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BARNFAMILJER, HUNDÄGARE, MIDSOMMARFIRARE, konferensgäster, 
västkustturister och julklappsshoppare. Listan på personer som 
jag springer på här i det stora gula varuhuset kan göras nästan 
hur lång som helst. Och ingen blir gladare än jag, då ett av våra 
största mål är att skapa just ett Ullared som har något för alla. 
Förutom en shoppingupplevelse långt utöver det vanliga kan 
besöket hos oss även fyllas med både avkoppling och aktivite-
ter, god mat, givande möten och umgänge med nära och kära. 
Och som vanligt jobbar vi på för att hela tiden bli lite bättre och 
komplettera shoppingen med nya upplevelser av olika slag. 

DESTINATION ULLARED VÄXER
Vi har massor av spännande projekt på gång, där vissa ligger på 
ritbordet och andra redan är i full byggnation. Under året fort-
sätter vi spränga berg precis intill varuhuset, och allt som allt 
ska 450 000 ton sten fraktas bort. När det är klart börjar utbyg-
get av varuhuset, och vi räknar med att den nya butiksytan tas 

i bruk i tre etapper, med första delen färdig 2019. Allt som allt 
ska varuhuset bli hela 6 500 m² större! Förutom shoppingen är 
bra boende oerhört viktigt för att vi ska kunna möta efterfrågan 
från alla Ullaredsbesökare. Därför är planeringen för både fler 
stugor och ett sprillans nytt hotell i full gång. Dessutom skissar 
vi på en stor utbyggnad av spaområdet i Gekåsbyn med nya 
badtunnor, varmbassäng och omklädningsrum. Destinationen 
växer så det knakar med andra ord! Mer info om vad som är på 
gång hittar du på sidan 18–21!

VIKTIGT ARBETE
Samtidigt som vi utvecklar på hemmaplan är det viktigt för 
Gekås, och för mig personligen, att även hjälpa människor 
i  andra delar av världen som inte har våra privilegier. Via 
 projektet Hand in Hand hjälper vi kvinnor och barn i byn 
Panala i Indien att utveckla sitt företagande och få chans till 
utbildning. Jag besökte själv området i våras och träffade en del 
av de människor som fått nya möjligheter via projektet, mer om 
det på sidan 40–41.

HOPPAS VI SES I VIMLET!
Jan Wallberg

UTGES AV
Gekås Ullared AB, 311 85 Ullared
Telefon 0346-375 00, kundservice@gekas.se
Ansvarig utgivare Jan Wallberg
Chefredaktör Katarina Larsson
Produktion Destination Ullared produceras av  
Gekås AB:s marknadsavdelning.

MEDARBETARE 
Text Gekås AB:s marknadsavdelning, Sofia Eriksson, 
 Helena Skoog, Lotte Ivarson Sandén/Make Your Mark, 
Cecilia Hahne Hilgers, Alvaro Susena/Treativ.
Foto Hidvi Group, Jesper Molin, Gerth Johansson,   
Tom Bengtsson, Anki Karlsson, Peter Westrup,  
Carina Gran, Jonny Lindh, Josefine Bergqvist,  

Lasse Hoffman, Nettan Kock.
Omslagsfoto Marie Hidvi/Hidvi Group
Formgivning och illustration Frida Liljedahl
Tryckeri JC Grafisk Konsult AB/Kroonpress
Annonsförsäljning Mediakraft AB, Telefon 08-23 45 30
info@mediakraft.se

”Planeringen för både fler stugor och 
ett sprillans nytt hotell är i full gång.”

Shoppa, bo 
och umgås

VÄLKOMMEN TILL ULLARED

Destination Ullared växer så det knakar och 
vi jobbar ständigt för att skapa ett resmål 

som har något för alla. Större varuhus, mer 
boende och ett spaområde är på gång!
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Destination Ullared är Gekås eget magasin för 
information, inspiration och tips för ditt Ullaredsbesök.

INNEHÅLL

DESTINATION ULLARED ÄR Gekås eget magasin för turistinformation och inspiration. 
Tidningen ges ut en gång per år och finns att hämta i varuhuset, i Gekåsbyn och 
hos utvalda ombud. Du kan även läsa Destination Ullared på www.gekas.se
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Ullared, Liseberg och Havet 
dina grannar när du bor hos oss! 

Laholm - Halmstad - Falkenberg - Hylte - Varberg - Kungsbacka
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79 664
Det är summan som Gekåsbyns 

gäster tillsammans samlade in till 
 Barn cancerfonden 2016. Panten från 

alla  flaskor och burkar som våra gäster 
 lämnar går oavkortat till Barncancer-

fondens viktiga arbete.

Passa på att strosa igenom 
 nyrenoverade Gallerian på väg från 

parkeringen till varuhuset.  Gallerian har 
butiker i tre plan. Sportbutiken Ny Form 
huserar på bottenplan och Sibylla, Guld 
& Silver, Blomstergruvan och Tre Outlet 
på entréplan. I maj 2017 slår glasögon-

fabriken upp portarna på andra 
 våningen, mer om det på sid 51.
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Vi jobbar ständigt med att utveckla destinationen och det innebär 
bland annat att ta tillvara på den fantastiska natur som vi har inpå 
knuten. Bara ett stenkast från varuhuset ligger Musasjö. Här har vi 
anlagt en ny promenadväg runt sjön med grillplatser och bryggor 
längs vägen. Vid sjön finns även en fin badplats med sandstrand 
och brygga. Och sist men inte minst, vår mysiga bastuflotte som du 
kan hyra för en avkopplande kväll med familjen, kompisarna eller 
konferensgänget. Mer info hittar du på www.gekas.se! 

Upptäck Musasjö

MILJÖMÄRKT 
BOENDE 

Nu är Hotellet 
 miljömärkt med Green 
Key- symbolen! Det 
innebär att vi  följer en 
rad miljökrav och tar 
ansvar i var dagen utan 
att kompromissa med 

gästens  upplevelse och bekvämlighet. 
Miljö vänliga rengöringsprodukter, 
minskad energi användning och mer 
återvinning är några ledord. Vi har även 
närvarostyrd  ventilation och belysning 
i konferens lokaler och korridorer. Som 
gäst får du gärna hjälpa till genom att 
till exempel  använda handdukarna i 
flera dagar. Du kan även lämna papper, 
tidningar,  batterier, galgar, burkar och 
flaskor till oss så återvinner vi det åt dig. 
 Receptionen hjälper dig gärna om du har 
frågor.  

på tv
Våren 2017 är tv-tablån fullspäckad 

med underhållning från Ullared. Både 
Ullared säsong 8 och Ullared – Jakten på 
storsäljaren säsong 3 rullar på Kanal 5. 

Det blir både kära återseenden med gamla 
favoriter och många nya karaktärer  

att lära känna.

Ett matigt frukostpaket före morgonshoppingen, plockmat i 
bastun eller en lyxig trerättersmeny i stugan? Campingbutiken 
hittar ni mitt i Gekåsbyn och förutom livsmedel och dagligvaror 
erbjuder de även catering. Perfekt för dig som vill koppla av 
efter shoppingdagen och få maten färdiglagad och klar att 
servera i stugan eller i husvagnen.

FRUKOSTPAKET
OCH CATERING

CAMPINGBUTIKEN

Små och stora nyheter från Ullared
KORT & GOTT

Ullared, Liseberg och Havet 
dina grannar när du bor hos oss! 

Laholm - Halmstad - Falkenberg - Hylte - Varberg - Kungsbacka
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BARNSLIGT  
KUL PÅ GEKÅS

LEKFULLT OCH LUSTIGT

Ett besök på Gekås är rena drömmen 
för kidsen och andra med barnasinnet 
i behåll. Och inte bara bland butiks-
hyllorna. Med Lekland, LEGO-model-
ler, filmer, spel och barnvänlig mat 
räcker det roliga länge.

barnens 
favoriträtter
Glöm inte matpauser 
för att ladda batterier-
na! I Restaurangen 
finns barnfavoriter 
som köttbullar i barn-
portion, och den som 
är sugen på till exempel 
pannkakor hittar det i 
Kaffebaren på samma 
plan. I Sportbaren mitt 
i varuhuset finns både 
hamburgare och pizza.

filmrummet
I filmrummet på Restaurangplan kan 
filmsugna barn koppla av efter maten. 
Här rullar såväl animerade favoriter 
som de senaste SF-klassikerna. Under 
2017 flyttar filmrummet från läget mitt i 
Restaurangen till bredvid amnings- och 
skötrummet på samma plan.
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leklandet
På plan 4 har barnen ett helt land att 
erövra: Gekås eget Lekland. Här kan 
barn som är 10 år eller yngre springa 
av sig i kringelikrokiga klättergångar, 
svinga i rep i lekvänlig djungel miljö, 
dyka ned i bollhav, hoppa bland 
mjuka lekkuddar eller cykla en liten 
runda. Här finns helt enkelt gott om 
plats för lek och massor att testa på! 
De allra minsta har en egen lugnare, 
tryggare del att upptäcka. Och det 
allra bästa: Leklandet är gratis och 
du kan stanna där så länge du vill! I 
 Leklandet håller Gekås personal koll 
så att allt är rent och snyggt, men 
en förälder eller vuxen måste vara 
med och passa barnen.  Bekväma 
sitt platser finns! Även vuxna kan ju 
behöva en paus i shoppingen och 
då är Leklandet en perfekt plats 
att ta en stilla paus, kanske med 
fika som det går bra att ta med sig 
från  Restaurangen eller Kaffeba-
ren.  Alldeles i närheten finns också 
 amningsrum och toa.
 Leklandet hittar ni på plan 4 – det 
är bara att följa skyltarna.

Barnkläder
Behöver du uppdatera barnens garderob? 
Då är det läge att ta rulltrappan till andra 
våning och upptäcka utbudet på Barn-
avdelningen. Här finns allt du behöver!

legoutställning
Du behöver inte åka till 

Danmark för att få se coola 
legomodeller i miniatyr 
– det finns på Gekås! På 
 restaurangplan kan du 

uppleva varuhuset i mini a-
tyr. Det tog 600 timmar att 
bygga och vimlar av mini-

detaljer och shoppingglada 
legokunder på fyndjakt.

leksaksavdelningen
Den bästa lekinspirationen får du bland leksakshyllorna. 2016 sålde Gekås ungefär fem 
miljoner leksaker, varav 170 000 pussel och 400 000 sällskapsspel. Här kan du hitta 
leksaker, spel och pyssel för alla åldrar – från motoriska babyleksaker till tonåringens 
önskeprylar. Dessutom finns en välsorterad bokavdelning och mängder av filmer. Här 
kan barnen välja själva och handla för födelsedagspengar, eller varför inte planera för 
nästa julklappsönskelista?

I T
O

PP
1En riktig storsäljare på leksaks-

avdelningen är dessa dinoägg 
som man lägger i vatten och får se 

när de kläcks.

2Den digitala generationen älskar 
sina emojier och tydligen funkar 
de inte bara i telefonen utan 

även som gosiga kuddar.

3Spännande lekar och tävlingar 
med mjuka skumpilar.  Populära 
Nerf finns i massor av olika 

utföranden.

4Barnens favoritprogram på tv 
finns även som sällskapsspel för 
hela familjen. Här får ni leta livs-

puckar i den spännande labyrinten!

5Lego är en riktig storsäljare 
hos oss på Gekås! Här kan ni 
 verkligen välja och vraka  mellan 

alla olika teman och modeller. 
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Midsommar
i Gekåsbyn

SHOPPING OCH CAMPING TILLSAMMANS

Visst går det alldeles utmärkt att fira midsommar i en folkabuss! 
 Familjen Lundström från Mariestad midsommarcampar på Gekås  
och upplever en härlig helg med glädje, överraskningar, shopping, 

lekar och kul tillsammans med nya vänner.
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Solen strålar ned över ängen vid 
Högvadsån. Det är så där oväntat 
varmt som det nästan aldrig är 
på midsommar i Sverige, och 

människorna som börjat samlas på ängen 
har struntat i extratröja, pratar glatt om 
vädret och sneglar upp mot himlen. Hela 
Sverige har haft tur denna midsommar, 
och särskilt glada är camparna i Gekåsbyn 
som kan se fram emot ett härligt firande 
i sol och värme. Inte en geggig gummi-
stövel eller en regntyngd tältduk så långt 
ögat kan nå.
 Familjen Lundström hade sovit torrt 
och varmt oavsett, för de campar i sin 
gamla charmiga folkabuss. I den ryms, 
med lite god vilja, hela familjen: mamma 
Marthina, pappa Christoffer och de två 
barnen Leeron och Ananda, 8 respektive 
6 år gamla. I år ska de fira midsommar 
på Gekås för första gången. Och de är 
inte ensamma om att vilja kombinera 
shopping och camping denna helg; såväl 
stugor och tältplatser som husvagns-
parkeringar är i det närmaste fulla.
 – Andra år har vi campat i Borås djur-
park och i Spanien, där vi har en husvagn 
stående på solkusten. Vi är inte så tradi-
tionella av oss, utan mer nyfikna och gillar 
att testa nytt – det är kul att göra något 
annorlunda. Och midsommar på Gekås är 
perfekt för oss eftersom här finns något 
för alla, säger mamma Marthina medan 
hon ger sig i kast med uppgiften att binda 
midsommarkransar till alla i familjen. Av 
björklöv i mängder, blåklint, prästkragar 
och röda nejlikor.
 – Jag är ingen expert men fick  faktiskt 
upp en instruktionsvideo om det på 
 Facebook i går, så lite koll har jag nu, 
säger hon.

 Pappa Christoffer gör en fin och vild-
vuxen krans till Ananda, och när en liten 
larv trillar ned från den och landar rakt på 
hennes näsa blir alla förtjusta.

SHOPPINGRUNDA FÖRST
Familjen Lundström kom till campingen 
sent på kvällen dagen före midsommar-
afton, efter fyra timmars resa i ösregn 
från Mariestad. De kunde därför vara 
tidigt på plats i varuhuset för en för-
sta shoppingrunda. Det är egentligen 

Marthina som tycker mest om shopping, 
men  barnen hade födelsedagspengar 
och hittade massor av roliga saker: små 
Shopkinsfigurer, sällskapsspel och ga-
ming-hörlurar.
 – Det var otroligt roligt för barnen 
att kunna fylla en korg med saker som 
de önskar sig med hjälp av födelsedags-
pengen. I vanliga fall brukar vi alltid få 
skjuta till när de vill ha något från någon 
annan affär, säger Marthina. 
 Det är sommarspring i benen på 
de båda barnen. Leeron skuttar med 
midsommarkrans på huvudet bort mot 
fotbollsplanen där en match pågår. Chris-
toffer följer med Ananda på ett toabesök i 
servicehuset i närheten, och Martina hjäl-
per campinggrannen som fått med sig en 
vinflaska med kork men ingen korkskruv.
 – Jag har jobbat i restaurangbranschen 
i tio år så det var inga problem, säger 
Marthina glatt. 

”Det var roligt för barnen 
att få fylla en korg med 
saker som de önskar sig” 
Marthina Lundström

Midsommarafton börjar med den första shoppingrundan i varuhuset 
– ”bra att ha”-saker till husbilen och leksaker till barnen.

Alla hjälps åt att skapa midsommarkänsla med vackra kransar. Mamma Marthina   
har förberett sig med instruktionsklipp på Facebook och har bra koll på tekniken.

