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Till Ullared kommer varje år 4,8 miljoner besökare. Och varje 
dag, året om, jobbar våra 1 800 medarbetare för att leverera 
Gekås målsättning; att ge kunden en shoppingupplevelse 
utöver det vanliga. Varuhuset och shoppingen står givetvis i 
centrum, men besöket i Ullared handlar om mycket mer än 
så. Genom åren har vi vuxit från att vara en butik till att bli en 
destination och ett utflyktsmål. Att komma till Ullared är ofta 
ett äventyr och en chans att umgås med nära och kära. Med 
andra ord: mer än bara shopping. 

I helhetsupplevelsen ingår allt från god mat i  Restaurangen 
till sköna sängar i Gekåsbyn, bra fynd i varuhuset och 
 väloljade hjul på kundvagnen. Därför försöker vi hela tiden 
bli 1 % bättre på allting vi gör. Det är även därför vi har fyllt 
vårt nya magasin Destination Ullared med massor av tips och 
inspiration för att få ut det mesta av ditt Ullaredsbesök. Här 
berättar vi bland annat om roliga utflyktsmål runt Ullared, 
hänger med ett tjejgäng på möhippa och tipsar om aktiviteter 
som skidåkning, dansbandsfestival och jaktmässa.

Jag hoppas du får en riktigt bra vistelse här i Ullared 
och att vi ses i shoppingvimlet!

Jan Wallberg
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JAN WALLBERG ersatte vid årsskiftet Boris Lennerhov som 
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TV-STJÄRNORNA TIPSAR  21
Gekås egna tv-kändisar har besökt jordens 
alla hörn under inspelningen av En stark 
resa. Här berättar de om sina favoritplatser.

ULLAREDSFLYGET  22
Häng med ett gäng glada norrlänningar 
på flygtur från Skellefteå till Ullared för 
shopping och hotellövernattning.

DANSANT FESTIVALHELG  29
Putsa dansskorna och packa ombyte. Dans-
bandssuccén En kväll i juni är tillbaka!

INSPIRERANDE OMVÄG  42
Ta en tur till den halländska landsbygden 
för finfika, loppisshopping och 
museibesök. 

VÄLKOMNA VOVVAR  51 
Ullareds hunddagis passar när husse och 
matte shoppar.

KLURIGT KRYSS  54 
Vår korsordmakare bjuder på klurigheter 
på både längden och tvären.

Låt oss presentera Destination Ullared, första numret av Gekås eget  magasin 

med 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  
utvalda ombud. Du kan även läsa Destination Ullared på www.gekas.se
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HALLAND
 

Du har alltid nära till en campingplats i Halland, oavsett om du föredrar havet eller närheten till sjö och 
skog. Här finns stora anläggningar med mängder av aktiviteter för hela familjen och små campingplatser 

för dig som söker lugn och ro. Kom med din husvagn, ditt tält, din husbil – eller boka en stuga!

För erbjudanden och mer information: www.halland.se/camping 

 rabbulknraB •  ragnirånot röf sluprammoS •  flogsrytnevÄ •  ralibpmarT • ragrobppoH •  ekoaraknraB • renwolC • gnilddaptonaK •

 dem redgnäM  åp retetivitka :anrestalpgnipmac

Västkustens
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VAR SOCIAL!
Du missar väl inte att följa Gekås Ullared 
i sociala medier? Gilla Gekås Ullared på 
Facebook och följ @gekasullared_officiell 
på Instagram så får 
du förstahandsinfo om 
allt nytt som händer i 
och omkring det gula 
varuhuset. 

Nu har vi fixat trådlöst 

 internet i hela varuhuset, 

på Hotellet och på Harrys 

Ullared. Anslut till Destination 

Ullared, inga inloggnings

uppgifter behövs och det är 

helt gratis. Mer surf åt folket!

Kontanthantering i kassan tar lite längre tid, 

och vi jobbar hela tiden för att minska köer

na  i varuhuset. Därför har vi nu installerat ett 

antal helt kontantfria kassor som är tydligt 

utmärkta i kassalinjen. Självklart kan du fort

farande betala med kort i alla våra 69 kassor, 

precis som 90 % av våra kunder gör.

I år är det premiär för en rad spännande 

nyheter i Gekåsbyn. Stugutbudet utökas med 

48 nya radstugor som alla är 28 m² stora och 

har fyra bäddar, badrum, uteplats och egen 

parkering. Till sommaren står även vår nya 

gemensamhetslokal klar. Den rymmer hela 90 

personer, men går att dela av, och är perfekt 

för dig som vill ha plats för 50årskalas, tjej

middag eller föreningsaktiviteter. 

   För er som kommer med husbil lanserar 

vi helt nya campingrum. De fungerar som 

uppställda ”extrarum” där du dockar din husbil 

och får ytterligare boyta, komplett med både 

matplats för fyra personer och en bäddbar 

soffa för två. För campare öppnar vi dessutom 

en ny, terrassliknande tältplats med perfekt 

kvällssol. 

   Och sist med inte minst, populära 

 Hotellet planerar vi att bygga ut för att få 

 större  utrymme för både frukostmatsal och 

konferens möjligheter. 

Välkommen till Gekåsbyn!
Mer info om boende – www.gekas.se

Vill du få svar på alla dina frågor om Gekås 
kan vi varmt rekommendera den  fristående 
Facebookgruppen Ullared-snackis. 
 Tusentals Gekås-fans som diskuterar och 
hjälper varandra, bättre än så blir det inte!

I Ullared kan du enkelt råda bot på lindriga åkommor av olika slag.  

De vanligaste receptfria läkemedlen finns att köpa i Spelbutiken, på Hotellet 

och i Campingbutiken. Vill du ha ett bredare utbud finns Apoteket Kronan 

på Danska vägen 1.

UPPKOPPLAD 
SHOPPINGTURKontantfria kassor 

– kortare köer

ULLARED-
SNACKIS

På gång i Gekåsbyn

Skavsår, huvudvärk 
eller förkylning?

KORT & GOTT
Små och stora nyheter från Ullared

Vi söker...
UPPFINNARE OCH INNOVATÖRER. LÄS MER PÅ SID 19

DESTINATION 
ULLARED I BILDER
På Plan 3, i anslutning till 

 Restaurangen, har vi öppnat en 

 fotoutställning med massor av 

bilder från Gekås och Ullared.  

Ta gärna en titt efter maten!
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Ullared, ett litet samhälle på den halländska landsbygden med 800  invånare. 

Massor av skog, en skola, en vårdcentral, en kyrka – och Skandinaviens största 

 varuhus. Men vad är det egentligen som gör vårt Gekås så unikt? 

”Vi började som en butik men har 
genom åren utvecklats från företag 
till bolagskoncern och från by till 
shoppingdestination.”

Välkommen 
till Ullared

DET STORA VARUHUSET I DEN LILLA BYN
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Det var en gång …
1963 slog Göran Karlsson upp 
portarna till sin självbetitlade butik 
Firma Ge-Kås Manufaktur. Den unga 
entreprenören hade framgångs-
konceptet glasklart för sig redan 
från start. Lågpris lockar kunder, 
och i  premiärannonsen utlovade han 
dam- och herrkonfektion till ”rena 
chockpriser”. De första åren gick trögt 
men i slutet av 60-talet visste alla vem 
lågprisknallen i Ullared var.  Bil kö erna  
slingrade sig genom hela byn och 
de allra första bussbolagen  började 
 arrangera dagsturer till Ullared. 
Butiken växte i snabb takt och byns 
detaljplan fick ritas om flera gånger för 
att ge varuhuset utrymme att växa. 
   Framgångssagan var ett faktum och 
1991 kunde Göran dra sig tillbaka och 
sålde företaget till sex trogna medar-
betare. Två av dessa, Thomas Karlsson 
och Torbjörn Bäck, är kvar än idag.
   Göran Karlsson lade grunden till det 
som är Gekås Ullared idag. Han och 
hans anställda utformade tillsammans 
en filosofi och ett företags-dna som 
är vår motor och som genomsyrar 
allt vi gör, lika mycket idag som när 
 butiks portarna slogs upp för allra 
första gången. 

Destination Ullared
Vi började som en butik men har 
genom åren utvecklats från företag 
till bolagskoncern och från by till 
shoppingdestination. I takt med att 
kundtillströmningen ökade insåg vi 
att besöket i Ullared handlar om så 
 mycket mer än bara shopping. Resan 
hit är ofta ett litet äventyr med långa 
förberedelser och mycket förväntan. 
Och vi jobbar varje dag för att göra 
besöket hos oss till en shopping-
upplevelse utöver det vanliga. 
   Många av våra kunder har rest långt 
och de senaste åren har vi därför 
satsat mycket för att skapa mervärde 
i form av bra boende, god mat och 
roliga aktiviteter. Gekåsbyn erbjuder 
boende i alla former, från nya stugor 
och  husvagnplatser till nybyggt hotell 
ett stenkast från varuhuset. Från att 

enbart ha haft fikaautomater har vi nu 
fyra serveringar med olika inriktning 
i varuhuset och Harrys Ullared som 
 erbjuder både buffé och à la carte- 
rätter. På Plan 4 öppnar i mars ett 
 lekland för barnen och vi har även 
mycket annat spännande på gång på 
ritbordet. 
   Kort och gott, vi vill att besöket i 
Ullared ska vara en minisemester med 
shopping i fokus och massor av roliga 
kringaktiviteter! 

Bästa priset - vår affärsidé
Köp in mycket, lägg på liten marginal 
och sälj i mängder – det var filosofin 
som gjorde Gekås rikskänt och fick 
medierna att likna Göran Karlsson 
vid Ingvar Kamprad. Och vårt mål är 
 fortfarande att erbjuda Sveriges  lägsta 
priser. Men vi jobbar också med att 
förbättra kvaliteten, och vårt sortiment 
idag ser helt annorlunda ut jämfört 
med för 50 år sedan. Då kunde man 
som Gekås-kund få leta runt bland 
 restpartier med udda storlekar och 
andrasortering på jakt efter de bästa 
fynden. Nu för tiden jobbar vi med ett 
mycket mer genomtänkt och jämnt 
 utbud i varuhuset. Vi har  
70 000  artiklar inom vitt skilda 
produkt kategorier samlade under ett 
tak. Och vi strävar hela tiden efter att 
ha bra varor till bra pris på våra hyllor. 
   Hemligheten bakom Gekås omtalat 
låga priser är helt enkelt marginalen, 
alltså den summa som alla butiker 
lägger på inköpspriset för att täcka 
omkostnader och gå med vinst. Våra 
inköpspriser är faktiskt inte mycket 
lägre än för andra som köper samma 
kvantiteter, men vi tjänar antagligen 
mindre på varje enskild produkt än 
någon annan klarar av. Vi jobbar inte 
med kampanjer och lockpriser utan 
strävar efter att vara bäst och billigast 
hela tiden tack vare låga omkostnader 
och små marginaler. Det tycker vi är 
ärligast mot våra kunder.
   När våra inköpare gör bra klipp ska 
det komma kunderna till godo genom 
oöverträffade priser. Det är en regel vi 
aldrig tummar på.

Berätta lite om din relation 
till Gekås!

– Jag har haft den stora glädjen att 

följa Gekås under många år. Först som 

ekonomichef mellan 1995 och 2003, 

därefter som styrelseledamot och nu 

som ny koncernvd sedan årsskiftet.

Hur kommer Gekås utvecklas 
med dig som koncern-vd?

– Gekås framgång bygger på en tydlig 

affärsidé och att alltid ha kunden 

i  centrum. För mig känns det helt 

naturligt att förvalta och förädla detta. 

Utvecklingen från butik till  destination 

med restauranger, boende och 

 aktiviteter känns helt rätt, och ur det 

perspektivet är det bara vår fantasi 

som sätter gränser för vad mer vi kan 

hitta på. Jag är övertygad om att Gekås 

kommer att ha en spännande framtid 

under många år framöver.

Hur tror du Gekås och 
Ullared ser ut om 10 år?

– Då har vi ett varuhus som är större 

och bättre inom alla områden, med 

fler hotell och restauranger i  Ullared. 

Vi kommer också att satsa på att 

utveckla upplevelser för våra besökare 

på många olika sätt. Vi kommer fortsatt 

att vara ett av de största varuhusen i 

världen dit kunderna kommer med 

höga  förväntningar som vi jobbar hårt 

för att infria och allra helst överträffa. 

Destinationen Ullared kommer att växa 

och frodas, det lovar jag!

