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Varmt välkommen till Ullared! Oavsett om du är Gekås- 
veteran eller shoppingnovis hoppas jag att du ska få en 
 fantastisk upplevelse hos oss. För dig som valt Ullared som 
 semesterdestination finns det, förutom smart shopping i 
massor, god chans till både avkoppling och nya upplevelser. 
Varför inte utmana kompisarna på äventyrsbanan Upzone, ta 
med barnen till Leklandet eller spela minigolf med familjen? 

Eller koppla av med en fisketur i Musasjön, ett varmt tunnbad 
eller en trerätters cateringmeny i husvagnen. Vi jobbar på för 
att bredda utbudet och komplettera shoppingen med nya, roliga 
aktiviteter.

Stora planer
Just nu är det mycket på gång i Ullared. Vi har nyligen invigt 
utbygget av Hotellet där vi glasat in hela innergården och byggt 

en riktigt häftig frukostmatsal och konferensanläggning. Under 
våren kommer vi öppna en bar som serverar lättare rätter till 
både lunch och middag. Vi bygger även parkeringshus, ny 
 ingång och fler kassor. Och inte minst, i år påbörjar vi den 
största utbyggnaden av butiksytan i Gekås  historia.  Varuhuset 
växer med 20-25 procent och jag kan utlova både mer av det vi 
redan har och någon ny överraskning i  sortimentet. Under 2018 
 beräknar vi att delar av den nya  butiksytan ska stå klar. 

En grundmurad affärsidé
Trots stora ombyggnationer och mycket som händer i 
 verksamheten är det en sak som aldrig kommer att förändras – 
Gekås affärsidé. De låga priserna är grunden till vår framgång, 
och för oss är det en hederssak att alltid låta inköparnas klipp 
komma kunden tillgodo. Mer om detta, och mycket annat, kan 
du läsa i årets nummer av Destination Ullared.

Jag önskar dig varmt välkommen till Ullared!

Jan Wallberg
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EFTER ETT ÅR på posten som koncern-vd har 
Jan Wallberg massor av planer för Ullared.  
I år börjar den största utbyggnaden av varu-
huset i Gekås historia. Det innebär bland 
annat att 350 000 ton berg ska sprängas bort.
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upplevelse

STORSATSNING I ULLARED
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Destination Ullared är Gekås eget magasin för 

information, inspiration och tips för ditt Ullaredsbesök.

INNEHÅLL

DESTINATION ULLARED ÄR Gekås eget magasin för turistinformation och inspiration. 
Tidningen ges ut en gång per år och finns att hämta i varuhuset, i Gekåsbyn och hos 
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KORT & GOTT
Små och stora nyheter från Ullared

Koppla på husvagnen, boka en stuga eller packa tältet – i år firar vi midsommar 

i Ullared! Gekåsbyn ordnar varje år traditionellt firande mitt på campingen och 

alla är välkomna, både boende och icke-campare. Vid lunchtid klär vi stången 

och framåt eftermiddagen blir det dans, fika, lotteri och roliga aktiviteter för bar-

nen. Nytt för i år är att varuhuset har öppet både midsommarafton och midsom-

mardagen. Det är alltså gyllene läge att kombinera firandet med en shoppingtur.

Kändisar av olika slag kommer titt som tätt på besök till oss i Ullared. 

Det kan vara allt från liveuppträdande och autografskrivning till 

högläsning, boksignering och barnföreställningar. Kanske är någon 

av dina favoriter på gång? Senaste info om våra event hittar du 

på www.gekas.se eller på vår Facebooksida. 

Midsommar i Gekåsbyn

Artister och författare 
på besök i Ullared

Hitta rätt

HÅLL DIG UPPDATERAD

SMÅ GRODORNA, SMÅ GRODORNA …

Du vet väl att det både går att  tanka 

 biogas och ladda elbilen på plats i 

 Ullared? Så det är inga problem att 

köra extra grönt när du ska storhandla. 

Speciella elplatser finns på parkeringen 

och tankstationen för biogas ligger vid 

infarten från Falkenberg. 

Info till dig 
som kör grönt 

på shoppingresan

65 000
Så många kilo dynamit går åt 

för att spränga bort det 25 meter 

höga berget som står i vägen för 

utbyggnaden av varuhuset.

Vad sägs om kombinationen shopping och 
skidåkning? När vintervädret är här  öppnar 
Ullareds Slalomklubb backen för både stora 

och små. Backen ligger mitt i Gekåsbyn 
och  erbjuder både brant och flack åkning, 
 barnbacke, snowpark och skicrossbana.  

På plats finns även skiduthyrning,  
värmestuga och grillmöjligheter. 

SKIDOR & BRÄDA
FULL FART PÅFrån slutet av mars hittar du Hästsport- och 

 husdjursavdelningen på ny och större  butiksyta 

på samma våningsplan som sport- och fritids-

sortimentet. Vi hoppas att  detta ska underlätta 

för alla kunder som nu  slipper besöka två 

 separata butiksytor på nedre plan. Den gamla 

rulltrappan tas bort och ger plats för 10 nya 

 kassor och gamla butiksytan blir lager till den  

nya avdelningen. 

HÄST OCH 
HUSDJUR 
FLYTTAR
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GÖR EN UTFLYKT OCH 
UPPLEV SVENSK 

TEXTILTILLVERKNING

väverivisning • café • museum • butik med II-sortering, utgående och prima sortiment.
Dukar, servetter, tabletter, löpare, handdukar, diskdukar, plädar, kuddar mm 

Åk Sveriges vackraste väg t i l l  Horred,  30 min från Ul lared.
Kör mot Hjärtared -  Käl ls jö -  Kungsäter  -  Horred

Välkommen 
Tag med annonsen så  

bjuder v i  på kaf fe 
och glass t i l l 

barnen

Svensk textiltillverkning sedan 1692
Ekelund är Sveriges äldsta textila familjeföretag

Ekelund, Linneväveriet i Horred AB - Tel: 0320-80001
Öppetider: jan-mars: vard. 10-16, lör. 10-14 endast 30/1 & 27/2 april-dec: vard. 10-18, lör. 10-14

www.ekelunds.se

Premiär för 
Tina Nordströms 
textila kollektion
Ett samarbete med Ekelunds väveri.
Se kollektionen på ekelunds.se

Destination Ullared Ekelund 2016.indd   1 2016-02-01   12:20:51
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FAMILJEN KETTIL HANDLAR IHOP

När det är dags för shoppingresa till Ullared vill alla i familjen Kettil 

absolut följa med. Mamma Malin, pappa Jörgen och de fyra barnen – alla har 

de olika favoritavdelningar och saker de vill göra. Och tips att dela med sig 

av för att allt ska gå så smidigt som möjligt.

Familjeshopping 
på Gekås
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Gabriel, 1 1/2 år, är taggad. Han 
står i hallen i shopping stugan 
där familjen Kettil har sovit 

denna natt, och hans små fötter tram-
par upp och ned. Trots att han är liten 
vet han vad som är på gång: en heldag 
i varuhuset. 
 – Vi var inne och rekade lite i går 
eftermiddag, bland annat på Barn-
avdelningen. Han blev som tokig 
bland Brio-tågen och kunde inte förstå 
varför han inte fick öppna kartongerna 
och börja leka, säger mamma  Malin 
medan hon plockar i ordning det sista 
och ser till att Gabriels  goseapa Gabby 
kommer med.

Familjen Kettil består av Malin och 
Jörgen, båda 42 år gamla, och de 
fyra barnen Samuel, 15, Felicia, 13, 
Jakob, 10, och så Gabriel. De är trogna 
Ullareds besökare som bor i Landeryd, 
en liten ort ungefär 40 minuter bort. 
 – Det är enklare för oss att åka till 
Ullared än att åka in till Halmstad, allt 
finns på ett ställe och det går alltid att 
hitta parkering, säger Malin.
Hon är den som är här oftast. Ibland 
åker hon i smyg, utan att berätta för 
resten av familjen, om det bara är 
något litet som ska handlas. 
 – Men en gång när jag gjorde det 
la jag upp en statusuppdatering på 
 Facebook, och då kommenterade 
Samuel: ”Men mamma, har du varit i 
Ullared – UTAN mig?”. Och så ringer 
barnen hela tiden och vill att jag ska 
kolla på saker åt dem, så jag får inget 
gjort. Alla vill vara med, så denna gång 
blev det en familjeutflykt med över-
nattning, säger hon.
 – Ja, det är nog Samuel som är mest 
sugen på att åka hit av oss alla, skrattar 
pappa Jörgen.
Samuel nickar.
 – Ja, det är alltid kul att gå runt här 
och bara titta. Och köpa godis.

Familjelogistik
De tar bilen den korta biten till 
 parkeringen, hämtar kundvagnar och 
travar i väg mot varuhuset. Dimman 
ligger tung denna dag, men morgon-
köerna har lättat och det är inte alltför 
trångt i gångarna heller,  konstaterar  
de. Men först måste familjen 
 organisera sig. Vem går vart, med vem, 
och i vilken ordning?
 – Jag vill kolla på leksaker, men då 
är det nog bra om inte Gabriel är med, 
säger Malin och försöker övertyga sin 
minsting om att han ska sitta kvar i 
sin vagn. Det är inte populärt.

– Jag kan ta med mig honom ned och 
kolla på verktyg, säger Jörgen.
Felicia hänger på pappa medan de 
stora grabbarna går med mamma till 

 leksakerna, via Livsmedels avdelningen 
där det ännu är lugnt och lätt att 
 komma fram. Det är ett av Malins 
knep, att gå tvärtom-håll i varuhuset.
 – Jag är ganska rask när jag är här 
och fattar snabba beslut, säger hon, 
samtidigt som hon plockar till sig 
några Pixi- och Nicke Nyfiken-böcker 
i farten. Inget att tveka på. Hon vet att 
priset är bra och att de är uppskattade 
presenter.
 – Jag brukar inte jämföra priser med 

NÄR MALIN VAR liten handlade hon 
sin första Barbie på Gekås och fick 

stå i kö framför leksaksdisken. 
Nu är det Jakob som 35 år senare 

handlar sin första drönare.

FAMILJEN KETTIL FRÅN Landeryd shoppar gärna på Gekås 
 tillsammans alla sex. ”Det blir en utflykt samtidigt som priserna 
här gör att vi kan unna barnen lite extra”, säger mamma Malin.

”Vi är en lite tokig och 
brokigt kombinerad familj 
som har fått varandra”
Malin Kettil

”Det är alltid kul att gå 
runt här och bara titta. 
Och köpa godis”
Samuel Kettil, 15



andra butiker, för vid det här laget vet 
jag vad som prisvärt att köpa här.
 Jakob har ett tydligt mål med sitt 
besök: att köpa en drönare.
 – Jag har fått födelsedagspengar till 
det, berättar han.
  Han är inte ensam om att vilja ha 
en batteridriven, fjärrstyrd helikopter-
kamera. Vid hyllan står många kunder 
och vrider och vänder på paketen. 
Men Jakob har koll på utbud och 
 funktioner; för honom handlar det 
mest om att välja färg. Det blir en vit. 

Fotbollslek
Samtidigt på nedre plan kastar Felicia 
och Gabriel bollar till varandra. Här är 
gott om plats för att studsa lite, men 
Felicia håller koll på sin lillebror så att 
han inte är i vägen för någon. 
 – Vi är en fotbollsfamilj, berättar 
Jörgen. Jag är tränare för Samuels 
pojklag, Felicia och Jakob har spelat 
och Gabriel kommer säkert att börja 
han också.
 Det är lite tidigt att avgöra om där 
finns talang, men det är tydligt att 
Gabriel älskar de färggranna bollarna. 
En av dem kommer nog att få följa 
med hem.

 – När vi är här allihop handlar 
mycket om att hålla honom på gott 
humör, och det går faktiskt bra, säger 
Jörgen. Och så turas vi om att ha 
 honom förstås.
 Just då ringer mobilen. Malin 
och pojkarna är klara på Leksaks-
avdelningen och vill ha smakråd bland 
barnkläderna. Samuel behöver en hel 
del nytt i garderoben och klädshopping 
är inte en favoritsysselsättning, så all 

hjälp är välkommen. Felicia lyfter upp 
Gabriel och han leker med hennes hår 
medan de tar hissen direkt upp till 
Barnavdelningen.

Brokig familj
Malin och Jörgen har känt varandra 
sedan de gick i förskolan och varit ett 
par sedan högstadiet. Jörgen jobbar 
inom aluminiumindustrin och Malin 
är lärare och i dag har de alltså fyra 
barn. Men att det skulle bli så var inte 
självklart. 
 – Vi fick beskedet att vi inte kunde få 
biologiska barn. Samuel adopterade vi 
inom landet, han kom till oss när han 
var tretton timmar gammal, berättar 
Malin. 
 Därefter adopterade de både Felicia 
och Jakob från Sydafrika. Och efter 
ytterligare några år visade det sig att 
Malin var gravid, och så kom Gabriel.
 – Så vi är en lite tokig och  brokigt 
kombinerad familj som har fått 
 varandra, säger hon.
 Hon berättar om en gång när 
Samuels biologiska mamma kom och 
hälsade på och berömde Malin för den 
fina heminredningen.
 – Nästan allt har jag ju köpt här på 
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”När de stora barnen var 
små orkade vi sällan gå 
här länge. Men nu är det ju 
enkelt att ta matpauser och 
att leka mellan varven”
Malin Kettil

EFTER ETT PAR timmars 
 shopping tar familjen en väl-
behövlig paus för trötta fötter 
och lite fika till hungriga  
magar i Kaffebaren.
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Gekås. Så då åkte vi hit tillsammans!
 Även om barnen har olika gener, 
går det inte att ta fel på syskon-
kärleken. Eller syskongnabbet, för den 
 delen. Medan Samuel provar kläder 
 diskuterar Felicia och Jakob vem av 
dem som egentligen vann gårdags-
kvällens Yatzymatcher i stugan och går 
igenom kundvagnen för att se vad som 
fyndats hittills.

