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Vi har nätt och jämnt passerat årsskiftet, glatt oss åt alla nya rekord som vi slog  
året som gick, förrän vi konstaterar att våren är på väg. I år med en mycket kortare  
vinter, vi har sluppit mycket snöskottning och det har varit lite roligare att titta  
på elräkningen än förra året.

Det är mycket som händer i våra verksamheter med pågående nybyggnationer. Det 
är bl.a. livsmedelsavdelning, sportbar och ett helt nytt hotell som vi har påbörjat att 
bygga. Allt för att rusta för ännu bättre shopping och totalupplevelse av destination 
Ullared i framtiden. Läs mer i det rykande färska numret i Ulla du har i handen.

Året som gick invigde vi också restaurangen på 3:e plan med en hel del andra  
servicefunktioner. Den våningen har varit en succé med bl.a. 800 000 luncher 
serverade sedan den drog igång.

I det här numret kommer också en uppdatering av alla produkter som vi nästan 
alla bara behöver för att klara vardagen. Hjälp på vägen får ni av ett fyndsmart  
shoppingpar från Alingsås som klarar av shoppingen på två timmar i en behaglig 
shoppingmiljö. 

Naturligtvis får Ni också härliga exempel på vad vårmodet har att bjuda på i lite mer 
romantisk stil. När våren anländer så vill förstås barnen också förnya vagnparken 
för spännande utomhusaktiviteter, det får Ni förstås tips om också i detta nummer.

Hoppas Ni får mycket trevlig och inspirerande läsning i vårnumret av Ulla.

Välkomna till Ullared, vi ses i vimlet!

                                         Boris Lennerhov, VD Gekås Ullared

Plötsligt är det vår igen!

BorIs SID
A

BorIs SID
A
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59KR

Gäller endast på Burger King Ullared. Går ej att kombineras med andra erbjudanden.

ULLAREDSMÅLET
BIG KING™ MEAL inkl. stor dryck,

stor KING FRIES™ och valfri dippsås

Gekås Ullared AB grundades 1963 och är Skandinaviens största 
 varuhus. Med fyra och en halv miljoner besökare årligen utgör vi 
 Sveriges största utflyktsmål. Hos oss erbjuds du en shoppingupp
levelse utöver det vanliga. Fördelat på över 25 000 kvadratmeter 
butiksyta hittar du hos oss ”allt till hemmet som får plats i en bil”. 

I Gekåskoncernen ingår även Gekås Ullared Stugby och Camping AB 
samt Gekås Ullared Restaurang AB. Mer information om Gekås  
Ullared AB hittar du på vår hemsida www.gekas.se.

För dig som planerar ett besök här kan det vara bra att veta att vi 
normalt  sett har många shoppingglada kunder i varuhuset v 28–33 
och v 38–50, medan det är lugnare och luftigare i varuhuset v 1–10.

Ulla är Gekås kundtidning som ges ut fyra gånger per år. Den skickas 
hem i brevlådan till alla våra kunder som har  Shoppingkortet eller 
Ullaredkortet. Dessutom finns den i varuhuset, på Gekås Ullareds 
Stugby och Camping, samt på Rastas vägkrogar runt om i landet.  
Du kan även läsa Ulla på www.gekas.se/ulla.

I Ulla vill vi inspirera, förmedla shoppingglädje och informera om 
varuhuset och Ullared som destination. Vi hoppas att tidningen kan 
ge dig som kund en liten inblick i vår verksamhet och vårt sortiment  
och på så sätt förbereda dig på bästa sätt inför din shopping  här.

Varför inga priser i tidningen?
I Ulla skriver vi, i enlighet med Gekås policy, aldrig ut priser på   
varor och produkter. Dels av konkurrensskäl och dels för att vi  
vill att besöket i varuhuset ska vara en riktig fyndupplevelse, full   
av överraskningar.  Du kan alltid lita på att vi har ett stort och  
prisvärt sortiment!

finns Varorna i butik?
Vi har som mål att alla de produkter som visas i Ulla ska finnas 
 tillgängliga i varuhuset vid tidningens utgivande, men tack vare vår 
höga kundtillströmning måste vi reservera oss för slutförsäljning. 

Vill du ha ulla i din breVlåda? 
Inga problem, det är bara att bli Shoppingkortsmedlem!  
Läs mer på www.gekas.se/shoppingkortet. Ansöker gör du på 
hemsidan,  i varuhusets kundtjänst eller på vår camping.

ANNONS
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Nu när 2011 arkiverats kan vi med glädje se tillbaka på ytterligare   
ett år med rekord. Under 2011 hade vi 4,6 miljoner  besökare i  
varuhuset. Omsättningen för året landade på 4,2 miljarder, vilket  
är en ökning med 10% jämfört med 2010. Den dagen vi sålde  
mest var 15 oktober då räkneverket stannade på 29,8 miljoner,  
att jämföra med 2010 års dagsrekord på 25,7  miljoner.  
I Restaurangen , som öppnade i februari 2011, har det serverats   
800 000 luncher och sammanlagt har 3 200 bussar med 
 shoppingsugna resenärer körts till Ullared 2011.

Tack för ännu 
ett rekordår!

Kl 12:45 onsdagen den 7 december passerade  
Gekås 4 miljarder i försäljning under 2011. Det 
firade vi med att låta en slumpvis utvald kund få 
innehållet  i sina kundvagnar betalt. Anders och  
Camilla Magnusson  från Kungsbacka stod i kön  
vid rätt tid, och blev glatt överraskade över att få 
sina sju full packade Gekåskassar betalda.

— Vi har handlat julklappar till hela familjen, så  
det här är verkligen en fantastisk överraskning.  
Jag är helt över väldigad, sa Camilla. 
 
Grattis säger vi till Anders och Camilla – och  
framförallt: TACK till alla trogna kunder som  
håller oss sysselsatta och fortsätter att återvända hit.

gekås sprängde
4-miljardersvallen! 

nyheter på campingen 
Trycket på vår Camping och Stugby fortsätter att vara stort,  
och för att tillgodose den ökade tillströmningen av kunder så  
fortsätter vi att bygga ut. Nu står 40 nya fembäddsstugor klara, 
där man som vanligt har möjlighet att bo prisvärt nära varuhuset. 
Att stugorna har plats för fem personer är ingen tillfällighet  
– det har efterfrågats av våra kunder. Många kommer i  
kompisgäng på fem personer, eller är en familj med tre 
barn, och då har våra fyrbäddsstugor varit för små och 
sexbäddsstugorna  för få, men nu finns det plats för er! 
 
Dessutom har vi byggt en  
förbättrad servicedel med tvätt,  
dusch  och diskmöjligheter.  
Campingen har också utökat  
ställplatserna  för husvagn och  
husbil och har nu elplats till  
ytterligare  200 fordon.  
 
Allt som ett led i vårt mål  
att ständigt förbättra standarden,  
utan att höja priset. Välkomna!

Från och med detta nummer kommer  
vår tidning att finnas tillgänglig på Rastas 22  

olika vägkrogar runt om i landet. Det innebär att 
du kan få lite inspirerande shoppingtips serverat 

till din måltid när du är ute på resande fot. 

Till våra shoppingkortskunder  ger  
Rasta  dessutom 10% rabatt på  sortimentet  

(ej tobak)  samt på hotellrum,  mot uppvisande  
av Shoppingkortet eller Ullaredkortet. 

nu finns ulla på rasta! 

notis SIDAN

Sedan vi lanserade vår Ullaredlott 2011 
har den inbringat ca 1 miljon kronor  
till IOGTNTOs förebyggande arbete  
mot alkohol och droger hos barn och  
ungdomar. Det tycker vi känns jättekul! 
Lotten säljs idag hos 1130 ombud, varav 
930 ATGombud, och naturligtvis hos oss 
här på Gekås och på vår camping. Passa på 
att köpa en extra nästa gång du handlar! 
Kanske är det din tur att vinna?

ullaredlotten 
gör nytta 
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Allt överskott gårtill IOGT-NTO.
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Tre lika ger vinst för motsvarande värde.

KONTROLLNUMMER

Det byggs för fullt på Gekås nya hotell, som du kan läsa mer om  
på sidan 40. Hotellet beräknas vara klart våren 2013. Men om 
du är nyfiken på hur det kommer att se ut inuti, kan du bege 
dig till plan 2 i varuhuset inom kort. Där kommer vi att bygga 
ett utställningsrum liknande de som kommer att finnas på 
Hotellet. Rummet kommer att stå färdigt för beskådan i mars. 
Välkommen in!

tjuvkika på våra hotellrum



6    Ulla  nr 1  |  2012

Shopping i 

lugn och ro

 fynda basvaror!

Många tror att ett besök på  Gekås Ullared 
alltid innebär trängsel och långa köer. Men vår 
kundtill strömning  varierar mycket under året. 
Just nu är det därför läge att besöka oss – om 
du vill slippa trängas när du ska shoppa!

Text Helena Johansson  Foto Jesper petersson

ANNONS

Ett fyndigt företag 
med mycket 

för pengarna!

Nästan allt till våra husdjur

ANNONS
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Dags att
 fynda basvaror!

Många av våra kunder gillar högtrycket, att 
trängas lite och uppleva ”Gekåspulsen”. Men 

om du inte tillhör den skaran, då är det dags för dig 
att åka till Ullared nu. Under årets första halva är 
det nämligen betydligt lugnare här. Färre kunder  
i varuhuset ger en skönare och mer  behaglig  
shoppingmiljö. Det är luftigare mellan  hyllorna,  

lättare att över skåda varorna och minst lika stor 
chans att göra riktiga fynd. Faktum är att större  
delen av vårt sortiment finns ständigt i varuhuset! 
Så passa på att fylla upp lådor, skåp och förråd med 
de där basvarorna som alltid behövs i hemmet, 
oavsett årstid. Här finns det pengar att spara! 

Ulla  nr 1  |  2012   7    
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Våra storsäljare

 Basvaror till fyndsmarta priser!

Vi har låtit våra inköpare  
plocka ut några guldkorn ur  
vårt bassortiment, produkter  
som blivit kundfavoriter tack  
vare bra kvalitet till lågt pris.  
Varsågod, här kommer ett  urval  
av våra stor säljare  –anteckna på 
inköpslistan inför nästa besök! 
 
Text Helena Johansson
Foto Tom Bengtsson
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Våra egna varor
Att köpa förbrukningsvaror på 

Gekås är alltid en bra affär, och det 
vet våra trogna kunder om. Det är inte 

för inte som vi säljer över 700 000 
förpackningar bakplåtspapper 

om året! 

Färgglad 
förvaring 

från Hobby 
& fritids- 

avdelningen

Allt för 
verktygslådan

 

Våra storsäljare
Givna inslag 
i var mans 
kundvagn!
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Basvaror
för hemma-

bagaren

Fyndsmart frotté
På vår Hemtextilsavdelning 
finns det frotté i alla regn-

bågens färger. Men vilken 
är kundernas favoritfärg? 
”Den turkosa handduken 
New Pyramid säljer klart 

bäst bland alla våra 
handdukar”, berättar 

inköparen Ingrid.

Hunden Håkan 
rekommenderar: 

Leversnittar från Gekås 
husdjursavdelning. 

”Dom får 5 svansviftningar 
av 5 möjliga!”

Lågenergilampor
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Bra att 
ha hemma

Rita &  
måla

Vårdande  
   klassiker

Resväska
Att kvalitet inte måste 
vara dyrt kan man se 

många exempel på bland 
våra väskor. Resväskor 
av kända märken till 

riktigt bra priser 
är ett riktigt hett 

shopping-
tips.

Jeansleggings 
& linnen

Enkla plagg för 
basgarderoben  hittar du på 
våra dam-, herr- och barn-

avdelningar. Här har du tack 
vare våra stora inköpsvolymer 

och pressade priser chans 
att göra riktigt fynd

smarta klipp!

12    Ulla  nr 1  |  2012



Ulla  nr 1  |  2012   13    

Nykomling
   bland 
topp säljarna

Bosses 
bästa byxor

Babyn ekiperas snabbt och 
enkelt på Gekås barnavdel-

ning. Just dessa jeans i 
mjukt material med resår 

i  midjan är en riktig hit 
hos de allra minsta.

LEGO
Gekås är Sveriges 

största återförsäljare 
av LEGO, varje år 
säljer vi LEGO för 

50 miljoner kr.

