriernas tittar-
siffror. Idag har vi tre TV-serier med anknytning till Gekås 
Ullared. Det började med ”Ullared”, sedan följde ”En stark 
resa med Morgan och Ola-Conny” och ”Ullared – Jakten 
på storsäljaren”. Reality-serierna är ett samarbete mellan 
Kanal 5 och produktionsbolaget Strix Television.
 

Den första säsongen av ”Ullared” sändes hösten 2009 och 
blev då Kanal 5:s mest framgångsrika svenska program 
genom tiderna. Varje avsnitt sågs av i snitt en miljon 
personer. Premiäravsnittet hade 1 077 000 tittare, fler än 
någon annan svensk produktion på Kanal 5.
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Våra medarbetare
Det är allas vårt uppdrag att identifiera det lilla extra och leverera det till kunden. Det finns drygt 70 olika tjänster 
inom koncernen och allas strävan skall vara att överträffa kundens förväntan. Inköparna förhandlar fram lägsta 
möjliga priser, butikspersonalen hjälper till att hämta en vara på lagret och receptionen kanske kan ordna tidigare 
incheckning till boendet. I Restaurangen byter vi ärtor mot wokgrönsaker med ett leende och kassörskorna är 
alltid förstående när kontokortet krånglar. Alla är viktiga och alla är en del av kundens upplevelse!

Det här kan vi  
erbjuda dig

Gym och gruppträning
Träningsmöjlighet för alla

Inspiration
Föreläsningar, kurser och 
 temakvällar

Ny energi
Fysisk och mental återhämtning

Rehab
Anpassning och samordning  
efter behov

Mer kunskap
Utbildning i kost och hälsa

Det här arbetar  
vi för

Att främja hälsa
Projekt bland medarbetarna.

En bra arbetsmiljö
Fysiskt och psykosocialt

Att utvecklas i vårt arbete
Undersökningar och mätningar 
med syfte att bli bättre!

Att förebygga missbruk
Utbildning och råd
Stöd och hjälp

Personalhälsan – Det ska 
kännas bra att gå till jobbet
Vi vill att alla våra medarbetare ska 
trivas på jobbet och för att se till att alla 
har den bästa möjliga  förutsättningen 
för detta så erbjuder vi fler  olika 
 möjligheter till att förbättra sin 
 upplevelse på jobbet. 
 Vi har som hälsobefrämjande 
åtgärd valt att ge våra anställda 
olika  möjligheter till att förbättra sin 
 situation på arbetsplatsen, bland annat 
genom träning och fysisk hälsa samt 
hjälp och stöttning för den psyko sociala 
sidan om behov finns. Vi arbetar för att 
stärka de som har en ledande position 
hos Gekås genom flera olika utbildning-
ar och stöd i sitt sätt att vara ledare. 
Man måste våga ifrågasätta.
 Vi arbetar mycket med att följa upp 
signaler gällande den psykosociala 
hälsan hos våra medarbetare. Det 
ska finnas stöd att få om man vill ha 
hjälp och vi behöver se till att det finns 
förutsättningar för detta. Vi vill att 
våra medarbetare ska kunna vända sig 
till vem de vill, sin chef, rehab, sina 
 kollegor eller personalavdelningen 

