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boRiS SiDA

PRODUKTION
Stefaco Grape AB

UTGES AV
Gekås Ullared, Box 34
310 60 Ullared
info@gekas.se
Telefon 0346-37 500
www.gekas.se

ANSVARIG UTGIVARE
Boris Lennerhov

CHEFREDAKTÖR
Bodil B Czarnecki  

ART DIRECTOR
Ann Lagerstedt

REDAKTION
Boris Lennerhov,
Monica Klingborg,
Carin Kjellgren, Malin Helde, 
Frida Liljedahl, Katarina 
Larsson, Helena Johanssson,  
Lise Hellström

OMSLAGSFOTO
Marie Hidvi

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

BYTT ADRESS? FLYTTAT?  
UTEBLIVEN TIDNING?  
Meddela Handelsbanken  
Finans kundtjänst  
08-7014667

TRYCKERI
Ruter AB

Eventuell vinstskatt betalas  
av vinnaren. Eftertryck utan 
redaktionens medgivande är  
förbjudet.  
Med reservation för tryckfel.
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N
u är det hänryckningens tid på Gekås Ullared! Ja, så är det 
nästan för vår del, hösten är den tid då vi verkligen har mycket 
att göra, i alla delar av verksamheten. Det är då alla ni som 
besöker oss har störst behov av att införskaffa allt som behövs 
till vardag och till fest under hösten och vintern.

I SverIgeS StörSta leksaksvaruhus kan du frossa i urvalet av leksaker, något 
som blir alldeles extra aktuellt när julen börjar närma sig. På Gekås Ullared 
finns det fullt julsortiment redan i oktober, och visst är det bra att klara av 
de förberedande bestyren i god tid. Inte blir det sämre av våra ständigt låga 
priser på tomtar och ljusstakar och annat som ska till för att få den rätta 
julstämningen.

vIll du ha lIte mer rörelse i ditt liv? Vi har både utrustning och kläder som 
kan hjälpa dig till ett mer aktivt liv. Nu är också tiden för mysiga kvällar i höst-
mörkret, då gäller det att mat, snacks och alla tillbehör finns på plats.

vI vIll ockSå slå ett slag för Ullared-lotten som ger extraordinärt stor vinst-
andel tillbaka till lottköparna. Samtidigt går en stor andel till IOGT-NTO’s 
arbete för att hjälpa utsatta barn som lever i miljöer med alkohol, droger och 
mobbing som en del av vardagen. Bara den saken är skäl nog att köpa lotten, 
vinner du dessutom är ju det en härlig bonus!

PaSSa ockSå På att läsa om våra duktiga blogg-tjejer. Gekås-bloggen är den 
snabbaste informationskanalen varuhuset har, omkring 12 000 läsare kollar 
varje dag in vad de har att visa och berätta på bloggen.

vI Ser fram emot att ses i Sveriges största utflyktsmål - Gekås Ullared. Det 
är här du löser alla vardagens små behov till oöverträffat låga priser. Men 
glöm inte miniräknaren så du kan hålla koll på shoppingbudgeten!
Trevlig läsning och härlig höst!

Boris Lennerhov, VD Gekås Ullared

Högtryckstider!

Ulla  nr 4  |  2011   1    

NR 4 • 2011 | FYNDSMART SHOPPINGGLÄDJE!  

Supershopparna

RUSTAR FÖR 
HÖGTRYCK!
FREDAGS

MYS Julklappstips!LEKSAKS-
FROSSA

NU LANSERAR VI 

Shoppingkortet!



Ulla  nr 4  |  2011   3    

#4/11 Innehåll
4 ulla INfo & fråga BorIS

7 NotISSIda

8 fredagSmYS Avsluta veckan med fredags-  
 mys och tacos i soffan.

13 lekSakSfroSSa Hela nio sidor med  
 presenttips för kalas och julklappar.

