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ALAFORS. Intresset för 
årets företagarmöte är 
stort.

Onsdagen den 26 
oktober kommer Gekås 
vd, Boris Lennerhov, till 
Medborgarhuset.

– Vi kan ta in 250 
personer, så det gäller 
att anmäla sig i tid, 
säger Ale kommuns 
näringslivsstrateg 
Jerry Brattåsen.

Han brukar säga nej i nio fall 
av tio, men när näringslivs-
enheten i Ale kommun hörde 
av sig om en föreläsning ville 
Boris Lennerhov inte tacka 
nej.

– De ville att jag skulle 
komma för ett år sedan, men 
då hade jag ingen möjlighet. 
Jag gav dem då ett halvt löfte 
om att försöka ställa upp året 
därpå och där är vi nu. Jag 
har besökt Ale tidigare, men 
aldrig i rollen som föreläsare, 
säger Boris till Alekuriren.

Entreprenör, företagsle-
dare, inspiratör och handels-
guru är några påståenden 
som beskriver Boris Lenner-
hov. I sitt anförande på före-
tagarmötet i Alafors kommer 
Boris berätta om konceptet 
Gekås, varför man gör som 
man gör och även lyfta fram 
några av verksamhetens 

kärnvärden.
– Det är enklare än vad 

man vill tro. Problemet som 
många handlare har är att 
man har svårt för att göra det 
enkelt. I de flesta fall handlar 
det om sunt förnuft, att man 
är ödmjuk mot sin omgiv-
ning. Sedan är det alltid bra 
att kunna multiplikationsta-
bellen.

Boris Lennerhov kommer 
också att beröra ämnet ledar-
skap, hur det är att vara 
ytterst ansvarig för 1 200 
anställda.

– Det gäller att vara tydlig 
och få alla att gilla att gå till 
sitt arbete, säger Boris.

Vad är det som gör 
Gekås i Ullared så unikt?

– Det unika med Ullared 
är just det faktum att det är så 
unikt. Vi har lyckats utveckla 
en folklig destination som 
har respekt för sina kunder. 
Fokus för oss ligger på kund-
nyttan. Kunderna ska inte 
bara vara nöjda med de varor 
de köper utan helhetsupple-
velsen är viktig. I det avseen-
det har vi tänkt till, det gäller 
allt ifrån mat, campingplats, 
badtunnor och så vidare.

Vad är roligast i din 
yrkesroll?

– Det är att vi kan ha en 
gigantisk verksamhet samlat 
på ett ställe. Det gör att man 
kan vara närvarande och det 

ger mig dessutom möjlig-
heten att träffa så oerhört 
många människor under en 
dag.

Hur har tv-serien om 
Gekås påverkat dig?

– Lyckligtvis var jag medi-
avan innan tv-serien gjor-
des, jag var också ett välkänt 
namn i regionen och inom 
branschen. Därför blev det 
inte någon chock för mig 
när tv-serien började rulla. 
Det finns olika form av kän-
disskap, men i tv framställs 
jag positivare än vad jag är i 
verkligheten, skrattar Boris 
och tillägger:

– Jag är aldrig arg och mitt 
jobb tycks ganska behagligt 
när jag är ute i verksamheten. 
Faktum är att mitt arbete 
i organisationen består av 
många möten där man får 
ta både tråkiga och trevliga 
beslut.

– Man ska vara som man 
är oavsett om det handlar 
om tv eller inte. Jag är nog 
en ganska jordnära och enkel 
person. Det gäller att sätta 
sig in i hur människorna i sin 
omgivning har det och visa 
dem respekt, avslutar Boris 
Lennerhov.

Gekås vd föreläser i Medborgarhuset
– Företagarmötet gästas av Boris Lennerhov
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Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Gekås vd, Boris Lennerhov, kommer till årets företagarmöte i Medborgarhuset onsdagen den 
26 oktober.

BRF ALEÄNG, ALE – TRIVSAM SMÅSTADSIDYLL NÄRA STORSTADEN.

Du har fortfarande chans att köpa en välplanerad lägenhet med 3 rum och 

kök fördelade på 82 kvm i Brf Aleäng. Här bor du bekvämt i ett funktionellt 

hus med hiss. Väljer du att bo på fjärde våningen får du en härlig utsikt från 

din soliga balkong i sydväst. Tycker du om att påta i jorden kan du välja en 

lägenhet i bottenplan. Där har varje uteplats en liten trädgård med plats 

för blommor. Läs mer på peabbostad.se 

VÄLKOMMEN PÅ VISNING!

TID: IDAG 12 OKTOBER KL 18.00-19.00 

PLATS: PEABS VISNINGSHUS, DIKLEKÄRRSVÄGEN

INFLYTTNING: HÖSTEN 2012

FÖR ANMÄLAN OCH MER 
INFORMATION KONTAKTA:

Länsförsäkringar, 
Claes Hellström
tel 0303-180 53, mobil 0707-14 80 50
claes.hellstrom@lansfast.se

VÄLJ PRIS – PÅVERKA DIN MÅNADSKOSTNAD
PRISEXEMPEL, LGH A 1001, 3 ROK, 82 KVM

GRUNDPRIS: 
1 877 000 KR

MÅNADSAVGIFT: 
4 628 KR

LÄGRE PRIS: 
1 777 000 KR

MÅNADSAVGIFT: 
5 064 KR

HÖGRE PRIS: 
1 977 000 KR

MÅNADSAVGIFT: 
4 192 KR

VÄLJ PRIS – PÅVERKA DIN MÅNADSKOSTNAD
PRISEXEMPEL, LGH A 1301, 3 ROK, 82 KVM

LJUST OCH SOLIGT LÄGE I ALE.
VÄLKOMMEN PÅ VISNING IDAG.

NYA HEM MED

GRUNDPRIS: 
1 862 000 KR

MÅNADSAVGIFT: 
4 628 KR

LÄGRE PRIS
1 762 000 KR

MÅNADSAVGIFT: 
5 064 KR

HÖGRE PRIS:
1 962 000 KR

MÅNADSAVGIFT: 
4 192 KRG
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Avnjut frukosten på den 
sköna balkongen

Sovrum, gästrum, kontor 
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många möjligheter

Gott om plats för 
säsongernas alla kläder

Bjud in vännerna 
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gott om plats att 
umgås
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