för att vi i ett  tidigt skede ska kunna 
få  signaler och ha möjlighet att hjälpa 
till för att motverka den ohälsa som 
förekommer. Vi följer upp sjukfrån-
varo genom utredning av karensdagar 
och korttidsfrånvaro. Detta ger också 
en bild av vad som kan vara fel och 
 åtgärder kan sättas in i ett tidigt skede.
 Under 2016 började vi med ”tid för 
mig”-samtal, där vi erbjuder samtal 
upp till tre gånger per år hos terapeut 
eller beteendevetare till en reducerad 
kostnad. Samtalen kan handla om allt 
från karriärdrivning till personens 
psykosociala hälsa. 
 För att reducera den statiska 
 belastningen för de anställda så har vi 
infört rotation bland personalen i den 
dagliga driften i varuhuset. Vi har ett 
system för att byta arbetsuppgifter och 
arbetsrotation sker kontinuerligt. Man 
kan som anställd ansöka om hur man 
vill att rotationen ska föregå men det 
är för det mesta förutbestämt enligt 
ett specifikt schema. Arbetsrotationen 
sker kontinuerligt för att underlätta och 
minska risken för arbetsskador.
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Bättre hälsa hos våra 
 medarbetare
För att kunna följa resultatet av de 
åtgärder personalhälsan arbetat 
med kommer fortsättningsvis ett 
hälsobokslut tas fram med jämna 
 mellanrum. Hälsobokslutet innefattar 
hela  koncernen och visar de aktuella 
nyckeltal som är kopplade till personal. 

Hälsobokslutet för 2017 visar på en 
minskad sjukfrånvaro med  
12,6 procent, där långtidssjukdomarna 
minskade medan andelen karenstid 
och korttidssjuk ökade. Inkluderat 
i dessa siffor är även vård av barn. 
Fokus områdena för 2017 har varit 
SAM - Systematiskt arbetsmiljö arbete 
genom arbetsplatsbesök och ergonomi-
utbildning på plats på avdelningarna; 
organisatorisk och social arbetsmiljö 
för att främja en god arbetsmiljö; och 
ett projekt för att nå ut till de anställda 
som inte nås med sport, träning och 
motion. Det startades också upp en 
ledarutbildning inom den psykosociala 
arbetsmiljön under våren 2017.

Hälsa och säkerhet
Vid de tillfällen då en olycka  inträffar 
eller att ohälsa stöts på hanteras 
detta med en gång. En individuell 
 handlingsplan tas fram som sedan 
främst  hanteras av det skyddsombud 
som är närmast personen i fråga. I de 
fall en kund är inblandad i en olycka 
eller  liknande så hanteras detta också 
alltid av de skyddsombud vi har inom 
 koncernen. Det görs en tillbuds-
skrivning som sedan tas upp i samband 
med  nästa skyddskommittémöte. 
Dessa möten hålls fyra gånger per år 
och det är skyddskommittén som också 
ansvarar för att rapportera  eventuella 
tillbud till arbetsmiljöverket.
 Skyddsronder görs löpande i de 
olika bolagen och handlingsplaner för 
eventuella avvikelser skapas efter varje 
inspektion.
 Vi satsar mycket på utbildning och 
försöker se tidiga signaler och i de fall 
där missbruk förekommer så är detta 
mycket viktigt. Vi har en specifik policy 
som tar upp missbruk och vi kan på 
 förekommen anledning få personen i 
fråga att testas för exempelvis  alkohol. 
Vi har information runt om i våra 
 lokaler om missbruk som uppmuntrar 
till samtal med företagshälsovården 
kring detta.

Kompetensutveckling
Gekåsskolan är samlingsnamnet på 
alla de utbildningar vi erbjuder våra 
medarbetare inom koncernen. Allt 
ifrån vår webbaserade introduktion 
för alla nyanställda till ledarskapsut-
bildningar för alla våra ledare. Syftet 
med Gekåsskolan är att värna om 
våra värderingar och utveckla våra 
medarbetare. Genom koncernöver-
gripande utbildningar i olika nivåer 
skapas ett nätverkande mellan 
människor inom koncernen som 
i sin tur ger samsyn, delaktighet, 
 motivation, engagemang och trivsel 
bland medarbetarna. Medarbetarna 
känner yrkesstolthet som bidrar till 
arbetsglädje och ökad hälsa.
 Vi vill säkerställa goda arbets för-