23 ProduktNYtt Rykande färska nyheter  
 i varuhuset.

24 BloggeN & WeBBeN Fyndtips på webben 
 – håll dig uppdaterad med Gekås-bloggen!

26 ShoPPINgkortet Shoppa fyndsmart   
 med vårt nya, förbättrade MasterCard.

30 lÄSarerBJudaNde Shoppingresor  
 med DTF travel för dig med Shoppingkortet.

32 klÄder & PrYlar – för ett sportigt och   
 aktivt liv.

38 högtrYck I varhuSet. Goda tips & råd  
 från våra kunder för ett lyckat besök.

44 ullared-lotteN – en god gärning med   
 vinstchans.

46 hemma-SPa. Gör det egna badrummet  
 till spa för en dag.

50 JuleN Är hÄr! Tomtar, ljusstakar och  
 textilier som får dig att känna julstämning.

54 Bakom kulISSerNa. Möt Gekås med-  
 arbetare i varuhusets vardag. i kundernas tjänst.

59 lÄSarSIda

60 deStINatIoN ullared. Om skidåkning i  
 ullaredstrakten.

63 ulla-krYSSet

64 gekåS ullared INfo. Allt du behöver   
 veta om Gekås ullared.

67 varuhuSkarta. Hjälper dig hitta rätt i   
 gångarna i varuhuset.

38

13

32

54
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SHOPPING

BAKOM  KULISSERNA

WEEKEND

SOMMARMODESAFARI
med tjejgänget!

Följ några av människorna som gör  

ditt besök i varuhuset till en upplevelse!

Bunkra upp inför bilsemestern!  Köp 
Ullared-
lotten!

VAD ÄR ULLA?
Tidningen Ulla ges ut fyra till fem gånger per år till alla våra 
kunder med Shoppingkortet. Ulla vill ge er läsare och kunder  
inspiration och visa på den bredd som Gekås sortiment 
erbjuder.

VARFÖR INGA PRISER I TIDNINGEN?
I Ulla skriver vi, i enlighet med Gekås policy, aldrig ut priser på 
varor och produkter. Detta dels av konkurrensskäl, dels för att 
vi vill att besöket i varuhuset ska vara en riktig fyndupplevelse, 
full av överraskningar. Men du kan lita på att det alltid är  
billigt hos oss!

FINNS VARORNA I BUTIK?
Alla produkter som visas i Ulla ska finnas i varuhuset när  
tidningen kommer ut. Men på grund av den höga kundtill-
strömningen kan vi dessvärre aldrig garantera att varje  
enskild vara finns inne. Men om en vara är slut betyder det  
att en annan härlig nyhet har kommit in i stället! 

VILL DU HA ULLA I DIN BREVLÅDA?
Inga problem! Det är bara att bli kortmedlem! Läs mer om 
Shoppingkortet och hur du blir medlem på sidorna 26-29.

ULLA INFO

HEM SIDAN

GEKÅS INFO

Hej Boris!
Något som slår mig när jag tittar 

på programmet Ullared på kanal 5 
just nu är att alla går med sina jackor. 
Varför har ni ingen garderob där de 
kan hänga av sig kläderna mot en 
mindre avgift?
En liten idé bara, Maria i Västerås

Hej Maria,
Tack för ditt tips, den frågan har vi haft 
med på agendan några gånger men 
inte fullföljt.
Ett av huvudproblemen är att ingång 
och utgång inte finns på samma ställe.
Ett annat är volymen som skall hante-
ras, det kräver stora ytor att hjälpa  
5 500 kunder med ytterkläder (så 
många är det inne samtidigt när det är 
fullt). Naturligtvis skall det vara gratis, 
men en betydande kostnad för  
personal och ytor uppstår. Notan 
måste då läggas på priset på varorna 
och det tycker vi inte om.
Därför har det inte blivit något med 
den idén. 

Hei Boris
Kjøpesentere ditt er veldig  bra 

utvalg på div varer, men jeg var der 
tirsdag i forrige uke men da jeg ble 
veldig skuffet at det var ikke vasket. 
Under stativene ute på gulvet var det 
mye lodotter, det er ikke bra.
Hilsen Rune Normann, Norge

Kan ni tänka att så tänkte jag också 
när jag gick en sen eftermiddag innan 
jag skulle börja mitt jobb på Gekås 
Ullared.

