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SÄSONGENS
TRENDER

LEDARE

Nu går starten för de
kommande 50 åren!
I ÅR ÄR det 50 år sedan mina föräldrar, Bo och

Ulla Carlsson startade Sko-Boo i en källare
här i Ullared. Det har varit tuffa och roliga år för hela familjen, och det är med
glädje jag tog över stafettpinnen 2016
för att driva företaget vidare tillsammans med min familj.

DET ÄR MED spänning jag ser fram mot
de kommande 50 åren. Det händer mycket
inom detaljhandeln, vårt köpbeteende förändras snabbt i takt med att e-handeln utvecklas. Det går inte att veta idag om en butik som Sko-Boo finns kvar
år 2069, det är också en av anledningarna till att vi 2013 öppnade
en webbshop som ett komplement till butiken. Men jag tror att
människor även i fortsättningen kommer att vilja ha upplevelsen
av ett besök i Ullared, med allt det innebär.
VI KOMMER ATT fortsätta med utvecklingen av butiken, vårda

det vi har och försöka göra det ännu bättre. Vi kommer troligen
att även i fortsättningen vara den största enskilda skobutiken i
Skandinavien, med det bredaste utbudet och de bästa priserna så
att våra kunder alltid kan hitta vad de söker. De som besöker oss
har ofta rest långt och vill kunna prova i lugn och ro. Därför är det
viktigt att vi har ett stort urval av skotyper, modeller, färger och
storlekar för såväl vuxna som barn, något vi alltid har satt en ära i
att kunna erbjuda.

DOUGLAS JOSEFSSON CARLSSON, 23 år, arbetar

lite som allt-i-allo på Sko-Boo. Han började på
företaget 2015 och hoppar gärna in där det
behövs. Han är också den som ser till att det nya
affärssystemet kommer igång ordentligt och
ansvarar för inköp av vissa varumärken inom
sport och fritid.
– Jag ville börja jobba efter gymnasiet, säger
Douglas som är son till Jörgen Carlsson och
Helen Josefsson. Det kändes naturligt att börja i
familjeföretaget och har sedan bara fortsatt.
Om framtiden säger Douglas:
– Just nu tar jag en dag i taget, så får vi se
vart det tar vägen. Det finns mycket att lära sig
här på Sko-Boo.

SKO-BOO HAR genom åren haft en trogen personal. Många har bör-

jat här under skoltiden och jobbar kvar under hela sitt yrkesverksamma liv. Det är ovanligt idag, och något jag uppskattar. Andra
går vidare till nya studier eller andra anställningar och jag är glad
över att ha kunnat ge dem en bra start i yrkeslivet.
FÖR MIN EGEN del hoppas jag på en framtid med trevliga kunder,

positiva anställda och inte minst en familj som har roligt tillsammans, både i arbetet och på fritiden.
Välkommen till oss på Sko-Boo i Ullared!
Jörgen Carlsson, vd
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HELEN JOSEFSSON ARBETAR med ekonomi och

personal på Sko-Boo. Hon var den som införde
databaserad bokföring, lagerhantering och
personalhantering i företaget, till en början
parallellt med den manuella som grundaren Bo
Carlsson var van vid.
Helen är livspartner med Jörgen Carlsson
sedan 1989, och mor till deras gemensamma
barn Douglas och Nellie. Hon började i företaget
1999, ett par år efter att de hade fått sitt första
barn, Douglas.
– Det var enklare att jobba i familjeföretaget
och samtidigt ha barn, säger Helen. Vi fick helt
enkelt mer tid med våra barn när Jörgen och
jag arbetade på samma ställe.
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BUTIKEN

Skor för alla smaker, i alla
storlekar och för alla tillfällen
– helt enkelt skor för alla

Sko-Boos butik i Ullared, med ingång mitt emot varuhuset GeKås är Skandinaviens största enskilda skobutik. Här finns ett stort urval av kvalitetsskor, märkesskor, sport- och fritidsskor, stövlar och skotillbehör
till såväl dam och herr som barn och unga. Skor i alla
prisklasser, alltid till lägre pris än i övriga handeln.

REDAN I ENTRÉN inser man som besökare

att Sko-Boo är något utöver den vanliga
skobutiken. Kassorna har rullband som i
matvaruaffären och mängden skor av alla
de slag är fantastisk. I den stora butiken,
med en yta på 1200 kvm, är det trots det
stora utbudet inte trångt. Och utrymmet
är välkommet, då många besökare handlar
skor i mängd med shoppingvagn.

EXTRA STORA STORLEKAR

I skandinaviens
enskilt största
skobutik Sko-Boo
finns ett stort
urval av skor både
för män, kvinnor,
barn och unga.
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Sko-Boos sortiment omfattar knappt 70
varumärken, samt ett antal lite billigare
skor utan märkning. Utbudet är det senaste,
utom i outletdelarna som erbjuder förra
säsongens skor från Vagabond, Puma, och
Björn Borg till lägre pris. Butikens hyllor
innehåller så gott som alltid hela par i olika
storlekar så att kunden kan prova på båda
fötterna. Apropå storlekar, Sko-Boo har
dem alla, från de allra minsta till de största.

www.skooboo.se

BUTIKEN

”Här finns allt från tonårsmode till seniormodeller, från
nätta ballerinaskor till exklusivt högklackat, från vardag
till fest och från asfalt till terräng”
– Vi har haft många kunder som har köpt
skor för riktigt stora fötter, säger Ann-Britt
Andersson, butiksbiträde på Sko-Boo och den
som ansvarar för herrskoavdelningen. Och vi
har inte bara fritidsskor som många storfotade tror att de är hänvisade till, här finns
alla sorters skor i de största storlekarna.
Herrskoavdelningen har skor från billigt
till exklusivt, från fritidsskor till skor för fest,
stövlar, jaktskor, arbetsskor och en mängd
olika varumärken. Här finns allt för manliga
fötter, från badtofflor till skogshuggarstövlar.