För regniga 
dagar

 
Våra storsäljare
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ett udda läge
Malin Helde medger att det är ganska lyxigt att vara ett varuhus 
som kunderna gärna åker långväga till.

– Andra aktörer måste ju finnas där kunderna är. Men en av 
anledningarna till de låga priserna är att Gekås ligger just i 
 Ullared. Här är priserna lägre än på topplägena på affärsgatorna 
i de större städerna. 

                  ett enda varuhus
 Gekås är unikt och finns bara i Ullared. Det 
innebär att de varor som levereras inte ska 
delas  upp, packas om och transporteras  
vidare till några andra butiker. Det sparar  
tid, personal resurser och fraktkostnader.  
Logistiken förenklas också av att Gekås stora  
centrallager ligger bara en liten bit bort, en 
kilometer från varuhuset. Därifrån går en 
transport med varor var tionde minut, för att 
hela tiden hålla varuhusets hyllor välfyllda.

nästan ingen marknadsföring
Gekås Ullared har inga reklamspottar på tv. 
Inga kuponger eller reklamblad med veckans     

 kampanjpriser skickas ut. Kostnaden för reklam 
är annars sådant som kunderna får betala för med högre priser.

– Andra företag kan ha marknadsföringskostnader som är flera 
procent av omsättningen, säger Malin Helde, som har erfarenhet 
från tidigare arbete på stora textil- och klädkedjor.

långsiktiga relationer till leverantörerna
Gekås Ullared har ett tusental olika leverantörer, och många  
av dem har hängt med i 20-30 år. Långsiktiga samarbeten med  
leverantörer innebär att man inte behöver lägga massor av  
dyrbar tid på att undersöka om leverantören håller måttet.

Hemligheten bakom våra låga priser
Vår affärsidé på Gekås Ullared är att sälja bra varor till bra priser. Ett bra bassortiment, kryddat  
med massor av oväntade fynd, gör varuhuset till ett riktigt shopping-mecka. Men hur är det 
 möjligt att ha så låga priser? Inköpschef Malin Helde vet. 

Text Sofia Eriksson  Foto Jesper petersson

När Gekås Ullared startade för nästan 50 år sedan var det ett 
lågprisvaruhus i ordets rätta bemärkelse. Att köpa så billigt 

som möjligt och att pressa priserna är fortfarande grundläg-
gande för vår affärsidé. Men mycket har förändrats sedan starten 
1963. Malin Helde, inköpschef på Gekås Ullared, sammanfattar 
de olika faktorerna som gör att Gekås kan hålla så låga priser.

låga inköpspriser
– Förr i tiden köpte våra inköpare in stora partier till låga priser, 
berättar Malin Helde. Det kunde vara kläder i udda storlekar,  
eller omoderna plagg. Ibland gick 
försäljningen bra, ibland lite sämre. 
Men filosofin var att allt går att sälja, 
bara det är billigt nog. Nu har vi ett 
mycket mer ambitiöst och jämnt 
erbjudande. Kvalitet och utbud är 
viktigare än lågt pris till varje pris.

låga marginaler
Främsta orsaken till våra låga priser 
är marginalerna, alltså den summa 
som alla butiker lägger på inköps-
priset för att täcka kostnader och 
tjäna pengar. Ju högre marginal, 
 desto mer vinst. Vanligtvis har man 
höga marginaler på vissa varor och lägre på andra, för att kunna 
locka kunder med hjälp av låga extra- och lockpriser. Så tänker 
inte vi på Gekås Ullared. Här är påslaget så litet som möjligt och 
lika stort på alla varor.

– Våra inköpspriser är faktiskt inte så himla mycket lägre 
än andra som köper samma kvantiteter, men vi köper smart 
och vi köper bra, säger Malin Helde. Vi tjänar mindre på våra 
 produkter än någon annan klarar av, det vågar jag påstå. För oss 
är det viktigt att allt är prisvärt och fyndsmart. Visst, vi har dyrare 
produkter också – men de är ändå billigare än på andra ställen, 
eftersom vi har samma platta marginal på allt.

”Vi ska ha det billigaste 
och bästa erbjudandet. 
Och gör våra inköpare 
ett bra köp, så ska  
det komma kunderna  
till godo.”

MALIN HELDE

14    Ulla  nr 1  |  2012
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Hemligheten bakom våra låga priser

– Många kopplar nog ihop ett lågt pris med att man inte är  
så noga med sina leverantörer, men det stämmer inte, säger 
Malin Helde. Vi är uppdaterade på kvalitetsnormer, barnsäkerhet  
och kemikaliekrav och skulle aldrig tumma på kvaliteten om 
något är farligt eller olämpligt.

koll på konkurrenterna
Konkurrensen om kunderna är stenhård, och numera säljer  
till exempel stora kedjor vissa varor med förlust för att locka  
folk till butiken.

– När de har så där galet billiga kampanjer under en kort tid  
kan vi inte alltid matcha deras prissättning på en enskild 
 produkt, medger Malin Helde. Det retar oss! Vi jobbar stenhårt 
på att veta hur konkurrenterna ligger prismässigt och vad de har 
för  produkter, och så försöker vi slå det. Det är en tävling för oss 
att vara bäst och billigast, men utan att dumpa priserna.

en tydlig filosofi
– Vår filosofi är gjuten, det är inget att diskutera, säger  
Malin Helde. Vi ska ha det billigaste och bästa erbjudandet.  
Och gör våra inköpare ett bra köp, så ska det komma kunderna 
till godo. Jobbar man konsekvent på det här sättet blir man  
också väldigt duktig på det. Men vi strävar ändå efter att ständigt 
bli bättre. 

– I framtiden vill vi fortsätta att leva upp till kundernas 
förväntningar,  men också överraska dem med roliga och  
annorlunda fyndupplevelser.

”Vår ambition är att allt på  
Gekås Ullared ska vara billigare än  
i andra butiker. Ibland  lite, ibland  
mycket. Låga och jämna  
marginaler är hemligheten.  
Omkostnaderna är så låga som  
möjligt och jämnt fördelade  
på sortimentet.”

MALIN HELDE, INKöPScHEF GEKÅS ULLARED
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LÄSARSIDAN 

hej! 
Här kommer en bild på vår sista kalv för i år. Han heter OlaConny  
och bor på Norregård i Vrångaböke, Ryd i Kronobergs län. Min  
svärmor Monica Mattsson har träffat den ”äkta” OlaConny på GeKås 
och berättat om kalven och OlaConny ”känner sig hedrad”. Det vore 
kul om ni publicerade bilden.

Många hälsningar från Martina Ivarsson

Det är alltid lika roligt att åka 
till Gekås med min galna och 
 spralliga lillasyster!  Vill även 
passa på att hälsa till våra 
 Ullaredstokiga släktingar i 
 Skamhed och Vansbro.

Mvh Sandra

HEJ, 
var hos er i början av sommaren,  
 köpte schabraket, tränset och 
 ridbyxorna är verkligen nöjd. 
Köpte även massa andra saker 

Kram Maja Simonsson

hej!  
Efter över ett halv 
år av längtan så har 
man äntligen bokat 
en resa till Gekås! 
Man längtar inte 
mindre när man har 
en bil som har reg 
nummer GKS. Hur 
man än uttalar det så 
blir det ”GEKÅS”.

Hälsningar Jenny

Ett busfrös 
bekännelse
När jag var tre år älskade jag pruttkuddar. Min bästa jul var 
när mamma och pappa slagit in 10 pruttkuddar i en stor låda.

Jag köpte alltid fem pruttkuddar när jag var på Gekås i Ullared. Jag var 
alltid  ivrig att testa dem i affären. Jag kom på att det bästa pruttstället var 
på herravdelningen.  Herrarna tittade inte på mig utan på alla andra herrar 
som stod bredvid. De sa ingenting bara tittade anklagande på varandra. 
Det var roligt att se hur de såg ut, det testade jag i flera år. Nu är jag nio år 
och köper Lego istället så nu går herrarna säkra på herravdelningen.

Olivia

I somras var vi ute på en 
 Europaturné med vår husbil,  
och självklart var Gekås påsen 
med. Ett av stoppen var  
Le Mont St Michael, vid  
Frankrikes  Atlantkust, där Oliver 
poserar med påsen.

Vi var även vid Utah beach, på 
Normandie kusten, där Linus 
försöker hålla i påsen för att den 
inte ska flyga i väg i blåsten.

Mvh
Sandra Brorsson

skicka gärna in bilder och texter till  red.ulla@gekas.se. Publicerade brev belönas med fem Ullaredlotter.

Ullareds  produkter dyker upp 
både här och där. På bilden 
är den vackra  bruden på väg 
till kyrkan med en av Ullareds 
klädrullar i högsta hugg :)

/Madde

hej ULLA!
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Våren väntar runt knuten och på Gekås Ullared  
 hittar du fynden som väcker dina vårkänslor. 
 Säsongens garderob är romantisk med ljusa  
färger och skira spetsar. Matcha plagg i jordnära 
toner med make up, smycken och accessoarer 
som  passar just din stil. Låt dig inspireras av  
vårt  vårmode!

Foto Andreas Sundgren  
Makeup Stina Rebelius för Maybelline
Modeller Maj-Britt och Iara från Avenuemodeller,  
Jennie från Modellink
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Fyll garderoben med 
romantiska spetsar 
och pastellfärger. 

På vår kosmetikavdelning 
hittar du make up från 
välkända varumärken som 
Lumene och Maybelline.

Upptäck vårt stora utbud av väskor. 
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Få vårkänslan med tidlösa  
plagg som passar alla åldrar. 
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Bland vårens jackor finns något för alla 
smaker och stilar. Skinnjackan på bilden 
är av mc-modell och materialet är ett 
specialtvättat syntetskinn med en tuff, 
sliten look.
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Matcha jackan med 
trendiga accessoarer. 

Skirt och småblommigt  
är vårens melodi.

Dessa borstar från EcoTools är 
sminkverktyg av bästa kvalitet 
som dessutom är helt ekologiskt 
tillverkade. Ett klimatsmart fynd! 
 

Komplettera din outfit med  
snygga smycken och accessoarer,  

och låt sminkningen vara enkel  
och naturlig i jordnära färger. 

Modellerna i reportaget är alla 
sminkade med produkter  

från Maybelline. 
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FyND FöR 
choklad -   
   älskaren
Mörk choklad är inte bara gott,  
det innehåller även antioxidanter 
som kan minska risken för hjärt- 
och kärlsjukdomar. En anledning  
så god som någon att njuta av en  
extra bit! Hos oss kan du bland  
annat fynda mörk choklad från 
serien Lindt Excellence, som  
finns i spännande smaker som  
sea salt, chili och intense mint.

Snyggast 
I KöKET 
Erkänn, vi alla vet att trenden med 
köksmaskiner inte bara handlar om 
att underlätta bullbaket. Det är lika 
mycket en härlig inredningspryl 
som pryder sin plats på köksbänken  
och skänker en lyxig känsla till 
hela köket. Centurion KT 210 är en 
effektiv medhjälpare med en motor 
på 700 watt, sex olika hastigheter 
och kapacitet att knåda degar på 
upp till 2 kg. Dessutom är den 
flådig som få med högblank yta och 
rostfri bunke. Praktisk och snygg  
– vad mer kan man begära?

PRODUKTNYTT

Inred med KLOcKOR 
På vår media-avdelning finns en massa olika väggklockor för alla stilar. Trendigast just 
nu är utan tvekan klockan till höger i bild med självhäftande siffror som kan fästas på 
väggen med en diameter på 25-100 cm. Hitta din favorit hos oss!
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NIVEA DEODORANT 
DRY IMPACT/
PEARL & BEAUTY

NIVEA SHOWER
SPoRT foR MEn/ 

CREME SofT

För mer information besök www.NIVEA.se

NIVEA BODY 
MILk/LoTIon

ANNONSANNONS



26    Ulla  nr 1  |  2012

Snart kan du pausa i sportbaren, handla mer mat i varuhuset och bo bekvämare  
på  campingen. Just nu byggs 12 000 nya kvadratmeter butiksyta på Gekås Ullared,  
nästan två hela fotbollsplaner till att fynda på.  
Text Sofia Eriksson  Foto Jesper petersson

christian Henriksson, varuhuschef, och  
Martin Hedberg, driftschef, planerar för 
nya utbyggnationen.