Nu vet jag bättre, alla dammråttor 
kommer till under dagen. Det är helt 
enkelt så mycket textilier och män-
niskor i omlopp så det blir dammråt-
tor av mängden och att det känns 
på produkter, provas och hanteras i 
största allmänhet.
Hela varuhuset städas och golven  
tvättas efter stängningsdags varje dag 
och vid midnatt är det skinande rent 
och inte en dammtuss.
Det är det ungefär till lunchtid nästa 
dag då dammråttorna börja dyka upp 
igen. Någon gång kan det förstås ha 
missats i något hörn men det hoppas 
jag inte sker så ofta, vi är rätt noga 
med uppföljning av det.

Hej Boris!
Senast jag var hos er så kom 

jag att tänka på en sak. Vi parkerade 
långt bort, uppe på parkeringshuset. 
Det är i stort sett omöjligt att gå 
tillbaka till bilen med en proppfull 
kundvagn som det alltid blir. Ni har 
ju bra rulltrappor inomhus och  
kanske det går att fixa något liknande 
utomhus?
Vill också passa på att tacka för den 
briljanta iden med ölprovningen. 
När mamma, jag och våra barn 
shoppade så skickade vi iväg pappa 
och mannen på det. Mycket upp-
skattat för oss alla!
Mvh Milla

Du har alldeles rätt i ditt påpekande 
när det gäller att släpa en kundvagn 
hela vägen upp för parkeringen. Det 
hade onekligen varit bättre om lut-
ningen varit tvärtom men naturen 
ligger som den gör.
Vi har även diskuterat det du föreslår 
med band som skulle köra vägen upp.
Vi har inte riktigt kommit i mål, p.g.a. 
ett antal praktiska frågor som vi ännu 
inte löst: Vilka håll behöver det gå på? 
Hur reserverar vi ytan för banden? Vad 
kommer det kosta? Och så vidare.
Tack ändå för att du ger oss ytterligare 
en knuff i frågan.
Vad trevligt att vi lyckades göra resten 
av familjen glad med lite tidsfördriv.

Fråga Boris

?

?

?

Har du något du vill fråga Boris? Mejla till fragaboris@gekas.se 
eller skriv till Fråga Boris, Gekås Ullared, Box 34, 310 60 Ullared

ToppEnbETYG för Ulla av läsarna!
vilket toppenbetyg ulla-tidningen fått i läsarundersökningen som nu är avslutad.  
Hela 92% anser att Ulla är en mycket bra eller ganska bra tidning! 
under sommaren genomförde TNS-SiFO en 
läsarundersökning i ulla nr 2 med hjälp av ett 
frågeformulär som slumpmässigt ibladades 
i såväl den upplaga som gick direkt hem till 
ullared-kortets innehavare, som den upplaga 

som låg i butiken med omnejd.  På frågan 
”vilket helhetsbetyg vill du ge tidningen ulla?” 
svarade 58% ganska bra, och 34% mycket bra. 
Medelvärdet på denna skala som hade fem  
alternativ blev 4,3. Det tycker vi på Gekås ullared 

är helt fantastiskt och vi blir både stolta och 
glada. Mer information från undersökningen 
samt kommentarer, tips och förslag presenterar 
vi i kommande nummer.
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INREDNING
HÖST

