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JulklappsDaGs!  

ÄNTlIGEN  
JulsTÖk
Bunkra upp inför julbaket

Dress up! 
Festfint mode för hela familjen 

HÖGsÄsONG  
I VaRuHusET   
Så shoppar du smartast

Tips för alla åldrar



R

Handla dina skor i vår webshop . . . snabbt, enkelt och billigt!

SANT
skoboo.se

skoboo.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,  
i Gekåsbyn Ullared, 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 shoppingtur.
 
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 på grund av vår höga kundtill-
strömning 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. Med 
kortet kan du både spara och låna pengar. Läs 
mer om kortet på www.gekas.se/shoppingkortet. 
Ansöker gör du på hemsidan, i varuhusets  
kundtjänst eller i Gekåsbyn.
 
nästa nummer
Nästa nummer av Ulla kommer ut under  
våren 2014.

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 AB:s marknadsavdelning 
och Shout Advertising AB.
red.ulla@gekas.se

trYCkeri
 JC Grafisk Konsult AB/Vestjysk Rotation A/S

omslagsfoto
Kristin Lagerqvist 

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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Köp julklapparna nu 
– betala om tre månader!

Shoppa i  oktober – få faktur an i januari

Shoppa i  november – få faktur an i februari

Shoppa i  december – få faktur an i marS

Erbjudandet om uppskjuten betalning gäller endast inköp gjorda på Gekås Ullared. 

Kampanjen måste aktiveras på plats i vår Kundtjänst för att kunna nyttjas. 

Erbjudandet gäller både gamla och nya kortkunder.

Shoppingkortet.
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Till och med 31 december 2013 erbjuder vi 
dig som kortkund att skjuta upp din betalning 

i upp till 120 dagar. Utan ränta.

Ansök nu – få 100 kr i bonus.*
* Bonuschecken kommer att skickas hem till dig när du fått din kortansökan beviljad.



 

Gekås AB  
grundades 1963 och är Skandinaviens största  varuhus. Med 4,5 miljoner besökare 
årligen utgör vi  Sveriges största utflyktsmål. Hos oss erbjuds du en shoppingupp levelse 
utöver det vanliga. Fördelat på över 35 000 kvadratmeter butiksyta hittar du hos oss  
”allt till hemmet som får plats i en bil”. I Gekås-koncernen ingår även Gekåsbyn Ullared AB 
samt Gekås Ullared Restaurang AB. Mer information om Gekås AB hittar du på vår 
hemsida www.gekas.se

Du håller nu i din hand ett rykande färskt exemplar av vår 
kundtidning Ulla. Vi har lämnat en fantastisk sommar bakom 
oss med besöksrekord i varuhuset och massor av shopping- 
glada kunder. Nu är vi istället mitt uppe i höstens högsäsong 
som faktiskt är den tid då ni handlar som allra mest här hos oss. 

På sidorna 8–13 berättar vår personal hur det är 
att jobba under höstruschen och kommer med 
bra tips till dig som planerat att komma och 
handla under den här perioden.

Även om det Är ett par månader kvar när-
mar sig julen faktiskt med stormsteg. 

Det här numret visar förstås mängder 
med tips och inspiration inför 

den stundande högtiden och 
ger dig bra julklappsidéer 

från alla hörn av varuhuset. 

Vi har fyllt upp Leksaksavdelningen med allt från barnens  
önskelistor och för oss vuxna finns bra klappar att hitta på alla 
våra avdelningar, bara fantasin sätter gränser för tomten och 
hans medhjälpare.

Julmånaden bJuder ofta på flera tillfällen att klä upp sig 
lite extra. Då passar det bra att ta del av modereportaget längre 
fram i tidningen. Där visar vi hur alla i familjen kan klä sig  
festfina inför till exempel glöggkalas eller nyårsfirande. 

till sist måste Jag passa på att slå ett extra slag för vår barn-
avdelning. När sortimentet flyttade upp en våning hade vi gjort 
ett par missar i beräkningarna vilket ni kunder snabbt hjälpte 
oss att inse. Sedan starten har vi därför utökat avdelningen med  
hela 400 kvadratmeter för att minska på trängseln och göra 
det luftigare att ta sig fram. Vi har byggt ett litet filmrum där 
de yngre shopparna kan ta igen sig och titta på tecknat medan 
föräldrarna handlar i lugn och ro. Dessutom har vi försett detta 
våningsrum med separat toalett och utökat antalet provrum.  
Och inte minst har vi sett till att göra en rad förbättringar  
i sortimentet. Vi har bland annat lanserat vårt eget märke för  
basplagg, Basic U, för att kunna säkerställa rätt pris och bra 
kvalitet på dessa viktiga produkter. Nu hoppas jag att alla våra 
kunder tar rulltrappan upp till Barnavdelningen och upptäcker 

det enorma sortimentet med prisvärda och bra kläder  
till alla barn, från baby till tonåring. 

Vi ses i shoppingvimlet i höst!

Boris Lennerhov, koncernchef Gekås Ullared 

Dags för festmode,  
julklappsjakt och högtryck!



Hej Boris! 

När jag var på Gekås nu senast  
parkerade jag i p-huset. När jag gick 

både till och från varuhuset reflekterade jag 
över hur osäkert det kändes att gå i backen 
så tätt inpå trafiken. Det vore bra med en 
avgränsning/kantsten (behöver inte vara 
en förhöjd gångväg) som gör det tryggare 
för fotgängare att gå med sina fulla (lätt 
svårstyrda) vagnar till sina bilar ”på kullen”. 
Som bilist är jag lika rädd över att bilen ska 
bli träffad av en vagn som är svårstyrd, som 

Fråga Boris

har du något du vill fråga boriS? Mejla till fragaboris@gekas.se  
eller skriv till Fråga Boris, Gekås Ullared, 311 85 Ullared

att jag oavsiktligt skall komma för nära en 
fotgängare. min uppfattning är att bilisterna 
inte generellt fokuserar på fotgängarna som 
delar deras körbana, utan söker med blicken 
efter ledig p-plats.
 en annan tanke gällande parkering är att ni 
bör sätta upp ”bokstavsskyltar” så kunderna 
lättare kan hitta tillbaka till sina bilar.

Vänliga hälsningar,  
Annika Norrby, Gråbo

hej annika! 

tack för ditt mail och dina synpunkter.  
din första frågeställning bör vi förstås titta  
på lite djupare för att se om vi kan förbättra  
den situationen med bästa möjliga skynd- 
samhet. förstår mycket väl hur du menar.  
det enda vi kan vara glada för är att vi sluppit 
några incidenter av det slaget så här långt, det 
ursäktar förstås inte risken det ändå är.
 när det gäller bättre skyltning av parkering 
med bokstäver eller annat så har vi stött och 
blött den frågan länge. Slutligen har vi bestämt 
att vi väntar till nästa parkeringsbygge är  
färdigt. Sedan kan vi nog inte vänta så  

mycket mer utan behöver förstås hitta ett  
bra system som hjälper kunderna att hitta  
bilen. välkommen åter till ullared!

med vänliga hälsningar,  
boris lennerhov

Hej Boris!

Tycker att 4 st provhytter på barn- 
avdelningen är på tok för lite. 

Bor i Falkenberg och är ofta på Gekås och  
nästan varje gång är det köer till hytterna. 
Borde det inte finnas plats att göra några  
till, 4 st kanske? önskar dig en skön höst.

Hälsningar Anita

hej anita!

din fråga är alldeles berättigad har vi  
märkt, i alla fall på lördagar. därför har  
vi sedan några veckor tillbaka ordnat  
med fler provrum på barnavdelningen.

med vänliga hälsningar, 
boris lennerhov

?

?

TÄVLA OCH VINN BILJETTER TILL JuLENs sTORA 
fAmILJEfEsT på LIsEBERgsTEATERN

Skicka in ditt tävlingsbidrag  
till oss via post eller mail.

Att: Helena Petersson 
Gekås Ullared 
311 85 Ullared

e-post: vinn@gekas.se

Vi behöver ditt svar senast 5 november.

TÄVLINGSFRÅGA

Vad har Pippi i sin kappsäck?

1. Guldpengar     
X. En apa      
2. Matsäck

Motivera också varför just 
du ska vinna biljetterna.

Nu har du som Ulla-läsare chans att vinna biljetter till smygpremiären av 
"Pippi Långstrump firar jul" som går av stapeln onsdag 18 december kl 13.00.

©
 Ingrid Vang N

ym
an/Saltkråkan AB. Förlag: N

ordiska Strakosch

firar jul

”En familjefest med  
sång, musik, dans  

och massor av skratt!”



NOTIsSIDAN

Matallergi?
Är du allergisk och osäker på vad maten 
i vår restaurang innehåller kan du kolla  
i vår allergipärm. där hittar du en lista  

över de ingredienser som ingår i de  
maträtter vi serverar. det finns en pärm 

i serveringsdisken och en i kassan.

Bytesrätt  
av julklappar

passa på att köpa dina julklappar i tid. det du 
handlar från och med den 14 oktober 2013 kan du 

byta ända fram till den 12 januari 2014. normalt 
har vi 30 dagars öppet köp.

Fäst din inköpslista på kundvagnen 
ni är många som önskat att man skulle kunna sätta fast sin 
inköpslista på kundvagnen. nu har vi lösningen! vi har tagit  
fram en kundvagnspolett med inbyggt gem där du kan fästa  
din inköpslista eller varuhuskarta. poletten finns att hämta  
gratis i kundtjänst, varubyte eller hos utgångsvakten.

Nyhet!

du vet väl att du kan klippa dig  
i varuhuset i samband med 

shoppingturen? från och med 
 vecka 45 kommer frisörsalongen  

hår & häpna dessutom ha lördagsöppet 
klockan 9.00 –14.00. hos hår & häpna  

kan du boka tid i förväg eller chansa på  
drop in. Salongen hittar du på  

plan 3 vid restaurangen.

Hår & Häpna  
har lördagsöppet 

den tredje säsongen av ”en stark resa med morgan och ola-conny”  
är nu till ända. missade du något avsnitt så behöver du inte misströsta. 
hela säsongens program finns att se på vår hemsida eller på kanal 5 play.
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Högsäsong i varuhuset 
– så shoppar du smartast på Gekås

Under hösten är varuhuset inte bara fullt av säsongens nyheter,  
utan även av julklappsshoppande kunder. Har du inte varit hos oss på 

höstbesök tidigare har du en intensiv upplevelse att se fram emot.
 Text Sofia Eriksson   Foto Jesper Molin

8    Ulla  nr 4  |  2013    



Georges Chayeb jobbar som väktare och är en av de första som kunderna träffar på.  
Han och hans kolleger kan hjälpa till med det mesta.