Populära 
Shopkins-figurer 
blev sexåriga 
Anandas bästa 
fynd.
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BUSSÄVENTYR
Förutom att ha jobbat på restaurang har 
hon varit professionell dansare i världs-
klass och driver nu städfirma. Christoffer 
är elektriker och musiker. De beskriver 
sig själva som lite bohemiska och kanske 
var det därför de föll för folkabussen, som 
de köpte osedd på Tradera. De fick den 
till ett rimligt pris, kanske för att det är 
en före detta postbil med ratten på höger 
sida. Men Christoffer som bott i England 
i tio år är van. Han visar alla finesser i 
husbilen, som precis som den på Kalle 
Ankas julafton är rymligare på insidan än 
vad man kan tro. Den är från 1987 och 

har sina skavanker, men det uppvägs med 
råge av den mysiga inredningen i blått 
och vitt. 
 – Den är liten men väldigt  gemytlig. 
Barnen sover i en överslaf uppe vid 
taket och vi i baksätet – det kallas 
rock’n’roll-soffa och dras ut så det blir en 
dubbelsäng, förklarar Marthina.

HOPP OCH DANS
Klockan drar sig mot tre på eftermid-
dagen och nu börjar aktiviteterna på 
festplatsen på ängen. Familjen tar med 
sig blommor och blad som blivit över 
från kransbindningen och hjälper till 
att smycka stången. Ananda går med 
mamma till hoppborgarna. I fiskdammen 
drar barnen upp var sin påse bilar och blir 
förtjusta när de inser att Gekås bjuder på 
både den och glassen dagen till ära. Är det 
fest så är det!
 Sedan är det dags att resa stång-
en. Det fixar Gekås personal under 
applåder och jubel. Danssugna 
campare och andra besökare for-
mar en stor ring som sakta ringlar 
runt stången, och de två trubadurerna 
spelar upp. Sju vackra flickor i en ring, 
Ritsch ratsch filibom bom bom, Små 
 grodorna och Raketen – alla härliga 
svenska midsommarvisor betas av och 
familjen Lundström dansar med i allihop.

 – Vi visste faktiskt inte innan vi kom 
hit vad som stod på programmet. Men 
vad trevligt ordnat det är, proffsigt och 

generöst! Jättebra musiker, roliga 
aktiviteter och ja, en helt perfekt 

midsommar än så länge, säger 
Marthina medan hon rättar till 
kransen som halkat på sned i 

dansens virvlar. 

MIDDAGSFIX
Leeron springer tillbaka till fotbolls-
planen medan resten av familjen går till 
folkabussen. Det är dags att förbereda 
middagen, och ur kylskåpet inne i bussen 

På Gekåsbyns festplats 
finns det gott om aktiviteter. 
Ananda testar hoppborgen 
på festplatsen och  sedan 
väntar en tur till fiskdammen 
som är gratis för alla barn.

Leeron och Ananda gillar husbils-
livet och leker och myser gärna i 
sitt trivsamma hem på hjul, som tar 
dem runt Sverige om somrarna.

Fotbollsplanen hägrar 
för 8-åriga Leroon som 
snabbt får nya kompisar 
att spela med.

Ananda och Marthina 
hjälper till att dekorera 
midsommarstången 
med blåklint inköpt på 
Gekås.
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plockas sill och potatis och annat gott 
fram.
 – Bussen har spisplatta också, men 
 matoset fastnar lätt i sängkläderna, så 
i dag lagar vi mat i servicehuset. Här är 
så rent och fräscht, det gillar jag, säger 
Marthina och tar med sig kastrull och 
potatis och går i väg.
 Det blir en lugn och mysig kväll i 
Gekåsbyn. Medan mörkret – det lilla som 
hinner falla under midsommarnatten – 
sänker sig över Ullared, blir det också 
lugnare i Gekåsbyn. Lite musik och skratt 
hörs från stugor och tält, men det märks 
att det är många barnfamiljer på plats för 
ingen för väsen särskilt sent. Barnen är 
ute på små upptäckarrundor i den ljumma 
sommarkvällen.
 – När vi var och handlade förut sa jag 
till barnen att de kunde köpa med sig 
någon film för att titta på i husbilen, men 
de vill hellre utforska campingen och hitta 
någon bra lekplats, säger Marthina. 
Lite senare plockar de dock fram ett 
 nyinköpt Yatzy för en familjematch. Och 
sedan blir det läggdags i folkabussen. 
 – Vi åker inte hem förrän i morgon 
eftermiddag, så innan det ska vi hinna 
med lite mer shopping, säger Marthina. 
Och håller vädret i sig blir det nog tid för 
lite mer fotboll också, om jag känner vissa 
i familjen rätt. 

Midsommar på 
Gekås innebär allt det 

traditionella, som stång, 
dans och blommor. 

Christoffer är musiker 
och Marthina har varit 

professionell dansare så 
självklart hakar de på 
dansen runt midsom-

marstången.

I år infaller midsommarafton fredagen 
den 23 juni, och då blir det firande på 
Gekås för liten och stor. På campingen 
blir det midsommardans, lekar, truba-
dur och överraskningar till alla barn 
med start kl 14. Alla aktiviteter är gratis. 
Hela programmet hittar du på  
www.gekas.se.

VILL DU VARA MED OCH FIRA? 
Du bokar ditt boende eller din 

 campingplats på www.gekas.se eller 
genom att ringa oss på 0346-375 
01. Under midsommarhelgen kan du 
som vanligt boka badtunna och grill 
samt frukostpaket och catering från 
 Campingbutiken.

Varuhuset har öppet torsdag 8–20, 
midsommarafton 8–16, midsommarda-
gen 8–16 och söndagen 8–20. Massor 
av tid för shopping också alltså!

MIDSOMMAR PÅ GEKÅS
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• Ni som bor på Gekåsbyn eller har Gekås Shopping-
 kort får 25% rabatt på greenfee.

• Kom fyra betala för tre gäller för alla – alla dagar.

• Välj själv om du vill spela 9, 12 eller 18 hål.

Varmt välkomna!
För mer information kontakta oss gärna på 
0346-204 40, info@fladjegk.se eller gå in 
på vår hemsida www.ullaredfladjegk.se

Välkomna till Ullared
Flädje Golfklubb!

Erbjudande hos oss kan ej kombineras och gäller endast vid ordinarie greenfee.

KVALITETSORTIMENT
för rengöring, hygien, tvätt och toalett 

som underlättar campinglivet!

FINNS PÅ
VÄLSORTERADE
CAMPINGPLATSER

Torqwell AB  •  Östergårdsgatan 16  •  524 32 Herrljunga
Säljare Mikael Persson  •  Tel. 0703 - 49 50 34
mikael.persson@torqwell.com

Tillverkat inom EU

Kom och gör ett klipp 
på Hår & Häpna!

Öronhåltagning 200:-/hål

ERBJUDANDE 

d:fi Wax Extreme Hold Styling Creme 75g 99:-

Dusy care schampo och balsam 250ml fr. 89:-

Vi har silverschampo där det syns skillnad redan första gången! 

No Yellow 350ml 179:-

Så länge lagret räcker

Tidsbokning, drop in i mån av tid.
Vi har börjat med internetbokning. Ladda ner appen 

” Boka ” ( Alpacha AB). Sök på Hår & Häpna.

Salongen ligger på Gekås, plan 3.
ÖPPETTIDER Mån-fre 9–18, lörd 9–14
TEL 0346-378 80

Störst utbud på 
trädgårdsmöbler  

i Halland!

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

Vi har även grillar och tillbehör från Weber, Landmann 
och Napoleon i butiken.  
Beställ hem grillen nu på 

O
nkel
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UTMANING: Trångt i varuhuset
LÖSNING: Åk rätt dag
En av de vanligaste frågorna är vilken dag 
som är bäst att åka till Gekås. Här besvaras 
den en gång för alla, baserat på Gekås 
egen statistik: åk på måndag–torsdag under 
hösten och fredag–söndag på sommaren.

UTMANING: Hitta i kundvagnen
LÖSNING: Dubbla korgar i botten
Världens enklaste knep är att ha två kund-
korgar under kundvagnen. Men det gäller 
också att lägga rätt saker i dem. Bästa tipset 
är att lägga sådant som kan läcka i den 
ena och småplock i den andra. 

UTMANING:  
Krångligt att prova
LÖSNING: Klä dig 
smart
Undvik felköp genom 
att prova alla kläder före köp. Ja, vi vet, det 
är lite bökigt och tråkigt, så se till att göra 
det enkelt för dig. Att ha bekväma skor som 
är lätta att ta på och av är grundläggande. 
Det optimala provrumsplagget är klänning 
med dragkedja fram – superlätt i provhytten! 
Generellt är en outfit med så få plagg som 
möjligt att rekommendera! 

UTMANING: Sinkande sällskap
LÖSNING: Skaka av dig dem
Trötta barn, gnällig partner eller folk som inte 
kan bestämma sig – även om man älskar sitt 
resesällskap kan det löna sig att skaka av sig 
dem för att få den perfekta shopping rundan. 
Skäms inte om du vill bli av med nära och 
kära. Placera dem i stället i Leklandet, Sport-
baren eller på hunddagis – på Gekås finns 
något för alla.

UTMANING: Dalande energinivåer
LÖSNING: Jämnt matintag
En perfekt shoppingdag kan förstöras 
helt av låga energinivåer och sjunkande 
blodsocker. Tänk på att du förbränner en hel 
del genom att trava runt inne i varuhuset, 
så glöm inte att äta! Planera för frukost, 
mellis, lunch, mellis och middag. 
Passa på att testa ett nytt matställe i 
varuhuset varje gång det är dags 
att tanka energi.

UTMANING: Shoppa smart
LÖSNING: Tänk helår, inte säsong
I många andra affärer uppmanas man att 
handla efter säsong, men på Gekås gäller 
det snarare att släppa säsongstänket och 
handla på årsbasis. Smart shopping handlar 
om planering och förberedelser. Tänk brett 
och långt och bunkra det du vet att du 
kommer att behöva under hela året. Då 
känns det helt normalt att köpa solskydd i 
november och julklapparna i juni. 

UTMANING:  
Komma snabbt genom kassan
LÖSNING: Packa som ett proffs
Du vet det där shoppingsällskapet som du 
tidigare placerade i Sportbaren eller Lek-
landet? Lagom till kassan behövs de igen! 
Se till att de är utbildade proffspackare 
(mjuka saker i egen kasse, fyrkantigt för sig, 
tunga saker i botten, ömtåligt överst,  flytande 
i extra påse) och utmana dem 
att ha allt färdigpackat 
innan du får kvittot 
av kassa personalen. 
Sedan kan du 
hjälpa de andra i 
sällskapet. 

UTMANING:  
Borttappad kundvag
LÖSNING: Styla den
Ta foto av kundvagnsnumret 
är för dem som räknar med att bli 
av med vagnen. De riktiga proffsen 
tappar inte bort kundvagnen alls!  
Och det kräver en personlig kund-
vagn som skiljer sig från alla andra 
tusentals vagnar i varuhuset. Märk ut 
den med en städmopp, linda färg-
granna sjalar runt handtaget  
eller pynta med plastblommor. 

UTMANING:  
Andra kunder sätter dig i arbete
LÖSNING: Ha inte blå tröja
Hur du än klär dig: ha inte blå tröja när du 
shoppar i Ullared. Risken är att medshoppar-
na tror att du jobbar på Gekås och stör dig 
med frågor och önskemål. Välj i stället gärna 
något neonfärgat så att dina shoppingkom-
pisar hittar dig lätt – eller varför inte en hatt 
som syns över mängden?

En heldag på Gekås kräver sin shoppare! Det gäller att lösa problem 
och överkomma utmaningar längs vägen för att få ut mesta möjliga 

mellan entré och kassa. Här är de bästa tipsen!

ÖVERVINN ULLAREDS 
UTMANINGAR!
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Har du en halvdag över när alla shoppingbestyr är avklarade finns det 
massor av roliga aktiviteter och spännande upplevelser runt knuten från 
varuhuset. Vi har samlat 11 tips som har något för både stora och små – 
kanske finns just ditt nya smultronställe bland dem?

PROVA LOKALT ÖL
www.folkared15.se

Boka in en ölprovning och lär er allt om 
det populära ölet som produceras på 
mikrobryggeriet i Folkared. Ägarduon har 
brittiskt påbrå och brygger därför öl av 
brittisk typ efter traditionella recept. Välj själv 
om du vill ha en liten provning med fem 
ölsorter och tilltugg eller slå på stort med 
provning och femrätters middag. Det finns 
även möjlighet att besöka Folkared och få 
en visning av bryggeriet.  

MÅNGKAMP PÅ GÅRDEN
www.astadvingard.se

På Ästad Vingård väntar ett spännande 
äventyr i form av Fångarna på gården 
– en kamp i olika grenar där ni sätts på 
prov  genom äventyrliga utmaningar och 
 aktiviteter som är framtagna för att du och 
ditt team ska anstränga er på ett roligt sätt. 
På de olika banorna kommer du få använd-
ning för alla sinnen, inte bara de kroppsliga, 
utan även laganda och våghalsighet är 
vinnande egenskaper. 

KLÄTTRA PÅ  
UPZONE ULLARED
www.upzone.se

Mitt i Gekåsbyn ligger höghöjdsbanan 
Upzone Ullared. Här väntar ett hisnande 
äventyr för hela familjen i form av linbanor, 
nät, tunnlar, klätterväggar och lianer. Allt är 
placerat högt uppe bland träden. Parken 
består av fyra olika banor som skiljer sig åt 
i höjd och svårighetsgrad, och alla som är 
8 år eller äldre kan anta utmaningen och 
hänga med upp bland trädtopparna. 

Aktiviteter
runt knuten

TESTA NÅGOT NYTT PÅ SEMESTERN

STÖP EGNA LJUS
www.ljusverkstan.se

På Ljusverkstan i Gällared kan du samla 
ett gäng och stöpa ljus tillsammans – ett 
 gediget gammalt hantverk som fått ett 
 uppsving och blivit trendigt på nytt. Här 
får du under en halvdag testa på att 
stöpa både långa och korta ljus och även 
en  pampig ljuskrona för den som vill. I 
 anslutning till Ljusverkstan finns även en liten 
butik som säljer egenstöpta ljus och lokalt 
hantverk av olika slag.

spännande 
upplevelser
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PADDLA KANOT
www.fegenkiosken.se

För dig som vill koppla av från 
 shoppingen med en härlig natur-
upplevelse kan vi tipsa om en tur till 
Fegensjön. Här kan du hyra kanot 
och ge dig ut på den spegelblanka 
sjön; välj själv om turen varar ett par 
timmar eller flera dagar. I Fegen-
kiosken kan du även hyra rodd- eller 
fiskebåt och även köpa fiskekort. 

TESTA KROCKETGOLF
www.krocketgolf.se

Utmana familjen eller kompisarna i krocket-
golf – en aktivitet som ni garanterat aldrig 
har provat på förut. Precis som namnet avslö-
jar är detta en blandning mellan krocket och 
golf där du tar dig runt en 18-hålsbana med 
krocketklubban som redskap. Minst antal 
slag när banan är avklarad vinner!

BAKA TUNNBRÖD
www.ulvanstorp.se

Styr kosan mot mysiga Ulvanstorps Gård, 
beläget vid kanten av skogen där land-
skapet öppnar sig och övergår i åkrar med 
gamla ängsmarker. Här kan du uppleva 
känslan av att baka tunnbröd på gammal-
dags vis i vedeldad stenugn. Brödet som 
bakas får ni givetvis ta med hem och 
avnjuta med egna tillbehör. Efter baket kan 
ni passa på att fika och höra berättelser om 
Ulvanstorp. 

