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Trender och nyheter:
Inred vardagsrummet  
på Vardagsrum

Trender och nyheter:
Bädda i höstens färger 
på Sovrum

Trender och nyheter:
Inred med KALLAX
på Bokhyllor

Trender och nyheter:
Ta in hösten
på Textil

Trender och nyheter:
Organisera ditt hem
på Spara & Förvara

Trender och nyheter:
Ta in allt det gröna
på Dekoration 

Provsmakning:
Testa våra olika 
varianter av köttbullar
kl. 14-18 på Köksavdelningen

Provsmakning:
Chips & bubbel
kl. 14-18 
på Tag själv lagret

Provsmakning:
Snittar
kl. 14-18 
i Swedish Food Market

Erbjudande:
Halva priset på 
en dessert när du 
köper en huvudrätt
gäller för dig som är 
medlem i IKEA Family

Fredag
26/08

För att se hela listan över festivalevenemang i 
varuhuset eller upptäcka våra globala evenemang 
som sker online, vänligen skanna den här koden.

Västerås
IKEA FESTIVAL

26/08-10/09 22



©
 Inter IKEA System

s B.V. 2022

Goodiebags till 
de 100 första besökarna 
i varuhuset 
i entrén, plan 2

Gaming:
Kom och spela Nintendo
kl. 11-17 på Vardagsrum

Mjukdjursjakt 
för alla barn
start i entrén, plan 2

Ansiktsmålning 
för alla barn
kl. 11-17                                           
vid Leklandet Småland

Rittävling 
för alla barn
på Barnens IKEA 

Rittävling                                     
för alla barn
på IKEA Second hand, ReTuna 
Återbruksgalleria, Eskilstuna 

Tävling: Scan & run
vid kassorna, plan 1

Seminarie: 
Inredningstrender 
och nyheter på IKEA
kl. 13.30 & 15.30 
i IKEA Restaurang, plan 2

Trender och nyheter:
Inred vardagsrummet  
på Vardagsrum
Trender och nyheter:
Bädda i höstens färger 
på Sovrum

Trender och nyheter:
Inred med KALLAX
på Bokhyllor

Trender och nyheter:
Ta in hösten
på Textil

Trender och nyheter:
Organisera ditt hem
på Spara & Förvara

Trender och nyheter:
Ta in allt det gröna
på Dekoration

Provsmakning:
Testa våra olika 
varianter av köttbullar
kl. 12-17 på Köksavdelningen

Provsmakning:
Chips & bubbel
kl. 12-17 på Tag själv lagret

Provsmakning:
Snittar
kl. 12-17 
i Swedish Food Market

Erbjudande:
Halva priset på en dessert 
när du köper en huvudrätt
gäller för dig som är 
medlem i IKEA Family

Lördag
27/08

Västerås

För att se hela listan över festivalevenemang i 
varuhuset eller upptäcka våra globala evenemang 
som sker online, vänligen skanna den här koden.

IKEA FESTIVAL

26/08-10/09 22
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Gaming:
Kom och spela Nintendo
kl. 11-17 på Vardagsrum

Billie Bee hälsar på 
Kl. 16 i Leklandet Småland

Mjukdjursjakt 
för alla barn
start i entrén, plan 2

Rittävling 
för alla barn
på Barnens IKEA

Rittävling                                     
för alla barn
på IKEA Second hand, ReTuna 
Återbruksgalleria, Eskilstuna 

Trender och nyheter:
Inred vardagsrummet  
på Vardagsrum

Trender och nyheter:
Bädda i höstens färger 
på Sovrum

Trender och nyheter:
Inred med KALLAX
på Bokhyllor

Trender och nyheter:
Ta in hösten
på Textil

Trender och nyheter:
Organisera ditt hem
på Spara & Förvara

Trender och nyheter:
Ta in allt det gröna
på Dekoration

Provsmakning:
Testa våra olika 
varianter av köttbullar
kl. 12-17 på Köksavdelningen

Provsmakning:
Chips & bubbel
kl. 12-17 på Tag själv lagret

Provsmakning:
Snittar
kl. 12-17 
i Swedish Food Market

Erbjudande:
Halva priset på en dessert 
när du köper en huvudrätt
gäller för dig som är 
medlem i IKEA Family

Söndag
28/08

Västerås

För att se hela listan över festivalevenemang i 
varuhuset eller upptäcka våra globala evenemang 
som sker online, vänligen skanna den här koden.

