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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

Ulla är Gekås kundtidning som ges ut fyra 
gånger per år. Den skickas hem i brevlådan till 
alla våra kunder som har  Shoppingkortet eller 
Ullared kortet. Dessutom finns den i varuhuset, 
på Gekås Ullareds Stugby & 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? 
Att få Ulla hem i brevlådan är en förmån för dig 
som har Shoppingkortet eller Ullaredkortet. Detta 
är vårt fyndsmarta Mastercard som du både kan 
spara och låna pengar på. Läs mer om kortet 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 i mitten 
av oktober.

UTGES AV
Gekås Ullared AB, 311 85 Ullared 
kundservice@gekas.se
Telefon 0346-375 00 
www.gekas.se

ANSVARIG UTGIVARE
Boris Lennerhov

CHEFREDAKTÖR
Bodil Czarnecki

PRODUKTION
Ulla är en samproduktion mellan 
Gekås Ullareds AB:s marknadsavdelning 
och Shout Advertising AB.

TRYCKERI
Ruter AB

OMSLAGSFOTO
Carina Gran

ANNONSFÖRSÄLJNING
Mediakraft AB
info@mediakraft.se 
Telefon 08-23 45 30

BYTT ADRESS? FLYTTAT? 
UTEBLIVEN TIDNING? 
Meddela Handelsbanken Finans 
kundtjänst 08-701 46 67

Eventuell vinstskatt betalas av vinnaren. Eftertryck 
utan redaktionens medgivande är förbjudet. Med 
reservation för tryckfel.
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BORIS SIDA 
 

Hoppas ni haft en riktigt bra sommar trots att vädret ibland  
varit lite för blött, men trots allt har det varit en del sol också.  
På Gekås har vi i alla fall haft högtryck mest hela tiden med 
rejäla försäljningsökningar under sommarmånaderna.

Byggandet av SportBaren inne i varhuset har vi fått  
flytta fram några gånger, allt beroende på att vår försäljning 
ökat så kraftigt de senaste åren att ytorna behövts för att  

få plats med alla varor, och kunder förstås. Men nu har vi 
äntligen utrymme för att få denna nya oas i varuhuset på plats.

nu när höSten nalkaS är det hög tid att förnya bas  garde roben 
med lite nytt, fräscht och prisvärt. I Ulla har vi denna gång lyft fram 
männens och barnens baskollektioner. Ett annat stort tema är det 
pånyttfödda stora intresset för bakning. Vi har mängder av produk
ter som hjälper till att göra det ännu lite roligare.

Med Större ytor i varuhuSet har det blivit betydligt luft
igare, det har också blivit plats för nya produktkategorier. Det har bl a 

tillkommit garner, frukt och grönsaker och inte minst lösviktsgodis. De  
sistnämnda två är ett steg på vägen för att få till en riktig livsmedels avdelning som 
skall vara helt klar tidig vår nästa år. Barnavdelningen har tagit plats på andra  
våningen och håller på att utformas så att den kan tilltala alla som är där. 

Precis som vanligt när vi bygger ut så blir det lite besvärligare att hitta  
ett tag. Använd våra orienteringskartor och ha tålamod är de råd vi kan  
skicka med – snart har du vant dig och det blir mycket lättare igen.

Ha en härlig höst och jag hoppas vi ses i vimlet ”på Ullared”.

Boris Lennerhov, VD Gekås Ullared

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 30 000 kvadratmeter 
butiksyta hittar du hos oss ”allt till hemmet som får plats i en bil”. I Gekås-koncernen  
ingår även Gekås Ullared Stugby & Camping AB samt Gekås Ullared Restaurang AB.  
Mer information om Gekås Ullared AB hittar du på vår hemsida www.gekas.se

äntligen premiär  
för



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 
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



22–26

   2  ulla inFo

   7  produktnytt

   8  löSgodiS  
  Upptäck vårt nya godissortiment

10 preMiär För SportBaren 
 Nytt vattenhål för en paus  
 i shoppingen

14  ljuvlig Bakning 
  Tips och inspiration för baket

19  notiSSida 

20  tävla oCh vinn!  
 Biljetter till Dirty Dancing  
 & Sjung å Hoppalong

22  höStenS herrMode 
 Snygga vardagskläder för herrar

28  StileXpertenS BäSta 
 gekåStipS

29  arMBandSur 
 Håll koll på tiden med en  
 klocka från Gekås

32 ny platS För Barnkläder 
 Barnavdelningen har flyttat en 
 våning upp

35  Fråga BoriS

36  Barnkläder För  
 alla åldrar 
  Praktiska barnkläder  
 inför hösten 

42  galen i garner 
  Upptäck vårt nya garnsortiment 

46 Med SWeBuS till ullared

48  teknikFynda

50 korterBjudanden 
  Boende till fyndsmarta priser

52  läSarSida

65  korSord

66  allMän inForMation

68 nya varuhuSkartan 

#3/12 innehåll

48–49

10–12

14–18

36–41

Ulla  nr 3  |  2012   5    
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Nu är hösten här och vår hästsportsavdelning   
är välfylld med klädnyheter för alla ryttare – 
stora som små. Just nu kan du bland annat  
fynda helskodda ridbyxor och fina toppar.  
Välj själv om du vill lysa upp stallivet med 
färgglada brallor eller satsa på ett par trendiga 
denimbyxor med broderi på bakfickan.  

höstnytt från

Hästsports
avdelningen

      SMIDIGASTe 
fönsterskrapan 

Kärcher lottar ut 6 stycken fönster
skrapor till er Ullaläsare! Svara på 
frågan nedan och skicka ditt svar 
till oss senast 8 oktober. 

Kärchers WV 50 plus är en praktisk, behändig och 
effektiv fönstertvätt med många bra egenskaper. 
Vilket påstående stämmer in på fönstertvätten?

a. Har 4 meter sladd

B. Skrubbar glaset och ger 
 ett flammigt resultat

C. Suger upp överflödigt smutsvatten  
 och lämnar inga ränder

Skicka ditt svar till vinn@gekas.se eller  
Ulla, Gekås Ullared, 311 85 Ullared.  
Märk ditt mail eller vykort med “Kärcher”.

På vår hobby- och fritidsavdelning hittar du 
Kärcher-produkter till fyndpris! Senaste nytt 
är denna batteridrivna fönsterskrapa som 
 garanterat kommer att underlätta putsningen. 
Först tvättas glaset med den kombinerade 
sprayflaskan och tvättmunstycket. Därefter  
 använder man fönsterskrapan som, under  
tiden du använder den, suger upp allt 
överflödigt  vatten utan att lämna ränder. Den 
 ergonomiska designen gör att putsningen  går 
lekande lätt och du kan säga adjö till hinken 
och trasan för evigt!

Tävla & Vinn!

På vår belysningsavdelning har vi nu fått 
in de otroligt populära LeD-listerna med 
RGB-belysning. Denna smidiga ljus-
nyhet har självhäftande baksida och kan 
användas för att skapa häftiga effekter i 
inredningen. Fäst den i en bokhylla, bakom 
tv:n eller varför inte på husfasaden – bara 
fantasin sätter gränserna! Ljuslisten styrs 
med en fjärrkontroll och kan lysa och 
blinka i flera olika nyanser av rött, grönt, 
blått och vitt.

Inred 
med ljus!

PRODUKTNYTT
Spännande nyheter ur vårt SortiMent!
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Äntligen

  lösgodis!
Äntligen kan vi introducera en efterlängtad nyhet i vårt sortiment: 
lösgodis! Det är svenska folkets storfavorit Karamellkungen som 
 förser våra godishyllor med massor av välkända sorter.  
Kom och fyll godispåsen med dina favoriter!
Text Helena Johansson   Foto Tom Bengtsson
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Spana in den nya  
 Lösgodisavdelningen med 

160 olika 
sorter!
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Till skillnad mot traditionella  
barmiljöer kommer vår sportbar att 

vara ljus och fräsch. Inredningen är kryddad 
med olika sportattiraljer och i lokalen finns 
det tolv tvmonitorer som visar allt från topp
fotboll och film till nyheter och dokumentärer, 
beroende på vilken dag och tid på dygnet det 
är. Sedan är det ju faktiskt inte nödvändigt att 
titta på tv. Att bara kunna koppla av en stund 
eller kolla på folk är ju ett nöje i sig. Närheten 
till shoppingen är kanske det allra bästa med 
Sportbaren. På några sidor är det halvhöga 
fönsterväggar, vilket gör det lätt för en med
shoppare att komma förbi för att få smakråd. 
På så sätt kan de som sitter i Sportbaren delta 
i shoppingen lite vid sidan av, vilket inte är 
lika lätt att göra i restaurangen en våning upp 
eller på något ställe utanför varuhuset.

Ger ökad shoppinGGlädje
Ett besök i varuhuset ska vara en inspirerande 
och lustfylld upplevelse och Boris Lennerhov, 
vd för Gekås Ullared, är övertygad om att  
Sportbaren kommer att ge ökad shopping
glädje. Både för dem som gillar att shoppa hela 
dagen och för de besökare som inte är intres
serade att lägga lika mycket tid på shopping. 
 – Vi har byggt Sportbaren för att kunna 
tillgodose olika kundbehov. Vissa tar god tid 
på sig och vill shoppa länge och andra blir 
nöjda betydligt snabbare. Sportbaren är bra för 
alla, oavsett vilken shoppartyp man råkar vara. 
Ingen behöver stanna hemma för att det visas 
en bra match på tv och ingen behöver åka hit 
på egen hand bara för att man inte hittar någon 
som håller samma shoppingtakt. Sportbaren 
gör det möjligt för alla att komma hit och 
shoppa utan att behöva kompromissa. Och det 
är väl precis det shoppingglädje handlar om, 
säger Boris.

ljUs oCh FräsCh 
kommer inredningen  
i vår sportbar att vara.  

Snart kan vi på Gekås hälsa dig välkommen till vår nya Sportbar. 
en efterlängtad oas i hjärtat av varuhuset där du kan koppla av 
och få något att äta eller dricka samtidigt som du befinner dig  
i närheten av resten av familjen eller shoppingsällskapet. 
Text Peter Roane   Foto Jesper Petersson   Illustrationer Becab Inredningar 

Snart öppnar vi  

Sportbaren  
mitt i varuhuset!
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”
”

Vi har byggt Sportbaren för  
att kunna tillgodose olika 
kundbehov. Vissa tar god 
tid på sig och vill shoppa 
länge, och andra blir nöjda 
betydligt snabbare.  