TILLVERKA EGEN TVÅL
www.britishfarmhouse.se

Boka in er på kurs hos Claire Kjerrman på 
Övraby Gård och lär er hur man tillverkar 
naturlig tvål från grunden. På tvålkursen gör 
ni två olika satser tvål från grunden med 
olika goda dofter, plus egna tvålbollar. 

GOLFA I FLÄDJE 
www.ullaredfladjegk.se

För alla golfentusiaster kan vi tipsa om 
ett besök på Ullared Flädje Golfklubb. På 
Flädje möts du av en välskött och natur-
skön skogs- och hedbana som är mycket 
vackert  belägen vid Ätrans dalgång, en 
natur upplevelse utöver det vanliga. Banan 
är omväxlande och tilltalar både elit- och 
medelgolfaren. Bor du på Gekåsbyn, 
eller betalar med Shoppingkortet, får du 
 dessutom 25 procent rabatt på greenfee.

GOKART PÅ MOTORBANAN 
www.falkenbergsmk.se

I Ljungby, mitt emellan Ullared och Falken-
berg, ligger Falkenbergs Motorbana. Här 
arrangeras allt från STCC-race till tjejdag för 
motorcykelintresserade. Se datum på sid. 
49. Nytt för i år är att klubben anlagt en 
gokartbana, en av de största på västkusten. 
Här kan ni utmana kompisarna, familjen eller 
kollegorna i fartfyllda gokartlopp. I fordons-
parken finns 18 hyrkartingar samt en dubbel-
kart som ger funktionshindrade möjlighet att 
testa gokart.

TA EN RIDTUR
www.ursprungskallan.se

Unna dig en avkopplande och spännande upplevelse på hästryggen i vacker 
 halländsk natur. På Ursprungskällan är det hästar som gäller för hela slanten, med 
special inriktning mot western. Här kan du boka turridning som sträcker sig från ett par 
timmar till flera dagar, och du får under turen lära dig om naturen, den lokala historien, 
 westernridningen som ridform och hästen som individ. 
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Konferens, idrottsturnering eller en romantisk överrasknings-
middag för två? Vi på Gekås älskar möten av alla de slag 
och hjälper gärna till att arrangera upplevelser utöver det 

vanliga både på Hotellet och i Gekåsbyn.

Kreativa möten  
– utan ramar

SHOPPINGNÄRA KONFERENSANLÄGGNING

För personalen på Gekåsbyn och 
Hotellet är alla möten lika viktiga, 
oavsett om det handlar om den 
som vill överraska sin partner 

med en natt på Hotellet, rosenblad på 
sängen och en hel dags shopping eller 
om en stor kickoff för 200 personer med 
konferens och glammig galamiddag. Den 
nya, ljusa konferenslokalen på Hotellet 
med fönster från golv till tak rymmer 
130 personer, och på området finns även 
Mässhallen som kan ta emot upp till 150 
personer. Än så länge. Det finns planer på 
att bygga fler toaletter och  nödutgångar 
i lokalen för att kunna ta emot ännu 
större  sällskap – för  efterfrågan finns och 
idéerna är lika många som de är  kreativa 
och  utvecklande, för både gäster och per-

sonal. Johanna Olesen är boknings-  och 
 försäljningschef på Gekåsbyn och arbetar 
med boende och möten för alla Gekås 
besökare. 
 – Ett möte kan vara allt från en middag 
för två i restaurangen på Hotellet till ett 
event för hundratals människor på en stor 
mässa, säger hon. 

VAD KAN MAN GÖRA PÅ EN KONFERENS PÅ 
GEKÅS?  
– Många som kommer hit tänker i 
första hand på shoppingen. Det är ju en 
skillnad jämfört med andra konferens-
anläggningar, som hittar på aktiviteter 

”Hos oss får du en bra, unik 
och prisvärd konferens”
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för att bli attraktiva. Vi har redan den 
största aktiviteten, varuhuset. Men vi 
kan också hjälpa till med teambuilding, 
med  aktiviteter som femkamp, Upzones 
 äventyrspark eller annat skoj. Ibland 
 sätter vi upp ett stort tält i stugbyn för 
större middagar eller fixar en kock som 
grillar åt deltagarna i skogen. I stället för 
att börja med att fråga om hur många 
 gästerna är och när de kommer, frågar 
vi vad syftet med bokningen är. Vad vill 
ni göra? Handlar det om en konferens 
där gästerna behöver papper, pennor och 
powerpoint eller vill de komma hit och 
lära känna och utmana sina kollegor? 

VILKA KOMMER HIT? 
– Många är affärskunder, men det kan 
även vara idrottsföreningar som vill 

 arrangera en cup eller ett tränings läger 
här, eller skolklasser som samlat in peng-
ar för att åka till Ullared  tillsammans. 
Det är en attraktiv destination för alla 
grupper. Många är också nyfikna på 
företaget. Vi får jättemånga förfrågningar 
om studiebesök, oftast med en egen nisch. 
Logistikföretag vill ha sin konferens här 
för att de vill lära sig hur vi jobbar med 
varuflöden, inköpare från stora företag 
kommer hit för att de har frågor om hur vi 
gör inköp. Det är ju lite unikt och väldigt 
roligt! I stället för att locka med spa eller 
andra klassiska konferensaktiviteter har 
vi Gekås, Skandinaviens största varuhus. 
Och det handlar inte bara om att shoppa, 
de får också veta vad som händer bakom 
kulisserna. 

VARFÖR SKA MAN HA SIN KONFERENS  
JUST HÄR?
 – Hos oss får du en bra, unik och 

 prisvärd konferens. Vi är väldigt duktiga 
på att lyssna på gästen, vi är kreativa och 
kommer med förslag – och säger aldrig 
nej till idéer. ”Jaha, ni är hundra personer 
som vill ha en galamiddag, då ordnar vi 

det. Jaha, ni är fem personer som vill vara 
kreativa och åka ut i skogen och jobba 
effektivt, då gör vi det.”  Vi är bra på att 
inte ha några ramar. 

VAD ÄR DET BÄSTA MED DITT JOBB?
 – Det är nog hela kulturen på Gekås, att 
det är så mycket glädje och så familjärt. 
Som försäljningschef ska jag inte bara 
fokusera på försäljningssiffror utan även 
jobba aktivt med gästernas trivsel och 
totala upplevelse. Gekås är betydelsefullt 
för så många och då känns det ännu 
 viktigare att göra det bra.

KONFERENS PÅ HOTELLET ELLER I GEKÅSBYN
Både Gekåsbyn och Hotellet erbjuder kompletta konferensanläggningar 
med möjlighet till möten, boende och god mat. Vi hjälper gärna till att sy 
ihop en unik upplevelse för både stora och små grupper. Ring oss på tel. 
0346-37 501 eller mejla konferens.hotellet@gekas.se så berättar vi mer!
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VD MED  
VISIONER 

DESTINATION ULLARED VÄXER

Gekås har gått från att vara en butik till att bli en 
 destination och ett turistmål, och planerna för framtiden 
är många och stora. Större shoppingyta, fler övernatt-

ningsmöjligheter och mer evenemang och aktiviteter är 
satsningar som är på gång. Koncern-vd Jan Wallberg 

berättar om visionerna för framtidens Ullared. 
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DESTINATION ULLARED VÄXER Inne på huvudkontoret är det lugnt 
och stillsamt. Här går det inte att ana 
hetsen inne i varuhuset som ligger vägg 
i vägg. Där är det raka motsatsen – full 

fart, fläkt och shoppingjakt. Kundvagnar 
lastas till brädden med schampo, strum-
por, leksaker, godis och några av alla de 
100 000 fryspåsar som säljs varje dag. 

 – Jaså, tycker ni det är ruschigt 
 därinne? Nej då, i dag har vi bara 4 000 
kunder i varuhuset, vi kan ta 7 000, så det 
går på halvfart! säger Gekås koncern-vd 
Jan Wallberg med ett leende.
 På tredje våningen ligger hans kontor. 
På väggarna hänger stora foton som visar 
Gekås historia, allt från första butiks-
lokalen som startades i bottenvåningen 
på en villa 1963 till dagens stora gula 
 varuhus med 78 kassor och 35 000  m² 
butiksyta. Och större ska det bli. Då och 
då mullrar det till utanför fönstret, ett 
högljutt bevis på att berget bredvid ska ge 
plats åt det växande  varuhuset.
 – Gekås har byggts ut i alla år, men det 
här är det enskilt största bygget någon-
sin. Totalt bygger vi ut med 20 000 m², 
men själva butiksytan blir runt 7 000 m² 
större, säger Jan.
HUR MYCKET KAN NI BYGGA UT  VARU HUSET 
OCH ÄNDÅ BEHÅLLA DEN SPECIELLA 
GEKÅS-KÄNSLAN? 
 – Det är en av de vanligaste frågorna vi 
får. ”Hur stort kan det bli, nu kan ni väl 
inte bli större?” Det finns inget direkt svar 
eller någon direkt gräns. Vi vill utveckla 
oss och bli lite bättre hela tiden, både när 
det gäller butik, sortiment och resmål. 
Gekås ska vara en ”happening” och en 
shoppingupplevelse utöver det vanliga.
 – Ullared är en liten by med 800 
 invånare som tar emot nästan fem 
 miljoner besökare om året – en sommar-
dag snittar vi på runt 25 000 besökare om 
dagen. Det är ett stort ansvar och en stor 
logistik utmaning att få till detalj planen 
med  trafikflöde och parkeringar. Vi 
tänker  igenom alla byggnationer otroligt 
 noggrant innan de genomförs. 
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I USA STÅR JU MÅNGA KÖPCENTER TOMMA; 
UPPLEVELSESHOPPING HAR FÅTT GE VIKA FÖR 
NÄTHANDEL. HUR SER DU PÅ DET?
 – Jag har väldig respekt för det som 
händer på nätet. Det vore förmätet att 
säga att det är en fluga, som någon sa en 
gång i tiden och fick äta upp! Däremot 
tror jag att det finns plats för flera aktörer.
Jag kan bara gå till mig själv: det finns 
tillfällen då jag tycker det är praktiskt att 
beställa varor på nätet och få hemskickat, 
andra gånger vill jag klämma och känna 
innan jag handlar. Hos oss försöker vi 
skapa en upplevelse av shoppingen. Shop-
ping som utflyktsmål tillsammans med en 
god vän går inte att uppleva på webben.
SÅ GEKÅS PÅ NÄTET SKULLE INTE FUNKA?

 – Jo, vi skulle säkert få kunder som vill 
handla på nätet, men det går ju stick i stäv 
med vår affärsmodell. Det är ungefär som 
om du skulle fråga vd:n på Liseberg om de 
inte kan stänga igen och sälja på nätet I 
stället! Det vore lite svårt ... Däremot kan 
man förstärka upplevelsen digitalt, och 
det tittar vi mycket på.
 – Vi vill att kunden ska komma hit och 
fynda, att upplevelsen ska ske på plats 
hos oss. Dessutom ska vårt sortiment i 
varuhuset vara lite av ett överrasknings-
moment. ”Åh wow, kolla vad jag hittade!”. 
DU ÄR RELATIVT NY SOM KONCERN-VD, MEN 
HAR JOBBAT PÅ GEKÅS LÄNGE. VAD HAR varit 
ROLIGAST ATT FÅ VARA MED OM?
 – Det är klart att det största för mig 

var den dag jag fick förfrågan om jag ville 
ta över vd-stolen efter Boris. Gekås har 
alltid haft en stor plats i mitt hjärta. Jag 
började här som ekonomichef 1995 – och 
även om jag har jobbat på andra ställen 
också har jag hela tiden följt företaget, 
bland annat från styrelsehåll, och fascine-
rats över resan. När jag fick frågan om att 
komma tillbaka och vara med och leda det 
här kändes det som ett lätt beslut.
 – Något som vi själva inte kunde 
 påverka, men som var en stor händelse, 
var när Kanal 5 började sända Ullared. 
Det satte oss på kartan på ett nytt sätt. 
Även om vi var ett ganska känt varumärke 
innan så gjorde tv-serien att vi ramlade 
rätt in i var mans vardagsrum. Det har 
haft en stor effekt på vår utveckling.
NU FINNS BÅDE MORGANS PARTYSNACKS OCH 
OLA-CONNYS LIMPA I SORTIMENTET.
 – Ja, det är populära killar! Från 
norr till syd i det här landet, vare sig 
du bor i en storstad eller inte, så gillar 
man  personer med fötterna på  jorden. 
Ola-Conny och Morgan är starka 
 karaktärer som är sig själva.
JAG HAR HÖRT ATT DU BLAND ANNAT HAR 
DISNEYLAND SOM FÖREBILD?
 – Min son studerar i USA, så jag hade 
förmånen att besöka Disneyland i våras. 
Man kan alltid inspireras av sådana 
besök, de är duktiga på att ta hand om 
sina gäster och jag imponerades av hur 
de hanterade sina parkeringsplatser: att 
det är trevligt att ta sig in och ut från en 

OM GEKÅS VORE ...
En bil: “En schyst Volvo av senas-
te modell. Fyrhjulsdriven.”
En låt: “En riktig dans-
bandsdänga med Vikingarna 
eller Arvingarna.”
En stad: “Får man ta Ullared?! 
Nähä … Då tycker jag nog 
Göteborg, där är det goa och 
informella personer med lite 
härlig humor.”
En känd person: “Ingvar 
Kamprad. Jordnära, omtyckt 
som alla kan förlika sig med 
men ändå en entreprenör. Han 
har skapat något som personifie-
rar hur vi vill vara, det här enkla 
och ödmjuka fast man är stor.”
En maträtt: “Köttbullar med 
potatis, en god brunsås och ling-
onsylt. Med ett stort glas mjölk!”

Destination Ullared 
växer så det knakar! 
Bland annat fraktas 
450 000 ton sten 
bort för att göra plats 
för 7 000 m2 större 
butiksyta. 
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parkering, även om den är stor, och att 
det är lätt att hitta. Det finns alltid något 
vi kan bli lite bättre på här hemma.
KAN DET KANSKE BLI EN GEKÅS NÖJESPARK 
MED BERG-OCH-DALBANA I FRAMTIDEN?
 – Nej, de flesta som kommer hit har 
en viss budget när det gäller inköp. 
Då är inte vår idé att de ska lägga en 
 massa pengar på att besöka ett jättedyrt 
 badlandskap  eller en stor nöjespark. Vi 
har en  f antastiskt vacker natur med en 
sjö där vi lagt i en bastuflotte, och vi har 
gjort i ordning promenadstråk med  brygg- 
och grillplatser. Det ska inte vara för 
 komplicerade aktiviteter, shoppingen ska 
fortfarande vara det centrala.
HAR DU TESTAT BASTUFLOTTEN?
 – Inte just den vi har här, men en 
 liknande. Sedan har jag naturligtvis
provat äventyrsbanan i Gekåsbyn, klättrat 
uppe i träden, åkt zipline, badat badtunna 
och bott på både campingen och hotellet. 

