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ÖPPETTIDER: Mån-Fre 10.00-19.00, Lör 10.00-17.00, Sön 11.00-16.00
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20 % Rabatt på 1 par 
skor över 500:-

20%
Erbjudandet gäller mot uppvisande av denna kupong och kan inte 
kombineras med andra erbjudanden. Gäller endast i Ullared och 
tom. 30/6 2017

Varmrä� er, sushi, dessert, lä� dryck och kaff e.
Asia� sk mat när den smakar som bäst!

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

www.ullaredlantman.se

Nyhet

Handla nu!
Erbjudanderna gäller så länge lagret räcker tom 30 juni 2017

Fri aktiveringsavgift 
vid nyteckning av 
abonnemang samt 

50% på alla tillbehör 
i butiken 

Erbjudandet gäller mot uppvisande av denna kupong och kan inte 
kombineras med andra erbjudanden. Gäller tom. 30/6 2017

99:-
ASIATISK BUFFÈ 

Gäller endast mot uppvisande av denna kupong. 
Kupongen går ej att kombinera med andra erbju-
danden. Gäller tom 30/6 2017

- Jakt 
- Vapen 
- Fiske 
- Airsoft 
- Outdoor

www.wildmarkullared.se

Handla Online!
Rabattkod: Fynda2017

Gäller Tom 30/6 -17

Giltig t.o.m. 30/6 2017. Endast en vara per kupong/person
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Intro

Ulla är Gekås kundtidning som ges 
ut fyra gånger per år. Den landar  
i brevlådan hos dig med Shopping-
kortet och finns att hämta i varu-
huset, i Gekåsbyn eller på Rastas 
vägkrogar. Du kan också läsa Ulla 
på www.gekas.se.

Vårt mål är att alla varor som visas i 
Ulla ska finnas i butik, men på grund 
av vår höga kundtillströmning måste 
vi reservera oss för slutförsäljning.

Vi reserverar oss också för eventuella 
tryckfel. Enligt Gekås policy undviker 
vi att skriva ut priser i Ulla, men du 
kan lita på att vi har ett stort och 
prisvärt sortiment.

Har du bytt adress?  
Meddela Ecster Kundtjänst,  
tel 08-701 46 67. Saknas din 
tidning av någon annan  
anledning? Hör av dig till  
anki.k@gekas.se

UTGES AV  
Gekås Ullared AB, 311 85 Ullared  
ANSVARIG UTGIVARE  
Jan Wallberg 
PRODUKTION Gekås AB:s  
marknadsavdelning  
PROJEKTLEDARE Katarina Larsson  
ART DIRECTOR Frida Liljedahl 
PRODUKTION Make Your Mark  
REDAKTÖR Lotte Ivarson Sandén  
ART DIRECTOR Carolin Therstam  
MEDARBETARE Tom Bengtsson, Sonja 
Björk Ebert, Emma Bogren, Sanna 
Bäckström, Malin Cropper, Diana 
Dontsova, Cecilia Hahne Hilgers, 
Pamela Hanné, Marie Hidvi, Kristin 
Lagerqvist, Pontus Liedberg, Jesper 
Molin, Peter Westrup 
TRYCKERI JC Grafisk Konsult AB, 
Vestjysk Rotation A/S  
OMSLAGSFOTO Sanna Bäckström  
ANNONSFÖRSÄLJNING Mediakraft AB

Nu har våren äntligen kommit till Ullared efter en lång och 
mörk vinter. I varuhuset har vår- och sommarsortimentet tagit 
plats och det finns mycket nytt att upptäcka på hyllor och ställ. 

April och maj är en ypperlig period att komma till Ullared för lite vår-
shopping innan sommarens högsäsong drar igång på allvar. För dig som 
vill bo över har vi flera paket och erbjudanden både i Gekåsbyn och på 
Hotellet, all info hittar du på www.gekas.se.

Möt kunder & medarbetare 
I detta nummer av Ulla får du hänga med på En kväll 
i juni, dansbandsfestivalen som arrangeras för fjärde 
året i rad här i Ullared. En fantastisk helg med dans, 
shopping och glada människor. Än finns det biljetter kvar för dig som vill 
slå klackarna i taket, läs mer på sid 16! På kommande sidor får du även lära 
känna några av våra vardagshjältar, den här gången från Glasögonfabriken, 
kundservice och friskvård. Och dessutom hänger vi med Maria, Therese 
och Zeljko till Indien där de besöker SOS Barnbyar som Gekås är med och 
sponsrar. Och sist men inte minst, våra duktiga inköpare som hjälper mig att 
hitta nästa stora Gekås-fynd i programmet Ullared – Jakten på storsäljaren. 

Vårshopping 
Jag hoppas att du ska hitta massor av vårinspiration när du bläddrar vidare. 
Vi har laddat upp med badleksaker till barnen, tips på hur du kan inreda 
utomhus och modenyheter för varma och soliga dagar.  
Välkommen på vårshopping!

”EN FANTASTISK HELG 
MED DANS, SHOPPING 
OCH GLADA MÄNNISKOR.”

Jan Wallberg, koncern-vd

Vår i varuhuset

Visste du att det går att få 
allt från pizza till trerätters- 
middag när du bor över i 
Gekåsbyn? Campingbuti-
ken hjälper gärna till med 
 maten! Mer info på sid 7.

JANS BÄSTA

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

Laholm - Halmstad - Falkenberg - Hylte - Varberg - Kungsbacka

CAMPING HALLAND
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Gekås Ullared AB grundades 1963 och är Skandinaviens största varuhus. Med 4,8 miljoner besökare under 2015 och 35 000 kvm  
butiksyta utgör vi Sveriges största utflyktsmål. Vi erbjuder dig en shoppingupplevelse utöver det vanliga! I Gekåskoncernen ingår även  

boende och restauranger. Mer information om oss hittar du på vår hemsida www.gekas.se.
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BESÖK ÄVEN VÅR:
SHOP ONLINE
och få 366 dagars full returrätt
Byt både i butik och online 
WWW.NY-FORM.COM

och många fler...

NY FORM ULLARED
Danska Vägen 8, 311 60 Ullared

» Mittemot Gekås utgång
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ÖPPNINGSTIDER
Mån - Fre  09.30 - 19.00
Lördag 09.00 - 17.00
Söndag 11.00 - 17.00

EXTRA NEDSATTA PRISER

ALBY SAIL JACKET
Hög andasförmåga, vind- och 
vattetät. 
Finns i flera färger.
Dam: S - XL
Herr: M - XL

RIKKE 16, JR
Vind- och vattetät softshell-jacka med 
Hög andasförmåga och ett level 3000 
membran.
Strl. 2 - 10 år

1499,95

Marknadspris 2499,95

SEASIDE 16, W
Vind- och vattetät softshell-jacka med Hög 
andasförmåga och ett level 3000 membran.
Finns i flera färger.
Strl. 38 - 48.

499,95

Marknadspris 1299,95

SEVEN J SET 
Regnkläder
Finns i flera färger.
Dam: S - XL
Herr: M - 2XL

899,95

Marknadspris 1599,95

249,95

Marknadspris 629,95

ZÜRICH 16, JR
Vind- och vattetät softshelljacka 
med Hög andasförmåga och ett 
level 3000 membran.
Strl. 8 - 14 år.

249,95

Marknadspris 629,95

FLEX SR
Fritidssko
Finns i flera färger
Strl. 36 - 46

199,95

Marknadspris 749,95
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Hur högt vågar du klättra och hur bra är 
du på att skjuta prick? Äventyrsparken 
Upzone kompletterar nu den befintliga 
höghöjdsbanan uppe i trädtopparna med 
två nya, adrenalinhöjande aktiviteter.

Battletag går ut på att utmana övriga 
familjen eller vännerna till kamp med 
pil och båge – det gäller att pricka 
motståndaren utan att själv bli träffad … 
Pilarna är förstås ofarliga och mjuka 
men spänningen och pulshöjningen är 
på riktigt! 

Klättring med det lilla extra pirret 
erbjuder Race climb – du klättrar 
uppför ett träd på tid, först på vanligt 
sätt med hjälp av klättergrepp, sedan 
med ishackor (!). Ingenting för den 
höjdrädda, kanske …  

Läs mer på www.upzone.se.