”Och vi jobbar varje dag för att göra besöket hos 
oss till en shoppingupplevelse utöver det vanliga.”

Hej Jan Wallberg!
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Hotell
På Sveriges första shoppinghotell bor du på 
bästa läget med bara 250 meter från hotell

sängen till varuhusets entré. Hotellet har 
115 rum med 2–4 bäddar vardera, alla med 

gott om plats för både shoppingkassar 
och trevligt umgänge. 

Stuga 
I vår stugby finns en hel massa olika stug

modeller att testa. Är ni ett stort gäng eller en 
familj har vi stugor på 74 m², ska du ha fest 

finns Multihuset med upp till 32 bäddar 
och festlokal och för hundägaren finns 

stugor med inhägnad uteplats.

Tält 
Släpp fram friluftsentusiasten i dig och 
slå läger mellan berg, skog, ängar och 
vattendrag! Tältplatserna har nära till 
servicehuset och det finns plats för en 

bil per tältplats.

Motell 
Vårt motell ligger centralt i Ullared och här bor 
du med egen uteplats bara några raska steg från 
varuhuset. Varje rum har dusch och toalett och 
kan husera upp till fyra personer i våningssäng 

och dagbädd.

Husvagn och husbil 
Ta med dig husvagnen eller husbilen och  
stanna till några dagar i Gekåsbyn. Våra 

 campingplatser är upp till 100 m² stora och har 
plats för såväl bilen som förtältet och grillen. 

Nytt för i år är att du nu även kan förboka din 
campingplats hos oss.

Bor du alldeles för långt ifrån Ullared? Passa då på  

att stanna lite längre! I Gekåsbyn kan du svänga förbi 

med husvagnen, sätta upp tältet, ta in på Hotellet eller 

hyra en stuga. Läs vår guide och upptäck mer av vad  

byn har att erbjuda.

Din guide till Gekåsbyn

STANNA LITE LÄNGRE HOS OSS I ULLARED

hur vill du 
helst bo?
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Fånga gammelgäddan
Utmed Gekåsbyn strömmar Högvadsån som 
har en helt självproducerande laxstam, och i 

Musasjön finns det chans att få gammelgäddan 
på kroken. Passa på att testa fiskelyckan!

Äventyrlig golf
Utmana familjen på ett golfparti där ni ska 
ta er förbi vattenfall, bunkrar och en sjö på 

väg genom banans tolv hål. Äventyrsgolf är inte 
som vanlig golf, inte heller som minigolf, 

utan mycket roligare.

Sola och bada
Ett stenkast från stugbyn ligger Musasjön och 

dess härliga badplats. Här finns en strand 
med fin havssand, badbrygga, badflotte, 

rutschkana och vacker natur. 

Bad, bastu och barbeque
Mitt i Gekåsbyn, vid foten av Ullareds slalom

backe, ligger vårt eget spaområde. Här kan du 
hyra bastu och vedeldad badtunna och koppla 

av efter en lång shoppingdag. Vi har även en 
grillstuga där du tillagar din medhavda mat över 

öppen eld och äter den sittande på renfällar.

MATIGT I 
GEKÅSBYN

Frukostpaket innan morgonshoppingen, 
 plock  mat i bastun eller lyxig trerättersmeny i 

stugan? Campingbutiken erbjuder catering och 
Jenny och hennes medarbetare hjälper dig gärna 

att fixa maten när du bor över i Gekåsbyn. 
Ring 0346375 51 för att beställa.

LITE AKTIVITETSTIPS

STÄLLPLATS

MOTELLET

154

154

153

153

MUSASJÖN

CHECKA IN OCH CHECKA UT
För att undvika köer och trängsel har vi placerat Gekåsbyns reception utmed stora vägen, 

 närmare bestämt på Falkenbergsvägen 21. Här checkar du alltid in oavsett boendeform. När det 
bär av hemåt kan du som redan betalt för boendet använda våra snabbutcheckningsbrevlådor 

där nyckelkortet lämnas. Hotellet och Motellet har utcheckning i hotellreceptionen.    

BOKAR BÄST SOM 
BOKAR FÖRST

Gekåsbyn har öppet året om men mängden 
bokningar varierar efter säsong. Ta en titt på 
beläggnings barometern och tänk på att det  

alltid är bra att boka i god tid.

incheckning

 December

 November

 Oktober

 September

 Augusti

 Juli

 Juni

 Maj

 April

 Mars

 Februari

 Januari

GRÖNT  
Oftast ledigt och 
kan bokas med 

kort varsel.

RÖTT 
Nästan alltid 

 full belagt. 
Boka i mycket 

god tid.

GULT  
Beläggnings
toppar t ex på 
helgerna. Boka 

med längre 
 framförhållning.
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VAD BLIR DET FÖR MAT?
När man shoppar gäller det att fylla på med energi med jämna mellanrum för att  

hålla ångan uppe. Vi guidar dig rätt bland våra egna matställen i och utanför varuhuset.

Restaurangen 
I Restaurangen serverar vårt duktiga köks
team modern husmanskost, och alla goda 
såser till  rätterna gör vi själva. I anslutning till 
 Restaurangen finns ett filmrum där barnen kan 
koppla av medan föräldrarna äter i lugn och ro.

Salladsbaren 
Salladsbaren ligger mitt i varuhuset och här 
 väljer du mellan drygt 30 sorters fräscha 
grönsaker och tillbehör för att mixa din egen 
favoritsallad. Här kan du även äta frukostbuffé 
på morgonen eller ta en enklare fika.

Harrys Ullared 
Gekås eget Harrys är det perfekta stället att 
koppla av på efter en lång dag i varuhuset. På 
dagen serveras lunchbuffé och utvalda rätter, 
på kvällen beställer du från Harrys härliga à la 
cartemeny. Under högsäsong dukas även den 
populära frukostbuffén upp i restaurangen. 

Kaffebaren 
Här kan du äta en lättare lunch, ta en fika eller 
bara koppla av. På menyn har vi goda kakor, 
 bakverk, matiga mackor och enklare lunchrätter.  
I Kaffebaren finns även loungen Lugn & Ro där 
du kan koppla av från varuhusbruset en stund.

Sportbaren 
I Sportbaren kan du slå dig ner mitt i shopping
vimlet och beställa klassisk finger food såsom 
pizza, hamburgare, varma smörgåsar, chips med 
dip eller ölkorv. Till det serverar vi öl, vin och 
cider, men så klart även alkoholfria alternativ 
som juice, läsk och kaffe.

Asian Kitchen
Ta rulltrappan upp till detta 

nyrenoverade kök och välj mellan thaimat, 
stenugnsbakad pizza och annat gott. 

Burger King
Tycker du att grillat är godast finns 

hamburgerkedjan Burger King bara en 
liten bit från varuhusets utgång.

Stantons
Mitt emot Hotellet och ett stenkast från 
varuhuset käkar du goda pizzor, sallader 

och dagens rätt.

VÅRA GRANNAR
– matnyttiga tips på fristående restauranger.

Spice Valley
De indiska smakerna har tagit sig till Ullared 
via restaurangen Spice Valley. Buffé serveras 

varje dag och här finns även en bred 
à la cartemeny.

Rasta Ullared
Här hittar du klassisk husmanskost, 

ett gatukök med stort utbud och massor 
av mumsig fika. Och dessutom hela 

300 sittplatser där du kan vila 
shoppingtrötta fötter.

FINGER FOOD
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SHOPPING OCH MYS I FOKUS

En väldigt tidig lördagsmorgon väcktes Susanna Eriksson av att hennes 

tjejkompisar stormade in i sovrummet hemma i Uppsala. Föga anade hon 

att det var dags för möhippehelg i Ullared.

Möhippa på 
Gekås
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När Susanna och hennes 
Gustav började planera sitt 
bröllop, började Susannas 

väninnor under stort hemlighets-
makeri att  planera möhippa. De visste 
att  Susanna inte ville bli utspökad och 
springa runt på stan och sälja kyssar, 
det hade hon bestämt sagt till om. 
Däremot ville hon gärna åka iväg till 
något trevligt ställe och bo över, äta 
och dricka gott. Därför bestämdes det 
att möhippan skulle bli ett helgäventyr 
nästan 60 mil bort – i Ullared. 
 – Susanna är alltid annars den som 
planerar och fixar, så det är extra kul 
att göra något för henne, berättar 
 Lindah, som är gift med Susannas 
kusin. Vi ville göra något mysigt och 
vara tillsammans, inte tvinga henne 
att hoppa bungy jump eller så. Hon är 
mycket för familjen och för att umgås 
i lugn och ro, så vi planerade för något 
sådant.
 Möhippegänget är egentligen en 
bokklubb som aldrig orkade läsa utan 
i stället ses någon gång varje månad 
och har knytkalas med olika teman. 
De är kompisar och släktingar, totalt 
sju stycken, i olika åldrar från 19 
till 45. Men nu har det faktiskt gått 
ganska lång tid sedan senaste träffen. 
 Åtminstone trodde Susanna det. Vad 
hon inte visste var att de andra setts i 
smyg och planerat. Fixat bil med plats 
för alla, bokat boende, klurat ut lekar 
och uppdrag och spelat in filmer.

Vart är vi på väg?
Och klockan halv sex en lördag väcker 
de alltså en mycket överraskad och 
rufsig Susanna, ger henne en packlista 
och en frukostpåse och sätter henne i 
bilen utan förklaring. Men längs vägen 
får hon ledtrådar om resmålet.
 – Redan i Stockholm gissade hon 
på Ullared, men det nekade vi till och 
f  örsökte ignorera alla hennes förslag. 
Fast vi råkade försäga oss flera  gånger, 
men hon verkade inte höra det. Och så 
körde vi fel och såg en massa skyltar 
för en bröllopsmässa, så då trodde 
hon ett tag att vi skulle dit. Men sedan 
började hon känna igen vägen från för-
ra gången hon var på Gekås, berättar 
Lindah.
Susanna säger att hon först blev lite 
skeptisk.

 – Jag hade ju sett på tv hur andra 
haft möhippa inne på Gekås och oroa-
de mig lite för vad som skulle hända.

Uppdragsdags
Direkt innanför dörrarna till varu huset 
börjar upptågen. Susanna får små 
ihoprullade papper med uppdrag på. 
Det första är enkelt: låna någons väska 
och ta en selfie med personen. Susanna 
frågar två unga tjejer som glatt – men 
kanske lite förvånat – ställer upp på 
bild. 
 Nästa är klurigare: ”Be någon lyfta 
upp dig så att du kan nå något från en 
hylla högt upp”.

ETT LYFT! Susanna får be en glad 
kund om hjälp för att klara ett av sina 
 möhippeuppdrag.

EFTER SEX TIMMARS bilresa är det dags 
för möhippan att bege sig in i varuhuset. 
Vad som kommer att hända under helgen 
har bruden Susanna ännu ingen som helst 
aning om.

”Vi råkade 
 försäga oss flera 
gånger, men hon 
verkade inte ha 
hört det.”
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 – Då får jag försöka hitta någon 
stark, säger Susanna och stegar 
säkert fram till en välbyggd man som 
 ovetande står och väljer rakskum. Men 
han har inget emot att hjälpa till utan 
smajlar glatt för allas mobilkameror 
medan han enkelt lyfter upp Susanna.
 Susanna betar av uppdragen i rask 
takt. Hon fotograferas med Ola-Conny, 
lånar en tröja av en Gekås-anställd och 
tar en massa selfies med olika kunder, 
väljer ansiktsmasker (för än så länge 
hemligt framtida bruk) och sjunger 
ledmotivet till filmen Frozen mitt i 
varuhuset. 
 – Hon är inte blyg så vi tänkte nog 
att hon skulle ställa upp och göra 
uppdragen. Men vi gjorde dem inte för 
pinsamma utan på rätt nivå för henne, 
säger Susannas syster Katharina.

Vigsel i sommar
Bara tre stycken i gänget har varit 
på Gekås förut, och även om de har 
 planerat för shopping först på söndag-
en så börjar flera av dem nu att snegla 
i hyllorna, rycka i kläder, hojta om bra 
priser och fundera över hur  mycket 
som egentligen ryms i bilen och 

 takboxen. Susanna, som ska ha lantligt 
och silver som tema för bröllopet, 
hittar marschallhållare.
 – De blir perfekta att ha som block-
ljusstakar på borden och kanske också 
längs med kyrkgången, säger hon.
 Susanna och Gustav är båda idrotts-
lärare och träffades på utbildningen för 
snart sex år sedan. Nu planerar de för 
sommarvigsel i en liten kyrka utanför 
Uppsala som ganska precis rymmer de 

sjuttio gäster som de bjudit in. Efteråt 
ska det bli fest i en lokal intill. Trots 
att det är många månader kvar till 
bröllopet har Susanna all planering 
under kontroll; klänning är uppsydd 
och inköpt, bröllopsresan till Rom är 
bokad.

