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“Vi har 5 miljoner kunder om året och vi siktar på att 
minimera miljöpåverkan i vår dagliga verksamhet”.  

GEKÅS I ULLARED är det största varuhuset av 
sitt slag i Skandinavien och Sveriges mest populära 
besöksmål. Det har omkring 5 miljoner kunder som 
tillsammans handlar för ca 5 miljarder SEK.

En godsleverans var 10:e minut
Butiken har cirka 100 000 olika artiklar i sortimentet 
och man räknar med en lastbilsleverans var 10:e 
minut varje dag året om. Gekås har mer än  
40 000 m2 butiksyta och ytterligare 30 000 m2 
lageryta i anslutning till det.

Minimerar miljöpåverkan
Gekås säljer mycket varor och genererar 
naturligtvis stora mängder wellpapp, tomma 
kartonger och plastpåsar som ska tas om hand och 
återvinnas på ett effektivt och hållbart sätt. Syftet 
är att genom en mängd olika åtgärder minimera  
miljöpåverkan i verksamhetens vardag.

Återvinner 3000 ton wellpapp 
Om lådorna inte hanterades snabbt,  skulle de 
blockera lagret och leveranserna av nya varor in i 
butiken. Cirka 3000 ton wellpapp och 250 ton plast 
återvinns per år. Inge Nilsson, miljösamordnare på
Gekås, kommenterar:

“Om vi skulle göra nya 
kartonger av all wellpapp vi 
återvinner skulle vi kunna 
producera mer än 7 miljoner 
per år! Det betyder att om vi 
tömde hela varuhuset skulle 
det fyllas med kartonger från 
vägg till vägg”. 

Den första tysta Brickman
Nilsson: ”När jag började här 2008 hade 
vi 4 Brickman brikettpressar och nu har 
vi 10. Vi hade 2 balpressar för plast då 
och har nu 8 stycken, främst av Orwaks 
modell 3420.”

”Det senaste tillskottet är Brickman-
brikettpressen av modell 2000K - den 
tysta versionen - från Orwak. Det är 
den första Brickman-maskinen i deras 
sortiment med tyst kraftpaket som tillval 
för låg ljudemission och den är installerad 
här på Gekås!”

“Man hör knappt aggregatet 
gå. Det man hör är prasslet 
när pappret komprimeras 
och när kolven vänder.” 

Inge Nilsson, Miljöhandläggare,  
Gekås i Ullared.

9 fulla containrar om dagen
Gekås använder ett kanalsystem 
som trycker ut briketterna ur huset till 
fördelningsband och sedan fördelar 
briketterna i 40 m3-containrar. På 
sommaren hämtar återvinnaren 9 
containrar fyllda med  wellpappbriketter 
varje dag.



Reducerar volymen 20 gånger 
Det skulle bli ohållbart om vi inte fick ut wellpappen 
snabbt, enkelt och smidigt och det är mycket 
viktigt att ha snabba och pålitliga maskiner på plats. 
Brickman 2000K komprimerar wellpappen och 
reducerar den med cirka 20 gånger. Det ger hårda 
och fasta briketter som passar in i kanalsystemet.

Optimala balmått
Orwaks Power baler 3420 används för plast och 
den ger optimala balmått: 120 cm bred och 80 
cm hög. Det innebär fler balar på varje lastbil och 
färre transporter. Inge Nilsson: tillägger:
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En lyhörd partner 
Inge Nilsson avslutar: ”Tack vare det nära samarbetet 
med Orwak har vi hittat nya lösningar, nya idéer, nya 
maskiner. Konstruktörerna  lyssnar, tänker igenom och 
lever efter regeln att det ska gå.”

”Vi testar och utvecklar ständigt nya maskiner 
tillsammans med Orwak. Maskiner som är mer 
anpassade till oss och våra materialflöden. Det måste 
gå fort; det måste fungera på ett visst sätt och det 
måste vara lätt att hantera.” 

Ett fördelningsband fördelar briketterna 
ner i containrar.

Orwakmaskiner hos GeKås
Totalt 8 balpressar
1 x Orwak 3300
1 x Orwak 3410
6 x Orwak Power 3420

Totalt 10 brikettpressar
4 x Brickman 2000K
2 x Brickman 1200K
3 x Brickman 900K 
1 x Brickman 300

 
 “Lyhördheten för våra    
 önskemål är stor”   
 Inge Nilsson, Miljöhandläggare, Gekås 
  i Ullared

“Alla tjänar på det - även miljön!”