Noterat

Tips för 
alla  

hungriga
Ta semester från 

matlagningen när du  
är i Ullared –  

i Campingbutiken 
finns både ett generöst 

frukostpaket och 
nygräddad hämtpizza  
till lunch eller middag. 
Pris 49 kr respektive  
69 kr. Ring på telefon 
0346-375 51 för att 
beställa och ta med 
dig till stugan eller 

hotellrummet.

NYA UTMANINGAR 
I ÄVENTYRSPARKEN

Vågar du?

Ett tips till den som 
inte vill lämna hunden 
kvar hemma när man 
shoppar är att ta med 
vovven och låta den 
tillbringa dagen på 
Ullareds hunddagis. 
Där har den det bra 
medan du själv shop-
par i lugn och ro. Varje 
hund har en egen, 18 
kvm, hundgård med 
tak och en trivsam 
koja. Mer info: www.
ullaredshunddagis.se

I maj flyttar Sveriges största optikbutik in i nya Gallerian intill Gekås entré.  
Hos Glasögonfabriken – som nu är en del av Gekås Ullared – kan du  
prova ut nya glasögon och hämta dem när du shoppat färdigt, eller få  
dem hemskickade med post. Bland 5 000 bågar hittar du garanterat  

den rätta för just dig och – förstås – till ett riktigt bra pris.

Nya glasögon medan du shoppar

TA MED VOVVEN TILL ULLARED

Är du nästa 
stjärna?

Nu har du chans att sjunga med grabbarna i Arvingarna! Var med i 
vår tävling där allt du behöver göra är att spela in en kort video där 
du sjunger med i en dansvänlig låt. Vinnaren får äran att uppträda på 
scen tillsammans med Arvingarna under dansbandshelgen 30 juni  
till 1 juli 2017. Tävlingen är ett samarbete med dansbands festivalen 
En kväll i juni.  Mer info på www.gekas.se. (Mer om dansbandshelgen 
på sid 16.)
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ÖPPNINGSTIDER
Mån - Fre  09.30 - 19.00
Lördag 09.00 - 17.00
Söndag 11.00 - 17.00

EXTRA NEDSATTA PRISER

ALBY SAIL JACKET
Hög andasförmåga, vind- och 
vattetät. 
Finns i flera färger.
Dam: S - XL
Herr: M - XL

RIKKE 16, JR
Vind- och vattetät softshell-jacka med 
Hög andasförmåga och ett level 3000 
membran.
Strl. 2 - 10 år

1499,95

Marknadspris 2499,95

SEASIDE 16, W
Vind- och vattetät softshell-jacka med Hög 
andasförmåga och ett level 3000 membran.
Finns i flera färger.
Strl. 38 - 48.

499,95

Marknadspris 1299,95

SEVEN J SET 
Regnkläder
Finns i flera färger.
Dam: S - XL
Herr: M - 2XL

899,95

Marknadspris 1599,95

249,95

Marknadspris 629,95

ZÜRICH 16, JR
Vind- och vattetät softshelljacka 
med Hög andasförmåga och ett 
level 3000 membran.
Strl. 8 - 14 år.

249,95

Marknadspris 629,95

FLEX SR
Fritidssko
Finns i flera färger
Strl. 36 - 46

199,95

Marknadspris 749,95

TÄVLING:



Nyhet!
Säg adjö till utväxt och gråa hår

In less than a minute®

PROFFS® 

Dry Grey Cover® Hair Concealer. Den perfekta lösningen mellan salongsbesöken som sparar både tid och kostnader.

PROFFS®

 Dry Grey Cover® Hair Concealer är en snabbtorkande pigmenterad spray med ett precisions-munstycke 
som täcker utväxt och gråa hår. Resultatet håller till nästa hårschamponering, fäller inte ut och är 
”waterproof” för fuktiga och regniga dagar. Passar alla hårkvalitéer. 
Finns i fem nyanser: LIGHT BLONDE, DARK BLONDE, WARM BROWN, DARK BROWN och BLACK

     Användning:
1. Skaka flaskan. Lägg en handduk runt axlarna för att skydda kläderna. Styla håret som vanligt. 2. Spraya från 20-25 cm på torrt hår med Proffs® Dry Grey Cover® för att dölja utväxt eller gråa hår.
3. Spraya till önskat resultat. Inte för mycket lite räcker. Rufsa sedan om färgen i håret för en naturlig finish

CREATED & 
MADE IN SWEDEN

Konsumentkontakt:  www.proffs.eu, info@wishandway.se
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Utvalt

9 ULLA 

Vår i köket! Pastell är riktigt trendigt i vår 
och nu finns snygga husgeråd i form av 

dekorativa muffinsformar, springformar och 
bunkar i melamin och metall.

Nu är det snart dags för första 
grillningen och på säsongstorget 
är sortimentet fyllt med grillar och 
tillbehör. Denna grill är liten och 
behändig och passar perfekt för 

picknicken.

Proteinpudding är ett gott och nytti-
gare mellanmål som finns i smakerna 
vanilj och choklad. Förvaras i rums-
temperatur och är enkel att ta med.

Denna nya strandväska passar perfekt 
under varma dagar och rymmer 

allt som behövs för en skön dag på 
stranden.

Låt det grönska på 
altan och balkong med 
somriga växter! Nu finns 
citronträd och många 
andra härliga växter att 
fynda i varuhuset. 

Fina sommarbrickor i melamin! Ta med fikan ut 
och sätt dig tillrätta i trädgården. I serien finns 

även muggar, tallrikar och skålar. 

Testa en Air Lounge i 
sommar! Bekväm att 
ligga i på stranden, i 
trädgården eller flyta 
runt i poolen med. Fyll 
den enkelt med luft och 
förslut, ingen pump be-
hövs. Finns i fler färger. 

Picknickservis i trendiga 
 pastellfärger väntar i varuhu-
set! Denna serie är tillverkad 
av klimatsmart bambufiber. 

På shoppinglistan
Produkter som vi känner lite extra för just nu. 
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V ad är viktigast när man skapar en storsäljare? 
Helena: Att det finns en stor målgrupp för   

produkten ifråga och att den har rätt pris. 
Ninni: Uppfinningen måste vara lätt att förstå, ska helst 

inte kosta för många kronor och ska vända sig till många 
människor som kan vilja köpa den. 

Pelle: Man måste ge kunden en känsla av att behöva pro-
dukten. Den ska kunna lösa problem eller underlätta vardagen. 
Och priset ska vara så lågt att man köper den utan att tveka.
Hur viktig är själva presentationen av produkten? 

Helena: Viktig, men produkten måste kunna sälja sig själv.
Ninni: Om du på något sätt kan visa hur man använder 

uppfinningen i praktiken så lyfter det självklart produkten. 
Pelle: Vi inköpare är såpass erfarna att vi kan känna igen en 

bra produkt även om presentationen är sämre. Men självklart 
hjälper det om presentatören kan argumentera för sin produkt.
Har ni någon favorit bland de tidigare uppfinningarna i programmet? 

Helena: Yoghurt/filmjölk-hållaren för att få ut allt ur för-
packningen tyckte jag var en väldigt bra produkt. 

Ninni: Zlideon, en händig liten manick som man lagar trasi-
ga dragkedjor med.

Pelle: Antimonstersprayen. Så enkel, men ändå så genialisk! 
Vilka råd skulle ni vilja ge till blivande uppfinnare som vill vara 
med i Jakten på storsäljaren? 

Helena: Kom väl förberedd, ta med dig en färdig produkt att 
visa och förklara enkelt och kort.

Ninni: Tänk dig in i vad en presumtiv kund behöver veta. Ta 
reda på hela kedjan från prototyp till att produkten är levererad 
till Gekås. Skydda produkten innan du visar den offentligt, 
kolla med Patent- och registreringsverket vad som gäller.

Pelle: Presentera något som passar alla åldrar och kön och 
löser vardagsproblem. Var påläst om liknande produkter finns 
på marknaden.

I tv-serien Ullared – Jakten på storsäljaren synas nya, fiffiga produkter 
av en kunnig jury. Deras recept för en succé är: en unik produkt, ett 

lågt pris och en stor potentiell kundkrets. Så låt inte din egen lysande 
idé bli kvar hemma i byrålådan – så här gör du för att förverkliga den!

Text CECILIA HAHNE HILGERS  Foto PETER WESTRUP

Vad ska man tänka lite extra på?
Helena: Att om möjligt försöka ta 

med en färdig produkt att visa upp.
Ninni: Många har för dålig känne-

dom om produktskydd. Ta reda på om 
det finns en liknande produkt på mark-
naden, tillverkning, hemtagningskost-
nader, frakttider, tull och så vidare. 

