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Vi går väl alla och längtar efter sommaren på det ena eller andra sättet.
Semestertider som innebär mycket umgänge med nära och kära. 
Tid till att göra saker som inte alltid hinns med i vardagen. Vi på 
Gekås Ullared rustar naturligtvis alldeles extra för att rätt saker ska
fi nnas hos oss för sommarens aktiviteter.

I sommarnumret får du tips om allt för strandlivet, och förstås också 
aktiviteter som är trevliga även när solen inte skiner. En bra bok är hur 
avkopplande som helst när regnet strilar där ute. Vi har också de rätta 
grejerna för en lyckad utfl ykt i det gröna. Varför inte satsa på en fi sketur 
med barn eller barnbarn, det gör över en miljon svenskar, och vi har rätt 
produkter för att den ska bli lyckad. Sommarmodet, med den rätta 
marina känslan, är också på plats.

I detta nummer av Ulla vill vi berätta om vad vi gör i vårt arbete med att 
ta ansvar för miljö, produktion, arbetsförhållanden och inte minst hur vi 
tar hand om vår närmiljö. I samarbete med Human Bridge har vi precis 
startat upp ett projekt där vi tillsammans med er ska bli mycket bättre på 
att ta hand om överblivna textilier. Jag är övertygad att ni är väldigt många 
som vill göra en bra sak både för miljö och biståndsverksamhet, läs mer 
om det i detta nummer.

Välkommen att läsa en fullmatad Ulla och låt dig inspireras till rätt fynd 
när du kommer till oss i Ullared!

Boris Lennerhov, VD Gekås Ullared

Äntligen är sommaren här!
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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 vis 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 fynd
upplevelse, 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.  

nästa nummer
Nästa nummer av Ulla kommer ut månadsskiftet augusti/september.

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

ANNONS

ANNONS



notis SIDAn

Nu lanserar vi drop infotografering utanför varuhuset  
med fotograf Marie Hidvi. På ett enkelt, roligt och proffsigt 
sätt kan du föreviga dig själv, barnen eller vännerna på  
bild under ditt besök på varuhuset utan att boka tid.
 Fotograferingen tar ca 10–15 min och kostar endast  
349  kr. I priset ingår 4 stycken redigerade bilder (10x15 cm) 
som man får med sig direkt. Du har också möjlighet att  
få alla dina bilder redigerade och klara på  
en cd. Även ett eget webbgalleri  
erbjuds så att du i lugn och ro kan  
välja dina favoritbilder hemma.

Öppettider och mer  
information hittar du på  
www.photoshootgekas.se

drop in-fotografering

Vid en prisjämförelse av 
32 populära dagligvaror  
som danska tidningen 
24timer gjorde var det 
under halva priset på 
Gekås Ullared jämfört  
med motsvarande  
varor i Danmark.  
Försäljningen i 
varuhuset till och med mars i år ökade med fantastiska 46 % 
jämfört med föregående år. Anledningen till ökningen kan till 
stor del förklaras med uppmärksamheten i danska medier.

Gekås populärt
bland danskarna

Ullareds hunddagis erbjuder en lösning för dig som har 
hunden med på shoppingresan till Ullared. Där kan du 
lämna din hund i tryggt förvar hos utbildad personal 
medan hela familjen handlar i lugn och ro.
 I dagsläget finns 30 platser, varav 10 går att förboka.  
Varje hund får en egen 18 kvadratmeter stor hundgård 
med tak och väggskydd. Samtliga hundgårdar är utrustade 
med hundkojor.

Priser och mer information hittar du på 
www.ullaredshunddagis.se

ta med hunden
på shoppingresan 

öppettider 2 april–31 augusti 
måndag–fredag  9.00–18.00 
lördag 8.00–17.00  
söndag  9.00–17.00

öppettider 1 september–31 oktober
måndag–fredag  9.00–19.00
lördag–söndag  9.00–18.00

Övriga tider efter överenskommelse.

En efterlängtad nyhet i varuhuset är en helt ny sportbar som 
planeras vara klar i månadsskiftet augusti/september 2012.  
Här ska man kunna ta en paus i shoppingen, kolla på tv och 

ta något att äta och dricka. Sportbaren kommer att ligga i 
anslutning till damavdelningen.

sportbaren klar 
i slutet aV sommaren!

Vi

Vårt varuhus växer just nu så det knakar och vårt mål 
är att skapa en ännu bättre shoppingmiljö för våra 
kunder. Från och med vecka 25 kommer några av våra 
avdelningar flytta om. Barnavdelningen flyttas till ett 
nybyggt övre våningsplan och Röda Fiket kommer att 
få en ansiktslyftning och placeras på en del av den yta 
som tidigare upptogs av barnkläderna. Hobby- och 
fritidsavdelningen flyttar upp från nedre plan och 
Livsmedelsavdelningen kommer att växa betydligt och  
få ett bredare sortiment.
   Vi har öppet som vanligt under omflyttningen och vår 
målsättning är att du som kund inte ska störas av arbetet 
som pågår!

Du kan läsa mer om omflyttningarna på vår hemsida.

VARUHUSeT Växer!
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Sommaren är snart här och då är  
det dags för lata dagar, grillfester  
och tid för umgänge med familj 
och vänner! Gekås Ullared  
har allt som behövs för att  
grillsäsongen ska bli lyckad  
för hela familjen.

Alla produkter i reportaget kommer 
från Gekås Ullared.

Foto Jesper Petersson  
Stort tack till modellerna  
Rebecca, Elliot, Henrik, Anna, 
Lisa, Göran, Inger, Ralph,  
Helene, Peter, Lova och Linus

Äntligen
semesterliv
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GRILLKvÄLL I SOMMARSTUGAN 
Duka upp med sommarservisen i melamin, bestick och  
bords dekorationer från till hemmet-avdelningen. Grillar 
och alla tillbehör man kan tänkas behöva hittar du på  
varuhusets säsongstorg.
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ÄntligensemesterlivHobby & fritid
Weber-grill
Grillkol
Elektrisk grilltändare
Grillredskap
Grillvante
Uppläggningsfat  
i aluminium
Solstolar
Kubb
baseball-set 
 
LivSmEdEL
Grillkött
Korv
marinad
Grillolja
Ketchup & senap

bröd av olika slag
tårtingredienser
Snacks
Godis
dricka

tiLL HEmmEt
melaminservis
Engångsartiklar
Grillbestick
receptbok
Servetter
Ljuslyktor
myggljus

HEmtExtiL
vaxduk
Kökshanddukar

  inKöpSLiSta  
    för grillkvällen
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UTOMHUSLEK FöR ALLA ÅLDRAR 
Kubbspel och baseball-set hittar du på vår hobby- och 
fritidsavdelning. Andra somriga spel och leksaker finns 
på leksaksavdelningen.

Äntligensemesterliv

Äntligensemesterliv

Ulla  nr 2  |  2012   11    Ulla  nr 2  |  2012   11    



 

ULLARED  Varbergsvägen 25. Tel. 0346-308 05.  För öppettider se: www.pandurohobby.se

Gekås

Parkering

Väg 1
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Här fi nns vi!

Väg 154 Falkenberg

ANNONSANNONS

Kvalitet 
till fyndpris!
Här kostar det mindre att vara kreativ
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ULLARED  Varbergsvägen 25. Kupongen gäller t.o.m. 31 augusti 2012.
En kupong per köptillfälle och kund. Lämna kupongen i kassan när du betalar.

På hela sortimentet!

-20%
NetOnNet

Bussparkering



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

Dags för sommarnjutning!

Dryck och handduk ingår ej. Gäller så långt lagret räcker. Vi reserverar oss för eventuella tryckfel och prisförändringar!

O
nkel

Vi har fullt sortiment avWeber   tillbehör och grillar.

Besök vår shop-i-shopen

Välkommen till vår butik för garanterat bra sommarerbjudanden

2.250:-
Svenssonspris

O.p. 2.695:-
Weber Premium Plus

57 cm inkl. 

1.995:-
Svenssonspris

O.p. 2.250:-
Linz parasoll

3 m Ø 

1.995:-
Svenssonspris

O.p. 2.395:-
Jackson däckstol

i teak
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LÄSARSIDAN 

hej
Även i New York är det bra med paraply 

från Gekås! Denna bild togs på mig i 

New York denna helgen. Empire State 

Building i bakgrunden! 

 Mvh  

Veronica Garthman

hej
Vill bara berätta att det gick utmärkt att 
använda  det nya Shoppingkortet när jag 
var på Nya Zeeland och hälsade på sonen  
tre veckor i januari.

Vi var både på Sydön och Nordön inga 
problem  med kortet någonstans. Inte på 

flygplatserna heller. Såg inga 
andra så färgglada kort, har  
ett rosa själv.

På en bensinmack frågade de 
om vi var från Tyskland det 

var den enda kommentaren om kortet.

Jag förmodar att det kanske var det första 
kortet som användes så långt bort. Har tyvärr 
ingen bild där jag betalar med det.

 Mvh Yvonne Andersson Markaryd

Shoppingkortet.

0000 VALID
THRU

MONTH / YEAR

Hejsan
Vill bara ge er massor av rosor för ert  
mjuka och goa toalettpapper på era toaletter. 

På nästan alla offentliga toaletter är det annars strävt papper, 
vilket ni också hade förut. Men nu är det så mjukt och skönt.  
Vill verkligen ge en eloge för det.

Kanske en bagatell men väldigt uppskattat.

Mvh Monica (trogen kund sen över 30 år tillbaka)

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

Vi besökte er i söndags den 8 januari och vi var ute 
efter lampor. Blev överlycklig när jag fann Planeto  
hos er... och såhär fint blev det i vardagsrummet!!!

Vi köpte även en kristallkrona och fönsterlampor  
(som också syns på bilden).

We´ll be back...
Mvh Linda Strand

hej 
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Semestertider är mer än sol och bad, faktum  
är att de regniga dagarna ibland är de allra  
mysigaste. Det är då familjen får chans att samlas 
och spela spel, pyssla, fika och verkligen umgås.  
På Gekås Ullared har vi alltifrån leksaker och  
pyssel till böcker och tv-spel att roa sig med när  

regnet smattrar mot rutan. Hos oss hittar du även  
alla godsaker som behövs för en härlig fikastund!
Foto Jesper Petersson

NÄR DET REGNAR
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LEK OCH SPEL
På vår media-avdelning hittar  
du Singstar och andra roliga  
tv-spelstillbehör till fynd- 
s marta priser. 