SUPER- 
SHOPPARNA

Så förbereder sig
KLÄDER  
FÖR ALLA VÄDER

Print/emb no.1

ARTWORK ON THE PEAK

Print/emb no.2

Print/emb no.4

Print/emb no.5

Print/emb no.6

Necklabel no.1, size 70x90mm

SKIWEAR, MOUNTAINWEAR AND SPORTSWEAR

Necklabel no.2, size 60x50mm

SKIWEAR, MOUNTAINWEAR AND SPORTSWEAR

Necklabel no.3(folded), size 50x25mm

SKIWEAR, MOUNTAINWEAR AND SPORTSWEAR

Necklabel no.4, size: 95x15mm
fold line fold line

SKIWEAR, MOUNTAINWEAR AND SPORTSWEAR

Necklabel no.5, Printed necklabel, 75x55mm

SKIWEAR, MOUNTAINWEAR AND SPORTSWEAR

Print/emb no.3

SKIWEAR, MOUNTAINWEAR AND SPORTSWEAR

Hangtag no.3, size 90x90mm

Hangtag no.1, size 40x90mm

SKIWEAR, MOUNTAINWEAR AND SPORTSWEAR

Hangtag no.2, size 40x90mm

SKIWEAR, MOUNTAINWEAR AND SPORTSWEAR

Sideseam label(Woven) no.1, Size: 50x10mm

Sideseam label(Rubber) no.2, Size: 50x9mm

front cross section view

SOLID WHITE

SOLID BLACK

DK-GREY = Cool grey 11C - 19-3906 TCX

BLUE = Process Blue C - 18-4535 TCX

Hangtag no.4, size 55x130mm, follow scott orignal sample for this hangtag,
This hangtag can have di�rent inserts depending on what garment the hangtag is on.

SKIWEAR, MOUNTAINWEAR
AND SPORTSWEAR
On The Peak produce high quality garments
for people with an active lifestyle. All garments
are designed and testet in sweden.

Lys upp hösten med nya lampor!

HÄST
SPORT
prylar & mode

Allt du behöver till dig och din häst
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ANNONS  ANNONS

BEZZERWIZZERs
nya familjespel kräver
talang, takt och ton!

Årets  vuxenspel 2009:
BEZZERWIZZER Original
5 000 frågor från 15 år

Nyhet 2011:
BEZZERWIZZER+ Familj
2 400 frågor från 8 år

RB E Z Z E R W I Z Z E RB E Z Z E R W I Z Z E R R

S v E R l g E S  S t O R a  F R å g E S p E l

Svara på frågorna, spela på xylofonen, kom ihåg 
berättelserna och gissa de finurliga figurerna!



6    Ulla  nr 4  |  2011



Ulla  nr 4  |  2011   7    

GekåS STARTAR  

mATbUTiK!
Redan idag är livsmedelsförsäljningen stor på Gekås, men den 
kommer förmodligen att öka rejält under 2012. Då kommer det 
finnas en 1 000 m2 stor livsmedelsbutik med välkända varu- 
märken, djupfryst, mejeri, frukt & grönt i varuhuset. Butiken  
kommer att få en egen ingång nära kassorna. Vi hoppas att  
detta ska bidra till att locka våra kunder att besöka oss oftare.

Vinn  
ULLARED-LOTTER!
Du som ulla-läsare har nu chans att 
vinna stort - vi tävlar ut 1000 ullared- 
lotter! ullaredlotten har en special- 
utformad vinstplan där man kan vinna 
från 20 kronor upp till en miljon kronor, 
på vissa vinstnivåer finns också möjlig-
heten att omvandla vinsten till unika  

shoppingupplevelser i ullared. Även nitlotten kan ge stor  
utdelning. varje kvartal lottas ett kilo guld ut bland de som  
registrerat sin nitlott på vår hemsida.

50 TäVLAnDE VinnER 20 LoTTER VAR!  
(personligt inköpsvärde 400 kronor)

för att kunna tävla måste du svara rätt på denna fråga: 
Hela överskottet av lottförsäljningen går till en organisation  
som jobbar mot droger och alkohol. Vad heter organisationen?

vi vill ha ditt svar på ett vykort senast 21 november 2011: 
”vinn ullared-lotter” Gekås ullared, Box 34, 310 60 ullared  
     eller maila in ditt svar på vinn@gekas.se. Glöm inte att ange  
       din adress och ditt telefonnummer. lycka till!