Dags för fotosession
Innan det är dags att lämna varuhuset 
för dagen blir det ett överrasknings-
moment till: fotografering. I Foto-
studion på Plan 3 poserar gänget fram-
för fotografen Sannas kamera  under 
stoj och skratt, alla i svarta kläder 
utom Susanna som sticker ut i ljus blus 
och guldkrona. Sedan klär de ut sig lite 
med studions rekvisita, tar lagfoto och 
en klassisk hoppbild. De får bilderna 
utskrivna direkt.
– Vilket roligt minne! Kolla, alla blev 
bra på alla bilder, säger Susanna.

”Marschallhåll arna  
blir perfekta att 
ha som blockljus
stakar på borden.”

SUSANNA ERIKSSONS TJEJGÄNG – Charlotta, Malin, Julia, Jessica, 
 Katharina och Lindah – kidnappade henne och körde i sex timmar  
för att fira en hel helg på Gekås. Bland annat med shopping.
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Nu får hon också reda på vad resten av 
kvällen ska innehålla.
 – Vi ska bo i shoppingstuga. Nu 
först ska vi hänga där, dricka lite 
bubbel kanske, och så har vi beställt 
trerätters middag, catering som vi ska 
hämta strax före klockan sex. Och 
sedan ska vi basta och bada badtunna, 
berättar Lindah. Och i morgon bitti 
blir det frukost och ordentlig shopping 
innan vi åker hem!
 Susanna blir nästan tårögd. 
 – Åh, vad mysigt det låter! Helt 
perfekt. Det är ju det jag ville, att få tid 
att bara vara, hinna prata och ha det 
mysigt tillsammans med er.

Stugmys med kompisarna
I stugan i Gekåsbyn blir det tid för 
att duscha, vila och äta lite snacks – 
 tjejerna är både lite hungriga och trötta 
efter den tidiga morgonen, den långa 
bilfärden och turerna i varuhuset. 
 Några av dem sitter i hörnsoffan och 
pratar medan några åker och hämtar 
maten i Campingbutiken. Innan har 
de valt meny: tunnbrödsrulle med 
skinkfyllning, kycklingfilé med potatis-
gratäng och sallad samt vaniljpanna-

cotta med bär. Men efterrätten väntar 
de med lite för bastun och badtunna 
är bokade. I den kalla kvällen ångar 
det från de många tunnorna där flera 
olika sällskap valt att tillbringa kvällen, 
lyktor och ljus lyser upp mörkret och 
skratt och prat ekar i Gekåsbyn.
 Strax efter midnatt kryper  Susannas 
möhippegäng till kojs, trötta efter 
dagens äventyr. Och nästa dag väntar 
mer aktiviteter före hemresa: framför 
allt shopping. När de sätter sig i bilen 
för hemfärd vid halv fyra på efter-
middagen har de alla fyndat och får 
plats med i alla fall två gula påsar var. 
Marschallhållarna kom med, förstås.
 – Det blev en helt fantastisk 
 möhippa, säger Susanna. En riktigt 
bra blandning av sådant jag tycker om 
att göra men människor som jag vill 
vara med. Vi har hunnit med så mycket 
olika. Det blev en väldigt bra helhet, 
alltihop!

möhippa

SKÅL FÖR SUSANNA som snart står brud! Tjejgänget bor över 
en natt i Gekåsbyn och har beställt både trerättersmiddag och 
frukostpaket från Campingbutiken.

MÖHIPPEHELGEN ÄR FULLSPÄCKAD med 
aktiviteter i varuhuset och i Gekås-
byn. Fotografering i Fotostudion på 
 eftermiddagen och badtunna och bastu 
på kvällen.

BERÄKNAT PÅ 7 PERSONER

Shoppingstugan 1 595 kr

Badtunna och bastu, 2h 800 kr

3rätters cateringmiddag 1 365 kr

Fotografering inkl 4 bilder 349 kr 

Frukostpaket 343 kr

636 KR/PERSON

Vad kostade möhippan?
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Här finns Glasögonfabriken
Vid husvagnsparkeringen strax intill p-huset. Vi är grannar med Djurkompaniet. 

Fullt sortiment, synundersökning, kontaktlinser, och tillbehör. 

Verkstad med egen tillverkning.

�

Våra optiker i Ullared talar även tyska!
Wir haben deutschsprachige Optiker!

Aktuella erbjudanden

PRISEXEMPEL 
Alltid inklusive båge, synundersökning och fodral 

ENKELSLIPADE,  ..............................komplett från 495:-

PROGRESSIVA, ............................komplett från 1 495:-

PROGRESSIVA fri-form,  ...... komplett från 1 995:-

Alla glasögon kan fås med antireflexbehandling!

�

UPP TILL 500:- FÖR DINA GAMLA GLASÖGON*
Vi skänker ditt gamla par till fattigare länder där 
de gör nytta i undervisning och arbete.
* Högsta rabatten (500:-) erhålls vid inlämnande av progressiva glasögon.

PENSIONÄRSRABATT
Köp valfritt par progressiva glasögon och få vår bästa 

antireflexbehandling + smutsavvisande yta (AR+) på köpet (värde 700:-).

Aktuella erbjudanden gäller t.o.m. sista april 2015.

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 i annonsen gäller t.o.m. april 2014. 
Fler erbjudanden hittar du på vår hemsida glasogonfabriken.se

Sveriges snabbaste
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Sveriges snabbaste

optiker
Sveriges snabbaste

optiker
Sveriges snabbaste VI LEVERERAR GLASÖGON 

PÅ 1 TIMME I ULLARED!

Gör synundersökning när du kommer, 

ta med dig glasögonen när du går.

Ullared Centrum
Göteborg Hisingen | glasogonfabriken.se
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STORSÄLJARE
Trender kommer och går, och det märks 

inte minst på sortimentet i vårt stora gula 

 varuhus.  Storsäljarna har avlöst  varandra 

 genom åren och här ser ni några av 

Gekåsshopparnas toppfavoriter. 

Från förr och nu

1. Morgans partysnacks
2014 lanserades Morgans partysnacks 

och de smarriga grillchipsen tog direkt 

platsen som ohotad etta på varuhusets 

snackstopp. I år lanseras helt nya smaker 

så håll utkik i chipshyllan! 

2. Fryspåsar
Alltid på topplistan! Våra egna fryspåsar 

i olika storlekar är ett måste för de flesta 

Ullaredsbesökare. 2009 fick påsarna 

 lysande kundrecensioner i tvserien 

 Ullared och dagarna efter steg försäljning

en med galna 75 %. 

3. Sjungande fisken
En av varuhusets ägare hade med den 

 sjungande fisken på svensexa och insåg 

då att den borde kunna roa Gekåskunder 

lika mycket som grabb gänget. Hela  

30 000 fiskar fick nya hem under sälj

perioden i början av 2000talet.

4. Fotfil
Den allra modernaste storsäljaren på 

listan är den elektriska fotfilen som blev 

2014 års riktiga hit-produkt. Vi kan bara 

gissa att våra kunder har landets lenaste 

och finaste fötter vid det här laget.

5. Spikmatta
2010 var året då hela svenska folket 

gick den masochistiska vägen och 

 införskaffade  en spikmatta för att bättra 

på hälsa och välbefinnande. På Gekås gick 

de åt som smör och under toppåret sålde 

vi hela 6 572 mattor.

6. Städrock
1963 började Göran Karlsson sälja 

 städrockar till damerna och bilrockar 

till herrarna i sin lilla källarbutik, Firma 

Gekås Manufaktur. Mönsterbilden var 

helrätt och en framgångssaga fick sin 

början.

7. Lavalampa
Denna fräcka trendlampa från  

70-talet fick ett uppsving på 90talet 

och  fortfarande säljer vi tusentals av 

den varje år. Den besitter helt 

enkelt en tidlös fascination, 

den där lavalampan.

8. Gångstavar
I början av 2010talet var stavgång 

 Sveriges kanske folkligaste motions-

form och var köper man stavar om inte 

i Sveriges folkligaste varuhus? Vi har haft 

flera modeller i sortimentet, från enklast 

möjliga till high techstavar med fjädring, 

och alla säljer i rasande tempo. 

9. Jumpsuit
En av våra mest otippade försäljnings-

s uccéer var jumpsuiten, denna 

 heltäckande mysdress som gick hem hos 

både män, kvinnor och barn.  Leveranser  

med tusentals jumpsuits sålde slut 

på  rekordtid och under 2012 sålde vi 

 mysdressar för 20 miljoner kronor.
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Här finns Glasögonfabriken
Vid husvagnsparkeringen strax intill p-huset. Vi är grannar med Djurkompaniet. 

Fullt sortiment, synundersökning, kontaktlinser, och tillbehör. 

Verkstad med egen tillverkning.

�

Våra optiker i Ullared talar även tyska!
Wir haben deutschsprachige Optiker!

Aktuella erbjudanden

PRISEXEMPEL 
Alltid inklusive båge, synundersökning och fodral 

ENKELSLIPADE,  ..............................komplett från 495:-

PROGRESSIVA, ............................komplett från 1 495:-

PROGRESSIVA fri-form,  ...... komplett från 1 995:-

Alla glasögon kan fås med antireflexbehandling!

�

UPP TILL 500:- FÖR DINA GAMLA GLASÖGON*
Vi skänker ditt gamla par till fattigare länder där 
de gör nytta i undervisning och arbete.
* Högsta rabatten (500:-) erhålls vid inlämnande av progressiva glasögon.

PENSIONÄRSRABATT
Köp valfritt par progressiva glasögon och få vår bästa 

antireflexbehandling + smutsavvisande yta (AR+) på köpet (värde 700:-).

Aktuella erbjudanden gäller t.o.m. sista april 2015.

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 i annonsen gäller t.o.m. april 2014. 
Fler erbjudanden hittar du på vår hemsida glasogonfabriken.se
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antireflexbehandling + smutsavvisande yta (AR+) på köpet (värde 700:-).antireflexbehandling + smutsavvisande yta (AR+) på köpet (värde 700:-).antireflexbehandling + smutsavvisande yta (AR+) på köpet (värde 700:-).antireflexbehandling + smutsavvisande yta (AR+) på köpet (värde 700:-).antireflexbehandling + smutsavvisande yta (AR+) på köpet (värde 700:-).antireflexbehandling + smutsavvisande yta (AR+) på köpet (värde 700:-).antireflexbehandling + smutsavvisande yta (AR+) på köpet (värde 700:-).antireflexbehandling + smutsavvisande yta (AR+) på köpet (värde 700:-).antireflexbehandling + smutsavvisande yta (AR+) på köpet (värde 700:-).

Aktuella erbjudanden gäller t.o.m. sista april 2015.Aktuella erbjudanden gäller t.o.m. sista april 2015.Aktuella erbjudanden gäller t.o.m. sista april 2015.Aktuella erbjudanden gäller t.o.m. sista april 2015.Aktuella erbjudanden gäller t.o.m. sista april 2015.Aktuella erbjudanden gäller t.o.m. sista april 2015.

Sveriges snabbaste

optiker
Sveriges snabbaste

optiker
Sveriges snabbaste VI LEVERERAR GLASÖGON 

PÅ 1 TIMME I ULLARED!

Gör synundersökning när du kommer, 

ta med dig glasögonen när du går.

Ullared Centrum
Göteborg Hisingen | glasogonfabriken.se



18  DESTINATION Ullared

NY TV-PRODUKTION I ULLARED

Sommaren 2014 var det stor tv inspelning i byn, och inte bara av  Ullared 

som vi är vana vid, utan för en helt ny tvserie. Kanal 5:s  senaste satsning 

 Ullared – Jakten på storsäljaren ger Sveriges  uppfinnare chansen att sälja in 

sina produkter till Gekås inköpare.

GEKÅS INKÖPARE DANIEL Persson och 
Ninni Gustavsson hade uppdraget 
att vaska fram guldkornen bland de 
150 idérika innovatörerna.