BORIS LeNNeRHOV, VD GeKÅS ULLAReD

inte bara För män
Boris är noga med att påpeka att Sportbaren  
inte bara är för män utan är säker på att  
även många kvinnor kommer att trivas där.
 – Vi har ju många tjejgäng som kommer  
hit och det är populärt att pausa och samla  
nya krafter i sällskap med något lätt att äta  
och dricka. 
 Generellt sett har dock kvinnor och män 
olika köpbeteenden, även om det givetvis 
skiljer från person till person och olika åldrar. 
Kvinnor tycker om att shoppa fyndsmart och 
vill gärna ha god tid att titta, prova och jämföra 
innan de beslutar sig. Männen däremot vet ofta 
precis vad de ska ha och vill avsluta köpet så 
fort som möjligt. Vilket i sin tur innebär att de 
ofta är klara med sin shopping före kvinnorna. 
Det här är en bild som Boris känner igen och 
faktiskt det som gav honom idén till en sport
bar i anslutning till Damavdelningen.
 – Jag och många män med mig tycker det är 
lagom att shoppa i ungefär en och en halv  
timme, men ibland händer det att säll skapet 
man har vill shoppa betydligt längre. Då 
uppstår lätt en stressad och irriterad stämning. 
Det här har jag upplevt många gånger och med 
tiden fick jag en idé om hur problemet kunde 
lösas. Varför inte bygga en sportbar mitt inne i 
varuhuset? I och med att Sportbaren ligger vid 
Damavdelningen är det dessutom lätt att hitta 
varandra, vilket är praktiskt för den som snabbt 
vill ha smakråd, avslutar Boris.
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välkommen till          – din nya oas i varuhuset

Sportbaren har  
något för alla smaker 

I Sportbaren är det lätt att koppla av och gott 
om plats att kolla in det pulserande shoppandet  
som pågår alldeles intill. I den ljusa och fräscha 
lokalen finns det plats för 150 personer. Vi 
kommer att servera ”fingerfood”, som pizza, 
panini, focaccia, chips med dip, nötter och 
ölkorv. Det breda dryckessortimentet består

av öl, cider, juice och läsk från Carlsberg.  
Självklart kan du även beställa vin, kaffedrink 
och vanligt kaffe. 
 Ta chansen att besöka Sportbaren – perfekt 
för dig som vill ta det lugnt utan att tappa den 
där speciella shoppingkänslan som du bara 
hittar på Gekås Ullared

Fakta 

150 platser, 12 tv-monitorer  

där ett flertal tv-kanaler 

 med nyhets- och sportutbud  

kommer att finnas.

preMiär  
– slutet av september! 

Välkommen!

Mån–Fre.........11–20
Lör.....................11–17

Sön....................11–18

öppettider
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Jag och min familj har alltid velat ha ett sommarhus i Halland, det är så vackert här. I Slöinge utanför Falkenberg hittade 
vi Solhaga, ett hundra år gammalt hus med snickarglädje och stor trädgård. I det gamla uthuset fanns en vedeldad stenugn 
som jag började renovera och baka i. Jag bloggade om min bakning på sarabakar.se och så småningom kom tankarna 
på att starta ett hantverksbageri. Vi sålde vår lägenhet i Göteborg, jag sade upp mig från mitt jobb och satsade allt på att 
bygga Solhaga Stenugnsbageri. Nu är vi etablerade och har flera anställda. Jag har fått otroligt bra stöd som företagare av 
både Falkenbergs kommun och Region Halland. Här finns ett starkt nätverk av företagare som hjälper varandra. Inte minst 
har jag stort utbyte med flera andra mathantverkare här i Slöingetrakten. Det är fantastiskt att man inom bara några 
kilometer kan handla mat av lika god kvalitet som i den finaste saluhall. 
 
Sara Wennerström, vd och bagare på Solhaga Stenugnsbageri, Slöinge

Falkenberg Jag hittade det här
ANNONS



Allt fler får upp ögonen för hur kul det är att baka. Släpp 
fram skaparglädjen, med fantasi kommer du långt i köket. 

Men för att lyckas med baket behöver du även funktionell 
utrustning  och roliga dekorationer. Varuhuset har hela 17 olika 

avdelningar och på flera av dem finns det fina fynd att upptäcka 
för dig som gillar att baka. Ta en titt på lathunden här nedan så  
att du inte missar någon pryl i shoppingvimlet!

Just nu bakar vi som aldrig förr och hos oss på Gekås Ullared hittar  
du allt du behöver för att tillverka, dekorera och servera dina bakverk. Hitta  

inspirationen och få de bästa shoppingtipsen i vår bakningsspecial! 
Text Peter Roane   Foto Carina Gran

renGörinGsavdelninGen: Bakplåtspapper, bakformar och tårtpapper. livsmedelsavdelninGen: Ingredienser, dekoration  
och godis. hemtextilsavdelninGen: Allt för köksarbetet och dukningen såsom dukar, kökshanddukar, grytlappar och förkläden. 
till hemmet-avdelninGen: Köksredskap, formar, skålar, tårtdekoration, cupcake-träd och receptböcker. hemel-avdelninGen:  
Köksmaskiner, cupcake-maskin, mixers och elvispar.

Varför knåda och blanda själv när jobbet blir  
så mycket enklare med en praktisk och kraftfull  

köksassistent? Just nu hittar du bland annat denna  
hög blanka skönhet från Centurion på vår hemel- 

avdelning. Maskinen har en motorstyrka på 700 watt,  
sex olika hastighetslägen och pulsfunktion. Dessutom  

ingår 5-litersskål i rostfritt stål, degkrok, visp  
och mixerblad. Välj själv om modernt svart  

eller lantligt vitt passar bäst till din  
köksinredning!
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dekorera mera 
Detaljerna gör helheten. 
Vi har bl a marsipanlock, 
strössel, tårtljus och 
dekorationsgele m m.

konsten att spritsa till det 
Fullborda verket med mönstersprits 
från Till hemmet-avdelningen.

snyGGa kökshanddUkar 
Det går åt en och annan kökshandduk när man bakar. 
Mönster och färger varierar men samtliga handdukar 
hittar du på Hemtextilsavdelningen. 

 
Anna från Göteborg gräddade sin 

första bakelse redan i femårsåldern. I dag  
delar hon med sig av tips och idéer på bloggen  
kvinnan.blogspot.com som snabbt har blivit  

mycket populär. Hon bakar helst något med bär  
och choklad och ser gärna att smakerna  

balanserar varandra, sött och  
syrligt är t ex väldigt gott.

renGörinGsavdelninGen: Bakplåtspapper, bakformar och tårtpapper. livsmedelsavdelninGen: Ingredienser, dekoration  
och godis. hemtextilsavdelninGen: Allt för köksarbetet och dukningen såsom dukar, kökshanddukar, grytlappar och förkläden. 
till hemmet-avdelninGen: Köksredskap, formar, skålar, tårtdekoration, cupcake-träd och receptböcker. hemel-avdelninGen:  
Köksmaskiner, cupcake-maskin, mixers och elvispar.
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satsa på närprodUCerade 
inGredienser 
Passa på att handla närproducerat  
när du är på plats i Ullared. Vi har  
bland annat flera olika mjölsorter  
från Berte Qvarn och våra ägg köper 
vi direkt från Hallandsägg. Dessutom  
lönar det sig att besöka Livs medels-
avdelningen där du hittar ett utökat 
sortiment av produkter för bakning  
– mjöl, socker, sirap, vaniljsocker,  
bakpulver och blockchoklad. 
Och mycket, mycket mer!

älskade CUpCakes 
Vår cupcake-maskin från 
Hemel-avdelningen är ett 
måste för dig som vill baka 
muffins eller cupcakes utan  
att vara beroende av en ugn. 
Muffinsformar i härliga färger 
och roliga mönster hittar du 
på både Till hemmet- och 
Rengöringsavdelningen.

Bakningstillbehör från  
vårt eget märke hittar du på 

Rengöringsavdelningen.



Fina formar, generösa fat och  
praktiska köksredskap hittar du  
på vår till hemmet-avdelning.  
Dukar, kökshanddukar, grytlappar 
och textilier i alla varianter finns 
såklart på Hemtextilsavdelningen. 
Det söta cupcakes-tyget som här 
syns på en grytvante finns på ett 
flertal produkter.
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UppläGGninGen  
är halva nöjet 
Uppläggningsfat och skålar  
i olika modeller finns på  
Till hemmet-avdelningen.  
Komplettera gärna  
med dekorativa  
tårtpapper. 

dUka Fint 
Ett cupcake-träd  
blir en rolig detalj  
i din fikadukning.

Hallon, kokos och vit choklad (Cirka 15 normalstora cupcakes)

mUFFins:

2 ägg
2 dl socker
3,5 dl vetemjöl
2 tsk vaniljsocker
2 tsk bakpulver
100 g smält smör
1 dl naturell yoghurt
1 dl kokos
100 g hallon
100 g hackad vit choklad

FrostinG:

100 g Philadelphiaost
75 g osaltat mjukt smör
50 g smält vit choklad
3–5 dl florsocker
Röd karamellfärg

Gör mUFFinsen så här:

Sätt ugnen på 225°C. Vispa ägg och socker pösigt i en 
bunke. Tillsätt vetemjöl, vaniljsocker och bakpulver och 
rör om. Vänd ner smält smör och yoghurt. Rör tills det 
inte finns några klumpar. Vänd sedan ner kokosen till
sammans med hallonen och den vita chokladen. Fördela 
jämnt i formar och grädda mitt i ugnen i 10–12 minuter.
 
Gör FrostinGen så här: 

Vispa Philadelphiaosten och det mjuka smöret i  
ca 5 minuter tills det blir fluffigt. Tillsätt den vita  
chokladen och lite florsocker i taget. Vispa tills frost
ingen känns fast. Vänd ner karamellfärgen om du vill  
ha det och spritsa på muffinsarna när de svalnat

baka i tekoppar av silikon 
Håll med om att våra bakformar i silikon  
är väldigt söta! De tål diskmaskin och  
mikrovågsugn, och du hittar dem på  
Till hemmet-avdelningen.
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notis SIDAN

I maj var det premiär för Textilreturen i Ullared. Textilreturen 
är en bemannad återanvändningsstation, som drivs av hjälp-
organisationen Human Bridge. Där kan du som Ullared-
besökare lämna dina avlagda kläder, skor och textilier. På 
så sätt får du mer plats i garderoben för dina shoppingfynd, 
samtidigt som du bidrar till Human Bridge viktiga arbete. 
Verksamhetens hela överskott går till välgörande ändamål.  
För att hitta hit se kartan på sidan 68.

textilreturens öppettider:
Måndag–Fredag 8–18
Lördag–Söndag 9–15

–unikt återvinningsprojektTa en paus i shoppandet och följ med på en inspirerande 
tur till Carlsbergs bryggeri i Falkenberg. Bussen avgår från 
Gekås camping och resan dit tar drygt en halvtimme. 
 Inne på bryggeriet bjuds du på en rundtur som visar de 
olika stegen i öltillverkning. Efteråt är det dags för ölprovning. 
Där får du möjlighet att jämföra smaken på olika ölsorter 
(eller alkoholfria alternativ) samtidigt som du bjuds på 
lite fakta om hur de tillverkas, och tips och idéer om vilka 
maträtter eller smaker som passar till. Efter tre timmar är du 
tillbaka i Ullared igen. 

pris: 95 kr/person. I priset ingår resa, bryggerivisning och 
ölprovning. Biljett köper du i varuhusets kundtjänst eller  
på campingen.  
 