Många av våra kunder passar på att 
besöka oss på hösten för att köpa  

vinterkläder och julklappar till hela familjen. 
Detta gör oktober och november till en  
intensiv period hos oss, speciellt under 
helgerna när många är lediga och har tid  
för shopping. Så om du planerar en tur  
till oss i höst – räkna med mycket folk,  
högt tempo och ett varuhus fullt av fynd 
och förväntan.

GoD STÄmNING FRÅN böRjAN 
Georges Chayeb, som jobbar som  
väktare på Gekås, menar att den speciella 
stämningen dessa högtrycksdagar märks  
av redan innan varuhuset öppnat för  
dagen när de morgonpigga shopparna  
ivrigt väntar utanför dörrarna.

1. Alla mått med 
Mät allt och alla hemma och anteckna 

måtten. Ta med måttband för att kolla att 

plaggen passar.

2. Vardagar och kvällar 
Under höstens högsäsong är det mest folk 

på helger, så välj gärna att komma en vardag 

om du kan.

3. Förbered varubytet 
Ska du byta eller reklamera en vara, packa 

gärna upp den ur påsen och lägg den med 

streckkoden mot personalen, det sparar  

tid. Ha gärna kvittot redo när det blir  

din tur. Varubyte ligger på höger sida  

innanför varuhusentrén.

4. Kom ihåg kundvagnsnumret 
Med en mobilbild på kundvagnens nummer 

(sitter på handtaget) ökar chansen att du kan 

hitta den om den kommit bort. Och knyt 

gärna fast något färgglatt i handtaget för att 

lätt se vilken vagn som är din.

5. Inga privata  
tillhörigheter i vagnen 
Förvara inga väskor, privata kläder eller 

andra värdeföremål i kundvagnen – den kan 

komma bort. Lämna gärna ytterkläder  

i bilen eller bussen om du har möjlighet.

6. Tips för barn  
Lär barnen hur personalen är klädda, och för-

klara att de kan be personalen om hjälp om 

de skulle komma bort. Sätt gärna på dem ett 

armband med dina kontaktuppgifter, arm-

band finns att få i Kundtjänst. Eller skriv ditt 

mobilnummer på barnets arm. 

7. Håll avstånd! 
Att bli påkörd på hälarna av en kundvagn är 

en smärtsam upplevelse, så kör försiktigt.

Högtryckstips

–Det känns som att många gillar  
stämningen innan det öppnar. De fikar  
lite och pratar om förväntningar och vad  
de tänker handla.
 Tack vare de senaste årens utbyggnationer 
är det numera sällan köer utanför entrén, 
och de få gånger det händer ser Georges 
och hans kolleger till att allt flyter på så 
smidigt som möjligt. De hjälper även  
till med att svara på frågor, håller koll på 
parkeringen och är sjukvårdsutbildade  
om något skulle hända.
 – Under hösten har vi extra mycket att 
göra, berättar Georges, och det är alltid kul 
att kunna hjälpa alla trevliga kunder. 

Ulla  nr 4  |  2013   9    



Sofie Söderberg kan Damavdelningen på sina fem fingrar. Hösthelgerna  
är bästa tiden, tycker hon. Högt tempo men fantastiskt kul. 

INTeNSIVT pÅ DAmAVDeLNINGeN 
Damavdelningen står väl rustad inför höstens 
högsäsong och trappar upp resurserna 
under helgerna när det blir mycket att göra.
 – Helgerna under hösten har vi extra 
mycket personal och packar upp varor  
och fyller vårt buffertlager så att det ska  
gå snabbt att fylla på i varuhuset, förklarar 
Sofie Söderberg på Damavdelningen.  
Vi bara öser på hela tiden!
 – När det är extra mycket att göra är  
det som att man får massor av energi  
från kunderna. De står och väntar när vi 
kommer för att fylla på med nya plagg och 
hinner nästan tömma våra klädställningar 
på de mest populära kläderna innan vi 
hunnit ut till hängarna med dem.

”
ÄNNu SmIDIGARe ShoppING 
De senaste årens förändringar och  
ombyggnationer har alla haft samma syfte:  
att göra shoppingupplevelsen så enkel och 
smidig som möjligt. Det pågår ständigt 
små och stora förändringar för att förenkla 
för kunderna. Ett exempel är de nya  
skyltarna i taket som delar upp avdelning-
arna, så att du som kund snabbt och enkelt 
ser var till exempel ”stickat” eller ”linnen” 
finns på Damavdelningen, och kan få en 
överblick över vad som finns att välja på.  
En annan nyhet är shoppingstråket, den 
extra breda gång som löper genom hela 
varuhuset, från den når du de allra flesta 
avdelningarna utan att göra alltför stora 
avstickare. Se karta på sidan 13.

8. Parkera rätt 
Ha gärna kundvagnen med dig när du 

shoppar, så minskar du risken att den  

kommer bort. Vill du ställa ifrån dig vagnen 

så ställ den på någon av de kundvagns-

parkeringar som finns. Undvik att ställa 

kundvagnen där den kan vara i vägen för 

kunder och personal.

9. Sju åt gången 
Maxa provrumssessionen genom att parkera 

vagnen bredvid provhytterna och välja ut 

max sju plagg innan du ställer dig i prov-

rumskön. Den kan bli ganska lång under 

högsäsong, så hjälp till att hålla den kort 

och kvick.

10. Glöm inte matpauserna 
Energi behövs för att orka en hel shopping-

dag så se till att fylla på med ny energi med 

jämna mellanrum. I höst börjar Kaffebaren 

också att servera enklare rätter som bak-

potatis och sallader – tips för dig som vill  

äta något lätt och snabbt.

Lovisa Svensson jobbar på  
Leksaksavdelningen, hennes  
bästa tips är att ställa sin kundvagn 
på kundvagnsparkeringarna och 
undvika att lämna den i gångarna 
där den kan vara i vägen för  
kunder och personal.
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eva Henriksson jobbar på Barnavdelningen, 
där det blivit luftigare och lättare att få 
överblick sedan senaste ombyggnationen.

emmeli Christiansen och Cecilia Nilsson  
ser till att lunchgästerna får god mat  
snabbt serverad.

” ”
När det är extra mycket att göra  
är det som att man får massor av  

energi från kunderna. 
 SOFIE SÖDERBERG, GEKÅS ULLARED

NyTT pÅ bARNAVDeLNINGeN 
Mycket har också hänt på Barnavdelningen. 
Där är det full fart nästan jämt, säger  
Eva Henriksson som jobbar där, men alldeles 
särskilt på hösten eftersom många då  
uppdaterar barnens garderober med bland  
annat ytterkläder för regn, rusk, snö och kyla.
 – Vi har fått en större avdelning för ytter- 
kläder och tydliga skyltar i taket för de olika 
storlekssegmenten, så att det blir lättare att 
hitta, och provhytterna har blivit fler.
 Personalen står redo att hjälpa till och 
svarar gärna på frågor från kunderna.
 – Hittar man inte rätt storlek är det bara 
att be om hjälp, det kan mycket väl finnas 
på lagret.
 Avdelningen har även blivit roligare för 
barnen: Det finns ett filmrum där man kan 
krypa in och ta det lugnt en stund när man 
tröttnat på shoppingen. Dessutom finns det 
numera toaletter även på detta våningsplan 
för att underlätta för nödiga barn.

FyLL pÅ meD eNeRGI 
Under en lång shoppingdag behövs  
pauser, passa på att vila fötterna och  
höja energinivåerna i Röda fiket,  
Sportbaren, Kaffebaren eller Restaurangen.  
I Restaurangen kan det hända att du möts 
av Cecilia Nilsson eller Emmeli Christiansen, 
som ser till att hungriga gäster får god mat 
snabbt serverad.
 Det är stressigt men härligt under  
högtrycksdagarna tycker de, samtidigt som  
de berömmer gästerna som de tycker är 
trevliga och ordningsamma och gärna  
ställer undan disk och matvagnar efter sig.
 – Ett tips är att ta en senare lunch.  
De flesta kommer och äter vid tolv,  
medan det är lugnare efter klockan två  
på eftermiddagen, berättar Cecilia.
 – Om man har svårt att hitta bord går  
det bra att sätta sig i Kaffebaren även om 
man köpt maten i Restaurangen, eller  
tvärtom, tipsar Emmeli.  

11. Kolla dina allergier 
Har du någon allergi så kika  

i Restaurangens allergipärmar för att  

se vad maten innehåller. Det finns en  

i kassan och en vid serveringsdisken.

12. Påse till blommorna 
Vid blommorna finns det påsar i plast  

och papper. Använd gärna dessa till dina 

blommor så blir det inte smutsigt bland  

dina andra varor eller på kassabandet.

13. Handla kylvaror 
På Livsmedelsavdelningen hittar du  

både chark- och mejerivaror. Där finns 

även kylpåsar att köpa, liksom frysta  

kylklampar, som hjälper dig hålla maten  

kall under hemfärden.

 

14. Om du ångrar dig 
Vi är tacksamma om du lämnar tillbaka de 

varor du inte vill ha på rätt ställe. Om du inte 

har möjlighet till det så har vi ångerställen 

på flera platser – vid kundvagnsparkeringen 

på plan 2 och vid takkuberna H5 samt D7. 

Där kan du lämna det du inte vill ha  

i uppmärkta korgar.

Jimmy Johansson på Livsmedels-
avdelningen tipsar om att köpa 
kylpåsar och kylklampar så att  
du kan handla kyl- och frysvaror 
med dig hem.
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Annette Johansson och monica Johansson jobbar i kassa, Varubyte och kundtjänst, 
de har alltid ett vänligt ord över och servar sina kunder med ett leende.

SpARA kRAFTeR TILL kASSAN 
En viktig sak att komma ihåg är att ditt 
Gekåsäventyr inte är slut för att du ställt  
dig i kassakön. Ibland kan det ta längre  
tid att komma ut än man tänkt.
 – Alla vill hem, det är mycket sorl  
och det händer något hela tiden, så vi har 
förståelse för att kunderna kan vara trötta 
och vill att det ska gå undan, säger  
Monica Johansson som jobbar i kassan.

Hon och hennes kollega Annette Johansson 
har flera tips som kan göra besöket i kassan 
snabbare och enklare, som att hjälpas åt  
i sällskapet att packa, och att lägga sina 
varor en och en på kassabandet. Läs dessa 
och många andra tips på de föregående 
sidorna och gör dig redo för härlig  
höstshopping. Välkommen hit!  

” ”
Alla vill hem, det är mycket sorl  

och det händer något hela tiden, så  
vi har förståelse för att kunderna kan vara 

trötta och vill att det ska gå undan. 
 MONICA JOHANSSON, GEKÅS ULLARED

15. Fråga gärna 
Var inte rädd för att be personalen om hjälp 

och smakråd, de kollar gärna en extra gång 

på lagret och vet det mesta om sortimentet. 