Vi bygger för bättre shopping!
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nära till hands om fruarna vill ha smakråd, 
säger Christian Henriksson.

Mer livsmedel i varuhuset
Sortimentet kommer också att utökas. 
Bland annat blir livsmedelsavdelningen 
dubbelt så stor, ett första steg mot ett 
bredare  livsmedelserbjudande inne  
i varuhuset.

– Våra kunder har länge velat ha mer 
livsmedel  på Gekås. Så därför gör  
vi sortimentet  större, säger Christian 
 Henriksson. Men det kommer att ske  
i etapper. Att sälja varor som gurka och 
äpplen, mjölk och glass handlar inte bara 
om att göra plats för det i varuhuset. Det 
krävs också en hel del utrymme och plane-

Gekås Ullared fortsätter växa.  
Men målet är egentligen inte att  
bli större – utan bättre. 

– Det har funnits folk som sagt att ”Gekås 
har blivit alldeles för stort” i trettio år.  
Och man får alltid höra att ”nu kan det  
väl inte bli större”, säger varuhuschefen  
Christian Henriksson.

– Vi måste helt enkelt ha en större yta  
för kunderna att vara på, förklarar  
Christian Henriksson. På det här sättet  
kan fler vara inne i varuhuset samtidigt 
utan att det blir trängsel.

sportbar klar till hösten
Den största nyheten har inte med shopping 
att göra. Tvärtom. Senare i år öppnar en 
helt ny sportbar mitt i varuhuset. Här ska 
man kunna ta en paus i shoppingen, kolla 
på tv, äta och dricka något. Och den ligger 
mycket strategiskt placerad – precis invid 
damavdelningen. Den planerade sport-
baren har redan fått stor uppmärksamhet, 
och Christian Henriksson är övertygad om 
att kunderna kommer att gilla ytterligare  
ett pausalternativ i varuhuset.

– Vi vet att det oftast är männen som 
kroknar först. Då kan de sitta och ändå vara 

”Vi måste helt enkelt 
ha en större yta för 

 kunderna att vara på.”

cHRISTIAN HENRIKSSON,
VARUHUScHEF GEKÅS ULLARED

ring bakom kulisserna  för korrekt  
hantering och lager. Och kassorna  på  
Gekås Ullared har inga inbyggda  vågar,  
så man kommer inte att kunna sälja frukt  
i lösvikt ännu, till exempel. 

– Vi kommer aldrig att bli en traditionell 
livsmedelsbutik. Det här blir en Gekås-
variant med ett brett men inte så djupt 
sortiment, säger Christian Henriksson.

Eftersom varuhuset är öppet varje dag  
kommer ombyggnationen att äga rum  
mitt bland kunder och kundvagnar.

– Bygget drar igång vid midsommar så det 
blir full fart hela sommaren. Men vårt mål 
är att kunderna inte ska störas, att varu-
huset ska se ut som vanligt och att det ska 
vara lätt att hitta även medan vi bygger om, 
säger Christian Henriksson.

Sportbaren ska vara klar i september  
och livsmedelsavdelningen blir helt klar 
våren 2013.

Jonas, gruppledare för Livsmedelsavdelningen, fyller på varor.

Vi bygger för bättre shopping!

Ulla  nr 1  |  2012   27    



28    Ulla  nr 1  |  2012

Gekås

Parkering

Väg 1
53 Värn

amo

Väg 154 Falkenberg

20120108_Ullared_215x280+5_outline.indd   1 2012-01-04   13.23
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”Tanken har alltid varit  
att göra hela destinationen  
till ett trevligare ställe. Här 
ska man kunna bo, äta,  
umgås och uppleva till  
ett anständigt  pris.”

BORIS LENNERHOV, VD GEKÅS ULLARED 

Besöksmålet Ullared utvecklas ständigt, allt 
som en del i att skapa en bra och prisvärd 

shoppingupplevelse för de kunder som stannar 
lite längre.

– Vår tanke har alltid varit att göra hela  
destinationen till ett trevligare ställe. Här ska 
man kunna  bo, äta, umgås och uppleva till ett 
anständigt pris, säger VD Boris Lennerhov.  
Utvecklingen är naturlig. Förr åkte människor 
till Ullared enbart över dagen för att besöka det 
stora varuhuset och handla billigt.

fembäddsstugor på campingen 
– Nu har Gekås och orten runtomkring vuxit och 
utvecklats till att bli ett ställe där man numera 
stannar längre. Och då måste förstås både 
service och standard bli bättre, men med samma 
prisnivå, säger Boris Lennerhov.

Boendet är en stor del av den totala upplevelsen 
av Ullared. Campingen och stugbyn har den 
senaste tiden vuxit, fått bättre boendemöjligheter 
och mer service, badtunnor och äventyrsgolf. I 
senaste etappen har vi byggt en fräschare service-
del med bättre duschar och disk- och tvättmöjlig-

Det är inte bara i själva varuhuset det växer 
så att det knakar. Även på vår stugby och 
camping händer det spännande saker.

Text Sofia Eriksson Foto Tom Bengtsson och Jesper petersson

Destination
utvecklas 

skräp, annars kvittar det hur trevliga vi är! Man 
åker inte 22 mil enkel resa för att träffa oss, utan 
man vill umgås och göra en bra affär.

– Vi får inte tycka att vi är tillräckligt bra, för  
det är vi inte. Om vi vore helt ”outstanding”,  
då skulle ju alla komma hit. Ungefär två miljoner  
unika svenskar kommer hit varje år, men det 
innebär ju att sju miljoner inte är här. Så vi har 
lite att jobba på, avslutar Boris Lennerhov.

ULLARED

heter. Ett par hundra nya el-platser till husvagn 
och husbil har tillkommit. Och nu byggs 40 
fembäddsstugor enligt specifika kundönskemål.

– Det har varit efterfrågat, för många kommer 
i grupper om fem, två föräldrar och tre barn till 
exempel, och då har våra fyrbäddsstugor har varit 
för små och våra sexbäddsstugor för få.

fler nyheter i framtiden  
Mer är på gång. Men exakt vad som kommer 
att hända i framtiden, vill inte Boris Lennerhov 
avslöja.

– Om två år kommer det nog att finnas mer  
aktiviteter för barnen, kanske en utvecklad 
badmiljö, lite festliga grejer, men vi är inte 
färdiga så vi vill inte säga så mycket. Och faktiskt 
tror jag att kunderna inte bryr sig så mycket om 
hur det ser ut här om två år, de vill veta vad som 
är nytt nästa gång de kommer hit, säger Boris 
Lennerhov. Han jämför Gekås Ullared med en 
annan av Nordens största attraktioner, Liseberg. 
En i grunden fin park, som vinnlägger sig om att 
erbjuda nya attraktioner varje år.

– Här måste det också tillkomma ”attraktioner” 
hela tiden, men för oss handlar det om nyheter 
och förbättringar på alla nivåer; från minsta lilla 
produkt och hur rent det är på toaletterna, till en 
sådan sak som hunddagiset eller Hotellet. Det 
ska vara sådant som besökarna vill ha, men som 
ändå överraskar och blir något att prata om. Den 
röda tråden är att det ska vara relevant och inget 
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Pengar att shoppa för på Gekås Ullared 5 000 krÖvernattning för 4 personer på Gekås Ullared Stugby & Camping  med frukost, lunch, middag och tillgång till bastu/badtunna

5 000 kr

VIP-parkering
IngårVIP-inträde
IngårMöjlighet att träffa Boris, Ola-Conny eller Morgan Ingår

Shoppa i lugn och ro efter stängningsdags Ingår

ullaredslotten_215x280_textkontur.indd   1 2012-01-13   15.58
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Hej Boris!
Är en trogen Gekås-kund sedan många 

år tillbaka. Åker 46 mil tur och retur fyra 
gånger om året ungefär. Jag är alltid nöjd. 
Har kommit att tänka på en sak.  Eftersom 
affären får fler och fler kylvaror i sortimentet 
skulle det vara väldigt bra om ni sålde frysta 
kylklampar. Antingen köper man den lilla 

fryspåsen i butiken eller så har man en egen i 
bilen. De flesta kunder har lång bilresa hem. 
Det skulle vara  perfekt. 

MVH Ingmari Larsson

Hej Ingmari,
Trevligt att få bra idéer från kunder, det har 
vi stor nytta av. Tack för ditt förslag, det låter 
som en utmärkt idé inför nästa sommar, och 
ännu mer inför 2013, då vi utvecklar färsk
varusortimentet mycket mer. Ha en härlig vår!

Hej Boris!
Jag är kund på Gekås alltsedan starten 

och trivs med att kunna handla så billigt.
Tänk så fräscha lokalerna är nu! Vi som 
bor nära och har förmånen att handla ofta 
 undrar om ni skulle kunna tillhandahålla 
sådana lite större korgar som man kan dra 
efter sig. De tar mindre plats och man slipper  
ha de fina, men för oss som handlar ofta 
alltför stora, kundvagnarna. De har ju sådan 
korgar på t ex  Ica-affärer t ex i Ullared, där 
du kan kolla hur de ser ut.

Siw Christensen

Hej Siw,
Tack för de vänliga orden! Tack för Ditt förslag, 
jag tycker det ligger en klar poäng i det som vi 
borde ta åt oss och göra något av. Hoppas vi 
kan förverkliga något i den stilen inom inte en 
allt för lång framtid.

Hej Boris!
Är en kund från Kungsbacka som  

undrar varför ni har så dålig sortering på 
större storlekar, är besviken har handlat där 
i 25 år men har inte hittat något trevligt i 
skjorta o blusdelen som tilltalar. Lite dåligt 
sortiment för lite större kvinnor? Inte fel  
om det går att ordna. 

MVH 
M i Kungsbacka

Hej M,
Tack för ditt mail! Det var förstås tråkigt att 
höra, just detta talar vi ofta internt om att 
vi måste bli lite bättre på. Bra att få dina 
synpunkter,  för då finns det återigen skäl 
att prata om hur vi kan bli bättre på detta 
 sortiment. Hoppas vi kan göra dig lite gladare 
på den arenan i framtiden.

Fråga Bori
s ?

?

?

Har du något du vill fråga Boris? Mejla till fragaboris@gekas.se 
eller skriv till Fråga Boris, Gekås Ullared, Box 34, 310 60 Ullared

Vi har

All-star
i 13 färger

www.skoboo.se
Tel. 0346-302 45

ANNONS
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UPPDRAG: Bunkra basprylar för  

hela familjen på Gekås Ullared 

TID: 2 timmar

 
BUDGET: 2 500:- per person 

 
UTRUSTNING: 

 

n  Klocka         
 

n  Miniräknare         

n  Varuhuskarta
✓
✓
✓

fakta
Namn: catarina och Glenn Modig
Bostad: I villa utanför Alingsås (ca 17 mil från Ullared)
Hemmaboende barn: Johan 9 år och Hanna 13 år  
Utflyttade barn: Sara 21 år och Emilia 23 år  
Djur: 1 hund, 3 katter, 2 marsvin och 2 kaniner

Hur mycket hinner man shoppa på 
två timmar i ett lugnt varuhus? En hel 
del, enligt de fyndsmarta shopparna 
catarina och Glenn. Deras uppdrag 
är att på bestämd tid, med en fast 
budget köpa nyttiga basprodukter 
för hela familjen.

Foto Marie Hidvi

GLENN
” Jag är taggad – det här 

blir inga problem!”

Uppdrag: 

Testa shopping 
i lågsäsong

32    Ulla  nr 1  |  2012



Ulla  nr 1  |  2012   33    

fakta
Namn: catarina och Glenn Modig
Bostad: I villa utanför Alingsås (ca 17 mil från Ullared)
Hemmaboende barn: Johan 9 år och Hanna 13 år  
Utflyttade barn: Sara 21 år och Emilia 23 år  
Djur: 1 hund, 3 katter, 2 marsvin och 2 kaniner

tips! 
Ta en varuhuskarta redan vid ingången.  
På så sätt kan du hålla koll på var  
du är och vart du ska, och slipper  
gå vilse. Kartorna finns även på flera 
ställen runtom i varuhuset. 

CATARINA
 ”Hur ska jag hinna?  