Fikadags
Gabriel roar sig med att charma andra 
kunder och smilar upp sig mot alla 
som går förbi där han ligger på golvet 
och leker med apan Gabby. Klädprov-
ning har han inget intresse av, och 
efter en stund märks det att det är dags 
för energipåfyllning. Vid det här laget 
har ett antal tröjor och t-shirtar hängts 
på sidan av vagnen och familjen tar sig 
till kundvagnsparkeringen och vidare 
till Kaffebaren för mackor, fruktmos, 
kaffe och lite godsaker. 
 Eftersom shoppingen faktiskt 
gått så smidigt att nästan allt på 
allas  shoppinglistor är avbockat, 
utökas kaffepausen till att också bli en 
 lekpaus. Familjen Kettil intar Gekås 
nya lekland, eller ja, i alla fall Jakob 

och Gabriel, eftersom man måste vara 
0–10 år.
 – Jag har aldrig varit här förut 
men har varit på andra lekland. Här 
var det nytt och fint, säger Jakob och 
 inspekterar med expertmin innan han 
börjar klänga omkring.
 Till hans förtjusning är det nästintill 
tomt i Leklandet. De får bollhavet helt 
för sig själva och fullständigt täcker 
varandra med gula och orange bollar. 
Gabriel kiknar av skratt.

Att shoppa med hela familjen, med 
fyra barn i olika åldrar med olika 
behov och grad av tålamod, kan låta 
som ett omöjligt uppdrag. Men efter en 

hel dag i varuhuset tycker Malin och 
Jörgen precis tvärtom.
 – När de stora barnen var små 
 orkade vi sällan gå här länge. Men 
nu är det ju enkelt att ta matpauser 
och att leka mellan varven. Och när 
stora syskonen hjälper till är det inga 
 problem att ha med ett litet barn 
 heller, säger Malin.

MED EN HEL dag i varuhuset finns det tid till lek 
också. Jakob, 10, ger Leklandet högsta betyg.

FAMILJEN DELAR UPP sig i smågrupper. 
 Pappa Jörgen tar första passet med 
lille Gabriel och Felicia.

PÅ NEDRE PLAN testar den fotbollsintresse-
rade familjen Kettil bollutbudet i gångarna.

”Jag har aldrig varit här 
förut men har varit på 
andra lekland. Här var 
det nytt och fint”
Jakob Kettil, 10, om Leklandet



Det är lätt hänt att en kundvagn hamnar på 
 villovägar i varuhusvimlet. Tänk på att skriva ner 
eller fotografera din vagns unika id- nummer så 
blir det betydligt enklare för personalen att lo-

kalisera en flyttad vagn. Ett bra knep är att knyta 
något färgglatt runt handtaget på kundvagnen. 
Då skiljer den sig från mängden och du minskar 

risken för att någon tar din vagn av misstag.
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En heldag med shopping i Ullared är ett äventyr som blir ännu bättre med 

lite förberedelser. Vi har tagit lärdom av Gekås-proffsen och sammanställt ett 

gäng smarta tips för ett lyckat Gekås-besök. 

TIPS FÖR SHOPPINGTUREN

I loungen Lugn & Ro och i laddskåpen utanför 

Kaffebaren finns  möjlighet att förse mobilen 

med ny energi.

Ladda batterierna 
GRATIS WIFI

Självklart har vi trådlöst internet i hela varuhuset. 

Anslut till Destination Ullared, inga inloggnings-

uppgifter behövs och det är helt gratis. Med 

smartphonen kan du jämföra priser, skicka 

bilder och uppdatera sociala medier direkt 

från varuhuset.

BARNVÄNLIGT 
Har du barnen med på shopping turen? 
På Barnavdelningen och på  Restaurangplan 
finns filmrum där barnen kan roa sig en stund. 
På Plan 4 kan ni ta 
en paus och besöka 
Leklandet. I kundtjänst 
finns  dessutom 
armband att skriva 
mobilnummer 
på ifall ni skulle 
råka komma 
ifrån  varandra i 
varuhuset.

Innan du ger dig in i det 35 000 m²  

stora shoppingparadiset kan det vara  

en god idé att få en överblick över 

 varuhuset. Precis vid entrén finns   

kartor som visar hur avdel-

ningarna är placerade och 

var du hittar mat serveringar, 

kundservice och toaletter.

GÖR DIG REDO

Morgonen för 
avfärd gäller det 
att se till att du är rustad 
för en heldag. Ät en stadig  frukost, 
snöra på de bekvämaste skorna och se till  
att mobilen är laddad. Nu börjar äventyret!

SKRIV INKÖPSLISTA

En strukturerad 
inköpslista hjälper 
dig att få med alla 
planerade inköp i 
farten. Extra bra blir 
den om du tar en titt 
på varuhuskartan på 
vår hemsida och skriver listan i 
ordning efter avdelningarna.

LÄS BLOGGEN – WWW.GEKAS.SE

Surfa in på Gekås egen blogg och få en 
 förhandstitt på fynden som väntar på 
hyllorna. Anteckna favoriterna på inköps-
listan, men tänk på att populära produkter 
kan sälja slut på bara en dag. 

RENSA GARDEROBEN

Gör en garderobsrensning och ta med alla 
kläder till Ullared. På parkeringen finns 
inlämningsboxar för välgörenhetsprojektet 
Textilreturen, som ger dina kläder nytt liv. 
De tar emot både fräscha kläder till försälj-
ning och trasiga textilier för återvinning. 

LADDA FÖR RESAN 
Börja förberedelserna på hemmaplan

TÄNK PÅ SÄKERHETEN 
När man vistas i stora folksamlingar är det 

en god idé att tänka lite extra på säker heten. 
Man kommer långt med enkla knep som 
att inte lämna handväskan i kundvagnen 
och tänka på att förvara plånboken på ett 

svåråtkomligt ställe. 
 

  På parkeringen har Gekås både bevakning 
med väktare och kameraövervakning, men 

trots det är bilen ingen säker plats att förvara 
värdesaker. Lämna aldrig betalda varor eller 

andra tillhörigheter obevakade i bilen.

Enkel orientering  
KOLL PÅ 

KUNDVAGNEN 

Gul

Min kundvagn heter

2001
Ha en bra 

shoppingdag!

Det är lätt hänt att plocka med lite för mycket 

i kundvagnen. Men ingen fara, vid kundvagns-

parkeringen på Plan 2 finns  sorteringskorgar där 

du kan lämna det du inte behöver eller vill ha. 

SORTERA MERA
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Camping och friluftsliv
Campingplats, tältplats, ställplats

Ta med husvagnen eller husbilen till Ullared 

och stanna några dagar! Våra campingplatser är 

upp till 100 m² stora och har gott om plats för 

både fordon och förtält. Ett bra budgetalternativ 

är att stanna på ställplatsen som finns vid vårt 

 centrallager Sönneräng, 1 km öster om Ullared. 

Vill ni hellre resa lätt med tältet i ryggsäcken 

kan ni slå läger mellan berg, skog, ängar och 

 vattendrag i Gekåsbyn.

Stora sällskap
Shoppingstugan 8 bäddar/74 m²

Kombistugan 8 bäddar/74 m²

Är ni ett stort gäng som åker tillsammans bör ni 

sikta in er på Shoppingstugan eller Kombistugan. 

Här finns gott som sovplatser och dessutom 

rum för dussintals Gekåskassar. Är ni många som 

vill bo tillsammans går Kombistugan att öppna 

upp till en stor 16-bäddsstuga eller hyr ett helt 

hus och få alla fyra Shoppingstugorna med 

 sammanlagt 32 bäddar.Par på semester
Parhuset 2–4 bäddar/2 x 12 m²

Här bor ni tillsammans men ändå inte. Huset  

är uppdelat i två delar med separata sovrum  

och eget pentry men kokplatta och kylskåp. 

 Ingången och badrummet delas med grannen  

i den andra halvan av huset. Detta är en  

populär planlösning för par som reser  

tillsammans och familjer med tonåringar. 

För den lilla familjen
Ullaredsstugan 4 bäddar/20 m², Lägenheten 4 

bäddar/30–40 m², Radstugan 4 bäddar/28 m²

För det lilla kompisgänget eller familjer på max 

fyra personer finns det gott om stugor att välja 

mellan. Det allra nyaste boendet är Radstugorna 

som stod klara för uthyrning i maj 2015. Här bor 

ni bekvämt med bäddsoffa för två i allrummet 

och två enkelsängar i sovrummet. Utanför dörren 

finns en liten altan och varje stuga har egen 

parkeringsplats reserverad.

Husbil, stuga eller hotell? Efter en lång dag i varuhuset är det skönt att veta att sängen 

väntar bara runt hörnet. För dig som vill stanna lite längre i Ullared finns övernattningsal-

ternativ för alla smaker. Vi guidar dig till ditt optimala shoppingboende! 

Vilket boende 
passar dig?

Shoppingnära 
övernattning
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För familjens bästa vän
Hundstugan 4 bäddar/20 m²

Timmerstugan 4–6 bäddar/17–27 m²

Campingstugan 4 bäddar/ 12 m²

I dessa stugor är både hundar och katter varmt 

välkomna att bo över. Hundstugorna har 

 dessutom inhägnad uteplats där djuren inte 

 behöver vara kopplade utan kan leka fritt. Tänk 

på att inte lämna några djur ensamma i stugan. 

För fest och konferens

För er som vill ordna släktträff, fest eller 

 f  öreningsträff i Ullared är  Storstugan perfekt för 

ändamålet. Står det istället konferens på schemat 

har Hotellet egen  konferensvåning med plats för 

130 personer. Ring eller maila så berättar vi mer! 

BOKA BOENDE

Boka ditt boende på www.gekas.se 
eller ring 0346-375 01. 

Välkommen!

Shoppingnära boende
Hotellet 2–4 bäddar/25 m², Motellet 4 bäddar/20 m²

Vill ni bo riktigt nära varuhuset så är det läge att boka rum på Hotellet eller Motellet. På  Sveriges  första 

shoppinghotell bor du i bästa läge med möjlighet att njuta av en god frukostbuffé på  morgonen och 

slipper tänka på städning. Vill ni hellre rå om er själva finns Motellet på lika  

bekvämt avstånd från shoppingvimlet.

Kompisgäng och familj 
Kompaktstugan 5 bäddar/20 m²

Blockstugan 6 bäddar/30 m² 

För lite större familjer eller sällskap finns 

 Kompaktstugan och Blockstugan att välja mellan 

med fem respektive sex bäddar. Oavsett val får 

ni egen uteplats med tak som passar perfekt för 

trevligt umgänge under årets varma månader. 

after shopping
på altanen



Nya vd:n bygger 
vidare på Gekås

VISIONÄRA IDÉER OCH EN SOLKLAR AFFÄRSIDÉ 

Jan Wallberg ser tillbaka på sitt första år som koncern-vd för 

Gekås Ullared. Han är full av visionära framtidsplaner men håller stenhårt 

fast vid affärsidén som gjort företaget framgångsrikt sedan starten 1963. 

Låga priser och en upplevelse utöver det vanliga.  

14  DESTINATION Ullared
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Han må vara relativt ny på 
jobbet som koncern-vd, men 
Gekås kan Jan Wallberg utan 

och innan. Redan för tjugo år sedan 
började han som ekonomichef och har 
under de senare åren suttit i företagets 
styrelse parallellt med arbetet som vd 
för Blåkläder.
 – Jag har Gekås i min själ. Här hör 
jag hemma och det är fantastiskt roligt 
att vara tillbaka, även om jag egentli-
gen aldrig lämnat Gekås, säger han.

Varm i kläderna
Vid årsskiftet 2015/2016 firade han 
ett år som koncern-vd för Gekås och 
har vid det här laget hunnit sätta sig 
in i det mesta och börjat förverkliga 
framtidsplanerna. Först ut är en rad 
åtgärder som ska förbättra upplevel-
sen för alla kunder som vallfärdar till 
Ullared under sommarens och höstens 
högsäsonger. 
 – I år ska vi bygga ett nytt parke-
ringshus i tre våningar, det ger ytter-
ligare 550 platser. Då blir det plats för 
totalt 3 500 bilar på vår parkering. Och 
i höst kommer ännu en flaskhals att 
försvinna när vi får ett tiotal nya kassor 
i den ombygga entrén.
 En mer långsiktig plan är att hela 
varuhuset ska byggas ut och erbjuda 
20–25 procent större shoppingyta. För 
detta krävs att ett berg som är i vägen 
sprängs bort, och detta kan man bara 
göra när det är lågsäsong och inte fullt 
så många kunder på plats. Någon gång 
under 2018 hoppas man kunna öppna 
delar av de utökade butiksytorna.

Vad ska de nya 
ytorna fyllas med?
– Det blir ännu mer av det vi redan har 
och som går fantastiskt bra. Men visst 
kommer det att bli någon joker också, 
någon liten överraskning i sortimentet, 
lovar Jan. 
 Snittkunden reser ca 21 mil enkel 
resa för att köpa allt från kläder, lek-
saker och livsmedel till motorolja och 
fryspåsar. Totalt handlar kunderna för 
ca 5 miljarder per år. Runt om varu-
huset finns både boendeanläggningar 
och möjligheter till aktiviteter av olika 
slag, men det är trots allt varuhuset 
som är hjärtat i verksamheten och 
anledningen till att så många åker till 
lilla Ullared varje år.

 – De låga priserna är förstås väl-
digt centrala, säger Jan. Priserna är 
grunden till vår framgång och något 
vi aldrig tummar på. Vår filosofi är att 
alltid ha samma ärliga prissättning, vi 
har alltid samma låga påslag på varor-
na. Om våra inköpare gör ett klipp och 
köper in ett parti schampo jättebilligt, 
så ska kunderna ha glädje av det och få 
ett riktigt lågt pris.

När är det rea på Gekås?
– Vi har aldrig lockvaror, kampanjer, 
rea eller ”black friday” utan det är sam-
ma låga priser som gäller varje dag, 
året om, förklarar Jan. Vi smyghöjer 
aldrig priserna för att betala till exem-
pel utbyggnaden av varuhuset. Gekås 
använder alltid sina egna sparade 
pengar till att återinvestera i företaget.

Påverkas Gekås, precis 
som övriga handeln, av 
valuta förändringar?
– Dollarn har stigit en del den senaste 
tiden, och det är klart att det påverkar 
priserna eftersom många varor därmed 
blir dyrare för oss i inköp, förklarar 
Jan. Men det gäller ju även för alla 
 andra inom handeln, så skillnaden 
 mellan oss och andra butiker består.

Är det något annat som 
kan  påverka prisbilden?
– Förutom våra låga marginaler så har 
vi ju ingen hög hyra att betala, till skill-
nad från butiker som ligger i attraktiva 
lokaler mitt i centrum! Sedan är vi 
väldigt kostnadseffektiva och har en 
smidig och smart logistik, det vill säga 
hur varorna hanteras och transporte-
ras. Men vi följer förstås samma lagar 
och regler som alla andra företag när vi 
köper in produkter runt om i världen, 
våra kunder kräver schyssta varor.