FOTRIKTIGT OCH FESTLIGT

Damskoavdelningen är den största i
butiken. Utbudet är lika brett här som på
de andra avdelningarna, kanske rentav
bredare. Här finns allt från tonårsmode till
seniormodeller, från nätta ballerinaskor till
exklusivt högklackat, från vardag till fest
och från asfalt till terräng. ,
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AnnBritt Andersson visar upp att Sko-Boo har skor även för de med stora fötter.
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BUTIKEN

,

– Det roligaste jag vet är att hjälpa kunden att hitta det
lilla extra, säger Anette Nilsson som ansvarar för damskoavdelningen. Det är skor som blir pricken över i:et.
Då känner jag verkligen att jag har gjort nytta. Och det
behöver inte vara de mest exklusiva, det vi säljer mest är
nog sneakers och bekvämt fotriktigt.

MEST VATTENTÄTT

Barnskoavdelningen är färggrann, precis som barnskoutbudet. Här springer barn omkring och provar själv, eller
leker i bilen som står vid ena väggen medan deras föräldrar
letar skor att prova på barnen. Barnskoavdelningen erbjuder
många kända varumärken och olika typer av skor, från
babyskor till kängor för de större barnen.
– Vattentäta skor är de som köps mest, säger Inger
Erixon som ansvarar för barnskoavdelningen. Skinnskor
mer sällan, även om vi har riktigt snygga sådana från
Kavat. Vi har så stort utbud att jag på skoj brukar säga att
den som inte hittar skor till sitt barn här nog får vara utan.
Och det är nog så att den som söker ett par skor och
inte hittar något passande, till rätt pris, i butiken i Ullared
riskerar att få gå på i sina ullstrumpor. Om man nu vill
skämta om en så viktig sak som skor, som är själva huvudsaken hos Sko-Boo.

”Vi har så stort utbud att jag på skoj
brukar säga att den som inte hittar skor
till sitt barn här nog får vara utan”

TROGEN ANSTÄLLD
– GÅR I PENSION EFTER 42 ÅR
DEN 15 AUGUSTI 1977 gjorde Ann-

Britt Andersson sin första dag som
butiksbiträde hos Sko-Boo. Efter
42 år arbetar hon fortfarande kvar,
men går snart i pension.
– Det har varit roligt hela tiden,
säger Ann-Britt. Och jag har träffat
mängder av trevliga människor
från hela Sverige. Jag har mött
mödrar med barn, som i sin tur
har kommit hit igen som vuxna
och som i vissa fall till och med fått
egna barn de köper skor till hos oss.
Sådant värmer.
MED SÅ MÅNGA år på samma arbets-

plats har Ann-Britt fått arbeta med
ett antal olika uppgifter. Hon har
inte bara stått i butiken, utan även
haft hand om reklamationsärenden,
skött kundreturer och hjälpt mängder av kunder med skorelaterade
problem.
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– Jag har hjälpt kunder att ta
bort stearinfläckar och saltfläckar,
gett råd hur de ska snygga till skor
efter regn och skickat nya när de
har råkat ut för tillverkningsfel. Ett
råd jag alltid ger är att behandla
skorna med rätt medel direkt,
innan de används. Då håller de bäst.
NÄR ANN-BRITT INTE arbetar sjunger

hon gärna i kör. Vid flera tillfällen
har hon deltagit i Läkarmissionens
Sånger för livet med Kjell Lönnå och
hon har sjungit med ett antal kända
artister som Shirley Clamp, Sofia
Källgren och Sonja Aldén med flera.
– Nu när jag går i pension ska jag
bara njuta av livet och umgås med
min man, mina barn och barnbarn,
säger Ann-Britt Andersson. Jag ska
tillbringa tid i trädgården och inte
bara arbeta, utan också bara sitta
och se mig omkring.

www.skooboo.se

JUNIORLEAGUE.SE

OrderNr: 91144
Annonsör: MKM Trading AB
Projekt: SKO-BOO BOO CARLSSON AB Projektnr: M9208-1
186 x 134 mm
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HISTORIA

Ullareds järnvägsstation. 1894 kom
den smalspåriga järnvägen från
Falkenberg till Ullared. 1911 kom
normalspår från Varberg. Bilden
visar smalspåret. På andra sidan
stationen var Varbergsbanan.
Järnvägarna lades ner 1959 resp.
1961. Stationshuset flyttades då
ca 100 meter och Skoboo hade sin
försäljning där i flera år.
Foto: Gerth Johansson

SKOBUTIKEN SOM HAR GÅTT
LÅNGT, MEN FLYTTAT KORT
FÖR FEMTIO ÅR sedan, 1969, startade Bo Carlsson

tillsammans med sin fru Ulla skoaffären Sko-Boo
i Ullared med ett startkapital på 7000 kr som han
lånade av sin far. Butiken hade från början en
anställd, Bo arbetade kvar som herrmodeförsäljare på Rydholms herrekipering i Varberg under
en tid. Sko-Boo låg först en liten källarlokal i ett
av hyreshusen i byn och blev det kö tog man ner
butiksskylten tills kön hade lättat.
BO VAR barndomskamrat med Göran Karlsson,
Bo Carlsson, 18 år, 1962.