Pelle: Ett vanligt fel är att även om idén 
är bra så blir produktens slutpris för högt. 
Vad skulle ni själva vilja uppfinna?

Helena: Jag har ingen bra uppfin-
ning, i så fall hade jag uppfunnit den!

Ninni: En maskin som plockar ur 
diskmaskinen.

Pelle: Ett fungerande bantningspiller, 
det skulle nog bli en riktig storsäljare!

JAKTEN KAN BÖRJA

PELLE EKBERG
ÅLDER: 51.

YRKE: Inköpare på Gekås. 
PERSONLIGHET: Lugn, 
metodisk, sportfåne.

BÄSTA UPPFINNINGEN: 
Glödlampan. 

NINNI GUSTAVSSON. 
ÅLDER: 57.

YRKE: Inköpare på Gekås. 
PERSONLIGHET: Rättfram, 

mångsidig och lojal.
BÄSTA UPPFINNINGEN: 

Elektriciteten. 

HELENA LINDQUIST
ÅLDER: 47.

YRKE: Inköpare på Gekås. 
PERSONLIGHET: Envis, glad 

och nyfiken.
BÄSTA UPPFINNINGEN: 

Hjulet.

JAKTEN PÅ 
STORSÄLJAREN, 

SÄSONG 3, 
STARTAR 2 MAJ  

I KANAL 5.

Håll utkik ! 

HÄR ÄR JURYN

Skapa din  
egen storsäljare! 

VÄLKOMMEN IN TILL  
OSS PÅ BURGER KING  
ULLARED!

10% PÅ VALFRITT MEAL 
VID UPPVISANDE AV DENNA KUPONG I KASSAN
Kupongen gäller på Burger King Ullared tom 19/6 2017.  Kan ej kombineras med andra erbjudanden eller rabatter



VÄLKOMMEN IN TILL  
OSS PÅ BURGER KING  
ULLARED!

10% PÅ VALFRITT MEAL 
VID UPPVISANDE AV DENNA KUPONG I KASSAN
Kupongen gäller på Burger King Ullared tom 19/6 2017.  Kan ej kombineras med andra erbjudanden eller rabatter

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 

söndagar: 16/7, 23/7, 30/7, 6/8 12-16

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 kaffe  
och glass till barnen.

Gekås Ulla annons 215x139.indd   1 2017-03-07   15:16
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Sol & vattenkul
När vårsolen nu börjat titta fram är det inte många 

månader kvar till bad, stränder och härliga semesterdagar. 
Kanske väntar även en resa utomlands? Redan nu kan du 

förbereda dig för massor av kul och plask i vattnet med nya 
badleksaker från Leksaksavdelningen!

Foto SANNA BÄCKSTRÖM/HIDVI GROUP och TOM BENGTSSON Text EMMA BOGREN

FÖR ALLA ÅLDRAR

13 ULLA 
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Simma extra länge under 
vattnet med snorkel, 
cyklop och simfötter!

En riktigt rolig flytmadrass 
med häftiga motiv och 
handtag att hålla fast i. 
Fungerar även bra som 
liggunderlag i solen. 

Med my baby float kan 
även småttingarna vara 
med i vattnet. Hål för be-
nen och en stor yttre ring 
gör att den är stabil.

Även den minsta 
ska såklart vara 
med och bada. 
I ett härligt 
svamphus finns 
möjlighet att 
plaska och 
leka på grunt 
vatten. 

En klassiker i vattnet är 
en härlig badmadrass! 
Flyt runt och njut av 
solen eller kika på 
fiskarna genom en 
genomskinlig kudde. 
Med en madrass 
tröttnar man aldrig på 
strandlivet.  
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Denna sköna gröna sköldpadda 
är en perfekt kompis i vattnet. Det 
går även att vara två på den.

En häftig upp
blåsbar haj gör 
succé i vattnet 
och passar den 
som är lite större. 
Det finns även 
många andra 
fina djur att 
välja mellan i 
varuhuset. 

När värmen pressar på 
kan det vara skönt att 
sätta upp en minipool 
för de minsta. Spana 

in denna med mönster 
som en panda.

Sätt upp din egen 
vattenrutschbana 
hemma i trädgården 
och åk om och om 
igen. Kul aktivitet för 
hela familjen!

En uppblåsbar båt 
med motiv från 

bland annat den 
populära filmen 

Frost är en rolig 
leksak att ha 

med till 
stranden.

Den här snorkelutrusningen från Disneys 
Cars passar perfekt för de små som vill 

utforska världen under vattnet. 

Smarta handtag 
som håller dig 

kvar
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DANSA I ULLARED
För fjärde året ordnas dansbands
festivalen En kväll i juni i Ullared. 
Förra året var det 4 500 danssug
na som svängde loss.  
Mer info på sid 18.
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PÅ FESTIVAL!

Det är fredag kväll knappt 
en kilometer från Ullareds 
 centrum. Redan på långt  
håll hörs skratten och musiken. 
Den årliga dansbands- 
festivalen har just  startat,  
och på plats finns  Ullas  
reportageteam. 
Text SONJA BJÖRK EBERT  Foto MALIN CROPPER

Atmosfären, smaken av dryck 
i plastmuggar, tältet som 
ångar av svett och energi, 
den dansvänliga musiken 

från högtalarna och så samhörigheten som 
man nästan kan ta på. Unga och gamla, 
proffsdansare och amatörer, långväga be-
sökare och bybor trängs på dansgolvet. Vid 
barborden runt golvet står folk och tittar på 
underhållningen som utspelar sig framför 
dem eller passar på att ta igen sig mellan 

låtarna som framförs av kvällens dansband. 
Det är fredagskväll i Ullared, jag och fotograf Malin har precis 

anlänt till dansbandsfestivalen En kväll i juni, och vi är omgivna av 
tusentals danssugna människor.

Mannen till vänster om oss har rutig skjorta, blekta jeans och 
jympaskor. Hans kompis har en svart bomberjacka, ljusblå skjorta 
och blanka finskor trots den blöta gräsmattan utanför tältet. Det är 

Vår reporter Sonja Björk 
Ebert med Peter som 
rest hit från Sundsvall.

Stammisar på scenen:
Arvingarna.

Hit åker man för att ha 
roligt och för att man 
älskar att dansa!

Får jaglov?
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tydligt att de båda är på jakt. På jakt efter var 
sin danspartner som kan matcha deras bugg-
turer, höga tempo och kondition. På frågan 
vad de söker för partner svarar de snabbt att 
det inte handlar om att ragga eller bli kär.  

– Nej gud nej, hit åker alla för att ha 
roligt. Jag vill bara dansa och ha kul, säger 
mannen i den rutiga skjortan som heter 
Peter och bor i Sundsvall. Eller hur, säger 
han och puttar på kompisen.

– Jag är här för att dansa bugg och fox-
trot. Jag har ju för sjutton gått buggkurs nu, 
så jag måste se om man kan få någon valuta 
för pengarna, ha ha. 

Strax försvinner mannen med buggen i blodet iväg med en dam 
han spanat in lite längre bort längsmed barborden. Det verkar inte 
vara några problem att få dansa här, och snart får vi förklaringen 
av Peter. 

– Ni förstår, på ett sånt här ställe så tackar man inte nej när 
någon bjuder upp. Det är ofint. Man dansar en dans eller två. 
Oavsett ålder eller stil. Det hör till. 

Snart har det blivit dags för bandet som 
många vi pratar med verkar vara här för 
att höra. Lasse Stefanz, som är i Ullared 
för tredje året i rad. Lika populära som 
någonsin, oavsett om vi frågar någon av 
de yngre besökarna eller äldre. Lite längre 
bort träffar vi ett av de par som i våra ögon 
är proffsdansare. De är andfådda efter att 
ha dansat oräkneliga låtar i olika avan-
cerade turer. 

– Det är helt underbart att träffa folk 
som har samma intressen. Man får värl-
dens kontaktnät och det är kul när man 
känner igen varandra, svarar killen med 

ett fast grepp om sin danspartners smala midja.

Utanför restaurangtältet är det fullt med folk som är törstiga 
och hungriga på tacos och nygrillade hamburgare. På en plats 
är strålkastarljuset extra starkt och riktat mot något som rör 
sig inne i gruppen av personer som samlats i en ring runt. När 
vi kommer närmare ser vi två kameramän som står och filmar 

Någon som har 
turen med sig vid 

chokladhjulet?