Här gäller det att tänka smart.”
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HÄSTSPORT

HUSDJUR

HOBBY & FRITID

LIVSMEDEL

HEM-EL

MEDIA

LEKSAKER

DAMKLÄDER

RÖDA FIKET

BARNKLÄDER

HERRKLÄDER

BABYTILLBEHÖR

KOSMETIK VÄSKOR

RENGÖRING

KROPPSVÅRD HEMTEXTIL

BELYSNING

TILL HEMMETSÄSONGSVAROR

UTGÅNGSKASSOR

Catarinas väg genom varuhuset

”Plastpåsar och bakplåtspapper köper jag 
alltid när jag är på Gekås. Jag tar några 

extra till min mamma också.”

”Visst är den söt! Den blir 

bra till yngsta dottern.”

”Linnen kan man aldrig 
få för många av. Det här 
märket, Skill, har jag köpt 

förut, de håller sig bra 
i formen.”

”Min shoppinglista är 
nödvändig för att hålla 

 ordning och reda.” 

Shoppingstrategi: ”Jag följer min shoppinglista, 
som jag skrivit baserad på varuhuset, för att kunna 
shoppa strukturerat. Jag försöker vara så effektiv  
som möjligt i början, för att få gott om tid på 
heminredningsavdelningen i slutet.”

”Hygienartiklar och rengöringsmedel 
går alltid åt – det behöver jag köpa!”

9.30  
Rengöring och  
Kroppsvård. Det 
här blir första 
shoppinganhalten. 
Catarina storhandlar 
för hela familjen.

10.00 
Barnkläder. Här 
finns det mycket 
att välja bland, 
och  Catarina hittar 
 kläder till både 
barn och barnbarn.

”Hårtoningen är nästan 

25 kronor billigare än 

hemma i butiken!”

10.25 Damkläder. Även kläd-
skåpen behöver påfyllning.  Underkläder, 
strumpor och linnen tillhör basbehovet.

M
ål

st
ar

t
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”Jag gillar att pyssla, förra gången jag var här köpte jag 
canvas och ramar. Nu behöver jag mer färg, och då 

tänkte jag testa akrylfärg.”

”Åh, den lampan skulle passa i vårt sovrum!”

”Nu vill jag gå och titta på hissgardiner, jag såg 
några i Ulla-tidningen som var jättesnygga. Titta här, 
 hissgardiner för under 100 kronor, de måste jag ha! 

Det är kul att kunna byta gardiner utan att 
det kostar skjortan.”

”Titta på de här lampskärmarna. De kostar 
bara 79 kronor styck!”

”Blockljus brukar  

jag alltid köpa. Undrar 

om jag ska köpa något 

doftljus också?” 

”Jag brukar ta med 
mig miniräknare för 
att kunna hålla lite 

koll. Det får inte bli en 
chock när jag kommer 

till kassan.”

”Förra gången köpte jag bestick 
som jag är jättenöjd med – de är så 
sköna att hålla i. Idag blev det några  

skålar istället.”

10.55 Till Hemmet.  
Här gör Catarina ett snabbt 
stopp bland pysselartiklarna.

11.05 
Belysning och 
 Hemtextil. Denna 
avdelning måste 
hinnas med, här gör 
Catarina oftast sina 
riktiga favoritfynd.

11.25 Livsmedel. Nästan 
framme vid kassorna och bara fem  
minuter kvar, men Catarina hinner 
ändå med en snabb runda på  
Livsmedelsavdelningen.

”Några konserver, lite bröd och  
sedan är det dags att gå till kassan.”
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HÄSTSPORT

HUSDJUR

HOBBY & FRITID

LIVSMEDEL

HEM-EL

MEDIA

LEKSAKER

DAMKLÄDER

RÖDA FIKET

BARNKLÄDER

HERRKLÄDER

BABYTILLBEHÖR

KOSMETIK VÄSKOR

RENGÖRING

KROPPSVÅRD HEMTEXTIL

BELYSNING

TILL HEMMETSÄSONGSVAROR

UTGÅNGSKASSOR

M
ål
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”Då ska vi se vad de har för hundgrejer!”

Glenns väg genom varuhuset
Shoppingstrategi: ”Genom att hela tiden göra överslag i huvudet håller 
jag koll på kostnaderna och vet vad jag kan köpa. Tidsbegränsningen är 
inget problem – frågan är kanske vad jag ska göra när jag är klar…”

9.30 Husdjur. Glenn börjar 
shopping rundan med siktet inställt på  
husdjurs tillbehören på nedre plan.

9.35 
Kroppsvård och 
Rengöring. Här 
har det  flyttats 
om lite så Glenn 
går först vilse 
men hittar efter 
ett tag rätt bland 
hyllorna.

9.45 Herrkläder. Glenn tar en 
snabb sväng genom herravdelningen.  
Idag blir det nya underkläder.

”Shoppinglistan fungerar som  
vägbeskrivning. Men jag kan  

erkänna att Catarina har hjälpt mig 
att få det i rätt ordning.”

”Yes! Här hittade jag kalsonger till mig.”

”Jag tar väl det jag brukar använda.”
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Efter att ha frågat en ur personalen hittar Glenn LEGO-
hyllan ”Det är ju skönt att det finns så många att fråga. Annars skulle jag nog gå vilse.”

”Inte illa att hinna så mycket på så kort tid, 
jag behövde inte ens stressa!”

”Tänkte att jag skulle ha väckarklockor med projektor, en till varje barn. De är jättebra, jag har en sådan själv.” 

9.50 Media. Det här är teknik-
intresserade Glenns favoritavdelning, 
det är här han gör sina bästa fynd.

10.20 
Barnkläder. 
Här köps  
underkläder 
till sonen.

11.15 
Livsmedel. Här 
lockar godis-
hyllorna. 

10.30 Media igen. Allt är 
avprickat på listan så Glenn passar 
på att ta ytterligare en sväng på 
favoritavdelningen. Denna gång till 
mobiltillbehören. 

”Utbudet på Mediaavdelningen är kanon!”

10.10 Leksaker.  
Glenn köper lite leksaker 
till barnen och spanar in 
den välfyllda LEGO-hyllan. 

”Strumpor och kalsonger till pojken.” 

 ”Här är ju 

 rakgrejer, för 

 sjuttsingen!”
”Då får det väl bli färdgodis för  

resten av pengarna.” 
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11.30 Målgång
I ett lugnt varuhus och med två timmar till sitt förfogande har Glenn och catarina 
hunnit shoppa alla basvaror de behöver. Tack vare shoppinglistor och varuhuskartor 
har shoppandet gått som en dans. De fyllda kundvagnarna talar sitt eget språk!
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catarina: 
”Jag hann precis shoppa klart. Men jag är jättenöjd 
med dagen, jag har bara köpt bra saker. Kanske går 
jag in en gång till, för att se om jag hittar ännu mer 
kul grejer. Jag borde nog åka hit ensam oftare, för att 
bunkra sådant som alltid behövs. Mitt bästa fynd idag 
är lampskärmarna och hissgardinerna.”

Glenn: 
”Det här var en piece of cake, jag hade tid över när jag  
var klar. Nästa gång ska jag kolla mer på Teknikavdelningen,  
där fanns mer grejer än jag visste. Dagens bästa  
fynd är definitivt click on-lampor. Riktigt smarta,  
och till bra pris dessutom!”

GLENNS KVITTO

2 469,-

Dagens reflektioner

2012-01-04  10.02

Sida 1 av 1

Streckkod
Beskrivning

Antal

Belopp

7310794282005
Libresse Trosskydd C                                                            

1

22,95 kr

              
Lampskärm Edith Vit/                                                            

1

79,95 kr

7317662946649
Gammaldags Gurka                                                                

1

11,95 kr

7310794282005
Libresse Trosskydd C                                                            

1

22,95 kr

47223431082
Ljus Doft i glas 510                                                            

1

49,95 kr

47223431099
Ljus Doft i glas 510                                                            

1

49,95 kr

20015
Bärkasse plast                                                                  

4

4,00 kr

7314871991002
Fazer Havrekusar                                                                

1

19,95 kr

7330620630299
Kronljus Stearin 30p                                                            

1

69,95 kr

              
Dra-på-lakan 180x200                                                            

1

109,00 kr

7310090244585
Bob Klämflaska                                                                  

1

15,95 kr

7394464223451
Lady Mystique Blad 4                                                            

1

39,95 kr

7319478120107
Nivea Dagcreme Sensi                                                            

1

47,95 kr

7393481106044
Gunry Binda Ultra                                                               

6

59,70 kr

7310251625703
Mr Muscle wc-rent                                                               

2

23,90 kr

7317662945635
Rödbetor Skivade                                                                

1

11,95 kr

7317661711019
Björnekulla Lingon                                                              

1

27,95 kr

7391691030289
Ljus Block 7x14cm                                                               

4

59,80 kr

7350030498050
Hissgardin 120cm, Ti                                                            

1

99,00 kr

              
Duk 20cm, rund filt                                                             

1

6,95 kr

7350030498050
Hissgardin 120cm, Ti                                                            

1

99,00 kr

7350030496759
Hissgardin 120x120cm                                                            

1

99,00 kr

7331598590783
Skål Oval Keramik                                                               

2

33,90 kr

              
Foto Album Bokbundet                                                            

2

99,90 kr

              
Hobby Akrylfärg Set                                                             

1

19,95 kr

              
Bil Cars 2 Assorted                                                             

2

139,90 kr

7322440898720
Ladies long vest 211                                                            

1

39,95 kr

73116936
Miljonlott Ullared                                                              

2

40,00 kr

7322440776714
Flick Leggings 195904                                                           

3

74,85 kr

              
Flick Leggings Therm                                                            

2

59,90 kr

              
Dam Trosa Midi 2-p                                                              

2

59,90 kr

7322440915007
Flick Top & Trosa 2-                                                            

1

49,95 kr

7322440891073
Flick Trosa 2-pack 2                                                            

1

29,95 kr

7322440915014
Flick Hipster 2-pack                                                            

1

22,95 kr

              
Dam Socka 2-p 5528-1                                                            

1

16,95 kr

7322440919876
Flick Socka 2-pack 2                                                            

1

24,95 kr

              
Dam Socka 2-p 5528-1                                                            

1

16,95 kr

7322440916448
Baby pyjamas Mumin                                                              

1

79,95 kr

7322440907255
Baby pyjamas Alfons                                                             

1

69,95 kr

7322440880152
Baby body l/ä 90717c                                                            

1

34,95 kr

7322440908238
Baby body l/ä 213394                                                            

1

39,95 kr

7312460280391
Scrapbook kit                                                                   

1

49,95 kr

6419334095103
Golla Digi Popcorn T                                                            

1

69,95 kr

              
Fiberpennor 30p                                                                 

1

8,95 kr

5060053115347
Aquq Fleur Edt                                                                  

1

34,95 kr

7322440938471
Dam Socka 3-p djur+r                                                            

2

49,90 kr

7350028701902
SB 12 Munvatten                                                                 

3

179,85 kr

3600540924742
Garnier Nordic Essen                                                            

1

34,95 kr

3600540924667
Garnier Nordic Essen                                                            

1

34,95 kr

7391216000285
Gekås Fryspåsar 2L                                                              

2

11,90 kr

7391216000292
Gekås Fryspåsar 3L                                                              

2

11,90 kr

5000198257700
Sensodyne Whitening                                                             

1

19,95 kr

7310177665470
Gekås Bakplåtspapper                                                            

1

8,95 kr2 502,60 kr

CASH        
2 503,00 kr

Kvittonr: 32100517601    Kassör: 555            Kassanr: 32    Datum: 2011-12-05 Tid: 12:12

Kvitto kopia
cATARINAS KVITTO

2 502,-
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cATARINA & GLENNS TIpS  
TILL ANDRA SHOppARE: 

– Missa inte heminredning och hygienvarorna!

– Teknikavdelningen har bra kvalitet till bra pris. 

– Baby, barn och leksaker har ett jättebra  

   sortiment. Mycket billigare än på andra ställen.

– Använd dig av varuhuskartan så hittar du  

   snabbt och enkelt.
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H otellet som öppnar i mars 2013 har konferensmöjligheter och 115 
 specialutformade rum, anpassade efter shoppinggästernas behov.

För att passa de shoppande gästerna är varje rum lite större än ett normalt 
hotellrum, ungefär 25 kvadratmeter. De består av en sovdel med två fasta 
bäddar, samt ytterligare två nedfällbara sängar, och en lounge-del där tanken 
är att man ska kunna umgås, prova kläder och jämföra inköp. Rummen 

kommer vara utrustade med generösa  avställningsytor och stapelbara 
bord som kan bli stolar, samt  klädhängare och spegel. Dessutom  

kommer det finnas en mindre köksdel med kylskåp, för de som 
vill ta med mat.