 ULLAREDSPELET
Utmana familjen i det  

roliga Ullaredspelet.
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Hårvård i världsklass  
från BaByliss Paris
BaByliss Paris har alltid de senaste  
stylingsverktygen för bästa resultat.

Med 50 års erfarenhet producerar vi 
kvalitetsprodukter som inte bara gör ett 
effektivt men även skonsamt resultat.

Naturligtvis hittar du världens bästa  
stylingprodukter hos Gekås i Ullared.

BaByliss  
icurl

BaByliss  
Easy Waves  

vågtång

BaByliss  
sublim Touch   

locktång 38mm 

BaByliss  
sublim Touch Wet & Dry  

Plattång

ANNONS



hej boris!
Ser att ni håller på att fräscha upp 

 campingen, jättebra tycker jag. Jag hoppas att 
ni även ser till att det finns fler soptunnor och 
fler ställen att slänga engångsgrillar och kol på. 
Det saknade vi när vi var på campingen sist.
 
Vänliga hälsningar Catharina

HEJ CAtHARInA,
tack för att du uppskattar att vi lägger en hel del 
energi och resurser på att Camping & Stugby ska 
få en ännu trevligare boendemiljö.

Jag vet inte om vi möjligen skyltat upp för 
 sparsamt men sopstationer har vi mängder.
Det finns 14 olika stationer där vi har komplett 
källsortering, de ligger dessutom nedgrävda  
för att det inte ska kunna dra till sig ovälkomna 
gnagare och för att slippa lukter som  
ingen uppskattar.
 För engångsgrillar finns det däremot bara  
tre stationer så där kan vi möjligen komplettera. 
Dessa är i sig själv ett problem, både för miljön 
och sönderbrända altandäck. Därför funderar vi 
på att hitta nya lösningar för att kunna undvara 
användning av engångsgrillar i framtiden.

Bästa vårhälsningar!

hej boris!
Varje gång jag är och handlar bland 

annat barnkläder hos er tycker jag det är svårt 
att hitta till ”rätt del” bland kläderna ( jag har 
en 5 1/2-årig pojk, 2 1/2-årig tjej och 3 veckors 
flickbebis). Det jag menar är att ni har ju delat 
upp kläderna i dels pojk-/flickdel men även i 
storleksdel, det tycker jag är JÄTTEBRA men 
jag har svårt att se vart ”gränserna” mellan 
avdelningarna går. Jag har funderat på hur man 
kan göra det tydligare för oss kunder och ett 
förslag skulle kunna vara tejp eller olikfärgade 
plattor på golvet t ex gult golv på bebis, blått  
på liten pojk, grönt på mellan pojk osv.  
Annars kan man kanske markera stolparna 
som håller taket? 

Läste i senaste numret av Ulla att en kund ville 
ha mer stora storlekar, då kom jag på att jag 
saknade ett större utbud av mammakläder 
(nu behöver jag inte det mer men till andra 
 gravida) men även mer amningskläder.
 För övrigt är det en fröjd att komma och 
handla hos er och man åker alltid hem med  
ett leende på läpparna. 

Med vänlig hälsning, Malin Thydell 

 

HEJ MALIn,
tack för dina viktiga synpunkter.
Jag vidarebefordrar förstås dina synpunkter till 
inköpsansvariga som jobbar hårt med att se till 
att vi har rätt sortiment.
 Samma sak är det med dina synpunkter om  
att det är svårt att se gränserna mellan olika  
delar i avdelningarna. Det är för oss en stor och 
återkommande fråga, det underlättar mycket  
om kunden tydligare kan se det.
 Just på barnavdelningen blir det stora 
förändringar  kommande året och då ska vi  
alldeles särskilt ha med dina synpunkter.
 
Ha en härlig sommar, jag hoppas vi ses i vimlet 
här i Ullared!

Fråga Boris ?

?

HAR DU NåGot DU VILL FRåGA BoRIS? Mejla till fragaboris@gekas.se eller skriv till Fråga Boris, Gekås Ullared, 311 85 Ullared

ANNONS



Älskar du att ligga på stranden och sola dig eller föredrar du  
att bada och simma i vattnet? Oavsett vilket så har Gekås alla  
kläder och prylar som behövs för att en dag på stranden ska  

bli perfekt. Plus picknick-korgen förstås.  
Foto Jesper Petersson

A       Lata dagar  
             på stranden



 

badkläder
Handdukar
brassestol

välfylld kylväska
dricka

Solskyddsfaktor
bad- och strandleksaker

 CHECKLiSta  

   för en dag på strandenA
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UPPTÄCK VÅRT STORA

Gekås fiskesortiment har växt rejält de senaste åren, och i dag  
har vi produkter som passar både nybörjare och proffs. Oavsett om det  
är havs- eller insjöfiske som lockar mest så finns det fina fynd att göra.  

Ta vägen förbi vår hobby- och fritidsavdelning och shoppa  
loss bland fiskeprylar i alla de former! 

Foto Jesper Petersson



Använd alltid flytväst! Vi har såväl  
räddnings  västar  som seglarvästar  
och uppblåsbara flytvästar.

UPPTÄCK vÅRT FISKEUTBUD!  
I vårt fiskesortiment på hobby-  
och fritidsavdelningen har vi ett  
komplett sortiment som hjälper  
dig att kroka allt från småfisk till  
stora gäddor. Du hittar bland  
annat produkter från kända 
kvalitetsmärken som Abu Garcia  
och Fladen hos oss.  
 Förutom fiskespön och drag i alla 
de former har vi även en uppsjö av 
tillbehör som fiskelådor, håvar, linor, 
flytvästar och mycket mer.
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Med Blue Light Tandblekning kan du snabbt bleka tänderna bekvämt i ditt 
eget hem. Idealisk för fläckar orsakad av te, kaffe, rött vin och missfärgning 
på grund av rökning och åldrande. Levereras med 3 geler och är batteridriven. 
Tandblekning perfekt för dagligt bruk och liten nog att ta med dig.

Rio Total Body Vaxning omfattar Deluxe Soft Wax för vaxning armar och ben 
(även lämplig för män som vill ta bort hår på ryggen, ben eller bröst) och det 
hårda vaxet för vaxning av mer känsliga områden som bikinilinjen, under 
armarna och ansiktshår.
Den kompakta värmaren är enkel att använda och lätt att förvara och värms 
snabbt upp. Vaxning har aldrig varit enklare eller mer effektivt.

Rio Forever Free använder en intensivt pulserande ljus teknik. Placera emot 
huden och milda pulser av intensivt ljus riktas direkt mot hårsäcken för att 
inaktivera hårrötterna utan att påverka området runt omkring.
Du kan använda den milda ljusbehandlingen i ansiktet, armhålorna, 
bikinilinjen, ben, rygg och bröst, nästan all kroppsbehåring kan behandlas.*

* Ej lämplig för rött, ljust, grått eller vitt hår.

Salongs naglar hemma. Det professionella tillvägagångssättet för att skapa 
perfekt, långvariga nagelförlängningar. Använder beprövad UV-teknik som 
normalt bara finns på salonger. Utmärkt som gåva eller för egen användning.

www.riobeauty.co.uk

Nu på Gek
ås

Blue Light Teeth Whitening

Total Body Waxing

IPL Forever Free

UV Nails
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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.

Ulla  nr 3  |  2011   47    

S
O

M
M

a
R

f
in

Med Blue Light Tandblekning kan du snabbt bleka tänderna bekvämt i ditt 
eget hem. Idealisk för fläckar orsakad av te, kaffe, rött vin och missfärgning 
på grund av rökning och åldrande. Levereras med 3 geler och är batteridriven. 
Tandblekning perfekt för dagligt bruk och liten nog att ta med dig.

Rio Total Body Vaxning omfattar Deluxe Soft Wax för vaxning armar och ben 
(även lämplig för män som vill ta bort hår på ryggen, ben eller bröst) och det 
hårda vaxet för vaxning av mer känsliga områden som bikinilinjen, under 
armarna och ansiktshår.
Den kompakta värmaren är enkel att använda och lätt att förvara och värms 
snabbt upp. Vaxning har aldrig varit enklare eller mer effektivt.

Rio Forever Free använder en intensivt pulserande ljus teknik. Placera emot 
huden och milda pulser av intensivt ljus riktas direkt mot hårsäcken för att 
inaktivera hårrötterna utan att påverka området runt omkring.
Du kan använda den milda ljusbehandlingen i ansiktet, armhålorna, 
bikinilinjen, ben, rygg och bröst, nästan all kroppsbehåring kan behandlas.*

* Ej lämplig för rött, ljust, grått eller vitt hår.

Salongs naglar hemma. Det professionella tillvägagångssättet för att skapa 
perfekt, långvariga nagelförlängningar. Använder beprövad UV-teknik som 
normalt bara finns på salonger. Utmärkt som gåva eller för egen användning.

www.riobeauty.co.uk

Nu på Gek
ås

Blue Light Teeth Whitening

Total Body Waxing

IPL Forever Free

UV Nails

Ulla  nr 2  |  2012   25    

ANNONS



Drömshopping och fika med Morgan och Ola-Conny 
Denise, 19, skrapade  
fram drömvinsten
Har du drömt om att få ha Gekås Ullared helt för dig själv?  
Det blev verklighet för 19-åriga Denise Waldholm som skrapade 
fram drömshopping för 5 000 kronor på sin Ullaredlott. 
Text Sofia eriksson   Foto Marie Hidvi

Det är en förväntansfull vinnare som kommer till Gekås Ullared en  
lördagseftermiddag i mars med en lång shoppinglista och familjen  

som shoppingassistenter. Samtidigt som varuhuset sakta töms på besökare, 
 får Denise ta sin guldkundvagn och ha hela Gekås Ullared helt för sig själv.
 – Jag har varit här många gånger förut och det har alltid varit jättemycket 
folk. Det ska bli så roligt att kunna ta mig tid och köpa allt det jag vill ha, hinna 
prova alla kläder och få chans att handla i lugn och ro, säger Denise. Hon har 
just flyttat hemifrån och blivit sambo, så på listan står heminredning,  
elektronik och prylar till lägenheten. Samt faktiskt också julklappar.
 – Och så ska jag handla kläder till mig själv och hundsaker. Och en  
fin present till den bekant som jag fick lotten av.
 