Här roar sig unga och gamla, 
proffsdansare och amatörer.

PÅ ÅRETS PROGRAM
Datum: 30 juni–1 juli ordnas  
En kväll i juni.
Plats: På Hedevi idrottsplats i 
Ullared finns det stora festivaltältet 
samt restaurangtält och tivoli.
På scenen: Arvingarna, Lasse 
Stefanz, Larz Kristerz samt Magnus 
Carlsson med band är några av 
de namnkunniga artisterna som 
du kan dansa till.
Läs mer och köp biljetter på  
www.gekas.se.

Lasse Stefanz 
har många fans 
på plats.
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OM GEKÅS VORE ...
… en bil: “En schyst Volvo av senaste 
modell.  
Fyrhjulsdriven.”
… en låt: “En riktig dansbandsdänga 
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 personifierar hur 
vi vill vara, det här enkla och ödmjuka 
fast man är stor.” 
… en maträtt: “Köttbullar med potatis, 
en god brunsås och lingonsylt. Med ett 
stort glas mjölk!”

”NI FÖRSTÅR, PÅ ETT SÅNT HÄR STÄLLE 
SÅ TACKAR MAN INTE NEJ NÄR NÅGON 
BJUDER UPP. DET ÄR OFINT.”
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några av karaktärerna i tv-serien om 
Ullared. Att se tv-team här i Ullared hör 
till vanligheten och inget som folk från 
trakten tycker är speciellt konstigt eller 
sensationellt. 
 
Vi fortsätter mot chokladhjulen men 
blir stoppade på vägen fram av tre unga 
tonårskillar. Jonathan, Johan och Elias 
är alla 19 år och kommer från Varberg 
och Ullared. De är här för att träffa folk 
och dansa. 

Deras bästa tips för att bjuda upp?
– Det gäller att våga, att vara glad och att liksom utstråla 

harmoni. Det gör att folk känner sig glada också och säger ja, 
svarar Jonathan.

– Fast det handlar ju om vänskap också. Men jag tycker inte 
man kan förbereda sig så mycket, man får ta det som det  
kommer, inflikar Johan från Ullared. Men man får inte vara för 
full, då kan man inte ha kul, och det vill man ju!

– Jag själv tycker att det viktigaste är skorna. Helheten liksom. 
Jag har alltid jympaskor annars, men inte i kväll. Det passar inte. 
Men nu, grabbar, passar det däremot med en öl, eller vad säger ni! 

Medan killkompisarna går mot restaurangtältet och peppar 
varandra inför kvällens första dans smiter vi in bakom scenen 
och till fiket där artisterna sitter och laddar eller slappnar av. 
Vid ett av borden hittar vi en av kvällens största stjärnor. Sång-
aren i Lasse Stefanz, Olle Jönsson, dricker ett glas mjölk och 
har en polarkaka med ost framför sig. 

Vi slår oss ner vid bordet med blommig 
vaxduk och kan inte låta bli att undra 
hur man orkar åka runt från stad till stad 
och ständigt ge järnet. Det som vi just 
bevittnat när Lasse Stefanz fick tältet att 
vibrera och folkets ohämmade jubel. 

– Ja, nu har man ju hållit på några 
decennier, och visst har man blivit ruti-
nerad och säkert lite avtrubbad vad det 
gäller vissa saker. Men suget, glädjen 
och passionen att stå på scen, möta sina 
fans och leva turnélivet finns fortfaran-
de i mitt hjärta, förklarar Olle och slår 
sig själv hårt på bröstet. 

– Så länge kvinnor och även män 
kommer för att lyssna på oss och dansa 

sig svettiga till vår musik kommer jag att fortsätta åka runt så här. 
Det är tjusningen. Det är vad som gör att jag ännu inte ledsnat på 
att spela den här typen av musik, säger han och ler. Han har ett 
stort leende, ett snällt leende.

 
Vi lämnar Olle med sitt mjölkglas och går ut för att ställa oss 
i publikhavet och digga till bandet som just nu uppträder på 
scen. Bandet kommer från Norge och är helt klart betagna i den 
svenska gästvänligheten och välkomnandet. De drar glatt igång 
ett extra nummer medan de ropar:

– Du er en fantastisk publikum, vi elsker Ullared og Sverige. 
Plötsligt kommer det fram en kille och knackar fotografen 

Malin på axeln. Han ler stort och vill dansa när Lasse Stefanz 
startar sitt andra pass. 

Eftersom vi under kvällen fått lära oss att man inte får säga 
nej när man bli uppbjuden, är det bara att snällt tacka ja och 
inse att just den här dansen inte blir förevigad på något min-
neskort, eftersom fotografen Malin just svävat ut på dansgolvet 
till tonerna av De sista ljuva åren ... 

Det gäller att våga, att vara glad och att 
liksom utstråla harmoni när man bjuder upp, 
tipsar Jonathan, Johan och Elias.

Bugg, foxtrot och allt däremellan.



21 ULLA 20 ULLA 21 ULLA Rasta Ullared mitt emot GeKås utgång    Öl & vin-rättigheter    Tel  0346-30 720    www.rasta.se

Rasta: Brålanda, Grums, Götene, 
Håby, Kalmar och Markaryd

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

Ta
m

ed maten hem
!Take

Away

ULLAREDULLARED
Frukostbuffé

79:-
med småvarmt och bacon

Barnbuffé 45:-
Serveras: Alla dagar kl. 8 –10

Mars till December

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 HAGSTA
E4 20 TÖNNEBRO
E4 21 MARKARYD
E4 22 KLEVSHULT

23 ULLARED
E22 24 KALMAR

Vi erbjuder: RESTAURANG  GATUKÖK  CAFÉ  BUTiK

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

öppnar i maj

Rasta ULLA MARS 215x278 -17.indd   1 2017-03-14   11:56
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SHOPPA, SPORTA, LEK

Barnens första, spännande campingsemester eller helg-
mys för hela kompisgänget i rymlig stuga? I Ullared hittar 
du upplevelser och boenden som passar både ung och 
gammal, och den sportiga såväl som proffsshopparen. 

Text LOTTE IVARSON SANDÉN   

Ladda för  
semester i byn!

SÄKRA DITT BOENDE  
I SOMMAR, BOKA  

DIREKT PÅ: 
WWW.GEKAS.SE

Boka nu !

Det finns massor att 
göra i Ullared när man 
har shoppat klart!
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Man behöver inte ha 
tråkigt en sekund 
om man semestrar 
i Ullared. Åtmins-

tone inte om man gillar att bada i 
sjön eller i en uppvärmd tunna. Att 
grilla eller avnjuta en god trerätters 
cateringmiddag. Kanske klättra i träd i äventyrsparken Upzone, 
spela äventyrsgolf, ta en promenad runt Musasjö eller helt 
enkelt umgås med sin familj och sina vänner? 

De allra flesta som kommer hit lockas förstås av möjligheten 
att shoppa smart i det stora varuhuset. Men Ullared växer även 
som upplevelseort, och snart öppnar ännu fler attraktioner.

– Vi har märkt att det saknas en bra lekpark för de små 
barnen, 0–8 år, så det är på gång, berättar Johanna Olesen, 
platschef på Gekåsbyn. 

Midsommarfirandet i Gekåsbyn är numera en tradition och 
antalet dans- och leksugna har dubblerats för varje år sedan 
starten för fyra år sedan. Om prognosen för i år stämmer så 
kommer tusentals firare att samlas för att klä stången, lyssna 
på livemusik och ta sig en svängom. 

Johanna tipsar också om ett 
event som helt säkert kommer 
att locka många träningssugna 
hit: Sabina Dufberg, känd bland 
annat som tränare i Biggest loser 
på TV4, kommer till Ullared för 
att coacha, hålla träningspass och 

ge råd för en hållbar livsstil.
– Håll utkik på www.gekas.se för att inte missa allt som 

händer här i sommar!
98 procent av dem som besöker Ullared och stannar över 

natten har varit här tidigare – det är en siffra som skvallrar 
om attraktionskraften i Ullaredsupplevelsen. Hit kommer 
man året om och boendet har hög beläggning vinter som 
sommar. Campingen och stugorna har flest gäster men allt 
fler upptäcker det bekväma med att bo på Hotellet alldeles 
intill varuhusets entré. 

Johannas tips till den som hittills missat Ullared och kom-
mer hit för första gången är: Ta med dig bekväma skor! 