IKEA FESTIVAL

26/08-10/09 22
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Mjukdjursjakt 
för alla barn
start i entrén, plan 2

Rittävling 
för alla barn
på Barnens IKEA

Rittävling                                     
för alla barn
på IKEA Second hand, Re-
Tuna Återbruksgalleria, 
Eskilstuna 

Trender och nyheter:
Inred vardagsrummet  
på Vardagsrum

Trender och nyheter:
Bädda i höstens färger 
på Sovrum

Trender och nyheter:
Inred med KALLAX
på Bokhyllor

Trender och nyheter:
Ta in hösten
på Textil

Trender och nyheter:
Organisera ditt hem
på Spara & Förvara

Trender och nyheter:
Ta in allt det gröna
på Dekoration

Måndag-tisdag
29-30/08

Västerås

För att se hela listan över 
festivalevenemang i varuhuset 
eller upptäcka våra globala 
evenemang som sker online, 
vänligen skanna den här koden.

IKEA FESTIVAL

26/08-10/09 22
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Gaming:
Kom och spela Nintendo
kl. 13-19 på Vardagsrum

Mjukdjursjakt 
för alla barn
start i entrén, plan 2

Rittävling 
för alla barn
på Barnens IKEA

Rittävling                                     
för alla barn
på IKEA Second hand, 
ReTuna Återbruksgalleria, 
Eskilstuna

Trender och nyheter:
Inred vardagsrummet  
på Vardagsrum

Trender och nyheter:
Bädda i höstens färger 
på Sovrum

Trender och nyheter:
Inred med KALLAX
på Bokhyllor

Trender och nyheter:
Ta in hösten
på Textil

Trender och nyheter:
Organisera ditt hem
på Spara & Förvara

Trender och nyheter:
Ta in allt det gröna
på Dekoration

Erbjudande:
Halva priset på 
en huvudrätt
gäller för dig som är 
medlem i IKEA Family

För att se hela listan över festivalevenemang i 
varuhuset eller upptäcka våra globala evenemang 
som sker online, vänligen skanna den här koden.

Onsdag
31/08

Västerås
IKEA FESTIVAL

26/08-10/09 22
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Mjukdjursjakt 
för alla barn
start i entrén, plan 2

Rittävling 
för alla barn
på Barnens IKEA

Rittävling                                     
för alla barn
på IKEA Second hand, 
ReTuna Återbruksgalleria, 
Eskilstuna

Trender och nyheter:
Inred vardagsrummet  
på Vardagsrum

Trender och nyheter:
Bädda i höstens färger 
på Sovrum

Trender och nyheter:
Inred med KALLAX
på Bokhyllor

Trender och nyheter:
Ta in hösten
på Textil

Trender och nyheter:
Organisera ditt hem
på Spara & Förvara

Trender och nyheter:
Ta in allt det gröna
på Dekoration

Torsdag
01/09

För att se hela listan över festivalevenemang i 
varuhuset eller upptäcka våra globala evenemang 
som sker online, vänligen skanna den här koden.