Vilken drömstart vår Restaurang på tredje våningen har 
fått! Över 100 000 luncher serverades i rekordmånaden 
juli, då vi som mest serverade 5000 luncher på en dag. 

vi är fantastiskt glada över den respons vi fått från våra kunder 
– det visar att vår satsning på en egen restaurang var helt rätt.
Restaurangen öppnade i april 2011 och omsatte ca 40 miljo-
ner kronor under första halvåret. Totalt arbetar 120 personer 
med kafé- och restaurangverksamheten i varuhuset.
På menyn finns främst husmanskost, och i god Gekås-anda 
hålls priserna så låga som möjligt, t ex kostar en portion 
köttbullar och potatis 45 kr. Det finns naturligtvis både gluten- 
och laktosfria alternativ, samt vegan- och vegetariska rätter på 
menyn för de som önskar det. Säg till när du beställer, så löser 
vi det. välkomna att besöka oss!
PS. Du vet väl om att vi har en filmhörna mitt i Restaurangen där barnen 
kan vara medan ni vuxna äter klart? Intill Restaurangen finns amningsrum 
och skötrum. Där finns även en modell av Gekås-varuhuset i LEGO.

viSSTe Du ATT GekåS 
SÄljeR 394 387 påsar 
AHlGeNS BilAR/åR?

noTiSSiDAN

feSt eller koNfereNS  
efter NYår?  

Hyr det nybyggda multihuset på campingen 

med 32 bäddar (4 st 8-bäddsstugor med  

gemensamt konferensrum) för 9 900:-/natt.

För mer info kontakta Gekås Ullared Camping & Stugby  

tel. 0346-37501 eller www.gekas.se/camping

KVÄLLs-
ÖPPeT 
TILL 20.00  

på lördagar ända fram till jul

5000 LUnCHER  
serverades  
på En DAG!

shoppa  
på LoVeT!
Höstlovsvecka  44 har vi 

exTraöppeT
måndag-fredag 7-20
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Det är något speciellt med fredagar. Arbetsveckan är slut, familjen är samlad i 
soffan och skön ledighet väntar. Det ska vara enkelt och avslappnat att umgås. 
Allt du behöver för en mysig fredagskväll hittar du i varuhuset. visst är helgen 
som bäst innan den börjat?
Foto Jesper Petersson Text lise hellström

fredagSmYS

Äntligen samlade! Ta på en bekväm mysdress, duka fram en enkel taco-buffé, tänd värmeljus och sjunk ner bland mjuka kuddar och plädar och 
sätt på favoritprogrammet på tv. Lite nypoppade popcorn, läsk och godis blir en god avslutning på kvällen som inleder den efterlängtade helgen.
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fredagSmYS
Tacos är den ultimata fredagsmaten, som både stora och små 
gillar. ingredienser och tillbehör från Santa Maria hittar du på 
Gekås, liksom fina skålar att servera det i. På vår Hemavdelning 
finns stekpanna från Skeppshult, bestick och fina glas. vi har 
också läsk och snacks i alla former. Och du – glöm inte mysfak-
torn! Sköna kuddar och plädar håller dig varm och skön i skenet 
av lampor med behagligt ljus. Trevlig fredagskväll!
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ANNONSANNONS

Prova våra 3 olika 7-pack smaker: Cola, Fruktcocktail & Fredagsmys. 
Varje förpackning ger 1 liter dryck. 

Perfekt så att hela familjen kan hitta sina favoriter!

SodaStream. Originalet - Kvalité sedan 1903.

SodaStream vit Genesis maskin 7-pack smaker: Cola, Fruktcocktail & Fredagsmys
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Märkesvaror 

Marknadsförs i Sverige av Valora Trade Sweden AB
Tel Konsumentkontakt 08-725 14 05 

1   ddni.allU .ndit adisvlah edne̊ats AROLAV 08-06-16   23.15.13

hösten innebär högsäsong i 
hela varuhuset, och framför allt 
på vår leksaksavdelning. Det är 
nu svenska folket vallfärdar till 
oss för att köpa julklappar till 
hela släkten. För att underlätta 
julklappsinköpen till barnen
har vi samlat våra bästa present-
tips på åtta sidor, indelade efter 
olika åldrar. Det här är ett  
axplock av allt som finns på 
leksaksavdelningen. Mycket 
mer finns att upptäcka när du 
kommer hit!