För att vara med på ölprovningen måste du vara över 18 år.

välkommen ombord!

bryGGeribUssen

Ullaredsmässan  
med Kniv-SM 2012

Vårt varuhus fortsätter växa, och i det finns ytterligare  
5 000 kvadratmeter att shoppa på. Den totala varuhusytan  
är nu hela 30 000 kvadratmeter. Ombyggnationerna innebär 
bland annat att Damavdelningen och Herravdelningen fått 
breda ut sig lite mer. Dessutom har Hobby & Fritid hamnat  
på entréplanet, medan Barnavdelningen flyttat upp på ett  
helt nytt övre plan. Läs mer om den nya Barnavdelningen  
på sidan 32, och kolla in den nya kartan på sidan 68.

varuhuSet väXer 

kassa 20, 34 och 54  
är extra breda så det 
finns gott om plats  
för tvillingvagn.

visste  
du att…

luncher har Restaurangen i 
varuhuset serverat sedan den 

öppnade i februari 2011.

1 300 000

Knivmakare i väst arrangerar Ullaredsmässan med inriktning 
på jakt, fiske och fritid i samband med Kniv-SM 2012. 

Mässan hålls den 15–16 september i Ullareds idrottshall. 
Öppettider lördag kl 10–18 och söndag kl 10–16.

ny säsong av  
tv-serien Ullared!

I höst spelas en ny säsong av succéprogrammet Ullared in.  
Den fjärde i ordningen. Nästa år kan vi i Kanal 5 återigen följa  
Morgan på lagret, Ola-Conny på Livsmedelsavdelningen, Boris  

på vd-stolen och givetvis även nya spännande personer,  
både bland personalen och kunderna.

Tre rekordsäsonger med ohämmad shopping och  
härliga personligheter har gjort Ullared till den mest  

sedda svenska serien på Kanal 5 någonsin.
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Tävling för alla Ullaläsare 

Barn- och 
familje-
förestälLning

med Dag-Otto 
& Jönssons Orkester
Med sånger från Dag-Ottos 
CD ”Sjung å Hoppalong”

Dansa och sjung med!

Sång, 
skoj och 

hålli-
gång!

Biljetter: showtic.se 0771-13 43 00 eller 2Entertain 0771-36 37 00.       Facebook.com/DagOttosBeevlada. Biljettpris barn och vuxna: 140 kr

2EntErtain & KaKa ProduKtion PrEsEntErar

Spelas på följande orter              
Sölvesborg, Folkets Hus – Ons 3 okt
Växjö, Växjöparken - Tors 4 okt
Kristianstad, Sommarlust Folkets Park - Ons 10 okt
Hässleholm, Björksäter Event - Tors 11 okt

Oskarshamn, Forum - Ons 17 okt
Huskvarna, Folkets Park - Tors 18 okt
Vetlanda, Folkets Park - Ons 24 okt
Kalmar, Restaurang Sandra - Tors 25 okt
Helsingborg, Sundspärlan - Ons 31 okt

Ljungby, Garvaren Nöje - Tors 1 nov
Ystad, Surbrunnsparken - Ons 7 nov
Karlshamn, Bellevueparken - Tors 8 nov
Trelleborg, Parken - Ons 14 nov
spelas kl. 18.00 på samtliga orter

tävla och vinn!
Du som trogen Gekås-kund har nu chansen att vinna två biljetter till  

barn- och familjeföreställningen Sjung å Hoppalong – med omåttligt populäre  
Dag-Otto. Föreställningen turnérar i Skåne, Småland och Blekinge  

3 oktober–14 november 2012.

tävlinGsFråGa:
vad heter orkestern som  
dag-otto turnerar med i höst? 

1.  Bengtssons Orkester 

X. Rolig Orkester

2. Jönssons Orkester 

Skicka in ditt tävlingsbidrag till oss via post 
eller mail. Glöm inte att ange namn, adress,  
telefonnummer och ev mailadress. Samt 
ange i vilken stad du vill se föreställningen.

Skicka svaret till: 
Tidningen Ulla, Gekås Ullared, 311 85 Ullared.  
Märk kuvertet ”Hoppalong”. 
Eller maila in ditt svar till vinn@gekas.se  
med ”Hoppalong” i ämnesraden.

vi vill ha ditt svar senast 20 september.  
Tio vinnare får två biljetter vardera.  
Vinnarna kontaktas senast den 28 september.  

Läs mer om föreställningen på  
www.showtic.se (Sjung å Hoppalong)

Ev resa och boende ingår ej i vinsten. Anställda av Gekås eller familje medlemmar till dessa får ej delta i tävlingen.  
Juryns beslut kan ej överklagas. Vinster kan ej bytas mot kontanter, varor eller andra tjänster. Ev vinstskatt betalas av vinnaren.
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Tävling för alla Ullaläsare

Vinn biljetter till  
Dirty Dancing 28 oktober!

vi på gekås ullared har kommit över 10 rykande heta biljetter till  
höstens uppsättning av dirty dancing i Stockholm! dirty dancing har gått för fulla  

hus på China teatern under våren och nu har nya biljetter släppts till höstens  
säsong – från 6 september till och med 28 oktober 2012. 

tävlinGsFråGor:
Fem lyckliga Gekås-kunder har möjlighet att vinna 
två biljetter vardera till föreställningen söndagen 
den 28 oktober. Svara på följande tre frågor för  
att tävla om biljetterna. Du måste också ge oss  
en motivering  till varför just du ska vinna! 
 
under vilket decennium utspelar  
sig dirty dancing? 

1.  50-talet 

X. 60-talet

2. 70-talet 
 
Baby är en av huvudrollerna i dirty dancing. 
hur många syskon har hon i filmen? 

1. En syster som heter Lisa          

X. En bror som heter Brad

2. Två systrar som heter Katy och Mary

dirty dancing innehåller förutom en massa 
dans och kärlek en mycket känd replik.  
vilken är den rätta? 

1. Nobody puts baby in a corner         

X. You had me at hello        

2. Let’s dance!
 
Motivering: Därför vill jag vinna  
Dirty Dancing-biljetter.
 
Skicka in ditt tävlingsbidrag till oss via post 
eller mail. Glöm inte att ange namn, adress,  
telefonnummer och ev mailadress. 

Skicka svaret till:  
Tidningen Ulla, Gekås Ullared, 311 85 Ullared. 
Märk kuvertet ”Dirty Dancing”.  
Eller maila in ditt svar till vinn@gekas.se med 
”Dirty Dancing” i ämnesraden.

vi vill ha ditt svar senast 20 september.  
Tio vinnare får två biljetter vardera.  
Vinnarna kontaktas senast den 28 september. 
 
Läs mer om föreställningen på  
www.dirtydancingstockholm.se 

ev resa och boende ingår ej i vinsten. Anställda av Gekås eller familjemedlemmar till dessa får ej delta i tävlingen. juryns beslut kan ej överklagas.  
Vinster kan ej bytas mot kontanter, varor eller andra tjänster. ev vinstskatt betalas av vinnaren. 

Dirty Dancing är en unik  
liveupp levelse, sprängfylld av  

pulserande musik, passionerade  
romanser och sexiga dans nummer 
inspirerade av filmen med samma 

namn. Missa inte chansen att  
uppleva denna succémusikal!
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Oavsett om du letar efter kläder för jobb, fritid eller festligare  
tillfällen har vår herravdelning allt och lite till att erbjuda till  
män i alla åldrar. Här finns något för alla stilar och smaker.  
Klassiskt mode eller senaste trenderna – välj själv!  
Text Peter Roane   Foto Andreas Sundgren

Rätt klädd i  

Höst
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Vardagssnygga skjortor hittar du alltid i vårt sortiment. Och inför hösten har vi laddat upp med massor av värmande accessoarer  
som mössor, halsdukar och mycket annat.

Ulla  nr 3  |  2012   23    



En snygg jacka i duffelmodell är en riktig klassiker som aldrig känns 
omodern. Halsduk och sköna handskar gör helheten komplett. Vi 
har ett flertal modeller av handskar, både stickade och i äkta skinn.

Den lika snygga som praktiska datorväskan hittar du på  
vår mediaavdelning.Rätt klädd i  

Höst



Chinos är ett riktigt basplagg – alltid snyggt, alltid rätt. Vi har laddat upp med  

chinos i höstsköna färger som t ex  beige, plommon och marinblått.
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Vi har ett brett utbud av både hela kostymer och kavajer 
med byxor som du själv matchar ihop. Vi har såklart även  

skjortor i regnbågens alla färger och accessoarer som  
slipsar, näsdukar och flugor att komplettera med.  

Armbandsklocka privat. 

Rätt klädd i  

Höst

fladen_ulla_annons.indd   2 2012-07-06   09:59
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I våras åkte en grupp mode
intresserade kvinnor från Göteborg 

till Gekås för att shoppa kläder. Med på 
resan var Katarina Althin som driver 
Stilstudio Göteborg, ett företag som hjälper 
kvinnor att hitta och utveckla sin klädstil. 
Av henne kunde Gekåsbesökarna få person
liga råd och tips under shoppingturen.   
 – Kul att någon som har sådan stenkoll  
på mode och stil hjälper oss, säger  
Sofia Bosson, som tillsammans med sin 
syster och svägerska följde med på stilresan 
anordnad av GöteborgsPosten. De har åkt 
till Gekås förr tillsammans, men den här 
gången var lite speciell – dels för att sväger
skan Emelie fått stilshoppingupplevelsen 
i 30årspresent, dels för att det var första 
gången de skulle handla enbart damkläder.
  – Det är roligt att bara fokusera på kläd
shopping till sig själv, tyckte de, och hade 
som mål att hitta bland annat klänningar 
och kjolar med hjälp av Katarinas råd om 
vad som passar till just deras kroppsformer.
 

Under dagen kunde stilresenärerna träffa 
Katarina vid olika stationer i varu huset, 
bland annat i kaféet och provr ummen,  
där hon erbjöd shoppinghjälp och svarade 
på frågor om mode, kroppsform, baskläder 
och prisvärda säsongsplagg. Katarina  
är känd som den snälla experten som  
inte pekar ut svagheter utan kommer  
med lösningar.
 – Jag vill lyfta fram det som är bra på ett 
ärligt sätt. Så jag kikar i kundvagnarna, ger 
tummen upp eller hjälper till att välja nytt.
Ett av hennes råd var att välja kläder som 
passar ens stil och behov, inte bara gå efter 
modetrender och prislapp. Fördelen med  
Gekås, tycker Katarina, är att det finns  
ett så brett utbud att alla kan hitta något,  
oavsett behov. 
 – Ingen reste tomhänt hem. Många 
köpte prisvärda toppar i olika färger av  
bra kvalitet, och flera hittade snygga jackor. 
Personligen tyckte jag att det var riktigt 
roligt att vara med och ge råd på plats  
– det här gav mersmak!

Kolla igenom garderoben hemma innan du shoppar,  
och bygg dina inköp kring en eller två färger och kläder  
som går att kombinera. Det är ett par av stilexperten  
Katarina Althins tips inför klädshoppingen. 
Text Sofia eriksson  Foto Lisa Thanner GP

katarinas bästa stiltips 
inFör Gekås-resan 

 Titta i garderoben hemma och  
 tänk igenom vad du behöver

 Fokusera först på det du  
 behöver – sedan kan du kika  
 runt och shoppa mer

 Använd kartan så att du snabbt    
 hittar rätt

 Bygg dina inköp kring en eller  
 två färger

 Köp kläder som går att kombinera  
 stil- och färgmässigt 

 
stilresan  
Anordnades av GP:s Läsvärdet  
tillsammans med stilexperten  
Katarina Althin. Stilföreläsning och 
quiz på vägen ner, goodiebag,  
lunch och träff med Morgan och  
Ola-Conny ingick i resan.

