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Familjeföretaget GEKÅ Byggnads-
varor startades 1963 av Gun-
nar Karlsson, därav namnet. 

- På GEKÅ Byggnadsvaror har alla 
medarbetare ett mål; att tillgodose 
kunderna med rätt varor till kon-
kurrenskraftiga priser, säger Sven 
Karlsson, vd och son till Gunnar.

Med den uttalade målsättningen byggdes re-
dan i mitten av 80-talet ett komplett byggva-
ruhus. Här skulle kunderna kunna hitta allt 
från grunden till den färdiga inredningen. 
På den tiden var det ganska unikt och inne-
bar ett nytt sätt att arbeta. Men GEKÅ ville 
ha hela konceptet, göra det smidigt för kun-
den med en plats där allt fanns under samma 
tak.

– I princip ska kunden kunna köpa allt till 
sitt husbygge hos oss. Det räcker med en le-
verantör. Vi erbjuder enbart de stora tillför-
litliga varumärkena, vår personal har lång 
erfarenhet och vi är generösa med goda råd. 
Kvalitet, kunskap och service ska man alltid 
få hos GEKÅ.

Förutom byggvaruhuset i Lilla Edet ingår 
nu även Vallby Byggvaror i Lödöse i GEKÅ  

Största möjliga kundnytta
Kom till din BOLIST-butik och upplev skillnaden

GEKÅ Byggnadsvaror AB har de senaste åren utvidgat avdelningen för kök och badrum. Vid färdiga miljöer kan kunderna låta sig inspireras. 
GEKÅs personal kan lotsa kunden genom hela köpet, från idé till färdigt kök eller badrum. 
På bilden köks- och badrumsansvarige Bettina Lärk i Lilla Edet.
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Gruppen. GEKÅs byggvaruhus har kunder 
från såväl Trollhättan, Ale som Ljungskile.

Satsning på kök och badrum
GEKÅ Byggnadsvaror AB har de senaste åren 
utveckla avdelningen för kök och badrum.

Företagen har idag ett brett utbud och erbju-
der bland annat kök från Ballingslöv, Storsjö-
kök och Myresjökök.

– Jag och Lisbeth som är i Lödöse har flera 
års erfarenhet. Här kan kunderna få hjälp pre-
cis den hjälp de behöver, från A till Ö, där vi 
gärna gör hembesök, ritar, och planerar till-
sammans med kunden och förmedlar kontakt 
med hantverkare som kan installera ett helt 
färdigt kök. För den händige kan vi ge goda 
råd och erbjuda exakt det kunden behöver, sä-
ger Bettina Lärk, köksansvarig i Lilla Edet.

Samma breda erbjudande gäller även bad-
rum, där Rolf Billestedt hjälper dig till färdigt 
badrum.

Dela upp betalningen
På BOLIST ges kunden möjligheten, i samar-
bete med Nordea Finans, att dela upp betal-
ningen månadsvis tills hela köpesumman är 
betald.

Hur mycket du som kund betalar varje gång 
bestäms av hur många månader du delar upp 
betalningen på.

Genom att delbetala jämnar du ut din var-
dagsekonomi och sprider ut kostnaden över en 
längre tid. 

Ansökan och mer information om BOLIST-
kortet finns hos din lokala BOLIST-handlare. 

BOLIST-kortet kan du använda i samtliga 
BOLIST-butiker.

Fakta Bolist:

BOLIST AB är en inköpsorganisation 
som består av över 200 oberoende 
bygg- och/eller järnhandlare av varie-
rande storlek och inriktning. 

Ofta har handlarna varit i branschen 
i flera generationer och samlat på sig 
gedigen erfarenhet och kunnande.

BOLIST kan erbjuda ett brett sorti-
ment kvalitetsprodukter till bra priser 
tack vare de förmånliga inköpsavtal 
BOLIST har med ca 200 leverantörer.

BOLIST-handlarna finns över hela 
landet och finns där kunderna finns. Vi 
är din lokala bygg- & järnhandlare och 
ditt självklara val när det gäller järn-, 
bygg- och trävaror. 

När du kommer in en BOLIST-butik 
är det många gånger ägaren själv som 
står bakom disken. Detta ger en spe-
ciell prägel på våra butiker, en prägel 
som ligger långt från opersonlig stor-
marknad.
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