– Det kommer vara flexibelt, avskalat och praktiskt, säger 
Gekås Ullareds VD Boris Lennerhov. Här ska kompisgänget 

eller familjen ha gott om plats för umgänge.

– I vanliga fall när man åker någonstans och bor  
på hotell så är ju inte  shoppingen i centrum, 

förklarar Boris Lennerhov. Du åker till 
London för att titta på fotboll eller 

Nästa vår slår vi upp portarna till ett helt 
nytt boendealternativ för våra kunder 
som vill stanna lite längre. I Ullareds första 
shopping hotell finns special anpassade rum 
med gångavstånd till  varuhuset.

Text Sofia Eriksson Foto Jesper Petersson

Nu bygger vi shoppinghotell!
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Foot of Africa
 Shiraz | Cabernet Sauvignon

Nr 2001
Foot of Africa
189:-
Shiraz | Cabernet Sauvignon 
Rött vin från Sydafrika 
3 liter box • Alkoholhalt 14%

DI Weekend 17/12 2010

FYND!
”Ett torrt, friskt vin från Western Cape med torr, 
mörkröd frukt, bra balans och inslag av mörka körsbär, 
björnbär, moreller, kryddor och vanilj”
Dina Viner Professional 145

Hälften av alla 
som drunknar har 

alkohol i blodet

ANNONS ANNONS

www.vinunic.seBli medlem i                                        Gå in på www.clubvinunic.se och klicka på »Bli medlem«.

30 juni gick premiär-
turen för Bryggeri-
bussen från Ullared 
till Carlsbergs bryggeri 
i Falkenberg. I höst 
fortsätter succén!
Text och foto:  
Helena Johansson

Om du vill förgylla din shopping-
helg med nya kunskaper och 
smaksensationer rekommen-
derar vi att du följer med på 
en tur med Bryggeribussen till 
Carlsbergs bryggeri i Falkenberg; 
biljett löser du i varuhusets kund-
tjänst eller i campingbutiken. 

BESÖKET INLEDS MED att en 
guide berättar om Falkenbergs 
bryggerihistoria, och om hur 
det går till att brygga öl. Därefter 
bjuds det på rundtur på bryggeri-
området, fullspäckad av spän-
nande fakta. Till sist kommer 
det som av många upplevs som 
utflyktens höjdpunkt: provsmak-
ning av olika sorters öl.

Bryggeribussen är en idé 
utvecklad av Karin Berntson på 
Smakkällan AB. Karin fungerar 
själv som guide på turerna med 
Bryggeribussen, hennes förhopp-
ning är att sprida kunskap kring 
och intresse för öl.

– Jag vill inspirera deltagarna att 
tänka på smaker på ett nytt sätt, 
säger Karin. Jag pratar mycket 
om hur olika smaker passar 
ihop, och hur man kan tänka 
när man vill kombinera mat och 
öl. Och om man inte vill dricka 
alkohol finns det andra alternativ. 
Carlsberg är inte bara öl, det är 
smaker.

PREMIÄRTUREN GICK 30 JUNI, 
och bussen har varit välfylld 
under hela sommarsäsongen. 
Under hösten kommer turen 

gå på lördagar.
– Lördagarna är vår största 

försäljningsdag under höstens 
högsäsong, berättar Gekås Ul-
lareds VD Boris Lennerhov. Då är 
det många som stannar över på 
vår stugby och camping, och jag 
tror att många av dem är intres-
serade av att hitta på något kul 
och göra något mer än att shoppa 
under sin helg i Ullared.

BRYGGERITURERNA HAR VARIT 
UPPSKATTADE, inte minst av 
shoppingtrötta män:

– Det här var jättekul! Jag blev 
tipsad av en kompis om att man 
kunde åka på ölprovning, jag 
nappade direkt. Det är kanon 
med den här typen av aktiviteter 
som avbrott i shoppandet, säger 
Krister Zangelin från Sala, en 
av dem som åkt med Bryggeri-
bussen i sommar.

Så, ta plats på Bryggeribussen 
och få dig nya, spännande smak-
upplevelser och ölkunskaper till 
livs. Välkommen ombord! ■

FAKTA – BRYGGERIBUSSEN
TIDER
Vecka 36-50: lördagar 16.15-19.15
PRIS
95 kr/person. I priset ingår resa, 
bryggerivisning och ölprovning.
Köp din biljett i varuhusets kund-
tjänst eller på campingen. Bussen 
avgår från Gekås Ullared Stugby 
& Camping (vid hållplats Shop-
pingbussen).
För att delta i ölprovningen måste 
man vara 18 år.

Märkesvaror 

Marknadsförs i Sverige av Valora Trade Sweden AB
Tel Konsumentkontakt 08-725 14 05 

1   ddni.allU .ndit adisvlah edne̊ats AROLAV 08-06-16   23.15.13

BRYGGERIBUSSEN 
FORTSÄTTER RULLA

Carlsberg
nästa!

Karin Johansson  
berättar 
om ölets historia.
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ANNONS
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musikal, och så shoppar du lite också, Eller så åker du till Turkiet för att 
sola och bada, och så shoppar du lite också. Men till Ullared åker du för 
att shoppa, och då måste hotellrummen vara 
anpassade efter det.

Plats för konferenser och stora sällskap
På hotellet kommer det finnas konferens
möjligheter för upp till 60 personer.

– Vi får många förfrågningar om konferens
möjligheter, oftast har vi haft svårt att lösa det, 
men vi vill kunna erbjuda en färdig paket 
lösning för dem som vill ha konferens i  
Ullared. Tänk dig en grupp arbetskamrater 
som ska åka iväg på konferens, är det då inte en 
rolig lösning att åka till Ullared och hinna med en  
halvdag  shopping också?, frågar Boris Lennerhov. 
Men man behöver naturligtvis inte åka till Ullared  
för att arbeta, varför inte kombinera släktkalaset 
eller möhippan med shopping?  

Hotellet är även tänkt att kunna anpassas efter behov. Foajé och konferens
del kan snabbt och enkelt förvandlas till biolokal eller lekrum för barn.

– Det finns inget spa eller något sådant som tar 
en massa plats, säger Boris Lennerhov. Och inga 
lyxsviter. I Gekås värld ska alla behandlas lika, 
alla våra gäster är VIPgäster.

Prisvärt boende
Vad det kommer att kosta att konferera eller 
bo på hotellet är inte fastställt ännu, men det 
 kommer vara så prisvärt det bara går.

– Vi räknar på det, berättar Boris Lennerhov. Vad 
tycker folk är prisvärt? Hur mycket kan det kosta 

i förhållande till vad det kostar att bo i stuga? Vilken beläggning vill vi nå? 
Man får vissa saker extra på hotellet – sänglinne och bevakad inomhus 

parkering till exempel, men huvudsyftet är ju att skapa trafik till  
Ullared, och då måste det vara ett prisvärt och bra boende.
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”Det kommer vara flexibelt, 
avskalat och praktiskt. Här ska 
kompisgänget eller familjen ha 
gott om plats för umgänge.” 

BORIS LENNERHOV, VD GEKÅS ULLARED

Nu bygger vi shoppinghotell!

Öppnar: Mars 2013

Antal rum: 115 stycken  
25 kvadratmeter stora rum

Bäddar: Alla rum är dubbel-
rum med två extra sängskåp

Plats: I Ullareds centrum

Övriga faciliteter: Inomhus-
parkering, konferens- 
möjligheter, frukostmatsal

Avstånd till varuhuset:  
250 meter

Pris: Ej fastställt, men vi  
lovar att det bli prisvärt

Hotellfakta

Ungefär så här kommer rummen att se ut

TV
Spegel

Pentry

Klädstång

Uppfällda 
sängar
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Upptäck 
solskensön
Bornholm 
i sommar!

Se livet från den danska sidan.
Börja med ett besök på www.visitdenmark.se 

Foto: Moa Gamlin
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Upptäck 
solskensön
Bornholm 
i sommar!

Se livet från den danska sidan.
Börja med ett besök på www.visitdenmark.se 

Foto: Moa Gamlin

Äntligen vår!

Utom hus lek

Text Katarina Larsson  Foto Marie Hidvi
Kläder Gekås, mössor privata

Våren är i antågande och det 
är dags att rusta för  härliga 
dagar fyllda med utomhus-
aktivitet för barnen.  På vår 
leksaks avdelning har vi 
bunkrat upp med en massa 
spännande prylar, allt från 
hopprep och såpbubblor till 
trehjulingar och sandlek saker. 
Välkomna att fynda!
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sandlek
Skottkärra och 
grävmaskin i 

slitstark metall 
som håller för 
lek och bus.

gatukonst
Skapa galna konstverk 
med asfalten som duk. 

Lite regn och blåst 
 suddar ut resultatet 

och sen kan man  
börja om igen!
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bäst i test
Småttingarnas första cykel från varumärket Kettler. Denna 
trehjuling med skjutstång och tippbart flak har bland annat 
fått utmärkelsen ”Bäst i test” i tidningen Vi föräldrar.

bobby cars
Denna fartfyllda plastbil 
har roat generationer 
av barn, och blir aldrig 
omodern. På vår leksaks-
avdelning har vi fyllt lagret 
med Bobby Cars i flera 
olika modeller inför den 
stundande våren.

Utom hus lek
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full fart
Skateboard, long-

board, kick bike och 
hjälm hittar ni på 
Hobby- & Fritids-

avdelningen på 
nedre plan.

Utom hus lek
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OUTLETBUTIKERNA I ULLARED
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ÖPPETTIDER: Mån-Fre 10.00-18.00, Lör 10.00-16.00, Sön 11.00-16.00
www.handelshusetullared.se

Erbjudanderna gäller så länge lagret räcker och tom 31/3-12

WWW.TOPHEAD.SE

REPARERAR, REPARERAR, 
VÅRDAR OCH VÅRDAR OCH 
GER GLANSGER GLANS

I ett enda 
moment!

-50%

-50%

-50%

OUTLET - minst

OUTLET - minst

OUTLET - minst

2 stk. seil 500 x 500 cm (utvendig)

1 stk. seil 100 x 500 cm (innvendig)

1 stk. seil 70 x 400 cm (innvendig)

39:-/st

Helly Hansen
T-shirt

(Ord. pris 179:-)

79:-
SUPERBUFFÈ

ENDAST 

Herr Boxer 

99:-/st

Dam 
Love all Hipster 

2 st 150:-

ÅRETS SEXLEKSAKÅRETS SEXLEKSAK
4 ÅR I RAD!4 ÅR I RAD!

We Vibe 3 är 
äntligen här!
Uppladdningsbar!Uppladdningsbar!
40 % starkare än 40 % starkare än 
sin föregångare!

TRÅDLÖS! ��������������������������������

����������

“VECKANS DVD”

10:-/st10:-/st

XTRA
BRA PRIS!
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OUTLETBUTIKERNA I ULLARED
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ÖPPETTIDER: Mån-Fre 10.00-18.00, Lör 10.00-16.00, Sön 11.00-16.00
www.handelshusetullared.se

Erbjudanderna gäller så länge lagret räcker och tom 31/3-12

WWW.TOPHEAD.SE

REPARERAR, REPARERAR, 
VÅRDAR OCH VÅRDAR OCH 
GER GLANSGER GLANS

I ett enda 
moment!

-50%

-50%

-50%

OUTLET - minst

OUTLET - minst

OUTLET - minst

2 stk. seil 500 x 500 cm (utvendig)

1 stk. seil 100 x 500 cm (innvendig)

1 stk. seil 70 x 400 cm (innvendig)

39:-/st

Helly Hansen
T-shirt

(Ord. pris 179:-)

79:-
SUPERBUFFÈ

ENDAST 

Herr Boxer 

99:-/st

Dam 
Love all Hipster 

2 st 150:-

ÅRETS SEXLEKSAKÅRETS SEXLEKSAK
4 ÅR I RAD!4 ÅR I RAD!

We Vibe 3 är 
äntligen här!
Uppladdningsbar!Uppladdningsbar!
40 % starkare än 40 % starkare än 
sin föregångare!

TRÅDLÖS! ��������������������������������

����������

“VECKANS DVD”

10:-/st10:-/st

XTRA
BRA PRIS!