De kan förstås ”sin” avdelning bäst, men 

lotsar dig annars vidare till någon annan 

som kan hjälpa dig.

16. Kolla efter korta köer 
Kassorna i den bortre raden syns ibland  

lite sämre och kan därför ha kortare köer.

17. Ta ur galgarna 
Om du inte vill behålla galgarna i kläderna 

du köper, ta ur dem och lämna dem  

i bingarna vid kassan. Passa gärna på att 

göra detta om du får stå en stund i kö.

18. Varorna en och en 

Lägg dina varor en i taget på kassabandet. 

Det underlättar för alla och gör att det går 

fortare i kassan.

19. Hjälps åt att packa 

Är ni flera i sällskapet så hjälp varandra  

att packa.

20. Få en stämpel 
Är det kö in och du ska ut får du en  

stämpel vid utgången och kan enkelt gå 

tillbaka in i varuhuset via utgången och 

slippa köa.

21. Tillfället gör tjuven 
Om du förvarar varor i bilen under dagen, 

tänk på att täcka över dem. Parkerings- 

platsen bevakas, men som sagt: tillfället  

gör tjuven.
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Karta över varuhuset

Stråket 

Om du följer det nya shoppingstråket  

når du automatiskt nästan alla avdelningar  

i varuhuset utan att gå vilse eller missa något.

Extracafé 

Är trycket stort i caféet under förmiddagarna 

öppnas ett extracafé i Restaurangen där du bland 

annat kan köpa Gekås egengjorda smörgåsar.

Barnvänligt i Restaurangen 
I Restaurangen finns en särskild  

barnavdelning med mikro, barnstolar 

och haklappar, nära till filmrummet, 

skötrummet och amningsrummet.  

Barnmatsburkar finns att köpa.

Rökrum 

Finns vid Restaurangen.

Sittplatser 

Vila trötta fötter och vänta på ditt sällskap  

på vilobänkarna, bland annat utanför  

provhytterna vid Damavdelningen.Filmrum för barnen 

Finns vid Restaurangen och  

på Barnklädesavdelningen.

Kundvagn med barnsits 

Vid Kundtjänst finns också kundvagnar  

med barnsits till de allra minsta.

Prisfrågeterminaler 
För att kunna kolla priset och räkna  

ihop summan på varorna, finns  

prisfrågeterminaler att tillgå på  

många ställen i varuhuset.

Bredare kassor 
I kassa 20, 34 och 53 får rullstolar  

och tvillingvagnar plats.

Rullstolar 

Den som behöver låna rullstol, permobil  

eller särskilda rullstolskundvagnar kan vända sig 

antingen till utgångsvakten eller Kundtjänst. 
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SPÄNNANDe NyHeTeR UR VÅRT SORTImeNT!

SenaSte nytt 
på Media
avdelningen!

Pynta med 
      mattor

låt mattorna bli en del 
av din julinredning! 
Trasmattor är trendigare 
än någonsin och på vår 
hemtextils avdelning kan 
du just nu fynda dessa 
mattor i fina, röda toner.

Nu har vi äntligen fått in den omtalade, 
 svarta ansiktsmasken i sortimentet. 
blackhead killer reducerar pormaskar  
och hjälper till att motverka acne. 
Produkten appliceras i ansiktet och när den 
torkar suger den åt sig fett, orenheter och 
 bakterier som kan orsaka acne. Masken 
hittar du på vår kosmetikavdelning.

Nu kan du på ett smidigt sätt skapa 
ett personligt skal till din smart-
phone eller surfplatta. Made by me 
från Targus förser dig med en kod som 
du knappar in på företagets hemsida. 
Där kan du sedan ladda upp din 
favoritbild och laborera med storlek 
och läge i webbverktyget. När du är 
nöjd bekräftar du bara beställningen 
och ditt personliga skal skickas  
hem till dig helt gratis! 

Skylanders Swap Force
Skylanders-äventyret fortsätter med nya karaktärer! Swap Force har i generationer vaktat 
Skylanders magiska vulkan men efter en stor strid splittras styrkan och hamnar på jorden. Nu är 
det ditt jobb att utnyttja de olika karaktärernas krafter och säkra Skylanders framtid. vår media-
avdelning har de senaste nyheterna till konsoller som pS3, X360, Wii och 3dS.

 Blackhead 
     killer

PRODUKTNYTT



FuLL FART I uLLAReDS SLALombACke
Mitt i Gekåsbyn, ett stenkast från varuhuset, ligger  
Ullareds Slalomklubbs skidbackar. Här finns huvudbacken som 
erbjuder både flack och brant åkning, två brantare backar, samt en 
knapplift som tar dig upp till toppen. För den mer äventyrslystna 
finns även en snowpark med hopp och rails, som ständigt utvecklas. 
Skidbackarna är öppna så fort väder och temperatur tillåter, men 
oftast räcker det med en veckas ordentlig kyla, så fixar anläggningens 
snökanoner resten.

I anslutning till backarna finns en bekväm värmestuga som är 
speciellt populär bland barnfamiljer som vill ta igen sig och kunna 
sitta och äta på en varm och skön plats. I värmestugan går det att 
köpa varm mat, dryck och godsaker samt att värma egen medhavd 
mat. Självklart är stugan också utrustad med handikapptoalett och 
vanliga toaletter.
 I backen finns också en populär grillplats som är öppen på 
helgerna. All utrustning finns att hyra på plats, så det enda  
du behöver ta med dig är skidkläder. För dig som vill fräscha  
upp åktekniken erbjuder Ullareds Slalomklubb privatlektioner  
för både nybörjare och mer erfarna åkare. 
 
Åk pÅ LÄNGDeN I ÅkuLLA FRILuFTSomRÅDe 
Vill du åka längdskidor så finns det fina konstsnöspår en dryg  
mil väster om Ullared. Fem snökanoner och bra spårmaskin ger 
2 800 meter långa, fina längdspår i bokskogarna i Åkulla, spårade 
både för fristil och klassisk stil. Spåren är belysta och öppna dygnet 
runt under säsong. 
 Även här är det enkelt att komma igång: komplett skidutrustning 
finns att låna gratis, om du inte har med dig egen, och vid parkeringen 
finns omklädningsrum och gratis dusch. Om du vill ta med egen 
mat, finns det en värmestuga med kök som du kan använda.

I Ullared kan du åka skidor både utför och på längden. Både slalombacke  
och längdspår finns alldeles i närheten av varuhuset. Så ta chansen 
att kombinera shoppingturen med ett härligt snöäventyr för hela familjen. 
Foto Tom Bengtsson, Ullareds Slalomklubb 

FAkTA ÅkuLLA 

hemsida: ..........................................................................www.akulla.se

telefon för information om snöstatus:  .............. 0703-90 53 05

Spårlängd:  ........................................................................... 2 800 meter

dagskort: .............................................. Köps på plats, självbetjäning

 

FAkTA SLALombACkeN 

fallhöjd: ......................................................................................75 meter

längsta nedfart:  ....................................................................475 meter

röda backar:  ........................................................................................... 2

gröna backar:  ......................................................................................... 2

uthyrning av skidutrustning: ........................................................... Ja

handikapptoalett: ................................................................................ Ja

Servering och kiosk:  ............................................................................ Ja

möjlighet att värma egen mat: .................. Begränsad möjlighet

hemsida: ..............................................www.ullaredsslalomklubb.se 

telefon för information om  
snöstatus och öppettider:  ..........................................0346-301 01

boka privatlektioner: ..............kontakt@ullaredsslalomklubb.se  

oBS! Endast kontant betalning

Kombinera shopping 
med harlig sKidaKning

.. .
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Foto Kristin Lagerqvist   Text Katarina Larsson

Hår och make up Jing Samnakphraisan  

Modeller Cecilia, Anna, Andrea, Cloe och Vincent/Modellink, Johan/Avenue Modeller     

Skor från Sko-Boo

Tack till Varbergs Stadshotell & Asia Spa 

Vintern närmar sig med 
stormsteg och med den  följer mysiga 

glöggmingel och  glammiga fester. Ta en tur till 
 varuhuset och ekipera  hela familjen  

i fina  outfits med lite extra 
festlig touch.

-  F e S T F I N T  m O D e  F ö R  H e L A  F A m I L J e N

Dress up!
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Fixa stilen med en av höstens stora trender  

– djurmönstrat. Denna draperade klänning  

i grått leopardprint finns på vår damavdelning.
Dress up!
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Klassisk tyllklänning eller tuffa silver-

brallor, festkläder finns i många olika 

stilar på vår barnavdelning.
Dress up!
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Vad passar bättre på julafton än en vinröd 

sammetsklänning? Denna modell har kort 

ärm och rosettapplikation. 
Dress up!
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Bli avslappnat festfin i sober blus eller cool 

pälsväst. Oavsett vilken stil du väljer är ett par 

svarta, coatade byxor ett givet komplement. 
Dress up!
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På vår herravdelning finns allt du behöver för att 

uppnå en klassisk och dressad look. Uppgradera 

 garderoben med ny kostym och skjorta och 

 komplettera med slips och bälte. 

Dress up!
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Den rockiga stilen passar perfekt  

på kalas! Satsa på döskallemönstrat 

och rockabilly-rutigt.
Dress up!
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mULTICOLOR 

Gör någon glad med 
en färgsprakande pläd. 

Värmande på vintern och 
snygg inredningsdetalj  

på sommaren!

JABADABADO 

Senaste nytt på vår 
babyavdelning är 
 inredning och lek-
saker från svenska 
märket Jabadabado. 
Dessa färgglada prylar 
faller både barn och 
inredningsintresserade 
föräldrar i smaken.

UT OCH ReS! 

En snygg resväska som verkligen syns på 
bagagebandet är en utmärkt present till både 

globetrottern och charterresenären. 

Vi vet att ni är många som styr kosan mot Ullared under 
hösten för att bunkra upp med julklappar till hela tjocka 
släkten. Vi har därför samlat alla våra bästa julklappstips 
för er att hämta inspiration ifrån. Ha en bra shoppingdag!

Foto Kristin Lagerqvist  Text Katarina Larsson 
Möbler och rekvisita, privat.

Våra bästa 
     julklappstips



mATGLÄDJe

För den matlagningsintresserade finns det massor av bra presenter på vår 
Till hemmet-avdelning. Eller vad sägs om klassiska gjutjärnspannor från 
Skeppshult eller mortel och bestick från Jamie Olivers egen kollektion?

HJÄLPReDA  
I kökeT 

Ge bort en prima  
köks hjälpreda i julklapp! 
OBH Nordicas köks-
maskin Hercules Chilli 
har en kraftfull motor  
på 1200 watt som  
verkligen underlättar  
vid såväl degknådning 
som marängvispning. 