– Shoppingen är ju alltid i centrum här, men det är inte 
alla som tänker på att det är mååånga kilometer att gå inne i 
varuhuset. Då gäller det att ha något skönt på fötterna.

SOMMARENS EVENT 
Midsommarfirande, 

Dansbandsfestival – eller 
träning? Sabina Dufberg 

besöker Ullared i sommar, 
missa inte chansen att bli 
topptränad! Håll utkik på 
www.gekas.se efter event 

som passar dig.

I Campingbutiken kan 
du beställa trerätters-
middag att ta med till 
stugan eller husbilen.

Midsommarfirandet lockar många.

Bo i husvagn, stuga eller på hotell. Här kan du bada även om vädret är svalare …

Äventyrsgolf kan hela familjen spela.
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Skandinavisk 
sommar

Ladda inför sommaren och låt dig inspireras av 
våra nya vår- och sommarkläder. På både dam– 
och  herravdelningen finns nu snygga och sköna 

 sommarkläder som passar perfekt för soliga dagar. 
Uppdatera garderoben och gör dig redo att njuta! 

Foto KRISTIN LAGERQVIST  Text EMMA BOGREN  Hår och makeup PAMELA HANNÉ Modeller ELLA N och ANTON A FRÅN LIND MODELS
SKOR FRÅN SKOBOO. STORT TACK TILL FALKENBERG STRANDBAD!

FÖR VARMA DAGAR

24 ULLA 
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Vita shorts eller 
uppkavlade ljusa 

byxor med en 
överdel i färg är 
fint på sommar-

månaderna. Hitta 
dina favoriter!

Mönstrat är 
 trendigt i år!
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Sommarkvällen på 
 stranden, fest eller en 
 runda i stan – det finns 
många tillfällen då en 
klänning är ett perfekt 
sommarplagg.  Detsamma 
gäller ett par byxor med 
zipdetaljer som fungerar i 
alla lägen. 

En kortärmad skjorta 
blir snyggt till  
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Senaste nytt är denna 
marinrandiga jumpsuit 

som passar perfekt 
till både stranden och 
festen. Den är förutom 

snygg också väldigt 
bekväm. Matcha 

gärna med ett par 
klackar i brun nyans 

som pricken över i.

Skydda dig mot  
solen i en solhatt!
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Blåa jeans är en 
 klassiker som passar 
riktigt bra på våren 
och sommaren. 
 Kombinera det med 
en ljus överdel och  
du får en härligt  
somrig look. 

Singoallatoppar  
är tillbaka i vår  

och sommar
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Mönstrat är riktigt hett i vår, inte minst för 
killarna. På herravdelningen hittar du tröjor 
med massor av roliga och glada mönster. 

På soliga dagar 
är det snyggt med 

 färgglatt på benen!
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BAKOM KULISSERNA

Det är vad Nina, Linda och Conny  
jobbar med, och de stortrivs.  

Möt tre av vardagshjältarna i Ullared!
Text CECILIA HAHNE HILGERS  Foto PETER WESTRUP

Friskvård,  
kundservice  

& nya glasögon

1. Ät och sov ordentligt. Det gör 
kroppen motståndskraftig mot 
sjukdomar.
2. Träna regelbundet. Då blir 
du både piggare, starkare och 
gladare.
3. Lev ett lyckligt liv. Se till att bli 
huvudperson i ditt eget liv!

3 TIPS FÖR EN  
FRISKARE VARDAG

Nina Carlsson, 41 år, friskvårdsansvarig på Gekås sedan 2001.  
Håller i allt som har med hälsan att göra – från spinningpass till kostfrågor.

Hur hamnade du här?
– Jag började på Gekås 

redan 1995, då på Herravdel-
ningen. Efter två år bestämde 
jag mig för att plugga vidare, 
det blev idrottsledarlinjen och 
idrottspsykologi. När Boris 
Lennerhov kom som ny vd 
2000 kontaktade jag honom 
och berättade om mina tankar 
att satsa mer på friskvård och 
hälsa. Och på den vägen är det!

Vad innebär det att vara 
friskvårdsansvarig?

– Min kollega Sandra och 
jag tar hand om friskvårdssats-
ningar för 1 800 anställda. Jag 
håller i snitt fyra träningspass i 
veckan, från spinning till hög-
intensiv träning. Vi arbetar för 
fler kostmedvetna alternativ i 
personalrestaurangen och har 
hand om ergonomi och arbets-
miljöfrågor. 

Tips mot arbetsskador?
– Arbetsrotation, det vill 

säga att växla arbetsuppgifter 
då och då. Dessutom är det 
viktigt att rusta kroppen för 
det jobb man har, genom till 
exempel träning.
Vad är bäst med ditt jobb?

– Variationen! Från att leda 
ett spinningpass till att ha ett 
möte med vår koncern-vd om 
hälsosatsningar. 
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Hur snabba är ni egentligen?
– Vi är snabbast i Skandina-

vien. Min kollega Magnus och 
jag startade Glasögonfabriken 
2006 och än så länge är vi en-
samma om vårt koncept, men 
detta är framtiden.
Hur kan det gå så snabbt?!

– Vi har ett avancerat mini-
labb som gör allt från att slipa 
till att härda och putsa glasögo-
nen. Även om det är maskiner-
na som sköter processen krävs 
det mycket kunskap för att kun-
na hantera tekniken rätt. Jag är 
i princip född i optikbranschen. 
Våra maskiner här är samma 
som hos de stora sliperierna, det 
enda som skiljer är volymen.
Hur gör jag om jag som kund?

– Boka en tid för synunder-
sökning hos oss på nätet ett par 

veckor innan du åker till Ullared. 
När du kommer till butiken tittar 
du på bågarna, väljer ut vilka du 
gillar och gör din undersökning. 
Några timmar senare är glas-
ögonen klara. Har du inte tid att 
hämta ut glasögonen så skickar 
vi dem på posten.
Vilka varumärken har ni?

– Guess, Diesel, Fendi, 
 Morris of Sweden, Superdry, 
Cat och O’Neill, bland an-
nat. I nya butiken i Gallerian 
kommer vi ha 5 000 bågar i 
sortimentet. Hos oss har du råd 
att handla allt du behöver! Vårt 
motto är att alla ska ha råd att 
byta glasögon, ofta. Glasögo-
nen borde vara mer som en 
accessoar. Man köper ju nya 
kläder, varför inte ett par nya 
bågar också?

3 TIPS NÄR DU VÄLJER GLASÖGON
1. Variera mera! Välj ett par bågar till fest, ett par till vardag och 
ett par solglasögon. 2. Har du haft bruna plastbågar i alla år är 
det kanske dags att prova något nytt. Det ska märkas när du 
byter glasögon. 3. Se även till att glasögonen sitter skönt.

Hur ser en vanlig arbetsdag ut?
– Det är otroligt omväxlande. 

Från att ta emot reklamatio-
ner och returer i varubyte till 
att svara på frågor om vårt 
shopping kort i kundtjänst. 
Att hjälpa till med utrop och 
förberedelser när artister ska 
uppträda i butiken eller bara ge 
ett glas vatten till en kund som 
behöver ta sin medicin. Det är 
väldigt mycket som kan hända 
under en dag och det är ett in-
tensivt tempo. Kundens mående 
är viktigast, vi hjälper till så gott 
vi kan med allt vi kan. 
Hur kan du vara så positiv?!

– Tack vare kundkontakten! 
Det är så roligt att träffa alla 
människor. Alla är naturligtvis 
inte glada, men det är också en 

utmaning att kunna ”vända” 

en missnöjd kund. Lyckas jag 
med det har jag verkligen gjort 
mitt jobb!
Det vanligaste problemet?

– Förväxlade vagnar! 
Är det något som berört dig 
lite extra?

– Ja, det händer ju rätt ofta att 
barn kommer ifrån sina föräld-
rar inne i varuhuset. Jag minns 
speciellt en gång när det var lite 
extra dramatiskt. Det var en 
tvååring som hade kommit bort 
från sin mamma. Vi ropade ut 
efterlysning i butiken, vakterna 
letade och många engagerade sig 
i sökandet. Mamman stod och 
grät bredvid mig. Och sedan, 
när barnet kom tillbaka och de 
kramade om varandra … Jag får 
tårar i ögonen bara jag tänker 
på det nu! Det var fantastiskt. 