TIPS FRÅN MORGAN OCH OLA-CONNY
Före drömshoppingen är det dags för fika i kaféet med Morgan och Ola-Conny, 
som berättar om sin nya tv-serie och om jobbet på Gekås Ullared. De följer 
också med ned i butiken och ger sina köptips: senaste Absolute Music-skivan 
och Ullaredspelet. Sedan sätter Denise av mot klädavdelningen för att börja  
sin shopping på allvar – utan att behöva väja för en enda annan kundvagn.  
Efter två och en halv timme i varuhuset – och noll minuter i kö – hamnar  
slutnotan på drygt 5 500 kronor. Bästa fyndet är ett par blåa, somriga byxor, 
tycker Denise. Drömshopping på Gekås Ullared är bland det roligaste hon  
varit med om.
 – Det här är en upplevelse jag aldrig kommer att glömma. Det känns  
så coolt att tänka på att jag är först i världen att få vinna en sådan här  
grej, och jag skulle gärna vilja göra om det. Nästa gång jag åker till  
Gekås Ullared kommer jag absolut att jämföra det med hur roligt och  
mycket enklare det var att shoppa med varuhuset helt för sig själv!

DENISE WALDHOLM
…kommer från Kävlinge, är 19 år, pluggar på distans och jobbar som  
vikarie inom hemservice. Hon fick lotten av en bekant och skrapade  
fram ett presentkort på 5 000 kronor på Gekås Ullared – och  
drömshopping i varuhuset efter stängningsdags. När hon sedan insåg  
att vinsten också innebar att träffa Morgan och Ola-Conny var lyckan total.

Se Denise drömshoppa på  
(http://youtu.be/dYkJH2YYxCs)
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Drömshopping och fika med Morgan och Ola-Conny 
Denise, 19, skrapade  
fram drömvinsten

Ullaredlotten har hittills genererat närmare 1 miljon kronor till 
IoGtNto:s arbete till stöd för arbetet mot alkohol, droger och 
våld bland ungdomar.

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
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

Du kan vinna, allt från 20 kronor upp till 1 miljon kronor, 
på Ullaredlotten. På vissa vinstnivåer har du även  
möjlighet att omvandla pengarna till helt unika 
shopping    upplevelser i Ullared. Även en nitlott kan ge 
stor utdelning i form av guld om man har registrerat sin  
nitlott via vår hemsida. Ullaredlotten kostar 20 kronor 
och går att köpa i varuhusets kassor, varubyte, kund-
tjänst, samt i receptionen på Gekås Stugby & Camping. 
Lotten säljs också hos utvalda ombud, bland annat ATG, 
där du även kan lösa in din vinst.

Du kan också vinna drömshopping  
på Gekås Ullared!  
Pengar att shoppa för på Gekås Ullared    5 000 kr 

Övernattning för 4 personer på 
Gekås Ullared Stugby & Camping      5 000 kr 
med frukost, lunch, middag och tillgång  
till bastu/badtunna    

VIPparkering     Ingår

VIPinträde     Ingår

Möjlighet att träffa 
olaConny eller Morgan    Ingår

Shoppa i lugn och ro efter stängningsdags   Ingår

Du kan även välja att plocka ut hela beloppet  
i kontanter istället. 
 
   Summa: 10 000 kr
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PRODUKTNYTT

NY BUTIK I ULLARED!

...och många fler!

För att se aktuella erbjudanden: www.antonsmusik.se 

Telefon: 0346-307 80  •  Bäckvägen 5, Ullared (du ser vår takskylt)  

Många kallar det Donuts. Vi säger: 

Färska Munkar

Vår Munkvagn står på Gekås parkering. Följ doften!

Bakade på plats
och fortfarande varma!

ANNONSANNONS



tummen och dockis  
På VåR BAByAVDeLnInG 
Författaren Inger Sandbergs små figurer  
Tummen och Dockis är riktigt poppis just 

nu och vi har såklart gett dem lite extra 
utrymme på vår babyavdelning. Där 

kan ni välja bland bäddset, hand-
dukar, badcapes med Tummen-
motiv. ni kan även hitta produkter 

prydda med en annan populär 
sagofigur – Spöket Laban.

PRODUKTNYTT

      BARneTS 
första smycke 
En nyhet från vår babyavdelning är dessa söta smycken som 
kommer i en fin presentask. Perfekt att ge bort som dopgåva.

SPÄNNANDE NYHETER UR vÅRT SORTIMENT!

Till många kunders stora glädje har vi nu fått  
in Airwick Refill i sortimentet. Du hittar den  
på rengöringsavdelningen!

   FIxA sommar- 
   värmen 
njut av sommarkvällarna till fullo med 
lite hjälp från denna  terrass värmare 
från Centurion! Modellen är utrustad 
med roterande  kolfibervärmare som är 
tre gånger effektivare  än traditionella 
infra värmare. Terrassvärmaren fungerar 
både inom- och utomhus och har både 
tippskydd och överhettningsskydd. Du 
hittar den, och en massa andra somriga 
produkter, på vår hemelektronikavdelning.

Väldoftande 
              NYHET!

För torra PROMENADER 

Senaste nytt på vår husdjursavdelning är denna vattenavvisande overall  
som håller hunden torr på regniga promenader. täcket, som knäpps med 
dragkedja längs ryggen, finns i rött och blått och storleks spannet sträcker  
sig ända från chihuahua till schäfer.
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Badkul
På vår leksaksavdelning  finns en uppsjö av  prylar för badsugna 
i alla åldrar. Där är hyllorna  fyllda av uppblåsbara leksaker, 
 simringar, luftmadrasser och mycket annat kul.
Text Helena Johansson   Foto Tom Bengtsson
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Vi har pooler för alla. 
 Alltifrån babyns första 

plaskpool till större modeller 
med plats för hela familjen.

De första simtagen tas 
med hjälp av flytkuddar 

och simdyna.
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Färggrann frotté
Frotté i regnbågens alla färger hittar du på Gekås hemtextilsavdelning. 
Vi har flera olika typer av handdukar att välja mellan, alla av hög kvalitet 
och till bra pris. Piffa upp badrummet med härliga färger! 
Text Helena Johansson   Foto Tom Bengtsson

tVättråd
För bästa absorption, tvätta din frotté  innan du 

använder den första gången. Tvätta i 60° och 
var noggrann med  doseringen av tvättmedel, 

överdosering kan göra att överblivet tvättmedel 
fastnar i frottén.

Undvik sköljmedel när du tvättar frotté. 
Sköljmedlet lägger sig som en hinna runt fibrerna 

och hindrar dem från att suga upp vatten. 

Torktumling gör din frotté härligt mjuk och fluffig. 
Hängtorkning gör den  hårdare och lite ”rivig”.

100% Bomull

60° P
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I mars 2013 slår vi upp portarna till Hotellet mitt i 
Ullared. Om du redan nu är nyfiken på hur rummen 
kommer att se ut, så kom upp till plan 2 i varuhuset. 
Där har vi byggt ett  hotellrum som du kan titta in i.
Välkommen! 

Foto Tom Bengtsson

Välkommen  att titta in!
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Välkommen  att titta in!

Premiär i 
mars 2013!HotelletHotellet

Boka från 1 september 2012
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ny form

ny form är en butikskedja som säljer

Sport- ochfrfritidskonfektion
avkändamärken somAdidas,NikeochHellyHansen till låga
(billiga) priser.Utöverdessamärkesvaror så säljer vi egna
märken somNANOKoch JUST, varornaproducerar vi själva i
FjärranÖsternoch säljer tillännubilligarepriser.

“Snice”Barnskor
Storlek 21-27
Rek. pris 299,95 Endast19995

ttiilllläännnnuubbiilllliiggaarreepprriisseerr..lllläännänläännnubilligarligaliganubnub ger tererereer uu iseggguuuuuu aaa pripgg p

”Zürich”und“Sofia“ Softshell
Vattentät och Andas
Stl. S-3XL och 36-46
Rek. Pris 999,95 Endast 49995

Chill/Modulate Skor
Dam och Herr
Rek. Pris 999,95 Endast79995

95

Duramo/
Phantom Löparskor
Dam och Herr
Rek. Pris 999,95

Endast49995

Barn Softshell ”Trust”
Vattentät och Andas
Stl. 2-10 Barn
Rek. Pris 499,95 Endast24995

ULLARED
DANSKA VÄGEN 8 (V/GECKÅS INGÅNG )
TELEFON 0346 -38 112
ÖPPETTIDER: MANDAG-FREDAG 10.00 - 1 9.00
LÖRDAG 10.00 - 17.00 . SÖNDAG 11.00 - 17.00

ANNONS



notis SIDAn

efterlängtad premiär 
för linjetrafik till ullared

Swebus busslinje från Göteborg till Ullared avgår tre dagar  

i veckan: tisdag, onsdag och lördag. Göteborgsturen stannar  

i en rad förorter såsom Angered och Frölunda. 

 Swebus linje från Malmö till Ullared avgår  

två dagar i veckan: onsdag och lördag. Malmöbussen  

stannar även i Lund, Landskrona, Helsingborg och Ängelholm. 

 Biljett kan bokas via www.swebus.se/event/ullaredgekas 

eller på 0771218 218.

LInJe 849 – SWeBUS 

driVe-in på 
campingen

    Nu har vi öppnat en drivein för  
                    husbilar och husvagnar vid incheckning.  
                Alla husbils och husvagnsförare kan  
          därmed checka in på campingen utan att  
                         lämna bilen, ungefär som när man ska köra  
         ombord på en färja. Allt för att göra det smidigare och      
snabbare att komma till sin campingplats. Gäster som ska 
checka in till stugor och motell gör det precis som vanligt.   
All incheckning finns på samma ställe, utmed väg 154. 
välkomna!

Geocaching är en fritidsaktivitet som passar vem som helst.  

Det är en modern form av skattjakt där man ska leta upp en 

”cache”, alltså en liten burk, som någon har gömt. En cache  

kan variera i storlek, det är platsen som den ska gömmas på 

som avgör storlek. Inuti burken finns en loggremsa och ofta  

små bytessaker. 

 För att börja med geocaching behöver man en gps, som 

numera finns i så gott som alla mobiltelefoner. Har man en 

så kallad ”smartphone” finns det program att ladda ner som 

gör att din telefon fungerar som en gps. När man har hittat en 

cache skriver man in sitt alias i loggboken och är det en lite 

större burk kan det finnas bytessaker. Regeln är då att om man 

tar något så lägger man tillbaka något av samma eller högre 

värde. Läs mer om geocaching på www.geocaching.com

jakten på lila 4464 och röd 1494
På Gekås finns det cirka 5 000 kundvagnar. två av dem  

är mer eftersökta än andra, Lila 4464 och Röd 1494.  