grundare av det kända lågpris-varuhuset GeKås i
Ullared. Göran ville gärna ha in Bo som anställd

i Gekås, för att sälja herrkläder och skor, men Bo
föredrog i det läget att starta eget. Det blev skor,
då GeKås redan sålde kläder och de två männen
gärna ville komplettera varandra i affärer.
SKOBUTIKEN I ULLARED fick en utmärkt start,

källarlokalen blev snabbt för liten och 1970 flyttade
Sko-Boo till större lokaler i stationshuset, som
ägdes av Göran Karlsson. Bo Carlsson importerade
till en början själv skor från Italien, men etablerade
tidigt ett samarbete med Rolf Nilsson och hans
grossistfirma Nilsson Group som idag är Skandinaviens ledande skokoncern.
ÅREN 1971-1998 drev Sko-Boo även en skobutik i

Den vita två våningsvillan till höger med
gavel främs är stationshuset där SkoBoo hade sin butik
1970–1986.
Foto: Gerth Johansson
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Tågarp, samt 1999-2004 en butik i Landskrona.
Bo Carlssons son Jörgen började i företaget 1984 i
samband med att man införde ett nytt butiksdatasystem. Jörgen som då var 18 år gammal fick ansvar för datasystemet och tog så småningom över
inköp av varumärkesskor och sportskor. För 10 år
sedan blev Jörgen butiksansvarig och 2016 tog han
över verksamheten efter sin far. I takt med att
Jörgen ökade sitt engagemang i Sko-Boo trappade
modern Ulla ner. Hon arbetade fram till den tiden
under alla år som butiksbiträde. Bo Carlsson gick
bort i den 29 september 2018, 74 år gammal. ,
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HISTORIA
Foto: Gerth Johansson

, ÄN IDAG ÄR Sko-Boo ett familjeföretag. År 2000 tog
Helen Josefsson över ansvaret för ekonomi och löner.
Helen är Jörgen Carlsson sambo och modern till deras
barn Douglas och Nellie. Även Douglas arbetar idag i
företaget och går i sin fars fotspår då han nu bland
annat ansvarar för införandet av ett alldeles nytt affärsdatasystem.
SKO-BOO FLYTTADE till de nuvarande lokalerna 1986.

Sedan dess är de utbyggda 6 gånger. I dag har butiken
en affärsyta på ca 1200 kvm och totalt cirka 55 anställda.
ÅR 2013 lanserade Sko-Boo sin webbshop som en extra-

tjänst till de som besöker butiken och vill komplettera
sina inköp. Webbshoppen erbjuder för närvarande utvalda delar av Sko-Boos sortiment.

BO CARLSSONS STARTKAPITAL, hårt arbete och trogna

”Idag omsätter Sko-Boo ca
90 miljoner kronor per år
och är Skandinaviens största
enskilda skoaffär”

anställda lönade sig. Idag omsätter Sko-Boo cirka 90 miljoner kronor per år och är Skandinaviens största enskilda
skoaffär. Butiken har ett uppmätt besöksrekord på 9 150
personer under en dag.

1984 med spanskinspirerad design.
Sko-Boo hade sin
entré runt hörnet.

SKO-BOO FINNS ENDAST i Ullared och är fömodligen den

enda skobutiken i landet som har kassor med elektriska
”rullband”, liknande de som finns i matbutiker.

ULLAREDSSONEN
SOM BLEV SKO-BOO
BO CARLSSON FÖDDES år 1944 i

Ullared, där han växte upp och gick
i skolan. Han flyttade efter skolan
till Varberg, där han under ett antal
år arbetade som försäljare av herrmode på Rydholms herrekipering.
Under tiden i Varberg träffade
han sin blivande fru, Ulla. De gifte
sig 1965 och flyttade sedan till
Ullared. Snart föddes sonen Jörgen.
1969 STARTADE BO sin egen sko-

butik Sko-Boo i en källarlokal i
Ullared. Han älskade Italien, och
importerade länge kvalitetsskor
därifrån för att sälja dem i Ullared.
Butiken växte snabbt till en omfattande verksamhet där både han
och Ulla arbetade under många år.
BO CARLSSON BLEV 2004 utnämnd

till Årets företagare i Falkenbergs
kommun. Han ville gärna hjälpa
sina mindre lyckligt lottade medmänniskor och skänkte skor som
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butiken inte sålde till Göteborgs
Räddningsmission under flera år.
BO HADE ETT stort motorintresse

som han delade med barndomsvännen Göran Karlsson. Tillsammans
sponsrade de flera motorsportteam
och var ofta som åskådare ute på
olika tävlingar runtom i landet.
VÄNNERNA HÖLL han också kontakt

med på andra sätt. Ett var traditionen att bada bastu tillsammans
varje torsdag, året om. Var det is på
ån där de badade efteråt, sågade de
upp ett hål.
2016 ÖVERLÄT HAN verksamheten

till sonen Jörgen, men var engagerad i företaget fram till sin död.
Han var mycket omtyckt av de
anställda, varav många av dem har
arbetat länge inom företaget. Hans
inramade foto står fortfarande på
ett litet bord i lunchrummet.
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VARUMÄRKEN