LySANDe

Lys upp någons  
julafton med en  
tjusig lampa under 
granen. Denna  
fina golvlampa  
i gråpatinerat  
trä finns på vår  
belysningsavdelning. 

FINA UNDeR 

Överraska någon med ett set fina underkläder från 
vår damavdelning. Välj mellan bh och korsett, med 
matchande hipster- eller stringtrosor.
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JORDeN RUNT 

En jordglob i modern utformning är en  
bra present till den inredningsintresserade.

ASTRID LINDGReN 

Ge bort en dvd-box med någon av  
Astrid Lindgrens filmatiserade sagor.  
Perfekt underhållning för både stora  
och små!

VINTeRSPORT 

På vår hobby- och 
fritidsavdelning finns 
ett bra utbud av 
vintersport attiraljer.  
En hjälm med 
matchande glasögon 
är en bra present till 
familjens skidåkare.

Se UPP I BACkeN! 

För snöfantasten rekommenderas en  
snow kickbike som ger betydligt mer  
action än den klassiska pulkan.

SPeLA SPeL

På vår leksaksavdelning hittar du roliga 
sällskapsspel för hela familjen. Perfekt 
underhållning för mellandagarna!
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VÄSkOR I ÄkTA SkINN 

Ge bort en snygg axelremsväska med en 
design som passar både män och kvinnor. 
Väskorna finns i brunt och svart, och är 
tillverkade i äkta skinn som bara blir snyggare 
och snyggare med åren. 

LACkAT OCH kLART

Skäm bort någon med 
Depends nya gellackkit 
som ger salongs resultat på 
hemma plan. Startpaketet 
innehåller led-lampa, 
nagelrengöring, ofärgat 
lack och nagelfil.

VÄLDOFT 

På vår kosmetik-
avdelning är 
hyllorna fyllda 
med väldoftande 
parfymer som 
bara väntar på 
att göra någon 
glad på julafton.

ALLT FöR STALLeT 

Vår hästsportsavdelning är fylld till bredden 
med bra klappar för hästtoken. Ge bort ett 
par snygga jodhpurs, bekväma ridbyxor eller 
en praktisk bag.
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169:-

Tel 0346-93024 www.wildmarkullared.se 
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ÖPPETTIDER: Mån-Fre 10.00-19.00, Lör 10.00-18.00, Sön 11.00-17.00
www.handelshusetullared.se

79:-
SUPERBUFFÈ 
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DVD FILMERDVD FILMER
FRÅN

 på valfri vara
20%

Erbjudandet gäller mot uppvisande av denna kupong och kan inte 
kombineras med andra erbjudanden. Gäller tom. 31/12 2013

(Erbjudandet gäller för en 
person och vid ett tillfälle 
mot uppvisande av denna 
kupong  på våra ord. outlet 
priser. Gäller tom 31/12 
(2013)

(så länge lagret räcker)

20%
 på valfri vara

Erbj. gäller om man beställer buffé, mot uppvisande av denna kupong och 
kan inte kombineras med andra erbjudanden. Gäller tom. 31/12 2013

 på valfri vara
20%20%20%

OUTLETBUTIKERNA I ULLARED

VI BJUDER PÅ LÄTT DRYCK!

Nu kan du även handla Online!
Samma utbud - samma pris!

www.ullaredlantman.se

Nyhet

Handla nu!

Erbjudanderna gäller så länge lagret räcker och tom 31/12 2013

1010:-

ANNONS



Ni har väl inte 
missat våra nya

 gratängformar,
 

de har verklig
en blivit en s

uccé! Det finns
 

totalt 5 nya mo
deller och 5 ny

a färger. Alla

modellerna tål
 diskmaskin, u

gn och mikro. 

Det är nästan ga
ranti för att ma

ten alltid blir

lyckad. Självkl
art till rikti

gt bra priser!

www.eastimport
.se

ANNONS



  

År 1963 började 16-åriga Margareta Björklund sin anställning på Ge-Kås Manufaktur. 
Hon fick då anställningsnummer 1 och hade ensam hand om den lilla källarbutiken.  
I dag, 50 år senare, sysselsätter Gekås Ullared närmare 1400 personer under högsäsong.  
I denna sista del av vår jubileumsspecial berättar några av våra anställda om sin syn  
på Gekås genom tiderna. 
Text Sofia Eriksson   Foto Tom Bengtsson, Gerth Johansson, Jesper Molin 

Gekås ur  
personalens ögon

VeRkSAmheTeN VÄXTe
De första åren arbetade hon själv i butiken. 
Göran hade kvar sin anställning i Svenljunga 
och jobbade samtidigt med att köpa in partier 
av exempelvis städrockar och konfirmations-
kostymer till butiken i Ullared. 
 – Det tog några år innan kommersen  
kom i gång och det var hårt slit. Det var ju 
bara vi. Göran kom med varor, ibland sent  

 om kvällarna, och så packade vi upp hela  
natten. Allt skulle vara i ordning innan vi 
fick gå hem, det var Göran väldigt noga med, 
berättar Margareta.
 Hon minns hur ryktet om de låga priserna 
började sprida sig och folk stod i kö utanför 
dörren om lördagarna. Margareta fick nästintill 
kasta sig tillbaka till kassan efter att ha låst upp 
den smala dörren för att inte bli nedsprungen 
av alla kunder som rusade in för att fynda.  
I början hade butiken bara en kassa och 
Margareta gjorde allting själv. Men efter hand 
kunde de anställa mer personal, utöka till tre 
kassor och ha anställda som packade kundernas 
varor, och verksamheten växte.
 – Göran brukade säga åt mig att sticka upp 
till Älvsereds Postorder och räkna bilar. Om vi 
hade fler utanför oss så blev han riktigt glad.
 Det var en härlig tid, minns hon, framför 
allt när hon fick fler arbetskamrater.
 – På lördagarna brukade vi hinna med en fika 
tillsammans, men stolarna fick inte vara för 
bekväma tyckte Göran, för då satt vi för länge.

FANTASTISk peRSoNAL
Görans och Margaretas gemensamma arbete 
var hårt och det slet på förhållandet.
 – Vi hade jätteroligt och jobbade bra till-
sammans, men hann knappt med att vara 

Margareta Björklund och Göran Karlsson 
träffades på en av bygdens dansbanor, 

och kanske var det mest för att imponera som 
Göran berättade om sin butik i Svenljunga, 
och planerna på att öppna filial i Ullared. Inte 
kunde Margareta förutspå att denna första 
dans skulle komma att förändra inte bara 
hennes liv, utan även påverka shopping- 
mentaliteten hos halva landets befolkning.
 – Men så blev det! Göran valde Ullared för 
att jag fanns här. Folk tyckte han var tokig,  
här fanns ju inget kundunderlag, men jag 
tyckte att det lät spännande. Så kan det vara 
när kärleken slår till, säger Margareta. 
 Vid den här tiden arbetade Margareta som 
kontorist på Ullareds Elektriska. Men Göran 
gav henne i uppdrag att leta rätt på en lokal  
i Ullared där han kunde öppna sin nya butik. 
Margaretas val föll på en sutterängvilla mitt  
i byn vars bottenvåning tidigare varit textil-
affär. Göran gillade förslaget och när butiken 
öppnade var det Margareta som fick bli  
både butikschef och alltiallo, med en lön på  
500 kronor i månaden. Det är en historia  
hon berättat ofta:
 – Jag fick välja mellan att få tio procent  av 
omsättningen eller en fast lön som var den- 
samma som jag hade på mitt tidigare jobb. Jag 
valde den fasta lönen för det kändes tryggast.

Margareta Björklund var Gekås 
första anställda och anledningen till 
att butiken hamnade i just Ullared.
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lediga eller roa oss. 1970 bestämde jag mig för 
att sluta, trots att det var med sorg i hjärtat. Jag 
hade ju varit med och byggt upp det. Men det 
var slitigt … Att gå in i väggen fanns ju inte på 
den tiden, men jag minns att jag ofta vaknade 
om nätterna och drömde att kunderna stökat 
till det som jag lagt i ordning.
 Margareta flyttade till Halmstad och började 
på nytt jobb. Men 1977 ringde Göran upp 
henne och hon kom tillbaka som butikschef 
för Gekås en andra vända.
 – Mycket hade hänt då, men en sak var 
densamma: den serviceinriktade personalen. 
De var så duktiga på att hålla ordning och 
serva kunderna som stod i den knökfulla 
butiken. Jag vet inte hur många kilometer de 
sprang varje dag för att leta efter rätt storlekar 
på lagret. Vilka bra människor jag har varit 
med och anställt genom åren!
 Omgång två på Gekås varade bara ett år, 
sedan sökte sig Margareta vidare. I dag är hon 
pensionerad men besöker varuhuset då och då.
 – Jag blir så glad när jag ser hur det vuxit. 
Och det är väldigt kul att Göran bestämde sig 
för att sälja till folk på orten som fortfarande 
håller i tyglarna. Det var ett bra val.

GekÅS I DAG
Vi tar ett raskt hopp framåt i tiden, från den 
allra första anställda till en av dem som börjat 
de senaste åren. Malin Helde har jobbat på 
Gekås i två år och är i dag vd* för varuhuset 
Gekås Ullared. Men även hon har tidiga  
minnen från Gekås.
 – Min pappa jobbade med Gekås och jag 
följde med hit som femåring och träffade då 
Göran Karlsson. Jag var jätterädd för honom. 
I mina ögon var han stor och högljudd, sprang 
omkring och vevade med armarna och svor. 
Så jag gömde mig bakom pappa. 
 När hon som vuxen blev erbjuden tjänsten 
som inköpschef kunde hon inte motstå att 
anta utmaningen.
 – Gekås affärsidé är kristallklar och bygger 
på sunt förnuft. Tänk bara att komma på 
konceptet, att placera sig mitt ute i skogen, 
vända sig till alla och hela tiden fokusera på 
bra produkter till så låga priser som möjligt. 
Det är något helt unikt.
 När hon började på företaget slogs hon av 
hur vänliga alla var. Och lojala.
 – Folk har varit här länge, de jobbar hårt 
och bryr sig om hur det går för företaget. 

Göran Karlsson med  
personalen. Året är 1976.

Malin Helde är i dag vd för varuhuset. 
Redan som femåring besökte hon Gekås  
för första gången.

Margareta var länge ensam i butiken, men fick 
hjälp av ortens hemmafruar med att packa upp 
varor, och så småningom kunde fler anställas.