hållanden, skapa delaktighet, motiva-
tion, engagemang och trivsel och även 
erbjuda goda utvecklingsmöjligheter 
inom alla bolag i koncernen.
 Alla nyanställda får en allmän 
introduktion, för att sedan gå vidare 
och lära känna sina kollegor och de 
rutiner som finns för varje avdelning. 
Alla medar betare får också en brand-
utbildning som repeteras vart tredje år. 
På medarbetarnivå handlar det även 
om fortbildning för den tjänst man har. 
Vi prioriterar intern rekrytering med 
en naturlig trappa som är individuellt 
utvecklad för varje medarbetare som 
vill utvecklas tillsammans med Gekås. 
Vi lägger stort fokus på att utveckla och 
stödja våra ledare så att de ska  känna 
sig trygga i sin chefsroll och ha de 
rätta verktygen för att möta eventuella 
 utmaningar de ställs inför.
 Vi arbetar alltid på att förbättra 
 kommunikationen med våra medar-
betare. För att nå ut till alla  arrangerar 
vi informationsträffar en gång per 
år med både interna och externa 
 föreläsare.

Gekås koncernen 2016 2017

Totalt antal anställda 2333 2351

Sjuktal 8,70% 7,35%

Träningspass (h) 7300 9400
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Personalförmåner
Som anställd på Gekås har man många 
olika former av förmåner. Vi har en 
personalrestaurang där man kan köpa 
allt från frukost, lunch och middag till 
bra priser och vi erbjuder rabatterade 
personalköp. Olika hälsobefrämjande 
aktiviteter finns också tillgängligt för de 
som så önskar.

Rekrytering
Vi arbetar årligen med rekrytering 
till våra olika verksamheter. Det är 
viktigt för oss att ha en mångfald bland 
våra anställda och därför har vi tagit 
fram tydliga riktlinjer som används 
vid  rekryteringen. Under högsäsong 
 dubblas personalen inom koncernen.

Fackliga organisationer
Gekås är anslutet till tre olika 
 kollektiv avtal. Alla som är anställda 
inom företaget täcks av dessa kollektiv-
avtal. Vi har bland annat Hallands 
 största Handels-klubb i varuhuset.

Etisk hållbarhet och  
korruption
Gekås strävar efter öppenhet både 
internt och externt när det gäller 
regelefterlevnad. Detta i syfte att skapa 
en långsiktighet och bygga ett än större 
förtroende för företaget.

Gekås har en etikpolicy som ligger 
till grund för detta arbete. Policyn 
inne fattar riktlinjer som behandlar 
 områden där det är nödvändigt för 
företaget att upprätta en hög etisk 
och moralisk standard. Företaget har 
genom denna policy och tillhörande 
riktlinjer tydliga och enhetliga regler 
för hantering av  intressekonflikter 
och jävssituationer som kan uppstå 
i verksamheten. I vår etiska policy 
hanterar vi regler kring gåvor, resor, 
representation och konferenser. För 
att alla medarbetare ska vara medvet-
na om det arbete vi gör inom anti- 
korruption så ingår dessa delar i vår 
utbildning för alla nyanställda, och det 
är även  inkluderat i våra ledarskaps-
utbildningar på olika nivåer.
 För att minska risken för korruption 
har vi valt att helt ta bort kontanthan-
teringen vid varubyte och minskat på 
kontanthantering i våra kassor genom 
att ha vissa kassor helt kontantfria.
Vi har under året haft ett fall  gällande 
korruption. Det upptäcktes att  varor 
tagits genom kassorna utan att 
 betalas. Ärendet polisanmäldes och 
när man under utredningen gick 
igenom filmer från kameraöver-
vakning som finns vid kassorna, kunde 
 ytterligare  anmälningar göras för andra 
 brotts tillfällen. Detta rubricerades 
som  trolöshet mot huvudman och åtal 

 väntar nu de anklagade. 
För att kunna undvika detta i  framtiden 
så har man sett över rutiner vid 
 kassorna samt den kameraövervakning 
som sker i varuhuset.