Vad säger ni till dagens 
pris medvetna kunder som 
googlar och jämför priser?
– Det är möjligt att du hittar någon 
enstaka vara billigare på rea någon 
annanstans. Men så fort du har fyllt en 
korg med varor hos oss, då har du gjort 
ett bra köp, det kan jag garantera! Det 
ska alltid vara värt resan att åka hit.

”Vi smyghöjer aldrig priserna 
för att betala till exempel 
utbyggnaden av varuhuset. 
Gekås använder alltid sina 
egna sparade pengar till att 
återinvestera i företaget.”
Jan Wallberg



Filmrummet
I anslutning till Restaurangen finns ett 

 filmrum där barnen kan ta en paus framför 
en bra film. Extra uppskattat av vuxna som 
vill äta upp i lugn och ro medan barnen vill 
att det händer något kul nu, nu, nu. Vi visar 
SF-klassiker, Disneyfilmer och annat skoj.
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Massagen
Koppla av, vila fötterna och ge kroppen en 
 välbehövlig knådning i halvlek. Vid kund-
vagnspakeringen på Plan 2 finns ett litet 

krypin med massagestolar där du kan slå dig 
ned och ladda batterierna. För 10 kr får du  

15 minuters massage.

Lugn & Ro
För dig som vill koppla bort det stimmiga varuhuset för en stund kan vi varmt rekommen-

dera loungen Lugn & Ro som finns i anslutning till Kaffebaren. Slå dig ner i någon av de 
bekväma fåtöljerna och koppla av med en tidning och en god fika. I loungen finns gratis 

wifi, möjlighet att ladda mobilen eller surfplattan och låna en stationär dator.  

Hår & Häpna 
Ja, det stämmer, man kan till och med få 

frisyren fixad på Gekås! På Restaurangplan 
finns salongen Hår & Häpna som både tar 

emot tidsbokade besök och drop in i mån av 
tid. Perfekt för dig som vill få en välbehövlig 

paus och bli ompysslad under tiden.

Varuhuset är inte bara en plats för shopping utan här finns även rum för 

god mat, avkoppling och lek. Och för att orka fynda en hel dag är det så klart bra att 

pausa med jämna mellanrum. Vi guidar dig till våra shoppingfria zoner i varuhuset!

Upptäck hela varuhuset

MER ÄN 
BARA SHOPPING

Nintendo 
Kliar det lite i spelfingrarna kan både barn 
och lekfulla vuxna bege sig till Restaurang-
plan och upptäcka vår lilla spelhörna. Mitt 

emellan Restaurangen och Kaffebaren finns 
speltorn med bland annat New 3DS och New 
3DS XL. Stanna till och spela lite efter maten 

och passa även på att spana in vår stora 
 Legomodell av varuhuset som finns precis 

i anslutning till spelkonsolerna.

shoppingfria
zoner
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Restaurangen
I Restaurangen serverar vi modern 

 husmanskost som schnitzel, laxfilé och 
köttbullar. På menyn finns alltid 

ett vegetariskt alternativ och även 
matiga sallader att välja mellan. 
För dig som vill lyxa till det lite 

extra finns även förrätter, desserter 
och vin/öl att komplettera med.

Salladsbaren
Salladsbaren hittar du i anslutning 

till  Herravdelningen i varu-
huset. Här mixar du själv en 

härlig sallad med över 30 
olika sorters grönsaker och 

tillbehör på buffén. Sallads-
baren serverar även frukost fram till klock-

an 10.30 och enklare fika hela dagen.

Kaffebaren
Här kan du äta en lättare lunch, ta en 

fika eller bara koppla av i anslutande 
loungen Lugn & Ro. På menyn 

finns kakor och  bakverk av alla de 
slag och enkla lunchrätter som 
pann kakor,  bakpotatis, paj och 

matiga  mackor. Du kan även njuta 
av en kopp  baristabryggt kaffe.

Sportbaren
Mitt i myllret på Damavdelningen hittar 

du denna sportiga oas som serverar 
klassisk finger food. Beställ in en 
pizzaslice,  hamburgare, varm 

macka eller snacks. Till det 
serveras allt från öl, vin och cider till läsk, 

juice och kaffe. På tv-skärmarna rullar 
sport hela dagen lång, perfekt om man vill 

uppdatera sig om matchresultat.

Fotostudion
En bild säger mer än tusen ord och är alltid 
en uppskattad present. Missa därför inte att 

besöka de duktiga fotograferna i  Foto studion 
på Restaurangplan. Här kan du få  proffsiga 

och vackra porträttbilder fotade av dig 
själv, barnen, familjen, kompisgänget eller 

 gravidmagen. Du kan även passa på att enkelt 
fixa foto till körkort, visum eller id-kort. Boka 

tid via Fotostudions hemsida, www.hidvi.
com/fotostudion, eller chansa på att det 

finns drop in-tid. 

Äta i varuhuset

Leklandet
Välkommen till varuhusets lekfulla djungel! 
Nu har vi öppnat upp ett fjärde våningsplan, 

en trappa upp från Restaurangplan, som 
är vigd helt åt lek och bus. Här kan barnen 

klättra, gå balansgång, cykla, hoppa och åka 
rutschbana. För minstingarna finns en egen 

hörna med roligheter som passar de små. 
Till Leklandet är alla barn mellan 0 och 10 

år välkomna i vuxet sällskap. Det finns bord 
och stolar i anslutning till lekområdet och 

det går utmärkt att ta med mat eller fika upp 
från Restaurangen eller Kaffebaren.

Växla mynten
Ta med myntsamlingen 

och växla utan avgift och få 
till godokvitto i varuhuset. 

Mynt växlaren finns i anslutning 
till Kundtjänst i varuhuset.
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Upplev äventyr 
på hög nivå

Hösten 2015 var det premiär för destinationens nyaste attraktion  

– höghöjdsbanan Upzone Ullared. Här väntar ett hisnande äventyr för 

hela familjen i form av linbanor, nät, tunnlar, klätterväggar och lianer. Allt 

placerat högt uppe bland träden. Anta utmaningen och häng med upp!

FÖRE KLÄTTRINGEN FÅR 
man öva praktiskt 
med utrustningen på 
en liten introbana. 
Camilla Rinman går 
igenom hur man 
förankrar säkerhets-
linorna med familjen 
Göök.



Mitt i Gekåsbyn, i anslutning till skidbacken och 
bara några hundra meter från varuhuset, ligger 
nya äventyrsparken Upzone Ullared. Om givna 

av  vacker natur väntar fyra strapatsfyllda banor uppe 
bland träden. Det första du ser är de enkla banorna på fem 
meters höjd, men längre in i skogen väntar parkens största 
 utmaning, Big Jump. En plattform på 18 meters höjd med 
fritt fall första biten innan utrustningen fångar upp. Men 
tro det eller ej, det är inte så farligt som det låter utan 
tvärtom fantastiskt roligt. Under uppsikt av de  proffsiga 
 instruktörerna övervinner du enkelt utmaningar som 
 gungande hinderbanor, lodräta klätterväggar, hisnande 
linbanor och svävande  kälken. Och enligt verksamhetschef 
Camilla Rinman är det ett äventyr som ger mersmak.
 – Att klättra på en höghöjdsbana är riktigt kul! Jag har 
ju gjort det massor av gånger, men det är fortfarande lika 
roligt varje gång! Man får ett skönt pirr i magen och häftiga 
 adrenalinkickar, speciellt på de högre banorna, säger hon.

Tryggt och säkert
På Upzone Ullared kommer givetvis säkerheten först i alla 
lägen. Innan du börjar klättra får du prova ut både hjälm, 
sele och vantar, och instruktören ser till att allt sitter som 
det ska. Sedan väntar en pedagogisk genomgång av hur du 
ska säkra dig väl uppe på banan. Du får öva praktiskt på en 
liten introbana, och när allt går som ett rinnande vatten får 
du gå vidare till de riktiga utmaningarna på högre höjd.
 – Man behöver inte några förkunskaper för att kunna 
klättra hos oss, allt man behöver veta får man lära sig under 
säkerhetsinstruktionen, berättar Camilla Rinman. Det är 
bra att tänka på att ha oömma kläder och skor som sitter 
bra på foten. 
 Det bästa är att boka tid via hemsidan, www.upzone.se.  
Då har man garanterat plats och vet att det finns en ledig 
 instruktör och utrustning att tillgå. 

Uppskattat tillskott
Sedan öppningen har Upzone Ullared blivit en uppskattad 
aktivitet för mängder av besökare. Familjer, kompisgäng, 
möhippor och svensexor har avlöst varandra, och även 
 konferensgrupperna har haft teambuilding bland träden.  
Nu börjar planerna på att utveckla parken ta form.
 – Vi hoppas så småningom att kunna utveckla området 
runt omkring höghöjdsbanan till ett kul aktivitetsområde 
med  förhoppning om att bygga en megazipline, en jättelång 
 linbana, avslutar Camilla Rinman.

UPZONE ULLARED

Äventyrsparken hittar du mitt i Gekåsbyn, i anslutning till 

 skidbacken. Den består av fyra olika banor som skiljer sig åt i höjd 

och svårighetsgrad. Banorna Wildzone (5 m), Fitnesszone (8 m) 

och Adventurezone (13 m) har åldersgräns 8 år. Riskzone (18 m) 

är från 11 år. Barn  mellan 8 och 10 år måste alltid ha minst en 

aktivt klättrande vuxen per 2 barn med sig, alternativt en hyrd 

 Upzoneinstruktör per max 3 barn.

Information, priser och bokning – www.upzone.se

”Man får ett skönt pirr i  magen 
och häftiga  adrenalinkickar, 
speciellt på de högre banorna”
Camilla Rinman
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GOLFBOLLAR 
För golffantasten är det gyllene 

fyndläge på förbrukningsvaror som 
bollar och peggar. Ta rulltrappan ned 
till Sport- och fritidsavdelningen och 

spana in sportsortimentet.

SPOLARVÄTSKA
Under årets kalla månader 

förbrukas spolarvätska i rask 
takt och man vill inte att den tar 
slut när man är ute på  vägarna. 
En dunk är därför alltid bra att 
ha i bagaget. Vår spolarvätska 

hittar ni i säkerhetsskåpen nere på 
Sport- och fritidsavdelningen.

HUNDPÅSAR 
Alla hundägare vet att det är 
strykande åtgång på svarta 

plastpåsar. Inte konstigt 
att det är en av Husdjurs-

avdelningens absoluta stor-
säljare. Förra året sålde vi 
ofattbara  360 000 förpack-

ningar med hundpåsar.

LJUS 
Här på norra delen av 

klotet förbrukar vi stearin-
ljus i ett rasande tempo, så 
passa på att hamstra ljus 
för hela året när du är i 

Ullared. Håll speciellt utkik 
efter värmeljusen Inicio 

som blev ”Bäst i test”  
i Icakuriren 2015.

GILLETTEREFILLER 
Alla som använder rakhyvel vet att det kan de vara hopplöst dyrt att köpa 
nya blad när de gamla blir utslitna. Gyllene läge att bunkra i Ullared med 

andra ord! Rakblad till Gillette Mach 3 och Venus finns i kassorna.

MENSSKYDD 
En bra tumregel är att man 
ska lägga så lite pengar som 
möjligt på tråkiga saker. Och 
då är  bindor, tamponger och 
trosskydd typiska saker man 
bör handla billigt. Skriv upp 

på inköpslistan!

BATTERIER 
Visst känns det som om 

 batterierna alltid blir 
urladdade när man inte har 
några extra hemma? Kanske 

är det därför så många av 
våra kunder passar på att 
köpa just detta i varuhuset. 

Ladda upp!

DEODORANT 
Hygienartiklar är en 
 produktkategori som 

Gekåskunderna bunkrar för 
fulla muggar. Väldoftande 

deo tar liten plats att förvara 
och är smidigt att alltid ha 

hemma. 

Nästan alla som shoppar på Gekås har vissa favoritsaker som alltid kommer med i 

kundvagnen. Ofta är det prylar som kan vara dyra och som man verkligen tjänar på att 

köpa i Ullared. Här får ni 16 tips om populära produkter som är perfekta att bunkra! 

KUNDERNAS 
FAVORITFYND

Passa på 
att bunkra!
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Shoppa smart i Ullared
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BARNKALAS
Du vet väl att du kan dekorera hela barnkalas med prylar från 

vår Till hemmet-avdelning? Vi har massor av dukningstillbehör, 
 ballonger, godispåsar och andra barnsligt roliga attiraljer att fynda.

STRUMPOR 
En klassisk storsäljare på 

Gekås Ullared! Varje år får 
13 miljoner par  strumpor 

nya ägare på vår tre 
 konfektionsavdelningar. 
 Passa på att uppdatera 

strump garderoben du också!

TANDBORSTHUVUDEN 
Tandläkarna rekommenderar 

ofta eltandborste nu för tiden, och 
då ska huvudena så klart bytas 
lika ofta som om man använde 

vanlig tandborste. På vår hemel-
avdelning finns en uppsjö av olika 
modeller att välja mellan, så skriv 

upp vad du har för tandborste 
hemma.

GLÖDLAMPOR
Sedan de klassiska glödlamporna ersattes av låg energi, 

led och halogen har de också ökat en hel del i pris. 
Inventera lampbehovet där hemma och köp på dig lite 

passande lampor vid nästa shoppingtur.

GEKÅS EGNA VAROR 
Vårt eget sortiment av förbrukningsvaror för köket har varit 

självskrivet på många inköpslistor så länge varuhuset har funnits. 
En Gekåsshoppare har alltid skåpen välfyllda med fryspåsar, 

bakplåtspapper, bullformar och kaffefilter.

TACOTILLBEHÖR
Tacos är mångas favoriträtt till fre-
dagsmyset, och tacosortimentet är 
så klart väldigt poppis i varuhuset. 
Alla tillbehör som skal, tortillabröd, 

tacokrydda, nachos och salsa är 
perfekta att stapla i skafferiet.  

Gekås kunder älskar att  bunkra! 
Det är ett smart sätt att få 
pengar över till annat roligt.

Massor av 
modeller

Gör din 
egen frukost-

blandning

Kundernas favoritfynd

13
14

BÄR OCH FRÖER 
Fröer och torkade bär säljer 

som smör på Livsmedels-
avdelningen. Många väljer 
den hälsosamma linjen och 
gör sin egen müsli eller frö-
blandning. Du slipper tillsatt 
socker och sparar massor på 

att inte köpa färdigt. 