Stilexperten 
Katarina Althin 
från Stilstudio 
Göteborg tycker 
att det är bra att 
Gekås Ullared 
har ett brett 
utbud av kläder 
och mode. 

Systrarna Sofia och emelie Bosson tillsammans 
med svägerskan Monica Boström, åkte på stil-
resa till Gekås – en dag med egen kläd shopping 
med proffshjälp av stilexpert.
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Armbandsklockan är det givna valet 
för alla som vill ha koll på tiden och 
samtidigt vara trendiga på accessoar-
fronten. Vår mediaavdelning är en 
riktig guldgruva för alla klockfantaster 
och det går att göra riktigt fina fynd 
bland hyllorna. Här kommer en titt  
på några av de klocktrender du hittar  
i varuhuset just nu!
Text Katarina Larsson   Foto Tom Bengtsson

klockor!
Ursnygga

Metallklockor modell större har varit moderna ett tag nu och temat förnyas hela tiden 
med nya detaljer. Just nu får vi inte nog av strasskristaller som gnistrar på handleden 
och roséguld-looken är väldigt populär. Perfekt stil för dig som vill ha något klassiskt 
men ändå med en stor nypa glitter och glamour!
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klockor!
Ursnygga

Klockor med enkel och avskalad design går aldrig ur tiden, utan känns lika fräscha år 
efter år. Satsa på en modell i rostfritt stål eller med klassiskt svart skinnarmband och 
den kommer garanterat matcha alla outfits i din garderob.

Klassiskt

30    Ulla  nr 3  |  2012



klockor!
Ursnygga

Ju färggladare desto bättre är modedevisen för 2012, och ett armbandsur är ett enkelt 
sätt att addera lite färg till din outfit! Starka neonfärger är helt rätt, och materialen som 
gäller är plast och gummi. en liten touch av det kitschiga 80-talet helt enkelt!

FärGSpraKande
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Missa inte att besöka vår nya barnavdelning! Hela barnklädessortimentet har  
nu flyttat upp till ett eget övre våningsplan. Du tar dig till den nya avdelningen  
via rulltrappan eller hissen som du hittar allra längst ner på Damavdelningen,  
intill den stora skyltväggen med barnkläder.  
 I samband med flytten passade vi på att göra en tydligare uppdelning, med  
tjejkläder i ena änden av avdelningen och killkläder i den andra. Vi har också  
gjort det lättare att följa storlekarna från baby till större barn.
Foto Jesper Petersson

Barnavdelningen har 
flyttat en våning upp

rulltrappa eller hiss?
Du tar dig till nya Barnavdelningen via  
rulltrappan eller hissen på Damavdelningen.

Nyhet! varUhUset har vUxit – nU 5 000 kvadratmeter större
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Missa inte att besöka vår nya barnavdelning! Hela barnklädessortimentet har  
nu flyttat upp till ett eget övre våningsplan. Du tar dig till den nya avdelningen  
via rulltrappan eller hissen som du hittar allra längst ner på Damavdelningen,  
intill den stora skyltväggen med barnkläder.  
 I samband med flytten passade vi på att göra en tydligare uppdelning, med  
tjejkläder i ena änden av avdelningen och killkläder i den andra. Vi har också  
gjort det lättare att följa storlekarna från baby till större barn.
Foto Jesper Petersson

Tydligare  uppdelning mellan kille och tjej samt små och stora 
storlekar.
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UTGÅNG

INGÅNG

PLAN 1

NEDRE
PLAN

PLAN 2

PLAN 3

A10A9A7 A8A6A5A4A3A2

B10B9B7 B8B6B5B4B3B2B1

C10C9C7 C8C6C5C4C3C2C1

D10D9D7 D8D6D5D4D2D1

E10E9E7 E8E6E5E4

F10F9F7 F8F6F5F4F3F2F1

G10G9G7 G8G6G5G4G3G2G1

H10H9H7 H8H6H5H4H3H2H1

  10  9  8  5  4  3  2

  10  9  8  5  4  3  2

K10K9K8

HÄSTSPORT
& HUSDJUR

LIVSMEDEL

KOSM
ETIK

TILL HEMMET

BELYSNING

HEMTEXTIL

RENGÖRING

KROPPSVÅRD

UTGÅNGSKASSOR

DAMKLÄDER

RÖDA 
FIKET

HOBBY & FRITIDVÄSKORSPORTBAR

HERRKLÄDER

HEM-EL

MEDIA

LEKSAKER

BABY

Nedgång till 
Hästsport &

Husdjur

KUNDVAGNSPARKERING

RESTAURANG

FILMHÖRNA

KAFFEBAR

FRISÖR

Uppgång till 
plan 2 & 3!

ÖVRE
PLAN

BARNKLÄDER

Uppgång till 
barnkläder!

PROVRUM
DAM

PROVRUM
HERR

KUNDTJÄNST

VARUBYTE

Det är inte bara på Barnavdelningen 
det händer roliga saker. Här ser du  
ytterligare förbättringar vi gör i  
varuhuset för att skapa en bättre  
shoppingmiljö för dig som kund.

Fler förbättringar i varuhuset!

Fika i shoppingvimlet!
Fiket i varuhuset har fått en upp fräschning 
och ny placering. Du hittar det nu vid  
uppgången till nya Barnavdelningen.

Barnkläder 
Denna avdelning har flyttat upp 
till ett eget övre plan.

Hästsport & Husdjur   
Detta sortiment hittar du fortfarande 
på nedre plan, fyllt med fyndglädje för 
alla djurälskare!

Hobby & Fritid  
Avdelningen har flyttat upp 
från nedre plan och fått en 
egen yta på plan 1. 

Sportbaren 
Här hittar du nya Sportbaren! 
Du kan läsa mer om denna 
varuhus-oas på sidorna 10–12. 
Och självklart behöver du inte 
vara sportintresserad för att 
koppla av i Sportbaren.

enda uppgången  
till Barnavdelningen 
hittar du här.

Vårt orienterings - 
system hittar du  
i taket!

C5C5
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hej boris!
Är en trogen Gekås-kund 

och besöker er flera gånger om 
året. Mest blir det med familjen 
och vår husvagn, men 1–2 gånger  
om året är det med tjejgänget.  
Då blir det badtunna, stuga  
och otroligt mycket shopping.  
En mycket uppskattad  och  
otroligt trevlig helg/helger.  
Men det är då bekymret kommer  
med alla dessa gula påsar som ska 
sorteras när man kommer hem, 
det kan bli 25–30 påsar i en bil 
med 5 shoppingglada tjejer. Så 
tipset till dig är, fler färger på era 
påsar. Varför inte dom 5 färgerna 
som finns på era shoppingkort? 
Gul, blå, rosa, grön och svart, då 
hade vi kunnat ha var sin färg  
och inte några bekymmer när 
man kom hem!! :) 
 
Mvh Mariette

Hej MArIeTTe,
Vad trevligt att du gillar att komma 
till oss och shoppa loss med dina 
vänner! jag förstår din fråge-

ställning, den har varit på tapeten 
rätt många gånger. Att det inte är 
så beror på ett antal praktiska och  
ekonomiska faktorer. Dels måste  
vi i 70 kassa stationer bereda  
plats för ytterligare fyra varianter  
av påsar, dels tar det mycket plats,  
ca 1,5 m extra vid varje kassa.  
Det blir också en lagringsfråga  
med många modeller, upphand-
lingen blir betydligt kostsammare 
eftersom serierna blir mindre och 
därmed prislappen högre. 
 Vi tillhör det fåtalet som inte  
tjänar pengar på bärkassen. Vår 
stora plastkasse kostar 1 kr, en  

hälften så stor i den 
vanliga livsmedels-
butiken kostar i regel  
1,50 – 2 kr, du förstår 

säkert vad jag menar.  
Allt detta tillsammans gör att  
pris lappen blir för hög för den  
övningen och vi är väldigt försiktiga 
med att dra på extrakostnader som 
påverkar den totala prislappen för 
att komma till Ullared. Mitt enda 
lilla tips är att ni har varsin färg-
penna i olika färger som ni kryssar 
påsarna med.

Vänlig hälsning Boris

hej boris!
Jag bor nära östkusten  

och veckopendlar i arbetet till 
västkusten alltsedan 1982 så det 
har genom åren blivit många  
resor genom Ullared och då  
måste man ju självklart besöka 
Gekås, vanligtvis mån morgon 
och/eller fre em. Mitt ”lilla”  
problem är att jag vid dessa till-
fälle har begränsat med tid och 
inte hinner spendera så lång tid 
i varuhuset, som jag skulle vilja, 
utan större delen av tiden ( jag 
handlar ju under min ord arbets-
tid) går åt att söka en parkering 

nära, eller ev parkera långt bort 
med lång gångtid.
 Jag känner mej numera som  
lite av en stamkund (handlar i 
genomsnitt för ca 1 000 sek/gång 
och börjar nu närma mej 1 000 
besök) men det finns väl inga  
p-platser att reservera hos Er 
annat än de för handikappade?
 Det är ändå alltid roligt att  
göra ett besök på Gekås! 

Mvh Anders 

Hej ANDers,
Tack för att du vill komma till oss 
och göra dina smarta inköp! Vi har 
principen att behandla alla lika så 

att det inte blir så mycket specifik 
VIP, alla skall helst känna sig som 
VIP-gäster när de kommer till  
Gekås Ullared! De flesta är dess-
utom i någon form stamgäster  
så din idé blir lite omöjlig att  
tillmötesgå. Tänk dig 1 000 VIP-
parkerings platser längst fram som 
sedan står tomma när ni inte är 
här! Det är lika bra du förlänger 
besöket 1 timme på fredagen,  
tänk så mycket bra fynd du då 
skulle hinna med. Du kan istället 
hoppa över någon fredag så har 
du tjänat tillbaka tiden men ändå 
hunnit med mer. 

Vänlig hälsning Boris

Fråga Boris

?

?

HaR DU NåGOT DU VILL FRåGa BORIS?  
Mejla till fragaboris@gekas.se eller skriv till  
Fråga Boris, Gekås Ullared, 311 85 UllaredHarrys_188x57mm_Layout 1  2012-07-20  13.39  Sida 1



Nu är det dags att fylla garderoberna 
inför kyligare dagar. På vår nybyggda 
barnavdelning finns höstens kläder 
för barn i alla åldrar. Vi har allt från 
underställ till ytterplagg, och en 
massa snyggt däremellan.
Text Katarina Larsson   Foto Marie Hidvi
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Färgglatt i pulkabacken!
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Spöket Laban – favoriten för de minsta.
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Värmande i vinter.T-shirt och jeans 

– en klassiker för alla åldrar.

Härliga höstkläder!
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Kalasfint!

40    Ulla  nr 3  |  2012



Stickat på längden och tvären!

Overaller i olika modeller 

finns från storlek 62 upp  

till storlek 134.