ANNONS
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Du har väl inte missat att du kan äta lunch, ta en fika och klippa  
dig på plats i varuhuset? Här är din guide till plan 2 & 3 (varuhuskarta 
hittar du på näst sista sidan i tidningen). 

Foto Jesper petersson

Vid takkub I10  
tar du rulltrappan 

upp till kundvagns
parkeringen 

I10

Plan 2 & 3 
– så funkar det!

Uppgången till våra övre våningar hittar du på Leksaksavdelningen, vid takkub I10. Där tar du kund- 
vagnen med dig på rullbandet till plan 2. För rullstolsburna och barnvagnar finns det hiss att tillgå.  

På plan 2 hittar du vår stora kundvagnsparkering. Därifrån tar du rulltrappan ytterligare en våning  
upp till restaurang, kaffebar, frisör och mycket annat. Välkommen upp!
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plan 2

lämna tillbaka 
det du inte vill ha 
Ångrar du någon av de varor du plockat 
på dig? På plan 2 har vi en stor ångra-
hylla för de varor du inte längre vill ha. 
Hyllorna är indelade i kategorier efter 
våra avdelningar, så att du enkelt ser var 
du ska lägga de olika varorna.

parkera din kundvagn
Den stora kundvagnsparkeringen på plan 2 har plats 
för 500 kundvagnar. Med hjälp av de numrerade 
parkerings platserna och din kundvagns ID-nummer 
hittar du enkelt tillbaka till din vagn. Kom ihåg att 
 anteckna ditt kundvagns-ID!

Behöver du en extra kundvagn? I anslutning till 
 kundvagnsparkeringen kan du hämta en extra vagn 
eller korg för dina fynd.

Ta rulltrappan 
upp till 

plan 2 & 3
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plan 3

luncha i restaurangen 
Blir du hungrig av allt shoppande är du välkommen upp  
till vår  restaurang på tredje plan, där vi serverar husmanskost  
till bra priser. Vi har både varma och kalla rätter att välja på,  
och givetvis har vi även vegetariska, laktos- och glutenfria  
alternativ. Dryck ingår i alla rätter och sallad, smör, bröd, kaffe  
och dessert finns att köpa till bra priser. Vi har även tillstånd  
att servera öl och vin.

smidigt kösystem 
I restaurangen har vi ett kösystem  
som delar upp sig i två köer för snabbare 
 servering. Även om kön ibland kan se lång 
ut så brukar det gå snabbt att få sin mat. 
När du hämtat din mat tar du brickan med 
dig till kassan där du betalar. Vill du slippa 
bära – använd våra smarta brickvagnar 
med plats för upp till tre brickor.

50    Ulla  nr 1  |  2012

  

Luncha, fika och varva ner
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RESTAURANGENS  
öppETTIDER: 
Måndag - Fredag     11 – 18
Lördagar t.o.m. augusti   10 – 16
Lördagar fr.o.m. september   10 – 19
Söndagar t.o.m. juni   10 – 16
Söndagar fr.o.m. juli   10 – 17
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fikatajm 
Ta en välbehövlig shoppingpaus  
och fyll på energireserverna i vår 
kaffebar.  Här kan du välja bland  
kaffe i olika former, mumsiga 
 bakverk och matiga mackor.

sänkta priser! 
I och med att restaurangmomsen sänktes  
från 25% till 12% vid årsskiftet har vi sänkt  
våra priser i Restaurangen  och Kaffebaren  
med  motsvarande procent.
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MENY 2012 
 

Varma rätter inkl. dricka 
 

Gekås köttbullar med gräddsås,  
kokt potatis och lingon 41 kr 

Ugnsbakad lax med romsås,  
kokt potatis och ärter 59 kr

Kycklingspett med BBQ-sås  
och grillgrönsaker serveras med  

klyftpotatis 52 kr 

Fläskschnitzel med bearnaisesås  
och grillgrönsaker serveras med  

pommes frites 52 kr 

Pasta med köttfärssås 41 kr 

Taco med quornfärs, sallad, salsa  
chunky och guacamole 36 kr

 
Kalla rätter inkl. dricka 

 
Kycklingsallad med  

vetekornspilaff 51 kr 
 

Räksallad med ägg och  
dillmajonnäs 59 kr

 
Barnrätter inkl. dricka 

Gekås köttbullar med gräddsås,  
kokt potatis och lingon,  

glasspinne till efterrätt 19 kr 

Pasta med köttfärssås,  
glasspinne till efterrätt 19 kr
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kul för barnen
I anslutning till Restaurangen finns en filmhörna för 
barnen där vi visar populära barnfilmer hela dagarna. 
Filmrummet har glasväggar, så att man enkelt kan hålla 
uppsikt över barnen.

Mellan Restaurangen och Kaffebaren hittar man en 
imponerande LEGO-miniatyr av Gekås Ullared, ett 
fascinerande bygge att beskåda, för både barnen och 
deras föräldrar.
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En oas för stora och små

plan 3
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passa på att klippa dig 
Frisörsalongen Hår & Häpna erbjuder 
allt från klippning, färgning och toning 
till festuppsättningar. De tar emot såväl 
tidsbokningar som drop in-kunder.

amnings- och skötrum
För dig som shoppar med din baby finns det 
amnings- och skötrum på vårt tredje plan. I 
amnings rummet kan du i lugn och ro slå dig 
ner i bekväma, avskilda fåtöljer och mata ditt 
barn. Här finns även en mikro för dig som vill 
värma välling eller ersättning. Intill amnings-
rummet hittar du skötrummet som är utrustat 
med flera skötbord, varav ett är höj- och sänkbart.

RöKpAUS? 
På plan 3 har du som 
är röksugen tillgång till 
 rökbalkong.
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ANNONS

Kombinera resan till Ullared med 
en helg i Falkenberg!

Då får ni bo i våra härliga rum, äta en god middag och njuta av 
en underbar frukost samtidigt som ni kan blicka ut över Ätrans 
forsande vatten. Ni kan också passa på att utforska Falkenberg 

och göra något annat kul.

Pris från 770:-/person i dubbelrum. 
Vill ni bara ha rum och frukost är priset från 575:-/person.

Vill ni veta mer gå in på www.grandhotelfalkenberg.se 
eller ring 0346-144 50.

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

Alltid Svenssonspriser!

Vi har fullt sortiment av
Webertillbehör och grillar.

G
äller så långt lagret räcker. V

i reserverar oss för eventuella tryckfel och prisförändringar!

O
nkel

395:-
Svenssonspris

Onsala
Bord + 2 stolar

5.995:-
Svenssonspris

Singapore
utegrupp

Besök vår shop-i-shopen!



Ulla  nr 1  |  2012   55    

I och med lanseringen av det nya Shopping-
kortet kunde vi äntligen erbjuda våra kunder 
en ny och mycket efterfrågad sparfunktion 

på kortet. Möjligheten att både kunna spara 
och låna pengar på samma kort visade sig vara  
populärt. Sedan i oktober har över 
6000 nya kunder  hunnit skaffa 
vårt nydesignade MasterCard. 
Lika många kunder beslut- 
ade sig för att byta ut sitt  
Ullaredkort mot  
Shoppingkortet. Det 
stod snabbt klart för oss 
vilken av de fem olika 
kortfärgerna som skulle 
bli den stora favoriten. 
Över hälften av alla våra 
nya kortkunder valde det  
rosa kortet. Otippat och kul!   

Under hela 2012 kommer vi fortsätta att fira 
det nya kortet genom att bjuda alla nya kort-
kunder på första årsavgiften.  Det gäller även 

alla de kunder som vill byta ut sitt  nuvarande 
Ullaredkort mot Shopping kortet. Med 
Shopping kortet slipper du aviavgiften som  
är kopplad till Ullaredkortet, vilket  gynnar  
dig som använder kortet flitigt. Annars är 
grundfunktionerna i stort sett de samma.

Som Shoppingkortskund får du en 
prenumeration på tidningen Ulla, 

1% bonus på alla dina inköp, 
dessutom får du ta del av olika 
erbjudanden  från oss och våra 
samarbetspartners.  

På sidan 60-61 kan du läsa mer 
om de erbjudanden vi har just 

nu. Naturligtvis gäller de också  
dig som har  Ullaredkortet.

Du kan ansöka om kortet på plats i  varu huset,    
på vår camping och på www.gekas.se. På vår 
hemsida hittar du mer information om kortet.

2011 lanserade vi vårt 
uppdaterade MasterCard – 
Shoppingkortet. Shopping
kortet är en utveckling av 
vårt tidigare Ullaredkort. 
Det finns i olika färger och 
är laddat med förmåner  
som gör din shopping 
enklare.  Det går även  
att spara pengar på det  
nya kortet. 
 

Text Monica Klingborg  
Foto Marie Hidvi

Vi bjuder  

på första  

årsavgiften!

Gäller 2012.

Nya Shoppingkortet 
är här för att stanna! 

Vilken färg är du?
gul blå rosa turkos eller svart? 

54%

7%
8%

15%

12%

Så här har våra 
kortkunder valt färg!
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Upptäck vår hemsida www.gekas.se
På vår hemsida finns massor av 
 spännande information att hitta. Här 
guidar vi dig till några av guldkornen.

Ansök om 
Shoppingkortet
Du som inte redan har vårt 
 fyndsmarta MasterCard kan 
enkelt ansöka på hemsidan.

Läs mer
Om du är nyfiken på Gekås 

Ullared och vill veta mer om oss 
så är fliken ”Företaget” något för 

dig. Här kan du läsa om  företagets 
historia och hitta roliga siffror och 
 annan spännande fakta. Det är 
även här vi samlat våra nyheter 

och pressklipp.

Håll dig 
uppdaterad

På vår Facebooksida berättar  
vi när det händer spännande  
saker i  varu huset. Gilla oss på 

 www.facebook.com/ 
gekasullared.

Boka stuga
Fliken ”Bo” innehåller allt du 
behöver veta när du ska bo på 

vår stugby och camping. 
Här kan du boka stuga 

direkt över nätet.

Köp 
 presentkort

Under fliken ”Shoppa!” 
kan du enkelt beställa 
presentkort med valfri 

summa. Perfekt 
present!
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Upptäck vår hemsida www.gekas.se

Tipsa
Du kan enkelt dela med dig 
till dina vänner via mail och 
sociala medier genom  
att klicka på ikonerna.

Kolla menyn
Nyfiken på vad som serveras i vår 
 restaurang? Längst ned på startsidan hittar 
du en direktlänk till restaurangmenyn.

Läs 
Ulla online

Under fliken Ulla kan  
du läsa både det senaste  

och äldre nummer av  
vår  kundtidning.

Sök
Med hjälp 

av vår smarta 
sökruta  hittar du 

snabbt rätt på 
sidan.

Kolla in 
våra varor

Vår blogg uppdateras 
flera gånger om dagen med 

 nyheter ur  sortimentet. 
 Perfekt när du vill få inspira-

tion inför Gekåsbesöket.

Bli UllaREDO
Klicka på fliken ”Shoppa!” 
och läs på inför ditt besök. 

Här hittar du allt från 
 öppettider till tips för 

den som  shoppar 
med småbarn.
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NR 2 • 2011 | FYNDSMART SHOPPINGGLÄDJE!

  

SHOPPING

BAKOM  
KULISSERNA

WEEKEND

SOMMARMODESAFARI
med tjejgänget!

Följ några av människorna som gör  

ditt besök i varuhuset till en upplevelse!Bunkra upp inför bilsemestern!  Köp Ullared-lotten!
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Avgångar under våren 2012 
19/3, 16/4, 14/5, 4/6 
Upphämtning i: Karlskoga- Degerfors- Moo- Rudskoga 
 
  För bokning ring Jacobssons Busstrafik 
  Kontorstid 8-16, Tel: 0586-41090 
  www.jacobssonsbuss.com 

Välkomna till vackra
Björnhult, Falkenberg
Samla ihop gänget och kom till oss, här är det lätt att 
ta sig runt, inga höjder, det är vind och vatten som 
står för svårigheterna. Vid erläggande av ordinarie 
greenfee på 18-hålsbanan så ingår dagens lunch! 