FÄRGPATRONER 
Skriver du ut mycket bilder eller 

textdokument hemma är skrivar-
patroner ett bra bunkrings tips. 

Vi har både märkes patroner från 
Canon och HP och prisvärda 

budgetalternativ.
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Helhelg med 
husvagnsgänget

SHOPPING OCH CAMPING TILLSAMMANS

När Hobbyfantasterna, som alla har samma märke på sina 

 campingfordon, kommer till Gekåsbyn får de en hel gata uppkallad 

efter sig. Hobbygatan blir centrum för lekar, skratt och umgänge 

hela helgen – och så husvagnssnack förstås!



En pojke kommer insladdande på 
cykel på campingen. Kinderna 
är röda och han har cyklat fort 

nedför backen från varuhuset. Han 
stannar till vid Annica Wallöf, som just 
håller på att rigga för en av deltävling-
arna i femkampen, knackar henne på 
axeln och säger:

 – Mamma hälsar att vi blir lite sena 
till femkampen! De blev kvar lite länge 
inne i varuhuset men står i kassakön, 
så de kommer snart.
 – Ingen fara, skrattar Annica, man 
kan starta när man vill och vi håller på 
ett tag!

Hemma på Hobbygatan
Det är en lördagseftermiddag i april, 
tredje dagen av Hobbyfantasternas 
vårträff i Gekåsbyn. Vid det här laget 
känner de flesta varandra, trots att de 
är nästan hundra personer i totalt 27 
husvagnar och husbilar. Folk har rest 
hit från alla möjliga ställen i Sverige, 
från Eskilstuna i norr och Blekinge 

i söder. Det är ett blandat gäng, barnfa-
miljer och par i övre medelåldern om 
vartannat. Gatan ser nästan ut som 
en husvagnskatalog – här finns alla 
tänkbara modeller och årgångar. En 
välskött retrohusbil står bredvid den 
senaste årsmodellen och här finns alla 
möjliga varianter av förtält och tillbe-
hör. Många passar också på att kika in 
och kolla hur andra har det och hur de 
har löst campinglivets alla utmaningar.
 – Vi ville ordna en egen träff 
eftersom de som ordnas av Svenska 
Hobbyklubben ofta är på datum när 
många inte kan. Det är perfekt att ses 
på våren innan alla har hunnit ställa 
upp sina husvagnar och husbilar på de 
vanliga platserna, och sedan lite senare 
på hösten, berättar Fredrik Persson, 
också han en av arrangörerna.
 Att valet föll på Gekåsbyn som 
träffpunkt var självklart. Både Fredrik 
och Annica har varit här tidigare med 
respektive familjer, och tycker att det 
är både prisvärt och att läget är bra 

nära varuhuset. Samt välordnat.
 – Servicen på campingen är väldigt 
bra, säger Annica. Och så gillar jag 
att det finns så mycket att göra runt 
omkring. Konstigt, männen brukar 
alltid säga att de vill göra annat än att 
shoppa, men så hittar man dem inne i 
varuhuset ändå, säger Annica med en 
blinkning åt sin man Marcus.

Succéhelg direkt
Inför den första träffen hösten 2014 
startade de en Facebookgrupp och 
kollade intresset inför en långhelg i 
Gekåsbyn. Sedan ringde de för att kolla 
om det fanns plats. 
– Vi tänkte att om det kommer 
tio  ekipage blir vi jättenöjda. Men 
Gekåsbyn tyckte nog att vi bokade i 
underkant för de föreslog 25 platser 
för säkerhets skull. Och det var nog tur 
det, för vi blev 35 till slut och fick ringa 
och boka ännu fler platser, berättar 
Fredrik. 

 Hösthelgen blev en succé, och nu är 
de alltså tillbaka för en vårhelg. Det 
är fortfarande lite kallt ute, men solen 
skiner och fåglarna kvittrar. Det går 
finfint att sitta ute i solstolar och få lite 
vårsol på vinterbleka näsor.  Mängder 
av barn utforskar skogen ovanför 
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”Det allra bästa med en 
sådan här helg är alla 
nya vänner man får.”
Arrangören Annica Wallöf om 
 gemenskapen längs med Hobbygatan

FÖRVÄNTANSFULLA, 

LEKSUGNA BARN väntar på 
att tipspromenaden ska börja.

”JAGE” LÄNGS HOBBYGATAN 
med nya vänner!

FREDRIK OCH ANNICA delar ut sponsrade priser. Alla får 
något, om det så bara är en godispåse eller goodiebag.
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Hobbygatan, kör cykel och kickbike 
längs vägarna, sparkar boll eller leker 
med några av de hundar som är med 
på träffen. Några testar sina nyinköpta 
leksaker, som till exempel Elias, vars 
blänkande nya radiostyrda helikopter 
surrar mellan vagnarna.
 – Den har han köpt för egna pengar 
på Gekås och har kört hela dagen. Han 
börjar bli duktig! berättar mamma 
Annica.

Campingtema
Femkampsförberedelserna är klara och 
folk bildar lag och väljer lagnamn. Alla 
stationerna har viss campingkoppling, 
och tävlingsinstinkten går det inte att 
ta fel på, oavsett om det handlar om 
att placera vikter i storleks ordning 
eller vända en presenning uppoch ned 
utan att kliva av den. Laget Cupcakes 
 kommer snabbt på bästa vändar knepet 
och lyckas få till det på rekordtid, även 
om de till och med har barnvagn med 
i laget.
 – Vi är rätt kassa på att sätta upp 
förtält, men vända presenningar det 
kan vi, säger pappan i laget stolt innan 
de går vidare till nästa station. 

Välorganiserat men frivilligt
Vårens helg kickade igång redan 
på torsdagskvällen med mingel 
längs  gatan med välkomstdrink och 
goodie bag. Fredagen ägnades helt 
åt  shopping. På kvällen ordnade alla 
egen middag, och sedan var badtunnor 

bokade för dem som ville. På lördags-
morgonen var det ett litet gäng som 
smög upp tidigt för en niohålsrunda på 
en golfbana i närheten, och resten av 
lördagen är det fullt av arrangemang 
– femkamp och tipspromenad bland 
annat. 
 – Och i kväll har vi stor middag 
vid långbord här på gatan med pris-
utdelning i lotterier och tävlingar, 

säger Annica. Alla väljer förstås själva 
vad de vill vara med på, men det känns 
som om de flesta försöker hinna med 
både våra aktiviteter och shopping. 
Eftersom vi är här så många dagar så 
finns det tid till allt.

Utbyter tips och tricks
Utanför ett av ekipagen sitter Marko 
Föhr, som kommit hela vägen från 
Grums med sin familj. De är vana 
campare, men de här träffarna är ändå 
lite speciella, säger han. Han gick med 
i Facebookgruppen för att han hade lite 
problem med sin husvagn och behövde 
goda råd. Det fick han, och nu denna 
helg kan han få ännu fler tips.
 – Man pratar med grannarna på ett 
annat sätt när man har ett gemensamt 
intresse. Och eftersom alla har Hobby 
så kan man få hjälp med sådant man 
gått och klurat på, säger han.
 Det har blivit kväll och luften börjar 
fyllas av grilldofter. När 27 grillar 
tänds längs gatan i stort sett samtidigt 
lägger sig röken nästan som en dimma 
över området.
 – Förra träffen lånade vi stora grillar 
av Gekåsbyn och grillade gemensamt, 

”Eftersom alla har Hobby så 
kan man få hjälp med  sådant 
man gått och klurat på.”
Marko Föhr från Grums,  
medlem i Hobbyfantasterna

HM, VAD VÄGER mest? 
Elias, Josefine, Moa 
och Felicia funderar 
i femkampen.

ELIAS ÖVAR FLYGTRICKS med sin helikopter, 
nyss inköpt för egna pengar i varuhuset.



men i år är det knytkalas, säger Fred-
rik, som mirakulöst hinner grilla, bära 
stolar och bord, förevisa belysningen 
i sin förvaringslucka och organisera 
vinstbordet på en och samma gång. 
Långbordet växer längs gatan när alla 
bär fram sina utemöbler. Det är lite 
 kyligt men det spelar ingen roll. På 
med filtar och jackor, så är det inga 
problem att hålla värmen. Gatan fylls 
av glada röster och skratt. Fredrik 
reser sig upp och utbringar en skål. 

Fast han säger inte ”skål” utan ”Hobby 
Hobby”, vilket utlöser ännu mera 
skratt.
 – Det allra bästa med en sådan här 
helg är alla nya vänner man får, säger 
Annica. Barnen blir kompisar direkt 
och vi vuxna har så trevligt tillsam-
mans. Vi träffas ett par gånger om året, 
men resten av tiden har vi kontakt på 
Facebook. Vi har redan börjat planera 
för nästa träff här på Gekås. Alla är 
välkomna, bara de har rätt märke.
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SKÅL OCH TACK för en lyckad helg! Fredrik Persson 
är en av arrangör erna som lagt ned många timmar 
på att ordna ett arrangemang för alla – fullt av 
 aktiviteter i Gekåsbyn och omgivningarna. Väl hemma 
blir det dags att planera nästa.

Hobbyfantasterna på träff är en Facebookgrupp 

med drygt 300 medlemmar med det gemen-

samt att de äger en Hobbyhusvagn eller husbil. 

Administratörerna ordnar två årliga helgträffar 

i Gekåsbyn, och denna träff arrangerades av 

 Annica Wallöf, Fredrik Persson och Emil Bylund. 

 Träffarna äger rum under vår och höst. 

 Campingavgift betalar alla själva. Utöver det 

kostar träffen ungefär 300 kronor, som går till 

vinster med mera.

 Kör du Hobby och vill vara med? Ansök om 

medlemskap i klubben på Facebook så får du 

veta mer om alla arrangemang. Sök på ”Hobby-

fantasterna på träff” så hittar du gruppen!

VILL DU BOKA PLATS FÖR ETT STÖRRE SÄLLSKAP? 

Campingen har öppet året runt och du kan boka 

online på gekas.se eller på telefon 0346-375 01.

”Vi tänkte att om det 
kommer tio ekipage blir vi 
jättenöjda. Det blev 35.”
Arrangören Fredrik Persson 
om första träffen

MARKO FÖHR OCH  
hans familj njuter  
av gemenskapen och 
passar på att utbyta 
Hobbytips.

hobbyfantasterna på träff



I hjärtat av södra Sverige ligger äventyrsberget Isaberg. 
Här finns ett svårslaget utbud av friluftsaktiviteter, från 
lugna strövomården och barnfamiljsaktiviteter till puls-  
höjande höghöjdsbana och SM-banor för mountain-
bike. När mörkret faller efter en aktiv dag finns både 
camping och stugor att vila ut i samt restaurang och 
café för påfyllning av energireserverna.

Äventyrspaket! Fr. 1690 kr
Pris för 4 pers. Inkl. boende och två valfria aktiviteter.

Välkommen till 
Äventyrsberget

www.isaberg.com

KLIPP UT OCH TA MED

handla hos oss 
pÅ mshop, KLIPP UT 
KUPONGEN OCH FÅ 
EN MASSAGEOLJA

VÄRDE 89,-
Gäller så länge lagret räcker

TANGO

“Vi har alltid 
haa ett väldigt 
bra sexliv, men 
med denna lilla 
leksak har det 

blivit om möjligt 
ännu bättre.”
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Att campa med husvagn eller husbil är otroligt populärt. Inte undra på, camping 

är både enkelt, roligt och klimatsmart. Behöver du bättra på utrustningen finns massor 

av prylar för ett lyckat campingliv att fynda på vår hobby- och fritidsavdelning.

Campingliv

RUSTA FÖR SEMESTER
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1. Kemtekniska produkter håller avloppet fräscht. 2. Stabil stormskruv håller förtältet säkert på plats.  
3. Vattenpasset hjälper dig att få husvagnen i plan. 4. Nivåklossar håller fordonet i rätt läge. 5. Trappsteg för enkel av- och påstigning.  

6. Prylficka med plats för hela familjens prylar. 7. Svenska flaggan i toppen vart färden än går. Extra kul för utrikescampare!  
8. Portabelt torkställ perfekt för blöta badkläder. 9. Klassisk brassestol är ett måste för avkopplande campingliv.  

10. Stödbensvev för sexkantsmutter. 11. Förtältsmatta gör uteplatsen lite mer ombonad. 12. Stabila tältpinnar håller tältet på plats. 
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Visste du att ...
Gekåsbyn är Sveriges 
populäraste camping 

med 340 000 
gästnätter 2015

För solbad och campinghäng

KLIPP UT OCH TA MED

handla hos oss 
pÅ mshop, KLIPP UT 
KUPONGEN OCH FÅ 
EN MASSAGEOLJA

VÄRDE 89,-
Gäller så länge lagret räcker

TANGO

“Vi har alltid 
haa ett väldigt 
bra sexliv, men 
med denna lilla 
leksak har det 

blivit om möjligt 
ännu bättre.”
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Det är full fart på lastintaget vid 
rengöringsmedel och kropps-
vård. Porten öppnas in till 

varuhusets lager, nya varor anländer, 
en truck möter upp, några snabba ord-
växlingar och trucken susar vidare för 
att lasta av varorna på rätt lagerhylla. 
Det gäller att ha koll på alla pallar med 
varor. Vid högsäsong anländer det en 
lastbil var tionde minut. 

Från kollegor till kändisar
Morgan och Ola-Conny levde och 

arbetade på varsitt håll innan 
de träffades på det stora gula 
varuhuset för 16 år sedan. 
Hur har livet förändrats? En kollega 

svänger förbi och Ola-Conny viker vant 
undan sin pall med kokkorv.

– Ja, det har ju hänt en del 
efter tv-serierna och våra 
resor, konstaterar Ola-Conny. 
Vi jobbar fortfarande kvar i 
varuhuset, men dagarna ser klart 
lite annorlunda ut och det blir en 
hel del andra uppdrag. Alltifrån 
konferencier på Ullaredsflyget, 
happenings i varuhuset till 

företagsfester.

”Jag tänkte att kanske, om 
jag sparar, kan det bli 
en resa till New York” 
Morgan 

Två vänner, ett varuhus med den halländska sagolika skogen som närmaste 

granne. Kanske en resa till New York när man fyller femtio. Så gick tankarna då, 

men hur ser det ut idag? Hur har livet förändrats efter tv-serierna? Vi ses över  

en kopp på lagret för att prata kändisskap, drömmar och livet.