Klara för skidbacken.
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Nu finns garn för handarbete och pyssel på Gekås Ullared. ett brett sortiment med  
något för alla – och priser som kan få vem som helst på stick- och virkhumör!
Text Sofia eriksson   Foto Carina Gran

Det klassiska handarbetet har blivit trendigt och nu är det 
inte bara mormödrar som stickar och virkar. Unga som 

gamla, killar som tjejer, tillverkar egendesignade grytlappar, coola 
mössor, spetsdetaljer och moderiktiga kläder. Handarbete har 
blivit det perfekta tidsfördrivet på resan,  semestern eller fram
för tv:n. Och alla, från nybörjare till expert, kan hitta garner till 
fyndpris på Gekås Ullared, något som många har frågat efter. 
Här finns nu ett antal olika garnsorter från en svensk kvalitet s
leverantör: slätt, bubbligt, melerat, akryl, bomull, ull eller 

blandat. Garnerna finns i flera användbara basfärger samt i 
säsongens senaste kulörer. Storsäljaren hittills är ett multifärgat 
tuttifruttigarn som passar till höstens sjalar och mössor, tätt 
följd av blått, rött och offwhite bomullsgarn tillsammans med 
stickbeskrivning på Pippitröja. Akrylgarner i lättstickad kvalitet 
och mjuka färger passar till kläder för både stora och små, och 
bubbligt ullgarn ger en spännande och varm struktur som lär bli 
poppis i höst och vinter. 

miami från  
Red Heart, ett lite  

tunnare bomullsgarn  
i basfärger. 

soFt från Red Heart,  
en ny serie akrylgarn  
i flera trendiga färger. 

här hittar dU Garnerna
På Hemtextilsavdelningen, ner mot kassorna, 
kan du få inspiration av färger, stickmönster 
och modeller. Här finns också tillbehör som 
stickor i de flesta storlekar, virknålar och  
andra sytillbehör som resårband, lagnings
lappar, sprättnålar och måttband.
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romy från Red Heart,  
en ull/akrylblandning  

i basfärger.

kosmos från SMC- 
Schachenmayr, ett 

snabbstickat ullgarn  
med mycket struktur.

soFt baby steps  
från Red Heart, akrylgarn 
med lite mjukare finish  

i sköna färger.

Gekås tipsar:  
Virka unika presenter  

som exempelvis mobilfodral,  
kanelbulle eller varför inte  
ett par mjuka örhängen? 
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tillbehör för handarbete  
finns på Hemtextilsavdelningen.

hemmaGjort höstmode 
i form av vantar, mössor,  

tröjor och sjalar – i modeller 
och färgkombinationer helt  

i din egen smak. Välj mellan 
en mängd olika kvaliteter 

och färger.

i varUhUset  
hittar dU  

mönster på 
 allt Från hals- 

dUkar till 
 tröjor!

det mjUka akrylGarnet soFt baby steps  
passar förstås utmärkt till nyfödda, men låt dig också inspireras  
av mönster och idéer för större barn och vuxna i varuhuset.
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Sticka första och sista m rät alla v = kantm, 
ingår ej i förkla ringen till mönsterbården. 

Baklänges fm: Stick ner nålen i m till höger om 
m på nålen och drag upp 1 m (= 2 m på nålen), 
drag garnet igenom dessa 2 m.

Öka 1 m = lyft tråden mellan 2 m, vrid och  
sticka 1 m.

MÖNSTERBÅRD upprepa X X 
Varv 1, röd eller blå: 1 r, X lyft 1 m med tråden 
bakom arb, 1 r X. 
Varv 2, röd eller blå : 1 a, X lyft 1 m med tråden 
framför arb, 1 a X. 
Varv 3, röd eller blå: rät.  
Varv 4, röd eller blå: avigt.  
Varv 5, natur: X lyft 1 m med tråden bakom  
arb, 1 r X, sluta v med lyft 1 m med tråden  
bakom arb. 
Varv 6, natur: X lyft 1 m med tråden framför 
arb, 1 a X, sluta v med lyft 1 m med tråden 
framför arb.

BAKSTYCKE 
Lägg med stickor nr 31/2 och natur  upp 53 (59) 
65 (77) 83 (87) 91 (97) 101 m och sticka resår  
1 rm, 1 am, sluta med 1 rm i 5 (5) 5 (7) 7 (7) 7 
v. Byt till stickor nr 441/2 mm och sticka 2 varv 
slätstickning. Sticka därefter enl. följande: X 
mönsterbård av 6 v med omväxlande en bård 
med rött och en bård med blått, börja med en 
bård med rött, därefter 6 v slätstickning med 
natur. Upprepa från X hela tiden! Låt garnerna 

löpa med i sidan hela tiden. Då arbetet mäter 23 
(26) 28 (37) 40 (42) 45 (48) 51 cm avmaskas de 
mittersta 15 (15) 17 (19) 21 (23) 25 (27) 27  m för 
nacken och därefter 1 m på var sida därom. När 
arbetet mäter 24 (27) 29 (38) 41 (43) 46 (49) 52 
cm avmaskas resterande m för var axel.  

FRAMSTYCKE 
Lägg upp och sticka lika som bakstycket, 
resåren stickas 1 am, 1 rm, sluta med 1 rm. Då 
arbetet mäter ca 17 (20) 22 (27) 30 (32) 35 (38) 
41 cm avmaskas den mittersta m och arbetet 
delas för sprund mitt fram. Sticka vänster sida 
först med den yttersta m mot sprundkanten 
rät alla v. När arbetet mäter 21 (24) 26 (33) 36 
(38) 41 (44) 47 cm avmaskas 2 (2) 3 (4) 5 (6) 7 
(8) 8 m i framkanten och därefter 2, 2, 1, 1 m 
på sidan därom. Då arbetet mäter 24 (27) 29 
(38) 41 (43) 46 (49) 52 cm avmaskas resterande 
m för var axel. Andra sidan stickas lika men åt 
motsatt håll. 

ÄRM 
Lägg med st 31/2 och natur upp 35 (35) 37 (37) 37 
(39) 39 (41) 41 m och sticka resår lika som bak. 
Byt till st 441/2 mm och sticka 2 v slätstickning 
och därefter mönsterbård och slätstickning lika 
som bak. OBS! På 1:a slätstickningsvarvet ökas 
1 m i var sida. Upprepa denna ökning med 1 
(11/2) 11/2 (11/2) 11/2 (2) 2 (2) 2 cm mellanrum tills 
det finns 53 (55) 57 (61) 61 (65) 65 (71) 71 m på 
stickan. Lägg ökningarna tätare mot slutet om 
så behövs! Sticka mönster även på ökningsmas-
korna och se till att mönstret kommer lika som 

förut efter varje ökning! När arbetet mäter ca 15 
(17) 19 (24) 26 (29) 33 (35) 38 cm (eller önskad 
ärmlängd) avmaskas samtliga m ej för fast!

VIRKAD HALS/SPRUNDKANT 
Sy ihop axlarna. Virka 1 v baklängesfm, från 
rätsidan med natur utefter halsringningen och 
fortsätt runt sprundet. Tag av garnet. Se till att 
kanten varken drar eller yvar sig!

MONTERING 
Sy i ärmarna ca 10 (11) 12 (13) 13 (14,5) 14,5 
(15,5) 15,5 cm ner från vardera axel. Sy ärm och 
sidsömmar. Gör en snodd av natur och träd 
genom sprundet fram. Lägg plagget enl. mått 
täck med fuktig duk och låt torka.

TVÄTTRÅD 
Stickade plagg tvättas med avigsidan utåt.

RED HEART 
Coats Expotex AB 
Design: Katarina Segerbrand 
www.coatscrafts.se

Spara garnbanderollerna, det är ditt värdebevis, 
vid ev reklamation kontakta din garnbutik

sticka din egen pippi-tröja
Mönster för barn 0–12 år

Garn: Red Heart, Detroit, 100% akryl,  
1 n = 100 g, 250 m 
Stickor: Milward 31/2 och 441/2 mm 
Virknål: Miward 3 mm 
Storlek: 03 (36) 612 mån,  
(12) 441/2 (56) 78 (910) 1112 år 

Garnåtgång:   
1 (1) 1 (2) 2 (2) 3 (3) 3 n fg natur  
1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 n fg röd 
1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 n fg blå

Plaggets mått:  
Övervidd: 48 (52) 58 (68) 74 (78) 82 (86) 90 cm. 
Hel längd: 24 (27) 29 (38) 41 (43) 46 (49) 52 cm. 
Ärmlängd: 15 (17) 19 (24) 26 (29) 33 (35) 38 cm.

Masktäthet:  22 m och 30 v slätstickning på st 
441/2 = 10 x 10 cm. Stickar du för fast, byt till 
grövre stickor. Stickar du för löst, byt till finare 
stickor. Stämmer inte masktätheten, får plagget 
fel storlek och angiven garnåtgång kan ändras. 
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Nu går inte bara traditionella bussresor till Gekås Ullared, utan 
också Swebus linjetrafik. Från Göteborg och Malmö, flera gånger 
i veckan och med flera hållplatser på vägen. Ulla klev ombord för 
att prova en prisvärd resa till shoppingdestinationen.  
Text Sofia eriksson   Foto Carina Gran

ta bussen till Ullared

– Välkomna till Swebus linje 849 från 
Göteborg till Ullared! Busschauffören 

Thomas Modig greppar mikrofonen när 
bussen precis rullar ut på E6:an efter sista 
stoppet i Mölndal. Nu är det raka spåret och 
drygt en timmes resa till Ullaredshoppingen. 
Medan Thomas informerar om hur toaletten 
fungerar, att man bör ha på sig säkerhets
bälte och att det finns gratis trådlöst internet 
på bussen, tittar passagerarna Louise Carlsson 
och hennes pojkvän Malik Gaye igenom 
varuhuskartan och Ullatidningen de just 
fått. Det är första gången som Malik, som 
just flyttat hit till Sverige, åker till Gekås, 
och de ska hinna med mycket i dag: både att 
shoppa till sitt nya hus och till bebisen som 
kommer snart. 

 – Louise har pratat mycket om det här 
stora shoppingcentret. Det ska bli spännande 
att uppleva, säger han. Ingen av dem har 
körkort, så buss blev bästa alternativet. 
 – Jag googlade ”Ullared + buss”, säger 
Louise. Jag fick flera olika träffar, men  
Swebus var både prisvärt och enkelt att boka 
på nätet, det gillar jag. 
 Gunnel Carlsson lite längre bak i bussen, 
på sin favoritplats, är redan inne på sin  
andra Swebustur, trots att linjen startade  
rätt nyligen.
 – Jag åker själv, råkar vara ledig i dag, har 
ingen bil och brukar åka buss överallt. För 
mig tar det bara några minuter att komma 
till Frölunda Torg där bussen plockar upp. 
Helt perfekt. 

eFterlänGtad resa
Swebus började köra linjetrafik till Ullared  
i våras, efter stor efterfrågan från sina  
resenärer. Turerna lanserades med en gratis
biljettkampanj som fick bokningssajten att 
braka ihop under besökstrycket. Tre dagar 
i veckan kan man åka från Göteborg, två 
dagar från Malmö. Enkel resa eller tur och 
retur bestämmer du själv. Ungefär sex  
timmar shopping hinns med under dagen.
Bussen från Göteborg rullar in på parke
ringen klockan nio, precis på utsatt tid. Strax 
därefter kommer två bussar från Malmö.  
Åsa Johansson och Monique Draker hoppar 
ur och går mot kundvagnarna. 
 – Vi var lite försenade på grund av trafiken, 
men det gjorde inget, vi har suttit och pratat 
och planerat, och så var busschauffören 
himla rolig, säger Åsa. Nu ska vi handla 
leksaker och skor. 