Välkommen till 
vår julklappsverkstad!

Julklappstips

0-12 år

ANNONS ANNONS

ANNONS ANNONS
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julen närmar sig och barnens önskelistor ringlar sig allt längre. Hos oss på Gekås 
ullared hittar du leksaker för små och stora barn – till riktigt fyndsmarta priser.  
Text helena Johansson Foto tom Bengtsson

Leksaksfrossa
– för alla åldrar
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0-2 år
Upptäck & Undersök

Julklappstips!

Babylek
På vår leksaksavdelning finns det en 
massa kul prylar för de minsta, bland 
 annat välgjorda träleksaker från Brio.

Fisher Price
De färgglada leksakerna i Fisher Prices Little 

People-serie är en favorit för de minsta. Du hittar 
många av dem bland våra babyleksaker.

Nyfikenhet är en stark 
drivkraft! världen är stor 
och spännande och  
ligger redo att utforskas. 
Greppvänliga leksaker 
utan små delar uppma-
nar till roliga upptäckts-
färder och äventyr.
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Blixten McQueen
Nu kan småttingarna sparka sig fram 
som blixten på sin egen Cars-bil. Bilen 
har breda, tystgående hjul, ratt med 
tuta och en ljudmodul med motorljud.

Brio
De klassiska träleksakerna från Brio 
har roat barn i många generationer.  
På Gekås har vi ett brett utbud 
av Brioleksaker för de minsta.

Böcker
Bokhyllan på vår leksaksavdelning är välfylld av 
olika sorters pekböcker, som den här Alfons-
boken med spännande flikar att upptäcka.

Lekfullt
Greppvänliga leksaker i glada färger är 
uppskattat av småttingar på lekhumör.

Aktivitetslek
Leksaker som låter, blinkar och visar bilder 

är stimulerande för unga sinnen. Kolla in vårt 
utbud av spännande aktivitetsleksaker!

Ulla  nr 4  |  2011   15    
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Handla mat
Den bästa leksaken för 
fyndsmarta barn är såklart 
vår egen välfyllda kundvagn.

Duplo
På vår leksaksavdelning finns ett 
brett sortiment av Duplo, exempelvis  
denna fina bondgård med till-
hörande traktor och djur.

Skrållan & Lillan
lyckan är en egen docka att ta 
hand om! Både dockorna och 
deras kläder och tillbehör finns 
på vår leksaksavdelning.

3-5 år
Lek & Lär

Julklappstips!

16    Ulla  nr 4  |  2011
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Villa Villekullas värld
Nu kan du skapa dina egna äventyr med Pippi, Tommy, Annika och 
de andra. Hus, figurer och många tillbehör finns hos oss på Gekås.

Fantasin går på högvarv 
och figurer och dockor 
används för att göra den 
till verklighet. Att få göra 
”vuxna” saker som att 
handla och laga mat på 
sitt eget sätt stärker  
barnets självständighet.

Ljuv musik? 
Det är kul att göra ljud! På leksaksavdelningen 
finns instrument för musikintresserade barn. 

Sagostund
För den som gillar 
en lugn stund med 
en spännande bok 
finns det massor att 
välja bland på vår 
leksaksavdelning.

Brio + Disney  = sant
De fina racerbilarna i trä lockar till fartfylld lek.

Pyssel
Släpp loss kreativiteten med Play-doh, 
pärlor och andra skojiga skapa-själv-

leksaker från Leksavdelning.

Kafferep
Bjud vännerna på fika i tjusiga kaffekoppar. På vår leksaksavdelning 
hittar du olika tillbehör som kommer väl till pass när du leker hus.
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6-8 år
Inspirera & Interagera 

Tuff tuff
Träjärnvägen från Brio är minst lika 
uppskattad idag som när den först kom 
ut på marknaden. välj mellan de olika 
delarna och bygg en egen, unik järnväg.

Julklappstips!

Fordon
Motorcyklar, racerbilar och lastbilar 

finns i mängder i varuhuset.

