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Gulf-station nr 67 har öppnat i Blidsberg 
 
Nu har det anrika varumärket Gulf haft premiär även i Blidsberg i Västergötland. Gulf-
kedjan har expanderat snabbt och anläggningen i Blidsberg är den 67:e sedan märkets 
nystart i Sverige för två år sedan. Målet är att det inom en snar framtid ska finnas ett 100-
tal Gulf-stationer i hela Sverige. 
 

Fram till nu har verksamheten i Blidsberg, strax norr om Ulricehamn, drivits som Isaks Servicecenter 

med en trafikbutik och med automatpumpar från Bilisten utanför. Som Gulf är den nu åter en 

fullservicestation med både bränsle och butik.  

 
Stationen i Blidsberg är den 67:e Gulf-anläggningen i Sverige på bara drygt två år. Gulf-kedjan 
återkom på den svenska marknaden 2013, efter att ha varit borta sedan 1984. Nu expanderar kedjan 
i snabb takt över hela Sverige, med målet att inom en snar framtid vara ett 100-tal Gulf-stationer i 
hela Sverige. 
 
Tanken med Gulf är att det ska kännas som i gamla tider när stationspersonalen alltid var redo att 
hjälpa till med tankning, fönsterputs, oljepåfyllning och byte av torkarblad. Ett lokalt anpassat utbud 
ska också bjuda på de bästa kundupplevelserna. Samtliga stationer i Gulf-kedjan drivs under mottot 
”Där service fyller tankarna”. 
 
– Bilister vill ha bättre service när de tankar och handlar i trafikbutikerna. När andra automatiserar 
och tar bort service, då ökar vi den personliga servicen. Våra Gulf-stationer ägs av fristående 
entreprenörer, som Ola Isaksson, som drivs av att göra sina kunder nöjda, säger Anders Huss, vd för 
EMAB som driver Gulf-kedjan. 
 
 
 

För mer information, kontakta: 

Ola Isaksson, ägare Gulf Blidsberg, info@isaksservicecenter.se, 0321-298 85 

Åke Navin, Etableringsansvarig Gulf, ake@emab.org, 08-687 00 65 

Anders Huss, VD EMAB AB, anders@emab.org, 08-687 01 54 
 
Gulf-kedjan i Sverige omfattar 67 anläggningar från Norrbotten till Skåne. Kedjan drivs av EMAB, som ägs av 430 fria 
handlare. Inom kedjan finns även drygt 110 trafikbutiker under varumärket Frendo. Mer information finns på 
www.gulfsverige.com 
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