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IKEAs vision är att skapa en bättre vardag för de många människorna. IKEA erbjuder väldesignad, 
funktionell och prisvärd heminredning med hög kvalitet för livet hemma. IKEA integrerar hållbarhet i 
allt som görs och stöder kontinuerligt sociala initiativ. IKEA grundades 1943 och har idag 17 varuhus 
och e-handel i Sverige, varuhusen har årligen har 34 miljoner besökare. IKEA koncernen har 300 
varuhus i 26 länder som årligen har 690 miljoner besökare och hemsidan har en miljard besökare 
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IKEA varuhuset i Uddevalla 
öppnar den 8 maj 2013 
Världens modernaste IKEA varuhus växer fram i Uddevalla – mitt i 
Trestadsregionen. Varuhuset öppnar den 8 maj när sommaren står för 
dörren och kommer att vara fullt av heminredningslösningar och 
inspiration för livet hemma. 

I det nya varuhuset monteras och inreds det för fullt i de 68 rummen som ska 
byggas. IKEA medarbetare jobbar just nu tillsammans med inredning, montering 
och lagerfyllnad för att varuhuset ska återspegla vardagen och bjuda på 
överraskande lösningar och inspiration för de många människorna. 

– Vår passion för livet hemma vill vi ska synas i varuhuset och just nu arbetar 
IKEA medarbetare med att förverkliga detta. Vi gläder oss och ser fram emot att 
öppna vårt varuhus och visa upp det för kunderna, säger Tomas Bolander, 
varuhuschef IKEA Uddevalla. 

Nu arbetar cirka 60 IKEA medarbetare från hela Sverige och inom några veckor 
kommer styrkan att dubbleras för att göra varuhuset färdigt till den 8 maj. Till 
IKEA Uddevalla har ca 180 IKEA medarbetare rekryterats.  

IKEA Uddevalla finns på Torp Handelsområde. Varuhuset öppnar onsdagen den 8 
maj 2013.  

 
FAKTA IKEA UDDEVALLA  
Yta:  37 400 m2 
Sortiment:  Fullt sortiment ca 9 500 artiklar 
Rum:  68 
Sittplats restaurang: 570 
Öppettider:  Mån-fre 10-20, lör-sön 10-18 
Öppning:  8 maj 2013 
  
 
För ytterligare information, vänligen kontakta:  
Anna Pilkrona Godden, pressmedarbetare IKEA Sverige, 0704-57 11 90, 
prse@ikea.com 
 
Tomas Bolander, varuhuschef IKEA Uddevalla, 0733-53 12 87, 
tomas.bolander@ikea.com  
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