LEGO för alla
På Gekås ullared säljs varje år 300 000 leGO-askar. 
kolla in vårt sortiment, som innehåller allt från DuPlO 
för de minsta till riktigt avancerat leGO för större barn.

Det är kul att spela och 
leka tillsammans med 
kompisarna. Spel som ut-
manar minnet och fantasin 
kan fördriva många tim-
mar. Ofta finns också tåla-
mod och koncentrations-
förmåga att bygga och 
konstruera större saker.
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I en egen värld
Med Barbie, Belville, Playmobil och 

Smurfarna bygger du upp en egen värld 
att leka i. Bara fantasin sätter gränser!

Ta hand om oss
Monchhichi-aporna och ZhuZhu-

hamstrarna är bedårande söta 
och vill gärna bli ompysslade.

Spel
Kolla in vårt breda utbud av 

kul spel för alla åldrar!

Ulla  nr 4  |  2011   19    



20    Ulla  nr 4  |  2011

9-12 år
Skoja & Skapa

Pusseltajm
Pussel i långa banor hittar du på vår lek-
saksavdelning. vi har massor av olika 
motiv i olika svårighetsgrader.

Transformation
Robotar som kan förvandla sig till bilar, 
flygplan och andra tekniska prylar finns i 
många varianter och storlekar hos oss.

Nya kunskaper
Lär dig trolla, baka eller att tillverka 
egna studsbollar. Tillbehören hittar  

du såklart hos oss på Gekås.

Pilligt pyssel och 
snabba spel står högt 
på önskelistan. Hjärnan 
tar snabbt in ny infor-
mation och det tar inte 
lång tid att lära sig hur 
något fungerar eller 
förstå instruktioner på 
egen hand.

Julklappstips!
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Sällskapsspel
kul spel för hela 
familjen finns det 
naturligtvis gott om i 
varuhuset. Både gamla 
goda klassiker och 
spännande nyheter.

Littlest Pet Shop
Samla de små djuren och 
deras tillbehör, i varuhuset  
hittar du massor av littlest 
Pet Shop-figurer.

Bilar
Den som gillar bilar av alla de slag gör rätt 
i att ta en tur till Gekås leksaksavdelning.  
Där finns modellbilar, radiostyrda bilar,  

  LEGO-bilar och mycket annat kul.

Klipp & klistra
Släpp loss kreativiteten med 
färgpennor, scrapbooking-

tillbehör och annat kul pyssel.
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ANNONS ANNONS

Prisexempel
En timmes leverans

Implex (Friform-teknik) fr 1995:-

Progressiva glasögon fr 1495:-

Bifokala glasögon fr 995:-

Enkelslipade glasögon fr 495:-

Synundersökning alltid 0:-

Alla priser är inkl. synundersökning, 

båge, glas och fodral.

Boka tid för kostnadsfri synundersökning 

på vår hemsida glasogonfabriken.se

GÖTEBORG: Kungsgatan 22, vard 10-19, lö 11-16, sö 11-15.  Selma Lagerlöfs Torg, vard: 8-17, lö & sö Stängt
ULLARED: NOVEMBER-JUNI: vard 9-18, lö 9-14, sö Stängt, JULI-OKTOBER: vard 8-18, lö 8-15, sö Stängt

TELEFON TILL BUTIKERNA: 0770-250 400 (VANLIG SAMTALSTAXA)  PÅ NÄTET: glasogonfabriken.se

ANNONS

50%
rabatt!

Gäller vid köp av 2 par glasögon med samma glastyp, behandlingen kan variera. Kunden får 50% rabatt på det billigaste paret.
Erbjudandet gäller året ut (31/12 2011) och kan ej kombineras med andra rabatter eller erbjudanden. 

Andra paret – Halva priset!

Utprovade glasögon på en timme*
Bra priser på bra glas.
* Butiken på Kungsgatan i Göteborg och butiken i Ullared har leverans 
på en timme. Butiken på Selma Lagerlöfs Torg har i dagsläget inte 
någon entimmesleverans.

Alltid 0:- för synundersökning 
(inklusive ögontryckmätning (IOP)

Vid utprovning av glasögon.
Boka tid på glasogonfabriken.se eller via telefon: 0770-250 400.