STIL OCH KOMFORT
FRÅN ECCO

POPULÄR OUTLET
SÄLJER SNABBT

ECCO ÄR EN välkänd tillverkare av kvalitetsskor med både

MÄRKESSKOR FRÅN Sko-Boos outlet-avdelningar är ett

komfort och stil. Sko-Boos Ecco-avdelning innehåller alltid
ett stort urval dam- och herrskor av senaste modell.
ECCO-AVDELNINGEN ligger alldeles till vänster om Sko-

Boos entré. Det är ljust och luftigt, gott om plats och god
överblick över de olika modellerna.
– Det är en ynnest att kunna erbjuda Ecco-skor, säger
Lena Johansson som ansvarar för Ecco-avdelningen på SkoBoo. Det är ett fint märke som jag gärna rekommenderar.
LENA HAR ARBETAT hos Sko-boo sedan 2004, har bra koll

på Ecco-sortimentet och hjälper gärna till att ta fram de
kunden önskar. Bästsäljarna är de sportigare modellerna,
walkingskor och sandaler, men butiken erbjuder mycket
mer, inte minst de elegantare modellerna.
– Kunder som väljer Ecco vet ofta innan de kommer hit
vad de söker, men jag föreslår gärna andra alternativ. Ecco
har mycket att välja på och det är trevligt med en dialog.

utmärkt val för den som inte absolut måste ha det allra
senaste, men ändå väljer med omsorg. Här finns snygga,
sköna skor från Vagabond, Puma och Björn Borg till riktigt
bra pris.
HOS SKO-BOO har de tre varumärkena egna avdelningar.

De ligger till höger innanför entrén och innehåller ett stort
urval modeller för både dam och herr, passande till innevarande säsong.
VAGABOND OUTLET herr och dam är ett av de populärare

märkena hos Sko-Boo. De olika modellerna säljs snabbt
slut, men följs snart av andra modeller.

BJÖRN BORG OUTLET är också omtyckt, omsättningen på

både dam- och herrmodeller är hög och det gäller att slå
till när man hittar något.

PUMA OUTLET HAR snygga, sportiga fritids- och tränings-

skor både för vuxna och barn.

ECCO SOFT 7 LADIES.
Svart sneaker i skinn med
mjuk, urtagbar innersula,
snörning och ljus sula.
ART.NR 110604-11

VAGABOND
Gul ballerina i högt
skuren modell med
ovandel i mocka och
spetsig tå.
ART.NR 111232-20

OrderNr: 91335
Annonsör: Copenhagen Shoes ApS
Projekt: SKO-BOO BOO CARLSSON AB Projektnr:
M9208-1
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LAGER

Stort lager med god
ordning och struktur
Även om Sko-Boos butik i Ullared är Skandinaviens största skobutik, är den inte
stor nog att rymma ett rejält lager. Sko-Boos egentliga lagerbyggnad ligger en
kort bilväg från butiken. Här arbetar 6 anställda med att ta emot, hålla ordning
och leverera ut cirka 400 000 par skor per år till butik och webb.
SVEMPA - SVEN-ANDERS - JOHANSSON är

lageransvarig på Sko-Boos huvudlager.
Han har arbetat där i 30 år och har full
koll på allt som händer inom lagrets
väggar. Snabbt berättar han hur det
är organiserat, ordningen är strikt. Inlevererade skor på ett ställe, uppackade
på ett annat, skor märkta med pris
och produktnummer på ett tredje och
nedpackade i sina skokartonger igen
för leverans till butiken på ett fjärde,
ordnade efter varumärke, modell, färg
och storlek på höga hyllor.
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ORDNING OCH REDA

Ordning är viktig, butikslokalen nere i
centrum mittemot GeKås får 8-10 mindre
leveranser från huvudlagret flera gånger
varje dag och det måste gå smidigt och
snabbt att hitta rätt produkter.
Svempa berättar att det kommer fyra
till fem leveranser till lagret varje dag,
både långtradare och mindre paketbilar. Allt detta ska tas om hand inne på
lagret, kontrolleras, packas upp, märkas
och sorteras. Till sin hjälp har han
Madeleine Hemhagen, Camilla Svensson,

www.skooboo.se

LAGER

”Här ryms upp till 100 000 par skor och arbetet
med att ta emot, packa upp, märka, sortera, packa
ner igen och leverera är helt manuellt”

Emma Bengtsson, Eva Nilsson och
Per Arvidsson.
Madeleine, som har jobbat här
sedan 2004, Camilla som har arbetat
på lagret i 5 år och Eva som snart
ska gå i pension, arbetar med att
packa upp, märka och packa ner
igen. De rycker in där det behövs
och har fullt upp.
– Det är roligast att arbeta med
sommarskorna, säger Camilla
Svensson. De är snyggast att se på
och lättast att hantera.

PRESENTPAKET

Emma Bengtsson gör samma saker
som de andra två, men packar dessutom skor till webbkunder.
– Det är kul, säger hon. Lite som
att slå in presentpaket.
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Per Arvidsson kör Sko-Boos lilla
lastbil mellan lagret och butiken,
ibland så ofta som 10 gånger per dag.
– Jag gillar att köra, säger han.
Men det bästa är att träffa folk
i butiken, både personalen och
kunderna.