Våra 
hjältar på 

Gekås
3 TIPS TILL DIG SOM BESÖKER GEKÅS
1. Ta kort på kundvagnen! Under högsäsong förväxlas 
10–15 vagnar om dagen. 2. Använd en varuhuskarta för att 
inte missa något. 3. I varubyte och kundtjänst har vi gratis 
kundvagnspolletter. 

Conny Kock, 42 år, verksamhetsansvarig på Glasögon
fabriken, där Gekås nyligen gått in som majoritetsägare. 
Där får du synundersökning till frukost och färdiga 
glasögon till lunch. I maj flyttar de in i Gallerian. 

Linda Johansson, 37 år, jobbar på kundserviceavdel
ningen sedan tre år tillbaka. Hos henne står kunden 
alltid i fokus – även under högsäsong då hon träffar  
300 stycken om dagen. 
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4 skivor ryggbiff, ca 600 g

Chimichurri:
1 ½ dl hackad färsk persilja

½ röd chili
2 vitlöksklyftor
1 ½ dl olivolja

½ citron
Salt

Peppar

Tillbehör:
Kvisttomater

GÖR SÅ HÄR
Gnid in ryggbiffen med olivolja, salt 

och  peppar. Grilla den på båda sidorna 
i några  minuter. Lägg över på ett  

fat och täck med folie.
Blanda ihop chimichurrin. Häll olivolja 

i en skål. Tillsätt finhackad persilja, 
pressad vitlök, citronsaft och hackad 

chili. Tänk på att ta bort fröna ur chilin 
om du vill ha en mildare hetta. Smaka 

av med salt och peppar. 
Skiva köttet och lägg upp på en 

 skärbräda.  Servera chimichurrin 
 bredvid eller ovanpå köttet. 

RYGGBIFF MED CHIMICHURRI 

Chimichurri är en kryddstark 
sås som har sitt ursprung i 
Argentina och Uruguay

Nya favoriter
på grillen

Dags att ta fram grillen och samla vännerna! Vi ger dig 
enklaste recepten för en god middag. Grilla  grönsaker 

och gör en matig sallad till köttet. Även vegetariska 
 alternativ passar perfekt på grillen. Varm kärnfrukt  

med vit chokladkräm blir den perfekta avslutningen.
Recept och foto DIANA DONTSOVA (@DIADONNA)

KÖTT, VEGO OCH DESSERT
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4 nektariner

Vit chokladkräm:
100 g vit choklad

3 msk grädde
1 ¾ dl tjock yoghurt

1 tsk vaniljsocker
Topping:
Honung

Rivet limeskal

GÖR SÅ HÄR
Börja med den vita chokladkrämen. Dela chokladen i mindre 
bitar. Värm grädde i en kastrull. Flytta kastrullen från plattan 

och lägg i chokladen. Rör om tills chokladen har smält.  
(Ställ kastrullen på plattan i omgångar om det behövs.)  

Blanda  yoghurt och smält choklad i en skål. Tillsätt  
vaniljsocker och vispa till en slät kräm. Ställ i kylen i ca  

30 minuter. Dela och kärna ur nektarinerna. Grilla båda 
 sidorna tills nektarinerna blir mjuka. Lägg över på ett fat  

och ringla över lite honung. Toppa varje halva med vit  
chokladkräm och rivet limeskal. Servera! 

GRILLADE NEKTARINER  
MED VIT CHOKLADKRÄM 

4 port

2 auberginer

Tomat- och fetasallad:
Ca 350 g körsbärstomater

1 liten lök
150 g fetaost
2 msk olivolja 

2 tsk rödvinsvinäger
Salt

Peppar
Basilika

En näve svarta oliver

GÖR SÅ HÄR
Skär auberginen i skivor, knappt 1 cm tjocka.  

Pensla båda sidorna med olivolja. Grilla i några minuter  
på varje sida, tills skivorna börjar bli mjuka. 

Gör salladen i en bunke. Blanda tomathalvor, skivad lök  
och smulad feta. Häll i olivolja, vinäger, salt och peppar. 

Lägg upp aubergineskivor och toppa med  
tomatsallad, svarta oliver och basilika. 

AUBERGINE MED  
TOMAT OCH FETASALLAD

4 port 

Grillad aubergine är 
gott som vegetariskt 

alternativ
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DIN EGEN OAS

Inred utomhus!
Allt mer tid kommer att spenderas utomhus nu 

när  sommaren börjar närma sig. Passa på att skapa 
en hemtrevlig miljö i trädgården eller på balkongen 

med hjälp av nya dekorationer. 
Foto TOM BENGTSSON Text EMMA BOGREN

Dessa solcellslampor i 
fågelform är fina både på 

dagen som dekoration, och 
på natten som upplysning. 

Satsa på en rund sol
cellslampa i orange som 
ger ett mysigt sken när 

mörkret börjar lägga sig.  

Mattor ombonar ditt hem och gör det 
mysigare såväl inne som ute. När vårens 

första strålar värmer kan det vara skönt att 
sätta fötterna på en balkongmatta. 

En avskärmare kan hjälpa dig 
att få lite mer lugn och ro från 

närboende grannar.   

Ta det lugnt en stund 
och njut när denna 
klassiska vindspel i trä 
spelar i vinden. Denna pall i bambu 

kan både pryda fint på 
uteplatsen till vardags 
och plockas fram om det 
kommer extra gäster.  

Trädgårds
dekoration i form 
av en fjäril som 
fästs i marken.  
Perfekt för att liva 
upp i rabatten.  

En blomsterbänk i 
bambu är inte bara 

trendigt utan får även 
dina fina vårblommor 
att framhävas extra 

mycket.
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Satsa på roliga eller 
informativa skyltar i din 
trädgård. Finns i flera 

varianter. 
Dekorera i trädgården  

med myror i metall.

Att  dekorera 
ute kan göra 
lika stor 
skillnad som 
inne. Med en 
betongtavla 
kan du liva 
upp dina 
trista väggar 
utomhus.  

 Skapa ett fint 
ljussken med denna 
flätade solcellslampa 
i mörkbrunt. 

En vacker ampel med 
 blommor i slår det mesta. Byt 

ut blommorna efter säsong så 
kan du njuta länge.  

Att ha rätt belysning ute är  viktigt 
för att få det riktigt mysigt. Med 
dessa färgglada runda lampor  

får du rätt känsla och ett  
behagligt ljussken!

Gör det mysigt bland 
utemöblerna med 
dessa mönstrade 
 kuddar. Välj mellan 
flera fina färger! 

En metalltavla med vackra mönster 
passar fint på dina väggar utomhus. 

På hemtextilavdelningen 
hittar du avtorkningsbara 
dukar. Perfekta för fika 
utomhus!

En härlig dekoration med en 
fågel i bur som passar på din 

vägg utomhus. 

Att fylla träd-
gården med 
blommor är ett 
riktigt vårteck-
en. Med denna 
blomsterhylla 
kommer väx-
terna verkligen 
till sin rätt. 

Ge trädgården en utom-
landskänsla med en staty av 
Buddha. Ett passande inslag 

oavsett var den placeras. 

Låt Buddha 
skapa både 
ro och glädje i 
dina uterum

Trendigt 
med runda 

lampor!



Andra paret får 

du för halva priset!

50% på det 
billigaste paret

Enkelslipade glasögon

från 395:–

Progressiva glasögon

från 995:–

För tidbokning och information: www.glasogonfabriken.se eller tel. 0346–300 95  |  Drop-in i mån av plats
Öppettider: Vardagar 09–19  |  Lördagar 09–17  |  Söndagar 11–17

Besöksadress: Danska vägen 10, 311 60 Ullared

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

I maj är det premiär för 

Sveriges största optikbutik!
GLASÖGONFABRIKEN HITTAR DU I GALLERIAN MITT EMOT GEKÅS  |  750 KVM BUTIK  |  5 000 BÅGAR I LAGER



För mer information besök www.NIVEA.se 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!

SKYDDAR 

DINA KLÄDER

 MOT

 GULA 
FLÄCKAR

 FRÅN SOLCREME*

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.

*tvättar lättare bort fl äckar på kläder orsakade av solcreme jämfört med tidigare formula
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Från en februarigrå vardag i Ullared till en främman-
de plats på andra sidan jordklotet. Zeljko Siric, som 
jobbar på Gekåsbyn, tillsammans med  Maria Edlin 
och Therese Nilsen, som arbetar på varuhusets Till 

hemmet- respektive Kosmetikavdelning, hade anmält intresse för 
att bli ambassadörer för SOS Barnbyar och resa till ett av världens 
fattigaste länder. Pernilla Johansson är CRS-ansvarig på Gekås och 
har besökt Bangladesh tidigare – hon fungerade som reseledare.
Vad tänkte ni när ni blev utvalda till ambassadörer?