Gott om plats
Busschaufförerna får ledigt en stund, men 
mitt på dagen är de tillbaka vid bussarna och 
lastar in resenärernas fyndshopping hittills. 

åsa johansson oCh moniqUe draker  
har åkt från Sjöbo respektive Lund och fick en lugn start 
på dagen med småprat och vila i bussen från Malmö. 
Just denna dag har också många Lundastudenter valt att 
åka med.
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ta bussen till Ullared

GöteborG–Ullared 
• Från Nils ericssonterminalen  
i Göteborg med ytterligare sex stopp 
på vägen i Göteborg och Mölndal,  
tre dagar i veckan (tis, ons, lör).

malmö–Ullared 
• Från Svävarterminalen i Malmö  
två dagar i veckan (ons, lör).  
Bussen stannar sedan i Lund,  
Landskrona, Helsingborg och  
Ängelholm. Läs mer och boka  
på www.swebus.se, information  
finns även på www.gekas.se

prisexempel

Att åka från Göteborg kostar från 
89 kronor enkel väg, och från  
Malmö från 119 kronor enkel väg.  
Då ingår en stor shoppingbag  
(värde 25 kronor), trådlöst internet 
och dagstidning ombord.

De stora, gula shoppingbagarna – som alla 
får en var gratis – förses med namnlappar 
och stuvas in i smart ordning i det sex kubik
meter stora lastutrymmet.
 – Här finns gott om plats för allas grejer, 
säger Thomas. Än har inte bagageutrymmet 
blivit överfullt på någon resa, men skulle det 
bli det får vi lösa det på något sätt, det finns 
ju plats inne i bussen också. Klockan 15 är 
det dags att åka hem igen. Malik och Louise 
har handlat massor. De får stuva om en 
aning så att de lite otympliga grejerna som 
babysitter och en tavla får plats ordentligt. 
 – Det är lite tröttsamt att shoppa med stor 
mage, men det har gått bra! Vi handlade till 
och med lite mer än vad vi tänkt, men bra 
grejer, säger Louise – som ser fram emot en 
vilsam resa hem till Göteborg 

nåGra malmöresenärer  
får hjälp av busschauffören att sätta 
namnlappar på de stora gula kassarna.

För att Undvika pås-kaos  
i lastutrymmet märks alla gula  

bagar med namn och hållplats.

malik oCh loUise 
köper babykläder 
Dagens bästa fynd blir en 
babysitter, mycket billigare  
än hemma i Göteborg.

loUise Carlsson  
oCh malik Gaye 

ska shoppa till nya huset och  
den kommande bebisen. De har  

varken körkort eller bil, så buss  
passar dem perfekt.

varUhUskarta   
delas ut till alla 

resenärer så att de 
kan ägna resan åt att 

planera sin  
shoppingdag.

• Miljövänligt. Fler åker tillsammans  
 – det innebär lägre miljöpåverkan.

• Billigare än bilen. Bensin för samma   
 kostnad tar dig bara några mil  
 medan bussen tar dig hela vägen.

• Vilsamt. Ingen behöver köra, alla  
 kan vila på vägen.

• Trevligt. Träffa nya bekanta och  
 utbyt shoppingtips på vägen.

•  Jobba eller roa dig på vägen.  
 Ombord finns tidningar och  
 trådlöst internet (samt eluttag).

• enkelt. Boka på nätet fram till en  
 timme före avgång.

6  
bra anledninGar  

att ta bUssen till Gekås
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Smartphones och surfplattor finns numera 
i var mans hand och med den nya tekniken 
kommer en hel massa smarta tillbehör. Vår 
mediaavdelning är full av mobilskal, cases, 
lurar och mycket annat till de vanligaste 
 mobilmodellerna. Passa på att fynda! 
Text Helena Johansson   Foto Tom Bengtsson

teknikfynda
på Mediaavdelningen!

mobilt ljUd 
Bra ljud, var du än befinner dig! Denna minihögtalare från iLuv går 
på vanliga AA-batterier och passar alla mobiler och MP3-spelare 
med ett 3,5 mm uttag.

skydda oCh Förvara  
Skydda din kära iPad 2 med detta 
click-in case från Targus. Modellen 
finns i rosa, blått och svart och kan 
användas både som skydd och stativ.

skydda  skärmen!  
Säg adjö till repig touch-
skärm – använd screen 
protector och slipp repor, 
damm och fingeravtryck. 
På vår mediaavdelning 
finns skärmskydd  
till massa olika  
mobil modeller.

höj volymen!  
Fixa festmusiken från 
din iPhone eller iPod 

med lite hjälp från 
denna maffiga högtalare 

från Dmtech. Denna 
pianolackade snygging 

har både subwoofer och 
förstärkare inbyggt, vilket 

ger riktigt bra ljud. 

vakna!  
Skippa väckarklockan och 

satsa på iLuv Vibro II istället! 
Docka din iPhone eller iPod 

och vakna till musik eller 
radio. Denna modell har även 

en vibrerande shaker som 
garanterat väcker den mest 

envisa snoozare.
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byt look! 
Vår mediaavdelning har ett grymt bra utbud av mobilskal till härligt 
fyndsmarta priser. Förutom detta lilla urval av skal till iPhone finns  
det även snygga skal till Samsung, HTC, Nokia och Sony ericsson. 

sChyssta lUrar 
Kross Porta Pro är hörlurarna som avger mest trendiga 
retro vibbar på hela Mediaavdelningen. Och det är ingen 
tillfällighet,  denna klassiska modell har hängt med ända sedan 
freestyle-eran på 80-talet. Bra ljud med hög trendfaktor!

lUrar, miCk oCh kontroll 
Smidiga hörlurar med inbyggd 
 mikrofon för iPhone, iPad och iPod. 

snabba kliCk  
Låt touch-tummen vila ett tag och manövrera 
smartphonen med Targus Stylus istället. Pennan 
har en slitstark gummitopp som gör det enklare  
att rita, skriva eller bara surfa. 

på språnG  
Sportarmband från Belkin som 
gör det lätt och smidigt att ha 

mobilen med på träningen. 
 Armbandet är vattentätt, har 

reglerbar kardborre-
knäppning och reflex-
mönster runtom. 

äkta skinn 
Mobilväskor är riktigt trendiga just nu och 
denna modell i äkta skinn står överst på 

önskelistan med sin slitna vintage-look. Du 
hittar den på vår mediaavdelning, men även 

på Väskavdelningen finns det fina fynd att 
göra om man är på jakt efter mobilväska.

På vår mediaavdelning hittar 
du massor av tillbehör till de 

olika smartphone-modellerna 
iPhone, Samsung, HTC, Nokia 

och Sony ericsson.
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Erbjudande till alla Ullaläsare 

Ulla bjuder på en  
härlig kryssning med  
birka paradise

Nu kan du ta med dig någon du tycker om på en avkopplande kryssning med  
Birka Paradise som är ett av världens modernaste kryssningsfartyg. Njut av god mat  

och dryck, koppla av i relaxavdelningen, häng i någon av de åtta barerna, handla taxfree, 
upplev artistuppträdanden, prova lyckan i kasinot eller släpp loss i nattklubben. Som  

du förstår har Birka Paradise något för alla, så vi vågar lova en resa som ger dig  
massor av glada minnen. Vill du komma i rätt stämning redan nu är det 

bara att gå in på birka.se och drömma dig bort.

Fri kryssning med Birka Paradise för upp till fyra personer
Erbjudandet gäller ordinarie dygnskryssning med 
avresa söndag–torsdag i hyttkategori Paradise Class 
för 2–4 personer. Gäller avresa t o m 30/12 –2012.  
Värde ca 500 kr.  
tillägg för avresa fredag och lördag.  
(Minst en måltid förbokas vid bokningstillfället).
åldersgräns 23 år utan målsman. Erbjudandet  
kan inte kombineras med andra rabatter. 

Birka Cruises erbjuder anslutningsbussar från 
Sundsvall i norr till Jönköping i söder.
Boka din fria kryssning hos Birka Cruises på  
telefon 08-702 72 30 eller via www.birka.se 
Uppge bokningskod SaMulla.

Birka Cruises aB
Box 151 31
104 65 Stockholm
Telefon 0705-57 37 01
www.birka.se

kryssninG med GUldkant!

tipS!  
1/9–26/10 serveras  

en lyxig skaldjursbuffé  
för endast 450 kr per  

person ombord!

50    Ulla  nr 3  |  2012



Fyndsmart hotellboende i samarbete med DTF travel

Kroppefjäll

Relax- och hotellanläggningen 
Kroppefjäll ligger i idylliska omgiv-
ningar vid en liten sjö i Dalsland. 
Rummen är ljusa och inredda med 
varma färger - det är här i Dals Ro-
stock man ska bo om man behöver 
några dagar för att bara njuta av livet 
och naturen - och kanske maten i  
hotellets utmärkta restaurang.

Ankomst: Fredagar 17/8 - 14/12 2012.

First Hotel Christian IV

Vackra First Hotel Christian IV ligger i 
en pampig byggnad från 1901, mitt i 
Kristianstad. Med hotellet som bas har 
du nära till mycket, bl.a. utställningar 
och fiske samt naturligtvis vackra 
Österlen och mysiga Åhus. I området 
finns det också många slott att be-
söka och för golfare finns det 5 golf- 
banor inom 20 km från Kristianstad.

Ankomst: Fredagar 24/8 - 16/11 2012.

Quality Hotel Örebro

Hotellet ligger inte långt från Gus-
tavsviks Upplevelsebad, där spän-
nande vattenaktiviteter för hela 
familjen väntar. Det 700 år gamla 
Örebro slott är väl värt ett besök, lik-
som friluftsområdet Hästhagen, fri-
luftsmuséet Wadköping samt natur-
reservaten Oset och Rynningeviken. 

Ankomst: Fredagar 24/8 - 21/12 2012.

699:-
Per person i dubbelrum

699:-
Per person i dubbelrum

699:-
Per person i dubbelrum

SPARA UPP TILL 451:-

SPARA UPP TILL 249:-

2 bARn T.o.m. 13 åR boR gRATIS

2 övernattningar•	
2 frukostbufféer•	
Relaxavdelning•	
Spa-behandlingar mot avgift•	

2 övernattningar•	
2 frukostbufféer•	
Centralt hotell•	
2 barn t.o.m. 13 år bor gratis•	

2 övernattningar•	
2 frukostbufféer•	
Kaffe med kaka•	
Gratis glass till barn •	

Idyll i Dalsland

Weekend i Kristianstad

Familjevänligt i Örebro

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

Foto: Gustavsviks

För mer information och detaljer om hotellpaketen - kontakta DTF travel.