Mänskliga rättigheter
Gekås arbetar med mänskliga 
rättigheter på många plan. Vi har 
bland annat tydliga policys för 
 diskriminering, jämställdhet och 
kränkande särbehandling. Vi  arbetar 
också för att alla  medarbetare 
ska ha möjlighet att utvecklas 
med oss. Detta arbete utvecklas 
ständigt av vår  personalavdelning 
som även ansvarar för rekrytering 
och  kompetensutveckling för våra 
medarbetare.
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Samarbeten och sponsring
Textilreturen/Human Bridge
Textilreturen är en uppsamlingspunkt för uttjänta textilier 
som Gekås, tillsammans med Human Bridge, har upprättat. 
Här kan man lämna in gamla kläder, hemtextilier, skor, 
leksaker med mera som man inte längre vill använda. Allt 
sorteras och skickas som antingen bistånd till flyktingar eller 
andra människor med stort behov av hjälp eller till second 
hand för försäljning. All textil som på något sätt inte går 
att sälja eller användas längre inom Gekås AB skänks till 
 Textilreturen. www.gekas.se/nyheter/textilreturen/ 

SOS Barnbyar
Gekås har sedan 2009 haft ett samarbete med SOS Barnbyar 
där vi tillsammans har upprättat ett socialt center och en 
skola i Bogra, Bangladesh. Skolan har nu gått över i statens 
regi och Gekås har valt att bidra även till andra projekt och 
barnbyar som har behov i produktionsländer i Asien.  
www.sosbarnbyar.se

Hand-in-Hand
Under 2015 inleddes ett samarbete med Hand-in-Hand i 
 Indien. Gekås är med och stöttar projekt där kvinnor lyfts 
fram och får hjälp till att starta upp mindre företag och 
 kooperativ för att öka möjligheten till självförsörjning. 
www.handinhand.nu

Sponsring
Gekås stödjer flertalet olika föreningar och samman komster 
med olika typer av bidrag och sponsring. Vi är huvud-
sponsorer för Falkenbergs FF och Ullared IK. Vi stöttar även 
ett stort antal mindre föreningar med huvudinriktning mot 
barn och ungdomsaktiviteter i Ullareds närområde. 
www.gekas.se/om-oss/foretaget/sponsring/ 

STWI
Sweden Textil Water Initiative är ett företagsbaserat 
 samarbete för att reducera vattenförbrukningen och utsläpp i 
produktionsländer. Samarbetet startades 2010 och har sedan 
dess skapat riktlinjer och stödfunktioner för fabriker som har 
viljan att förändra sig. 
www.stwi.se

Kemikaliegruppen
Kemikaliegruppen är ett medlemsbaserat nätverk som 
hålls samman av Swerea IVF. Det är ett nätverk som lyfter 
 kemi kaliefrågan och de lagar och krav som finns för företag 
som importerar produkter till Sverige. 
www.kemikaliegruppen.se

Accord on Fire and Building Safety
Ett 5-årigt projekt som arbetar för att öka byggnads säker-
heten I Bangladesh. Gekås Ullared AB har varit delaktiga 
i projektet sedan 2015 och kommer att fortsätta arbetet i 
enlighet med det nya avtal som signerats för kommande år. 
http://bangladeshaccord.org/
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Besöksadress: Danska vägen 13, 311 85 Ullared, 
Telefon: 0346-375 00, kundservice@gekas.se, 

www.gekas.se

Vi på Gekås hoppas att denna  hållbarhets rapport har gett dig en bättre och  tydligare  översikt 
för hur Gekås arbetar med  hållbarhet.  Rapporten kommer att utvecklas och  uppdateras till 

nästa år då vi hoppas ha kommit ännu längre på vår väg mot en mer hållbar framtid.

Vi vill gärna att ni hör av er till oss med eventuella kommentarer eller frågor om vår 
hållbarhets rapport. Maila oss på csr@gekas.se eller ring oss på 0346-375 00.

Slutord