Jakten på
storsäljaren



VÄLKOMMEN TILL Ullared  19

Tv-serien Ullared är med sina sex säsonger Kanal 5:s 
 populäraste serie genom tiderna. Men för att för-
nya lite i tablån valde kanalen att spela in en helt ny 

realityserie med shoppingdestinationen i fokus. Tanken var 
att lyfte fram utbud, efterfrågan och uppfinningsrikedom i 
rampljuset.
 – Ullared – Jakten på storsäljaren är en serie som bjuder 
på underbara prylar och massor av engagerade innovatörer 
som tävlar om att få sälja sin uppfinning på Gekås. Dessutom 
får tittaren följa med in i varuhuset och träffa flera  välbekanta  
karaktärer från Ullared-serien, säger Axel Eriksson, program-
direktör på Kanal 5.

Inköparna bedömer 
Målet med den nya serien var att hitta produkter som skulle 
göra succé i varuhusets sortiment. Nytänkande, praktisk nytta 
och pris är viktiga faktorer för ett Gekås-fynd och vilka är 
bättre att bedöma detta än två av företagets egna  inköpare. 
En stor mässhall byggdes upp i Ullared och inköparna Ninni 
Gustavsson och Daniel Persson fick uppdraget att vaska 
fram de riktiga guldkornen bland 150 idérika kandidater, ett 
 uppdrag som pågick under tre intensiva helger i augusti.
 – Breda produkter som kunde tilltala många var vad vi 
letade efter. Dessutom fick det gärna vara något helt nytt  
som vi inte sålt tidigare, säger Ninni Gustavsson.

Hårda tester 
När inköparna gjort sin bedömning lämnades stafettpinnen 
vidare till en kvalificerad testpanel bestående av Kjell, Åke 
och systrarna Gunnel och Maritta från tv-serien Ullared. De 
satte uppfinningarna på prov innan dåvarande koncern-vd:n 
Boris Lennerhov, i egenskap av enväldig domare, utsåg  varje 
avsnitts slutgiltiga segrare.

Uppfinningarna når Gekås hyllor 
Premiären för Ullared  Jakten på storsäljaren går av  stapeln 
i april och under seriens gång hamnar flera spännande 
 uppfinningar på hyllorna i varuhuset. Är du spekulant på 
någon av de nya produkterna finns de att fynda i varuhuset så 
länge lagret räcker. Missa inte det!

”Breda produkter som 
 kunde tilltala många var 
vad vi letade efter.”
NINNI GUSTAVSSON

EN STOR MÄSSHALL byggdes upp 
i Ullared där innovatörerna fick 
chansen att visa upp sina produkter 
för Gekås inköparteam.

Vill du vara med?

Vi söker fler uppfinnare och innovatörer som vill få chansen 

att sälja sina produkter på Skandinaviens största varuhus. 

Kanske är just din produkt Gekås nästa storsäljare?

Hör av dig om du vill vara med, tipsa om någon vi 

borde  kontakta eller om du bara har frågor.

Maila till uppfinning@strix.se

Ring 08-522 595 00 och fråga 

efter redaktionen Ullared.

Skicka brev till 

Uppfinning

Stix Television

Magasin 3, Frihamnsgatan 28

115 99 Stockholm

Berätta om dig själv och din 

produkt. Skicka med en bild 

och gärna en film på både dig 

och din produkt och glöm 

inte att skicka med dina egna 

kontaktuppgifter.
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www.skoboo.se

DJURKOMPANIET ULLARED  |  VARBERGSVÄGEN 25  |  311 60 ULLARED | Tel: 0346 - 300 90 
( Granne med Glasögonfabriken ) 

www.djurkompaniet.se
TILL SMÅDJURSBURAR
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 FODERREA 20% 

 ULLA2015DK

Ange denna kod i vår 

butik i Ullared.

20% I RABATT PÅ ALLT FODER 
GÄLLER ENDAST I VÅR BUTIK I ULLARED VID ETT TILLFÄLLE 

UNDER 2015, GÅR EJ ATT KOMBINERA MED ANDRA ERBJUDANDEN.



VÄLKOMMEN TILL 
LEKLANDET

På Plan 4 har vi öppnat Leklandet dit alla 
barn 0–12 år är välkomna i vuxet sällskap. 

Spring i benen och myror i brallan?

 
Lite Leklandet-info

Var: Plan 4, en våning upp från 

 Restaurangen och Kaffebaren.

Pris: Gratis så klart. 

Ålder: 0–12 år.

Koncept: Barnen leker under uppsikt av  

en förälder eller annan vuxen.

Service: I Leklandet finns sittplatser, toalett, 

amningsrum och möjlighet att värma mat 

till de små barnen.

Tänk på: Av säkerhetsskäl ska barnen inte 

ha skor, ytterkläder eller plagg med luva 

eller snören när de leker.

www.skoboo.se
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I november i fjol var det  premiär  för det omtalade 

Ullareds flyget.  Från Skellefteå till Ullared gick planet för 

en tvådagars shopping upplevelse med hotell övernattning. 

Smidigt, välordnat och prisvärt sa de många nöjda 

 resenärerna om premiärturen som tog Norrland till Ullared.

Succé för 
Ullaredsflyget

NORRLÄNNINGARNA INTAR VARUHUSET

NÖJDA SHOPPARE

Resenärerna fick alla varsin 

special designad shoppingbag 

med plats för tre Gekås-kassar. 

Det var välfyllda bagar som 

lastades på bussen före avfärd från 

Hotellet, men de allra flesta tyckte 

att maxvikten på 20 kg var fullt 

tillräcklig. 

EN BRA START

Resans andra dag inleddes 

med frukostbuffé efter en god 

natts sömn. Och före hemresan 

 väntade ytterligare några timmar  

av shopping i varuhuset.
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Senaste infon 
om Ullaredsflyget
www.ullaredsflyget.se



SKELLEFTEÅ

JÖNKÖPING
ULLARED

SKELLE
FTEÅ-ULLARED – TUR OCH RETUR

I maj 2014 lanserades Gekås nya satsning, en paketresa
med helchartrat flyg, busstransfer och hotellövernatt-
ning som tar shoppingsugna norrlänningar till Ullared. 

De 174 platserna på premiärflygningen bokades upp i re-
kordfart. Första resan sålde slut på mindre än ett dygn och 
tack vare den stora efterfrågan sattes ytterligare en avgång 
in redan samma vecka. Dessa biljetter blev slutsålda på 
under fyra timmar och försäljningssuccén var ett faktum. I 
november var det så premiär för Ullaredsflyget, ett samar-
bete mellan Gekås, Scandjet och flygplatserna i Skellefteå 
och Jönköping.  
 – När jag såg att den första resan sålde slut satt jag redo 
exakt vid angivet klockslag för att boka in oss på nästa tur. 
Jag har själv drivit butik och ville gärna uppleva fenomenet 
Ullared, säger resenären Jennie Thorgren från Kvarnåsen 
utanför Norsjö. 

Ombord på planet
Klockan halv tio lyfte planet från Skellefteå för att 1 timme 
och 20 minuter senare landa i Jönköping. Ombord fanns 
resenärer från norrländska städer som Lycksele, Burträsk, 
Malå, Skellefteå och Umeå. 
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ULLAREDSFLYGET LYFTE FRÅN Skellefteå och satte kurs mot 
 Jön köping. Efter avstigning på röda mattan fortsatte turen till 
Ullared med buss. Hela resan från Skellefteå till Ullared tog 
sammanlagt 2,5 timmar. Sedan väntade shopping i dagarna två.   

”Jag har själv drivit butik 
och ville gärna uppleva 
fenomenet Ullared”
JENNIE THORGREN



24 DESTINATION Ullared

ULLAREDSFYGET

Datum för premiärflygen: 10–11 och 12–13 november 2014.

Resrutt: Flyg Skellefteå–Jönköping och buss Jönköping–Ullared. 

Total restid 3 timmar och 40 minuter.

Antal resenärer: 174 personer per avgång.

Bagage: En specialdesignad shoppingbag som rymmer tre stora 

Gekås-kassar och får väga max 20 kg samt handbagage på  

5 kg per resenär. 

Hemsida: www.ullaredsflyget.se

Framtidsplaner: Nya flygresor till Ullared väntar under 2015. 

Håll utkik på hemsidan för mer information.

 – Skellefteås goda läge är idealiskt för att erbjuda kunder 
i hela norra Sverige att flyga till Ullared och vi har anpassat 
flygtiderna så att man ska få ut maximalt av de två dagarna, 
säger Robert Lindberg, flygplatschef på Skellefteå Airport.

Flyget har landat 
Efter avstigning på röda mattan på flygplatsen i Jönköping 
bussades de shoppingsugna norrlänningarna vidare till Ulla-
red för incheckning på Hotellet. Därefter väntade äventyret 
i varuhuset som för många avslutades med en middag på 
Harrys på kvällen. Efter en natts sömn väntade ytterligare 
en halvdags shopping i varuhuset och sedan avfärd tillbaka 
igen framåt eftermiddagen. 
 – Jag fick resan i 50-årspresent och det här är ju helt 
fantastiskt. Vilket utbud i varuhuset och toppenservice på 
hotellet, säger Susanne Levisson som har rest från Lycksele.

Framtida resor
Renée Nohrén från Malå är mycket nöjd med sin resa och 
vill gärna göra turen med Ullaredsflyget till en tradition. 
 – Jag har bara besökt Ullared en gång tidigare, men det 
skulle vara perfekt att kunna fortsätta flyga ner och shoppa 
då och då, säger hon.
 Med två succéresor i bagaget smider Gekås nu planer på 
nya flygturer under 2015. För visst blir det shoppingresor 
från Norrland till Ullared i framtiden. Och vem vet, kanske 
kommer Ullaredsflyget i framtiden att lyfta från fler flyg-
platser både i Sverige och utomlands?

”Vilket utbud i varu huset  
och toppenservice på 
 Hotellet”  
SUSANNE LEVISSON

Jennie Thorgren och Renée Norén lastar av lite 
shoppingfynd på Hotellet.

Susanne Levisson fyller kundvagnen i varuhuset.



450 CAMPINGPLATSER ÖVER HELA SVERIGE • 9 000 STUGOR OCH 75 000 CAMPINGTOMTER
ÖPPET KÖP I 24 TIMMAR • GÄSTOMDÖMEN FRÅN TRIPADVISOR • BOKA DIREKT I MOBILEN

Prisexempel  
stuga från 

490:- 
per natt inkl wc/dusch

Prisexempel 
campingtomt från

190:- 
per natt inkl el

På Camping.se hittar du Sveriges 
största utbud av camping- och 
stugboende. Här kan du låta  
dig inspireras av våra resefilmer 
och boka din drömsemester  
tryggt och enkelt.

BOKA HOS OSS

MEST AV
SEMESTER-
SVERIGE
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Smultron-
ställen

MINDRE ÄN 3 MIL FRÅN VARUHUSET

Ullared är mer än bara shopping! Inom bara ett par mil från 

vår lilla by finns en uppsjö av mysiga, spännande och  intressanta 

utflyktsmål som passar hela familjen. De  riktiga   pärlorna kan vara 

svåra att hitta men vi har valt ut sex  utflyktsmål som verkligen har 

det lilla extra. Och det bästa av allt: de ligger alla mindre än en 

 halvtimmes biltur från Ullared.
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mysiga & spännande
utflyktsmål
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Strömma Farmlodge
– en förfallen kvarn  
och ett livsprojekt

Marina Evertsson och hennes man 
 utökade lantbruksarealen med ny mark 
och fick den gamla kvarnen i  Strömma 
på köpet. Det var början på ett livs-
projekt som startade med varsam 
renovering av de förfallna byggnaderna 
och utvecklades till bed and breakfast, 
café och butik. Här fikar du hem-
bakat på det vackraste  udda porslinet 
medan vattnet porlar i bakgrunden. 
Barnen kan gå på upptäcktsfärd i de 
spännande omgivningarna och du kan 
spana på unik inredning i butiken. 
Strömma Farmlodge är stället för dig 
som uppskattar det slitna, genuina och 
personliga.

Mandy’s Diner
– en amerikansk retropärla

En liten bit av USA finns att uppleva 
i lilla Älvsered, bara en dryg mil från 
shoppingen i Ullared. Här förflyttas 
du via retroinredning och rock’n’roll- 
musik till 1950-talets Amerika. Menyn 
på denna unika restaurang är fylld 
med klassiker som hamburgare, spare 
ribs, american pancakes och milk-
shakes. Bara insup atmosfären och 
njut av riktigt god mat. Vi garanterar 
att du kommer bli både (jätte)mätt och 
 belåten. Mandy’s Diner är ett riktigt 
poppis place så glöm inte att ringa i 
god tid och boka bord.