Foto: First Hotel Christian IV

Foto: Kroppefjäll

Erbjudande för dig med Shoppingkortet eller Ullaredkortet
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LÄSARSIDAN 

Vykort från Thailand
Så här såg det ut när vi firade påsklovet i Thailand.

Hälsningar Carin med familj

Hej!
Vi kom precis tillbaka 
från en shoppingtur  
i London. Klart, att  
det regnade, men vi  
var väl utrustade :-).

 Hälsningar, Kathrin

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

 Ullaredlotter.

Hej Ulla!
Under några veckor nu på våren har Röd klass  

på Slöingeskolan arbetat med “Luft”. Era plastkassar 
kom väl till användning när vi skulle göra drakar.  

På bilden ser ni när Beata och Linnea provade  
flygförmågan ute på skolgården.  

Vänliga hälsningar från röd klass på slöingeskolan
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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    

ANNONS

52    Ulla  nr 3  |  2012





Alltid 100:- i rabatt på priset om du har eget recept!

ANNONS ANNONS

Glasögonfabriken i Ullared
BOKA TID ELLER CHANSA PÅ EN DROP-IN TID!

Glasögon / Linser – Drop-in!
Bäst pris på glasögon och tillbehör – Endast hos Glasögonfabriken i Ullared

Här fi nns vi i Ullared

ULLARED
Vard 9-18, lö 9-14 (jul-nov 8-14), sö Stängt

GÖTEBORG
Kungsgatan 22, vard 9-18, lö 11-16, sö Stängt.  

Selma Lagerlöfs Torg
Vard: 9-18, lö & 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

Implex
Progressiva 

glasögon med 
fri-form-teknik

från

1.995:-

Alla priser är inkl. synundersökning, båge, glas och fodral.
Boka tid för kostnadsfri synundersökning på vår hemsida glasogonfabriken.se eller på tel 0770-250 400.

Annonserade priser i annonsen gäller tom 10 oktober 2012.

Sol + glasögon
1 par polariserande 
solglasögon + 1 par glasögon.  
2x hårdbehandling, 
2x fodral, 2x putsduk.

2 x Enkelslipade
1.943:–

2 x Progressiva
3.343:–

Sol + glasögon
1 par polariserande 
solglasögon + 1 par glasögon.  
2x antirefl exbehandling, 
2x fodral, 2x putsduk.

2 x Enkelslipade
2.493:–

2 x Progressiva
4.543:–

Andra paret
Andra paret halva priset. 
Gäller vid köp av två par 
glasögon. Välj fritt ur vårt 
sortiment.

Andra paret  
Halva priset

50%

Antirefl exbehandling

Friformprogressiva

Primo
Progressiva 
glasögon.

från

1.495:-

Glasögon
Enkelslipade 

glasögon.

från

495:-

Implex är vår bästa glasserie



Alltid 100:- i rabatt på priset om du har eget recept!

ANNONS ANNONS

Glasögonfabriken i Ullared
BOKA TID ELLER CHANSA PÅ EN DROP-IN TID!

Glasögon / Linser – Drop-in!
Bäst pris på glasögon och tillbehör – Endast hos Glasögonfabriken i Ullared
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Andra paret
Andra paret halva priset. 
Gäller vid köp av två par 
glasögon. Välj fritt ur vårt 
sortiment.

Andra paret  
Halva priset

50%

Antirefl exbehandling

Friformprogressiva

Primo
Progressiva 
glasögon.

från

1.495:-

Glasögon
Enkelslipade 

glasögon.

från

495:-

Implex är vår bästa glasserie

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

Allt för din fritid – året runt!

Gäller så långt lagret räcker. Vi reserverar oss för eventuella tryckfel och prisförändringar!

O
nkel

2.250:-
Svenssonspris

O.p. 2.695:- 
Weber One-Touch®  

Premium plus

1.195:-
Svenssonspris

O.p. 1.595:- 
Weber Fireplace

1.495:-
Svenssonspris

Weber Rotisserie 
57 cm

4.995:-

Vår shop-i-shopen även på 
2.495:-
Svenssonspris

 Kivik bord 75x120 cm
4 stolar

ANNONS



ULLARED Handelshuset, Erotikoutlet. Telefon 0346-300 88

Testa den genom att först spraya på hand-
ledens insida och känna efter hur det känns.
Pirrigt? Varmt? Kallt? Kittlande?

Intimate spray fungerar både på män och 
kvinnor, och vi på Martinshop vill att ni ska 
få många härliga stunder tillsammans.

Heat it up! 

- även kallad ”Tjolahoppsan-
spray med turboeffekt”

till PARFavorit
        Bus och lek 
              på två!
    Sex är alldeles för viktigt för att 
 tas på allvar. Hemligheten bakom 
ett bra sexliv är att vara fantasifull, 
våga prova något nytt och 
  prata om allt.

 
            Beatrice Hultgren, 
                      butikschef 

Intimate spray

TA MED DIG
ANNONSEN TILL BUTIK.

HANDLA VAD DU VILL,
OCH FÅ EN GÅVA.

Denna annons gäller
t.o.m. 20121008

12 - ADD - Intimate spray.indd   1 7/2/2012   9:22:58 AM

AEG MP5A5
endast 1495:-

AEG SLV36
endast 1595:-

M92FS
endast 249:-

ANNONS
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ledens insida och känna efter hur det känns.
Pirrigt? Varmt? Kallt? Kittlande?

Intimate spray fungerar både på män och 
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få många härliga stunder tillsammans.

Heat it up! 
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till PARFavorit
        Bus och lek 
              på två!
    Sex är alldeles för viktigt för att 
 tas på allvar. Hemligheten bakom 
ett bra sexliv är att vara fantasifull, 
våga prova något nytt och 
  prata om allt.

 
            Beatrice Hultgren, 
                      butikschef 

Intimate spray

TA MED DIG
ANNONSEN TILL BUTIK.

HANDLA VAD DU VILL,
OCH FÅ EN GÅVA.

Denna annons gäller
t.o.m. 20121008

12 - ADD - Intimate spray.indd   1 7/2/2012   9:22:58 AM
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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!

Sommarkap

ÖPPETTIDER:
MÅND-FRED  10-19
LÖRDAG         10-17
SÖNDAG         11-17

DANSKA VÄGEN 8
VID INGÅNGEN TIL
GEKÅS, ULLARED
TEL. 0346-38 112

SommarkapSommarkapSommarkap

Seglarjacka ”Salt”
Dam & Herr. 
Stl. S-XXL.
Ord. pris 2399,95 Nu 119995

SPARA
1200.-

Dam Vindjacka ”Crete”
Vattenavvisande och vindtät.
Stl. 38-48.
Ord. pris 799,95 Nu 29995

SommarkapSommarkap

SPARA
500.-

SommarkapSommarkap

Funktionell stickad vindbraker ”Basel”
Vattentät, andas.
Stl. S-XXXL.
Ord. pris 999,95 Nu 49995

SPARA
500.-

Ord. pris 2399,95 

Funtionell Damjacka ”Latvia”
Vattentät, andas.
Stl. 38-46.
Ord. pris 999,95 Nu 49995

SPARA
500.-

Ord. pris 799,95 

Regnset ”Seven J Set”
Helly Tech. Dam & Herr. 
Stl. S-XXL.
Ord. pris 1599,95 Nu 79995
Regnset ”Seven J Set”

SPARA
800.-

Dam SoftShell ”So� a”
Vattentät, andas.
Stl. 36-46.
Ord. pris 999,95 Nu 49995
Dam SoftShell ”So� a”

SPARA
500.-

Löparsko ”Gel-Galaxy 5”
Dam & Herr.
Damstl. 5,5-10.
Herrstl. 7-12,5.
Ord. pris 799,95 Nu 49995

SPARA
300.-

Löparsko ”Gel-Virage6”
Dam & Herr.
Damstl. 5,5-10.
Herrstl. 7-12,5.
Ord. pris 1099,95 Nu 59995

Löparsko ”Gel-Virage6”

SPARA
500.-

Löparsko ”Gel-1170”
Dam & Herr.
Damstl. 5,5-10.
Herrstl. 7-12,5.
Ord. pris 1199,95 Nu 69995

Löparsko ”Gel-1170”

SPARA
500.-

8371561   1 02-07-2012   07:26:28
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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 10/10 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)

195:-/st

Helly Hansen
Pilotjacka

Från

(Ord. pris 795:-)

79:-
SUPERBUFFÈ 

��������������������������������

����������

DVD BOXARDVD BOXAR
FRÅN

 på valfri vara
20%

Erbjudandet gäller mot uppvisande av denna kupong och kan inte 
kombineras med andra erbjudanden. Gäller tom. 10/10 2012

(Erbjudandet gäller på 
våra ord. outlet priser 
och mot uppvisande av 
denna kupong). Gäller 
tom 10/10 2012

(så länge lagret räcker)

WWW.TOPHEAD.SE

20%
 på valfri vara

Erbj. gäller om man beställer buffé, mot uppvisande av denna kupong och 
kan inte kombineras med andra erbjudanden. Gäller tom. 10/10 2012

20%
Erbjudandet gäller för en 
person och vid ett tillfälle mot 
uppvisande av denna kupong 
och kan inte kombineras med 
andra erbjudanden. Gäller tom. 
10/10 2012. (erbjudandet gäller 
ej Lelo och Fun Factory)

 på valfri vara

 på valfri vara på valfri vara
20%20%

GHD Styler 

1799:-

20%
Erbjudandet gäller mot uppvisande av Erbjudandet gäller mot uppvisande av 
denna kupong och kan inte kombineras denna kupong och kan inte kombineras 
med andra erbjudanden. Gäller 
tom. 10/10 2012. (erbjudandet 
gäller inte GHD:s produkter)

Finns i färgerna 
- Svart
- Grå
- Grön

OUTLETBUTIKERNA I ULLARED

VI BJUDER PÅ LÄTT DRYCK!

4949:-

ANNONS



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 butik
med kaffe , smörgås, bakverk, 

godis och glass

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

Rasta Ullared Ullamag Juli.indd   1 2012-07-02   12.05
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20%20% Erbjudandet gäller i hela butiken mot uppvisande av denna annons och kan inte 
kombineras med andra erbjudanden. Gäller tom. 10/10 2012. (erbjudandet gäller 
inte GHD:s produkter)

Kitoko Oil Treatment 95ml 
 Argan olja som vårdar ger  
glans. Uv-filter och 
 vitamin A & E. 
Pris:239:- 

Affinage  Salt Spray 
Ger volume & 
Fyllighet. 
Ord:159:- 
Vårtpris:109:- 

Vision Ruff Salt Spray 
Volym  &  maximal fyllighet 
Ord:159:- 
Vårtpris :119:- 

Ni hittar oss i Handelshuset vid Ge-kås parkering eller på 
www.tophead.se 

Matrix  hydrathérapie 
En återfuktande serie 
som är perfekt för  
våra tunna ,  torra 
skandinaviska hår. 

Kitoko Hydro Revive Active 
Masque 200ml 
Djupt återfuktande 
behandling som  
inte tynger. 
Utran Parabener,  
Sulfater & silikon. 
 

Nashi Argan Oil 100ml 
En naturlig  

skönhets behandling 
till alla hårtyper. 
Vårdar, mjukgör  

& ger glans  

HANDLA ONLINE
TA DEL AV MASSVIS 
MED ERBJUDANDE

KLICKA HÄR!