Det är viktigt att kvalitetssäkra aktivite-
terna! (skratt)
HUR OFTA HANDLAR DU SJÄLV PÅ VARUHUSET? 
 – Rätt ofta. Det blir dagligvaror av olika 
slag, ”bra att ha”-grejer och livsmedel. 
Det sista jag köpte, som jag var väldigt 
nöjd med, var en vakuumförpackare för 
livsmedel. Det ska tydligen hålla sig bättre 
i frysen om man vakuumpackar. 
VAD ÄR ROLIGAST NÄR DET GÄLLER VARUSOR-
TIMENTET?
 – När man får in väldigt bra varu-
märken som man kan erbjuda till ett 
riktigt bra pris. Att kunderna gör ett klipp 
när de handlar. Vi vill ha en ärlig profil 
och en ärlig prissättningsfilosofi. Det tror, 
och hoppas vi, varar längst.
VAD HOPPAS DU SKA HÄNDA UNDER DIN TID 
SOM KONCERN-VD?
 – Vi har väldigt mycket planering när 
det gäller utveckling av Ullared som 
 destination. Vi tittar på nya restaurang-

koncept och vilka sortimentdelar som kan 
växa. Just nu sitter vi i planarbete med
kommunen om att bygga ett till hotell, 
tvärs över gatan från det som finns nu, 
med drygt hundra rum. Dessutom ska 
vi bygga ett hundratal stugor till och 
 utveckla evenemangssidan. Vi har ju 
bland annat samarbete med dansbands-
festivalen En kväll i juni, och det passar 
vår målgrupp perfekt.
DET KOMMER MER OCH MER FOLK. HUR KAN NI 
UNDERLÄTTA FÖR KUNDERNA?
 – Nu har vi inte längre så många dagar 
när det är kö in till varuhuset, men det 
handlar alltid om att göra besöket hos 
oss så bekvämt som möjligt. Vi har till 
exempel ett helt nytt parkeringshus, vi har 
byggt en ny infart från Varberg och gjort 
om ingången till varuhuset för att få plats 
med tio nya kassor. Vi försöker hela tiden 
ha koll på hur vi kan göra besöket bättre 
för kunderna.

UTBYGGE AV VARUHUSET
Varuhuset byggs ut och butiksytan kommer 
bli hela 6 500 m² större. Den nya delen 
byggs i etapper, och vi räknar med att första 
butiksytan är klar till 2019.

SPAOMRÅDE I GEKÅSBYN
Vårt lilla spaområde jämte skidbacken ska 
få en riktig makeover. Under hösten 2017 
påbörjar vi utbygget och kompletterar med 
nya och fler badtunnor, varmbassäng och 
omklädningsrum. Bygget beräknas vara 
klart 2018.

STUGOR
I Gekåsbyn ska vi under 2017 bygga hela 
72 nya stugor. Det nya området byggs i 
 anslutning till radstugorna och kommer vara 
klart 2018.

GALLERIAN
Lokalen mellan Gekås utgång och parke-
ringen renoveras och får namnet Gallerian. 
Här kommer Glasögonfabriken, Sibylla, 
Blomstergruvan, Guld & Silver, Tre Outlet och 
Ny Form husera.

CENTRALLAGER
Vårt enorma centrallager Sönneräng byggs 
ut och blir ytterligare 7 000 m² större. Den 
sammanlagda ytan blir då 47 000 m².

TEXTILRETUREN
Vår verksamhet Textilreturen, som drivs 
tillsammans med Human Bridge, har blivit 
succé och lokalen utmed väg 153 byggs ut.  
Insamlingsboxar finns runt om i Ullared för 
dig som vill skänka avlagda och uttjänta 
textilier av alla slag.

”Vi har väldigt mycket planering när det gäller  
utveckling av Ullared som destination.”

Jan Wallberg

PROJEKT PÅ GÅNG

HOTELL
Vi tittar på möjligheten att bygga  ytterligare 
ett hotell i Ullared. Förhoppningen är att 
det nya hotellet kan byggas mitt emot 
det  nuvarande och bindas ihop med en 
 gångbro emellan.

LÄGENHETER
Planer finns också på att bygga lägenheter 
precis vid Gekås ingång, som då blir vårt 
mest shoppingnära boende hittills. Detta är 
långsiktiga planer som än så länge bara 
ligger på ritbordet.

FRAMTIDSPLANER 
PÅ RITBORDET



TYGROSOR
Så naturtrogna att det knappt går att se att 

de är i tyg – så egentligen borde succén varit 
väntad. Tygrosorna var en extrem storsäljare  

2016, särskilt ihop med runda glasvaser.

PLANKSTEKSBRÄDA
70-talets festmåltid är tillbaka – det märks tydligt på Gekås! Kanske 
var det till och med här som comebacken startade? 20 000 plankor 

såldes förra året, och populariteten verkar inte mattas.

EMOJIKUDDAR
Vem vill ha en bajshög på sängen eller ge bort ett knallgult 
 ansikte? Tydligen ganska många, 40 000 förra året för att vara 
exakt. Emojier i kuddform gillas av både stora och små.

FISKKUDDAR
Vem kunde tro att uppstoppade fiskar skulle 

bli kult? De finns på sport & fritid i flera 
 olika arter och funkar som både gosedjur 
och  heminredning, oavsett om du gillar  

fisk eller inte. 

FOTMASK
Påsar med kräm som får 
gammal hud att falla av: 
en smidig mirakelkur för 
de som vill ha sommar-
fina fötter. Mer prisvärt 
än salong och enklare  

än att fila hemma.  
Succé förstås!

OTIPPADE 
STORSÄLJARE

PÅ INKÖPSLISTAN

Har du köpt fiskkudde, hästsalva och 
barnvagnsdynor nyligen? Då är du inte 
ensam! Vissa prylar hinner knappt upp 

på hyllan förrän de tar slut – ibland 
helt oväntat. Här är några av Gekås 

mer överraskande storsäljare.

RIDSKOR
På hästsportsavdelningen finns 
många storsäljare men ridskor 
har blivit en lite extra stor 
 sådan. Förra året köptes ridskor 
i alla storlekar och modeller 
för hela tre miljoner 
kronor. 
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WUNDER-BAUM
Förr hängde de mest 
i raggarbilar, numera 

 sprider de sin väldoft i 
allt från dammsugare till 
skogarderober. Använd-
ningsområdena verkar 

vara många, för på Gekås 
såldes 53 285 förra året.



MAJSKROKAR
De smakar inte mycket men är 

de minstas sug- och tuggfavorit. I 
dag finns det knappt en bebis som 
inte testat (eller en vuxen som inte 

 kämpat med att få bort geggan 
efteråt).

SOVMASKER
De är inte bara perfekta för tuppluren 

på resan – de roar medresenärerna 
också. De djuriska sovmaskerna på 

väskavdelningen är prisvärda, bra och 
roliga; då är det klart de säljer! 

MÅLARBÖCKER FÖR VUXNA
Att måla sig till lugn och ro har blivit en stor trend. 

Målarböcker för vuxna på olika teman, och färgpennor 
därtill, har blivit en storsäljare. 100 000 stycken såldes 

förra året.

SITTDYNOR
Så fort de kommer in sprids det 
som en löpeld i sociala medier  

– och strax gapar hyllorna  tomma 
igen. Förra året såldes 20 000 sitt-

dynor i olika mönster för att  
styla  barnvagnen.

VINYLSKIVOR
Cd och digitalt har fått konkurrens 
av  vinyl. Varje år säljs vinylskivor för 
över fyra miljoner kronor. Både gamla 
 klassiska utgåvor med favoriter från 
förr och toppliste-pop finns i ställen.

ELEKTRISK 
FOTFIL
Gekås sålde 50 000 
elektriska fotfilar 
2015. Dessutom 
såldes tillbehör för 
4,2 miljoner kronor. 
Undrar om det går 
att räkna ut hur 
många kilo som 
filats bort?

KYLMATTA 
FÖR HUNDAR
Gekås kunder månar 
om sina husdjur. 
Hundar behöver 
ju också svalka, 
och efter rekord- 
temperaturerna 
i somras sköt 
 försäljningen 
av kylmattor i 
höjden på husdjurs-
avdelningen. 

SKINNFÖRKLÄDE
Förra året kunde nästan 4 000 hemma-
kockar ta på sig ett nytt läderdoftande 
skinnförkläde från textilavdelningen – 
och kanske inspireras att laga lika god 

mat som våra stjärnkockar. 

HELOSANSALVA
Salvan sägs funka för det 
mesta på hästen och säljs 
i storpack på hästsports-
avdelningen. Men den 
är också väldigt poppis 
bland alla gaddade, och 
 rekommenderas för att 
läka tatueringar. 
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Spela äventyrsgolf

Kul för barnen

Ät och drick gott

Camping & Stugor

Hansagård
www.hansagard-camping.se

0346-169 44

Skrea
www.skreacamping.se

0346-171 07

Ugglarp
www.ugglarp.nu
0346-438 89

Varmt välkommen till havet
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Virvlande vattendrag 
Som stadens pulserande åder ger Ätran rent vatten, 
luft och grönska till Falkenbergs innerstad. Efter att ha 
färdats över 20 mil genom Västergötland faller ån ut i 
Kattegatt, och vid dess mynning bildas ett område där 
natur och stad lever i harmoni. Sedan 1750 har  Tullbron 
förenat  stadens sidor. De majestätiska stenvalven 
som  symmetriskt  upprepar sig och den spektakulära 
 inramningen med den forsande Ätran har gett Tullbron 
äran att kallas för  Sveriges vackraste stenbro. Doktors-

promenaden slingrar sig längs med Ätran och under 
stolta trädkronor, via  smala trappor och stigar, tar du 
dig hela vägen till Vallarnas friluftsområde. Det är en 
perfekt promenad för barnfamiljen eller för att rasta 
hunden eller andas ut i skogen efter långa shoppingdagar. 
Doktors promenaden är två kilo meter lång och  uppfördes 
av  Gustaf Adam  Ehrengranat som var stadsläkare i 
 Falkenberg år 1856 –1877.

EN UTFLYKT 
TILL VALLARNA

AKTIVITETSOASEN I FALKENBERG

Ätran flyter mäktigt genom Falkenberg på sin väg att förenas med 
havet. Den forsar kraftfullt under de vackra stenpelarna till Tullbron, och 
längs åns strand hittar vi Vallarna, ett aktivitetsområde som ger staden 

en grön oas som erbjuder massor av aktiviteter för hela familjen. 
Spela äventyrsgolf

Kul för barnen

Ät och drick gott

Camping & Stugor

Hansagård
www.hansagard-camping.se

0346-169 44

Skrea
www.skreacamping.se

0346-171 07

Ugglarp
www.ugglarp.nu
0346-438 89

Varmt välkommen till havet
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Tid för träning
Motionsslingan på Vallarna är 
2,2 kilometer och har elljusbelys-
ning. Slingan startar vid skate-
parken. Utmed slingan går man 
förbi  Vallarnas minizoo med dess 
trevliga gårdsdjur. Längre fram 
i skogen finns ett utomhusgym 
med träningsredskap. Slingan 
är belyst på förmiddagen mellan 
klockan 6.00 till 18.00 och från 
mörkrets inbrott till klockan 
22.00, och är populär både som 
löparrunda och promenadstig.

Spela Boule
Boule är ett traditionsfyllt spel från södra 
Europa, där det tas på stort allvar. Boule 
är både härligt och spännande och ger alla 
en möjlighet att röra på sig. Falkenbergs 
Boulecenter drivs av föreningen Boule-
alliansen med drygt 600 medlemmar. 
Anläggningen har 16 banor inomhus och 
28 banor utomhus på Vallarna.

Lekfullt
En av de mest populära platserna i 
Falkenberg, åtminstone om du frågar de 
minsta falkenbergarna, är lekplatsen på 
Vallarna. Huvudattraktionen är det fem 
meter höga klätternätet – en spännande 
utmaning för barnen som ger både fysisk 
aktivitet och balansträning. Sjörövar-
skeppet ger många härliga lektimmar till 
både stora och små. Gungor, rutschbanor 
och kinagunga lockar till lek och skratt. 
Vid lekplatsen finns gröna ytor som ger 
ytterligare möjligheter till både lek och 
en fikastund. Här är det enkelt att vara 
barnslig och glad och njuta av naturen.

Minizoo i gläntan
På Vallarna får barnen 
möjligheten att bekanta sig 
med våra vanliga gårdsdjur 
som höns, linderödsgrisar, 
får och getter. På och om-
kring Vallarna trivs änder 
och andra vattenfåglar, och 
det gör att området får ett 
rikt djurliv. I anslutning 
till minizooet finns ett 
aktivitetsområde för de 
minsta, med hinder gjorda 
av stockar och stenar som 
lockar till många roliga och 
aktiva lektimmar.

Barnens 
favoriter!
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Fiska lax
Att flugfiska i Ätran, 
mitt i stadens cen-
trum, är en fantastisk 
upplevelse. Det är en unik kombination 
av stadsliv och det underbara lugnet som 
flugfiske ger själen, förunnat få städer 
i världen. Här kan du flugfiska lax och 
havsöring och ta en fika på ett mysigt café 
när du känner för en paus. Fiskesträckan 
Tullbron sträcker sig från forsen nedanför 
bron och två kilometer uppströms. Laxar 
på 1 till 14 kilo har fångats mitt i Falken-
berg, och det är en upplevelse bara att 
strosa längs Doktorspromenaden och se 
om det nappar för någon av fiskarna i ån.

frisbeegolf
Frisbeegolf är en variant 
av golf som man spelar 
med en disk i stället för 
boll och klubba. Du ska 
gå banan med så få kast 
som möjligt. Banan på 
Vallarna är på nio korgar 
och går i vacker park-
miljö. Det är kostnadsfritt 
att spela frisbeegolf och 
det räcker med en disk 
per person.

Naturskön teater
Vallarnas friluftsteater anses vara en av Sveriges 
 vackraste friluftsteatrar. I över 20 år har det bjudits på 
skratt och sommarfarser. Förutom den fasta scenen 
finns det även restaurang, butik och toaletter för teater-
besökarna – en komplett utomhusscen i naturen men 
ändå mitt i stan. 

Skate & Parkour
Vallarnas skatepark med sina  
1 200 km² betong- och stål-
konstruktioner är en av de 
stora skateparkerna i Sverige 
och ger möjlighet till mycket 
åkglädje för både skejtare och 
de som åker kickbike. Det finns 
både traditionella gatuhinder 
och en bowl. Några av  hindren 
knyter an till Falkenberg, 
exempelvis finns hinder som 
ser ut som en fiskekrok och en 
lax. Från och med augusti 2014 
finns en parkourpark i direkt 
anslutning till  skateparken. 
Hindren i  parkourparken är 
snyggt utformade i granit, trä 
och järnbalkar, och det finns 
olika svårighetsgrader och 
typer av hinder.
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Glittrande julpynt, 
 stämningsfull fasad-
belysning och leksaker i 
massor. Följ med bakom 
kulisserna när Gekås gör 
jul – och tro oss, här görs 
det jul på riktigt. 

Det är en av de första dagarna i 
september, sommarens envisa 
solstrålar värmer fortfarande 
genom fönstren, trädens kronor 

är gröna – och där står en jättelik tomte 
i ett hörn, redo för en ny säsong. Bred-
vid honom blinkar en yrvaken julbock, i 
en öppen låda kikar rödglittrande pynt 
fram och mot väggen står lutad en stor 
grön granbåge, som snart ska kläs med 
julgranskulor och glitter för att välkomna 

Gekås besökare vid ingången till varu-
huset. Det är nästan så att den som lyss-
nar extra noga kan höra ”tipp tapp, tipp 
tapp, tippe tippe tipp tapp” i bakgrunden, 
och små smygande tomtenissar som tas-
sar fram för att börja göra jul i Ullared.
 Fast i verkligheten är de där fixar-
tomtarna varken små eller smygande. 
Två av dem heter Ingemar Larsson och 
Michael Henriksson och de jobbar som 
butiksinredare på Gekås. De står på ett la-
ger bland alla julsaker och testar de stora 
stjärnorna som ska lysa upp varuhusets 
fasad. Hundratals vita lampor tänds och 
sprider stämning i lokalen.
 – Fasaden och taket är den största ut-
maningen, berättar Ingemar och förklarar 
att 20–25 stora stjärnor ska sättas upp 
tillsammans med de långa ljusslingorna 
som hängs från taket.
 Till allhelgonahelgen ska allt vara klart 
att tändas; det är då julen börjar på riktigt 
på Gekås.