(Klipp ut och lämna annonsen eller uppge ”ULLA” när ni bokar)

Välkommen att kontakta oss så skräddarsyr
vi en golfupplevelse för er.

www.bjornhultsgk.se | 0707-19 08 90 och 0346-71 44 30

Björnhult_Annons_Ulla.indd   1 2011-12-20   11.27

“ Det kostar inte skjortan 
   att bo på Falkberget “

Varmt välkommen till
Huvudstaden på Västkusten

Falkberget Hotel Apartments
Motellvägen 3, Falkenberg

0346 - 71 18 80
Falkberget.se

UL-1201-Falkberget-Annons-188x57.indd   1 2012-01-08   23:44

Harrys_188x57mm_Layout 1  2012-01-04  13.56  Sida 1

ANNONS

Bussresor till Ullared
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Varbergs KurortTel: 0340-62 98 00www.varbergskurort.se
Varbergs KallbadhusTel: 0340-173 96www.kallbadhuset.se

Falkenberg Strandbad 
(Spa-avdelningen öppnar 
i april 2012)Tel: 0346-71 49 00www.strandbaden.se

Hotel TylösandTel: 035-305 00www.tylosand.se

Några exempel på  andra spa-anläggningar 
i närheten

DESTINATIONSpÄRLOR

Aktivera 
  dina sinnen 

Österländsk harmoni 

ps. Avkopplingen finns närmare än du tror! Missa inte Gekås eget 
 spa-alternativ: På vår camping kan du hyra en vedeldad badtunna och 
bastu för 800:- (max 8 pers). Tunnorna är populära, så boka i god tid! 
Läs mer på www.gekas.se/spa. 

TUrISTInforMaTIon 
VARBERG 
www.marknadvarberg.se 
FALKENBERG 
www.visitfalkenberg.se 
HALMSTAD 
www.destinationhalmstad.se 
SVENJUNGA 
www.sjuharadsturism.se/svenljunga 
SMåLAND 
www.visitsmaland.se

Precis vid torget i Varberg, högst upp på Varbergs 
Stadshotell, ligger Asia Spa. Inredning och behand-
lingar är inspirerade av österländsk filosofi om 
harmoni och hälsa. Det finns många aktiviteter och 
behandlingar  att välja mellan, och dessutom en mas-
sagepool  med  panoramautsikt över staden. 

Du kan välja mellan endags- och övernattningspaket.

Tel: 0340-69 01 00 
Adress: Kungsgatan 24-26, Varberg.  
(34 km från Ullared)
www.varbergsstadshotell.com

I Tvååker, 16 km öster om Varberg, 
 hittar du Ästad Gård. Här kan du njuta 
av Sinnenas spa, en lantlig idyll och 
 spa-upplevelse i ett.

Sinnenas spa har unika bastumiljöer, 
bland annat en undervattensbastu som 
måste provas! Du kan också doppa dig 
i källvattensjöar, och få behandlingar för 
både kropp och ansikte. 

Ästad Gård erbjuder både dags- och 
weekendpaket.

Tel: 0340-460 61
Adress: Ästad Gård, Tvååker 
(16 km från Ullared)
www.astadgard.se
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ULLARED

GöTEBORG

ULLARED

VARBERG

FALKENBERG

HALMSTAD

HALLANDS LÄN

VÄSTRA GÖTALANDS LÄN

JÖNKÖPINGS LÄN

BORÅS JöNKöPING

E20

E4Avkopplande spa
Efter en lång dag av shopping på Gekås Ullared kan ett spabesök 
bli en skön motpol. I och runt Ullared finns många olika alternativ 
för den som vill koppla av och ta hand om kropp och själ. 
Här presenterar vi några spa-pärlor i närheten.
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ERBJUDANDEN FöR DIG MED SHOppINGKORTET OcH ULLAREDKORTET

Revyrabatt med kortet!
Vad har bristen på smör, Håkan Juholt, one piece-modet, SAAB, 
Victoria och carema gemensamt? Jo, alla är de på ett eller annat  
sätt med i vinterns Falkenbergsrevy som i år heter ”Svängigt värre”. 
 Revyn hade en kritikerrosad premiär på Trettondagsafton. Nu har  
du som kortkund möjlighet att se den till specialpris.

Det visar ju också alla bra recensioner vi  
har fått i t ex Göteborgs-Posten, Sveriges 
Radio Halland och Borås Tidning,  
avslutar han. 

Läs mer på www.falkenbergsrevyn.se

I Falkenberg, 30 km väster om Ullared, 
spelas nu landets publikmässigt största 
 nyårsrevy som marknadsförs under 
begreppet  ”Hela Sveriges nyårsrevy!”. Sedan 
några år sänds årligen revyn på SVT och 
hade senast över en miljon tittare. Nyårs-
revyn spelas på Falkenbergs Stadsteater 
fram till och med mars. Intresset inför 
vinterns revy är rekordstort och förra årets 
publik rekord på 26 000 är i fara.

Producenten Magnus Wernersson är nöjd 
med årets uppsättning.
- Jag tror aldrig jag varit med om ett år med 
så många stora händelser som hela tiden 
svängt fram och tillbaka. Jag tänker själv-
klart på SAAB-affären men också på  
Carema och Berlusconi för att inte tala om 
Håkan Juholt. Jag kan lova att årets revy är 
både elakare och roligare än på länge. 

Revyerbjudande till 
alla kortkunder! 

Bokningen görs på tel. 0346170 49  eller 
maila till biljettbokning@falkenbergsrevyn.se. 
För att få erbjudandet boka med ditt Shopp
ingkort eller Ullaredkort. Uppge kortets f yra 
första siffror när ni bokar biljetterna.

rabatten gäller till 
följande föreställningar:
Fredag 24/2  kl. 15.30 & kl. 19 
Söndag  26/2  kl. 14.30 & kl. 18  
Fredag   2/3    kl. 15.30 & kl. 19
Söndag 4/3    kl. 14.30 & kl. 18  
Fredag  9/3     kl. 15.30 & kl. 19 
Söndag 11/3   kl. 14.30 & kl. 19 
Fredag  16/3   kl. 19 
Söndag  18/3   kl. 14.30
Fredag   23/3  kl. 19

65:- 
i rabatt per biljett  

” TOppBETYG! LANDETS  
BÄSTA NYåRSREVY.”

KJELL-ÅKE DAHLIN, BORÅS TIDNING

”SANSLöST  
UNDERHåLLANDE REVY.”

MARIANNE HOLM, HALLANDS NyHETER

HELA SVERIGES NyÅRSREVy!
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SPARA UPP TILL 859:-

Bertrams Hotel Guldsmeden är en härlig hotelloas på trendiga 
 Vesterbrogade i Köpenhamn. Se fram emot ett miljövänligt och 
intimt boende i vackra rum som alla är inredda i balinesisk-
inspirerad stil. Hotellet ligger ca. en kvarts promenad från Tivoli 
och Strøget. 

Hos DTF travel bokar du även färja till bästa pris. T. ex: Scandlines
Helsingborg - Helsingör t/r från 333 kr/pers. vid bil + 2 pers.

Ankomst 2012: Februari - augusti. 

Bertrams Hotel Guldsmeden är en fristad för vuxna 
(gäster ska vara 18 år eller äldre). 

9999:
per person i dubbelrum

•	 2 övernattningar
•	 2 ekologiska frukostbufféer
•	 Välkomstdrink

Boutiquehotell i Köpenhamn Bertrams Hotel Guldsmeden

Här bor ni perfekt, mitt i den gamla hansastaden Wismar som 
en gång var svensk. Den tyska östersjökusten vid Wismar bjuder 
på massor av härliga stränder och fascinerande sevärdheter, bl.a. 
i Lübeck och Rostock (60 km). Glöm inte att ta en promenad i 
Wismars vackra stadskärna från medeltiden.

Hos DTF travel bokar du även färja till bästa pris. T. ex: Scandlines
Trelleborg - Rostock t/r från 1.150 kr/pers. vid bil + 2 pers.

Ankomst 2012: Januari - maj. 

Bra barnrabatter: 1 barn t.o.m. 8 år gratis i föräldrars säng. 
2 barn t.o.m. 13 år 849:- per barn i egen säng. 

1.499:
per person i dubbelrum

SpARA Upp TILL 561:-

SpARA Upp TILL 859:-

•	 3 övernattningar 
•	 3 frukostbufféer
•	 3 tvårätters middagar/bufféer

Hansastaden Wismar Steigenberger Stadt Hamburg, Tyskland

Østergaards Hotel i Herning är en trevlig och inte minst 
barnvänlig  utgångspunkt under er Danmarkssemester.  
I Herning finns bl.a. nöjescentret Baboon City och till det  
subtropiska vattenlandet i Ikast är det 11 km. Passa också på  
att besöka LEGOLAND® Billund eller  Lalandia i Billund (60 km). 

Hos DTF travel bokar du även färja med Stena Line och 
Scandlines till bästa pris!

Ankomst 2012: Juni - augusti.

Bra barnrabatter: 1 barn t.o.m. 8 år gratis i föräldrars säng. 
2 barn t.o.m. 13 år 849:- per barn i egen säng.

1.499:
per person i dubbelrum

SpARA Upp TILL 421:-

©2011 The LEGO Group

•	 5 övernattningar 
•	 5 frukostbufféer
•	 Nära LEGOLAND®

Familjevänligt i Danmark Østergaards Hotel, Herning

Även 
3 nätter 

899:- 

Boka nu på www.dtf-travel.se eller 040 303001
Uppge eller fyll i annonskod vid bokning - den är de fyra första siffrorna 
på ditt Ullared- eller Shoppingkort.
Sparpris i förhållande till hotellets vägledande pris. Med reservation för utsålda datum och tryckfel. Expeditionsavgift max. 99 kr. 
Se villkor på www.dtf-travel.se. Ångerförsäkring, boka av utan anledning - från 89 kr.

Minisemester till specialpris
Ibland kan en vistelse på hotell vara nog för att ladda batterierna för lång tid framåt. 
Tillsammans med DTF travel kan vi nu erbjuda våra kortkunder hotellpaket till extra 
fyndsmarta priser. För fler erbjudanden, se www.gekas.se/dtf-travel.
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Gäller endast på Burger King Ullared. Går ej att kombineras med andra erbjudanden.

ULLAREDSMÅLET
BIG KING™ MEAL inkl. stor dryck,

stor KING FRIES™ och valfri dippsås

ANNONS
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kryssa och Vinn
Lös korsordet och skicka in meningen i de färgade rutorna 
till oss så är du med i utlottningen av Ullaredlotter.
1:A pRIS: 10 ST ULLAREDLOTTER à 20 KR

2-10:E pRIS: 5 ST ULLAREDLOTTER à 20 KR

ADRESS Ulla, Gekås Ullared, Box 34, 310 60 Ullared E-post: ullakryss@gekas.se  
Märk vykortet eller e-posten ”Korsordet 1/12”
Ditt svar vill vi ha senast 31 mars 2012. LYcKA TILL!
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KONTROLLNUMMER

Läs mer på baksidan.

Vinn GULD på din nitlott!

SKRAPAS

EJ
SKRAPAS

EJ

Tre lika ger vinst för motsvarande värde.

20:-

VINST INLÖSES

SENAST 1 MARS 2012.VINST INLÖSES

SENAST 1 MARS 2013.

Allt överskott går

till IOGT-NTO.

20:-

Tre lika ger vinst för motsvarande värde.

KONTROLLNUMMER

Läs mer på baksidan.

Vinn GULD på din nitlott!

SKRAPAS

EJ
SKRAPAS

EJ

Tre lika ger vinst för motsvarande värde.

20:-

VINST INLÖSES

SENAST 1 MARS 2012.VINST INLÖSES

SENAST 1 MARS 2013.

Allt överskott går

till IOGT-NTO.

20:-

Tre lika ger vinst för motsvarande värde.

KONTROLLNUMMER

Läs mer på baksidan.

Vinn GULD på din nitlott!SKRAPAS
EJ

SKRAPAS
EJ

Tre lika ger vinst för motsvarande värde.

20:-

VINST INLÖSESSENAST 1 MARS 2012.

VINST INLÖSESSENAST 1 MARS 2013.

Allt överskott gårtill IOGT-NTO.

20:-

Tre lika ger vinst för motsvarande värde.

KONTROLLNUMMER

Läs mer på baksidan.

Vinn GULD på din nitlott!

SKRAPASEJ

SKRAPASEJ

Tre lika ger vinst för motsvarande värde.

20:-

VINST INLÖSES

SENAST 1 MARS 2012.