Gekås, kändis-
skapet och livet

KÄNDISSKAPET TILL TROTS jobbar Morgan och 
Ola-Conny kvar i varuhuset, även om dagarna ser 
lite annorlunda ut nu för tiden. Butiksjobbet varvas 
med autografer, selfies och samtal med kunder.

Morgan och Ola-conny



 Hur hanterar de kändisskapet med 
100–150 nya möten med kunder i 
butiken varje dag? 

– Mina dagar börjar på centrallagret 
och strax före lunch fortsätter jag 
med att packa upp varor i varuhuset, 
berättar Morgan. Då blir det  mycket 
kundkontakt, jag gillar det. Visst, 
det är klart, man är ju inte alltid på 
topp, men så möter man en kund och 
vi  börjar snacka, då vänder det. Vi 
 snackar om allt ifrån trevliga restips 
till var man kan hitta kaffefilter eller 
disk borstar i butiken. 

Resor och strapatser
De växte båda upp i lantbrukarmiljö, 
med drömmar om att resa och se sig 
om i världen. 
 – Min första längre resa gjorde jag i 
sextonårsåldern, berättar  Ola-Conny. 
Jag tränade friidrott på elitnivå och 

vi åkte på träningsläger till Split i 
 dåvarande Jugoslavien. Jag minns 
att vi gick över bergen till Italien, det 
tyckte jag var väldigt spännande.

Morgan kisar med ögonen och gör 
sitt stillsamma och diskreta Morgan- 
leende. 
 – Ja, jag tänkte att  kanske, om jag 
sparar, kan det bli en resa 
till New York när jag fyl-
ler femtio, säger han.
 Det visade sig, som 
vi alla vet, att det skulle 
ske betydligt tidigare. 
Morgan och Ola-Conny 
har varit runt på resor 
över hela världen och besökt totalt 17 
länder tillsammans. Vi är många som 
följt dem på svettig safari, till kyligt 
nordpolen, hektiskt storstadsliv och 
bland färger och kryddor i Fjärran 
Östern.

Skådespeleri, konst och historia
Ola-Conny utbildade sig till murare 
och jobbade i flera år med att åter-
ställa gamla slott och kyrkor. Det var 
hantverk och skogsarbete som blev 
Ola-Connys start i yrkeslivet. Han fick 
tidigt lära sig att arbeta och tjäna egna 
pengar. När han som tonåring ville ha 
den snygga Leejeansjackan fick han 

själv spara ihop till den. Under många 
år jobbade han på olika gårdar med 
tungt arbete ute i skogen. 

– När jag var liten drömde jag om 
att bli konstnär eller skådespelare, 
berättar Ola-Conny. Wilhelm Mobergs 
klassiker Utvandrarna och Raskens var 
favoriter. Jag ritade, målade och gilla-

de att skapa med  händerna. 
Det gör jag fort-
farande. När jag 
är ute i skogen 

tar jag ofta med 
mig stenar och 

annat hem. Det placerar jag 
ut i min naturträdgård och skapar 

små  kreationer runt mitt hus, ler han. 
Den unge Ola-Conny drömde sig bort 
och såg sig själv någonstans långt 
tillbaka i historien som en träpatron. 
Intresset för historia har gjort att 
han både har varit aktiv i Varbergs 
fornminnes förening och arbetat som 
assistent till arkeologer där han har 
varit med vid utgrävningar och grävt ut 
bosättningar från järnåldern.  
 – Mina kompisar tyckte nog jag 
var rätt lillgammal, skrattar han. Till 
 exempel bestämde jag mig för att jag 
ville lära mig spela dragspel, så då 
sparade jag ihop till ett fint gammalt 
dragspel och lärde mig spela.
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”När jag var liten drömde 
jag om att bli konstnär 
eller skådespelare”
Ola-Conny

INNAN HAN BLEV tv-kändis drömde 
Morgan Karlsson om en resa till New York 
på 50-årsdagen. Nu har han snart besökt 
världens alla hörn under inspelningen av 
tv-serien En stark resa med Morgan och 
Ola-Conny.

OLA-CONNY WALLGREN VILLE bli skådespelare eller konstnär men utbildade sig istället till 
murare. Den kreativa sidan får han numera utlopp för i trädgården där han skapar med 
stenar och annat från naturen.
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Djur, natur och aktier
Morgan är lantbrukarsonen som tog 
över föräldrahemmet. 
 – Jag har bredvid mitt arbete på 
Gekås hela tiden jobbat som  avbytare 
på bondgårdar, berättar han. Först 
var det ett sätt att tjäna extra pengar, 
sedan blev det mer som en hobby 
och med tiden blev det en del av 
min  identitet. Det var med blandade 
känslor jag slutade 2015. Jag saknar 
djuren, men inte att gå upp klockan 
fyra på lördagarna. 

Intresset för aktier började tidigt. 
 Morgans far var egen företagare, 
och det var nog där det ekonomiska 
 intresset började. 
 – Jag är ju med i Aktiespararnas 
förening och vi har rest till olika 
länder för att titta på deras  ekonomier, 
hur näringslivet och samhället är 
 uppbyggt. Jag tycker att det är  särskilt 
intressant att få komma och se 
 produktion på plats, berättar han.

Gekås och kändisskapet idag
- Vi kastades ju lite in i något som 
ingen av oss hade en aning om hur 
det skulle bli, säger Morgan. Det är ju 
rätt unikt att ett varuhus får en egen 
tv-serie. Att bli så exponerad är inte 
lätt, men vi har fått mycket stöd, vilket 
känts väldigt tryggt, tillägger han.
 Idag har Morgan och Ola-Conny 
varsitt bolag. Här hanterar de sina 
 affärsmässiga åtaganden utanför 
 arbetet på Gekås och intäkterna för 
deras egna produkter som säljs i 
varuhuset. Men hur har kändisskapet 
påverkat dem?
 – Det har nog bidragit till att jag 
är mer lugn idag. Förr var jag väldigt 

blyg och osäker, idag litar jag mer på 
mig själv. Jag stressar inte upp mig 
i onödan, vilket är rätt skönt, säger 
Ola-Conny.
 Morgan är, såsom vi lärt känna 
honom, rätt cool med hela uppståndel-

sen kring tv-serierna, och de upplever 
båda två att livet ter sig ungefär som 
tidigare. 
 – Men visst nu kan vi ju unna oss 
lite mer, enas de om. Jag har väl blivit 
lite mer självmedveten, säger Morgan. 
När jag såg mig på tv, såg jag hur stor 
jag blivit, och det gjorde ju att jag satte 
igång att träna för att gå ner i vikt, det 
är ju en bra förändring, skrattar han. 
 Livet som tv-kändis är ett slit med 
udda och roliga men också konstiga 
uppdrag. Det finns t ex bara en chans 
att ta den där bilden i solnedgången, 
allt måste sitta på första försöket för 
att man sedan snabbt ska kunna packa 
ihop och nästa morgon befinna sig på 
en helt annan plats. 
 – Det var ofta långa inspelnings-
dagar där jag många gånger har 
fått utmana mina rädslor, berättar 
Ola-Conny. Jag har ju ormskräck, och 
det var rätt jobbigt när jag skulle ha 
ormar runt halsen. Hoppa bungeejump 
var heller inte helt lätt, säger han 
eftertänksamt. 
 Vad är det då som gör Morgan och 
Ola-Conny så folkkära?
 – Vi är de vi är. Vi gör oss inte till. 
Goa, glada med fel och brister, som 
folk är mest. Vi människor är inte så 
olika ändå. Vi är ju alla inte mer än 
människor, konstaterar Ola-Conny.

FÅR VI TA en selfie? Gekåsshopparna Sade 
Ebrahimi, Filip Andjelic och Djem Mangos 
passar på att ta en bild när de springer på 
två välkända ansikten i varuhuset.

UNDER INSPELNINGEN AV En stark resa med Morgan och Ola-Conny 
fick duon bland annat besöka Australien där de bekantade sig 
med vildmarkslivet, träffade kängurur och åkte på krokodiljakt.

”Vi är de vi är. Vi 
gör oss inte till”
Ola-Conny

MORGAN OCH OLA-CONNY springer 
ofta på varandra inne på laget. 
Arbetet i butiken varvas med kund-
möten och autografskrivning.
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Kompaktsortiment för rengöring, hygien, tvätt och toalett
som underlättar campinglivet!

Kompaktsortiment för rengöring, hygien, tvätt och toalett
som underlättar campinglivet!

Finns på välsorterade campingplatser
med start 2016.

Torqwell AB  •  Östergårdsgatan 16  •  524 32 Herrljunga
Säljare Mikael Persson  •  Tel. 0703 - 49 50 34  •  mikael.persson@torqwell.comTillverkat inom EU

Kom och gör ett klipp 
på Hår & Häpna!

Öronhåltagning 200:-/hål

ERBJUDANDE 

Maria Nila colour shampo 1000ml 299:-

Maria Nila colour balsam 1000ml 299:-

Vi har silverschampo där det syns skillnad redan första gången! 

No Yellow 179:-

Så länge lagret räcker

Tidsbokning, drop in i mån av tid.

Salongen ligger på Gekås, plan 3.
ÖPPETTIDER Mån-fre 9–18, lörd 9–14
TEL 0346-378 80

Mer info på gekas.se

falkenbergsmk.se

Västkustloppet®  
/ STCC / SM V8  
Thunder cars 
9 - 10 juli

Välkommen 2016 till 

FALKENBERGS 
MOTORBANA

SEC - Svenska Endurance Cupen 
4 september (Final)

SM Roadracing / SM V8 Thunder cars 
20 - 21 augusti

Falkenberg 
Classic® 
17 - 18  
september

Wheels  
& Wings
15 - 16 juli
Årets folkfest! 

Ca. 6000  
entusiastbilar

falkenbergsbild.se

falkenbergsbild.se

falkenbergsbild.se DeltaPhoto



Borås Djurpark
www.boraszoo.se
Mitt i staden ligger denna 
40 hektar stora oas med 
massor att upptäcka för den 
djurintresserade familjen. På 
savannen strövar de afrikanska 
gräsätarna fritt och i parken 
kan man även se allt ifrån exo-
tiska rovdjur och apor till våra 
vackra nordiska djurarter.

Skara Sommarland
www.sommarland.se
Vattenpark, tivoli, gokart och uppträdanden – 
Skara Sommarland är fullspäckat med roligheter. 
Vattenparken är Skandinaviens största med poo-
ler som värms upp till 25 grader varje dag. För de 
mindre barnen finns Piratön med vattenkanoner 
och klättring, småttingarna har Kottelagunen och 
för de mest våghalsiga finns Big Drop, 21 meter 
fritt fall rakt ner i plurret.

Astrid Lindgrens Värld
www.alv.se
Stig in i en sagovärld signerad vår allra mest folk-
kära barnboksförfattare. I Astrid Lindgrens värld 
får sagorna liv och du får uppleva Bullerbybarnens 
lantliga idyll, Saltkråkans charmiga interiörer och 
Nils Karlsson Pysslings hus där allt är stort, så 
stort. Strosa runt i ett Vimmerby i miniatyr och se 
sagolika teaterföreställningar på Sveriges största 
utomhusscen. Astrid Lindgrens Värld är verkligen 
en upplevelse för både stora och små.

Liseberg
www.liseberg.se
Sveriges största nöjespark ligger inte mer än en timmes 
 bilfärd från Ullared. Detta göteborgska landmärke bjuder 
på svårslagen underhållning för hela familjen. En 
mängd roliga och hisnande åkattraktioner, blom st-
rande planteringar, gosiga kaniner och massor  
av mat, dryck och underhållning väntar.

Många styr kosan mot Ullared på semestern och med lite extra utrymme 

i färdplanen finns mycket spännande att upptäcka längs vägen. Här tipsar vi om 

roliga utflyktsmål och dolda smultronställen som passar för hela familjen.

Aktiviteter på vägen 
KÖR EN OMVÄG OCH UPPTÄCK NÅGOT NYTT

Mjellby Konstmuseum
www.mjellbykonstmuseum.se
Gör ett stopp i Halmstad för en konst närlig  
 kulturupplevelse. Mjellby Konstmuseum 
 fokuserar på surrealism och visar en stor samling 
av konst från den berömda Halmstadgruppen. 
Museet erbjuder aktiviteter för barnen, ett 
kafé med turkisk mat och en museishop med 
 spännande sortiment.
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Ästad Vingård
www.astadvingard.se
Endast 2,5 mil från shoppingen i Ullared hittar ni 
detta smultronställe på den halländska lands-
bygden. Ästad Vingård är en upplevelse för 
sinnena med egen vintillverkning, förstklassig 
restaurang och spa med både undervattensbastu 
och bad i källvattensjöar. Dessutom kan du boka 
fartfyllda aktiviteter som Fångarna på gården, 
höghöjds bana och zipline. 

Spa på västkusten
Att kombinera shoppingresan med ett spa- 
besök är en perfekt minisemester som laddar 
 batterierna. I Ullareds grannstäder finns allt man 
kan önska när det gäller avkoppling och rekrea-
tion. I Falkenberg väntar bland annat The Retreat 
Club på hotell Strandbaden med  välgörande bad 
och behandlingar.
   I Varberg, den norra grannstaden, finns en 
uppsjö av spa-anläggningar att välja mellan. 
Stadshotellet inhyser Asia Spa där kurbad och 
behandlingar väntar i en miljö med  österländska 
influenser. Där hittar ni även 
 Hotell Gästis med Leninbadet 
och Hotell Havanna som 
stoltserar med en Kuba- 
inspirerad bad anläggning. 
Och sist men inte minst, 
Varbergs Kurort där man 
inspireras av havet väl-
görande egenskaper.

Isaberg Mountain Resort
www.isaberg.com
Året om är det aktiviteter i friluftsområdet 
Isaberg i Småland. På vintern är skidåkningen i 
fokus på denna södra Sveriges största skid-
anläggning. Resten av året erbjuds ett myller 
av aktiviteter med allt från mountainbike och 
kanotpaddling till golf, höghöjdsbana och 
äventyrslekplats. På området finns även Isaberg 
Moose Park där du får möta Sveriges största 
däggdjur, älgen. 

Nordens Ark
www.nordensark.se
Gör ett stopp i Bohuslän och 
besök Nordens Ark, en djurpark 
med massor av ovanliga arter att 
upptäcka. Djuren lever i stora 
hägn, så nära sin naturliga miljö 
som möjligt, och det kan vara läge 
att plocka med både kikare och 
tålamod på utflykten. I faunan 
finns bland annat amurtiger,  
 snöleopard, pallaskatt, järv, lodjur 
och przewalskis vildhäst. Att få se 
dessa fantastiska djur är verkligen 
en upplevelse utöver det vanliga.