 – Vi börjar sätta upp pyntet i början av 
oktober, säger Michael. Det är inte så kul 
att stå på taket i storm och regn, det kan 
vara riskfyllt också, så för att undvika det 
börjar vi tidigt. Det tar två–tre veckor att 
få upp allt.
 Men först måste lamporna provtändas, 
och det görs här på lagret, så att even-
tuella skador på belysningen kan lagas 
innan den hängs upp. Sedan händer det 
ändå att lampor slocknar och ljusslingor 
går sönder under säsongen, och då rycker 
Ingemar och Michael ut.
 – Det blir rätt mycket underhåll fram 
till tjugondag Knut, konstaterar Ingemar.
Förutom belysningen ska kransar hängas i 
fönstren vid rulltrappan som leder upp till 
restaurangen, granbågarna ska fästas
i butikens larmbågar vid ingången och 
jättetomten ska fraktas till restaurangplan 
tillsammans med granar och stjärnor.
 – När kransarna ska upp i fönstren vid 
rulltrappan riskerar vi livet varje gång, 

REDO FÖR  
TOMTENS ENTRÉ!

ÅRETS HÖJDPUNKT
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skrattar Ingemar och tittar menande på
Michael.
 – Ja, jag gillar inte höjder. Jag har ju 
vant mig, eftersom han tvingar upp mig, 
säger han och pekar på Ingemar. Men 
det första året satt jag ner i liften och höll 
mig krampaktigt fast, haha. Jag gillar det 
fortfarande inte.
 De lyfter fram tomten och dammar av 
den lite grann.
 – Ett år skojade vi med dekoratörerna, 
berättar Michael och skrattar. Ingemar 
gömde sig bakom tomten så att det såg 
ut som om den kom åkande själv i rull-
trappan. Den är ju så stor, det såg väldigt 
roligt ut!

I EN ANNAN DEL av Gekås julverkstad sitter 
Marielle Svensson och hennes kollegor vid 
ett bord och pyntar kransar. Röda kulor, 
glitter och band väller ut ur stora kartong-
er. De är fem dekoratörer som bestämmer 
hur pyntandet ska se ut år för år. Om 
något behöver förbättras är det de som 

tänker ut vad som kan göras  annorlunda, 
men mycket återkommer och plockas 
fram vid ungefär samma tid varje år.
 – Vi börjar i liten skala och sedan växer 
det ända fram till jul, berättar Marielle. I 
september bygger vi upp och gör i ordning
säsongstorget. Det är kul när det fort-
farande finns så mycket att ta av. Precis 
innan jul är det mer pyssel och pussel, 
vissa saker som vi skyltar med säljer slut 
direkt och det är snabba vändningar.
 Vid ett annat bord i det kreativa 
rummet bakom kulisserna på varuhuset 
står Jenny Aronsson och klär en manlig 
skyltdocka i fluga och kavaj inför fest-
säsongen. Marielle berättar att när det 
gäller konfektion är det extra viktigt att 
kunderna kan se och känna på varorna. 

Särskilt på herravdelningen är det vanligt 
att kunder ser en docka och sedan köper 
hela klädseln.
 – ”Jaha, det är så man ska  kombinera!” 
Det är kul. Och om något inte säljer så bra 
kan vi visa upp det på ett annat sätt och 
så svisch, tar det slut!
 Dekoratörerna 
tar ofta hjälp av 
 Michael och Ingemar, 
om de behöver hjälp 
med snickerier eller vill 
att något ska svetsas i 
 verkstaden.
 – Det är en rolig sak 
med jobbet, att vi 
samarbetar 
med så 
många på olika  avdelningar. 
Det krävs många  kontakter för 
att få ihop allt. Och Ingemar och 
Michael kan lösa det mesta! De är 
roliga också, säger hon och minns 
skrattande Ingemars tomteskämt:

”INGEMAR OCH MICHAEL  
KAN LÖSA DET MESTA! OCH  
SÅ ÄR DE ROLIGA OCKSÅ.”

Det tar två–tre veckor att få allt på 
sin rätta plats. Till allhelgonahelgen 
ska allt vara klart.

Ingemar Larsson 
plockar fram 
pyntet från lagret 
och ser till att allt 
är helt och fint till 
Gekås julpremiär.
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 – Jag stod där och gjorde i ordning en 
gran vid rulltrappan och så såg jag bara en 
stor tomte komma åkande!

PÅ CENTRALLAGRET, ett par kilometer från 
varuhuset, är det full aktivitet inför jul. 
Lastbilar kommer fyllda med varor i
lådor – julpynt, leksaker, inredning – 
som packas ur, registreras i datasystemet 
och ställs på lagrets hyllor. Ibland med 
hjälp av förarlösa robottruckar, som åker 
 omkring överallt som tagna ur valfri 
 science fiction-film.
 Om varan är slut i varuhuset kan den 
beställas in direkt och transporteras då 
med ilfart till en av de lastbilar som går i 
skytteltrafik mellan lagret och Gekås hela 
dagarna. En vara kan ligga på plats på 
 varuhusets hylla inom en timme från att 
den kom till centrallagret – så de tomtenis-
sar som jobbar här måste arbeta snabbt och 
effektivt för att allt ska rulla på smidigt.

 – Från vecka 37 till 51 är det full rulle, 
då får det inte vara några längre drifts-
stopp, berättar Urban Nordell som är 
driftstekniker och ansvarar för att allt 
 funkar: robottruckar, kranar, rullbanor 
och lastbilsportar.
 – Folk kan ha rest långt för att handla, 
då måste vi se till att det finns produkter i 
butiken, säger han. Det är framför allt
julklappar som går åt fort. Leksaker, 
 elektronik, radio, stereo, mobiltelefon-
tillbehör … Det är kul att jobba då!
 Och som en scen ur tomtarnas jul-
verkstad i Kalle Anka på julafton kör 
en av robottruckarna förbi med en pall 
varor samtidigt som några välfyllda lådor 
förflyttas på rullband från en plockstation 
till en annan och ett gäng luciaklänningar 
åker iväg på en skena som hänger i taket. 
Kläderna packas upp, hängs på galgar och 
transporteras sedan vidare på rad, färdiga 
att hängas på butikens klädställningar. 

BÄSTA TIDEN  
ATT JULSHOPPA

• I BÖRJAN AV HÖSTSÄSONGEN,
ELLER SISTA VECKAN FÖRE JUL,

ÄR DET OFTAST LITE MINDRE FOLK.
• KOM HIT PÅ VARDAGAR, GÄRNA

I BÖRJAN AV VECKAN!
• UNDVIK LÖRDAGAR I

OKTOBER OCH NOVEMBER OM DU
INTE GILLAR ATT TRÄNGAS.
• SISTA TIMMARNA FÖRE

STÄNGNING BRUKAR VARA
LUGNARE ÄN MITT PÅ DAGEN.

FÖRSÄLJNINGSREKORD
LÖRDAGEN DEN 7 NOVEMBER 2015:

37,3 MILJONER KRONOR.

LEKSAKSJÄTTE
GEKÅS SÄLJER DRYGT 5 MILJONER

LEKSAKER PÅ ETT ÅR. DET ÄR 15
PROCENT AV DEN TOTALA MARKNA-

DEN I HELA SVERIGE.

LÄNGSTA KÖN
UPPMÄTTES 30 OKTOBER 2010.  
DEN VAR 1,4 KILOMETER LÅNG.

Marielle Svensson och 
Jenny Aronsson fixar 
juldekorationer och klär 
skyltdockorna i säsongens 
festkläder.
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Tomtekläder, glittrande finklänningar och 
festkostymer åker efter varandra på tre 
kilometer långa banor.
 – Lastbilarna går nonstop till varu huset 
inför jul, berättar Freddy Fransson, som 
är plockare på centrallagret. Det kommer 
stora långtradare fyllda med lego och 
golvet är smockfullt. Man kan inte se till 
andra sidan av lagret.
 Alla som arbetar på centrallagret 
 betonar vikten av ett fungerande lag-
arbete, att alla kämpar tillsammans.
 – Arbetskollegorna är det bästa med 
jobbet, konstaterar Urban. Jag brukar 
säga att jag skrattar när jag åker till 
jobbet, skrattar på jobbet och skrattar 
hemma. Det måste vara fruktansvärt att 
inte gilla sitt jobb …

LEKSAKER ÄR FÖRSTÅS en av julens 
 absolut största storsäljare, och när de 
där  gigantiska långtradarna kommer 
 fullastade med lego är det till leksaks-
avdelningen lådorna ska i rask takt.
 – Folk börjar fråga oss efter julklappar 
redan i slutet av sommaren, berättar 
Andreas Karlsson, som är sortiments-
ansvarig på Gekås leksaksavdelning, 
 medan han ställer tillbaka ett julpussel 
som ramlat ned från sin hylla.
 Han börjar det tidskrävande arbetet 
med att byta ut sommarsortimentet mot 
höst- och julvaror i augusti och säger att
försäljningen ökar rejält i vecka 38–39 
för att sedan fortsätta öka hela tiden, 
med toppnoteringar under helgerna i 
november. Pussel, julpyssel och förstås 
alla julklappar – från klassiker som Lego, 
Brio och Playmobil till de senaste Disney-
filmernas många prylar – det mesta går 
bra inför jul.
 – De flesta här tycker att det är roligt 

att jobba när det är som mest att göra, 
även om vi får mycket frågor och det kan
vara stressigt. En gång när jag jobbade 
som lastare fyllde jag på matleksaker inn-
an jag gick på lunch. När jag kom tillbaka 
var hela gången länsad, det fanns inte en 
vara kvar!
 Andreas berättar att det är mest folk 
på helger och då särskilt på lördagar i 
november. En höstlördag kan kunderna 
tömma hela butiken två gånger om, vilket 
ger en talande bild av hur stor omsättning 
det faktiskt handlar om.
 – Det är egentligen fler kunder på som-
maren, men de shoppar mer på hösten. 
Då springer folk från ingången och hit när 

varuhuset öppnar. Det händer ju att saker 
tar slut, så det kan vara bra att inte vara 
för sent ute …
 Andreas går genom leksaksavdelningen 
med hela famnen fylld av jättestora Mini-
oner (ännu en populär filmfigur att lägga 
under granen!) och får ett antal  lystna 
blickar efter sig, från både  föräldrar och 
barn. Han berättar att han ibland känner 
sig precis som en tomte på jobbet.
 – När en pappa kommer fram och 
frågar efter något speciellt och så 
minns jag att jag har sett en enda 
liggande på lagret. Att se hur 
glada de blir, och tänka sig 
hur glada barnen blir! De 
kanske har letat överallt 
och så får de den sista 
… Då är det här jobbet 
som bäst!

HUR MÅNGA TOMTAR 
SÄLJS PÅ GEKÅS?

VI KAN ÄNNU BARA GISSA ÅRETS
SIFFROR, MEN HÄR ÄR NÅGRA

FAKTA FRÅN JULFÖRSÄLJNINGEN
UNDER SEPTEMBER TILL

DECEMBER 2015!
• Julpapper ca 3 275 km
• Julkort ca 1,3 miljoner st

• Jultomtar och figurer ca 178 000 st
• Ljusslingor ca 60 700 st

• Skinkmackor i Kaffebaren 3 236 st

”FOLK KAN HA REST LÅNGT FÖR 
ATT HANDLA, DÅ MÅSTE DET 
FINNaS PRODUKTER I BUTIKEN.”

frågar efter något speciellt och så 
minns jag att jag har sett en enda 
liggande på lagret. Att se hur 
glada de blir, och tänka sig 

Freddy Fransson, 
 Christian Tobiasson, 

Aron Karlsson och 
 Urban Nordell är 

 några av centrallagrets 
snabba medarbetare.

Andreas Karlsson ser  
till att leksaks avdelningen 

är redo för alla klapp-
sökande tomtar.
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HURRA HURRA HURRA!
VÄLKOMMEN IN OCH FIRA VÅR  
GRILLADE FAVORITBURGARE

Luftgevärspaket
Hatsan Striker Edge

med kikarsikte Walther 4x32

Interjakt

Storsäljare!
Hällmark Traktörhäll 51 cm

Nyhet! 
Shelby Fleece

JAKT - VAPEN - FISKE - FRITID - OUTDOOR

+
100st

luftgevärstavlor
& 500 skott

899:-
Våra öppettider:

Vardagar 10-19    Lörd 10-17    Sönd 10-16

1795:-Ord.pris: 2295:-
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1. STEKPANNA i gjutjärn passar bra till alla hemmakockar som gillar rustika husgeråd. 2. KOKBOK är en given present när det vankas 
 inflyttningspresent. 3. ASTRID LINDGREN-BOXEN med klassiska filmfavoriter passar lite yngre jubilarer. 4. MORTEL är både bra att ha i köket 

och snygg som inredningsdetalj på köksbänken. 5. SÄLLSKAPSSPEL är en perfekt present som passar till både barn och vuxna.  
6. SKRUVDRAGARE går hem hos både hemmafixaren och den nyinflyttade. 7. CHAMPAGNEGLAS och en flaska bubbel blir garanterat  

uppskattat. 8. CHOKLADKARTONGER är perfekt att ha ett litet lager av hemma och plocka fram när det är dags för fest.

50-årsfirande, inflyttningsfest eller barnkalas – vi har 
presenterna som passar för alla åldrar och intressen. Här 

tipsar vi om åtta populära presenter för olika tillfällen.

Våra bästa 
presenttips!

FÖR ALLA TILLFÄLLEN

1. 2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

6.

HURRA HURRA HURRA!
VÄLKOMMEN IN OCH FIRA VÅR  
GRILLADE FAVORITBURGARE
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VOVVARNA TRIVS  
I ULLARED

ULLARED FÖR HUNDÄLSKAREN

Kan man ta med hunden till Gekås? Självklart! Ett av Sveriges 
 största utflyktsmål har förstås tänkt extra mycket på människans  
bästa vän. Här finns passning, omsorg, aktiviteter och det lilla  

extra – och dessutom en välsorterad husdjursavdelning.

rastgård i gekåsbyn
På Gekåsbyns campingområde ska alla 
hundar vara kopplade, med hänsyn till 
andra gäster. Men mitt i byn finns numera 
en härlig rastgård där inga koppel behövs! 
På en härligt grön och inhägnad yta får 
hundarna umgås med andra hundar och 
springa av sig en stund. Hit är alla hundar 
välkomna dygnet runt för rast och lek, 
under uppsikt av ägare så klart. 

hundvänligt boende
Visste du att Gekås har särskilda hundstugor med inhägnad uteplats? Du som 
reser med hund kan boka dem via www.gekas.se eller 0346-37 501. I skrivande 
stund finns sex stugor, men fler byggs under 2017. Hundar och andra husdjur 
är också tillåtna i Gekåsbyns timmerstugor och campingstugor. 
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Ullareds hunddagis
Även hundar ska trivas i Ullared! 
Därför finns Ullareds hunddagis för 
dig som behöver lämna ifrån dig din 
vovve medan du shoppar i varu huset  
– ett så mycket mer hundvänligt 
alternativ än att lämna hunden i en 
varm bil, och skönt att ingen tvingas 
vara med vovven ute i väder och vind 
medan resten av sällskapet är inne 
och shoppar. På hunddagiset trivs 
hundarna och är i en trygg miljö. 
Här får de en egen, rejäl hundgård 
på 18 kvadrat med hundkoja, tak 
och väggskydd och rastas en i taget. 
Hundvan och utbildad personal ser 
till att alla dagishundar har det bra. 
Hunddagiset har 30 platser, varav 
ett antal går att förboka via telefon 
0346-200 17. Hunddagiset ligger en 
liten bit ifrån varuhuset, så surfa in 
på www.ullaredshunddagis.se för en 
bra vägbeskrivning.