*Malin Helde är vd för varuhuset medan  
Boris Lennerhov är koncernchef och har det 
övergripande ansvaret för samtliga delar  
av koncernen.
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Christina Brorsson,  
Leksaks- och babyavdelningen, 26 år på Gekås

huR kom DeT SIG ATT Du böRjADe hÄR?
 – Jag har alltid tyckt om kläder och människor, så det var ett perfekt jobb för mig.  
Jag började som butiksbiträde på Barnavdelningen och hade hand om att fylla på och  
hålla ordning bland jackorna. Då var vi ju inte så många på Gekås, vi jobbade tills vi  
var klara om kvällarna och fikade tillsammans efteråt. I dag är nog jobbet lite mer  
stressigt och jag skulle gärna vilja ha mer tid till att hjälpa kunderna eftersom det är  
det roligaste av allt.

huR GöR mAN kuNDeN eXTRA NöjD?
 – Genom att göra det där lilla som är utöver det vanliga, hämta något åt dem på  
lagret eller följa med dem och visa var något finns i stället för att bara peka. Särskilt  
de äldre kunderna blir så tacksamma om de får hjälp. Och så är det extra roligt att  
hjälpa höggravida kunder på Babyavdelningen som kommer till oss för att köpa allt  
från nappar till barnvagn. Vi har ju väldigt bra priser och det är fantastiskt att se hur  
glada alla blir över det. Jag handlar själv mycket här till mina barnbarn, men jag har  
fått bromsa mig lite. Det är bättre att ge dem kärlek.

huR TyCkeR Du ATT kuNDeRNA hAR FöRÄNDRATS GeNom ÅReN?
 – Numera är det mycket fler 08:or, som jag brukar kalla alla dem som kommer  
långt ifrån. Många från Norge och Tyskland till och med. Men många andra är ju 
stammisar som återkommer varje år och som jag känner igen och pratar med.

NÄRA kuNDeRNA oCh byGDeN
När hon jämför Gekås Ullared med sina  
tidigare arbetsplatser inom textil och handel 
är skillnaderna tydliga.
 – Det här är inte en organisation med 
onödigt mycket papper och möten. Det är 
egentligen ovanligt när det handlar om ett 
så stort företag. Det tror jag beror på att 
man i alla år har varit nära kunderna, har 
kunnat se direkt vad som funkar och inte 
och därför även har kunnat fatta snabba 
beslut. I stället för att vänta på försäljnings-
rapporter har man kunnat gå ut i varuhuset 
och direkt se vad kunderna gillar och inte. 
Det är rätt häftigt.

Närheten till kunderna och till bygden är 
något unikt, anser Malin Helde. De flesta 
som arbetar här bor i närheten, många 
har familjen och vännerna på jobbet och 
då får arbetet också en extra dimension, 
för går det bra för Gekås går det bra för 
samhället och miljön runtomkring. I dag 
jobbar 1 400 personer i företaget under 
högsäsong, något som Göran och Margareta 
antagligen inte ens kunde drömma om  
där på dansbanan för 50 år sedan. Men 
deras glädje, kundfokus och hårda arbete 
genomsyrar företaget än i dag.
 Men hur blir det framåt då? Sedan  
Malin Helde började har en kraftig  
tillväxtperiod pågått.

– Nu hoppas jag på ett par lugna år så 
att vi kan fintrimma allt vi har utvecklat. 
Men sedan hoppas jag på stora, vilda 
planer som ytterligare utvecklar helheten. 
Varuhuset är motorn och runt det kommer 
kringupplevelserna att växa i bekväm takt. 
Det ska vara något nytt på gång hela tiden, 
både i sortiment och i upplevelsen, det vill 
kunderna ha. Det behöver inte vara en ny 
skidbacke varje gång man kommer hit, 
men alltid något som ger kunden energi, 
lust och inspiration. 

Röster från personalen
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maria Bergström,  
Ekonomiavdelningen, 26 år på Gekås

huR VAR DeT NÄR Du böRjADe hÄR?
 – Oj, nu när man tittar tillbaka har det verkligen hänt mycket. Jag anställdes som 
nummer tre på Ekonomiavdelningen för att man skulle börja registrera löner och  
fakturor i dator. Vi satt med räknemaskiner då och all redovisning gjordes manuellt.

VAD ÄR DeT bÄSTA meD DITT jobb?
 – Frihet under ansvar. Jag jobbar självständigt men med arbetskamrater omkring  
mig. Jag hade gärna jobbat mer med kunderna, för det tycker jag är otroligt givande.  
Vi får ofta höra att vi är så positiva och trevliga och den responsen är fantastisk.

Du hAR jobbAT hÄR LÄNGe – VAD hAR FÅTT DIG ATT STANNA kVAR?
 – Jag har alltid skojat och sagt att det vore tragiskt att jobba på samma ställe i hela  
sitt liv, men så är det inte om man jobbar på Gekås! Jag trivs här, det är en fin och  
trygg arbetsplats. Vi är många som varit här länge – varje år är det flera som firar  
25-årsjubileum med tårta och uppvaktning. 

martin Hedberg, projektansvarig 
för bland annat utbyggnader,  
25 år på Gekås

VAD ARbeTAR Du meD juST Nu?
 – Just nu är det Etapp 10, som vi kallar det – det ska bli ny,  
bättre godsmottagning, nytt lager, omklädningsrum för personalen  
och en kundlounge. Jag fungerar som en länk mellan bygg och varuhus- 
drift och ser till att vi bygger utan att ställa till problem för kunderna.  
Allt jag arbetar med går egentligen ut på att skapa rutiner som i slutändan  
kommer kunden tillgodo och skapa mer utrymme för dem att handla på. 

hAR Du ALLTID jobbAT Som pRojekTLeDARe?
 – Nej, när jag började här som 16-åring jobbade jag kvällar, helger och lov med  
att plocka tomlådor bland schampon och kemprodukter. Under åren har jag jobbat  
som konfektionsansvarig, på Ekonomiavdelningen och varit engagerad fackligt och  
i personalföreningen. Jag har pluggat på högskolan också, främst ämnen som har med 
människor att göra. Bland annat organisations- och arbetspsykologi och samtalsmetodik, 
för jag är intresserad av människor och ledarskap – mitt arbete handlar mycket om det. 

TRoDDe Du ATT Du SkuLLe jobbA SÅ LÄNGe pÅ GekÅS?
 – Nej, inte först. Det är nog för att jag har fått prova på så många olika saker som jag 
fortfarande jobbar kvar på samma företag. Och för att det går bra för oss och fortfarande 
finns så mycket att utveckla. Om man jobbat länge på ett och samma ställe finns ju risken 
att man börjar tycka att det var bättre förr, men jag tror att vi kan bli ännu bättre i framtiden.
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1968
för första gången  
måste kunderna  

köa för att komma  
in i varuhuset.

1963
göran karlsson  
öppnar butiken  

ge-kås manufaktur  
i en villa i ullared.

1967
ge-kås flyttar  
in i det gamla  
stationshuset  

i byn.

1976
ge-kås lagertält  

brinner.

1971
butiken flyttar  

till större lokaler  
i den gamla  

pemacfabriken.

1981
nu tas bindestrecket  

bort och företaget  
heter rätt och  

slätt gekås.

1991
göran karlsson  
säljer företaget  

till sex anställda.

1996
gekås toppar  

turistrådets lista över 
landets mest populära 

turistmål.

1997
gekås startar  

en egen  
hemsida.

SNART ÄR JUBILeUmSÅReT SLUT men vår utställning  
i Restaurangen lever vidare. Där kan du se allt från  
gamla personalbilder till storsäljare genom tiderna.
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1. Hur OfTA HANdlAr du på  
 Gekås ullAred?
  Det blir cirka 4 gånger per år.

2. VeM BrukAr du HANdlA Med? 
 Åker varannan gång med en  
 väninna och varannan gång  
 med arbetskamrater. 

3. När VAr försTA GåNGeN du   
 BesökTe Gekås ullAred?
 År 1967 när jag gick i sjunde klass var  
 första gången jag besökte Ullared. Då  
 var affären i det gamla stationshuset 
 och alla varor låg i bruna backar.

4. VAd HANdlAr du När du   
 Besöker Oss?
 Har alltid en nota med mig. Nästa 
 gång jag åker står elvisp och en  
 dammsugare på listan.

5. VAd är deT BäsTA Med  
 Gekås ullAred?  
 Det har blivit så stort så nu slipper  
 man ju nästan alltid att köa.

kersTIN 
kArlssON
Ljungby

2000
boris lennerhov  

tar över som  
vd för företaget.

2001
gekås blir  

ägare av gekåsbyn,  
camping och  

stugby i ullared.

2008
varuhuset börjar  

med söndagsöppet.

2009 
tv-serien ullared  

börjar sändas  
i kanal 5.

2012
premiär för  
varuhusets  
sportbar.

2011
gekås ullared  

öppnar sin egen  
restaurang  
i varuhuset.

1. Hur OfTA HANdlAr du på  
 Gekås ullAred?
 Jag handlar 4 gånger per år  
 och åker 35 mil enkel väg.

2. VeM BrukAr du HANdlA Med? 
 Med mannen.

3. När VAr försTA GåNGeN du   
 BesökTe Gekås ullAred?
 Det var cirka 10 år sedan.

4. VAd HANdlAr du När du   
 Besöker Oss?
 Det blir mycket hudvård och kläder 
 men även förbrukningsmaterial och 
 heminredning. Men egentligen  
 passar jag på att handla det mesta.

5. VAd är deT BäsTA Med  
 Gekås ullAred?  
 Det bästa är det breda utbudet, de 
 låga priserna och att det är trevlig 
 och hjälpsam personal. Det är bra 
 att man kan hitta allt på ett och  
 samma ställe. Skulle rekommendera 
 andra att åka till Gekås som en  
 trevlig utflykt.

MArIANN 
lIljeGreN 
Frövi 

 

1. Hur OfTA HANdlAr du på  
 Gekås ullAred?
 Åker till Gekås cirka 4 gånger per år.

2. VeM BrukAr du HANdlA Med? 
 Med vänner. 

3. När VAr försTA GåNGeN du   
 BesökTe Gekås ullAred?
 Det var på den tiden det hängde  
 billiga tröjor på en ställning och när 
 man tvättade dem så blev de sneda.  
 Det var kanske 20 år sedan. 
 
4. VAd HANdlAr du När du   
 Besöker Oss?
 Allt! Kläder, köksgrejer, gardiner och 
 handdukar. Handlar inte så mycket 
 rengöringsmedel eller liknande för 
 det är så tungt att bära.

5. VAd är deT BäsTA Med  
 Gekås ullAred?  
 En del är att det är billigt men mest 
 är det för att det är en upplevelse,  
 en nöjestripp. Det är alltid roligt att 
 komma till Gekås, gå runt och kolla 
 på kläder och shoppa.

lOTTA  
jOHANssON
Jönköping

2002
namnet gekås  

byts till gekås ullared.