UTBYGGT FEM GÅNGER

Sko-Boos huvudlager är utbyggt
fem gånger sedan 1970. Det har för
närvarande en yta på 2000 kvadratmeter. Här ryms upp till 100 000
par skor och arbetet med att ta
emot, packa upp, märka, sortera,
packa ner igen och leverera är helt
manuellt även om Sko-Boos affärssystem sedan håller reda på utbud,
tillgång och försäljning.
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BUTIKSLAGER

MYCKET ARBETE
BAKOM SKORNA
PÅ HYLLAN
Mellan Sko-Boos stora lager och butiken
finns ett mindre butikslager i direkt
anknytning till butiken. Här finns skor för
en till tre dagars uppsättning, för att
hyllorna i butiken alltid ska vara fyllda med
hela sortimentet i olika storlekar.
REBECKA LJUNGGREN HAR ansvaret för butikslagret,

men arbetar även med andra uppgifter.
– Det är ett kul arbete som kräver mycket planering,
säger Rebecka. Jag måste ha koll både på butiken och
på lagret, och se till att beställa produkter från vårt
stora lager i god tid.
Rebecka började på Sko-Boo redan 2009, på loven
under sin skoltid. Nu jobbar hon heltid och ser till att
butiken alltid är välfylld med skor för kunderna att
välja mellan, prova och köpa.
– Jag gillar skor, säger Rebecka. Det är roligt med
design och material, det är mycket arbete som man
aldrig tänker på innan de står på hyllan i butiken.
Och Sko-Boo är en bra arbetsplats där det finns plats
att växa.

”Det är roligt med design
och material, det är mycket
arbete som man aldrig
tänker på innan de står på
hyllan i butiken”

OrderNr: 91167
Annonsör: Säkra Falkenberg AB
Projekt: SKO-BOO BOO CARLSSON AB Projektnr: M9208-1
186 x 65 mm
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BILLIGA SKOR

NYA SKOR TILL HELA FAMILJEN
– det behöver inte bli så dyrt

Det behöver inte kosta en förmögenhet att sko familjen när Sko-Boo har
snygga skor till alla, i alla prisklasser. Här är två exempel i olika prisnivåer:

FÖR CIRKA 1 800 KR får pappa två par skor, skinnskor

från Stepside och ett ledigare par från Björn Borg.
Mamma kan dra på sig ett par från Duffy och vid lite
mer dressade tillfällen de röda från Tamaris. Barnen
får varsitt par från Lejon.

FÖR CIRKA 3 500 KR får pappa ett par snygga skinn-

skor från Bugatti, mamma ett par fritidsskor från
Buffalo och ett annat par från Vagabond. Till barnen
blir det ett par från Salomon och ett par från Kavat.

Cirka

Cirka

3 500:-

1 800:-

Duffy, RÖD SANDALETT
Röd sandalett i mockaimitation med enkel
rem över foten, hel
hälkappa, reglerbar vristrem och klossklack.

Lejon, SVART KÄNGA
Svart känga i sportig
modell med resårsnörning, kardborrem
över vristen, gult foder
och färgglada färgstänk.

ART.NR 110517-13

ART.NR 150404-11

FLER LÄCKRA
MODELLER HITTAR
DU PÅ HEMSIDAN!
www.skoboo.se

Barnens bästa
vän i 90 år.

www.paxskor.se

www.skoboo.se
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STÖVLAR OCH SPORTSKOR

FÖR TORRA FÖTTER
EN REGNIG DAG
Det är inte alla skoaffärer som har ett brett
sortiment stövlar. Hos Sko-Boo finns allt från
rejäla jaktstövlar till färgglada gummikängor.
Lägg till starka skogsarbetarstövlar och de
enkla svarta så är urvalet komplett.
SKO-BOOS STÖVELSORTIMENT sträcker sig från de

billigaste modellerna för enstaka regniga dagar
till kraftiga modeller för skogsarbete, jakt och
vandring.
Det finns låga, mellanhöga och nästan knähöga,
perfekta för vandring i obanad terräng. Det finns
svarta, gröna, vita och blå. Och så ett flertal riktigt
färgglada som lyser upp en regnig dag.
Butiken har ett tiotal varumärken att välja
mellan, till exempel Tretorn, Råå, Viking och
Duffy. För den mindre märkesmedvetna finns
även bra stövlar utan varumärke, till rätt pris.

KAVAT, GRYTGÖL WP
Ljusblå gummistövel i
PVC-fritt material med
bruna skinndetaljer
och urtagbar innersula.
Tvättbar i maskin i 30
grader.
ART.NR 150602-22

Succén fortsätter
Visste du att mer än 70% av jordens
befolkning har en tendens att vinkla foten inåt?
Då blir fotvalvet lägre och fötterna plattare.
Det är vad SCHOLL BIOMECHANICS® motverkar.
www.pronera.se
ERICSON & SAETHER AB. 0322-670150
Scholl®, Scholl Biomechanics® är registrerade varumärken som tillhör företagsgruppen Reckitt Benckiser och används under licens

www.skoboo.se
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SKOVÅRD

VÅRDA DINA SKOR,
SÅ HÅLLER DE LÄNGRE
Skor har ett tufft jobb, och kan åldras alldeles för snabbt om de
inte får lite vård. Men sköter du dina skor med rätt produkter, anpassade
till skomaterialen har du glädje av dem längre. Har du inte rätt saker
hemma, passa på när du ändå är i skoköpartagen

Skovårdsguide
Steg 1
RENGÖR

Steg 2
VÅRDA

Steg 3
SKYDDA
Steg 4
FRÄSCHA
UPP

18 | Sko-Boo butik & webbshop

SKINN

OLJAT LÄDER

LACKAT LÄDER

ÖMTÅLIGT LÄDER

Borsta bort smuts med en
borste. Applicera lämpligt
rengöringsmedel med en
duk eller svamp. Låt torka
naturligt.