På undersidan av de två 

kundvagnarnas handtag sitter  

det klisterlappar med koordinater 

och man måste ha båda för att 

hitta rätt. När man väl hittat dessa 

kundvagnar med tillhörande 

koordinater knappar man in dem  

i sin GPS eller telefon och  

på så vis får man reda på vart cachen är gömd. Så ser du  

personer som ägnar stort intresse för kundvagnarna är det 

troligen en geocachare. 

Vad är geocaching?

               Den 9–10 juni är det dags för   
                                  Ullared Game Fair, en jakt, 
               fiske, vapen och outdoormässa.   
               Mässan arrangeras av Harrys och  
               Wildmark och äger rum i området   
                           kring Harrys, bara 150 meter från  
               varuhuset. Här hittar du utställare 
av bland annat jakt och fiskeprylar, bilar, 4hjulingar och 
motorsågar. Du kan även testa på olika skytteaktiviteter samt  
kast med flugfiskespö och mycket annat spännande. Mässan 
har fri entré och erbjuder något för alla, oavsett ålder.

För mer information, gilla Ullared Game Fair på Facebook.

Från och med april erbjuder bussbolaget Swebus regelbunden linjetrafik till och från Ullared.  
en busslinje utgår från Göteborg och en från Malmö. Detta ger fler shoppingsugna möjligheten  

att på ett prisvärt och miljövänligt sätt åka till Ullared. Alla bussar har givetvis stora 
bagageutrymmen med gott om plats för alla påsar med fyndsmarta köp.

ytterligare info om tider 
och priser hittar du på 
www.swebus.se

Swebus vd Joakim Palmkvist,  
Gekås Ullareds vd Boris Lennerhov 
och Morgan Karlsson var med  
på premiärturen.

Ulla  nr 2  |  2012   37    



BLI EN DEL AV äVENTYRET

Annons2012_Ulla_215x280mm_SE.indd   1 2012-04-23   09:34:37

ANNONS



I april var det premiär för programmet  
”En stark resa med Morgan och  

Ola-Conny” och det var full fart redan  
från start.  
 I Marrakech blev Ola-Conny magsjuk  
och väckte massa kameler i jakt på en toalett  
i öknen. I Tokyo sjöng Morgan karaoke med 
Hello Kitty-flickor. Deras resa runt jorden har 
sannerligen bjudit på en och annan över-

raskning och många nya reseminnen.
 – Polen var förbaskat trevligt, säger  
Morgan. God mat åt vi och roligt var 
det med marknad och lantbruk, det är 
jag ju intresserad av.
  – Sydafrika skulle jag vilja resa tillbaka  
till. Jag saknar de vilda djuren redan, säger  
Ola-Conny, som kom i närkontakt med  
en lejonhona på safarin. 

Gekås-profilerna Morgan och Ola-Conny har tagit både 
världen och tv-publiken med storm. nu har de varit 
på nya tv-äventyr jorden runt. ett drömuppdrag – men 
också hårt slit dygnet runt, avslöjar grabbarna. 
Text Sofia Eriksson   Foto Magnus Selander/ Kanal 5

”
” ”

”

Jag har drömt om att bli skådespelare 
ända sedan jag var liten, så det är ju 
fantastiskt att få en sådan här chans. 

OLA-COnny,  
GeKåS ULLAReD

Vi är stora karaktärer, jag och  
Ola-Conny. Vi är som vi är, inte 
som 08-orna utan kanske lite  
mer kulturella. Vi är oss själva. 

MORGAn,  
GeKåS ULLAReD

SAMS HELA TIDEN 
Med ett tv-team i hasorna var de ute i världen 
i över två  månader. De var sams hela tiden, 
säger de, även om Morgan snarkade en del. 
Eller om det var Ola-Conny som var värst, det 
är de inte riktigt överens om. Och så längtade 
de hem efter jobbet och mjölk (Morgan) och 
barnen och riktigt starkt kaffe (Ola-Conny).
 Många gånger visste de inte vad som  
skulle hända.
 – Tv-teamet ville ha det så för att vi 
skulle vara så naturliga och roliga som  
möjligt på vårt vis. 

RESTIPS TILL vÅRA KUNDER
Premiäravsnittet sågs av en halv miljon  
tittare, och numera kommer inte kunderna 
fram för att prata om Gekås, utan för att prata 
om världen. Morgan och Ola-Conny delar 
frikostigt med sig av restips och jämför  
reseminnen. Båda två är nöjda med tv-serien.
 – Vi är oss själva och kan stå för att vi  
inte kan så mycket engelska eller inte  
alltid är så bra på att hitta. Många känner  
ju igen sig i det, säger Ola-Conny

BLI EN DEL AV äVENTYRET
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Det marina modet med sina signaturmönster och krispiga färger är lika populärt 
sommar efter sommar, och detta år är verkligen inget undantag. Vi har laddat upp 
både dam- och herravdelningen med klassiskt randigt, denim i alla dess former och 
en massa snygga accessoarer att matcha med. Klä dig för en härlig sommar!
Text Katarina Larsson   Foto Andreas Sundgren

Ljuva 
    skärgårdsliv!
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Ljuva 
   skärgårdsliv!
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Rustika smycken i skinnimitation  
och metall från vår herravdelning. 

Mörkblått och vitt är 
signaturfärger för den 
marina stilen. 
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Denna böljande maxiklänning hittar du  
i vitt och beige på vår damavdelning.



Ljuva 
   skärgårdsliv!

Årets stora 
mönstertrend:

flaggor!

Värmande scarves för 
kyliga sommarkvällar hittar 
du på damavdelningen.
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Ljuva 
   skärgårdsliv!

Bredrandigt, smalrandigt, vågrätt och 
lodrätt – den marina  stilen fixar du rätt 
och slätt med ränder av alla de slag i 
de klassiska sailor-färgerna.



Hitta rätt bland 
   våra accessoarer!
Herrsmycken och hattar:
Herravdelningen

Scarves:
Damavdelningen

Damsmycken:
Kosmetikavdelningen 

Solglasögon och klockor:
Media-avdelningen

Handväskor och mobilväskor:
Väskavdelningen

Komplettera din outfit med 
sommarens accessoarer.

Sommar, sol 
och salta bad!
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marken och töms med hjälp av lastare.  
Då kärlen är så stora behöver de inte  
tömmas så ofta, vilket i sin tur minskar  
bensin- och koldioxidförbrukningen.  
Övrig avfallshantering  som plast, papper, 
metall och glas är även den nedgrävd.

Vårt arbete utanför ullared
Eftersom vi på Gekås inte själva tillverkar  
våra varor, innebär en stor del av arbetet att  
bibehålla ansvaret för produkterna, och att 
ställa krav på företagets leverantörer.
 – Våra låga priser betyder inte att vi  jobbar 
med sämre leverantörer, eller fabriker med 
sämre villkor. Men visst finns det mycket vi 
kan göra här. På Gekås är vi mycket noggranna 
med att samtliga av våra leverantörer följer vår 
uppförandekod, säger Gekås CSR-ansvariga 
Pernilla De Filippo.
 Uppförandekoden innebär att vi på  
Gekås Ullared och våra leverantörer lever efter 
 gemensamma värderingar om arbets metoder, 
ansvarstagande och affärsetik. Vår upp-
förandekod är baserad på FN:s deklarationer  
om mänskliga, ekonomiska, sociala och 
kulturella rättigheter, samt annan internationell 
standard. Leverantörerna  måste intyga att de 
följer uppförandekoden för att få leverera till 
oss, och vi besöker regelbundet fabrikerna för 
att se att de följer reglerna. 

På Gekås Ullared arbetar vi sedan ett 
antal år tillbaka målmedvetet och lång-

siktigt med att ta ansvar för den påverkan som 
företaget har – både på miljö och på männi-
skor. Vår affärsidé är självklart att sälja varor. 
Men i dag har våra kunder även höga krav på 
att vi som företag tar vårt ansvar. Så självklart 
vill vi vara med och göra vad vi kan för att  
förbättra för hållandena och minimera miljö-
påverkan, säger Boris Lennerhov, Gekås vd. 

Vardagspussel
Som ett led i vårt miljöarbete vill vi hela  
tiden utveckla resurssnåla och miljö vänliga 
lösningar i vår vardag. Att ta hand om det 
egna avfallet och minska den egna energi-
förbrukningen är självklarheter. Vi satsar på 
energisnål belysning, och på våra kontor och 
i vissa personal- och lagerutrymmen är  
belysningen rörelsestyrd, för att inte dra 
onödig energi. I vissa delar av byggnaden åter-
vinns värmen i frånluften. Återvinning och 
sortering av sopor, förpackningar och galgar är 
en självklar del av vardagen, varje dag skickas 
flera ton till återvinning. I varuhusets  
restaurang tar vi tillvara på allt matavfall,  
som sedan blir till biogas. Detsamma gäller 
livsmedel med passerat bäst före-datum,  
eller som av annan anledning inte kan säljas.  
I stugbyn och på campingen finns ett unikt  
system för sopsortering och sophantering. 
Stora  sopcontainers finns nedgrävda under 

” ”
På Gekås Ullared tar vi ansvar. 
Vi kan inte påverka allt – men 
där vi kan, påverkar vi.  