SHOPPING MED HUNDFOKUS
På Gekås husdjursavdelning på nedre plan hittar du nödvändigheter till din hund. 
Och mycket mer – visste du till exempel att en kylbädd till vovven är särskilt populär 
på sommaren? Här finns också borstar, sax och produkter för att hålla alla husdjur 
fina. Dessutom finns ett stort utbud av och massor av smaskigt godis, roliga leksaker, 
mysiga bäddar och  mycket mer. På Gekås hittar du också prylar för katt, häst,  tam- 
och vildfågel, gnagare och fiskar.

PROMENERA MERA
Runtom campingen finns flera natur-
sköna promenadstråk, perfekta för en 

runda med hunden. Nytt 
för i år är två marke-

rade slingor som går 
genom Gekåsbyn 
och upp i skogen 
på 1,2 respektive 
2,4 kilometer – 

plus en ny grusad 
runda runt Musasjö. 

Gratis hundbajspåsar att 
ta med, och soptunnor 
för använda påsar, 
finns i byn. Alla stråk 
och slingor funkar 
förstås för jogging och 
power-walk också!

I T
O

PP

1 Mat- och vattenskålar till vovven 
står framme jämt och får nästan 
räknas som en inredningspryl. Vi 

har många roliga varianter!

2 Leksaker i alla de former hittar 
ni på husdjursavdelningen. 
 Speciellt populär är denna 

tennisboll i  storformat.

3Hundpåsar är en riktig storsäl-
jare som är perfekt att bunkra 
i  Ullared. Sisådär 360 000 

förpackningar säljer vi på ett år.

4Att synas i mörkret är viktigt för 
både två- och fyrbenta. Våra 
praktiska minilampor att fästa i 

 kopplet säljer som smör.

5Klart man vill skämma bort 
vovven med godsaker av alla 
de slag. Testa dessa bacon-

lindade tuggpinnar nästa gång!
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Ekelunds produkter är miljömärkta med GOTS som står för Global 

Organic Textile Standard. GOTS är en världsledande standard för 

organiska fibrer, inklusive ekologiska och sociala kriterier. 

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

Se kollektioner och läs mer om företaget på ekelunds.se

organic
Certified by IMO CH
150221

Åk Sveriges vackraste väg till Horred, 30 min från Ullared.
Kör mot Varberg - Hjärtared - Källsjö - Kungsäter - Horred

Ekologiska presenter närproducerade i Horred, Sverige
Textila kollektioner från Ekelund Classic, Tina Nordström, Världens Barn, Viskaform, Mumin,

vävgarner, outletförsäljning med utgående mönster, 2-sortering och designprover.

Gör en utflykt och upplev
svensk textiltillverkning

Välkommen

Tag med annonsen  

så bjuder vi på ka�e  

och glass till barnen.

Gekås Ulla annons.indd   1 2017-01-27   16:23
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UNNA DIG EN  
MATUTFLYKT

GODA SMAKER PÅ NÄRA HÅLL

Efter en lång dag i varuhuset kurrar det i magen på de flesta av 
oss. Och som tur är finns det fantastiska smaker att upptäcka både 

på plats i Ullared och en kort biltur bort. Vi tipsar om de bästa 
 mat ställena – från korvmoj till finrestaurang.

burger & chill
Mitt i centrala Varberg ligger denna fantastiska lilla 
”hål i väggen”-restaurang som serverar burgare utöver 
det vanliga. För runt en hundring får du en hemma-
gjord högrevsburgare med färskbakat bröd och en 
krispig blandning av sötpotatispommes och vanliga 
pommes frites. Alla goda dippsåser tillverkas från 
 grunden, och har du plats kvar i magen för efterrätt 
finns det även milkshake på menyn. Under sommar-
halvåret kan du med fördel beställa takeaway och käka 
burgaren i Societetsparken eller vid strandpromenaden 
som ligger bara ett stenkast från Burger & Chill.

www.burgerandchill.s
e

Ekelunds produkter är miljömärkta med GOTS som står för Global 

Organic Textile Standard. GOTS är en världsledande standard för 

organiska fibrer, inklusive ekologiska och sociala kriterier. 

organic
Certified by IMO CH
150221

Välkommen

Tag med annonsen  

så bjuder vi på ka�e  

och glass till barnen.

Gekås Ulla annons.indd   1 2017-01-27   16:23
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Finpizza i Falkenberg
Det finns gott om pizzerior i 
 Falkenberg, men vad alla kanske 
inte känner till är att det även finns 
pizzor utöver det vanliga att upptäcka. 
Första tipset är Lilla Napoli, ett äkta 
napolitanskt pizzahak som huserar i 
en ruffig lokal i utkanten av staden. 
Pizzorna på menyn kostar inte mer än 
den genomsnittliga kebabditon, men 
faktum är att Lilla  Napoli finns med i 
restaurang branschens åtråvärda White 
Guide. Nästa tips är Prostens Pizzeria 

som ligger vid Skrea Backe utanför 
 Falkenberg. Här huserar tv-kocken Lisa 
Lemke och serverar fantastiska pizzor 
med spännande smaker i en hemtrevlig 
atmosfär.
 När du ska haffa Falkenbergs bästa 
pizza gäller det att ha både lite koll 
och framförhållning. Både Prostens 
och  Lilla Napoli har oregelbundna 
 öppettider och blir snabbt fullbokade. 
Håll koll på sociala medier och boka i 
tid!

Bolins Bageri
Är det en riktigt mumsig fika du är ute 
efter finns det inget bättre ställe att 
besöka än Bolins Bageri. Och det fina i 
kråksången är att det ligger endast ett 
par kilometer från Ullared, i det lilla 
 sam hället Fridhemsberg. Här har Lena 
Bolin förverkligat sin dröm om ett eget 
surdegsbageri där allt bakas från  grunden 
och med stor passion för det gamla 
hantverket. Bageriet huserar i ett ombyggt 
stall med riktigt mysig atmosfär. Välj själv 
om du slår dig ner och tar en fika på den 
lilla uteserveringen eller köper med dig 
något gott att äta i stugan eller i bilen på 
väg hem. 

harrys i ullared
På bekvämt avstånd från varuhuset hittar 
ni Ullareds eget Harrys. Här serveras 
en god lunchbuffé med husmanskost 
på  vardagar och en klassisk à la carte 
med allt från burgare till fiskgryta på 
kvällstid. Vill du hitta på något skoj efter 
shoppingen ska du hålla koll på restau-
rangens eventkalender, där kan nämligen 
dyka upp både musikquiz och liveupp-
trädanden med jämna mellanrum.  

Korv me mos
God mat behöver varken vara dyr eller 
 avancerad! Styr du kosan mot Tvååker, 
3 mil från Ullared, väntar gatuköket 
Korv me mos vars meny är betydligt 
mer omfångsrik än vad namnet avslöjar. 
Här lagar man mat med närproducera-
de  råvaror så långt det är möjligt, och 
köttbullar, utvalda hamburgare och grytor 
görs av närproducerat limousinkött från 
djur som betat endast fem kilometer från 
restaurangen.

Mandy’s Diner
En liten bit av USA finns att uppleva 
i lilla Älvsered, bara en dryg mil från 
 shoppingen i Ullared. Här förflyttas du via 
retroinredning och rock’n’roll-musik till 
1950-talets Amerika. Menyn är fylld med 
klassiker som hamburgare, spareribs, 
amerikanska pannkakor och milkshake. 
Bara insup atmosfären och njut av riktigt 
god mat! Mandy’s Diner är ett riktigt 
poppis ställe, så glöm inte att ringa i god 
tid och boka bord.

www.mandysdiner.se

www.korvmemos.com

www.lillanapoli.se

www.bolinsbageri.se

www.harrys.se

www.prostenspiz
za.se
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vardagsrummet
Efter en intensiv shoppingdag i det stora 
gula varuhuset kan det vara skönt att vila 
fötterna och avnjuta en god middag på 
nära håll. Då är du hjärtligt välkommen 
till Vardagsrummet, Gekås egen restau-
rang på Hotellet. Här erbjuder vi en riktigt häftig miljö på den inglasade 
 innergården, perfekt för trevligt umgänge med shoppingsällskapet. På 
 menyn finns både snacks, små aptitretare och  matiga huvudrätter – och öl, 
vin och alkoholfria alternativt. Välkommen och känn dig som hemma!

Ästad Vingård
Vill du unna dig en riktig finmiddag kan 
vi tipsa om Ästad Vingård, belägen drygt 
två mil från Ullared. Här tillagas både 
frukost, lunch och middag av säsongens 
bästa råvaror och med kött från trakten. 
På söndagarna serveras brunch med en 
dignande buffé av godsaker som exem-
pelvis hembakade frallor, scones och 
bakverk. Här finns även möjlighet att 
avnjuta en femrättersmiddag eller boka in 
en lyxig vingårdsresa med övernattning 
och vinprovning.

nami
Visste du att man inte behöver åka längre 
än till Varberg för att besöka Japan? På 
restaurang Nami avnjuter du japanska 
smårätter av olika slag som lagas av 
noga utvalda, lokala råvaror. Maten som 
 serveras är enkel och fräsch: grillat kött 
eller fisk, grönsaker, grytor och varma 
soppor. Sushi och sashimi förekommer 
också så klart. Testa någon enstaka rätt 
eller fyll hela bordet med småskålar för en 
riktig helkväll. 

sisi
Boka in en liten utflykt till Falkenberg 
och populära restaurangen Sisi. Här är 
det asiatiska smaker för hela slanten som 
serveras i bufféform vid både lunch och 
middag. På Sisi kan du låta dig väl smaka 
av thailändska rätter, sushi och ång kokta 
dumplings av olika slag. På kvällarna 
har de även Mongolian BBQ där du själv 
väljer ingredienser och smaksättning som 
kockarna tillagar à la minute. Och som 
pricken över i:et kan du avrunda det hela 
med något sött eller fruktigt från efter-
rättsbuffén. Vi kan nästan lova att du inte 
kommer lämna Sisi annat än proppmätt!

www.astadvingard.se

www.sisirestaurang.se

www.nami.happytables.com

www.gekas.se/ata
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”VI KAN VERKLIGEN
GÖRA SKILLNAD”

EN HJÄLPANDE HAND

Besöket i byn Pannala på 
den indiska landsbygden 
blev en upplevelse
utöver det vanliga.  
Jan Wallberg  lämnade 
vd-stolen för att på plats 
få se vad Gekås bistånds-
projekt i samarbete med 
Hand in Hand innebär.

Det var fantastiskt, jag blev väldigt 
tagen. Det kändes att vi verkligen 
kan göra skillnad.
 Gekås vd Jan Wallberg be-

rättar att besöket i den lilla indiska byn 
Pannala var en speciell upplevelse.

 Trots att han rest mycket i Asien var det 
något helt annat han mötte där.
 – Mycket av det som vi tar för självklart 
saknas, som rinnande vatten när man 
vrider på kranen. Det är en nyttig
påminnelse.
 Sedan drygt ett år deltar Gekås via 
organisationen Hand in Hand i ett projekt 
för att hjälpa Pannalas invånare att ta det
första steget från fattigdom, vattenbrist 
och barn som inte får gå i skolan – till 
en värdig levnadsstandard och ett mer 
 fungerande samhälle. Allt går ut på hjälp
till självhjälp, att se till att människor
får kunskap, motivation och praktiska
möjligheter att försörja sig på egen
hand.
 – Lite förenklat kan man säga att
vi inte skickar fisk, utan fiskeredskap,
förklarar Jan.
 Hjälpen riktar sig framför allt till

kvinnor och kvinnors entreprenörskap,
vilket visat sig vara en mycket framgångs-
rik väg för att förbättra villkoren för hela 
familjer och i förlängningen hela
byar.
 – Det är inga vidlyftiga planer utan 
 ganska enkla saker som behövs. En 

FAKTA : HAND IN HAND
Gekås bekostar projektet i den 

indiska byn Pannala under knappt 
två år. Målet är att ge människorna 

möjlighet till utbildning, mikrolån och 
stöd i sitt  entreprenörskap. Projektet 

riktar sig i första hand till kvinnor och 
drivs  tillsammans med Hand in Hand, 

som startades i  Sverige i början av 
90-talet av lärarparet Olle och Gunnel 

 Blomqvist. www.gekas.se
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 kvinna har köpt en symaskin för att sy 
kläder, och andra tillverkar smycken att 
sälja på den lokala marknaden.
 Genom gemensamt sparande byggs en 
liten kassa upp, som möjliggör mikrolån 
för liknande små investeringar. Under-
visning, sjukvård och vattenförsörjning är 
andra viktiga delar i byprojektet.
 Under det tre dagar långa besöket fick 
Jan hälsa på hemma hos några av de 
kvinnor som startat verksamheter; han 
träffade byrådet och representanter för 
skolan.
 – Jag möttes av en otrolig tacksamhet,
berättar Jan och understryker hur viktigt 
det är att barnen får gå i skolan.
 – Inom projektet finns stödunder-
visning för de barn som halkat efter, så 
att de kan komma tillbaka till skolarbetet 
igen. Det är hela grunden för en bättre 
framtid.

GEKÅS OCH OMVÄRLDEN
Allt vi gör påverkar vår omvärld. På 

Gekås Ullared tar vi ansvar genom att 
arbeta målmedvetet med att integrera 
CSR (Corporate Social Responsibility) i 
våra affärer och i vår dagliga verksam-
het. Det gör vi både ur ett ekonomiskt, 

miljömässigt och socialt perspektiv, 
som t.ex. i arbete för förbättrade 

arbetsvillkor i leverantörsfabrikerna, 
etikfrågor, förhållningssätt vad gäller 

mänskliga rättigheter och miljöarbete. 
Samarbetet med Hand in Hand är ett 
exempel; vi bidrar även till SOS barn-

byar. Textilreturen, vårt klädinsamlings-
projekt, kan du som kund själv bidra 
till genom att skänka det du rensar ut 

ur garderoberna.

Jan Wallberg välkomnas med en 
ceremoni vid Citizen Center i Pannala, 
byn som Gekås Ullared stöttar via 
samarbetet med Hand in Hand.

Kvinnorna i självhjälpsgruppen träffas en gång 
i månaden och får utbildning i företagande och 
matematik. De sparar även pengar tillsammans 
som de lånar ut inom gruppen.

En av medlemmarna i Hand in 
Hands självhjälpsgrupp har fått hjälp 

att utveckla sin kioskverksamhet.

Hand in Hand sponsrar skolor och 
ger barnen möjlighet till utbildning.
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Finns på Rasta: Håby, Brålanda,  
Grums, Götene och Kalmar

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

Vi lämnar 10%  
rabatt på mat och 

dryck vid ditt  
nästa Rasta besök.

Erbjudandet gäller i våra restauranger på valfritt Rasta 
(ej alkohol). Kan ej kombineras med andra rabatter!