Yttra Berg naturreservat
– jordbrukslandskap från förr

Att besöka Yttra Berg naturreservat 
är som att göra en liten tidsresa. Här 
omges du av hamlade träd, slåtter-
ängar, odlingsterrasser och fägator, 
precis så som odlingslandskapet såg ut 
när farmor och farfar var unga. Inom 
reservatet finns fyra olika vandrings-
stigar på 1-2,5 km där du kan uppleva 
växt- och djurlivet i detta kulturland-
skap. Missa heller inte att besöka 
vackra Aronsgården som har anor från 
1600-talet och idag är gårdsmuseum.

Hallands vackraste väg
– 16 kilometer av  
fantastisk natur

Mellan de små orterna Askome och 
Gällared på den halländska lands-
bygden sträcker sig en fantastiskt fin 
vägsträcka som är väl värd en liten 
omväg. Vägen går utmed Ätrafors-
dammen, ibland så nära strandkanten 
att det känns som att färdas på vattnet. 
Sedan går det uppför och man får 
fin utsikt över landskapet. Vägen är 
 skyltad i vardera ände.

Yngeredsfors
– spännande utflykt  
till Döda fallen

Är du på jakt efter ett spännande 
utflyktsmål med intressant historia är 
Yngeredsfors ett bra tips. Mitt i skogen 
mellan Ullared och Falkenberg ligger 
denna övergivna dammanläggning, 
byggd i början av 1900-talet, som idag 
är en storslagen ruin som blivit en del 
av naturlandskapet.

Bolins Bageri
– surdegsmästaren  
i Fridhemsberg

Lena Bolin älskar att baka och drömde 
om ett eget bageri, och drömmar är 
som bekant till för att förverkligas. 
Gårdens gamla stall blev ett litet 
bageri i finaste lantstil och där knådas, 
blandas och bakas det nu dagarna i 
ända. Lena gör allt från grunden med 
stor passion för det gamla hantverket 
i allmänhet och för surdegsbakning 
i synnerhet. Så vill du ha pinfärskt 
surdegsbröd eller fika utöver 
det vanliga är det mot Bolins 
Bageri du ska styra kosan.

2

3

4

5

6

1

Yttra Berg

Mandy’s Diner

Bolins Bageri

hallands vackraste väg

Bara 5 km 

från Ullared
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Vi har 

husbilar i a
lla 

stor
lekar oc

h 

prislä
gen.

Välj utsikt efter humör!

De flesta husbilar kan du köra med B-körkort.

Som hemma på 
vägen mot målet.Stort u

tbud

 av  husvagnar.

Fördelar med husbil:

Som hemma...
Välj själv utsikt
Aldrig fullbokat 
Egen mat
Ta med hunden
Mysigt!!!

Upptäck
husbil!

HYSSNA
Endast 6 mil 
från Ullared

Vi finns även i

BJUV och

STOCKHOLM

Landvetter

Göteborg

Varberg

Ullared

Borås

Kinna

156
40

41

Hyssna
Forsbergs

•Hyssna tel 0320-305 50 •Bjuv tel 042-830 80 •Stockholm tel 08-756 67 60 www.forsbergsfritidscenter.se

Här 
ligger vi!
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En kväll i juni
STJÄRNSPÄCKAD DANSBANDSWEEKEND I ULLARED 

Succén är tillbaka! Sista helgen i juni är det dans

bandsfestival i Ullared för andra året i rad. Några av 

Sveriges största band intar scenen på Hedevi idrotts

plats, bara ett par buggsteg från Gekåsbyn. 

Dansbandsfestivalen En kväll 
i juni hade premiär somma-
ren 2014 och blev en slutsåld 

supersuccé. Nu hoppas arrangören på 
favorit i repris när årets dansbandshelg 
går av stapeln i Ullared 26–27 juni.
 – Festivalen växer och efter fjolårets 
succé med lapp på luckan vill vi fort-
sätta leverera och bjuda våra besökare 
på de största namnen, säger festival-
generalen Jonas Erixon på Demo 
Festival.

Dansbandsvärldens giganter
Man har, precis som förra året, lagt 
ordentligt med krut på artistbokning-
en och årets liveakter går inte av för 

 hackor. På fredagen intar folkkära 
Lasse Stefanz och Anne Nørdsti, 
 Norges egen dansbandsdrottning, 
scenen. Och har vi tur blir det också en 
eller två duetter denna ”Fredagskväll”. 
På lördagen blir det fartfylld svängom 
till tonerna av både Lars Kristerz och 
Arvingarna.
 – Vi har en vision att ge de två 
kvällarna lite olika karaktärer, berättar 
Jonas. På fredagen är det två riktigt 

folkkära och traditionella artister som 
går upp på scen och på lördagen blir 
det lite mer moderna akter.

Vädersäkrad festival
Det finns inget dåligt väder, i alla fall 
inte på En kväll i juni. Både scenen och 
dansgolvet är under tak i ett enormt 
festivaltält på hela 1 000 m2. Nytt för 
i år är mat- och öltältet på 300 m2 
som man kopplar ihop med det stora 
 festivaltältet. Arrangören lovar också 
att lägga lite extra fokus på golvet för 
att få det riktigt dansvänligt.
 Missa inte denna chans att  kickstarta 
sommaren med shopping, dans och 
härligt umgänge i Ullared! 

 

När: 26–27 juni

Var: Hedevi Idrottsplats i Ullared

Biljetter: Beställ på 

www.biljettforum.se eller 

077113 01 50

Boende: Boka i god tid på 

www.gekas.se/bo

Festivalprogram: Fredag,  

Lasse  Stefanz och Anne Nørdsti.  

Lördag, Lars Kristerz och Arvingarna.

FESTIVALINFO



Skrea strand
– sommar, sol och salta bad

Skrea strand är Falkenbergs stolthet. 
Hela två kilometer härlig, finkornig 
sandstrand som lockar turister från 
när och fjärran under sommarsäsong-
en. Stranden med sina karaktäristiska 
sanddyner, retroidylliska badstugeom-
råde och breda serviceutbud kammade 
till och med hem titeln ”Hallands bästa 
strand” för ett par år sedan. Skrea 
strand är långgrund och lämpar sig 

 ypperligt för barnfamiljen. För den 
mer våghalsiga finns den 250 meter 
långa badbryggan som tar dig direkt 
ut på djupare vatten. Vill du uppleva 
strandlivet på första parkett kan du 
checka in på något av de högklassiga 
hotellen, Falkenberg Standbad eller 
Ocean Hotel. Eller gör som Falken-
bergarna själva – packa picknick-
korgen, lasta brassestol på cykeln och 
tillbringa en härlig sommarkväll i 
sanden. 

Falkenberg
VÄLKOMMEN TILL SOMMARSTADEN

Buskis-humor, allsvensk fotboll och kilometerlång sandstrand –  lilla 

 Falkenberg är rikskändis av flera anledningar. Vill du uppleva klassisk svensk 

 småstadsidyll har ”staden vid havet” allt du kan önska och lite till. 
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Torggrillen
Korvmojen på torget med Sveriges 

godaste potatismos.

Burger Inn 
Hamburgerhak med kreativ meny och 

avslappnad atmosfär.

Royal Thai
En liten bit av Thailand i centrala 

Falkenberg.

Stans bästa 
budgetkäk

småstadsidyll i”staden vid havet”
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Falkenbergs Museum
– tema design och formgivning 

Falkenbergs Museum fick för ett par 
år sedan en ny inriktning och är idag 
en regional mötesplats för design, och 
mer uppskattat än någonsin av besö-
karna. Till detta gamla spannmåls-
magasin med anor från 1865 kommer 
folk för att uppleva både svensk och 
internationell design i världsklass. 
Utställningarna är varierande och kan 
handla om allt från mode till industri-
design, arkitektur och konsthantverk. 
På museet kan du också slå dig ner och 
ta en fika i cafét med utsikt över Ätran, 
besöka trädgården vid Hindströmska 
gården eller hänga med på en guidad 
vandring och lära dig mer om stadens 
dolda historia.  

Wheels & Wings
– dieseldoftande folkfest  
i dagarna två

Mitt under härligaste högsommar är 
det dags för folkfest på Falkenbergs 
gator. Då intar motorentusiaster av 
alla de slag staden för cruising, shower 
och fest. Och falkenbergarna själva är 
inte sena att haka på. Wheels & Wings 
är med sina 16 000 besökare och 4 800 
fordon ett av Sveriges största motor-
evenemang och väl värt en tur förbi 
västkusten. Så fram med brylkrämen 
och på med rockabilly-musiken, sen 
kör vi!

Laxfiske & naturskön rekreation 
– fantastisk natur ett stenkast  
från centrum

Ån Ätran 
är lite av 
Falkenbergs 
medel punkt och kring detta virvlande 
vattendrag finns det massor att se och 
upptäcka. Staden har en lång historia 
av laxfiske. Redan på 1800-talet kom 
sportfiskare från England och Amerika 
för att fiska i Ätran som rinner igenom 
staden. Unikt för detta anrika vatten-
flöde är stammen av vildlax som än 
idag är helt opåverkad av odling. Alla 
hängivna flugfiskare vet att en fisketur i 
Falkenberg är ett måste, men även från 
torra land finns det mycket att uppleva 
utmed Ätran. Längs åns båda sidor 
slingrar sig Doktors promenaden som 
är ett otroligt lummigt och natur skönt 
gångstråk. Promenaden anlades 1861 
av läkaren Gustaf Adam  Ehrengranath 
som både tog initiativ till och bekosta-
de projektet för att  stärka folkhälsan i 
staden. När du strosar längs Ätran får 
du inte missa att vika av från prome-
nadvägen och upptäck friluftsområdet 
Vallarna. Med sina 270 000 m² är 
det Falkenbergs största park och här 
hittar du allt från minizoo och lekplats 
till motionsslinga, skatepark och den 
berömda frilufts teatern. 

Nöjesliv
– från allsång till nattklubb

Falkenberg har ett både stort och brett 
nöjesliv att erbjuda besökare. Gillar 
du buskis och allsång är Vallarnas 
friluftsteater ett måste på sommaren. 
Men glöm inte att vara ute i god tid, 
biljetterna går åt som smör i solsken. 
Musikscenen går inte heller av för 
hackor med events som Falken-
bergs visfestival, Bullar & Bång 
på konditoriet Stålboms och 
Falkenbergs rockfest. Dess-
utom har staden ett krogliv 
som både lever och frodas. 
Nattsuddaren kan svänga 
sina lurviga på Gustav Bratt 
och Hermans, rocka loss på 
Downtown eller barhänga 
på  Syrran&Brorsan, King’s 
Hill och Glenns Sportbar. 

”Falkenberg har ett både 
stort och brett nöjes liv 
att erbjuda besökare.”
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Det blir tredje sommaren i rad som 
jakt- och frilufts entusiasterna  
 Peder Andersson och Janne 

 Möller arrangerar mässa i byn. Ullared 
Game Fair har ett stabilt koncept som 
lockar en ny kundgrupp till shopping-
metropolen. 
 – I år räknar vi med mellan 8 000 och   
10 000 besökare på mässan under 
 fredagen  och lördagen. Som vanligt 
handlar det om jakt, fiske, skog, hund 
och outdoor. Vi tar inget inträde så det är 
enkelt för alla att titta förbi, berättar Peder 
Andersson.

Något för alla
Ullared Game Fair har ett brett utbud av 
utställare och aktiviteter så de flesta med 
friluftsintresse kan hitta något som faller 
dem i smaken, oavsett ålder.  Utställarna   
visar terrängfordon och den senaste 
utrustningen. Olika hundklubbar har upp-
visningar på plats och det finns möjlighet 
att testa både skjutvapen och pilbåge. 
 – Vi kommer att ha en stor avdelning 
som visar det senaste inom jaktutrustning. 
Och det är många bra erbjudanden som 
bara gäller under mässdagarna, säger 
Peder.

Man kan även gå på föreläsningar, köpa 
mat gjord på viltkött och besöka  montrar 
från olika vildmarksgymnasier. Och 
självklart har mässarrangören Wildmark 
i Ullared öppet sin populära jaktbutik i 
Handelshuset.