BORIS LenneRHOV, VD GeKåS ULLAReD

Det är viktigt att ta ansvar för både miljö och människor som har  
det besvärligt på olika sätt. Vi hjälper till genom att engagera oss i olika  
projekt i varuhuset, i samhället och ute i världen. Självklart ställer vi krav  

på att våra leverantörer också är villiga att dra sitt strå till stacken. 
Foto Jesper Petersson

Pernilla De Filippo, CSR-ansvarig på 
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barnbY och Vatten
Inom ramen för samhällsansvar är vi på  
Gekås Ullared aktiva deltagare i ett antal 
projekt med fokus på miljö och hållbarhet. 
Bland annat är vi engagerade i Sweden Textile 

Water Initiative (STWI) som är ett projekt 
där svenska företag inom läder- och textil-
branschen samarbetar för att påverka och 
sprida kunskap kring hållbar vatten hantering  
i tillverkarledet.  
 Vi har även valt att ge ekonomiskt stöd till  
SOS Barnbyar, ett samarbete som in leddes 
redan 2009. 
 – Genom partnerskapet med SOS Barnbyar 
blev det möjligt för oss att stödja ett viktigt 
socialt  utvecklingsprojekt i Bogra, Bangladesh. 
Vårt bidrag bekostar driften av en grundskola 
och ett socialt center som arbetar med familje-
stärkande verksamhet. Barnen i barnbyn får 
möjlighet till skolgång samtidigt som deras 
föräldrar får en yrkesutbildning och en chans 
att bli självförsörjande, och det känns ju själv-
klart jätteviktigt, förklarar Pernilla De Filippo. 
 Hela tiden hittar Gekås nya möjligheter 
att jobba ännu mer effektivt med miljö- och 
hållbarhetsarbete. 
 – Det finns alltid utrymme att förbättra  
det vi gör. Ett självklart fokus på hållbarhet 
och miljö gör att vi alla blir vinnare, avslutar 
Boris Lennerhov

biogas som driVmedel
Vi på Gekås Ullared tror starkt på  
biogas och är därför tillsammans med  
E.on och Falkenbergs kommun delägare  
i Falkenbergs Biogas AB, en anläggning  
för framställande av biogas som är belägen 
i Gödastorp utanför Falkenberg. Alla  
personbilar som finns i företaget drivs  
på biogas och ambitionen är att alla  
fordon i företaget på sikt ska vara biogas-
drivna. I Ullared finns det möjlighet att 
tanka fordonsgas vid E.on:s tankstation 
som ligger vid campingincheckningen 
längs Falkenbergsvägen.

ullaredlotten stödjer iogt-nto
Ullaredlotten är ett samarbete mellan  
oss på Gekås Ullared och Miljonlotteriet.  
Lotten bidrar med pengar till IOGT-NTO:s  
arbete mot alkohol, droger och våld  
bland barn och ungdomar. Vinsten  
från Ullaredlotten  går oavkortat går till  
IOGT-NTO. Köper du en lott har du  
chans att vinna pengar eller dröm shopping 
i varuhuset  – samtidigt som du är med  
och bidrar till behjärt ansvärt arbete.

framtidsprojekt med  
Värme och kYla 
när temperaturen inne i varuhuset behöver sänkas, 
bildas överskottsvärme. Just nu pågår ett projekt 
inom Gekås som ska göra det möjligt att återvinna 
den värmen för att skapa ny kyla till andra delar  
av Ullared, till exempel det nya hotellet.

snabbfakta

            ton 
Så mycket kartong och  
papper återvinns varje  
dag på Gekås Ullared. 

10

             miljoner kronor 

Så mycket bidrar Gekås Ullared med årligen 
till SOS Barnbyar i Bangladesh. En del av 
de pengarna kommer från försäljningen av 
vår särskilda SOS Barnbyar-kasse. Pengarna 
används till att ge föräldralösa barn mat, 
hem och utbildning.

1,5 

gekås-påsar  
i kretslopp 
Visste du att våra gula 
Gekås-påsar tillverkas helt 
av återvunnen plast från vår 
egen verksamhet? Varje år 
tas 135 ton plast om hand 
av oss och skickas till vår 
samarbetspartner Trioplast. 
De återvinner plasten och 
tillverkar därefter nya, gula 
påsar åt oss. Vår returplast 
räcker även till soppåsar, 
plastsäckar och hundpåsar. 

 
Antal kilo plast som återvinns 
i varuhuset varje dag från  
förpackningar och plastdetaljer.

500

4,5 miljoner galgar 
Så många galgar lämnas i bingarna 
vid kassorna varje år. Alla galgar  
sorteras och används igen förstås, 
men de trasiga kan återvinnas  
och bli till nya plastprodukter.
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OUTLETBUTIKERNA I ULLARED
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ÖPPETTIDER: Mån-Fre 10.00-19.00, Lör 10.00-17.00, Sön 11.00-16.00
www.handelshusetullared.se

Erbjudanderna gäller så länge lagret räcker och tom 29/7 2012

-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 
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! ��������������������������������

����������

10 CD SKIVOR

 på valfri vara
20%

Erbjudandet gäller mot uppvisande av 
denna kupong och kan inte kombineras med 
andra erbjudanden. Gäller tom. 30/6 2012

Slips eller 
Scarf på 
köpet!

Köpa överdel?

(Erbjudandet gäller på 
våra ord. outlet priser 
och mot uppvisande av 
denna kupong)

100:-100:-
(så länge lagret räcker)

WWW.TOPHEAD.SEWWW.TOPHEAD.SE

GHD Styler 

1795:-1795:-
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nu startar vi  
 

Har du gjort en garderobsrensning? I så fall kan du ta med dina  
saker till Textilreturen nästa gång du åker till Ullared. Då bidrar du  
till hjälporganisationen Human Bridge arbete att förmedla kläder  

och sjukvårdsutrustning till länder där resurserna inte 
räcker till. Dessutom gör du miljön en tjänst! 

   Foto Tom Bengtsson

Vad kan jag lämna?
Textilier: Handdukar, lakan, gardiner,  
dukar, kläder, mjuka tygleksaker.
Övrigt: Skor, väskor, hattar, skärp, jackor.
Det gör inget om det är trasigt, men det  
ska vara rent.

Var lämnar jag in mina saker?
Textilreturen ligger 2 km från varuhuset, 
längs väg 153 mot Värnamo intill Ullareds 
hunddagis. Personal finns på plats och tar 
emot dina saker.
Öppettider: mån –fre 8 –18, lör –sön 9 –15

Tillsammans med Human Bridge 
startar Gekås återvinning av 

tex tilier, kläder, skor, hattar, mjuka  
leksaker med mera i Ullared.
 – Även om vi förstås vill sälja mycket 
kläder och textilier till våra kunder så vet  
vi att många saker aldrig blir utslitna, 
och inte heller inlämnade till åter-
användning. Därför vill vi till sammans 
med Human Bridge skapa en praktisk 
återvinningsstation  där allt överskott går 
till bistånd. Vi är nämligen övertygade  
om att våra kunder vill bidra med hjälp  
till fattiga och utsatta i världen samtidigt  
som sopberget minskas här hemma.  
Vår insats är återvinningsstationen   
och Human Bridge sköter det  
praktiska. Men vi behöver hjälp  
av våra kunder för att insatsen   
ska få någon betydelse, säger  

Boris Lennerhov, vd Gekås Ullared
 



nu startar vi  
 

högskolan i borås forskar
Varje år slänger vi 8 kg textilier per person i Sverige,  
medan bara 3 kg skänks till bistånd. Idén om textil- 
återvinning kom  från Högskolan i Borås som ville  
samla kunskap och lösningar för att minska det textila 
 avfallet. De kommer driva ett forsknings projekt som  
löper parallellt med verksamheten  under första tiden.

Varför ta med allt  
till ullared?
Har du urvuxna eller utslitna kläder och saker 
hemma? I så fall kan du passa på att ta med 
dem hit innan du fyller på garderoben  igen. 
Om du lämnar det på Textilreturen så kan du 
vara säker på att det tas om hand på ett seriöst 
sätt och att du bidrar till att utveckla sjuk-
vården i utsatta områden. Du bidrar också  
till att minska sopberget som till en del består 
av bortkastade textilier – och det är bra  
för miljön.

Vad händer  
med sakerna?
Biståndsorganisationen Human Bridge tar 
hand om allt som lämnas in och sorterar vad 
som ska säljas i Human Bridge second hand-
butiker i Sverige, och vad som ska skänkas  
till bistånd. Human Bridge huvudsakliga  
verksamhet är att på uppdrag av  
Läkarmissionen och Erikshjälpen förmedla 
materialbistånd i form av begagnad sjuk-
vårdsutrustning till länder där resurserna inte 
räcker till. Alla de pengar som Textilreturen 
genererar går till att samla in sjukvårds-
material som sedan skickas till de ställen 
där behovet bedöms vara störst. Just nu är 
det i Afrika och östra Europa (t ex Rumänien, 
Moldavien och Ukraina), men det varierar.  
Läs mer på www.humanbridge.se
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textilreturen  
I ULLAReD

MUSASJÖN

HEDEVI
IDROTTSPLATS

SÖNNERÄNGS
SJÖN

FRÅN FALKENBERG

FRÅN VÄRNAMO

FRÅN VARBERG

FRÅN BORÅS

BYGDEGÅRD
SKOLA

STUGBY & CAMPING

MY WAY

MOTELLET

GÅNGVÄG M
O

T 
VA

RU
H

U
SE

T
STÄLLPLATS

153

154

154

154

P

153

P

Vi finns vid väg 153 mot Värnamo (intill hunddagiset).
Öppettider: mån–fre 8–18, lör–sön 9–15   
Tel: 0383-467 470 

→

Vi bjuder på  kaffe & bulle  i Kaffebaren när du lämnar in dina överblivna  
saker under Textilreturens öppettider.  (Gäller t o m 15 augusti).
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   GEKÅS-
      RACET

   18 juli 2012

Först i Sverige 
att bli godkända 

enligt Svanens 
nya kriterier!

Sedan 1947 har Klimabolaget och Frida hjälpt till att det hålla det rent och fint i våra hem. Fridas mikrofiberdukar 
Universal och Bad & Kök är först i Sverige att bli godkända enligt Svanens nya kriterier.

*  Städtips från Frida: Använd Fridas rosa Bad & Kök Mikrofiberduk för att ta bort klistret efter prisetiketterna. 
Bara blöt duken och gnugga! Scanna QR-koden så får du fler fiffiga städtips!

Rent och fint på 
hemmets alla ytor!

Frida fixar extrapris-klistret!*
Magen är stor nu och det är så fantastiskt att känna bebisen röra sig och tänka att snart blir jag och min man en familj. 
Att dessutom få vara i Falkenberg vid en sådan här tidpunkt känns alldeles rätt. Vi flyttade hit för två år sedan och där vi 
bor ligger både stadskärnan och landsbygden bokstavligen runt hörnet – det beror bara på vilket håll man väljer att gå. 
Naturen är dock det jag känner starkast för och som jag vill att mitt barn ska få uppleva. Jag vill ta min lilla familj till det 
skogsbevuxna inlandet för att ha picknick vid en sjö och åka kanot. Jag vill leka med mitt barn på Stensjö strand och plocka 
blåbär längs stigen som leder dit. Och som många andra föräldrar vill jag promenera längs vackra Ätran mitt i Falkenbergs 
stad – vinter som sommar. Jag ser så fram emot att visa mitt barn hur vackert det här landet är. Hur vackert Falkenberg är. 