2004
thomas och  

torbjörn köper  
ut övrig ägare.

2010
varuhuset får två nya  

våningsplan. gekås startar  
sin egen frisörsalong och 
kaffebaren öppnar. den  
30 oktober uppmäts den  

längsta kön i historien  
på 1,4 km.

2013
gekås ullared öppnar  
ett eget hotell. gekås  

förvärvar harrys-restaurangen  
i byn. livsmedelsavdelningen  

utökar med färskvaru- och  
fryssortiment. kungen och  

Silvia besöker gekås.
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Nu har vi förberett för höstens julklappsshopping och fyllt vår leksaksavdelning  
med massor av kul prylar. Passa på att handla julens alla klappar till barn i alla  
åldrar på en och samma gång, hos oss hittar du allt du behöver!

Foto Tom Bengtsson  Text Helena Petersson 
Möbler privata.

Julklappsdags
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SkATTGömmA

Lycka är ett eget ställe att 
gömma hemliga skatter. 
Denna fina kista finns  
i både rött och svart.

LALALOOPSy

Den gammaldags trasdockan har  
fått nytt liv i Lalaloopsy-landet. Med  

Lalaloopsy Silly Hair-dockorna skapar 
man roliga och kreativa frisyrer med 

hjälp av de medföljande accessoarerna.

ACTION

Marvels karaktärer Spindelmannen 
och Ironman är tuffast i stan.

JÄRNVÄG

BRIOs klassiska träjärnväg är alltid lika populär bland de mindre barnen, 
hos oss finns flera olika set att komplettera sin tågbana med.

POLIS

Polisbil och helikopter 
i naturtroget utförande 
lockar till spännande 
och fantasifyllda lekar.

mOLNIGT

Dessa fina burkar i set  
om tre passar bra för 

förvaring i barnrummet.

Julklappsdags

för alla åldrar.  
PÅ VÅR LEKSAKSAVDELNING  

HAR VI SAMLAT KUL  

PRyLAR FÖR BÅDE SMÅ  

OCH STORA BARN.
VROOm

Vår leksaksavdelning har ett brett 
utbud av olika motorcyklar, bilar  
och andra fordon.
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FRIeNDS

Populära LEGO Friends finns i många  
varianter i våra välfyllda LEGO-hyllor.

BIeBeR

Popfavoriten Justin Bieber 
finns även i dockform,  
perfekta julklappen till  

alla beliebers!

TRAkTOReR

Bruders populära traktorer i rejäl plast är mångas 
favoriter, dem hittar du såklart hos oss.

VÄSkOR

Emil och Pippi pryder dessa 
fina leksaksväskor för den unga 

resenären som vill packa sin 
egen väska.

TAx

För den som just lärt sig gå är  
det kul med en kompis i släptåg. 

Den klassiska taxen är  
finfint promenadsällskap.

TRANSFORmeRS

I Transformers Bot Shots Battle Game 
kämpar Megatron och Decepticon Brawl 
mot Optimus Prime och Bumblebee. 
Tävla och se vem som vinner!

1–2 år. DE MINSTA BARNEN GILLAR  

LEKSAKER SOM KAN UTVECKLA 

 RÖRLIGHET, MOTORIK OCH SPRÅK.
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DOCkOR

På vår leksaksavdelning finns ett brett utbud av 
dockor i olika storlekar och modeller.

PLANeS

Duplo finns i långa banor hos oss, bland annat dessa populära figurer från Disney.

BIL & SLÄP

Bobby Car har varit en leksaksfavorit i över 40 år  
och är fortfarande lika poppis bland de små.

VeRkTyG

För den lilla snickaren är det här verktygssetet 
garanterat en uppskattad present.

HUSDJUR

Naturligtvis kan du hitta de gulliga  
Littlest Pet Shop-figurerna på vår leksaksavdelning.

Julklappsdags

3–4 år. FANTASI- OCH R OLLEKAR 

ÄR KUL, OCH ÄVEN LEK SOM 

TRÄNAR KOORDINATIONEN.
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yOOHOO & FRIeNDS

Samla de olika yoohoo-djuren och lär känna 
deras olika egenskaper. Figurerna finns även på 

nätet, där man spelar spel med dem.

PLAymOBIL

Playmobil finns med en mängd olika teman 
och passar barn i åldern 4–10 år.

LeGO

Ninja Turtles är den stora nyheten  
på LEGO-fronten i år och finns i flera  

varianter hos oss. 

PÄRLOR

Släpp loss kreativiteten och skapa fina 
smycken med dessa greppvänliga 

pärlor i fina färger.

BRIO

Den söta giraffen vickar på huvudet när 
man drar den efter sig, kul leksak för  
den som just tagit sina första steg.

UPPÅT VÄGGARNA

Coola bilbanan Hot Wheels Wall Tracks  
som monteras på väggen.

5–6 år. I DEN HÄR ÅLDERN  

ÄR PySSEL OCH PUSSEL  

RIKTIGA FAVORITER.
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DOCkVAGN

Mickis dockvagn i retrostuk  
är dockornas favorit-åk.

SkRÄmmANDe TJeJeR

De läskiga Monster High-
figurerna är de stora  

barnens favoriter.

mASkeRAD

Med denna mask förvandlas 
man till Autobots-ledaren 
Optimus Prime, redo för 
nya äventyr!

FÄRGGLATT

Det här är pussel i 
storformat och mjuk 
lekmatta – i ett!

mAGNeTISkT

Med Geomag 
kan man bygga 
massor av olika 
formationer,  
bara fantasin  
sätter gränser!

STÄDNING

Dockhörnan blir prydligt 
städad med denna  

lilla leksaksdammsugare.

Julklappsdags

7–8 år. ByGGLEKSAKER OCH ANNAT 

SOM ÖVAR UPP FINGERFÄRDIGHET 

OCH PROBLEMLÖSNING PASSAR 

7–8-ÅRINGEN BRA.
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ORNITOLOGI

Bygg ihop en egen fågelholk 
med de färdiga delarna i 
förpackningen och måla 

sedan i glada färger.

TURTLeS

90-talet är tillbaka, i form av  
Teenage Mutant Ninja Turtles.

TRASH PACk

Bilen har en rörlig gripklo och tipp så du kan lyfta upp  
dina Trashies och lägga dem i containern baktill på släpet 

och sedan tippa av containern.

CLOwN

Den färgglada 
 stapel leksaken tränar 
koordinationen 
mellan  hand och öga 
för det lilla barnet.

DISNey

Planes är senaste Disney-succén, 
och naturligtvis har vi figurerna på 

vår leksaksavdelning.

mONSTeR-PySSeL

Dessa pysselböcker passar 
den som gillar design, mode 
och smink.

mC

Fartfyllda lekar på två hjul blir 
det med denna motorcykel.

9–10 år. MER AVANCERADE SPEL 

OCH PySSEL ÄR KUL FÖR  

DE STÖRRE BARNEN.

STICkNING

Det här kitet med garner  
och stickor passar nybörjaren 
som vill testa att sticka för 
första gången.



Vinter i 
Smålandsfjällen

Begreppet Smålandsfjällen använder vi för att beskriva att Isaberg är ett 
riktigt skidberg med nedfarter i flera väderstreck, en vintersportort med 

camping och stugby, naturligt belägen mitt i vildmarken och 
ett snösäkert skidområde med hundraåriga anor. Här finns 

södra Sveriges största skidanläggning med 8 liftar och 
10 pister, från de barnvänligt gröna till den hisnande svarta. 

Vi kan erbjuda övernattning på vår 3-stjärniga camping eller 
i någon av våra 72 stugor – perfekt övernattningsalternativ 

och utflyktsmål i kombination med ett besök i Ullared!

www.isaberg.com

Hyr SkIdorna Här: www.skidshop.se

 Thursday 
Nights 
50% off 
Halva priset på skid-   hyra och skipass

Hemligheten
bakom snygga
naglar

Revolutionerande lim.
Äkta vita tippar.
Bryts inte av.
Garanterat hållbara.

alltid glam

alltid lätt

alltid naturligt

Bara från

CHS AB, 08-761 00 03 | Everlasting säljs på Gekås, Ullared
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Spökjägarna
Spökjägarna är ett 
kusligt, spännande 
spel med värdefulla 
ledtrådar, falska spår 
och andra spökjägare 
som hela tiden försöker 
lura dig åt fel håll…lura dig åt fel håll…lura dig åt fel håll…lura dig åt fel håll…lura dig åt fel håll…

Monsterkuddkrig
Vem är bäst på att pricka 
motståndarnas monster med sina 
kuddar? Laget som först välter alla 
motståndarnas klossar har vunnit!

Med andra ord 
Du ska säga samma sak, 
med andra ord, under tidspress.  
Sveriges populäraste spel 10 år i rad!

Du ska säga samma sak, 
3

COLOR ME MINE
 Kvalitetsväskor som man 

färglägger med 
giftfria pennor som 

ej färgar av sig.

3 snabba svar
Det borde vara hur lätt som helst att 
säga ’tre saker som är gratis’. 
Men klarar du det under tidspress? 

Jag älskar när familjen
har roligt tillsammans! 

MonsterkuddkrigMonsterkuddkrigMonsterkuddkrigMonsterkuddkrig

NYHET

NYHET

NYHET

NYHET

NYHET

NYHET

Måla din egen väska,
skapa din egen stil!

De här spelen lär du dig på 3 minuter!

Våra varumärken:

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

Annonserade priser i annonsen gäller t.o.m 31 december 2013. Fler erbjudanden hittar du på vår hemsida glasogonfabriken.se

BUTIKEN FINNS UTANFÖR GEKÅS VID P-HUSET

Enkelslipade Komplett från.

Progressiva Komplett från.

Prog. fri-form Komplett från.

Endast i Ullared!
Glasögon på en timme och 50% på alla bågar. 
Boka tid innan ditt besök eller chansa på drop-in.

347:-
1.347:-
1.847:-

Ullared Centrum
Göteborg Hisingen | Vallberga | glasogonfabriken.se

på en timme

Vår stora huvudbutik
Vid husvagnsparkeringen strax intill p-huset. 

Vi är grannar med Panduro.

Fullt sortiment, synundersökning, kontaktlinser, 
och tillbehör. Verkstad med egen tillverkning.

QuickShop
Jämte BokOlle. På andra våningen är vi grannar 

med Ullareds Digital och Antons Musik.

Butik och showroom.

1

1

2

2

Slipade solglasögon
Går att få som enkelslipade eller progressiva! 
Otroligt bra pris oavsett val. 
Erbjudandet gäller färgade glas med Index 1.5.

enkelslipade nu  690:-
progressiva nu  1.680:-

50% 
på alla bågar!