Västerås
IKEA FESTIVAL

26/08-10/09 22
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Gaming:
Kom och spela Nintendo
kl. 13-19 på Vardagsrum

Mjukdjursjakt 
för alla barn
start i entrén, plan 2

Rittävling 
för alla barn
på Barnens IKEA

Rittävling                                     
för alla barn
på IKEA Second hand, 
ReTuna Återbruksgalleria, 
Eskilstuna

Trender och nyheter:
Inred vardagsrummet  
på Vardagsrum

Trender och nyheter:
Bädda i höstens färger 
på Sovrum

Trender och nyheter:
Inred med KALLAX
på Bokhyllor

Trender och nyheter:
Ta in hösten
på Textil

Trender och nyheter:
Organisera ditt hem
på Spara & Förvara

Trender och nyheter:
Ta in allt det gröna
på Dekoration

Provsmakning:
Testa våra olika 
varianter av köttbullar
kl. 14-18 på Köksavdelningen

Provsmakning:
Chips & bubbel
kl. 14-18 
på Tag själv lagret

Provsmakning:
Snittar
kl. 14-18
i Swedish Food Market

Erbjudande:
Halva priset på en dessert 
när du köper en huvudrätt
gäller för dig som är 
medlem i IKEA Family

Fredag
02/09

För att se hela listan över festivalevenemang i 
varuhuset eller upptäcka våra globala evenemang 
som sker online, vänligen skanna den här koden.

Västerås
IKEA FESTIVAL

26/08-10/09 22
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Gaming:
Kom och spela Nintendo
kl. 11-17 på Vardagsrum

Mjukdjursjakt
för alla barn
start i entrén, plan 2

Ansiktsmålning 
för alla barn
kl. 11-17                                           
vid Leklandet Småland

Rittävling 
för alla barn
på Barnens IKEA 

Rittävling                                     
för alla barn
på IKEA Second hand, 
ReTuna Återbruksgalleria, 
Eskilstuna

Tävling: Scan & run
vid kassorna, plan 1

Seminarie: 
Inredningstrender 
och nyheter på IKEA
kl. 13.30 & 15.30 
i IKEA Restaurang, plan 2

Trender och nyheter:
Inred vardagsrummet  
på Vardagsrum
Trender och nyheter:
Bädda i höstens färger 
på Sovrum

Trender och nyheter:
Inred med KALLAX
på Bokhyllor

Trender och nyheter:
Ta in hösten
på Textil

Trender och nyheter:
Organisera ditt hem
på Spara & Förvara

Trender och nyheter:
Ta in allt det gröna
på Dekoration

Provsmakning:
Testa våra olika 
varianter av köttbullar
kl. 12-17 på Köksavdelningen

Provsmakning:
Chips & bubbel
kl. 12-17 på Tag själv lagret

Provsmakning:
Snittar
kl. 12-17 
i Swedish Food Market

Erbjudande:
Halva priset på en dessert 
när du köper en huvudrätt
gäller för dig som är 
medlem i IKEA Family

Lördag
03/09

För att se hela listan över festivalevenemang i 
varuhuset eller upptäcka våra globala evenemang 
som sker online, vänligen skanna den här koden.

Västerås
IKEA FESTIVAL

26/08-10/09 22
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Gaming:
Kom och spela Nintendo
kl. 11-17 på Vardagsrum

Mjukdjursjakt 
för alla barn
start i entrén, plan 2

Rittävling 
för alla barn
på Barnens IKEA

Rittävling                                     
för alla barn
på IKEA Second hand, 
ReTuna Återbruksgalleria, 
Eskilstuna 

Trender och nyheter:
Inred vardagsrummet  
på Vardagsrum

Trender och nyheter:
Bädda i höstens färger 
på Sovrum

Trender och nyheter:
Inred med KALLAX
på Bokhyllor

Trender och nyheter:
Ta in hösten
på Textil

Trender och nyheter:
Organisera ditt hem
på Spara & Förvara

Trender och nyheter:
Ta in allt det gröna
på Dekoration

Provsmakning:
Testa våra olika 
varianter av köttbullar
kl. 12-17 på Köksavdelningen

Provsmakning:
Chips & bubbel
kl. 12-17 på Tag själv lagret

Provsmakning:
Snittar
kl. 12-17 
i Swedish Food Market 

Erbjudande:
Halva priset på en dessert 
när du köper en huvudrätt
gäller för dig som är 
medlem i IKEA Family

Söndag
04/08

Västerås

För att se hela listan över festivalevenemang i 
varuhuset eller upptäcka våra globala evenemang 
som sker online, vänligen skanna den här koden.