Vision Ruff Salt 
Spray 
Ord:159:- 
Vårtpris :119:- 

KAMPANJERBJUDANDE

 på valfri vara... på valfri vara...

Affinage Salt 
Spray 
Ord:179:- 
Vårtpris:119:- 

Nashi Argan Oil 
100ml 
En naturlig 
skönhets 
behandling till alla 
hårtyper. Vårdar, 
mjukgör & ger 
glans 

Kitoko Oil 
Treatment 95ml 
Argan olja som 
vårdar ger 
glans. Uv-filter och 
vitamin A & E. 

Matrix 
hydrathérapie 
En återfuktande 
serie som är perfekt 
för 
våra tunna , torra 
skandinaviska hår. 

Ni hittar oss i Handelshuset vid Ge-kås 
parkering eller på 

Kitoko Hydro Revive Kitoko Hydro Revive 
Active Masque 200ml Active Masque 200ml Active Masque 200ml 
Djupt återfuktande Djupt återfuktande 
behandling som behandling som 
inte tynger. inte tynger. 
Utran Parabener, Utran Parabener, 
Sulfater & silikon. Sulfater & silikon. 

Ni hittar oss i Handelshuset vid Gekås  
parkering eller på www.tophead.se!

ANNONS



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



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, Box 34, 310 60 Ullared 

e-poSt ullakryss@gekas.se  
 
Märk vykortet eller mailet ”Korsordet 3/12”.
Ditt svar vill vi ha senast 30 september 2012. lyCka till!

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

   

 

 
 

  
  

   
  

UllaKRYSSeT

Läs m
er p

å baksid
an.

Vinn G
ULD på din nitl

ott!

SKRAPAS

EJSKRAPAS

EJ

Tre
 lik

a g
er v

inst 
fö

r m
otsv

ara
nde värd

e.

20:
-

VIN
ST IN

LÖSES

SENAST 1 
MARS 2012

.

VIN
ST IN

LÖSES

SENAST 1 
MARS 2013

.

Allt 
öve

rsk
ott 

går

till
 IO

GT-N
TO.

20:
-

Tre
 lik

a g
er v

inst 
fö

r m
otsv

ara
nde värd

e.

KONTROLLNUMMER

Läs mer på baksidan.
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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  

julafton 24/12 stängt

juldagen 25/12 stängt

Annandag jul 26/12  stängt

Nyårsafton 31/12  stängt

 

Öppet övriga helgdagar 

Alla helgons dag 3/11 7–17

 

PS!
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 v 1–10.

kontakta varUhUset
Vår reception och växel är bemannad 
vardagar  kl 7.00–18.00. Helger och 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

GekåsINFO

shoppinGbUssen 2012

veCka 37–43
Fredag 15.00–20.30
Lördag 8.00–12.10 och 13.10–20.30
söndag 8.00–12.00 

mellan stugbyn 
& varuhuset

Gratis bussGratis buss

hemsida
På vår hemsida hittar du massor av spän-
nande information. Läs om företagets 
historia, boka stuga, köp presentkort eller få 
tips på hur du kan förbereda dig bäst inför 
Gekåsbesöket.
www.gekas.se

bloGG
Gekås-blogg uppdateras flera gånger per 
dag med fyndtips, produktinformation och 
nyheter ur sortimentet. Perfekt när du vill få 
inspiration inför Gekåsbesöket.
www.gekas.se/blogg

hitta hit!
Under fliken Destination Ullared på vår  
hemsida kan du hitta vägbeskrivning till oss 
och kartor över  Ullared. 

Har du GPS? Knappa in koordinaterna till vår  
kundparkering  57° 08’ 13’’n 12° 42’ 37’’e

shoppa

153

1 2 3 4

153

1 2 3 4

Värnamo

Svenljunga

Falkenberg

Varberg

hUnddaGis
Ullareds Hunddagis erbjuder en trygg och  
enkel lösning för dig som har hunden med  
på shoppingresan till Ullared.  
 
Telefon: 0346-200 17 

www.ullaredshunddagis.se

textilretUren
Textilreturen är en bemannad återanvändnings- 
station där du kan lämna dina överblivna kläder,  
skor och textilier. Textilreturen är ett samarbete 
mellan Gekås Ullared AB och Human Bridge. 
 
Öppettider:  
Måndag–Fredag.........8–18 
Lördag–Söndag...........9–15 
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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

    

Röda Fiket hittar du på entréplan i varuhuset. Här  
erbjuder vi enklare snabbfika i automater. I automaterna 
betalar du med mynt. Växlingsautomater finns.

På plan 3 i varuhuset hittar du Kaffebaren. Här kan du 
välja mellan kaffe i olika former, mumsiga bakverk och 
matiga mackor.

Öppettider
Måndag–Fredag.......8–19
Lördag...........................7–16
Söndag.........................8–16

I restaurangen på plan 3 erbjuder vi både varma  
och kalla rätter. Givetvis har vi även vegetariska samt 
laktos- och glutenfria alternativ. Dryck ingår i alla rätter.  
Sallad, smör, bröd, kaffe och dessert finns att köpa till 
bra priser.

Öppettider
Måndag–Fredag...........................11–18
Lördag (t o m augusti)...............10–16
Lördag (fr o m september)......10–19
Söndag (t o m juni).....................10–16 
Söndag (fr o m juli).....................10–17

FRÅN OCH MED  
1 SEPTEMBER kaN Du BOka 

RuM PÅ HOTEllET SOM  
öPPNaR i aPRil 2013.  

 
BOka PÅ TElEFON 0346-375 01.

Gekås Ullared Stugby & Camping är en fyrstjärnig 
campinganläggning  som erbjuder ett stort utbud av  
boendealternativ och en mängd aktiviteter. Campingen 
är öppen året runt och har över 550 platser för hus-
vagnar, husbilar och tält, ca 350 av dessa med tillgång 
till el. Stugbyn har omkring 900 bäddar. 

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

Boka boende via hemsida eller telefon.
www.gekas.se/boka-stuga-motell-online
Telefon: 0346-375 01 alt +46 346 375 01
Fax: 0346-375 49 alt +46 346 375 49
E-post: gkcamping@gekas.se
Observera att det INTE går att boka boende per e-post.

Incheckning öppettider
Måndag–Torsdag...........9–21
Fredag.................................9–22
Lördag–Söndag...............9–21

Utcheckning öppettider  
Måndag–Söndag............7–15

I april 2013 är det premiär för Hotellet mitt i Ullared. 
Hotellet kommer att ha 115 rum, frukostmatsal  
och konferensmöjligheter för upp till 60 personer.  
Boka ditt boende på Hotellet redan nu via telefon.

ÄTA BO

HotelletHotellet

HotelletHotellet

STUGBY & CAMPING



UTGÅNG

INGÅNG

PLAN 1

NEDRE
PLAN

PLAN 2

PLAN 3

A10A9A7 A8A6A5A4A3A2

B10B9B7 B8B6B5B4B3B2B1

C10C9C7 C8C6C5C4C3C2C1

D10D9D7 D8D6D5D4D2D1

E10E9E7 E8E6E5E4

F10F9F7 F8F6F5F4F3F2F1

G10G9G7 G8G6G5G4G3G2G1

H10H9H7 H8H6H5H4H3H2H1

  10  9  8  5  4  3  2

  10  9  8  5  4  3  2

K10K9K8

HÄSTSPORT
& HUSDJUR

LIVSMEDEL

KOSM
ETIK

TILL HEMMET

BELYSNING

HEMTEXTIL

RENGÖRING

KROPPSVÅRD

UTGÅNGSKASSOR

DAMKLÄDER

RÖDA 
FIKET

HOBBY & FRITIDVÄSKORSPORTBAR

HERRKLÄDER

HEM-EL

MEDIA

LEKSAKER

BABY

10

Nedgång till 
Hästsport &

Husdjur

KUNDVAGNSPARKERING

RESTAURANG

FILMHÖRNA

KAFFEBAR

FRISÖR

Uppgång till 
plan 2 & 3!

ÖVRE
PLAN

BARNKLÄDER

Uppgång till 
barnkläder!

  3  2

PROVRUM
DAM

PROVRUM
HERR

KUNDTJÄNST

VARUBYTE

Nyhet!
Nu hittar du våra barnkläder på ett  
helt eget våningsplan. Ta rulltrappan 
upp till övre plan, uppgång vid J2-3.

Obs – det går inte att ta sig till nya 
Barnavdelningen via rulltrappan till plan 2 och 3.

Vårt orienterings system 
hittar du i taket!C5C5

Hitta rätt!

Kundtjänst

Toaletter

Handikapptoalett

Internetcafé

Rullband/trappa

Hiss

Skötrum

Välkommen till Skandinaviens 

största varuhus!
Nu 30.000 m2 

butiksyta

Amningsrum

Barnvagnsparkering

Restaurang

Kaffebar

Filmhörna

Frisör

Rökruta TÄVLING:
PLAN 3

PLAN 2

PLAN 1

 Restaurang
 Kaffebar
 Toaletter
 Skötrum
 Amningsrum
 Barnvagnsparkering
 Filmhörna
 Frisör
 Rökruta

 Kundvagns-  
 parkering

Dammode
 Mammakläder
 Stora storlekar
 Ytterkläder
 Underkläder

DAMKLÄDER

HERRKLÄDER

 Herrmode
 Arbetskläder
 Stora storlekar
 Ytterkläder
 Underkläder

KROPPSVÅRD 
 Tvål & Dusch
 Munvård
 Schampo & Balsam
 Hårstyling
 Hygienartiklar

KOSMETIK 
 Doft
 Smink
 Hudcreme
 Hårfärgning
 Bijouterier

RENGÖRING 
 Tvättmedel
 Diskmedel
 Städ & Puts

 Resväskor
 Handväskor
 Sportväskor
 Plånböcker
 Neccessärer

VÄSKOR 

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

HOBBY & FRITID
 Verktyg
 Färg

 Elartiklar
 Biltillbehör
 Cykeltillbehör
 Sport
 Fiske
 Trädgård

LIVSMEDEL
 Bröd
 Konserver
 Charkvaror
 Kakor & Kex
 Hälsokost
 Godis
 Snacks
 Drycker

MEDIA 

 TV & DVD
 Stereo & Radio
 Film
 Musik & Ljudböcker
 Böcker
 TV- & PCspel

 Datortillbehör
 Telefoner
 Mobiltillbehör
 Klockor
 Foto

HEM-EL 
 Hushållsmaskiner
 Hår- & kroppsvård

SERVICE
 Kundtjänst
 Varubyte
 Toaletter
 Internetcafé
 Rullband/trappa
 Skötrum
 Röda fi ket
 Sportbaren

ÖVRE PLAN
BARNKLÄDER

 Pojk- & fl ickkläder
 Babykläder
 Ytterkläder
 Underkläder

NEDRE PLAN

HÄSTSPORT & 
HUSDJUR

 Djurmat
 Djurtillbehör
 Ridkläder
 Täcken & Schabrak
 Bett & Grimmor
 Säkerhet & Skydd
 Vitaminer & 
 Mineraler