Borsta bort smuts med en
borste. Applicera lämpligt
rengöringsmedel med en
duk eller svamp. Låt torka
naturligt.

Borsta försiktigt bort
smuts med en borste.
Applicera spray eller
lotion anpassad för lackskor.

Borsta bort smuts med en
borste. Applicera lämpligt
rengöringsmedel med en
duk eller svamp. Låt torka
naturligt.

Applicera skokräm med
eller utan färgpigment
efter behov. Polera med
duk eller borste till önskad
glans.

Applicera kräm, fett eller
spray anpassad för oljat
läder efter behov. Använd
en duk eller svamp för att
fördela ett jämnt lager.

Applicera spray eller
lotion anpassad för lackskor efter behov. Torka
bort eventuell överflödig
vätska.

Applicera försiktigt ett
tunt lager sko- eller läderkräm (med eller utan
färgpigment). Arbeta in
krämen med en duk eller
borste. Ljusa läder kan
tonas aningen mörkare.

Skydda skorna med en
impregneringsspray.
Upprepa för bästa effekt.
Sömmar och undersula
kan penslas med impregneringskoncentrat.

Skydda skorna med en
impregneringsspray eller
oljespray. Upprepa för
bästa effekt. Sömmar och
undersula kan penslas
med impregneringskoncentrat.

Lackat läder är redan
skyddat genom den lackeradeytan. Använd aldrig
impregneringsmedel på
lackskor.

Skydda skorna med en
impregneringsspray.
Upprepa för bästa effekt.
Sömmar och undersula
kan penslas med impregneringskoncentrat.

Använd en antiluktspray
eller absorberande doftpåsar dagligen.
En deosula eller en sula
med aktivt kol håller
skorna fräscha längre.

Använd en antiluktspray
eller absorberande doftpåsar dagligen.
En deosula eller en sula
med aktivt kol håller
skorna fräscha längre.

Använd en antiluktspray
eller absorberande doftpåsar dagligen.
En deosula eller en sula
med aktivt kol håller
skorna fräscha längre.

Använd en antiluktspray
eller absorberande doftpåsar dagligen.
En deosula eller en sula
med aktivt kol håller
skorna fräscha längre.

www.skooboo.se

SKOVÅRD

MOCKA OCH
NUMBUCK

OLJAD OCH
VAXAD NUMBUCK

Borsta försiktigt bort
smuts med en mockaborste eller ett rengöringsblock. Applicera
lämpligt rengöringsmedel
med en duk eller svamp.
Låt torka naturligt.

TEXTIL

SYNTET

GUMMI

Borsta bort smuts med en
borste. Applicera lämpligt
rengöringsmedel med en
duk eller svamp. Låt torka
naturligt.

Borsta bort smuts med en
borste eller ett
rengöringsblock. Applicera rengöringsmedel
med en duk, svamp eller
borste. Skölj vid behov
och låt torka.

Borsta bort smuts med en
borste. Applicera lämpligt
rengöringsmedel med en
duk eller svamp. Låt torka
naturligt eller torka bort
överflödig vätska.

Borsta bort smuts med en
borste. Applicera lämpligt
rengöringsmedel med
en duk eller svamp. Låt
torka naturligt eller torka
bort eventuell överflödig
vätska.

Använd en spray eller flytande skokräm anpassad
för mocka och nubuck.
Låt torka och rugga försiktigt upp ytan igen med
en mockaborste vid
behov.

Applicera kräm eller spray
anpassad för oljad eller
vaxad nubuck efter behov.
Använd en duk eller
svamp för att fördela
ett jämnt lager.

Vita eller färgade textilskor återfärgas med
specialfärg. Vita yttersulor av gummi kan också
återfärgas.

Applicera spray eller
lotion anpassad för
syntetmaterial för att
återställa ytan.
Alternativt kan en putssvamp användas.

Applicera spray eller
lotion anpassad för
gummi för att återställa
lystern. Alternativt kan en
putssvamp användas.

Skydda skorna med en
impregneringsspray.
Rugga upp ytan och
upprepa. Låt torka.
Sömmar och undersula
kan penslas med impregneringskoncentrat.

Skydda skorna med en
impregneringsspray eller
oljespray. Upprepa för
bästa effekt. Sömmar och
undersula kan penslas
med impregneringskoncentrat.

Skydda skorna med en
impregneringsspray.
Upprepa för bästa effekt.
Sömmar och undersula
kan penslas med impregneringskoncentrat.

Skydda skorna med en
impregneringsspray
speciellt lämpad för
syntetmaterial.

Gummi är vattentätt.
Använd aldrig impregneringsmedel på skor eller
stövlar av gummi.

Använd en antiluktspray
eller absorberande doftpåsar dagligen.
En deosula eller en sula
med aktivt kol håller
skorna fräscha längre.

Använd en antiluktspray
eller absorberande doftpåsar dagligen.
En deosula eller en sula
med aktivt kol håller
skorna fräscha längre.