IKEA FESTIVAL

26/08-10/09 22



©
 Inter IKEA System

s B.V. 2022

Mjukdjursjakt 
för alla barn
start i entrén, plan 2

Rittävling 
för alla barn
på Barnens IKEA

Rittävling                                     
för alla barn
på IKEA Second hand, 
ReTuna Återbruksgalleria, 
Eskilstuna

Trender och nyheter:
Inred vardagsrummet  
på Vardagsrum

Trender och nyheter:
Bädda i höstens färger 
på Sovrum

Trender och nyheter:
Inred med KALLAX
på Bokhyllor

Trender och nyheter:
Ta in hösten
på Textil

Trender och nyheter:
Organisera ditt hem
på Spara & Förvara

Trender och nyheter:
Ta in allt det gröna
på Dekoration

Måndag-tisdag
05-06/08

Västerås

För att se hela listan över 
festivalevenemang i varuhuset 
eller upptäcka våra globala 
evenemang som sker online, 
vänligen skanna den här koden.

IKEA FESTIVAL

26/08-10/09 22
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Gaming:
Kom och spela Nintendo
kl. 13-19 på Vardagsrum

Mjukdjursjakt 
för alla barn
start i entrén, plan 2

Rittävling 
för alla barn
på Barnens IKEA

Rittävling                                     
för alla barn
på IKEA Second hand, 
ReTuna Återbruksgalleria, 
Eskilstuna

Trender och nyheter:
Inred vardagsrummet  
på Vardagsrum

Trender och nyheter:
Bädda i höstens färger 
på Sovrum

Trender och nyheter:
Inred med KALLAX
på Bokhyllor

Trender och nyheter:
Ta in hösten
på Textil

Trender och nyheter:
Organisera ditt hem
på Spara & Förvara

Trender och nyheter:
Ta in allt det gröna
på Dekoration

Erbjudande:
Halva priset på 
en huvudrätt
gäller för dig som är 
medlem i IKEA Family

För att se hela listan över festivalevenemang i 
varuhuset eller upptäcka våra globala evenemang 
som sker online, vänligen skanna den här koden.

Onsdag
07/09

Västerås
IKEA FESTIVAL

26/08-10/09 22
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Mjukdjursjakt 
för alla barn
start i entrén, plan 2

Rittävling 
för alla barn
på Barnens IKEA

Rittävling                                     
för alla barn
på IKEA Second hand, 
ReTuna Återbruksgalleria, 
Eskilstuna

Trender och nyheter:
Inred vardagsrummet  
på Vardagsrum

Trender och nyheter:
Bädda i höstens färger 
på Sovrum

Trender och nyheter:
Inred med KALLAX
på Bokhyllor

Trender och nyheter:
Ta in hösten
på Textil

Trender och nyheter:
Organisera ditt hem
på Spara & Förvara

Trender och nyheter:
Ta in allt det gröna
på Dekoration

Torsdag
08/09

För att se hela listan över festivalevenemang i 
varuhuset eller upptäcka våra globala evenemang 
som sker online, vänligen skanna den här koden.