Rosanna Dalibor Beijer, blivande mamma, Stafsinge

Falkenberg 
Jag hittade det här

ANNONS



  Prova 
orientering 
i Ullared!

bra att Veta 
Gekåsracet arrangeras onsdag 18 juli i Ullared.  
Det är ett av två träningsrace som erbjuds innan 
årets O-Ringen som går av stapeln i Halmstad 
22–27 juli. (Det andra tränings racet arrangeras  
20 juli i Tylösand). 

banor Här erbjuds banor för alla åldrar och 
kunskapsnivåer. Banorna är av varierande längd 
och svårighetsgrad, mellan 2–7 km. Tidtagning 
sker med Sportidentpinne.

samling ullared Starttid och startordning  
18 juli kl 16.00 –18.00. Fri starttid. Samling en  
kilometer väster om Ullared efter väg 153, vid  
Yttre Hjärtared. 

utrustning Heltäckande klädsel, bekväma skor 
och ev kompass. Sportidentpinne (sensor som man 
sätter på fingret) kan hyras på plats.

kostnad Vid anmälan på internet eller  
tävlings expeditionen, O-Ringentorget:  
Ungdom –16 år 55 SEK, Vuxen 17 år+ 90 SEK.  
Vid anmälan på plats (Obs! kontant betalning): 
Ungdom –16 år 70 SEK, Vuxen 17 år+ 110 SEK.

anmälan och betalning Kan ske via  
www.oringen.se, eller på plats i Ullared.

Tillhör du dem som alltid tyckt det sett spännande ut 
att springa runt i skogen och försöka hitta alla kontroller  
– men som aldrig riktigt fått en chans att prova? eller spanar 
du efter alla tillfällen att öva inför O-ringen i Halmstad?   
nu har du chansen! 

Den 18 juli kan du testa på orientering i Ullared. Då anordnar O-ringen ett  
träningsrace som är sponsrat av Gekås Ullared. Här är alla välkomna – unga 

som gamla, nybörjare och erfarna orienterare.  Olika banor finns som passar alla.  
Bor du i närheten, är på semester eller vill röra på dig efter ett shoppingbesök så 
missa inte detta tillfälle till en härlig eftermiddag i Ullareds skogar.  
Läs mer på www.oringen.se

   GEKÅS-
      RACET

   18 juli 2012

Först i Sverige 
att bli godkända 

enligt Svanens 
nya kriterier!

Sedan 1947 har Klimabolaget och Frida hjälpt till att det hålla det rent och fint i våra hem. Fridas mikrofiberdukar 
Universal och Bad & Kök är först i Sverige att bli godkända enligt Svanens nya kriterier.

*  Städtips från Frida: Använd Fridas rosa Bad & Kök Mikrofiberduk för att ta bort klistret efter prisetiketterna. 
Bara blöt duken och gnugga! Scanna QR-koden så får du fler fiffiga städtips!

Rent och fint på 
hemmets alla ytor!

Frida fixar extrapris-klistret!*
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cantoni 
Högblank trolley i trendiga färger som du garanterat inte missar  på bagagebandet.  Storlek: 50 cm, 60 cm och 70 cm.

Oavsett om du ska på långresa till Sydamerika, koppla av med en 
bussresa i europa eller bege dig på minisemester i Sverige har vi  
garanterat rätt väska för dig. På väskavdelningen här på Gekås Ullared 
hittar du resväskor av alla de slag som alla är av bra kvalitet till  
garanterat fyndsmarta priser. Text Katarina Larsson   Foto Tom Bengtsson

carlton glider 
Hård trolley med två hjul som 

finns i flera härliga färger.  
Storlek: 70 cm och 77 cm.

caValet 
Mjuk trolley som rullar 
lätt på alla underlag tack 
vara de två stabila hjulen  
i större modell. 
Storlek: 52 cm och 62 cm.

NEW YORK
GRAN CANARIA

BARCELONA

ÅRE

YSTAD

packat 
& klart ULLARED
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forcefeild 
Mjuk modell som har fyra hjul vilket 
gör den väldigt smidig att både dra 
efter och skjuta framför sig.  
Storlek: 55 cm, 65 cm och 75 cm.

forcefeild Vector 
Klassisk mjuk resväska med två hjul 

som är expanderbar upp till fyra cm.  

Storlek: 53 cm, 63 cm och 73 cm.

pierre 
enkel och stilren resväska med två eller 

fyra hjul. Denna modell är expanderbar 
och kan bli hela 25 % större. 

Storlek: 46 cm, 54 cm och 70 cm.

carlton omega 

Mjuk trolley där minsta storleken 

uppfyller Ryan Airs hårda regler  

för handbagage.  

Storlek: 55 cm, 65 cm och 75 cm.
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Bryggeribussen ger Gekås kunder 
möjligheten att besöka Carlsbergs 

bryggeri där det bjuds på ölkunskap  
och provsmakning.   
 Idén till bryggeribussen kom från  
Karin Berntson på Smakkällan AB. Hon  
är Carlsbergs egen expert som verkligen  
brinner för att sprida kunskap om ölkultur.
 – Visserligen behövs det endast fyra  
råvaror för att göra öl – vatten, malt, humle 
och jäst – men den stora utmaningen ligger  
i att behandla och kombinera ingredienserna 
på rätt sätt. Först då går det att skapa ett öl 
som smakar, doftar och ser ut precis som 
bryggmästaren vill att det ska göra. För att 
lyckas fullt ut krävs det kunskap, erfarenhet  
och experimentlusta.

teori och praktik
Besöket inleds i brygghuset där Karin 
berättar  om de olika stegen i bryggprocessen. 
Därefter blir det en rundvandring i fabriken 
där deltagarna får se hur tillverkningen går 
till, från jäsning och lagring till filtrering och 
tappning på flaska, burk eller fat. Till sist är 
det dags för den programpunkt som de flesta 
uppskattar allra mest – provsmakning av 
olika ölsorter.  

 – Ett besök på Carlsberg handlar om  
smaker och dofter. Vid ölprovningen  
betonar jag därför vikten av att känna igen 
olika smaker. När man vet hur och varför 
ett öl smakar som det gör, blir det enklare  
att  kombinera det med rätt mat. Ljust öl  
med mindre beska och mer sötma passar  
till exempel väldigt bra till kryddstarka  
rätter. Dessutom är det kul att så många  
upp   skattar alkoholfritt öl som fungerar till  
de flesta maträtter.

stort intresse
Bryggeribussen som började gå mellan  
Ullared och Falkenberg förra sommaren  
blev omedelbart populär. Resan till bryg-
geriet tar ungefär en halvtimma som snabbt 
rinner iväg med hjälp av en rolig quiz om 
Gekås och Carlsberg. Karin ser fram mot en 
intensiv  säsong.
 –Visst är det många shoppingtrötta män 
som följer med, men vi har många kvinnor 
som också är intresserade. Jag tror och 
hoppas att så många som möjligt tar chansen  
att lära mer om hur enkelt och gott det är att 
kombinera olika smaker.
 Så tag gärna en paus från shoppandet – att 
få nya smakupplevelser sätter också guldkant 
på tillvaron

Matnyttig  

 ölskola  
för livsnjutare
Bryggeribussen mellan Ullared och Carlsbergs bryggeri  
i Falkenberg har på kort tid blivit mycket populär. Det är  
naturligt eftersom deltagarna inte bara får en snabblektion  
i den sköna konsten att brygga öl, utan även tips på vilka  
smaker som passar bra ihop. Kunskap som direkt kan  
användas för att öka smakupplevelsen i det egna köket.

Text Peter Roane   Foto Jesper Petersson

” ”
Att beställa en stor stark är som att  
gå in på en restaurang och beställa  

en tallrik mat. 

KARIn BeRnTSOn, CARLSBeRG

Varje timma fylls tusentals flaskor med färsk öl.

Se dig i spegeln
... för dina ögon speglar hur du mår. 

Därför ser våra nya burkar med kosttillskott dina inre behov. 
Ingredienserna känner du igen sedan tidigare. Vi tar helt enkelt 
bara med oss det bästa från skafferiet och samlar dina favoriter i 
Naturens apotek. Missa inte heller våra nyheter!

Vi har en bred serie av kosttillskott med vitaminer och  
mineraler. Välj de ämnen just din kropp behöver.

För en god framtid som är din

B&P Handelskompagni AB 040-680 34 80 www.naturensskafferi.se
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fakta brYggeribussen
tider: Vecka 27–32: tisdag/torsdag kl 16.15–19.15 
Vecka 39–43: lördag kl 16.15 –19.15

pris: 95 kr/person. I priset ingår resa, bryggeri-
visning och ölprovning. Du köper din biljett i 
varuhusets kundtjänst eller på campingen. Bussen 
avgår från Gekås Ullared Stugby & Camping  
(vid hållplats Shoppingbussen). För att delta i 
ölprovningen måste man vara 18 år.

Se dig i spegeln
... för dina ögon speglar hur du mår. 

Därför ser våra nya burkar med kosttillskott dina inre behov. 
Ingredienserna känner du igen sedan tidigare. Vi tar helt enkelt 
bara med oss det bästa från skafferiet och samlar dina favoriter i 
Naturens apotek. Missa inte heller våra nyheter!

Vi har en bred serie av kosttillskott med vitaminer och  
mineraler. Välj de ämnen just din kropp behöver.

För en god framtid som är din

B&P Handelskompagni AB 040-680 34 80 www.naturensskafferi.se
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Härlig 
sommarläsning
Sommaren är högsäsong för bokläsning och vi svenskar slukar böcker på löpande band 
i semestertider. Bokhyllorna på vår till hemmet-avdelning är välfyllda med pocketböcker 
och nya titlar kommer in hela tiden. Shoppa loss bland spännande deckare, glammig 

chic-lit och intressanta biografier till 
fynd smarta Gekås-priser!  
Text Katarina Larsson   Foto Tom Bengtsson

Du kan även hitta  
ljudböcker hos oss! 

Perfekt för långa  bilresor 
eller regniga  dagar  

i husvagnen.

Gävle

Karlskrona

Kalmar

ULLAREDULLARED

På alla Rasta får du 10% rabatt vid köp
 i våra restauranger och på våra hotell 

vid uppvisande av Ulla-kortet
På Rasta serveras alltid god mat, nybakat bröd och 
nybryggt kaffe. Vi har välsorterade servicebutiker  

och hotellrum på åtta anläggningar.