Stanna lite längre
På kvällen bjuder Ullared Game Fair på 
underhållning och är du sugen på att 
stanna över natten är det läge att boka 
boende i Gekåsbyn så snart som möjligt. 
 Sommaren innebär högsäsong i varu-
huset även om början av juni är betydligt 
 lugnare  än de klassiska semesterveckorna.

Strövar du hellre i skog och mark än i ett fullsatt varuhus? Då kan du med fördel  

boka in Ullaredstrippen till 5–6 juni då den årliga jakt och friluftsmässan går av stapeln. 

ULLARED GAME FAIR

Sommarens bästa event för jakt och friluftsentusiaster

”Vi kommer att ha  
en stor avdelning som
visar det senaste inom 
jaktutrustning.”

För mer och senaste info, 

gilla Ullared Game Fair 

på Facebook.



 

KUSTNÄRA RESTAURANGER 

Surf Saloon
Färgglatt, festligt och 

familjärt surfhak.

&Olles 
Oglamoröst, trångt och 

alldeles underbart. 

Majas vid havet
Bästa liveakterna i Varberg.

3

Varberg
VÄLKOMMEN TILL VÄSTKUSTENS SURFPÄRLA

Varberg är en bubblande småstad där historia och kultur  möter  surfing och 

kurortsliv. Centrum ligger alldeles vid stranden och havet  sätter sin prägel på 

både ortsbefolkning och turister. Sin storlek till trots är  Varberg fullspäckat 

med unika upplevelser och upptäckter för både stora och små.

Apelviken
– svensk surfkultur vid Kattegatt 

Varbergarna lever och andas vind och 
vatten, och det har satt en tydlig prägel 
på staden. Och visst kan även tillfälliga 
besökare känna av den avslappnade 
stämningen som kommer med äkta 
surfkultur. Varberg anses ha Sveriges 
bästa surfvatten och årligen kommer 
mängder av entusiaster dit för att ge 
sig ut i det svarta vattnet. Apelviken 
och Läjet är de populäraste tillhållen; 
det var här som vågseglingen fick sitt 
genombrott och började utvecklas i 
Sverige. Idag är det fyra olika   

surf grenar som dominerar: vind-
surfing, vågsurfing, kite och stand up 
paddleboard (SUP). 
 Som ett startskott för sommaren 
 anordnas varje år evenemanget Halli-
fornia som bjuder på härligt häng och 
massor av aktiviteter. Folk går man ur 
huse för att insupa atmosfären, gå på 
konserter och testa på allt som erbjuds 
inom surf, street, skate och andra bräd-
sporter. Vill du uppleva gemytlig surf-
kult i Sverige är det Varberg som gäller!
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kultur 
möter surfing
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Båtturer på Kattegatt
– ett äventyr till havs

I hamnen ligger båtarna på rad, redo 
att ta dig med på en tur ut på havets 
skummande vågor. Vattnen utanför 
Varberg är fyllda med fisk och på 
dessa båtturer kan du lära dig allt 
om havsfiske från proffsen ombord. 
Fisketurerna går till kända fiskevatten 
som Fladen, Flacket, L:a Middelgrund 
och Röde bank. Vill du i stället åka 
på utflykt till danska ön Anholt avgår 
det båtar från närliggande fiskebyn 
Träslövsläge.

Shopping
– småskaligt, unikt och levande

Varbergs stadskärna är känd för sin 
shopping och gatorna kantas av små 
butiker med handplockat sortiment 
som du inte hittar någon annanstans. 
Torghandeln har sprudlat sedan 
1600-talet och varje onsdag och lördag 
fyllas det till brädden med handlare av 
alla de slag. Lokalt hantverk hittar du 
neråt hamnen och stans bästa loppisar 
ligger utspridda bland bilfirmor och 
möbelbutiker vid norra infarten. 
 Varberg är dessutom känt som sko-
staden nummer ett i Sverige och flera 
stora skogrossister har sin hemvist 
här. Kort och gott, avsätt en heldag för 
shopping om du ska till Varberg!

Varbergs fästning
– ett välbevarat exemplar

Varbergs fästning byggdes i slutet av 
1200-talet och för dig som är intresse-
rad av dramatisk historia, kungar och 
krig är en guidad visning ett måste. På 
området finns även Hallands kultur-
historiska museum, hemvist för den 
berömda Bockstensmannen. Vill du 
känna lite kalla kårar på semestern ska 
du definitivt ta en titt på detta norra 
Europas mest välbevarade mosslik. 
Annars är fästningsområdet en perfekt 
plats för att bara strosa omkring, fika, 
äta gott och ha det allmänt mysigt.

Grimetons radiostation
– på UNESCO:s världsarvslista

På landsbygden, en liten bit  utanför 
Varberg, ligger Grimeton. En av 
 femton platser i Sverige som finns med 
på UNESCO:s lista över världsarvs-
objekt. Här kan du imponeras av de 
enorma radiomasterna utomhus och 
titta närmare på dåtidens  tekniska 
 under i sändarsalen. Ett besök på 
 radiostationen ger ett intressant 
 perspektiv på dagens samhälle 
med smarta telefoner och konstant 
 uppkoppling.

FÖLJ STRANDPROMENADEN och du kommer inte att missa det. Kallbadhuset med anor 
från slutet av 1800-talet bjuder på både uppfriskande havsdopp, året om för den djärva, 
och  avkopplande bastubad. Dessutom är inte Varbergsbesöket komplett utan minst en 
Instagram-bild av dessa vackra lökkupoler.

Torghandel i centrumVarbergs hamn

SKOSTADEN
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ULLAREDULLAREDULLAREDULLARED

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

Välkommen till

RASTA 
ULLARED

Vi erbjuder: 

RESTAURANG
GATUKÖK 

CAFÉ
        bUTiKRasta Ullareds

lyx
iga räksmörgås

Ta
 m

ed maten hem
!Take

Away

Mitt emot GeKås utgång    Öl & vin-rättigheter    Tel  0346-30 720    www.rasta.se

Vi lämnar 10% rabatt på mat och dryck  
vid ditt Rasta Ullared besök.

Erbjudandet gäller mot kupong i vår restaurang på Rasta Ullared  
t.o.m. 2015 12 30 (ej alkohol). Kan ej kombineras med andra rabatter!

RASTA ULLARED ✂Sommarerbjudande: 

Grill - & 
TexMexbuffé

Ät så mycket du vill!

V U x E n

139:-
14 – 99 år

J U n I O R

89:-
9 – 13 år

B A R n

59:-
0 – 8 år

Rasta Ullamag jan -15.indd   1 2015-01-29   14:48
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New York
– Jag trivs verkligen i storstadsbruset eftersom det är en sådan kontrast 
till livet hemmavid. I New York får du det bästa av det bästa. Här finns 
pulsen och männi skorna. Det är spännande att vara mitt i det som vi 
vanligtvis ser i olika tv-serier. Tempot är häftigt med taxibilar som susar 
fram runt stora skyskrapor och varuhus. Dessa mäktiga byggnader är 
verkligen en upplevelse. Särskilt Times Square har gjort ett djupt intryck 
på mig. Staden erbjuder allt från mat, nöjen och kulturliv till shopping 
och trender. New York är helt enkelt störst, säger Morgan. 

Indien
– Jag är uppvuxen på ett lantbruk och  tycker att det indiska landsbygds-
livet är fascinerande. När jag och Ola-Conny reste runt i Indien fick 
vi se hur jorden brukades på gammalt vis för hand med hjälp av oxar. 
Vi besökte också New Delhi och att åka från den historiska landsbyg-
den till ett  myller av människor och trafik i storstadskommersen är en 
kombination som jag gillar. Folket är gästvänligt samtidigt som det är en 
stor klyfta mellan fattiga och rika. Mötet med båda sidor är något som 
jag verkligen bär med mig och som har gjort att jag vuxit som människa, 
säger Morgan.

Nordnorge
– Nordnorge är helt fantastiskt, tycker jag. Här finns omväxlande natur 
med vildmark, fjäll och fjordar. Aktiviteter som fiske, camping, att gå på 
tur eller åka snöskoter är riktigt härliga, men framför allt tycker jag det är 
spännande att åka hundspann och att få vara en del av naturen på nära 
håll. Dessutom ska man passa på att besöka Svalbard med sin karga, 
steniga miljö. Där bor det fler isbjörnar än människor. Tystnaden runt 
omkring och att bara följa naturlagarna är en stark upplevelse, säger 
Ola-Conny.

Nya Zeeland
– Om man ska ta med sig familjen ut på äventyr, då är Nya Zeeland 
ett riktigt  spännande resmål. Här kan du  uppleva vildmarken på riktigt. 
Från snötäckta berg övergår landskapet till gröna skogar och öken. Det 
går inom loppet av en timme att besöka både öken, regnskog och karg 
kust. Att hoppa bungy jump, åka på elefantsafari och att uppleva den 
vackra miljön där Sagan om Ringen-filmerna  spelades in bör man också 
hinna med, säger Ola-Conny.

MORGAN OCH OLA-CONNY TIPSAR OM STARKA RESMÅL

Hela världen väntar
Tillsammans har de rest till många av jordens alla hörn. Genom flera  säsonger 

av tvserien ”En stark resa” har vi fått följa Ullaredprofilerna Morgan Karlsson och 

 Ola Conny Wallgren mellan olika kontinenter där de tagit del av lokala traditioner,  

testat kulinariska specialiteter och besökt natursköna miljöer. 

Morgans restips ola-connys restips



Hotellet med sina 115 rum mitt i  Ullared  är inte bara Sveriges  första  shopping hotell 

utan  erbjuder   även konferensmöjligheter för upp till 40 personer. Här kan man

  förena arbete med  avslappnat   umgänge och – naturligtvis – besök i varuhuset.
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KONFERERA I ULLARED

Att konferera i Ullared är populärt. Sedan starten har över 2 000 

personer varit på konferens på Hotellet, och de blir bara fler och 

fler. Våra konferens och mötesrum rymmer upp till 40 personer 

och har all den service och teknik som krävs för ordna en riktigt 

bra konferens eller kick off mitt i Sveriges största turistmål. Det 

finns flera olika alternativ att välja mellan när det gäller mat, dryck 

och övriga aktiviteter. Prata med vår personal, de hjälper gärna till 

att skräddarsy er vistelse här.

Tel. 0346375 01, konferens.hotellet@gekas.se,

www.gekas.se/hotellet

DONIKA OCH JENNY SPANAR 
efter bra fynd i varuhuset 
efter konferensdagens slut.

TA MED KOLLEGORNA PÅ KONFERENS

Shoppingnära möten



Det är dags för fikapaus och elva konferensdeltagare 
från Borås stad slår sig ner med kaffe och morots
kaka i Hotellets frukostmatsal. Gruppen består av nio 

 kvinnor och två män som i vanliga fall jobbar på gruppboende 
för funktionshindrade.
 – Det här är nästan första gången vi är i väg tillsammans 
hela arbetsgruppen, berättar enhetschef Monica Waissman. 
Flera andra grupper inom kommunen har varit här och haft 
konferens   tidigare och varit nöjda, så vi ville också gärna 
 komma hit.

Shoppingen lockade
Även shoppingen bidrog till beslutet att åka just till Ullared. 
De flesta i gruppen gillar att shoppa och har besökt varuhuset 
många gånger förr, medan ett par stycken är här för första 
gången.
 – Jag åker hit några gånger om året, berättar Jenny 
 Palmqvist. Det var kul att få komma hit på konferens också, det 
har varit väldigt givande och Hotellet är verkligen fräscht och 
mysigt med välplanerade rum.

1 ½ dag i Ullared
Gårdagen bestod av konferens och fortbildning fram till klockan 
fyra på eftermiddagen, därefter var det fria aktiviteter. De flesta 
valde då att shoppa, medan några stannade kvar på Hotellet för 
att umgås. Därefter blev det middag på närliggande Harrys.

  Vi har ätit alla våra måltider på Harrys, berättar Donika 
 Feleqi. Det är ett lugnt och mysigt ställe med god mat där vi 
kan sitta lite för oss själva, prata och ta en öl tillsammans. Det 
är sällan vi umgås privat, så det är kul att få chansen att kunna 
träffas på ett avslappnat sätt.