Västerås
IKEA FESTIVAL

26/08-10/09 22
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Gaming:
Kom och spela Nintendo
kl. 11-17 på Vardagsrum

Mjukdjursjakt 
för alla barn
start i entrén, plan 2

Rittävling 
för alla barn
på Barnens IKEA

Rittävling                                     
för alla barn
på IKEA Second hand, 
ReTuna Återbruksgalleria, 

Eskilstuna

Trender och nyheter:
Inred vardagsrummet  
på Vardagsrum

Trender och nyheter:
Bädda i höstens färger 
på Sovrum

Trender och nyheter:
Inred med KALLAX
på Bokhyllor

Trender och nyheter:
Ta in hösten
på Textil

Trender och nyheter:
Organisera ditt hem
på Spara & Förvara

Trender och nyheter:
Ta in allt det gröna
på Dekoration

Provsmakning:
Testa våra olika 
varianter av köttbullar
kl. 14-18 på Köksavdelningen

Provsmakning:
Chips & bubbel
kl. 14-18 på Tag själv lagret

Provsmakning:
Snittar
kl. 14-18 i Swedish Food Mar-
ket

Erbjudande:
Halva priset på en dessert 
när du köper en huvudrätt
gäller för dig som är 
medlem i IKEA Family

Fredag
09/09

För att se hela listan över festivalevenemang i 
varuhuset eller upptäcka våra globala evenemang 
som sker online, vänligen skanna den här koden.

Västerås
IKEA FESTIVAL

26/08-10/09 22
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Gaming:
Kom och spela Nintendo
kl. 11-17 på Vardagsrum

Mjukdjursjakt 
för alla barn
start i entrén, plan 2

Ansiktsmålning 
för alla barn
kl. 11-17                                           
vid Leklandet Småland

Rittävling 
för alla barn
på Barnens IKEA 

Rittävling                                     
för alla barn
på IKEA Second hand, 
ReTuna Återbruksgalleria, 
Eskilstuna 

Tävling: Scan & run
start i entrén, plan 2

Trender och nyheter:
Inred vardagsrummet  
på Vardagsrum
Trender och nyheter:
Bädda i höstens färger 
på Sovrum

Trender och nyheter:
Inred med KALLAX
på Bokhyllor

Trender och nyheter:
Ta in hösten
på Textil

Provsmakning:
Testa våra olika 
varianter av köttbullar
kl. 12-17 på Köksavdelningen

Provsmakning:
Chips & bubbel
kl. 12-17 på Tag själv lagret

Provsmakning:
Snittar
kl. 12-17 
i Swedish Food Market

Erbjudande:
Halva priset på en dessert 
när du köper en huvudrätt
gäller för dig som är 
medlem i IKEA Family

Lördag
10/09

För att se hela listan över festivalevenemang i 
varuhuset eller upptäcka våra globala evenemang 
som sker online, vänligen skanna den här koden.

Västerås
IKEA FESTIVAL

26/08-10/09 22
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Mjukdjursjakt 
för alla barn
start i entrén, plan 2

Rittävling 
för alla barn
på Barnens IKEA´

Rittävling                                     
för alla barn
på IKEA Second hand, 
ReTuna Återbruksgalleria, 
Eskilstuna 

Trender och nyheter:
Inred vardagsrummet  
på Vardagsrum

Trender och nyheter:
Bädda i höstens färger 
på Sovrum

Trender och nyheter:
Inred med KALLAX
på Bokhyllor

Trender och nyheter:
Ta in hösten
på Textil

Trender och nyheter:
Organisera ditt hem
på Spara & Förvara

Trender och nyheter:
Ta in allt det gröna
på Dekoration

Provsmakning:
Testa våra olika 
varianter av köttbullar
kl. 12-17 på Köksavdelningen

Provsmakning:
Chips & bubbel
kl. 12-17 på Tag själv lagret

Provsmakning:
Snittar
kl. 12-17 
i Swedish Food Market

Erbjudande:
Halva priset på en dessert 
när du köper en huvudrätt
gäller för dig som är 
medlem i IKEA Family

Söndag
11/09

Västerås

För att se hela listan över festivalevenemang i 
varuhuset eller upptäcka våra globala evenemang 
som sker online, vänligen skanna den här koden.

IKEA FESTIVAL

26/08-10/09 22