Nyhet!

Välkommen till Rasta Ullared!
Nu har vi

Ny Servicebutik
med kaffe , smörgås, bakverk, 

godis och glass

Nya öppettider i sommar 7-22

Gilla Rasta Sverige på facebook  
och ta del av alla våra erbjudanden

Välkomna! 
Hälsar Dan Tervaniemi med personal

Scanna in vår mobila hemsida    m.rasta.se    w w w.rasta.se

E6   1 HALLANDSÅSEN
E6   2 SNAPPARP
E6   3 TANUM
E6   4 NORDBY/Svinesund
E45   5 BRÅLANDA
E18   6 GRUMS
E20   7 VÅRGÅRDA
E20   8 GÖTENE
E20   9 MARIESTAD
E20 10 ARBOGA
Rv40 11 ULRICEHAMN
E4 12 BRUNSTORP
E4 13 ÖDESHÖG
E4 14 MANTORP
E4  15/16 NYKÖPINGSBRO
E4 17 TÖNNEBRO
E4 18 MÖLLETOFTA
E4 19 KLEVSHULT
 20 ULLARED
E22 21 KALMAR

Rasta Ullared Ullamag E.indd   1 2012-04-26   11.34
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Vill du passa på att se och göra något mer när du besöker Ullared i sommar?  
Här har vi samlat några tips på utflykter för olika intresseområden. 

UTFLYKTSTIPS  
för Ullared-besöket!

Tygriket Sjuhärad (www.tygriket.se)
Kärringrallyt Gällstad (www.gallstad.nu)
Möbelriket Småland (www.mobelriket.se)

För den som vill 
shoppa mer

På campingen:
Ta ett avslappnande dopp i badtunnorna på vår camping.
Aktivera hela familjen med äventyrsgolf.
Hyr en cykel och utforska omgivningarna.
 
I Ullared:
I närheten av varuhuset finns en lekplats för alla leksugna barn.
Prova fiskelyckan i Högvadsån som strömmar alldeles bredvid campingen.
Utmana din shoppingpartner i tennis på närliggande Hedevi Idrottsplats.
Öva straffsparkar med barnen på fotbollsplanen vid närliggande Hedevi Idrottsplats.
Avrunda dagen med ett besök på Harrys pub-kväll.
Spela en härlig golfrunda på Flädje golfklubb (www.fladjegk.se).

Att göra pa plats i Ullared 
Om du inte har lust att lämna Ullared så behöver du inte misströsta. 
Här finns en hel del aktiviteter att ta sig för. 

Åkulla bokskogar (www.akullabokskogar.nu)
Naturreservatet Yttra Berg Gällared
Fågelreservatet Getterön (www.naturumgetteron.se/om/fagelreservatet)
Gamla varberg (www.hembygd.se/halland/gamlavarberg)
öströö Fårfarm (www.ostroofarfarm.com)
Råö observatorium Onsala
Hallandsleden (www.halland.se/sv/hallandsleden)

För den  
naturintresserade
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Turistinfo

Leklandet FunCity varberg (www.funcityvarberg.se)
vallarnas lekpark Falkenberg 
Äventyrslandet Halmstad (www.aventyrslandet.se)
Busfabriken Halmstad (www.busfabriken.se)
Liseberg Göteborg  (www.liseberg.se)  
High Chaparral Hillerstorp (www.highchaparral.se)
Borås Djurpark Borås (www.boraszoo.se)

För barnfamiljen
varbergs fästning (http://besokare.marknadvarberg.se/varbergs-fastning)
Tjolöholms slott (www.tjoloholm.se)
Radiomasterna i Grimeton (www.grimetonradio.se)
Ekomuseum i Ätradalen (www.ekomuseum.com)
Naturreservatet Fjärås Bräcka

För den historie-  
och kulturintresserade

vind- & kitesurfing Apelviken
Havsfiske med Fladenbåtarna (www.fladen.se)
Laxfiske i Ätran (www.visitfalkenberg.se/fiske)
Seglarskolor Varberg och Halmstad
Gocart Varberg (www.varbergsgokart.se)
O-ringen Halmstad  
(www.oringen.se)
Golf Flädje GK
(www.fladjegk.se)

För den sport- 
intresserade

Sandstränder: Apelviken, Olofsbo, Skrea och Tylösand
Klippstränder: åsa, Stråvalla, Kärradal och Getterön
Insjöar: Musasjön, Ullared, Skällingesjön och Fegensjöarna

Tips! Unna dig ett härligt bastubad på Bryggebastun  
i Bua hamn (www.buasframtid.se/bastu).

För sol-  
och badälskarenAtt göra pa plats i Ullared 

Nääsville Bluegrass Festival Ätran (www.naasville.se)
Harrys, Ståhlboms och Bratt Falkenberg
Buskis Falkenberg (www.vallarna.se)
Allsång på vallarna Falkenberg (www.allsangpavallarna.se)
Falkenbergs jazzdagar (www.jazz.falkenberg.net/jazzdagar)
Majas, Fridas, Oscars och Societén Varberg
visfestival Halmstad & Falkenberg
Gatuteaterfestivalen Halmstad (www.halmstad.se/gatuteater)
Wheels & Wings Varberg (www.wheelsnwings.se)
v75 Halmstadtravet (www.halmstadtravet.com)
Halmstad Sports Car event (www.halmstadsportscarevent.se)
varbergs jazzfest

För den nöjeslystna 

varberg www.marknadvarberg.se   
Falkenberg www.visitfalkenberg.se   
Halmstad www.destinationhalmstad.se  
Mark www.vastsverige.com/mark   
Svenljunga www.sjuharadsturism.se/svenljunga   
Småland www.visitsmaland.se  

För mer information  
kontakta turistbyråerna  
i de närliggande  
kommunerna. 

GÖTEBORG

ULLARED

VARBERG

FALKENBERG

HALMSTAD

HALLANDS LÄN

VÄSTRA GÖTALANDS LÄN

JÖNKÖPINGS LÄN

BORÅS JÖNKÖPING

E20

E4

Svenljunga

Varberg

Värnamo

Gnosjö

Vaggeryd

Gisslaved

Falkenberg

Hylte

Kungsbacka Tranemo

Ulricehamn

Mark

Härryda
Mölndal

ULLARED
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Hela parken till paketpris!

ALLT OM LISEBERG

IP
HO

NE
 &

 AN
DR

OI
D

375kr375375375
HELA PARKEN FÖR

375375375
BARN UNDER 110 CM 190 kr

Obs! Kan endast köpas på liseberg.se 

och senast dagen före besöket.

375375
BARN UNDER 110 CM 

Bo hos oss!
Läs mer på liseberg.se 

Telefon 031-400 100

ANNONS



Spela golf till

Ullaredspriser
kom 4 betala för 3!

Flädje 212 | 311 65 Vessigebro | Tel. 0346-204 40
info@fl adjegk.se | www.ullaredfl adjegk.se

Ullared_Fladje_GK_92x120.indd   1 2012-04-18   17.43

Öppettider måndag-fredag kl. 10-18
Du hittar oss på plan 3 i varuhuset  
– uppgång vid leksaksavdelningen. 

tel. 0346-378 80

prisexempel
Klippning 299:-
Barnklipp 0-4 år 189:-
Barnklipp 5-10 år 249:-
Frans- & brynfärg, noppa 159:-

Vi erbjuder både 
tidsbokning och 

drop-in i mån 
av tid för dam, 

herr & barn.

Välkommen!

Välkommen till Hår & Häpna
Nu kan du klippa håret eller fixa till frisyren mitt 

under shoppingäventyret på Gekås Ullared.
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TÄvLING FöR ALLA ULLA-LÄSARE.............................................................................................................................

Vinn biljetter till sommar-
buskis på Vallarna!
nu har du som Ulla-läsare chansen att tävla och vinna  
biljetter till smygpremiären av sommarens buskis på Vallarna,  
”Campa i klaveret” – en hejdlöst rolig husvagnsbuskis! 

sommarens mest avkopplande vecka  
– husvagnssemestern – blir istället  
en skrattretande orgie av f lörtande,  
jäkelskap och överraskningar.
 Föreställningen spelas från 1 juli till  
12 augusti. För mer information gå in på 
www.vallarna.se 

 

Smygpremiären går av stapeln torsdagen 
den 28 juni klockan 19.30 på Vallarnas 
friluftsteater i Falkenberg. 
 Årets föreställning är nyskriven och 
signeras  Lars Classon, Per Andersson  

och Håkan Klamas. I rollerna ser vi  
Jojje Jönsson, Siw Carlsson, Claes Månsson, 

Robin Stegmar, Anna Bromee, Kent Vickell 

och Emmi Christensson. Regi av Lars Classon.

 Följ med det omaka paret Göran och  
Fia Lönn till campingens underbara land.  
Det börjar med att allt går fel  
– och på den vägen fortsätter 
det. Det som skulle bli 

vI TÄvLAR UT TvÅ BILjETTER PER PERSON.   
25 TÄvLANDEN HAR MöjLIGHET ATT vINNA!

täVlingsfråga: 
vilket påstående är sant om vallarna- 
aktuella skådespelerskan Siw Carlsson? 

1.  Hon gjorde succé i årets julkalender, 
 är mycket känd som den argsinta städ   
 tanten ”Augustina” och är en av dem  
 som stått på Vallarnas scen flest gånger. 

x. Hon medverkade i årets Melodifestival,  
 gör comeback på Vallarna efter två års  
 frånvaro och är känd som ”Babsan”.

2. Hon har vunnit SM i curling, spelat  
 teater på Dramaten och sjungit duett 
 med Björn Ranelid. 
Motivera också varför just du ska  
vinna biljetterna. 

Skicka in ditt tävlingsbidrag till oss  
via post eller mail. 

Att: Ulla tävling/Marknadsavdelningen
Gekås UIlared
311 85 Ullared 

Epost: vinn@gekas.se

Vi behöver ditt svar senast 15 juni. 

FöR ATT KUNNA TÄvLA  

MÅSTE DU SvARA RÄTT PÅ FRÅGAN  

OCH BIFOGA EN MOTIvERING TILL  

vARFöR jUST DU SKA vINNA! 

– En hejdlöst rolig husvagnsbuskis!– En hejdlöst rolig husvagnsbuskis!