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

ANNONS ANNONS

För dig som bryr dig 
om vår värld
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För dig som bryr dig 
om vår värld
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Hösten är här och adventsmys och julfirande är bara ett par månader bort.  
Mitt i varuhuset  har vi byggt upp ett stort torg som vi fyllt med allt du kan  
tänkas behöva för att skapa  julstämning i hemmet. Låt dig inspireras inför  
årets härligaste högtid!

Foto Kristin Lagerqvist  Text Katarina Larsson

Årets tomtar är här
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Årets tomtar är här

vårt jultorg 
hittar du vid 
takkub F6.



ÄNTLIGEN  
+JULSTÖK+

Tack till våra modeller Ebba, Lisbeth, Alice och Lilly.50    Ulla  nr 4  |  2013



Snart är julen här och vi är många som längtar 
efter att få börja med förberedelser och julpynt. 
Just julbaket är ett perfekt tillfälle att samla 
hela familjen och göra olika smarriga godsaker 
tillsammans. Vi har både bakredskapen och 
ingredienserna som du behöver.
Text Bodil Czarnecki   Foto Katja Ragnstam

STÄmNINGSFuLL juL   
Med nya julgardiner och fina ljusstakar skapar du rätt 
stämning i rummen. På vårt jultorg hittar du mönster  
och modeller för alla smaker.

pImpA peppARkAkoRNA  
Vem dekorerar den finaste pepparkakan? Med hjälp av godis, 
strössel, kristyr och fantasi kan vem som helst bli en konstnär.
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Grytor, bunkar, uppläggningsfat, måttsatser, slevar och kavlar  
– på vår Till hemmet-avdelning hittar du alla redskap för bakningen.

BUNKra Upp!

ALLA LIVSmeDeL FöR bAkeT  
Allt du behöver för julbaket finner du på vår utökade  
livsmedelsavdelning, såväl torra ingredienser som färskvaror.

52    Ulla  nr 4  |  2013
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KLaSSISK KNÄcK
ca 100 st

 2 dl strösocker 

 2 dl ljus sirap 

 2 dl vispgrädde 

 1 dl sötmandel eller hasselnötskärnor

Blanda socker, sirap och vispgrädde i en  

tjockbottnad kastrull. Låt koka upp, rör lite  

då och då. Sänk värmen när det börjat koka,  

men inte mer än att det fortsätter bubbla.  

 Låt koka cirka 20–45 minuter och när  

bubblorna är små och kokar tätt börjar  

knäcken bli klar, gör kulprovet för att se om 

smeten är färdig. Tillsätt finhackad mandel  

eller nötter, häll upp i knäckformar och låt  

stelna i kylen.
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GLöGGeN SeRVeRAS bÄST I juLIGT GLöGGSeT  
Servera glöggen ur ett fint glöggset i porslin, det brukar uppskattas av gästerna.  
Hos oss kan du köpa både glöggset, russin, mandlar och alkoholfri glögg.
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LEILaS  
rocKy roadca 20 st

 600 g mörk choklad 70 % 
 2 påsar dumlekola 
 2 nävar minimarshmallows  3 dl salta jordnötter 

 1 dl skalade pistagenötter Smält choklad på låg värme i vattenbad i en  skål över kokande vatten. Blanda ihop alla  ingredienser och häll över fudgesmeten  i en plåt eller form, cirka 3 cm tjock. Ställ kallt och när fudgen har stelnat, skär upp i rutor eller stänger.
Källa: recept.nu

juLmyS meD NÄRA oCh kÄRA  
Det bästa med julen är alla stunder tillsammans. Sagostunden  
med högläsning ur julklappsboken är en favorit för barnen.

juLeNS GoDSAkeR  
Samlingspunkten under julen blir utan tvekan det uppdukade godisbordet med choklad, nötter, knäck, ischoklad,  
marsipan med mera i fina burkar och skålar. Hemmagjort eller färdigköpt väljer du själv – vi har det du behöver. 
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JULSTÄMNING
I EXPRESSFART

Hör du till dem som tycker julpyssel är pest och hellre är ute och åker 
pulka med barnen eller läser en god bok i soffan. Varsågod, vi bjuder  

på fyra tips för att få julstämning på under en timme.

HÄLL UPP DeT FÄRDIGköPTA JULGODISeT I GLASBURkAR

Svårighetsgrad: 1 av 5

tidsåtgång: 2 minuter

Julfaktor: 2 av 5 tomtar. Öka julfaktorn till 5 genom  
att knyta ett rött, juligt band kring burken.

DekOReRA FÄRDIGA PePPARkAkOR meD kRISTyR

Svårighetsgrad: 3 av 5

tidsåtgång: 15 minuter

Julfaktor: 4 av 5 tomtar. Öka julfaktorn till 5 med kristyr i olika färger.

TÄND eTT LJUS 

Svårighetsgrad: 1 av 5

tidsåtgång: 30 sekunder

Julfaktor: 3 av 5 tomtar. Öka julfaktorn till 4 genom 
att välja ljus med juldoft. 

SÄTT UPP NyA JULTexTILIeR

Svårighetsgrad: 2 av 5

tidsåtgång: 30 minuter

Julfaktor: 5 av 5 tomtar. Med julgardiner i kök och vardagsrum  
och juldukar på borden infinner sig julstämningen direkt.

1

3 4

2
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Kontor
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Märkesvaror 
du alltid hittar 

på Gekås!

Marknadsförs av Valora Trade AB.
För mer information besök www.NIVEA.se

ANNONS ANNONS
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Gävle

Karlskrona

Kalmar

ULLAREDULLARED

På Rasta serveras alltid god mat,  
nybakat bröd och nybryggt kaffe.  

Vi har välsorterade servicebutiker och  
hotellrum på åtta anläggningar.

Välkomna!
Hälsar Dan Tervaniemi med personal

Välkommen till Rasta Ullared
R e s tau R a n g ,  g at u kö k  och b u t i k

mittemot gekås

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

scanna in vår hemsida   
w w w.rasta.se

På alla 22 Rasta-anläggningar får du  
10% rabatt vid köp i våra restauranger 
och på våra 8 hotell, vid uppvisande av 

ullaredkortet eller shoppingkortet

Rasta Ullareds

lyx
iga räksmörgås

E6   1 HALLANDSÅSEN
E6   2 KUNGSRASTEN 
E6   3 SNAPPARP 
E6   4 HÅBY
E6   5 TANUM
E6   6 NORDBY/Svinesund
E45   7 BRÅLANDA
E18   8 GRUMS
E20   9 VÅRGÅRDA
E20 10 GÖTENE
E20 11 MARIESTAD
E20 12 ARBOGA
Rv40 13 ULRICEHAMN
E4 14 BRUNSTORP
E4 15 ÖDESHÖG
E4 16 MANTORP
E4  17/18 NYKÖPINGSBRO
E4 19 TÖNNEBRO
E4 20 KLEVSHULT
 21 ULLARED
E22 22 KALMAR

Rasta Ullared Ullamag Juni.indd   1 2013-06-11   14:56
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Beställ på vår hemsida

10%
På hela köpet

Ange rabatt kod:
Godjul2013

Gäller tom 2013-12-23

Hår olja!
Stärker, mjukgör, ger glans 

& dämpar frissigt hår,
 Passar alla hårtyper.

Styler & fönar bjuder på mycket hög 
kvalité, 2års garanti. Ett måste till dig som 

plattar,lockar & Fönar 
håret varje dag.

Hår vax!
 Vi har ett brett sortiment 

på olika typer av hårvaxer. 
Testa dig fram tills du 

hittar din favorit.

Volym Pulver! 
Produkten du får volym och textur av 
utan att föna. Applicera alltid i torrt hår. 
Volym som håller tills du duschar igen.

JulklappstipsANNONS



12995:-vapenpaket

48CM
MUURIKKA

995:-
Ord.pris 1495:-

HUNTER 
ORIGINAL  LADY

SVART

Syntet rostfri med flutad pipa 
inkl Aimzonic Compact ljudämpare. 
Finns i kaliber .308 & 30-06. 

bROwNING x-bOLT

w w w . w i l d M a r k u l l a r e d . s eULLARED
Danska vägen 6 | Tel 0346-930 24
Öppet: Vard 10-19, Lörd 10-17, Sönd 11-16
E-post: info@wildmarkullared.se

Gilla!

Postorder
0346-930 24

Vi är medlem i Sveriges
största jaktkedja.

689:-

995:-

STEINER
8x22

1395:-

HUNTER
luftgevär inkl kikarsikte

Njut av friheten,
laga maten på 
en Muurikka i 
skogen eller varför
inte på stranden i
sommar. 

Missa inget med 
denna smidiga 
kvalitets kikare 
från tyska Steiner

Ord.pris 2500:-

PASSA PÅ NU
TIDSBEGRÄNSAD 

KAMPANJ 

Wildmark Ullared – jakt  |  vapen  |  fritid  |  outdoor  |  airsoft

Följ oss på www.facebook.com/wildmarkullared

ANNONS



TacTic Sverige aB  |  Hammarby Fabriksväg 19, 120 30 Stockholm  |  Tel. 08-643 98 20  |  Fax. 08-642 30 85  |  info.swe@tactic.net

Fiaspel för  
hela Familjen! 

Från 4 år. 2-4 spelare!

Finns hos

Välj din faVorit!

Med inbyggd tärning! 
Spelpjäserna står kvar på spelrutorna!

ANNONS
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Skillingarydsalvan AB    www.4-s.se    info@fyraess.se

ETT NATURLIGT VAL
FÖR HUND & HÄST
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Eclipse

Vi är stolta över att få visa er 
Eclipse - en touch av stram lyx 
som lyser upp din vinter inifrån. 
Eclipse säljs bara på Gekås, 
Ullared. 
 
byrydens.se

1
Erbjudandet gäller hela 2013

och bara på Falkenbergsvägen 21 i Ullared

E.ON Biofor

krona i rabatt/Nm3

Fordonsgas

Kombinera resan till Ullared med 
en helg i Falkenberg!

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

och göra något annat kul.

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

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

ULLARED Ullareds El AB  
Boråsvägen 3,  
Tel 0346-300 55.

Öppettider:  
Vardag 09.00–12.00,  
13.00–18.00.  
Lördag–Söndag stängt.

www.electroluxhome.se

Välkommen in och titta på 
årets nya kök från Sentens 
– vår egen köksserie!

!

Namn:  Postnr: 

Gäller på ordinarie pris  
tom 24/12 2013. 

Gjutjärnspannor i lättvikt
30% rabatt på 
hela Ultra Light 
sortimentet från 
Ronneby

NyhEt!

ANNONS



Korterbjudande
Shoppingkortet.
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Boka billigt boende
 – bo extra fyndsmart hos oss under lågsäsong

Nu kan du som har Shoppingkortet eller Ullaredkortet boka 

boende till specialpris i Gekåsbyn Ullared. Erbjudandet gäller 

en övernattning på Hotellet eller i kompaktstuga.