VINST INLÖSES

SENAST 1 MARS 2013.

Allt överskott går

till IOGT-NTO.

20:-

Tre lika ger vinst för motsvarande värde.

KONTROLLNUMMER

ullaKRySSET 
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När har Gekås öppet? Hur hittar jag dit och var kan jag bo? 
Här hittar du information om varuhuset och övernatt-
ningsmöjligheter som kan underlätta förberedelserna och 
öka shoppingupplevelsen. Välkommen till Gekås Ullared!

öppettider:
Måndag–fredag  8–20

lördag  7–17

lördag (fr o m september) 7–20

söndag 8–17

söndag (fr o m juli) 8–18

Stängda dagar 2012  

Midsommardagen 23/6 stängt

Öppet övriga helgdagar 

Långfredagen 6/4 8–17

Påskafton 7/4 7–17

Påskdagen 8/4 8–17

Annandag påsk 9/4 8–17

Valborgsmässoafton 30/4  8–20

Första maj 8–17

Kristi himmelfärdsdag 17/5 8–17

Klämfredagen 18/5 8–20

Pingstafton 26/5 7–17

Pingstdagen 27/5 8–17

Sveriges nationaldag 6/6 8–17

Midsommarafton 22/6 8–16

153

1 2 3 4

kontakta Varuhuset
Vi hjälper dig som har frågor rörande Gekås Ullared. 
Vi tar emot ris, ros och tips och hanterar ärenden 
som känns viktiga för dig som kund och gäst. Ingen 
fråga är för stor eller för liten. 

Vår reception och växel är bemannad kl 7.00–18.00. 
Röda dagar är reception och växel stängd.  
Du kan även skicka ditt ärende till oss via e-post,  
brev eller fax. 

Observera att vi inte har möjlighet att besvara frågor 
kring vårt sortiment eller ge prisuppgifter.

Gekås Ullared AB
Besöksadress: Danska vägen 13
Box 34
S-310 60 Ullared
kundservice@gekas.se

Telefon (receptionen) 0346-375 00
Fax: 0346-301 38
Orgnr: 556399-0877

kundtjänst & Varubyte 
Du hittar vår Kundtjänst en bit in i varuhuset på 
 vänster sida. Här kan du få svar på alla dina frågor 
som rör din vistelse i butiken. I vår Kundtjänst kan 
du även ansöka om Shoppingkortet och köpa 
 presentkort.  

Precis vid entrén på höger sida hittar du vår service-
personal på Varubyte. Du kan även nå Varubyte efter 
utgångskassorna. Behöver du byta eller reklamera en 
vara så är det hit du ska ta dig.

byten och returer
I VARUHUSET 30 dagars öppet köp mot upp-
visande av kassakvitto och varan i obruten förpack-
ning. Bad-och underkläder bytes ej. cD- och DVD-
skivor bytes med obruten plombering. Tänk på att 
kassakvittot även gäller som garantibevis.

RETUR pER pOST Skicka tillbaka varan med  
originalkvitto eller kopia. Pengar erhålles via  angivet 
 kontonummer eller tillgodokvitto. Glöm inte 
 clearingnummer, telefonnummer och e-postadress. 
30 dagars öppet köp.

Vi har inte längre möjlighet att byta varor  
per post, med undantag för varor med  
reklamationsrätt.

REKLAMATION Skicka tillbaka varan med original-
kvitto eller kopia. Gekås Ullared ersätter utlägg för 
frakt i efterhand via angivet kontonummer eller 
tillgodokvitto.

FRåGOR Varubyte svarar på frågor och  hjälper till 
om du vill byta en vara eller reklamera ett köp. 
Telefon: 0346-375 00 
E-post: kundservice@gekas.se

HEMSÄNDNING Vi hjälper dig med hemsändning 
av varor som du handlat i varuhuset. Sedan årsskiftet 
har vi ändrade rutiner:

Betala för dina varor i utgångskassorna och meddela 
kassörskan att du önskar hemsändning, så hjälper 
vår personal dig. Dina varor packas och skickas med 
Posten. Frakten betalas mot postförskott.

boende
Gekås Ullared Stugby & camping
Besöksadress: Ulla Smidjes väg 20
Box 34
S-310 60 Ullared

Telefon: 0346-375 01 alt. +46 346 375 01
Fax: 0346-375 49 alt +46 346 375 49
E-post: gkcamping@gekas.se

Organisationsnummer: 556603-3931

Observera att det INTE går att boka boende 
per epost.

hitta hit!
Under fliken Destination Ullared på vår hemsida  
kan du hitta vägbeskrivning till oss och kartor  
över  Ullared, www.gekas.se/vag-beskrivning.

gekåsINFO

Shoppingbussen 
börjar gå i slutet 

av april



PLAN 1
■ BArNkLäDer
Pojk- & Flickkläder
Babykläder
Ytterkläder
Underkläder
■ DAmkLäDer
Dammode
Mammakläder
Stora storlekar
Ytterkläder
Underkläder
■ HerrkLäDer
Herrmode
Arbetskläder
Stora storlekar
Ytterkläder
Underkläder
■ kroPPsvÅrD 
Tvål & Dusch

Munvård
Schampo & Balsam
Hårstyling
Hygienartiklar
■ kosmetIk 
Doft
Smink
Hudcremé
Hårfärgning
Bijouterier
■ reNgörINg 
Tvättmedel
Diskmedel
Städ & Puts
■ väskor 
Resväskor
Handväskor
Sportväskor
Plånböcker
Necessärer

■ LeksAker
Dockor
Leksaksbilar
Spel
Måla & Rita
Barnböcker
■ BABytILLBeHör 
Barnvagnar
Babyartiklar
Babyhygien
Babysängkläder
■ tILL Hemmet 
Husgeråd
Glas & Porslin
Förvaring
Krukor
Engångsartiklar
Ljus & Servetter
Ramar & Tavlor
Kontoret

■ BeLysNINg 
Innebelysning
Utebelysning
Lampskärmar
Elmaterial
Glödlampor & Halogen
■ HemtextIL
Sängkläder
Kuddar & Täcken
Gardiner
Dukar
Handdukar
Mattor
Duschdraperier
■ LIvsmeDeL
Bröd
Konserver
Charkvaror
Kakor & Kex
Hälsokost
Godis

Snacks
Drycker
■ meDIA 
TV & DVD
Stereo & Radio
Film
Musik & Ljudböcker
Böcker
TV- & PC-spel
Datortillbehör
Telefoner
Mobiltillbehör
Klockor
Foto
■ Hem-eL 
Hushållsmaskiner
Hår- & Kroppsvård
■ servIce
Kundtjänst
Varubyte
Toaletter

Internetcafé
Rullband/trappa
Skötrum
Röda fiket

PLAN 2
kuNDvAgNs- 
PArkerINg

PLAN 3
restAurANg
kAffeBAr
toALetter
skötrum
AmNINgsrum
BArNvAgNs- 
PArkerINg
fILmHörNA
frIsör
rökrutA 

NeDre PLAN
■ HoBBy & frItID
Verktyg
Färg
Elartiklar
Biltillbehör
Cykeltillbehör
Sport
Fiske
Trädgård
■ HusDjur  
& HästsPort 
Djurmat
Djurtillbehör
Ridkläder
Täcken & Schabrak
Bett & Grimmor
Säkerhet & Skydd
Vitaminer & Mineraler

PLAN 2

PLAN 1

P
KUNDVAGNSPARKERING

NEDRE PLAN

HÄSTSPORT

HUSDJUR

HOBBY & FRITID

LIVSMEDEL

HEM-EL

MEDIA

LEKSAKER

DAMKLÄDER

RÖDA FIKET

BARNKLÄDER

HERRKLÄDER

BABYTILLBEHÖR

KOSMETIK VÄSKOR

RENGÖRING

KROPPSVÅRD HEMTEXTIL

BELYSNING

TILL HEMMET

PROVRUM
DAM/BARN

PROVRUM
HERR/BARN

KUNDTJÄNST

SÄSONGSVAROR

INGÅNG UTGÅNG

UTGÅNGSKASSOR

VARUBYTE

PLAN 3

KAFFEBAR

RESTAURANG

HÅR &
HÄPNA

AMNINGSRUM

FILM
HÖRNA

SKÖTRUM

RULLTRAPPOR
OCH HISS FRÅN 

PLAN 1 TILL 
PLAN 2 OCH 3
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lotten
i utgångskassan  

eller Spelbutiken.



Din svåraste uppgift 
blir att välja färg.

Vi bjuder 
på första 

årsavgiften!
Värde 150kr. Gäller under 2012.

Det ska vara enkelt att shoppa. Och roligt. Därför har vi nu lanserat 
Shoppingkortet. Med ditt Shoppingkort kan du både spara och 
låna pengar och du väljer själv hur du vill betala av din inköp. 

Kortet gäller inte bara på Gekås Ullared utan överallt i hela 
 världen, där man kan betala med MasterCard. 

Du får bonus på alla dina inköp och med kortet kommer en rad 
fina förmåner. Du får t ex tidningen Ulla fyra gånger om året, 
direkt hem i brevlådan – bara för dig med Shoppingkortet. 

Fyll i din ansökan redan idag. Det är enkelt. Din svåraste uppgift 
blir att välja färg.

Mer information och ansökan finns på gekas.se/shoppingkortet.
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ny form ULLARED
DANSKA VÄGEN 8 (V/GEKÅS INGÅNG )
TELEFON 0346 -38 112
Ö P P E T T I D E R : MANDAG - F R EDAG 10 . 0 0 - 19 . 0 0 .
LÖ RDAG 10 . 0 0 - 17 . 0 0 . SÖNDAG 11 . 0 0 - 17 . 0 0

Vinter Jacka dam och herr
100% vattentät och andas.
Rek. pris 849,95 Endast49995

Soft Pant skidbyxor dam och herr
100% vattentät och andas.
Rek. pris 599,95 Endast39995

Dubliner Rainset dam och herr
100% vattentät och andas.
Rek. pris 1.449,95 Endast79995

Damgummi stövlar
100% vattentät.
Rek. pris 1.099,95 Endast69995

Barn regnset
100% vattentät.
Rek. pris 499,95 Endast24995

Tillgänglig i Mars

ny form är en butikskedja som säljer

Sport- ochfritidskonfektion
av kändamärken somAdidas, Nike och Helly Hansen till
billiga priser. Utöver dessamärkesvaror så säljer vi egna
märken somNANOK och JUST, varorna producerar vi själva
i FjärranÖstern och säljer till ännu billigare priser.

ANNONS
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ANNONS ANNONS

Prisexempel
En timmes leverans

Implex (Friform-teknik) fr 1995:-

Progressiva glasögon fr 1495:-

Bifokala glasögon fr 995:-

Enkelslipade glasögon fr 495:-

Synundersökning alltid 0:-

Alla priser är inkl. synundersökning, 

båge, glas och fodral.

Boka tid för kostnadsfri synundersökning 

på vår hemsida glasogonfabriken.se

GÖTEBORG: Kungsgatan 22, vard 10-19, lö 11-16, sö Stängt.  
Selma L. Torg, vard: 9-18 (lunchstängt 12-13), lö & sö Stängt  ULLARED: vard 9-18, lö 9-14 (jul-nov 8-15), sö Stängt  
VALLBERGA: vard 10-18, lö 10-14 (sista lördagen i varje månad), sö Stängt

TELEFON TILL BUTIKERNA: 0770-250 400 (VANLIG SAMTALSTAXA)  PÅ NÄTET: glasogonfabriken.se

Utprovade glasögon på en timme*
Bra priser på bra glas.
* Butiken på Kungsgatan i Göteborg och butiken i Ullared har 
leverans på en timme. Butiken på Selma Lagerlöfs Torg och vår 
butik i Vallberga har i dagsläget inte någon entimmesleverans.

Alltid 0:- för synundersökning 
(inklusive ögontryckmätning (IOP)

Vid utprovning av glasögon.
Boka tid på glasogonfabriken.se eller via telefon: 0770-250 400.

Från slipning till leverans
Vi är specialister på optik.
Leg. optiker, optiktekniker och kunnig butikspersonal.

Implex (Friform-teknik) fr 1995:-

Vårt fi nasteglas

Upp till 500:- för dina 
gamla glasögon!*

Vi skänker dem till behövande i fattigare länder 
där de gör nytta i undervisning och arbete.