High Chaparral
www.highchaparral.se
Välkommen till vilda västern mitt i Småland! Här väntar ett äventyr fyllt med cowboys och 
 indianer, hästar, banditer, ånglok och guldvaskning. Fartfyllda shower avlöser varandra och du 
som besökare får ofta vara med på ett hörn. Parken bjuder dessutom på spännande shopping 
med massor av tidstypiska attiraljer.
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Universeum
www.universeum.se
I hjärtat av Göteborg hittar du detta veten-
skapscentrum som bjuder på spännande och 
lärorika aktiviteter för både barn och vuxna. 
 Centret är fördelat på sju våningar och har 
allt från tropisk regnskog och enorma akvarier 
till teknotek och rymdstation. På Universeum 
kommer du djuren riktigt nära och kan känna 
fåglarna svischa förbi och stå bara centimeter 
från giftiga ormar och håriga spindlar.



Läckra nyheter

NANOK SUSANNE 16, W
Mjuk och lång damjacka.
Strl. 36-46

och många fler

NANOK FLEX / FEED
Lätta fritidsskor till herr & dam.
Strl. 36 - 46

till osportsliga priser!

NYHET!

SHOP ONLINE
och få 180 dagars full returrätt

Byt både i butik och online 

www.ny-form.com

osportsliga priser

499,95
Marknadspris 

799,95

HELLY HANSEN SALT JACKET
Superfunktionell seglarjacka. Herr & 
dam modell. Strl. S - XXL

1299,95
Marknadspris 

1999,95

NANOK TRUST 16, JR
Snygga softshelljackor till barn. Finns i 
flera varianter. Strl. 2-8 år

249,95
Marknadspris 

 499,95

NANOK BERN 16, SR
Snygg och funktionell stickad soft-
shell jacka till herr. Strl. S - XXXXL

499,95
Marknadspris 

999,95

379,95
Marknadspris 

749,95
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SPARA UPP TILL

50%

Hitta till oss:
nyform Ullared
Danska Vägen 8, 311 60 Ullared

  (Mittemot Gekås utgång)



Badliv på 
bästkusten

SOMMAR, SOL OCH SALTA BAD

Du som funderar på att kombinera shoppingresan med sol och bad 

är inne på helt rätt spår. Halland har några av landets härligaste stränder, 

oavsett om du  lockas av långgrunda sandstränder eller vilda surfvågor. 

Hitta din favoritstrand!

KOLL PÅ LÄGET 

Ullared ligger på den halländska landsbygden, precis mitt 

emellan två riktiga kustpärlor. Styr du kosan lite norrut på 

väg 153 hamnar du i Varberg och en aning söderut tar 154:an 

dig till Falkenberg. Båda städer är kända för sina badstränder, 

men trots att endast tre mil kustväg skiljer dem åt är det två 

helt olika landskap som finns att upptäcka. 

Falkenberg är känt för sina kilometerlånga sandstränder med 

långgrunt, barnvänligt bad. Varberg stoltserar med en mängd 

olika vikar och surfvågor som inte går av för hackor. På nästa 

uppslag guidar vi dig till några av de bästa stränderna på 

bekvämt avstånd från Ullared.



Varberg – mysiga vikar och fenomenala surfvågor

Barnens badstrand
Precis nedanför Varbergs fästning, 
i början av den 2,5 kilometer långa 
strandpromenaden, ligger barn-
familjernas favoritstrand. Den lilla 
sandstranden erbjuder långgrunda bad 
och en magnifik utsikt över det vackra 
kallbadhuset från slutet av 1800- talet.

Getterön
Denna kustremsa är faktiskt en 
halvö som huserar hela fem populära 
 badvikar. Sandstränderna skiljs åt av 
klippor och har alla sin  unika charm. 
Första vik är barnvänlig med gungor, 
rutschkanor,  restaurang och kiosk. 
Tredje och fjärde vik ligger  alldeles 
i närheten av Getteröns  camping 
och uppskattas mycket av Varbergs 
 badgäster. Efter ett par strandda-
gar kommer du garanterat ha hittat 
din egen favoritplats bland bryggor, 
 klippor och sandstrand.

Simstadion
Precis intill Varbergs fästning och 
bara ett stenkast från havet ligger 
 Simstadion. Fem härliga  bassänger 
med uppvärmt saltvatten direkt från 
Kattegatt. Runt badet är bänkar 
uthuggna i berget likt en amfiteater, 
perfekt för solning och fikastunder. 
Simstadion är öppen dagligen under 
hela sommarsäsongen.  

Käringhålan, Skarpe Nord  
och Goda Hopp
Bakom dessa fantasifulla namn döljer 
sig inget mindre än tre nakenbad. De 
två förstnämnda är för damer och det 
tredje för herrar. Här solar man på 
karga klippor och badar från enkla 
bryggor som går direkt ut på djupt 
vatten. Missa inte att du kan värma 
dig med ett bastubad före eller efter 
doppet!

Apelviken
Det är här du hittar det, norra Europas 
bästa surfvatten! Den hästskoformade 
Apelviken är som gjord för att skapa 
häftiga vågor och här samsas surfare, 
kitare och vindsurfare. Vill du själv 
testa på surflivet kan SUP, stand up 
paddle boarding, vara en bra nybörjar-
gren. Annars går det så klart lika bra 
att njuta av Apelvikens långgrunda 
sandstrand från handduken eller med 
ett traditionellt dopp i det blå.

PÅ GETTERÖN KAN alla badsugna hitta sitt smultron-
ställe. Första vik, eller Hattaviken som den också 
kallas, ligger i nära anslutning till småbåtshamnen 
där båtar går fram och tillbaka till Varbergs centrum.

SIMSTADION BYGGDES REDAN på 1930-talet och 
ligger vackert intill havet och Varbergs fästning.

APELVIKEN LOCKAR SURFARE från hela 
världen.



Falkenberg 
– vidsträckta sandstränder och barnvänliga bad

Olofsbo havsbad
Kör åtta kilometer norrut längs 
kust vägen och du hamnar i den 
lilla  badorten Olofsbo. Här är sanden 
finkornig och havet långgrunt, om än 
inte fullt lika långgrunt som vid Skrea 
strand. Stranden gränsar i norr till 
 naturreservatet Morups Tånge, som 
med sitt rika fågelliv och pampiga 
 fyrtorn är väl värt ett stopp på vägen.  

Långasands badstrand
Drygt 1,5 mil söder om Falkenberg 
väntar Långasands badstrand. Här 
bryts den vidsträckta sandstranden 
av klippiga uddar som är perfekta för 
både solbad och grillning. Vill du ha ett 
litet strandäventyr bjuder Vesslunda 
naturreservat på fler strövstigar som 
tar dig ut i varierad kustterräng och 
förbi vackra snäckskalsbankar.

Stensjöstrand
Längs Steningekusten ligger 
 Falkenbergs allra sydligaste strand. 
Landskapet är vackert och växlande 
med kusthedar, sandstrand, klippor 
och berg. På stranden går islands-
hästar fritt och betar och i den lilla 
hamnen guppar fritids-
båtarna. Stensjöstrand 
sägs ha de vackraste 
solnedgångarna, så 
ett tips är att packa 
picknickkorgen och 
inta kvällsmaten på en 
solvarm klippa.  

Skrea strand
Skrea strand är verkligen  Falkenbergs stolthet. Denna vidsträckta sandstrand, 
hela två kilometer lång, har lockat  soldyrkande turister ända sedan 1920-talet. 
Alla små badstugor sjuder av liv och stranden kantas av hotell, restauranger och 
glasskiosker. Vattnet är otroligt långgrunt vilket gör det extra populärt bland 
 bad sugna barnfamiljer. Träbryggan är ett känt landmärke som sträcker sig  
250 meter ut i havet och inbjuder till ett dopp på direkten. Skrea strand är 
 Falkenbergs mest stadsnära strand och du tar dig enkelt hit med cykel, bil  
eller en  promenad längs Ätran.

STENSJÖSTRAND KANTAS AV både 
klippor och  sandstrand och bjuder 
på sol och bad mitt i  naturreservatet.

DEN BERÖMDA BADBRYGGAN börjar vid Falkenbergs 
Strandbad och sträcker sig 250 meter ut i havet.

SKREA STRAND ÄR perfekt för långgrunda bad och sandlek.

Självklart ska  familjens  fyrfota 

 medlemmar  också hänga med 

till  stranden! 

I  Falkenberg är hundar välkomna på 

anvisade delar av Olofsbo havsbad, Skrea 

strand och Ugglarps havsbad. I Varberg 

får de plaska i Getteröns tredje vik.
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® Burger King and Whopper are registered trademarks of the Burger King Corporation. 
™ Taste is King, BKool and KING FRIES are trademarks of the Burger King Corporation.

BIG KING
CRISPY
CHICKEN

SWEET 
CHILI WRAP

LONG 
CHEESEBURGER

Limited time!



Pyttebaneleden
Sträcka: Ullared–Fridhemsberg–
Lia–Älvsered
Längd: 15 km 
Beräknad tid: 1,5 tim cykling, 
4 tim vandring

Känn historiens vingslag när du cyklar 
på den gamla banvallen mellan Ulla-
red och Älvsered. Här gick Falkenbergs 
järnväg 1896–1961 och sträckan kallades 
i folkmun för Pyttebanan. Längs cykel-
leden finns informationsskyltar där du kan 
stanna till och lära dig mer om järnvägens 
historia och människorna kring den.

Gravlaxen
Sträcka: Ullared–Skinnarlyngen– 
Åkulla–Svartrå–Köinge–Ätrafors–
Rävige–Okome–Ullared
Längd: 42 km 
Beräknad tid: 3,5 tim cykling, 
10 tim vandring

Detta sinnrika namn på en cykel slinga 
har en väldigt logisk förklaring. Turen tar 
dig nämligen förbi den laxrika Högvadsån 
och gravplatser som vittnar om traktens 
dramatiska historia. Du passerar bland 
annat Bockstens Mosse, fyndplatsen för 
den berömda Bockstens mannen. 
   Cykelturen tar dig förbi Åkullas vackra 
bokskogar, Ätraforsdammen med dess 
fina badmöjligheter och den lilla byn 
Okome där du kan passa på att besöka  
den gamla kvarnen.

Hjärterundan
Sträcka: Ullared–Hjärtared–Källsjö– 
Fridhemsberg–Pyttebaneleden till Ullared
Längd: 27 km 
Beräknad tid: 2 tim cykling, 
5,5 tim vandring 

Turen börjar på den trafikintensiva 
 Varbergsvägen men när du väl svängt av 
mot Hjärtared breder det vackra land-
skapet ut sig med skog, sjö och betesmark. 
Väl i Fridhemsberg är det nästan ett måste 
att stanna till vid Bolins stenugnsbageri 
och ta en välförtjänt paus med traktens 
godaste fika.

Kraft och vatten
Sträcka: Vessigebro–Ätrafors– 
Yngered–Sjönevad–Vessigebro
Längd: 27 km 
Beräknad tid: 2,5 tim cykling, 
3,5 tim vandring

Turen startar i Vessigebro och tar dig förbi 
Ätrafors, där du kan besöka luftvärns-
tornet som minner om andra världskriget. 
När du sedan når Askome tar du vänster 
och trampar framåt på Hallands vack-
raste väg. På vägen kan du besöka det 
nedlagda  vattenkraftverket vid Döda fallet 
innan  turen går vidare mot Sjönevad och 
 slutligen Vessigebro.  

Området runt Ullared är otroligt naturskönt och inget går upp mot 

att  uppleva det halländska landskapet på två hjul. Ekomuseum Nedre Ätradalen 

har  sammanställt en rad bra cykelslingor, med massor av sevärdheter längs 

vägen, som utgår från Ullared och de närliggande samhällena. 

Vackra landskap

PÅ CYKELTUR  
I ULLARED

Mer info online
Surfa in på www.ekomuseum.com 

för fler utflyktstips och digitala kartor 

över cykelslingorna.

Kattegattleden
Genom Hallands kustlandskap slingrar sig 

den nyinvigda Kattegattleden, Sveriges 

första nationella turistcykelled. Den riktiga 

cykelentusiasten kan anta utmaningen att 

cykla de 37 milen mellan Göteborg och 

Helsingborg, men det går precis lika bra att 

välja ut en favoritetapp av leden. 

www.kattegattsleden.se
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När det gäller välgörenhet 
har Gekås bestämt sig för 
att  jobba med få men större 

 projekt, detta för att kunna skapa en 
bättre effekt istället för att ge små-
summor till många av olika projekt. 
Företaget har under en tid bland annat 
stöttat SOS Barnbyar. I Bogra, en by 

i Bangladesh, är vi med och finan-
sierar en grundskola och ett socialt 
center som jobbar med att stärka de 
mest utsatta familjerna. Barnen får 
där  möjlighet till skolgång medan 
 föräldrarna kan få utbildning och en 
chans att bli själv försörjande.
 – Att det blev just Bangladesh 
 handlar om att vi gör mycket affärer 
i landet. Vi köper en hel del kon-
fektion därifrån, därför kändes det 
naturligt att hjälpa till just där, säger 
Jan Wallberg, koncern-vd för Gekås. 
Några av våra medarbetare har själva 
varit nere och hälsat på, och vi ser 
vilken nytta projektet gör för att kunna 
ge människor bättre levnadsvillkor. 
I år ska en ny grupp åka ned. De 
 kommer också att få jobba med att öka 

 informationen om och engagemanget 
i SOS verksamhet bland sina  kollegor. 
I barnbyn får barn den trygghet, 
utbildning och hjälp som behövs för att 
de ska ta sig vidare ut i vuxenlivet på 
ett bra sätt och kunna försörja sig. Det 
gynnar både individen och samhället 
i stort.

Från 
Ullared

till 
Indien

HÅLLBARA SAMARBETEN

Med ett stort företag följer stora möjligheter men också ett stort ansvar. 

Gekås har länge stöttat allt från stora välgörenhetsorganisationer till lokala 

 idrottsklubbar. Här berättar vi varför.

ÄLVSERED MOPPERS SAMLAR till Barn-
cancerfonden med bidrag från Gekås.

RACINGFÖRAREN FREDRIK LARSSON 

representerar på banan.