– Det kändes helt fantastiskt och underbart, snudd på overkligt, 

säger Maria. Kollegan Therese håller med och Zeljko lägger till att 
det ändå var en del att fundera över innan resan, som säkerhets-
läget i landet till exempel.
Vad hade ni för förväntningar?

– Fattigdom, och det stämde till stor del. Men det var en över-
raskning att komma till SOS barnbyar, att se hur bra de har det där, 
hur fint och rent det är, säger Zeljko.

Maria berättar att hon hoppades få skratta lika mycket som hon 
skulle gråta:

– Det kan jag nu i efterhand säga att jag är så tacksam för att det 

En resa för livet
I februari i år reste fyra Gekås-medarbetare till  

Bangladesh, för att hälsa på i några av SOS barnbyar. 
Nu är de hemma igen och har som uppgift att sprida 

kunskap om hur vi alla kan hjälpa till.
Berättat för: LOTTE IVARSON SANDÉN

Barnen var otroligt kärleksfulla och nyfikna. De frågade massor av saker och ville ta selfies med besökarna från Sverige. Zeljko syns längst bak.
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förverkligades. Det går inte att föreställa sig innan 
man faktiskt varit där! Det är den bästa resa jag 
någonsin gjort!

Thereses mål var att se hur barnen hade det i de 
SOS barnbyar som Gekås är med och stöttar. 

– Det var inte som jag trodde, det var bättre! 
Barnen hade en ”mamma” som tog hand om dem, 
och dessa mammor var helt otroliga med stort hjärta för alla sina 
barn, säger Therese.
Varför är samarbetet med SOS Barnbyar så viktigt?

– Det är skillnaden mellan liv och död för många barn i  världen 
och nu har vi med egna ögon fått se att pengarna vi skänker 
faktiskt når dit de ska. Det finns miljoner barn som inte har någon 
familj, ingen som torkar tårar, hjälper till med läxor. Eller läser en 
godnattsaga och säger ”jag älskar dig”, säger Maria. 

Budskapet som SOS Barnbyar har är att inga barn ska behöva 
vara ensamma. SOS-konceptet är också ett sätt att hjälpa till att 
bygga upp ett land i längden, det är inga kortsiktiga punktinsatser. 
De barn som har turen att få växa upp i en SOS barnby får chans 
till ett helt annat liv än det som de lämnat bakom sig. De får en 
mamma och syskon och ett litet samhälle där de kan växa upp i 
trygghet och få en utbildning.

– Barn som växer upp i en av barnbyarna får en 
bra utbildning, där finns många yrkesutbildningar. 
Barnen får också ett bra nätverk och goda kontak-
ter, till exempel så ringer rektorn runt och försöker 
hitta jobb åt sina elever, berättar Zeljko.

– Jag berättar för alla jag känner vilken insats 
man gör genom att bli fadder, säger Therese.  

Har ni något extra speciellt minne?
– Jag fick träffa mitt fadderbarn som bor i barnbyn i Bogra. Det var 

en otroligt känslosam upplevelse, berättar Pernilla, som också är glad 
över att ha lärt känna de andra i gruppen. 

Alla är överens om att en sak de fått med sig hem är tacksamhet 
över hur bra vi har det hemma i Sverige. Och att man ska sluta 
klaga över småsaker! De stora skillnaderna i möjligheter som våra 
resenärer fått nya insikter om har varit känslomässigt omvälvan-
de. Samtidigt känner de stort hopp inför att man faktiskt kan göra 
något. Nu återstår uppdraget att sprida information och få andra 
här hemma att också hjälpa till. Till exempel genom att berätta och 
visa bilder från resan både på jobbet och i skolor.

På frågan om de kan tänka sig att resa tillbaka är svaret tveklöst 
”ABSOLUT!” från samtliga ambassadörer:

– Det var den bästa resan någonsin!

SOS BARNBYAR & GEKÅS
Genom samarbetet med SOS 
Barnbyar stöder Gekås ett socialt 
utvecklingsprojekt i Bogra, 
Bangladesh.

– Vi valde att förlägga hjälpen 
just dit eftersom vi har betydande 
affärsrelationer med regionen, 
vilket ger dem möjlighet till 
självförsörjning, berättar Pernilla 
Johansson, CSR-ansvarig på 
Gekås. Med vårt bidrag får barnen 
gå i skolan och deras föräldrar 
yrkesutbildning.

Samarbete med SOS Barnbyar 
innebär i praktiken att Gekås 
skänker pengar, som går till en 
grundskola, ett socialt center och 
även yrkesutbildning för vuxna.

I vintras hade alla på Gekås 
möjlighet att anmäla intresse för 
att bli SOS-ambassadörer. Therese, 
Maria och Zeljko valdes ut.

Utbildning är det mest effektiva sättet att stärka ett land. Utbildar man 
barnen så kan de själva sedan ta sig ur fattigdom, säger Therese.

Det var överraskande fint i de två SOS barnbyar som besöktes, tyckte alla 
deltagare. En kontrast till det annars mycket fattiga landet.

Marias finaste minnen är alla underbara människor.
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RABATT

Isaberg har allt för aktiv fritid i naturskön miljö. Vandra, 
paddla eller hälsa på i vår älgpark. Höj pulsen med ett  
pass i våra mountainbikeleder. Eller få maxpuls direkt i  
vår höghöjdsbana eller i nya Segway Adventure.  
För golfaren finns en 36-håls golfbana som närmsta 
granne. Och när mörkret faller efter en aktiv dag har  
du vår fina camping och 73 stugor att vila ut i - bara 
en timmes resväg från Ullared.

Äventyrliga paketboenden!
Läs med på www.isaberg.com

Välkommen till 
Äventyrsberget

Nyhet!

www.isaberg.com
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Det är mycket som gör våra produkter unika. Design med känsla för funktion och detaljer. Medicinsk 
forskning och teknisk innovation. Noggrant utvalda material och rigorös kvalitetskontroll. Med utgångs- 
punkten att alltid uppfylla de högsta förväntningar och krav som du som förälder kan ha. Allt för att ge din  
bebis den bästa starten i livet!

MAM – allt för den bästa starten i livet

 °Alla produkter från MAM är tillverkade av material fria från BPA och BPS.

MAM manuell
bröstpump
Enkel och bekväm!

ÖvrigtNappar

Pumpa

direkt i unika

  MAM Easy Start™ 

Anti-Colic-

flaskan!

Upptäck vårt breda sortiment hos Gekås!

Flaskor och muggar

MAM_0211_annnons_gekås.indd   1 2017-03-10   11:27

Isaberg har allt för aktiv fritid i naturskön miljö. Vandra, 
paddla eller hälsa på i vår älgpark. Höj pulsen med ett  
pass i våra mountainbikeleder. Eller få maxpuls direkt i  
vår höghöjdsbana eller i nya Segway Adventure.  
För golfaren finns en 36-håls golfbana som närmsta 
granne. Och när mörkret faller efter en aktiv dag har  
du vår fina camping och 73 stugor att vila ut i - bara 
en timmes resväg från Ullared.

Äventyrliga paketboenden!
Läs med på www.isaberg.com

Välkommen till 
Äventyrsberget

Nyhet!

www.isaberg.com



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 inkl. vattenland
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

HC_Ulla_2017_215x139.indd   1 2017-02-21   14:55
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Andréas FermLang, 34 år, 
från Hästveda.  
OlaConnys limpa eller 
Morgans grillchips – vad 
väljer du?

– Surdegsbrödet låter gott. 
Dessutom är jag ingen frekvent 
chipsätare.
Vilket är ditt bästa Gekåsköp?

– En skäggtrimmer! Men det 
var ett tag sedan, nuförtiden får 
skägget växa fritt ...

Adelina Adanalic, 25 år, med 
sonen Leo, 3,5 månad, och 
kompisen Casandra Brunce
vic, 26 år, med sonen Aden, 6 
månader, alla från Halmstad.
Vad står på inköpslistan?

– Leksaker, sköljmedel och 
gosedjur. Vi är föräldralediga så 
vi tar det lugnt och anpassar vårt 
schema efter barnen, men en 
fika måste vi förstås hinna med!