Använd en antiluktspray
eller absorberande doftpåsar dagligen.
En deosula eller en sula
med aktivt kol håller
skorna fräscha längre.

Använd en antiluktspray
eller absorberande doftpåsar dagligen.
En deosula eller en sula
med aktivt kol håller
skorna fräscha längre.

www.skoboo.se

Upprepa för bästa effekt.

Använd en antiluktspray
eller absorberande doftpåsar dagligen.
En deosula eller en sula
med aktivt kol håller
skorna fräscha längre.
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KOM IHÅG ATT
IMPREGNERA
Gör att skorna håller längre

Bama All Protector
Effektiv impregneringsspray som skyddar mot vatten och smuts.
Bibehåller andningsförmågan och passar de flesta typer av material.
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WEBBSHOP

VÄXANDE WEBBSHOP

– EN TJÄNST PÅ HELTID
Sko-Boo startade webbshop redan 2013. Redan från början var tanken att
webbshopen skulle fungera som ett komplement till den fysiska butiken, en tanke
som gäller än idag. Isabell Schoug är den som håller ordning på webbutbudet.
– DET SÄLJS MEST dam- och barnskor i webbshopen, säger

Isabell. Jag lägger ut nya skor nästan varje dag, säkert ett
hundratal modeller varje vecka, och tar samtidigt bort en
del gamla. Det är nästan ett heltidsjobb.

SNYGGA SKOR

Isabell lägger inte bara ut nya modeller, hon fotograferar
skorna och skriver de beskrivande texterna. Får hon
en stund över arbetar hon i den fysiska butiken eller
hjälper till på butikslagret.
– Det är svårast att fotografera sandaler och sommarskor, säger hon. De är så tunna att de gärna vill falla samman på fotobordet. Det är en utmaning att visa hur snygga
de är. Höga damstövlar kan också vara en utmaning.
Utbudet i webbshopen byts hela tiden ut efter säsong,
precis som i butiken i Ullared. Då webbshopen fungerar
som ett komplement till butiken är det inte allt som får
plats, men det finns en lösning för de som saknar något
de har sett på plats i butiken men inte kunnat bestämma
sig för när de var där.
– Vi tar gärna emot beställningar via telefon och till
och med brev, om produkterna inte finns i webbshopen.

SAMMA PRIS

All fler kunder hittar till webbshopen, även om Sko-Boo
annonserar väldigt lite. Många webbkunder har besökt

www.skoboo.se

Isabell Schoug har hand om webbshopen.

butiken tidigare, men ett växande antal är människor
som aldrig har satt sin fot i Ullared.
– Priset är ju en stor orsak till att många vill köpa på
webben, säger Isabell. Våra priser i webbshopen är de
samma som i butiken och klart konkurrenskraftiga även
på internet.
Sko-Boos webbshop debiterar endast 49kr i frakt och
har 14 dagars öppet köp med fri retur. Minimibeloppet
per beställning är 199 kr och Sko-Boo levererar endast
inom Sverige.
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OM ULLARED

EN LITEN ORT MED
MÅNGA BESÖKARE
För många svenskar, och hel en del norrmän, danskar och människor
från andra länder är Ullared synonymt med lågprisvaruhuset Gekås.
Men orten har mer att erbjuda och en lång historia.
ULLARED ÄR EN liten ort i Falkenbergs

Välkommen till Ullared!

SOV OCH
ÄT GOTT I
ULLARED
Varför inte göra besöket i Ullared lite längre? Parallellt med
det stora utbudet av shopping
och sevärdheter finns gott om
möjligheter till övernattning.
Här finns trevliga campingstugor och fina semesterlägenheter, hotell och motell. För de
med tält, husvagn- och husbil finns en stor campingplats
men också en fin ställplats för
enklare övenattning.
Vill man äta finns det flera
möjligheter på Gekås, men också några ställen runtomkring,
som t.ex. Harrys, Rosegarden
Ullared, Stantons Kök och Bar,
Pizza House m.fl.
Det går alltså utmärkt att
både koppla av och handla
skor vid samma tillfälle!

Foto: Gerth Johansson

inland, mitt emellan Falkenberg och Varberg. Från slutet av 1800-talet och en bra
bit in på 1900-talet var Ullared en knutpunkt för järnvägen och därmed också en
populär bostadsort och handelsplats.
Orten har idag cirka 800 invånare, men
runt 1300 arbetsplatser och därmed en
stor inpendling. Här finns såväl vårdcentral som skola, äldreomsorg och andra
viktiga samhällsfunktioner.
I området runt omkring Ullared finns
omfattande skogsmarker med flera olika
naturreservat samt Musasjön med strand.
Det går att åka slalom på vintern, fiska i
Wismen, campa året runt och upptäcka
området från hästryggen på Örnatorpets
gästranch med egen häst eller hyrd. Här
finns Axtorna slagfält att beskåda, där slaget
1565 var det största i Norden med 20  000
stridande soldater varav 4000 stupade.