Tid för gruppen
När kaffet är uppdrucket är det dags att återgå till konferens
rummet. Där står stolar i en ring och habiliteringspedagog 
Mimmi Jarener fortsätter gruppens samtal om ”Schysst 
attityd”, som är ett projekt inom funktionshinderverksamheten 
och temat för de två dagarna i Ullared.
 Vid lunchtid avslutas arbetet och några åker hemåt, medan 
ett gäng hängivna shoppare passar på att ta ännu en tur till 
varuhuset.
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”Hotellet är verkligen 
fräscht och mysigt!”

KOLLEGORNA FRÅN BORÅS stad har workshop på temat 
”Schysst attityd” under ledning av Mimmi Jarener.

Enhetschef Monica Waissman.



Service.3, Falkenberg
Tel: 0346-71 57 59
Mån-fre 7-18. Lör 9-13
www.korshags.se

Godare 
mat från
havet.

Korshags
delikatessbutik
i Falkenberg.
Korshags (f.d. Falkenbergs Laxrökeri) är ett familjeföretag i  
Falkenberg. I fiskbranschen sedan 1930-talet & idag är vi ett  
av Sveriges största fiskrökerier. Våra produkter säljs i utvalda 
livsmedelsbutiker samt via restaurang- & storköksgrossister i  
Sverige, Finland, Danmark & England. 

Vår egen butik, som ligger vägg i vägg med fabriken, erbjuder  
en mängd olika delikatesser. Fokus på fisk & skaldjur - men det 
finns något för alla smaker.

Varmrökt, kallrökt & gravad lax. Nyrökt makrill & sill. Sillinlägg- 
ningar, såser & röror. Färsk fisk, egenkokade skaldjur & löjrom. 
Laxbakelser, smörgåstårtor, tapas, smörrebröd, lunchrätter,  
sallader & smörgåsar.

Varmt välkomna!

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

O
nkelVi firar 35 år med jubileumspriser!

Håll utkik i vår butik och på nätet efter nya erbjudanden hela året.

Vi har fullt sortiment avWeber   tillbehör och grillar.Besök vår shop-i-shopen
Vi har grillar och tillbehör från Weber, Landmann och Napoleon i butiken. Dessutom har vi alltid fraktfritt på grillexperten.se

Störst utbud på trädgårdsmöbler i Halland!
35

Svenssons

års jubileu m

35

Svenssons

års jubileu m

35

Svenssons

års jubileu m
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Daniel Stedt, Kristianstad 
– Vi har shoppat bebissaker hela dagen eftersom 

vi snart ska få barn. Det är smidigt och nära att 

bo i Gekåsbyn och så slipper vi stressa! I kväll 

ska vi vila trötta ben, spela yatzy och äta gott i 

stugan, och så tar vi nog en sväng till i 

varuhuset i morgon.

Therese Tanner, Kungsbacka 
– Vi bor ganska nära så vi brukar inte sova över, 

men vi fick ett jättebra erbjudande på Shopping

kortet. Så nu ska vi ha en mysig stughelg här, jag, 

min bästis, mamma och hennes väninna. I kväll 

går vi ut och äter men vi har handlat frukost i 

varuhuset för i morgon bitti.

Samuel Kanat, Örebro
– Vi har vår hund Sheila med oss och eftersom 

det är tillåtet med husdjur i vissa stugor kan hon 

vara här medan vi går i varuhuset i omgångar. 

Jag är här med min fru och mina svärföräldrar 

för första gången och tänkte testa middag på 

Harrys i kväll.

Ann Larsson, Kinna
– Campingen är toppen – det är nära till  skogen, 

bad, affärer och service. Vi brukar vara ett 

husvagns gäng som åker fyra gånger per år, men 

denna helg är vi själva. Jag shoppar och min man 

testar så allt funkar i husvagnen – den är alldeles ny. 

Berit Gillberg, Bor 
– Jag är här med mitt motorcykelgäng på årlig 

träff, för tredje gången. Vi är ganska många, 

32 stycken, så det är perfekt att bo i de stora 

 stugorna som hänger ihop och har konferens

rum. Vi shoppar, har karaoke, äter gott, badar 

badtunna och umgås!

5FRÅGA På Gekås finns mängder av övernattningsalternativ som 

gör det enkelt för dig att stanna längre i Ullared. Vi kollar 

läget med fem besökare som valt att stanna över natten.

Varför 
väljer du 

Gekåsbyn?



Slöinge

42  DESTINATION Ullared

Många är vi som svischat förbi avfarten till Slöinge på motorvägen  mellan 

 Halmstad och Falkenberg. Men du ska veta att anledningarna till att sakta 

in och svänga av är många. För här flödar verkligen entreprenörsandan och 

 loppisar,  gårdsbutiker och serveringar blomstrar i det lilla samhället. Så planera 

in  ”Slöingerundan” nästa gång du har vägarna förbi!

EN INSPIRERANDE OMVÄG
blomstrande 

entrepenörsanda
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Solhaga Stenugnsbageri
– välförtjänt stjärna i guiden

Sara Wennerström lämnade Göteborgs 
mediebransch bakom sig och satsade 
allt på att förverkliga sina bageridröm-
mar i familjens sommarhus i Slöinge. 
Uthuset med den lilla vedeldade 
stenugnen utvecklades till ett modernt 
hantverksbageri och producerar idag 
surdegsbröd och bakverk med lokala 
råvaror från trakten. Och Sara och 
hennes medarbetare gör det så bra att 
bageriet utsågs till Hallands bästa och 
fick en stjärna i White guide förra året. 
Ett besök här är en upplevelse för alla 
sinnen och ett måste under Slöinge-
rundan!

Äppelgården
– café och musteri bland äppelblom

Café Äppelgården är en gammal frukt-
trädgård som nu kan stoltsera med 
både café och musteri i verksamheten. 
Odlingen är på 10 000 m² och att ta en 
fika i dessa natursköna omgivningar 
är verkligen en upplevelse, inte minst 
under trädens blomningsperiod. I 
musteriet kan du både köpa must från 
Äppelgården och lämna in dina egna 
äpplen för att få dem pressade. 

Loppis och antikt
– nostalgisk fyndjakt runt byn

Att fynda på loppis är numera ett 
svensk folknöje och i Slöinge finns ett 
utbud som inte går av för hackor.  
Störst i byn är Antikstället med sin 
2000 m² stora butik- och snickeriverk-
stad. Butiken är fylld från golv till tak 
med prydnadssaker, lampor, porslin 
och inte minst möbler. Här hittar du 
antikviteterna som får ditt hem att 
sticka ut! 
 Granne med Antikstället är lilla 
 Lettlandshjälpen där Susedalens 
församling säljer loppisprylar och lite 
kläder till riktiga fyndpriser. 
 Och sist men inte minst, Prästgården 
101 som har öppet efter säsong och 
erbjuder loppisprylar, konst, inredning 
och trädgårdstillbehör i en väldigt 
inspirerande miljö. Googla för att hitta 
adresser och aktuella öppettider för alla 
loppisar!

Sia Glass och Berte Qvarn
– lokalproducerat i Slöinge 

Det är inte bara småföretagen som 
blomstrar i Slöinge, även stora livs-
medelsproducenter som Sia Glass och 
Berte Qvarn huserar här. I anslutning 
till glassfabriken har Sia fabriksför-
säljning med både fullsortiment och 
andrasortering med fyndläge. Vill du 
veta mer om jordbrukstraditionerna 
i området är Berte Museum ett bra 
utflyktsmål.

Slöinge Kafferosteri
– finkaffe på pensionatet

Detta mikrorosteri 
hittar du i samma 
vackra lokaler som 
Slöinge  Pensionat. 
Här köper du 
 ekologiskt specialkaffe 
som rostats efter konstens alla regler 
av en riktig kaffenörd.  Sortimentet 
varierar med skörden och varje 
 smak upplevelse är garanterat unik. 

LETTLANDSHJÄLPEN ÄR EN av loppisarna i 
Slöinge som bjuder på gyllene fyndläge för 
retroälskaren.

Daniel på Slöinge Kafferosteri. På Solhaga Stenugnsbageri bakar Sara Wennerström och hennes kollegor surdegsbröd 
och bakverk med lokala råvaror från trakten.  



Ekelund, Linneväveriet i Horred AB - Tel: 0320-80001
Öppetider: jan-april: vard. 10-16, maj-dec: vard. 10-18, lör. 10-14

www.ekelundhuset.se www.ekelundweavers.com

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 Hjär tared - Käl ls jö -  Kungsäter -  Horred

Välkommen 
Tag med annonsen så  

bjuder vi  på kaf fe 
och glass t i l l barnen

Svensk textiltillverkning sedan 1692
Ekelund är Sveriges äldsta textila familjeföretag

ULLA vår 2015.indd   1 2015-02-18   12:00:45
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När hundälskaren Eva 
 Johansson lade märke till alla 
hundägare och fyrfotingar 

i  Ullared fick hon idén att starta ett 
hunddagis för Gekåsshoppare. Hon 
tog kontakt med varuhusets ledning 
som nappade på idén och byggde en 
 genomtänkt anläggning för hund
passning vid centrallagret Sönneräng,  
två kilometer från varuhuset. Sedan 
starten 2011 har verksamheten bara gått 
bättre och bättre.
 – Eftersom jag själv haft hund i 
många, många år vet jag hur låst man 
blir som ägare. Det finns alltid en tid att 
passa och jag vet av erfarenhet att det 
kan vara svårt att få hundvakt när man 
behöver det, säger Eva som är förestån
dare för Ullareds hunddagis.

Eget krypin för varje gäst
Ullareds hunddagis har plats för  
30  jyckar, tio platser är bokningsbara 
och resten fylls via drop in. Varje hund 
får en egen hundgård på 18 m2 som är 
 utrust ad  med tak, väggskydd och hund
kojor för att alla ska trivas. På området 
finns också en stor rastgård i skogsmiljö 
där hundar på lite längre vistelse får röra 
sig fritt, en och en. 

 – Responsen på hunddagiset har varit 
otroligt bra. Folk tycker det är världens 
bästa idé och hundarna verkar rätt nöjda 
de också, säger Eva.

Testa du också
Så nästa gång du har svårt att få vänner 
eller släktingar att passa, ta med hunden 
till Ullared. Du kan shoppa i lugn och 
ro och din bästa vän kan koppla av i sin 
egen hundgård och bli väl omhänder
tagen under tiden. Välkommen till 
Ullareds Hunddagis!

Ullareds Hunddagis

ULLAREDS HUDDAGIS 

Ring Eva i god tid för att boka plats, 
tel 0346200 17. Eller chansa på 
någon av drop inplatserna.
Hundpassningen kostar 50 kr per 
timme. Betalar gör du med 
kontanter när du hämtar hunden.
Ullareds Hunddagis tar inte emot 
hundar över natten  eller valpar 
under tio månader.
Ta med koppel, och gärna ett täcke 
om det är kyligt ute.

KLART VOVVEN SKA FÖLJA MED PÅ SHOPPINGRESAN

Varje hund får en egen hundgård med tak,  väggskydd och koja.

Har du hund och svårt att få hjälp med passningen? Lugn, hos oss 

i Ullared kan vovven vara på dagis medan du shoppar.



Se upp i backen!

FARTFYLLD SNÖAKTIVITET MITT I GEKÅSBYN

Under vintern finns det goda möjligheter att  kombinera  

shopping med  skidåkning i Ullared. En liten bit från  varuhuset, 

mitt bland stugor och husvagnar i Gekåsbyn, finns nämligen 

Ullareds Slalomklubbs skidbackar.
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När temperaturen visar  minus 
drar Ullareds slalomklubb 
igång sina snö kanoner och då 

är det läge att ta på skidorna och ge sig 
ut i backarna. 
 – Sex minusgrader och vindstilla är 
perfekta förhållanden för att lägga snö, 
säger Ulrika Bengtsson, sekreterare i 
Ullareds slalomklubb. Men naturligtvis 
hoppas vi på att det kommer mycket 
natursnö, då kan vi öppna ytterligare en 
backe.

Åkning för alla
Anläggningen erbjuder både brantare 
och flackare åkning, barnbacke, snow 
park och en ski crossbana med hopp 
och rails.
 Är du nybörjare på skidorna har 
 slalomklubben skidlektioner på alla 
nivåer, för både stora och små. Det finns 
även möjlighet för mer erfarna åkare att 
få hjälp att finslipa tekniken.
 För den som vill hyra utrustning går 
det utmärkt:
 – Klubben har en skidbod där vi hyr 
ut kompletta skid, snowboard och 
snowbladeutrustningar. Och för alla 
under 12 år ingår det hjälm i hyres
kostnaden, säger Ulrika Bengtsson.