GEKÅS SENASTE PROJEKT tillsammans med Hand in 
Hand hjälper människor att ta sig ur fattigdom 
 genom att starta egna företag. Entreprenörsanda 
 är ett ledord i sponsringsarbetet.
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Om Gekås 
sponsringsarbete
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Entreprenörsanda i Indien
Dessutom har Gekås gått in i ett 
projekt som drivs av organisationen 
Hand in Hand. Det syftar till att öka 
människors möjlighet att ta sig ur 
 fattigdom genom att bygga upp en 
egen  försörjning. Gekås bekostar ett 
projekt i den  indiska byn Pannala 
som ger  människorna möjlighet till 
utbildning, mikrolån och stöd i sitt 
entreprenörskap. Projektet riktar sig i 
första hand till kvinnor.
 – Entreprenörskap ligger oss så klart 
varmt om hjärtat, det är en stor del 
av vårt eget företags-dna och därför 
passade det oss bra, säger Jan. 

Idrott och företagsanda
I Sverige har Gekås sedan flera år 
hjälpt organisationen Ung Företag-
samhet, som hjälper gymnasieelever 
att utveckla sina affärsidéer.
 – Vi vill gärna hjälpa till där vi 
kan och förmår, säger Jan Wallberg. 
 Förutom entreprenörskap ligger   
barn- och ungdomsidrott oss varmt 
om hjärtat. Idrottsvärlden är viktig för 
många unga, den skapar  gemenskap 
och tillhörighet och drivs ofta av 
 eld själar och ideella krafter som gör ett 
 fantastiskt arbete. Gekås stöttar i  första 
hand lokala klubbar och föreningar, 

men företaget har också ett finger med 
i spelet när det gäller föreningar, lag 
och idrottare på  elitnivå. Däribland 
märks det allsvenska  fotbollslaget 
 Falkenbergs FF,  Falkenbergs 
 Vollybollklubb, Falkenbergs Bord-
tennisklubb och Grand Prix-tävlingen 
Varberg Summer Horse Show.

Stor efterfrågan
Det är väldigt många sponsringsför-
frågningar som kommer in till Gekås 
varje år, allt ifrån idrottsföreningar i 
behov av ekonomiskt stöd till privata 
insamlingar och välgörenhetsprojekt. 

– De flesta är väldigt behjärtans värda, 
men vi måste ju tyvärr tacka nej till 
ganska många, säger Jan. Det är så 
klart ganska frustrerande, men vi 
har som sagt valt att fokusera på ett 
fåtal välgörenhetsprojekt och lokala 
idrottsklubbar. Å andra sidan värmer 
det i hjärtat när vi ser hur många goda 
krafter som finns därute i landet och 
gör ett fantastiskt jobb. Det ger hopp!

"Förutom entreprenörskap 
 ligger barn- och ungdoms-
idrott oss varmt om hjärtat”
Jan Wallberg

MALIN BARYARD FLYGER 
över Gekås-hindret 

på Varberg Summer 
Horse Show.

ETT LÅNGSIKTIGT SAMARBETE 
med SOS Barnbyar.

LOKAL SPONSRING 

MED Falkenbergs 
Bordtennisklubb.

FALKENBERGS FOTBOLLSHJÄLTAR I 

match mot IFK Norrköping.

MER INFO OCH ANSÖKAN 

Sponsorsansökningar görs via 

 f ormulär på vår hemsida. Skicka din 

ansökan senast sista  oktober för 

sponsringsbidrag inför  kommande år. 

Gekås sponsrar i första hand lokala 

föreningar som satsar på barn- och 

ungdoms verksamhet. Vi sponsrar 

föreningar och organisationer, inte 

individer. Läs mer om vårt spons-

ringsarbete på www.gekas.se.



High Chaparral är en nöjespark i Småland, 
helt olik alla andra. Här upplever ni det 
riktiga Vilda Västern så som det en gång 
var i mitten av 1800-talets Amerika.  
Du får träffa alla de olika karaktärerna 
som levde i Vilda Västern; cowboys, 
banditer, sheriffer, mexikaner, indianer 
och så  High Chaparrals egna hjältar 
Lucky Luke och Zorro förstås.

              Vet du att High Chaparral 
bara ligger 85 km från Ullared.

Öppet 28 maj – 14 augusti samt helgerna 
19 - 21 & 26 - 28 augusti. Kl. 10-18 varje dag

HC_DestinationUllared_210x146,5.indd   1 2015-11-05   09:07:20

www.skoboo.se

SHOPPINGNÄRA MÖTEN



www.skoboo.se
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I Ullared finns massor av möjligheter för att mötas. Oavsett om du vill 

boka konferens med företaget, samla släkten för 50-årskalas eller arrangera 

träningsläger med klubben har vi lokalerna som passar. Hör av dig, vi ordnar 

gärna ett eget upplägg för möten, mat och aktiviteter.

Konferens, fest och föreningsliv

SHOPPINGNÄRA MÖTEN

I Ullared har du möjlighet att kombinera 
konferens och shopping i Sveriges  populäraste 
turistmål. På Hotellet finns en separat 
 konferensvåning med panoramautsikt och 
plats för upp till 130 personer. Det finns även 
en mindre konferenssal som rymmer 12–40 
personer och ett grupprum för upp till tio 
personer. Fika och lunch hjälper vi gärna till 
att ordna och vi samarbetar även med Harrys 
för middagar och underhållning.

Samlas i Gekåsbyn
Vill du ha gemytlig konferens eller annan 
sammankomst kan vi erbjuda Storstugan som 
ligger i Gekåsbyn. Lokalen har plats för upp 
till 90 personer men går även att dela av för 
mindre sällskap. Maten ordnar du enkelt med 
catering från Campingbutiken, eller använd 
Storstugans kök som har allt som behövs för 
självhushåll.

Hotellet
Dagskonferens 325 kr/person 
2 dagarskonferens 1245 kr/person 

Storstugan
Dagskonferens 295 kr/person 
2 dagarskonferens 1095 kr/person 

Hör av dig för bokning 
och mer info!
Maila konferens.hotellet@gekas.se 
eller ring 0346-375 01

PRISEXEMPEL

*Priserna är exklusive moms

Nybyggd konferens våning på Hotellet



+ 100 st.
luftgevärstavlor

& 500 skott

Ord.Pris: 2 195:- 
 1 495:-

Ord.Pris: 395:- 
Nu 99:-

Ord.Pris: 1 495:- 
Nu 995:-

JÄGAR 
EXAMENS 
PAKET

Ord.Pris: 14 350:- 12 995:-

1.354:-
MED PÅ 
KÖPET

 

 Djurparken öppen varje dag! 

Mars – September  2016  •  Påsk – skördefest

Sveriges största kombinerade Djur– och Nöjespark

• Djurpark och Stugby Öppet dagl.  25/3 – 2/10 2016

• Nöjespark och karuseller Fri åkning

• Äventyrs/upplevelsebad Tempererade bassänger

• Alla attraktionerna öppna dagl. 11/6 – 14/8 2016

• Allt öppet även helgerna 20 – 21/8, 27–28/8 2016

Kolla vårt säsongskort
–se erbjudande från 750 kr på www.olandsdjurpark.com

Följ oss på
Boka nu!
- upplevelse för hela familjen 
nära brofästet på Öland, Sweden!

Tel: 0485-392 22
info@olandsdjurpark.com
www.olandsdjurpark.com

Göteborg

Malmö

Stockholm

Kalmar

Ölands
Djurpark

 Ölands Djur- och Nöjespark

Se säsongsutbud på 
www.olandsdjurpark.com
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Ett par dagars semester i Gekåsbyn kan du fylla med så mycket mer än bara 

shopping. Fiske är en avkopplande aktivitet som du kan avnjuta bara ett stenkast 

från Gekåsbyn. Här kommer en liten snabbguide till fiskevattnet i Ullared. 

Visst nappar det!

TESTA FISKELYCKAN 
I ULLARED

DESTINATION Ullared  45

Ätrans största biflöde Högvadsån strömmar alldeles bredvid 

 campingen och har en helt självreproducerande laxstam. Men även 

om laxfisket alltid varit i fokus så finns här många andra fiskarter 

att få på kroken: öring, gädda, abborre med flera. Bara ett  stenkast 

från Gekåsbyn finns även Musasjön, där det finns chans att få 

 gammelgäddan på kroken. 

LITE REGLER
Fiskesäsong: 1 april–30 september

Pris: Vuxen: 50 kr/dag, barn under 18 år 20 kr/dag

Fiskesätt: Fiske med spinn, fluga eller mete är tillåtet. Endast ett spö 

per fiskekort. Enkel- eller dubbelkrok får användas. Räkor och mask 

får användas som bete. Ryckfiske är inte tillåtet. Om en fisk blir  

felkrokad ska den släppas tillbaka. Max 2 ädelfiskar (lax eller öring) 

får fångas per fiskekort. All fångad fisk ska registreras på baksidan av 

fiskekortet.

Minimimått: 45 cm för lax och 40 cm för öring. Fångad fisk får 

behållas.

Fiskekort finns att köpa i Campingbutiken.

HÖGVADSÅN OCH MUSASJÖN



I det lilla röda huset mitt i Gekås-
byn  råder febril aktivitet. Här finns 
allt man kan tänkas behöva på en 

 camping: kylvaror, frukostfrallor, frukt 
och  grönsaker står uppradat, och allt man 
behöver till grillen finns också i butiken. 
Och glass förstås, under sommarsäsong-
en är det strykande åtgång och barnen 
springer ofta själva från stugan eller 
 husvagnen för att köpa en svalkande strut. 
 – Jag brinner för att stå bakom kassan 
och hjälpa alla våra kunder, säger Jenny 
Bengtsson, som är Campingbutikens 
 platschef. Här har vi det mesta, det är det 
som gör jobbet så omväxlande och kul.

Allt och lite till
Att få ge kunderna det lilla extra tycker 
hon är självklart, och i Campingbuti-
ken får hon verkligen den möjligheten. 
Förutom det klassiska campingutbudet 
hyr de även ut både cyklar och klubbor 
till äventyrsgolfbanan. Men det som får 
Camping butiken att sticka ut lite extra är 
utan tvekan cateringutbudet.

Trerätters i husvagnen
På baksidan av Campingbutiken finns 
ett nyrenoverat kök där smarrigheter av 
olika slag tillreds på beställning. På menyn 
finns allt från frukostpaket och bastufat 
med plockmat till trerättersmenyer och 
smörgåstårtor.
 – Våra cateringrätter är väldigt upp-
skattade bland gäster som provat dem. 
Allra populärast är frukostpaketen och 
trerättersmenyerna, berättar Jenny. 
 För gästerna är det en lyx att kunna 
släppa alla tankar på matlagning och bara 
koppla av efter en lång dag i varuhuset.
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”Här finns det mesta, det är det 
som gör jobbet så omväxlande”
Jenny Bengtsson

I hjärtat av Gekåsbyn ser Jenny Bengtsson och hennes medarbetare i Campingbutiken 

till att alla gästerna trivs. Här kan du handla basvaror, hyra en cykel eller beställa catering. 

Och dessutom få tips om både löprundor och utflyktsmål i trakten. Välkommen in! 

CAMPINGBUTIKEN 
MED DET LILLA EXTRA

Jenny Bengtsson 
i cateringköket.

HÖGSOMMAR I 

GEKÅSBYN och syst-
rarna Nellie och 
Noomi har köpt 
glass i Camping-
butiken
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Frukostpaket före morgonshoppingen, plockmat i bastun eller lyxig trerättersmeny 

i stugan? Jenny och hennes medarbetare hjälper dig gärna att fixa maten.

BASTUFAT
Ett härligt plockfat fyllt med korv, 
ost, tunnbrödssnittar, oliver och 
frukt. Perfekt om du vill ha gott 

tilltugg till bastun eller grillkvällen. 

SMÖRGÅSTÅRTOR
Campingbutikens goda smörgås-

tårtor finns i tre olika smaker: 
räktårta, skinktårta och mixad tårta. 
De går att få i storlekar från 6 bitar 

upp till 18. 

Ring för att beställa från cateringmenyn. Maten hämtas i Campingbutiken, och är 
det rätter som serveras varma kan du få dem färdiga att servera vid avhämtning.

FESTFAT
På menyn finns även festliga fat 

med rostbiff, skinka, kycklingben 
och tre sorters frukt. Till detta får 
man potatissallad, bröd och smör.

HÄMTPIZZA
Senaste nytt i Camping-

butikens cateringsortiment 
är hämtpizza i olika smaker. 

Enkelt, smidigt och gott att äta 
i husvagnen, tältet eller stugan. 

Ring för att beställa! 

TRERÄTTERS MED FLÄSKFILÉ
Förrätt: Laxkanapé

Huvudrätt: Fläskfilé med potatisgratäng,  
dragonsås och grönsaker

Efterrätt: Vaniljpannacotta med bär

TRERÄTTERS MED KYCKLINGFILÉ
Förrätt: Tunnbrödssnitt med skinkfyllning

Huvudrätt: Kycklingfilé med potatisgratäng,  
kall vitlökssås och grönsaker

Efterrätt: Vaniljpannacotta med bär

FRUKOSTPAKET
Beställ ditt frukostpaket i Campingbutiken och 
njut av en god frukost innan shoppingdagen 

 börjar. I paketet ingår två nybakade frallor, smör, 
ost, skinka, paprika, gurka, en Yoggi, kaffe/te  

och valfri dryck. Frukosten hämtar du  
i  Campingbutiken från kl. 7.00.

Beställ från cateringmenyn

Nyhet!

för beställning Tel. 0346-375 51

Lyxa till det 
lite extra!

god 
morgon



895:-Progressiva från

Ord. pris 1.495:-  

1 PAR 

Progressiva Implex Advance 
AR+ (antireflex/smutsavvisande) 

inkl. valfri båge i butiken.

1 PAR 

Progressiva Implex Advance 
polariserande (solglas), 

AR+ (antireflex/smutsavvisande)
inkl. solbåge.

1 PAR 

Enkelslipade 
(läs, avstånd eller terminalglas).

4.995:–
Jubileumspris

5.595:–
Ordinarie pris 10.085:–

Byt solglasögonen mot ytterligare ett par progressiva

DUBBEL RABATT OM DU HAR EGET RECEPT!
Om du inte behöver en ny synundersökning så kom in till oss och få snabbare service och rabatt på nya glasögon.

VI GER DIG: 600 kr rabatt vid köp av progressiva glasögon (tidigare 300 kr)   •  200 kr rabatt vid köp av enkelslipade glasögon (tidigare 100 kr) 
Erbjudandet gäller hela 2016 och kan inte kombineras med andra rabatter eller erbjudanden. Rabatten för eget recept är avdragen i prisexemplet ovan.