Erbjudandet gäller för en natts boende under perioden 1 januari till 28 februari 2014. För att rabatten ska gälla 

måste stugan betalas med ditt Shoppingkort eller Ullaredkort, och bokningen göras mellan den 14 oktober och 

den 29 december. Erbjudandet gäller endast en gång per hushåll. med reservation för fullbokning.

Boka på tel 0346-375 01. Uppge bokningskod: ULLA

hotellet kompaktStugan

Stanna lite längre!

295 kr 595 kr 
 1–5 personer 

(ord. pris 695 kr)
 1–2 personer 

(ord. pris 990 kr)



ULLAReDS CATeRING & SeRVICe

CampingbutikenCampingbutiken

Upptäck vårt breda 

cateringutbud!
I Campingbutiken, belägen vid  infarten 
till stugbyn, erbjuder vi ett brett 
 utbud av god mat för avhämtning.

Börja dagen med vårt frukostpaket, 
beställ plockmat till badtunnan eller 
lyxa till det med en trerättersmeny 
på kvällen.

hela cateringmenyn hittar du på 
www.gekas.se/bo. Ring oss 
för bokning 0346-375 51.



För mer information se www.harrys.se/ullared

Höstaktiviteter 
på Harrys!

avrunda din sHoppingdag med ett besök på Harrys ullared!  
Vår nyrenoverade restaurang har öppet alla dagar i veckan och serverar både 

buffé och à la carte. I höst har vi dessutom underhållning i form av ölskola, 

musikquiz och liveband vissa kvällar i veckan. Välkommen!

12/10 musikquiz med karin

17/10 ölskola 

19/10 the laila band 

26/10 snatchers

31/10 ölskola 

9/11 musikquiz med karin

14/11 ölskola 

16/11 the laila band

28/11 ölskola 

30/11 snatchers

7/12 musikquiz med karin

12/12 ölskola

Affish NY7.indd   1 2005-03-30   22:24:15



kRySSA oCh VINN
Lös korsordet och skicka in meningen i de färgade rutorna 
till oss så är du med i utlottningen av Ullaredlotter.
1:a Pris: 10 st ullaredlotter à 20 kr

2—10:e Pris: 5 st ullaredlotter à 20 kr

adress Ulla, Gekås Ullared, 311 85 Ullared 

e-Post ullakryss@gekas.se  
 
Märk vykortet eller mailet ”Korsordet 4/13”.
Ditt svar vill vi ha senast 10/11 2013. lYCka till!
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KONTROLLNUMMER

SKRAPAS

EJSKRAPAS

EJ

VINST INLÖSES SENAST 28 FEBRUARI 2014.

Allt överskott går till IOGT-NTO.
Allt överskott går till IOGT-NTO.

Vinn även på din nitlott!

Läs mer på baksidan.Vinn även på din nitlott!

Läs mer på baksidan.

Tre lika ger vinst för motsvarande värde.

Tre lika ger vinst för motsvarande värde.
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KONTROLLNUMMER

SKRAPAS

EJ
SKRAPAS

EJ

VINST INLÖSES SENAST 28 FEBRUARI 2014.

Allt överskott går till IOGT-NTO.

Allt överskott går till IOGT-NTO.

Vinn även på din nitlott!
Läs mer på baksidan.

Vinn även på din nitlott!
Läs mer på baksidan.

Tre lika ger vinst för motsvarande värde.

Tre lika ger vinst för motsvarande värde.

20:-20:-

KONTROLLNUMMER

SKRAPAS
EJ

SKRAPAS
EJ

VINST INLÖSES SENAST 28 FEBRUARI 2014.

Allt överskott går till IOGT-NTO.

Allt överskott går till IOGT-NTO.

Vinn även på din nitlott!

Läs mer på baksidan.

Vinn även på din nitlott!

Läs mer på baksidan.

Tre lika ger vinst för motsvarande värde.

Tre lika ger vinst för motsvarande värde.

20:-20:-

KONTROLLNUMMER

SKRAPASEJ

SKRAPASEJ

 
 

 

 
 

 

  
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

  

 

   

 
 

 

 

 
  

 

    

  
 

 
 

 

 

 

ULLAKRYSSET

Ulla  nr 4  |  2013   69    



öppeTTIder (t o m 31 dec)

Måndag–fredag  8–20

lördag  7–20

söndag 8–18

 

Öppet övriga helgdagar 

Alla helgons dag 2/11  7–18

Julafton 24/12  stängt

Juldagen 25/12  stängt

Annandag jul 26/12 stängt

Nyårsafton 31/12 stängt

 

PS!
För dig som planerar ett besök  
i varuhuset kan det vara bra att veta 
att vi normalt  sett har extra 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

HeMsIdA
På vår hemsida hittar du massor av  
spännande information. Läs om företagets 
historia, boka boende och få senaste infor-
mationen om vad som händer i varuhuset.
www.gekas.se

BlOGG
Gekås egen 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

MUSASJÖN

HEDEVI
IDROTTSPLATS

INCHECKNING 
GEKÅSBYN

SÖNNERÄNGS
SJÖN

Falkenberg

Värnamo

Varberg

Svenljunga

BYGDEGÅRD
SKOLA

MOTELLET
HARRYS

GÅNGVÄG M
O

T 
VA

RU
H

U
SE

T

STÄLLPLATS

MY WAY

153

154

154

154

P

153

P

2

3

4

5

HÅLLPLATS
Varuhuset

HÅLLPLATS 
Ställplats, 

Sönneräng 

HÅLLPLATS
Extra parkering, 

fotbollsplanen

HÅLLPLATS
Extra parkering, 

incheckning

HÅLLPLATS
infarten till 
Gekåsbyn

1

Textilreturen är en bemannad återvinningsstation  
som gör det möjligt för dig som kund att lämna dina 
överblivna kläder, skor och textilier på plats i Ullared. 
Textilreturens bemannade återvinningsstation ligger  
1,5 km från varuhuset. Insamlingsboxar finns även  
på varuhusparkeringen, i Gekåsbyn och vid  
Textilreturens infart. 
 
öppettider  
Måndag–Fredag.........8–18
Insamlingsboxarna kan nyttjas dygnet runt.    

Ullareds hunddagis tar hand om din hund medan du 
shoppar. Ring för att boka plats, eller chansa på drop in. 
Endast kontant betalning. 
 
Telefon: 0346-200 17 
www.ullaredshunddagis.se

INFoRmATIoN

ShoppINGbuSSeN 2013 
veCka 41–48
Fredag ....................................15.00 –20.30
Lördag ..........8.00 –12.30, 13.30 –20.30
Söndag .....................................8.00 –12.00

Se hållplatser på kartan här bredvid.
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Röda Fiket hittar du på plan 1, vid takkub J2. Här erbjuder 
vi enklare snabbfika i automater, och betalar gör du med 
mynt. Växlingsautomater finns.

På plan 3 i varuhuset hittar du Kaffebaren. Här kan du 
välja mellan kaffe i olika former såsom latte, espresso 
och cappuccino. Det finns även ett brett utbud av goda 
bakverk och matiga mackor. Kaffebaren erbjuder även 
laktos- och glutenfria alternativ.

öppettider (t o m 31 dec)
Måndag–Fredag ............................8–19
Lördag ............................................... 7–19
Söndag ..............................................8–17

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 (t o m 31 dec)
Måndag–Fredag ..........................11–18
Lördag .............................................10–19
Söndag ........................................... 10–17

I Sportbaren på plan 1 serveras ”fingerfood”, såsom 
pizza, panini, focaccia, chips med dip och ölkorv. Här  
kan du även beställa öl, vin och cider. Men självklart 
också juice, läsk och vanligt kaffe.

öppettider (t o m 31 dec)
Måndag–Fredag ......................... 10–20
Lördag ............................................ 10–20
Söndag ........................................... 10–18

Harrys i Ullared serverar buffé till frukost, lunch och  
middag. Även à la carte-meny och pizza finns. Vi erbjuder 
även underhållning i form av musikquiz, coverband och  
ölskola vid några tillfällen under hösten.  

öppettider
Söndag–Torsdag ............................7–22
Fredag–Lördag ...............................7–24

Gekåsbyn Ullared erbjuder fyndsmart boende  
i en mängd olika former. Vår fyrstjärniga camping-
anläggning är öppen året runt och tillhandahåller  
550 platser för husvagn, husbil och tält. 350 av dessa 
har tillgång till el. Stugbyn har omkring 900 bäddar  
i olika stugmodeller. 

Hotellet ligger endast 250 meter från varuhuset, har  
115 rum, frukostmatsal och konferens möjligheter för 
upp till 40 personer.

Gekåsbyn Ullared AB
Besöksadress: Ulla Smidjes väg 20
S-311 85 Ullared
 
Vår incheckning hittar du på
Falkenbergsvägen 20, Ullared.

Boka boende i Gekåsbyn och till Hotellet via  
hemsida eller telefon.  
www.gekas.se/bo
Telefon: 0346-375 01 alt +46 346 375 01
E-post: gekasbyn@gekas.se
Observera att det INTE går att boka boende per e-post.

incheckning öppettider
Måndag–Torsdag ..........................8–21
Fredag ................................................8–22 
Lördag–Söndag ..............................8–21 

utcheckning öppettider  
Måndag–Söndag ........................... 7–15

ÄTa BO

HotelletHotellet

HotelletHotellet
boka boende eller konferens på  

hotellet, beläget endast 250 meter 
från varuhuset.



H a  e n  b r a  s h o p p i n g d a g !

Välkommen till Skandinaviens  

största varuhus!

NEDRE PLAN

NEDRE PLAN

INGÅNG

UTGÅNG

PYSSLA 

& FIXA

A10A9A7 A8A6A5A4A3

B10B9B7 B8B6B5B4B3B2B1

C10C9C7 C8C6C5C4C3C2C1
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BABY
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KUNDVAGNSPARKERING

RESTAURANGEN

FILMHÖRNA

KAFFEBAREN

FRISÖR
ÖVRE PLAN

PLAN 2

PLAN 3

BLOMMOR

UTGÅNGSKASSOR

 
FOTOSTUDION
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RUM
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 VARU-
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KuNdtjäNst

toaletteR

HaNdiKapptoalett

RullbaNd/tRappa

Hiss

sKötRum

amNiNgsRum
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RestauRaNg

KaffebaR

spoRtbaR

filmHöRNa

fRisöR

fotostudio

RöKRuta

iNteRNetcafé

NödutgåNg

HISS

Returadress: gekås ullared ab, danska vägen 13, 311 85 ullared. avs: 21grams ab, box 43, 121 25 stockholm, sweden.