Äta bör man
Behöver du fylla på med ny energi finns 
det en värmestuga intill backarna, där du 
kan köpa korv med bröd, värma mat och 
äta medhavd matsäck. Det finns också 
en kiosk där du kan köpa dricka, godis 
och fika. Föredrar du att äta utom hus 
finns det en gemensam grill som back
ens besökare kan använda sig av.
 Vill du förlänga skidåkandet finns 
det övernattning med ski in – ski out i 
Gekåsbyn. Ring 0346375 01 för mer 
information och bokning.

SKIDBACKEN I ULLARED 

uppskattas av både stora 
och små och slalomklubben 
erbjuder skidlektioner på 
alla nivåer.

LITE INFO:

Att hyra komplett 

skidutrustning för en dag kostar:

För barn upp till 12 år, 130 kr.

För vuxen, 200 kr.

Liftkort för en heldag kostar:

För ungdom, ålder 818, 100 kr.

För vuxen, 140 kr.

Barn upp till 7 år åker gratis om 

de har hjälm.

Fallhöjd: 75 meter.

Längsta nedfart: 475 meter.

Anläggningen har en röd backe, 

en blå backe och en grön backe.

För info om snöstatus 

och öppettider: 073789 51 91

Bokning av skidlektioner: 

kontakt@ullaredsslalomklubb.se

Hemsida: www.ullaredsslalomklubb.se 

FYLL PÅ ENERGIRESERVERNA vid grillen som 
finns i anslutning till värmestugan. Korv 
med bröd är aldrig så gott som efter en  
lång dag i backen!
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”Sex minus och vindstilla 
är perfekta förhållanden 

för att lägga snö.”
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Åkulla Café & Restaurang 
                      
                                                                                                                                                      
                                                                          
                                                                                      
                                                 Gräv och ha sköj!    

För er som gillar att köra maskiner
-stora som små!

Vår hotell- och stuganläggning samt camping ligger naturskönt vid Yasjöns strand
endast ett stenkast från Ullared och Gekås. I området finns många trevliga sevärdheter
och vackra vandringsleder.  

070-624 87 23, 070-816 13 94
info@akulla.eu 

Gr
äv

 o ha sköj!

För er som gillar att köra maskiner 
- stora som små!

Björn
070-624 87 23

Dennis
070-816 13 94

Ring oss!

www.facebook.com/Gravohaskoj

0340-360 57, info@akulla.eu 
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Åk med Shoppingbussen 
Låt bilen stå och ta bussen till varuhuset. 
Shoppingbussen är vår egen busslinje 
som under högsäsong går i skytteltrafik 
mellan Gekåsbyn och varuhuset. Du som 
besökare slipper tänka på parkering, och 
samtidigt minskar bussen miljöbelast-
ningen. Faktum är att förra året åkte hela 
70 500 kunder med Shoppingbussen och 
vi  minskade koldioxidutsläppet med mot-
svarande mängd som nio bilburna familjer 
släpper ut under ett helt år. Helt fantas-
tiskt tycker vi, miljön och Ullaredsborna!

Gör en garderobsrensning
Många kommer till Ullared för att upp-
datera garderoben, och då är det smart att 
först göra en rensning för att få plats med 
allt nytt. Det du inte vill ha tar vi tacksamt 
emot på Textilreturen där kläderna får 
nytt liv via organisationen Human Bridge.
   På Textilreturen kan du lämna textilier i 
alla de former, men vi tar även emot skor, 
väskor, hattar, bälten och dylikt.  Sakerna 
du lämnar ska vara rena men det gör 
inget om de har fläckar eller är trasiga. 

Textilreturens lämningsboxar finns vid 
kundvagnskjulet på varuhusets parkering, 
på Gekåsbyn och vid den bemannade 
återvinningsstationen vid vårt centrallager 
Sönneräng.

Panta mera
Sedan förra året jobbar vi stenhårt för att 
inga burkar och pet-flaskor skulle hamna i 
Gekåsbyns soptunnor. Vi inledde ett sam-
arbete med Pantamera och upp manade  
och underlättade för alla våra härliga 

gäster att panta loss. Insamlingen ökade 
från 30 000 till 83 000 flaskor och drog 
in hela 56 000 kr. Pengarna skänkte vi till 
organisationen Håll Sverige rent där de 
gör god nytta för miljön.

Återanvänd frottén
När du bor på Hotellet ingår så klart 
handdukar och badlakan som byts varje 
dag. Men ju färre tvättar, desto bättre för 
miljön. Vill du återanvända hand duken 
hänger du bara upp den på kroken i 
badrummet. Behöver den tvättas lägger du 
den på golvet. Lätt som en plätt!

Ta miljöbilen till Ullared
Har du tillgång till el- eller biogasbil är det 
ypperligt läge att ratta den på Ullareds-
turen. På kundparkeringen finns nämligen 
fyra platser där du kan ladda din bil gratis 
under shoppingturen. Vi på Gekås brinner 
också lite extra för biogas. Alla matrester 
från våra olika serveringar återvinns till 
biogas som sedan används som fordons-
bränsle. I Ullared finns en tankstation för 
biogas vid infarten från Falkenberg.

I den dagliga verksamheten strävar vi hela tiden efter att jobba smartare och 

 minimera vår miljöpåverkan. Men vi behöver din hjälp! Här ger vi lite tips på hur 

du kan underlätta för oss, för miljön och för dig själv när du bor över i Gekåsbyn.

Hjälp oss att ta hand om miljön

PLASTIGT KRETSLOPP
Kanske tror du att våra gula plast

kassar är en riktig miljöbov men det 
är faktiskt precis tvärtom. Våra kassar 
tillverkas helt av återvunnen plast från 
vår egen verksamhet. Alltså, den plast 
som våra varor kommer förpackade 
i från leverantören återvinner vi och 

gör Gekåspåsar av.    

Gratis!

håll sverige rent!

KLIMATSMART 
I GEKÅSBYN
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Isaberg har allt för aktiv fritid i naturskön miljö. Vandra, 
paddla eller hälsa på i vår älgpark. Höj pulsen med ett  
pass i våra mountainbikeleder. Eller få maxpuls direkt i  
vår höghöjdsbana. För golfaren finns en 36-håls golfbana 
som närmsta granne. Och när mörkret faller efter en 
aktiv dag har du vår fina camping och 72 stugor att vila 
ut i - bara en timmes resväg från Ullared.

Äventyrspaket! 1650kr
Pris för 4 pers. Inkl. boende och två valfria aktiviteter.

Välkommen till 
Äventyrsberget

www.isaberg.com
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I staden Bogra i Bangladesh får barn ett eget hem och en kärleksfull familj tack vare  

SOS Barnbyar. Ett viktigt arbete som vi på Gekås har varit med och stöttat sedan 2009.

Ett samarbete vi är stolta över

SOS BARNBYAR

SOS Barnbyar har 
funnits i 60 år och 
har  sammanlagt 

500 barn byar 
 världen över.

Hur hjälper Gekås till?
Genom vårt samarbete med SOS Barnbyar 
stödjer vi ett viktigt socialt utvecklings-
projekt i Bangladesh, ett land där Gekås 
har betydande affärsrelationer. Vårt 
bidrag bekostar driften av en grundskola 
och ett socialt center som arbetar med 
familjestärkande verksamhet. Barnen får 
då möjlighet till skolgång samtidigt som 
deras föräldrar kan få utbildning och en 
chans att bli självförsörjande.

Stöd och hjälp för föräldrar
Föräldrarna inom det familjestärkande 
programmet får individuellt stöd i form 
av bidrag till skolavgifter, mikrolån och 
läkarvård med målet att familjerna ska 
kunna blir självförsörjande. SOS Barnbyar 
erbjuder både workshops om föräldraskap 
och praktiska utbildningar. Många kvinnor 
går kurs i sömnad och går vidare till att 
köpa egna symaskiner och på så sätt bidra 
till hela familjens försörjning.

Hälsan i fokus
Hälsoundersökningar och 
nödvändiga mediciner är 

 livsviktigt för barn som växer. 
I barnbyn är det särskilt 

 viktigt eftersom många av 
 barnen blivit övergivna och 
varit undernärda innan de 

kommit till barnbyn. En 
läkare och sjuksköterska är 

till gängliga och kan följa varje 
barns utveckling och behov så 
att de kan växa upp till friska 

och välmående vuxna. 

Matpaket där det behövs
SOS Barnbyars familjestärkande program 
i Bogra har 517 barn och 428 familjer 
 inskrivna. De mest utsatta familjerna 
får där stöd för att inte splittras. Barnen 
går alla i någon av skolorna i Bogra och 
i och omkring staden finns nu också fem 
center där 252 skolbarn inom det familje-
stärkande programmet kan få mellanmål 
och äta sig mätta sju dagar i veckan.

Utbildning för livet
I barnbyn i Bogra går 94 av barnen i  
skola, ett viktigt steg på vägen att bli 
 själv ständiga vuxna. Utanför barnbyn 
finns så kallade ungdomshus där 15 
 ungdomar  förbereds för vuxenlivet. Allt 
fler av dem blir antagna till universitetet. 
Ett exempel är Rupa, som drömmer om 
att bli  psykolog och fram till helt nyligen 
bodde i ett ungdomshus. Hon kom in på 
Psykologprogrammet vid  universitetet i 
Bogra och flyttade från barnbyn och in på 
ett internat nära  universitetet.  

Vill du också stödja 
SOS Barnbyar? 
Läs mer på www.sos-barnbyar.se



VEM  
FAN 
ÄR 

MARTIN
… det är det egentligen ingen som vet.

Det vi däremot vet, är att Martin och hans team är störst i Sverige på sexleksaker.  
Vi har tagit vuxen sexualitet och njutning på fullaste allvar i över 30 år.  

Nu utvecklas shopen - Martinshop är nu MSHOP

GLÖM VANLIGA SEXBUTIKER
BESÖK OSS PÅ ANDRA VÅNINGEN I HANDELSHUSET I ULLARED

Visa upp den här koden i kassan och få en gratis gåva när du handlar

MSHOP

Succén fortsätter 
med bodylotion 
som återfuktar

direkt i duschen. 
Nu med två 
nya dofter.

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

NIVEA mer än 100 års erfarenhet av hudvård.NIVEA mer än 100 års erfarenhet av hudvård.NIVEA mer än 100 års erfarenhet av hudvård.

För mer information besök www.NIVEA.se

Skäm bort dig själv!

NIVEA mer än 100 års erfarenhet av hudvård.NIVEA mer än 100 års erfarenhet av hudvård.NIVEA mer än 100 års erfarenhet av hudvård.
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Falkenberg 
Classic® 
12 - 13 sept.

SM Roadracing 
15 - 16 augusti

falkenbergsmk.se

Wheels  
& Wings
17 - 18 juli
Årets folkfest! 

Ca. 5000  
entusiastbilar

Västkustloppet® / STCC
10 - 12 juli

MCHK 
Historiska  
motorcyklar
15 - 17 maj

Foto: Bengt Johannesson

Välkommen 2015 till 

FALKENBERGS 
MOTORBANA

Kom och gör ett klipp 
på Hår & Häpna!

Öronhåltagning 180:-/hål

ERBJUDANDE: 

D:fi grön wax 75g 85:-

Wella Professionals Shampo 1000ml 129:-

Wella Professionals Balsam 1000ml 189:-

(Så länge lagret räcker)

Tidsbokning, drop in i mån av tid.

Salongen ligger på Gekås, plan 3.

ÖPPETTIDER: Månfre 918, lörd 914
TEL: 0346-378 80
Mer info på gekas.se
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GEKÅS-KRYSSET
Lös korsordet och se vilka ord du kommer fram till i de gula fälten.



SHOPPINGKORTET
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TIDNINGEN ULLA 
DIREKT HEM I 
BREVLÅDAN

 

Med Shoppingkortet får du bonus

poäng på alla köp du gör med kortet, 

både i Sverige och utomlands. En 

krona ger ett 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 75 000 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.

75 000 
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.



varberg

kattegatt

halland
falkenberg

Från shoppingen i Ullared till strandlivet 
vid kusten är det bara tre mil.

grimeton

slöinge

hallands vackraste väg

yttra berg

bolins

mandy´s

strömma farmlodge

Till Ullared kommer man för att uppleva Sveriges bästa 

shopping. Men för dig som vill stanna lite längre finns  

massor av smultronställen att utforska.

MER ÄN BARA SHOPPING

Upptäck Ullared 