VI FIRAR 10 ÅR I ULLARED

SVERIGES 
snabbaste optiker

Tillverkning i Sverige

10
VI FIRAR 10 ÅR I ULLARED

1010

Våra optiker i Ullared 
talar även tyska!

Wir haben deutsch-
sprachige Optiker!

Butiken finns utanför GeKås vid P-huset. Alla priser är inkl. synundersökning, båge, glas och fodral.
Boka tid för kostnadsfri synundersökning på vår hemsida glasogonfabriken.se eller på tel 0770–250 400.
Annonserade priser gäller hela 2016 och kan inte kombineras med andra rabetter eller erbjudanden. 
Fler erbjudanden på vår hemsida glasogonfabriken.se

3 PAR - MEST RABATT

1 PAR 

Progressiva Implex 
AR+ (antireflex/smutsavvisande) 

inkl. valfri båge i butiken.

1 PAR 

Progressiva Implex 
polariserande (solglas), 

AR+ (antireflex/smutsavvisande)
inkl. solbåge.

3.995:–
Jubileumspris

4.595:–
Ordinarie pris 7.590:–

2 PAR - SMART VAL

1 PAR 

Progressiva Implex Advance
AR+ (antireflex/smutsavvisande)

inkl. båge.

Jubileumspris

fr. 2.995:–
* Detta erbjudande kan 

inte kombineras med eget-
receptkampanjen (Dubbelt upp).

Ordinarie pris 3.695:–

1 PAR - BÄSTA VI HAR

1 PAR 

Enkelslipade 
AR (antireflex)

inkl. båge.

1 PAR 

Enkelslipade 
polariserande (solglas) 

AR+ (antireflex/smutsavvisande)
inkl. solbåge.

fr. 2.495:–
Jubileumspris

fr. 2.695:–
Ordinarie pris 3.390:–

2 PAR - ENKELSLIPAT

Vårt bästa glas med vår bästa antirefl ex/ smutsavvisande behandling. Enkelslipat 
solpaketSmart köp!



Spela äventyrsgolf

Kul för barnen

Ät och drick gott

Camping & Stugor

Hansagård
www.hansagard-camping.se

0346-169 44

Skrea
www.skreacamping.se

0346-171 07

Ugglarp
www.ugglarp.nu
0346-438 89

Varmt välkommen till havet



FLERA TEMAPARKER I EN PARK!  

Vattenland • Karusellpark
Piratland • Sagoland • Dinosaurieland 
Cirkus & Shower• och mycket, mycket mer!

Restaurang i western stil
God mat i amerikansk stil  •  Dansshower  •  Trubadurer  •  3-kamp

Öppet året runt !  •  www.wildwest.se  •  Tel: 035-21 02 02

Ga. Tylösandsv. 1  •  Halmstad  •  tel. 035-10 84 60  •  www.aventyrslandet.se

Sommarparken för hela familjen!

Du Får  
Åka hur 
mycket  
du vill

Alla  
attraktioner  ingår i  

entré 
biljetten

FULLT MED AKTIVITETER,  

SHOWER & HAPPENINGS

Dagliga shower av riktiga stuntmän

Teaterspex med gycklare  •  Cirkusshow

Vilda Västern Show  •  Piratshow   

 Dansshow  •  Skattjakt  •  &  mycket mer

Något  
för hela 
familjen

Uppvärmda 
pooler
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Bengt-Åke Karlsson och Birger 
Runnman, Nyköping 
– Vi ska gå och spela minigolf medan  fruarna 

handlar. Vi gillar allt att handla också, så det 

 brukar bli en sväng för att köpa saker till 

 husbilarna. Gekåsbyn är ett bra övernattnings-

ställe på väg hem från semesterresan i Europa, 

en perfekt paus på vägen.

Anneli Klingeroth, Linköping
– Vi bor på campingen två gånger per år, jag och 

min man i vår husbil. Här är så lugnt och skönt, 

platserna är alltid bra och servicehusen är rena 

och fina! Visserligen är jag i varuhuset varje dag, 

men jag trivs lika bra på campingen. Och i kväll 

blir det middag på Harrys.

Ulrika Nyman, Malmö
– Hela familjen är här med husbilen över en 

natt. Vi är spontana av oss och åker hit utan att 

boka plats i förväg. Det löser sig alltid. Här är allt 

så smidigt och enkelt och servicen otroligt bra. 

Vi ska shoppa födelsedagspresenter och ha en 

mysig kväll på campingen.

Agneta Bjurling, Göteborg
– Vi är här ett gäng tjejer som pluggade KY- 

utbildning i Båstad tillsammans. Vi brukar ses ett 

par gånger om året, och Ullared är ett perfekt 

ställe för återträff! Vi bor i stugor och hinner med 

shopping och att äta ute, umgås och ha en härlig 

helg tillsammans.

Kenneth Wilson, Grästorp 
– Det här är tredje gången vår familj bor här. 

Denna gång i stuga – skönt med eget kök och 

 toalett. Vi ska vara här fredag till söndag på en 

liten minisemester. Vi shoppar och har det gott, 

låter saker och ting bara hända. Det kan man 

göra när man har tre dagar på sig. 

5FRÅGA Det finns många anledningar att stanna lite längre i 

 Ullared och kanske också bo över natt i Gekåsbyn. 

Vi kollar läget med fem besökare som hittat hit.

Vad lockade 
dig till 

Gekåsbyn?
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Rasta Ullared mitt emot GeKås utgång    Öl & vin-rättigheter    Tel  0346-30 720    www.rasta.se

Nu finns Burger King på fyra Rasta:
Håby, Brålanda, Grums och Kalmar

Fläskfilé eller LaxStekt Fläsk med löksås

E6   1 HALLANDSÅSEN
E6   2 SNAPPARP
E6   3 HÅBY
E6   4 TANUM
E6   5 NORDBY/Svinesund
E45   6 BRÅLANDA
E18   7 GRUMS
E18   8 VÄRMLAND
E20   9 VÅRGÅRDA
Rv4710 FALKÖPING
E20 11 GÖTENE
E20 12 MARIESTAD
E20 13 ARBOGA
Rv40 14 ULRICEHAMN
E4 15 ÖDESHÖG
E4 16 MANTORP
E4  17/18 NYKÖPINGSBRO
E4 19 TÖNNEBRO
E4 20 MÖLLETOFTA
E4 21 KLEVSHULT
 22 ULLARED
E22 23 KALMAR

Husmanskost fr 79:- inkl. dryck, sallad, smör, bröd & kaffe

Vi lämnar 10%  
rabatt på mat och 

dryck vid ditt  
nästa Rasta besök.

Erbjudandet gäller i våra restauranger på valfritt Rasta 
(ej alkohol). Kan ej kombineras med andra rabatter!

RASTA ULLARED ✂

På alla Rasta-anläggningar får du 10% rabatt vid köp
i våra restauranger och på våra hotell,vid uppvisande av

Ullaredkortet eller Shoppingkortet

Vi erbjuder: RESTAURANG  GATUKÖK  CAFÉ  BUTiKTa
 m

ed maten hem
!Take

Away

Får vi fresta med en Plankstek!

Rasta Destination Ullared jan -16.indd   1 2016-01-14   10:12



Störst utbud på 
trädgårdsmöbler  

i Halland!

Oktanvägen 11 •  311 32 Falkenberg  •  0346-844 10  •  www.fritidsmobler.nu
Öppettider: Vardagar 10 – 18  •  Lördagar 10 – 14  •  Söndagar 11 – 16

Vi har fullt sortiment avWeber   tillbehör och grillar.

Besök vår shop-i-shopen

O
nkel

• Ni som bor på Gekåsbyn eller har Gekås Shopping-
 kort får 25% rabatt på greenfee.

• Kom fyra betala för tre gäller för alla – alla dagar.

• Välj själv om du vill spela 9, 12 eller 18 hål.

Varmt välkomna!
För mer information kontakta oss gärna på 
0346-204 40, info@fladjegk.se eller gå in 
på vår hemsida www.ullaredfladjegk.se

Välkomna till Ullared
Flädje Golfklubb!

Erbjudande hos oss kan ej kombineras och gäller endast vid ordinarie greenfee.

NIVEA SUN 
störst på 
solskydd 
för hela 

familjen*

Brett NIVEA sortiment för alla åldrar och 
 hudtyper. Vårdar och rengör ditt ansikte.

NIVEA mer än 100 års erfarenhet av hudvård.

För mer information besök www.NIVEA.se

*Källa: Nielsen Scantrack, År-till-dato tom v36 2015.DVH + Kicks + Åhléns, 

försäljning i värde, inom varugruppen Sun Care.

Skäm bort dig själv!

 sortiment för alla åldrar och  sortiment för alla åldrar och  sortiment för alla åldrar och 
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Rasta Ullared mitt emot GeKås utgång    Öl & vin-rättigheter    Tel  0346-30 720    www.rasta.se

Nu finns Burger King på fyra Rasta:
Håby, Brålanda, Grums och Kalmar

Fläskfilé eller LaxStekt Fläsk med löksås
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Husmanskost fr 79:- inkl. dryck, sallad, smör, bröd & kaffe

Vi lämnar 10%  
rabatt på mat och 

dryck vid ditt  
nästa Rasta besök.

Erbjudandet gäller i våra restauranger på valfritt Rasta 
(ej alkohol). Kan ej kombineras med andra rabatter!

RASTA ULLARED ✂

På alla Rasta-anläggningar får du 10% rabatt vid köp
i våra restauranger och på våra hotell,vid uppvisande av

Ullaredkortet eller Shoppingkortet

Vi erbjuder: RESTAURANG  GATUKÖK  CAFÉ  BUTiKTa
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ed maten hem
!Take

Away

Får vi fresta med en Plankstek!
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GEKÅSKRYSSET
Lös korsordet och se vilka ord du kommer fram till i de gula fälten.
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SHOPPINGKORTET
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ULLA DIREKT 
HEM I BREV-

LÅDAN

 

Med Shoppingkortet får du bonus-

poäng på alla köp du gör med kortet, 

både i Sverige och utomlands. En 

krona ger en poäng och när du samlat 

10 000 poäng får du en bonuscheck 

på 100 kr hemskickad i brevlådan. Ju 

mer du använder kortet, desto mer 

tjänar du.

Bonus på alla 
köp – överallt!

Shoppingkortet är vårt eget MasterCard som vi erbjuder dig i samarbete med 

Handelsbanken Finans. Med kortet har du möjlighet att både dela upp din betalning 

och spara pengar inför shoppingen. Shoppingkortet finns i fem olika färger: gult, 

blått, rosa, grönt och svart, och du väljer själv vilken färg på kortet du vill ha. Som 

Shoppingkortskund får du även ta del av unika erbjudanden, tävlingar och kampanjer.

Vad är Shoppingkortet?

Bästa kortet på resan

Att ansöka om Shoppingkortet är både 
 enkelt och smidigt. Du kan ansöka hemma 
vid datorn eller på plats i vår kundtjänst. 

Läs mer på 
www.gekas.se/shoppingkortet

kan inte ha fel
Idag har hela 80 000 av våra kunder 

Shopping kortet. Det är en siffra vi är stolta 

över eftersom den visar att vi har ett av de 

förmån ligaste korten på marknaden.

80 000 
kunder 

ENKELT 
ATT ANSÖKA

MED SHOPPINGKORTET KAN du inte bara shoppa smart i Ullared 
utan i hela världen. Vårt kort är kopplat till  MasterCard, vilket 
innebär att det går att använda på ca 34 miljoner inköpsställen 
jorden runt. Dessutom: betalar du minst 50 % av din resa med 
kortet ingår både rese försäkring och avbeställningsskydd.

ÄR DU TVEKSAM 
TILL KREDITKORT?

Tänk på att du inte behöver använda  Shoppingkortet 
som ett kreditkort. Det går lika bra att använda kortet 
för att spara pengar inför kommande köp. Många för 
över en summa på Shoppingkortet varje månad och 

har då budgeten klar när det är dags att handla.

Vårt eget spar- och kreditkort är laddat med förmåner 

som hjälper dig att shoppa smart på dina egna villkor.

JAG HAR KÖPT BÅDE 
 HUSVAGN OCH MATERIAL 
TILL ALTANBYGGET MED 
MITT SHOPPINGKORT. 

ALLT FÖR ATT MAXIMERA   
 BONUSEN  OCH KUNNA 

HANDLA MER PÅ GEKÅS! 

 

Jimmy Boström, Karlshamn

Det är bara du som 

har Shoppingkortet 

som får vårt popu-

lära kundmagasin 

Ulla direkt hem 

i brevlådan, helt 

utan extra kostnad.

Shoppingkortet

1234 5678 9012 3456

Emilia Emilsson
09-10

Shoppingkortet.

1234 5678 9012 3456

Emilia Emilsson
09-10

0000
VALID
THRU

MONTH / YEAR



På vägen till Ullared finns det massor av spännande utflyktsmål att upptäcka. 

Passa på att planera in lite extra utrymme i resplanen och ta en liten omväg. 

Alla vägar bär till Ullared!  

INSPIRERANDE OMVÄGAR

1. Nordens Ark. Upplev ett unikt djurliv med arter som du aldrig sett förut. 

2. Liseberg och Universeum. Göteborg är en stad full av roliga attraktioner 

och evenemang för hela familjen. Dessutom bara 10 mil från Ullared.

3. Borås djurpark. Se savannens alla vilda djur i parken utanför Borås.

4. Skara Sommarland. Utflyktsmålet för alla äventyrliga vattenälskare.

5. Astrid Lindgrens Värld. Hälsa på Pippi, Emil, Madicken och de andra 

 folkkära figurerna från Astrids sagovärld.

6. High Chaparral. Ta en tur till Småland och upplev en tidsresa tillbaka 

till vilda västern. Här väntar ett äventyr med cowboys, indianer, hästar, 

 banditer och guldvaskning.

7. Isaberg. Resmålet för dig som gillar fartfyllda aktiviteter och friluftsliv. 

8. Mjellby Konstmuseum. Gör ett stopp i Halmstad för en konstnärlig kultur-

upplevelse. Här får du ta del av Halmstadgruppens surrealistiska konst.

9. Ästad Vingård. Mat och vin bara ett par kilometer från Ullared. 

10. Falkenberg. Två kilometer sandstrand och småstadsidyll på västkusten.

11. Varberg. Salta bad och surfvågor finns det gott om här.

12. Ullared. Smart shopping i kombination med boende, mat och roliga 

aktiviteter.

Kattegattsleden tar dig hela vägen från Göteborg till Helsingborg. 
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