RASTA ULLARED

inkl. dryck, sallad, smör, bröd & kaffe

✂

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

Ullaredkortet eller Shoppingkortet

Vi erbjuder: RESTAURANG  GATUKÖK  CAFÉ  BUTIKVi erbjuder:Ta
 m

ed maten hem
!Take

Away

E6   1 HALLANDSÅSEN
E6   2 SNAPPARP
E6   3 HÅBY
E6   4 TANUM
E45   5 LILLA EDET
E45   6 BRÅLANDA
E18   7 GRUMS
E18   8 VÄRMLAND
E20   9 VÅRGÅRDA
Rv4710 FALKÖPING
E20 11 GÖTENE
E20 12 MARIESTAD
E20 13 ARBOGA
Rv40 14 ULRICEHAMN
E4 15 ÖDESHÖG
E4 16 MANTORP
E4  17/18 NYKÖPINGSBRO
E4 19 TÖNNEBRO
E4 20 MARKARYD
E4 21 KLEVSHULT
 22 ULLARED
E22 23 KALMAR

Våren 2017

ULLAREDULLARED

FrukostbufféFrukostbufféFrukostbuffé
79:-

med småvarmt och bacon

Barnbuffé 45:-
Serveras:

Alla dagar kl. 8 –10
Mars till December

Rasta Destination Ullared jan -17.indd   1 2017-01-09   16:39

Quiz varje vecka
Lunchbuffé
À la carte

Händer på 
Harrys

HARRYS ULLARED | HARRYS.SE | 0346-300 10

Följ oss på Facebook och instagram för mer info.
 Harrys Ullared    @harrysullared



DESTINATION Ullared  43Rasta Ullared mitt emot GeKås utgång    Öl & vin-rättigheter    Tel  0346-30 720    www.rasta.se

Finns på Rasta: Håby, Brålanda,  
Grums, Götene och Kalmar

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

Vi lämnar 10%  
rabatt på mat och 

dryck vid ditt  
nästa Rasta besök.

Erbjudandet gäller i våra restauranger på valfritt Rasta 
(ej alkohol). Kan ej kombineras med andra rabatter!

RASTA ULLARED ✂

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

Ullaredkortet eller Shoppingkortet

Vi erbjuder: RESTAURANG  GATUKÖK  CAFÉ  BUTIKTa
 m

ed maten hem
!Take

Away

E6   1 HALLANDSÅSEN
E6   2 SNAPPARP
E6   3 HÅBY
E6   4 TANUM
E45   5 LILLA EDET
E45   6 BRÅLANDA
E18   7 GRUMS
E18   8 VÄRMLAND
E20   9 VÅRGÅRDA
Rv4710 FALKÖPING
E20 11 GÖTENE
E20 12 MARIESTAD
E20 13 ARBOGA
Rv40 14 ULRICEHAMN
E4 15 ÖDESHÖG
E4 16 MANTORP
E4  17/18 NYKÖPINGSBRO
E4 19 TÖNNEBRO
E4 20 MARKARYD
E4 21 KLEVSHULT
 22 ULLARED
E22 23 KALMAR

Våren 2017

ULLAREDULLARED

Frukostbuffé
79:-

med småvarmt och bacon

Barnbuffé 45:-
Serveras:

Alla dagar kl. 8 –10
Mars till December

Rasta Destination Ullared jan -17.indd   1 2017-01-09   16:39

Quiz varje vecka
Lunchbuffé
À la carte

Händer på 
Harrys

HARRYS ULLARED | HARRYS.SE | 0346-300 10

Följ oss på Facebook och instagram för mer info.
 Harrys Ullared    @harrysullared



44  DESTINATION Ullared

Sveriges största kombinerade Djur– och Nöjespark

 

Sveriges största kombinerade Djur– och Nöjespark

 Djurparken öppen varje dag 

april – september 2017  •  Påsk – skördefest
Djurpark och Stugby 
Öppet dagligen 13/4– 1/10

Hela anläggningen 
Öppen dagligen 17/6 – 13/8

Tivoli öppet även helgerna
19–20/8, 26–27/8 

27–30/9 Halloween/spök
Djurpark/ Stugby 

•  Internationellt ZOO
•  Stugby 550 bäddar/dygn

•  Äventyrs & upplevelsebad
 Tempererade bassänger

•  Stort nöjesfält karuseller
     Fri åkning på karuseller och bad

•  Dinosauriepark

Boka nu!
– din upplevelse på Ölands djurpark

Tel: 0485-392 22
info@olandsdjurpark.com
www.olandsdjurpark.com
Sweden

Upplevelse 
för hela familjen 

nära brofästet 
på Öland!

Se säsongsutbud på 
www.olandsdjurpark.com

Göteborg

Malmö

Stockholm

Kalmar

Umeå

Östersund

Ölands
Djurpark

Följ oss på

Sveriges största kombinerade Djur– och Nöjespark

Öppet dagligen 13/4– 1/10

Hela anläggningen 
Öppen dagligen 17/6 – 13/8

Tivoli öppet även helgerna
19–20/8, 26–27/8 

27–30/9 Halloween/spök
Djurpark/ Stugby 

Äventyrs & upplevelsebad

Upplevelse 
för hela familjen 

nära brofästet nära brofästet 
GöteborgGöteborgGöteborg

ÖstersundÖstersund
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1963 – GEKÅS SLÅR UPP PORTARNA
Allt började med en dans till tonerna av 
Sören Wilhelmssons Orkester på Norr-
bygård. Göran Karlsson fattade tycke för 
en tjej vid namn Margareta Björklund, 
och en dans blev till flera under kvällens 
gång. När Göran sedan styrde sin Ford 
Vedette hemåt mot Svenljunga hade han 
berättat allt om sina (halvsanna) planer 
på att öppna textilbutik i Ullared och även 
erbjudit Margareta jobb.  
   Planerna sattes i verket och paret fick 
korn på en bra lokal, 30 m² på nedre plan 
i en suterrängvilla ett stycke norrut utmed 
Varbergsvägen i Ullared. Fredag 29 mars 

1963 slogs portarna upp till Firma Ge-Kås 
Manufaktur. Göran hade ett bra kon-
taktnät i knallebygden, vilket gav  honom 
möjlighet att köpa billiga klädpartier, inte 
minst från klassiska Algots. Butikens för-
sta annons utlovade ”Senaste nytt till rena 
chockpriser” och herrarna kunde köpa 
kostymer för 158 kr, bilrockar för 26 kr 
och sex par strumpor för en tia.  Damernas 
favorit blev städrocken för bara 9 kr. 
Affärerna gick i ärlighetens namn trögt i 
början, men mot slutet av 60-talet visste 
alla vem lågprisknallen i Ullared var.

1967 – SUCCÉ PÅ STATIONEN
Gekås hade nu växt ur sina gamla lokaler och flytten gick vidare till Ullareds gamla 
stationshus, nuvarande Rasta. 125 m² stor var Göran Karlssons butik, och varorna 
var staplade från golv till tak i väntrum och stationsexpedition. På hyllorna trängdes 
kartongprodukter med överskottspartier och man kunde hitta allt från andrasortering 
till märkesvaror från Levi’s och Wrangler. Görans folkilskna schäfer Barry övervaka-
de kunderna utanför butiken, medan katten Moses höll ställningarna på insidan. De 
köpsugna började köa utanför stationshuset och de första charterbussarna styrde kosan 
mot Ullared. 

Historien om Gekås
Från en idé på dansbanan 
i Norrbygård till ett blomst-
rande shoppingfenomen 
på den halländska lands-
bygden. Gekås historia 
är kantad av spännande 
händelser och intressanta 
personer. Följ med på en 
liten tidsresa!

1963

1967
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Foto historiska bilder: Gerth Johansson
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1976 – TÄLTET BRINNER
Mardrömmen blev sann när Görans stora 
lagertält eldhärjades och varor för 10 
miljoner gick upp i rök. ”Ingen idé att 
gråta över spilld mjölk. Något avbrott i 
julhandeln blir det inte tal om” resonera-
de Göran och öppnade i vanlig tid dagen 
efter med varor från reservlagret. Utan 
brandmännens snabba insats hade elden 
även spridits till varuhuset, och Gekås 
hade troligtvis inte funnits i dag.

80 000 KR 
OMSATTE 

FIRMA GE-KÅS
MANUFAKTUR 

ÅR 1965

1971 – 900 M² SHOPPING
Nästa flyttlass gick bara över gatan. 
När den nedlagda kromfabriken Pemac 
flyttade tog Göran över den 900 m² stora 
lokalen. Där ligger Gekås kvar än i dag, 
och på flygbilder kan man fortfarande se 
taket på den gamla fabriken mitt i lapp-
täcket av utbyggnader. I dag är butiksytan 
35 000 m² och kommer under nästa år att 
växa ytterligare.

1976 – EN SKICKLIG SÄLJARE
Göran Karlsson hade alltid varit säljare. Det började med julkort och rävsvansar i ung-
domen och fortsatte med varierande utbud på marknader runt om i landet. När Gekås 
öppnade blev han en hejare på att sälja kostymer, och var kunden missnöjd med byx-
längden fixade han det enkelt med häftapparat. Han förstod vikten av att sälja så billigt 
att människor började prata om det, och varje intjänad krona gick direkt till nya varor.

1979 – LIVE I ULLARED
Många svenska artister har uppträtt i Ullared genom åren. Samma år som Roland 
Cedermark gav ut skivorna Dinah och Harlem Boogie underhöll han publiken utanför 
varuhuset med dragspelsmusik.

”JAG STARTADE GE-KÅS SOM EN HOBBY OCH AFFÄREN ÄR FORTFARANDE EN 
HOBBY FÖR MIG. DET SPELAR INGEN ROLL OM DET GÄLLER FEM MILJONER 
ELLER EN HUNDRALAPP, DET ÄR AFFÄREN I SIG SOM ÄR TJUSNINGEN.”

1976

1971 1976

1979
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1992 – ULLARED BLEV TURISTMÅL
Tio år innan Gekås tog över campingen 
i Ullared var den inte mycket mer än en 
gräsplan och några stugor. Men full-
bokad var den alltid, och när Gekås köpte 
verksamheten 2002 var det fullt fokus 
på att bygga ut och modernisera. I dag är 
Gekåsbyn Sveriges populäraste camping 
med 340 000 gästnätter per år.

SKYNDA ATT FYNDA!
Tisdagar och torsdagar kom Göran till den nystartade butiken med klädleveranser. 
 Detta födde den seglivade myten om att man som kund måste komma till Gekås på  

rätt dag för att få de bästa varorna – en myt som faktiskt lever kvar än i dag, trots att  
vi numera får leverans var tionde minut i stället för två gånger i veckan.

1981 – HANDELS MOT GEKÅS
Den 11 november förklarade Handelsanställdas förbund Gekås i blockad sedan Göran 
Karlsson vägrat teckna kollektivavtal. Det var startskottet för en konflikt som skulle 
pågå ett år och bli en riksangelägenhet. Unikt var att personalen på Gekås ställde sig på 
Görans sida i strid mot facket. De hade redan samma trygghetsåtgärder som Handels 
kunde erbjuda, plus 32 öre mer i timmen än kollektivavtalet garanterade. De var rädda 
att konflikten i stället kunde kosta dem jobbet.
   När Göran och Handels till slut nådde en kompromiss hade över 1 000 insändare och 
artiklar skrivits om fallet. Varuhuset blev rikskänt på kuppen, och ännu fler kunder 
vallfärdade till Ullared för att lågprisshoppa. All reklam är bra reklam … 

1984 – ENTREPRENÖRER X 3
Det gamla stationshuset blev en plattform för tre företag på framgång. Gekås, sko-
butiken Sko-Boo och kafeterian Nimo skapades av kompistrion Göran Karlsson, Bo 
Karlsson och Nils-Olof Nilsson. Fiket var först ut och när Gekås flyttade till nya lokaler 
tog Sko-Boo över. Göran lovade att inte konkurrera med egen skoförsäljning inne på 
Gekås, och denna överenskommelse lever faktiskt kvar än i dag.

1992

1984

1981
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Thai, Kina, Sushi. Asiatisk mat när 
den är som bäst!

Skor med Välkända varumärken 
till Outletpriser!

Kända varumärken till 30-70% rabatt 
mot ordinarie butikspris.

Frisör, Öron & Näshåltagning, 
Hårvårdsprodukter mm.

Underkläder, sexleksaker, massage-
oljor, glidmedel, skämtartiklar ...

Allt som tillhör jakt och uteliv som vapen, 
ammunition, optik, fi ske, kläder mm.

OUTLET inom Arbets- och Fritids-
kläder. Heminredning mm.

Återförsäljare åt 3, Comhem och 
Viasat. Telefoner, tillbehör mm. 

Subs och sallader på dina villkor. Till- 
sammans gör vi en måltid...

OUTLETHUSET I ULLARED

ÖPPETTIDER: Mån-Fre 10.00-19.00, Lör 10.00-17.00, Sön 11.00-16.00
SUBWAY: 08.00-21.00 (Sön 08.00-19.00), ROSEGARDEN 11.00-20.00, (Lör & Sön 11.00-18.00)

(Under oktober och november förlängs öppetiderna med 1 timma på helgerna, se hemsidan)

50%
RABATT PÅ HELA KÖPET!*

*Går ej att kombinera med andra erbjudanden. Erbjudandet gäller mot uppvisande av denna kupong. Gäller endast på Subway i Ullared t.o.m 20171231 HC_DestinationUllared_210x146,5_2017 v2.indd   1 2017-01-13   14:33

Foto: Bengt Johannesson

FALKENBERGS MOTORBANA 2017

Arrangemang 2017 (reservation för ev. ändringar)

TÄVLINGAR
SSK   17–18 juni
Svensk bilracing i regi av Stockholms Sportvagnsklubb med ERCup.

Västkustloppet®   8–9 juli
Ett av Sveriges mest kända och klassiska motortävlingar i mer än 60 år.

SM Roadracing   19–20 augusti
Svenskt Mästerskap med 125cc/Moto 3, Superstock 800,
Superbike. Instegsklasser med A2, Rookie 600 och Rookie 1000.

Falkenberg Classic®   16–17 september
Nostalgi och dramatik när cirka 250 bilar i ett 25-tal historiska bilklasser 
och sportvagnsklasser gör upp i finalen på Falkenbergs motorbana. 

ÖVRIGA ARRANGEMANG
Cykeltävling (Falkenbergs Cykelklubb)   7 maj

Tjejdagen – MC   27 maj
En heldag för motorcykelintresserade, nyfikna och körande tjejer

Wheels & Wings   14–15 juli
Årets folkfest i Falkenberg. Cirka 6000 hobby- och
entusiastbilar ställer ut på Falkenbergs Motorbana.
På kvällarna genomförs cruising inne i Falkenberg.

Cykeltävling 24-timmars
(Falkenbergs Cykelklubb)   22–23 juli

Motorbanans 50-års jubileum   6 augusti
Falkenbergs motorbana fyller 50 år vilket ska firas med olika
jubileumsarrangemang.

Falkenbergs Motorklubb
har anlagt en gokartbana. Den är ca 550 meter lång och 8 meter bred och
en av de största banorna mellan Göteborg och Malmö.

FMK kommer att bedriva hyrkartverksamhet för grupper och allmänhet. FMK 
äger 18 hyrkartar med kompletta utrustningar för deltagarna. Dessutom finns 
tidtagning med transpondrar. Lämpligt för företagsevent, m.m.

FMK har även införskaffat en dubbelkart lämplig för funktionshindrade att få 
prova på gokart.

Nu startar även FMK upp ungdomsverksamhet med Gokart och Mini-
moto på den nyanlagda banan. Minimiåldern för Gokart och Minimoto är 7 år.