Åke Ernstson, 67 år, hustrun 
IngMarie, 64 år, och sonen 
Andreas, 42 år, från Örsås.
Hur många gånger har ni 
besökt Gekås?

– Minst 30! Här finns allt och 
så är det billigt också! Idag har 
vi handlat torrschampo, disk-
medel och snus. På sommaren 
köper vi grillkorv och prinskorv. 
Men mest åker vi hit för Andre-
as skull, han tycker det är roligt 
att titta på folk och att fika.

Veronica Nilsson, 26 år, från 
Vetlanda.
Vad har du i magen?!

– En pojke! Han föds i 
maj och ska heta Levi. Idag 
förbereder jag inför födseln 
och handlar nappar, bodies, 
blöjhink och nappflaskor. Det 
finns massor av bra saker på 
babyavdelningen. 

Jag har 
fyndat 
fläck

suddare

Mormor Karin Ivander, 71 år, från Norrköping och barnbarnet 
Tilde Sylvander, 9 år, från Stockholm.
Vad är bäst med Gekås?

– Stugan! Vi har bott här en natt och ska bo en kväll till. Det är 
så mysigt att få umgås tillsammans och det är så snyggt och fräscht 
i stugan. Min dotter och mitt andra barnbarn, Tildes storasyster, är 
också med på resan.
Har ni varit här förut?

– Ja, det här är andra året i rad vi besöker Gekås. Förra året 
bodde vi också i stuga, det är toppen!
Vilka fynd är ni mest nöjda med hittills?

– Vi har shoppat smink båda två. Tilde har hittat ett smyckeskrin 
och en selfie-stick och jag har fått tag i fläcksuddare. Det är en svamp 
som tar bort alla fläckar på både väggar och soffor, supereffektiv!

Fo
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Nyfiket

Ditt bästa fynd?
Vi tog en pratstund med några besökare.



Från Varberg är Ullared bara
30 minuter bort

- havet är alldeles intill
Sommaren är snart! Boka nu!

Namnlöst-1   1 2016-12-27   20:00:07

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 fullt sortiment avWeber   tillbehör och grillar.

Besök vår shop-i-shopen

O
nkel

Flytta till  
Falkenbergs 
kommun?

falkenbergssparbank.se          0346-550 00

Bank & Försäkring

Välkommen till oss vi är en sparbank 
och den enda banken i världen med 

huvudkontor i Falkenberg!
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OMED-
GÖR-
LIG

DISNEYS
SJÖ-

JUNGFRU

GÖR 
VI TILL 
ROLIG 

HISTORIA

HÄRLIGT 
TIL-

STÅND

UT-
STÄLL-
NING

BOMBI 
BITTS 
VÄN

ROSETT

KAN 
VARA PÅ 

KORV

SES PÅ 
INDISK 

TJEJ

Kryssat

Skicka lösningen till ullakryss@gekas.se eller Ulla, Gekås Ullared, 311 85 Ullared.  
Skriv Kryssat 2/2017 i ämnesraden/på kuvertet. 

Lösningen ska vara oss tillhanda senast 29 maj. Lycka till!

Kryssvinsten i detta nummer av Ulla är  
Mandelmanns köksbok 

Vinn!
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Ullaredaktionen förbehåller sig rätten att justera texterna för att få plats med fler frågor.

Har du idéer om hur vi ska bli bättre eller klurar du  
på en fråga? Koncern-vd Jan Wallberg svarar.

Vita huset? 
Alltid när jag står i rull-
trappan upp mot Restau-
rangen på övre plan, så har 
jag lagt märke till det söta 
lilla vita huset som man ser 
då! Vad har det använts till? 
Och är det rivet nu? 
Mvh Frida

Hej Frida! 
Vad roligt att du frågar för 
jag är säker på att du inte är 
den enda som undrat över 
detta vita hus, eller Lönnesjö 
som det kallas. Huset köptes 
av Gekås i samband med 
att vi skulle anlägga vägen 
som går utmed Musasjö. 
Därefter användes det både 
som övernattningsbostad för 
personal och som vilorum för 
busschaufförer. Huset revs 
sedan för att ge plats för nya 
logistiklösningar vid lastinta-
gen bakom varuhuset.

Veganmat? 
Vi är och handlar hos er fle-
ra gånger om året, då äter 
vi gärna vår lunch i Restau-
rangen. Men det finns ingen 
mat till min ena dotter 

som är vegan. 
Vi har 

löst prob lemet genom att 
köpa med oss falafel från 
Salladsbaren som vi sedan 
”smugglat” med oss upp 
till Restaurangen. Det vore 
dock trevligt om det fanns 
någon hel måltid som alter-
nativ till henne.  
Mvh Maria Olofsson

Hejsan Marie! 
Tack för din fråga! Jag har 
dubbelkollat med våra kockar 
och fått positivt besked, det 
finns matalternativ även för 
er som äter vegankost.  
I Restaurangen serverar vi 
röd curry med tsay, Kaffe-
baren erbjuder veganska 
pannkakor med tofuglass 
och sylt, och på Sportbarens 
meny finns vegansk burgare 
med bröd (utan dressing). 
Salladsbaren har som ni vet 
falafel och sallad, och det är 
helt ok att köpa med mat från 
en servering och äta på en 
annan. Hoppas ni får en god 
lunch eller middag nästa gång 
ni är i Ullared!

GekåsLego? 
Jag är en kille på 11 år som 
älskar Lego. Jag undrar 
om det kommer göras Lego 
som föreställer Gekås. T ex 

som lastbilen som 
finns i bygget 

vid Restaurangen. Jag 
älskar att handla på Gekås, 
så det skulle vara kul att ha 
något att bygga som kom-
mer därifrån. 
Hälsningar Henrik Byhlin

Hej Henrik! 
Jag håller med dig, det 
hade varit otroligt kul med 
ett ”limited edition”-Lego 
med Gekås-tema. Jag lovar 
att ta din idé vidare till vår 
inköpare av leksaker. Kanske 
tycker Lego också att det är 
en intressant idé!

Middagstips? 
Jag och min familj är rikti-
ga shoppingfanatiker som 
gärna handlar mycket och 
länge när vi är i Ullared. 
Ofta med övernattning. 
Men när vi kommer ut från 
butiken på kvällen och vill 
äta något annat än snabb-

mat blir det svårt. Vad tyck-
er du själv man ska göra på 
kvällen i Ullared?  
Glada hälsningar Marianne

Hej Marianne! 
Tack för din fråga, den ger 
mig en utmärkt chans att slå 
ett slag för vår egen restau-
rang inne på Hotellet. Här 
kan du äta en god middag och 
umgås med nära och kära i 
en riktigt häftig miljö på den 
inglasade innergården. Vill 
ni hellre ta det lugnt i stugan 
kan jag rekommendera Cam-
pingbutiken som erbjuder 
catering på plats i Gekåsbyn. 
Allt från pizza och plockfat till 
trerättersmiddag finns det att 
beställa. Mer info finns på vår 
hemsida, www.gekas.se. Ut-
över våra egna verksamheter 
finns även en trevlig pubmiljö 
på Harrys och à la carte- 
alternativ på Stantons. 

Fråga 
Jan

Vad vill du veta?

SKICKA DIN FRÅGA:  
fragajan@gekas.se  

eller skicka ett brev till:  
Fråga Jan, Gekås Ullared, 

311 85 Ullared.
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Vi tror på
lokala beslut och
långa relationer.
Välkommen!

Nygatan 37, Falkenberg
0346-629 80
handelsbanken.se/falkenberg

Annons_92x124.indd   1 2016-11-02   17:04:22

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



48 ULLA 48 ULLA 

Shoppingkortet kan du använda för inköp över hela världen, och alla köp du 
gör med kortet ger bonuspoäng. Poängen omvandlas till bonuscheckar som 

du kan använda som betalning på Gekås Ullared. Läs mer på gekas.se 

Shoppingkortet
ger bonus överallt! 

Shoppa nu – betala 
om 90 dagar

Läs mer och ansök om kortet på 
www.gekas.se. Under april får alla 

nya kortkunder 100 kr i bonus.

Kampanj 
i april!

Du som har Shoppingkortet får 
25 procent rabatt på greenfee på 
Ullared Flädje Golfklubb. Du väljer 

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

För mer info och bokning – ring 0346-204 40, maila 
info@fladjegk.se eller surfa in på www.ullaredfladjegk.se

HEJ ALLA GOLFARE!
erbjudande

Shoppingkortet.
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