Ullared har också en mängd vackra
miljöer, gamla gårdar och fina kyrkor
som är värda att besöka. I närheten finns
Ekomuseum Ätradalen, 78 olika besöksmål med traktens kultur, natur, historia
och gårdsbutiker.
Mest känd är dock Ullared trots allt
som handelsplats, tack vare Ullaredsbon Göran Karlsson. Han grundade 1963
lågprisvaruhuset Gekås i sitt garage där
han sålde städrockar till damerna och
bilrockar till herrar. Idag har varuhuset
plats för cirka 7 500 kunder samtidigt
och lockar människor från när och fjär�ran. Gekås hade 2018 cirka 4,8 miljoner
besökare.
Alldeles i närheten av Gekås ligger ett
antal andra butiker, som Sko-Boo, Outlethuset med sina outletbutiker Wildmark
Ullared, MQ, Lantmännen och många fler.
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PLUGGANNONS

SKO-BOO
OTROLIGA 50 ÅR!
Grattis önskar
Vännerna på Vagabond

50 år!
Stort grattis och tack för
förtroendet att vara er bank!

OrderNr: 91146
Annonsör: Varbergs Revisionsbyrå AB
Projekt: SKO-BOO BOO CARLSSON AB Projektnr:
M9208-1
90 x 65 mm

Vid köp av skor ur Jontefondskollektionen donerar Leaf Shoes 20kr
per par till Jontefonden -en stiftelse som skapar guldkant för de barn
som genomfört eller väntar på en transplantation, och deras familjer.
SKOR FÖR HELA FAMILJEN - HITTA DINA BAGHEERASKOR HOS SKO-BOO

BAGHEERA - ETT SVENSKT

www.skoboo.se

MÄRKE GRUNDAT 1981 I AVESTA!
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VAD DU INTE
VISSTE OM SKOR
Det som en gång var tänkt som skydd för våra fötter, blev
med tiden ett uttryck för mode. Från skyhöga klackar till sneakers,
här är några fakta du kanske inte visste om skor.
1. FÖRSTA SKON

5. DE DYRASTE SKORNA

10. SOLA MED SKOR

Skorna uppfanns troligen under
istiden, för cirka 5 miljoner år sedan.
De bestod av djurhudar lindade runt
fötterna under den kalla årstiden.

Den dyraste skon som sålts på auktion är rubinskon Judy Garland bar i
filmen “Trollkarlen från Oz” (1939).
Den såldes för 666 000 dollar (cirka
5,33 miljoner kronor) 2000.

Skor med öppen tå blev populära på
1930-talet när trenden att sola slog
igenom. Först blev de vanliga som
strandsko, men sedan en stilmarkering.

2. ÄLDSTA LÄDERSKODESIGNEN

Den äldsta kända designen på läderskor är en mockasin med snörning
som dateras till cirka 5 550 år tillbaka i tiden. Skon upptäcktes inuti
en grotta i Armenien 2010.

11. KILKLACKEN ETT EXPERIMENT
6. FÖRSTA DAMSTÖVELN

Drottning Victoria lär vara den första
som bar stövlar utformade speciellt
för kvinnor. Paret designades 1840.
7. STORLEKSSTANDARD

3. KLACKAR FÖR MÄN

Man antar att det var persiska soldater
som började med höga klackar på
1500-talet för att hålla fötterna kvar i
stigbygeln. I Europa på 1600-talet blev
det ett herrmode för visa status. Först
omkring 1630 började kvinnor i större
utsträckning använda högklackat.
4. FÖRSTA KVINNAN I KLACKAR

Man tror att Catherine de Medici,
en italiensk adelskvinna som senare
gifte sig med kungen av Frankrike,
var den som startade trenden med
högklackade skor för kvinnor på
1500-talet. Hon började med femcentimetersklackar för att kompensera
sin längd.

KONTAKTA OSS 			

King Edward II av Storbritannien lät
sätta en standard för skostorlekar.
Under tidigt 1300-tal deklarerade han
att enheten barleycorn skulle utgöra
basen för mätning av skor. Enligt
regeln är tre barleycorns en tum.

12. SMYGANDE SKOR

Det första paret sneakers, Keds, tillverkades i USA 1917. Det var reklamaren
Henry Nelson McKinney som hittade på
termen ”sneaker” (smygande), eftersom
han tyckte att gummisulan smög.

8. TVÅ VÄNSTERSKOR

De första höger- och vänsterskorna
lär ha skapats i det antika Rom. Det
blev dock inte standard förrän på
1800-talet i Philadelphia, USA.
9. SKOR SOM SVÄVAR I RYMDEN

De boots som Neil Armstrong hade
på sig på månen slängdes på grund
av rädsla för förorening. De svävar
fortfarande någonstans i rymden.

SKO-BOO AB, Danska Vägen 11, 311 60 ULLARED

ÖPPETTIDER

WEBBSHOP

BUTIK

Butiken i Ullared
09.00-19.00
09.00-17.00
10.00-17.00

Hit vänder du dig med
frågor angående webbshopen, exempelvis
frågor angående orders
och leveranser.

Hit vänder du dig med alla
övriga frågor, exempelvis
angående varor som inte
finns i webbshopen och
jobbansökningar.

För att ta del av våra
avvikande öppettider se
skoboo.se/sv/oppettider

Tel: 0346-30200
webshop@skoboo.se

Tel: 0346-30245
info@skoboo.se

Vardag:
Lördag:
Söndag:

På grund av ekonomiska sanktioner i
Italien på 1940-talet kunde designern
Salvatore Ferragamo inte köpa stål
för att tillverka traditionella klackar.
Han experimenterade med nya material
och designade skor med en kil.

13. KARDBORREBAND

De första skorna med kardborreband
var Pumas skor från 1968.

Sandalen blev
populär under
1930-talet.