Ungdomar med egen Gokart och Minimoto kommer nu att ha möjlighet att 
ägna sig åt sin motorsport. Detta sker i anslutning till annan träningsverk-
samhet. 
Information om öppettider, priser, m.m. kommer att finnas på
FMK:s hemsida och facebooksida under april månad.

www.falkenbergsmk.se  |  facebook.com/falkenbergsmotorklubb
Foto: Lasse Hoffman

1967–2017
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1967–2017
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GAMLA TYLÖSANDSVÄGEN 1 HALMSTAD     035-108460 
W  W  W  .  A  V  E  N T  Y  R  S  L  A  N D  E  T  .  S  E  

Välj om ni villköpa till åkband!

entré
fri

FÖRÄLDRAR / MÅLSMÄN

FÖR ALLA

SOMMARPARKEN FÖR HELA FAMILJEN! SOMMARPARKEN FÖR HELA FAMILJEN!SOMMARPARKEN FÖR HELA FAMILJEN!SOMMARPARKEN FÖR HELA FAMILJEN!SOMMARPARKEN FÖR HELA FAMILJEN!SOMMARPARKEN FÖR HELA FAMILJEN!SOMMARPARKEN FÖR HELA FAMILJEN!SOMMARPARKEN FÖR HELA FAMILJEN!SOMMARPARKEN FÖR HELA FAMILJEN!SOMMARPARKEN FÖR HELA FAMILJEN!SOMMARPARKEN FÖR HELA FAMILJEN!SOMMARPARKEN FÖR HELA FAMILJEN!SOMMARPARKEN FÖR HELA FAMILJEN!SOMMARPARKEN FÖR HELA FAMILJEN!SOMMARPARKEN FÖR HELA FAMILJEN!SOMMARPARKEN FÖR HELA FAMILJEN!SOMMARPARKEN FÖR HELA FAMILJEN!SOMMARPARKEN FÖR HELA FAMILJEN!SOMMARPARKEN FÖR HELA FAMILJEN!

RESTAURANG  I  GENUIN  WESTERN  MILJO

Piratshow
Cirkusshow

Vilda Västernshow
Teaterspex med gycklare

Dansshow
Skattjakt

Fäktningsskola

SHOWER
MASSOR AV

VARJE DAG I PARKEN

ATTRAKTIONERINGÅRI ENTRÉBILJETTENFÖR ALLA BARN

ALLA

5 TEMAPARKER I EN PARK
VATTENLAND     DINOSAURIELAND     KARUSELLPARK     SAGOLAND     PIRATLAND   

Välkommen! 

SHOWER, UNDERHÅLLNING, OCH MYCKET MER...  

POOLERUPPVÄRMDA

DU FÅR ÅKAHUR MYCKETDU VILL!

ÖPPET ÅRET RUNT          RING & BOKA BORD: 035 21 02 02          WWW.WILDWEST.SE

GOD MAT I AMERIKANSK STIL     DANSSHOWER     TRUBADURER     3-KAMP       

3 JUNI - 27 AUGUSTI

SOMMARPARKEN FÖR HELA FAMILJEN! 

FÖRÄLDRAR / MÅLSMÄN

ALLA DAGAR!

10.00 - 18.00 
ÖPPET
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Gekås öppnar 
glasögonfabrik

SVERIGES STÖRSTA OPTIKBUTIK

Från synundersökning 
till färdiga glasögon-
bågar på bara ett par 
timmar. Det är konceptet 
för Glasögonfabriken 
som förvärvas av Gekås 
 Ullared och öppnar ny 
butik i Gallerian, granne 
med varuhuset.

Gekås Ullared jobbar ständigt 
för att utveckla både shopping-
upplevelsen och sortimentet 
i varuhuset. När möjligheten 

att gå in som majoritetsägare i Glasögon-
fabriken dök upp fanns det ingen tvekan 
hos koncern-vd Jan Wallberg.
 – För våra kunder som kommer till 
Ullared och spenderar ett antal timmar 
i varuhuset är konceptet oslagbart. På 
väg från parkeringen stannar de till på 
Glasögonfabriken, gör en synundersök-
ning som tar max 20 minuter och väljer 
bågar. Sedan kan de hämta sina färdiga 
glas ögon innan de åker hem igen, berättar 
Jan Wallberg.

UNIK I SVERIGE 
Glasögonfabriken har byggt upp en 
 verksamhet som är helt unik i Sverige. Det 
är en fabrik i ordets rätta bemärkelse med 
egen tillverkning och slipning av glasen på 
plats i butiken. Detta gör att kunderna går 
från synundersökning till färdiga glasögon 
på bara ett par timmar. Glasögonfabriken 
har funnits i Ullared i över 10 år, men 
flytten till Gallerian blir en ordentlig 
nysatsning.
 – Vi öppnar Glasögonfabrikens nya 
 butik i Gallerian i maj 2017. De  kommer 
då gå från 1 000 till 5 000 bågar i  
 sortimentet och även sälja linser och 
tillbehör. Butiksytan är 750 m², vilket gör 
den till Sveriges största enskilda optik-
butik, säger Jan.
 Precis som Gekås drivs Glasögon-
fabriken med en väldigt tydlig prisfilosofi 
som man inte tummar på.
 – Det som lockar med att komplettera 
Gekås sortiment med just glasögon är 
möjligheten att kunna pressa priserna. 
Jag tycker att alla ska kunna få glasögon, 
med bra kvalitet på både synundersök-
ning och produkt, utan att det ska kosta 
skjortan. Vi kör samma ärliga prissättning 
som inne i varuhuset, säger Jan. 
 Glasögonfabriken öppnar i maj 2017 på 
andra våningen i Gallerian. Fram till dess 
har de öppet som vanligen i butiken på 
Varbergsvägen 25.

NYA GLASÖGON 
MEDAN DU SHOPPAR
På Glasögonfabriken tillverkar vi dina 
nya glasögon på bara ett par timmar 
– perfekt för dig som besöker Ullared 
över dagen. 

SÅ HÄR GÅR DET TILL:
1. Boka din kostnadsfria
 synundersökning i förväg på
 glasogonfabriken.se
 eller 0770-250 400. *
2. En optiker gör en traditionell  
 synundersökning.
3. Välj bågar.
4. Shoppa i lugn och ro.
5. Hämta dina färdiga glasögon
 samma dag.

* För leverans samma dag gäller 
 beställning före kl. 15 (vardagar) och kl. 11 
(lördagar) samt att produkten finns i lager. 
Beställda glasögon kan alltid skickas utan 
extra kostnad.

FYRA POPULÄRA 
BÅGAR

GAMLA TYLÖSANDSVÄGEN 1 HALMSTAD     035-108460 
W  W  W  .  A  V  E  N T  Y  R  S  L  A  N D  E  T  .  S  E  

Välj om ni villköpa till åkband!

entré
fri

FÖRÄLDRAR / MÅLSMÄN

FÖR ALLA

SOMMARPARKEN FÖR HELA FAMILJEN! 

RESTAURANG  I  GENUIN  WESTERN  MILJO

Piratshow
Cirkusshow

Vilda Västernshow
Teaterspex med gycklare

Dansshow
Skattjakt

Fäktningsskola

SHOWER
MASSOR AV

VARJE DAG I PARKEN

ATTRAKTIONERINGÅRI ENTRÉBILJETTENFÖR ALLA BARN

ALLA

5 TEMAPARKER I EN PARK
VATTENLAND     DINOSAURIELAND     KARUSELLPARK     SAGOLAND     PIRATLAND   

Välkommen! 

SHOWER, UNDERHÅLLNING, OCH MYCKET MER...  

POOLERUPPVÄRMDA

DU FÅR ÅKAHUR MYCKETDU VILL!

ÖPPET ÅRET RUNT          RING & BOKA BORD: 035 21 02 02          WWW.WILDWEST.SE

GOD MAT I AMERIKANSK STIL     DANSSHOWER     TRUBADURER     3-KAMP       

3 JUNI - 27 AUGUSTI

SOMMARPARKEN FÖR HELA FAMILJEN! 

ALLA DAGAR!

10.00 - 18.00 
ÖPPET
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Varbergsvägen 25 i Ullared
Tel 0346-305 50, 0730-92 30 01

www.husbilssprylen.se

GASOL  29:-
 per kg

PC10 max 249 kr
P11 max 274 kr

LPG 9.50 kr 
per liter

För mer information besök www.NIVEA.se

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

Skäm bort dig själv!Skäm bort dig själv!Skäm bort dig själv!Skäm bort dig själv!

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

It starts with you!
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LINN JOHANSSON, HALMSTAD
– Jag såg på bloggen att det hade kommit 
in en massa nya, fina marmorgrejer, så då 
bestämde jag och en väninna oss för att åka 
hit. Jag har fyndat massvis med marmor, 
blusar och träningskläder och är överraskad 
över att jag hittade så mycket som jag ville 
ha.

HANNA JOHANSSON, GÖTEBORG 
– Min kompis Felicia och hennes mamma 
frågade om jag ville hänga med. Jag är här 
rätt ofta med min familj också, ungefär åtta 
gånger om året. I dag har vi shoppat och 
fikat, och jag hittade en jättefin träningströja 
som kommer att bli perfekt att springa i.  

STAFFAN BÖRJESSON MED DOTTERN  
EMELIE, HALMSTAD 
– Jag har tre döttrar, så det är väl ganska 
uppenbart vilka som lockade med mig hit! 
Det var dags att shoppa gympakläder till dem 
alla tre. Det var några månader sedan vi var 
här sist, och jag blev förvånad över att entrén 
byggts om och jätteglad att vi hittat allt vi 
behövde.

CAMILLA EKLUND, VARBERG 
– Snart kommer första barnbarnet, så jag 
är här med mina två döttrar och shoppar 
babygrejer, framför allt en babysitter. Jag har 
varit här ofta förut men aldrig köpt baby-
saker och blev verkligen positivt överraskad 
över utbudet på den avdelningen – den har 
allt!

TORBJÖRN LÖNKVIST, SKEPPSHULT
– Det var resten av familjen som ville åka 
hit. Vi bor rätt nära, så vi åker hit titt som tätt. 
Men det verkar alltid ha hunnit hända något 
nytt mellan gångerna ändå. Denna gång 
var det ju ny entré på skobutiken utanför. 
Bästa fyndet i dag? En brandsläckare.

5FRÅGA I Ullared finns mycket som lockar. Vi frågar fem  
besökare vad som fått just dem att styra kosan hit.

Vad har lockat 
till Ullared 
denna dag?

Varbergsvägen 25 i Ullared
Tel 0346-305 50, 0730-92 30 01

www.husbilssprylen.se

GASOL  29:-
 per kg

PC10 max 249 kr
P11 max 274 kr

LPG 9.50 kr 
per liter

För mer information besök www.NIVEA.se

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

Skäm bort dig själv!Skäm bort dig själv!Skäm bort dig själv!Skäm bort dig själv!

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

It starts with you!
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NORR

Konstruktör: Pontus Liedberg
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GEKÅSKRYSSET
Lös korsordet och se vilka ord du kommer fram till i de gula fälten.
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Med Shoppingkortet får du bonus-

poäng på alla köp du gör med kortet, 

både i Sverige och utomlands. En 

krona ger en poäng och när du samlat 

10 000 poäng får du en bonuscheck 

på 100 kr hemskickad i brevlådan. Ju 

mer du använder kortet, desto mer 

tjänar du.

Bonus på alla 
köp – överallt!

Shoppingkortet är vårt eget MasterCard som vi erbjuder dig i samarbete 
med Ecster. Med kortet har du möjlighet att både dela upp din betalning 
och spara pengar inför shoppingen. Shoppingkortet fi nns i fem olika 
färger: gult, blått, rosa, grönt och svart, och du väljer själv vilken färg på 
kortet du vill ha. Som Shoppingkortskund får du även ta del av unika 
erbjudanden, tävlingar och kampanjer.

Vad är Shoppingkortet?

Bästa kortet på resan

Att ansöka om Shoppingkortet är 
både  enkelt och smidigt. Du kan 

ansöka hemma vid datorn eller på 
plats i vår kundtjänst. 

Läs mer på 
www.gekas.se/shoppingkortet

I dag har hela 83 000 av våra kunder 
Shopping kortet. Det är en siff ra vi är 
stolta över eftersom den visar att vi 
har ett av de förmån ligaste korten på 
marknaden.

83 000 kunder 
kan inte ha fel

ENKELT 
ATT ANSÖKA

MED SHOPPINGKORTET KAN du inte bara shoppa smart i 
Ullared utan i hela världen. Vårt kort är kopplat till 
 MasterCard, vilket innebär att det går att använda på 
ca 34 miljoner inköpsställen jorden runt. Dessutom: 
 betalar du minst 50 procent av din resa med kortet 
ingår både rese försäkring och avbeställningsskydd.

ÄR DU TVEKSAM 
TILL KREDITKORT?

Tänk på att du inte behöver använda 
 Shoppingkortet som ett kreditkort. 
Det går lika bra att använda kortet 

för att spara pengar inför kommande 
köp. Många för över en summa på 

Shoppingkortet varje månad och har 
då budgeten klar när det är dags att 

handla.

SHOPPINGKORTET
Vårt eget spar- och kreditkort är laddat med förmåner 
som hjälper dig att shoppa smart på dina egna villkor.

JAG HAR KÖPT BÅDE 
 HUSVAGN OCH MATERIAL 
TILL ALTANBYGGET MED 
MITT SHOPPINGKORT. 

ALLT FÖR ATT MAXIMERA   
 BONUSEN  OCH KUNNA 
HANDLA MER PÅ GEKÅS! 

Jimmy Boström, Karlshamn



13. Varberg

12. falkenberg

8. flädje6. folkared

11. ästad

10. ursprungskällan
4. ljusverkstan

5. skälstorp

1. gekås ullared

3. ulvanstorps gård

2. upzone

9. fegensjön

7. british farmhouse

Har du en halvdag över när alla shopping bestyr är avklarade fi nns det massor 
av roliga  aktiviteter och  spännande äventyr att hitta runt knuten. Passa på att 

få en upplevelse utöver det vanliga på din semester i Ullared!

1. GEKÅS ULLARED Smart  shopping kombinerat 
med  boende, mat och aktiviteter.
2. UPZONE ULLARED Upplev ett äventyr högt 
uppe bland träd topparna i Gekåsbyn.
3. ULVANSTORPS GÅRD Ta med familjen och lär 
dig baka tunnbröd på traditionellt vis. 
4. LJUSVERKSTAN Lär dig ljusstöpandets ädla 
konst på den halländska landsbygden.
5. SKÄLSTORPS KROCKETGOLF Testa en helt ny 
aktivitet och utmana varandra på 18-hålsbanan.
6. FOLKARED 15 Lokalproducerat öl när det är 
som bäst. Boka provning eller bryggeritur!

7. BRITISH FARMHOUSE Hos Claire får du testa 
att tillverka egen tvål eller salva med naturliga 
ingredienser. 
8. ULLARED FLÄDJE GOLFKLUBB Välskött och 
naturskön skogs- och hedbana som tilltalar 
både elit- och medelgolfaren.
9. FEGENSJÖN Hyr kanot och koppla av med en 
tur på den spegelblanka Fegensjön.
10. URSPRUNGSKÄLLAN Tur ridning på skolade 
westernhästar i natursköna omgivningar.
11. ÄSTAD VINGÅRD Två lag gör upp på kluriga 
banor i Fångarna på gården.

12. FALKENBERG Testa äkta  napolitansk pizza, 
eller andra godsaker, i Falkenberg.
13. VARBERG En matutfl ykt till Varberg kan 
bjuda på allt från burgare till japanskt.

AKTIVITETER RUNT KNUTEN
TESTA NÅGOT NYTT PÅ SEMESTERN