Sommarerbjudande!
Shoppa nu - betala om 90 dagar
Under juli månad erbjuder vi dig som har Shoppingkortet  eller 
Ullaredkortet möjligheten att skjuta upp din betalning i upp 
till 90 dagar utan ränta. Välkommen till vår Kundtjänst för att 
 aktivera kampanjen och utnyttja erbjudandet!
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Erbjudandet om uppskjuten betalning gäller  endast inköp gjorda på Gekås Ullared och kampanjer måste 
aktiveras på plats i vår  Kundtjänst för att kunna nyttjas. Erbjudandet gäller både gamla och nya kortkunder.

Aktivera 
kampanjen 
i Kundtjänst

TÄvLING FöR ALLA ULLA-LÄSARE.............................................................................................................................

Fyndsmart hotellboende i samarbete med DTF travel
Quality Hotel Selma Lagerlöf 

Ni bor vackert i värmländska Sunne, 
en trevlig turistort med små galle-
rier och caféer. Härliga bad väntar 
på Sunne Vattenland (700 m) eller 
Kolsnäs Strand. Passa också på att 
besöka herrgården Mårbacka, där 
Selma Lagerlöf  föddes (10 km). 

Ankomst 2012: Juni - augusti.

HHHH Grand Hotel Garden

Här bor ni nära gågatan och ute-
serveringarna på Lilla Torg. Stadens 
sandstrand, Ribersborg, lockar med 
sköna dopp och kanske en fika på 
Kallbadhuset. Via Öresundsbron 
kommer man till härliga Köpen-
hamn på ca. 35 minuter med tåg.

Ankomst: Fredagar fram till 14/6 2013. 
Valfri dag 18/6 - 16/8 2012.

HHHH BEST WESTERN  
Hotel Scheelsminde 

Vackra Hotel Scheelsminde ligger i 
en lummig park strax utanför Aal-
borgs stadskärna och med bl.a. fina 
stränder, Fårup Sommerland och 
Skagen på bekvämt bilavstånd.

Ankomst 2012: var femte dag 15/6 - 24/8.

Hos DTF travel bokar du även färja till 
bästa pris. 

1.495:-
Per person i dubbelrum

1.145:-
Per person i dubbelrum

1.295:-
Per person i dubbelrum

SPARA UPP TILL 655:-

SPARA UPP TILL 550:-

SPARA UPP TILL 1.105:-

 3 övernattningar  •	
 3 frukostbuffér•	
 2 tvårätters middagar/bufféer •	

inkl. kaffe

 3 övernattningar •	
 3 frukostbufféer•	
 Hotell i centrala Malmö•	
 3 km til Ribersborg strand•	

 5 övernattningar  •	
 5 frukostbuffér•	
 Swimmingpool och bastu•	
 38 km till Fårup Sommerland•	

Sköna Värmland!

Sommarstaden Malmö

Idylliskt i Danmark
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Boka nu på www.dtf-travel.se eller 040 303001  
Kom ihåg 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 och barnrabatter på www.dtf-travel.se

ERBjUDANDEN FöR DIG MED SHOPPINGKORTET OCH ULLAREDKORTET...........
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ANNONS ANNONS

Välkommen till Harrys Ullared • Danska vägen 7 • Boka bord på 0346-300 10 • www.harrys.se

150 meter från Gekås
Vi serverar frukost, à la carte, pizza och har fullständiga rättigheter.

Boka in den 9-10 juni 2012 - Ullared Game Fair
Årets Jakt, Fiske och Outdoormässa!

Mer info på vår hemsida eller sök ”Ullared Game Fair” på Facebook.

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

KUSTNÄRA

CAMPING

med

sol, sk
ratt o

ch 

shopping

FALKENBERGCamping och Stugor

Shopping 
i Ullared Fars på Vallarna

Sol och bad

Ugglarp.nu
Skreacamping & stugby

Hansagårds familjecamping
FALKENBERG
Camping

www.campingfalkenberg.com

ANNONS



www.vallarna.se

Biljetter, boende & avbeställningsskydd: Falkenbergs Turistbyrå 0346-88 61 01, 
2Entertain 0771-36 37 00. Bilj kan även bokas på www.vallarna.se/boka, showtic.se 

Glöm inte att tävla gratis i Buskis-SM på vallarna.se!

Årets nyhet - Vallarnas Upplevelserestaurang med Stefan Gerhardsson som värd! 
Läs mer på vallarna.se

Officiella Huvudpartners

SpelaS under Sommaren på VallarnaS 
friluftSteater i falkenberg!

premiÄr SÖndagen den 1 juli kl 18.00

jojje jÖnSSon, Siw CarlSSon, 
ClaeS månSSon, robin Stegmar, 
anna bromee, kent ViCkell oCh 

emmi ChriStenSSon. 
regi: larS ClaSSon. manuS: larS ClaSSon, 

per anderSSon oCh håkan klamaS

biljettruSning”

boka nu!

– En hejdlöst rolig husvagnsbuskis!– En hejdlöst rolig husvagnsbuskis!

FALKENBERG
After Shopping

www.visitfalkenberg.se

Sol

Skratt

Shopping

Sol - som i sol, bad och natur. 
I Falkenberg hittar du många och långa 
underbara stränder och en otroligt 
vacker natur. Den populäraste stranden 
är Skrea strand med det pampiga 
hotellet Falkenberg Strandbad som 
blickar ut över Kattegatt. Andra 
populära stränder är Olofsbo och 
Ugglarp. Längs kusten  och i inlandet 
finns det många familjecampingar 
med hög standard.

Skratt - står för skratt, evenemang 
och underhållning. 
I Falkenberg finner ni Vallarnas 
friluftsteater som bjuder publiken 
på allsång och Sveriges populäraste 
sommarfars. Under vintern och våren 
vallfärdar besökare till Sveriges största 
nyårsrevy. Förutom detta avlöser 
stora evenemang och artister varandra 
under sommarmånaderna.

Shopping - som i Gekås Ullared 
men även i Falkenbergs innerstad. 
I turistkommunen ligger Sveriges 
största besöksmål som är Gekås Ullared. 
Här sparar man lätt ihop till hela 
semesterkassan genom att handla till 
”Ullaredspriser”. 
En mer avslappnad shopping finner 
man i Falkenbergs innerstad med 
många unika butiker, bra restauranger 
och mysiga små caféer. 

Det många inte känner till som reser till Gekås Ullared 
är att de vistas i turistkommunen Falkenberg. 
Vill man förgylla sin shoppingtrip ytterligare ligger 
långa sandstränder och havet bara 30 minuter bort. 
Dessutom hittar man en mysig småstad som erbjuder 
många evenemang och trevligheter. 
Vi brukar ofta säga ”S som i Falkenberg” när vi vill lyfta 
våra styrkor där S:et står för Sol, Skratt och Shopping.

ANNONS



krYssa och Vinn
Lös korsordet och skicka in meningarna 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, 311 85 Ullared  
E-POST ullakryss@gekas.se
 
Märk ditt vykort ”Korsordet 2/12”.
Ditt svar vill vi ha senast 31 juli 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

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
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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
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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 (t o m augusti) 7–17

lördag (fr o m september) 7–20

söndag (t o m juni) 8–17

söndag (fr o m juli) 8–18

 

Stängda dagar 2012  

Midsommardagen 23/6 stängt

Julafton 24/12 stängt

Juldagen 25/12 stängt

Annandag jul 26/12  stängt

nyårsafton 31/12  stängt

 

Öppet övriga helgdagar 

Sveriges nationaldag 6/6 8–17

Midsommarafton 22/6 8–16

Alla helgons dag 3/11 7–17

153

1 2 3 4

kontakta Varuhuset
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
S-311 85 Ullared
kundservice@gekas.se

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

bYten och returer
I vARUHUSET 30 dagars öppet köp mot upp-
visande av kassakvitto och varan i obruten för-
packning. 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.

boka boende
Gekås Ullared Stugby & Camping
Besöksadress: Ulla Smidjes väg 20
S-311 85 Ullared

Boka boende via hemsida eller telefon.
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 2012 
vECKA 26–33
Mån-Fre 9.00–12.10 och 13.10–20.30
Lördag 8.00–12.10 och 13.10–17.30
Söndag 9.00-12.10 och 13.10–18.30
vECKA 37–43
Fredag 15.00–20.30
Lördag 8.00–12.10 och 13.10–20.30
Söndag 8.00–12.00
vECKA 44 körs inte turen. 

mellan stugbyn 
& varuhuset

Gratis bussGratis buss
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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 9-18, lö 11-16, sö Stängt.  
Selma L. Torg, vard: 9-18, lö & sö Stängt  ULLARED: vard 9-18, lö 9-14 (jul-nov 8-14), 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 

Sol Premium
Ett par polariserande solglasögon, plus ett par glasögon. 

Inkl. bågar (solglasögonbågar från Polaroid), 

2x antirefl exbehandling, 2x fodral, 2x putsduk. Inkl Synundersökning.

Sol Bas
Ett par polariserande solglasögon, plus ett par glasögon. 

Inkl. bågar (solglasögonbågar från Polaroid), 

2x hårdbehandling, 2x fodral, 2x putsduk. Inkl. Synundersökning.

Våra olika typer av solglasögon
Polariserande
Eleminerar effektivt refl exer från Sol, 
vatten, snö eller is. Ökar kontrasten 
och ger mindre trötta ögon.

Fotokromatiska
Glasögon som är nästan helt vita 
inomhus och mörknar utomhus i 
kontakt med ljus.

Drive Wear
Både polariserande och fotokromatisk 
funktion. Det optimala glaset som 
mörknar även bakom en bilruta/visir.

Bil+Mc-körning

Slipade Solglasögon i paket
Paketpris på slipade solglasögon plus vanliga glasögon

Ett par polariserande solglasögon, plus ett par glasögon. 

Spara upp till

1348:- 2 x Enkelslipade

1943:–
2 x Progressiva

3343:–

2 x Progressiva

4543:–

2 x Enkelslipade

2493:–
Antirefl exbehandling

Friformprogressiva
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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 fi ket

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

VARUHUS-
KARTAKL

IP
P 

U
T 

O
C

H
 S

PA
RA

Obs!
Fr o  m v 25 

kommer avdelningar 

fl yttas om i varuhuset. 

Läs mer på sid 5 eller 

på vår hemsida.



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 dina 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 
fi na 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 fi nns på gekas.se/shoppingkortet