Från slipning till leverans
Vi är specialister på optik.
Leg. optiker, optiktekniker och kunnig butikspersonal.

Implex (Friform-teknik) fr 

Enkelslipade, ord. pris

fr. 495:-

Progressiva, ord. pris 

fr.1495:-

1995:-

Vårt fi nasteglas



Ulla  nr 4  |  2011   23    

ANNONS ANNONS

Prisexempel
En timmes leverans

Implex (Friform-teknik) fr 1995:-

Progressiva glasögon fr 1495:-

Bifokala glasögon fr 995:-

Enkelslipade glasögon fr 495:-

Synundersökning alltid 0:-

Alla priser är inkl. synundersökning, 

båge, glas och fodral.

Boka tid för kostnadsfri synundersökning 

på vår hemsida glasogonfabriken.se

GÖTEBORG: Kungsgatan 22, vard 10-19, lö 11-16, sö 11-15.  Selma Lagerlöfs Torg, vard: 8-17, lö & sö Stängt
ULLARED: NOVEMBER-JUNI: vard 9-18, lö 9-14, sö Stängt, JULI-OKTOBER: vard 8-18, lö 8-15, sö Stängt

TELEFON TILL BUTIKERNA: 0770-250 400 (VANLIG SAMTALSTAXA)  PÅ NÄTET: glasogonfabriken.se

ANNONS

50%
rabatt!

Gäller vid köp av 2 par glasögon med samma glastyp, behandlingen kan variera. Kunden får 50% rabatt på det billigaste paret.
Erbjudandet gäller året ut (31/12 2011) och kan ej kombineras med andra rabatter eller erbjudanden. 

Andra paret – Halva priset!

Utprovade glasögon på en timme*
Bra priser på bra glas.
* Butiken på Kungsgatan i Göteborg och butiken i Ullared har leverans 
på en timme. Butiken på Selma Lagerlöfs Torg har i dagsläget inte 
någon entimmesleverans.

Alltid 0:- för synundersökning 
(inklusive ögontryckmätning (IOP)

Vid utprovning av glasögon.
Boka tid på glasogonfabriken.se eller via telefon: 0770-250 400.

Från slipning till leverans
Vi är specialister på optik.
Leg. optiker, optiktekniker och kunnig butikspersonal.

Implex (Friform-teknik) fr 

Enkelslipade, ord. pris

fr. 495:-

Progressiva, ord. pris 

fr.1495:-

1995:-

Vårt fi nasteglas

prodUKTnyTT

vINterNS
SmartaSte 

vaNte
Alla som äger en mobiltelefon med touch-
skärm vet hur det är. När termometern visar 
minusgrader och fingrarna blir stela av kyla 
är det inte lätt att knappa på mobilen. Men 
nu finns lösningen på problemet. Med denna 
vante kan du sms:a och ändå hålla värmen. 
det speciella materialet på tumme, 
pekfinger och långfinger fungerar på 
touch-skärmen, och blir en räddning 
för frusna telefonörer i vinter.

för hemma- 
koNdItorN 
På Hemelektronikavdelningen hittar 
du många smarta prylar. Om du snabbt 
och enkelt vill göra mini-cupcakes 
så har vi hushållsapparaten för dig. 
häll smeten i formarna, och på 
bara  några minuter har du sex 
 mumsiga muffins att njuta 
av. Non-stick-materialet gör 
att du lätt får loss dina 
bakverk, och gör 
dessutom cupcake-
makern smidig 
att  rengöra.

SÄker BIlåkNINg med 

fISher PrIce 
Nu kan du hitta bilbarnstolar från välkända 
fisher Price på vår babyavdelning. De allra 
minsta sitter bakåtvända i stolen för barn 
som väger 0-13 kg. Den större modellen för 
15-36 kilo monteras framåtvänd, och kan även 
användas som bälteskudde när rygg delen tas 
bort. Dessutom har vi en bälteskudde för äldre 
barn. På babyavdelningen hittar du även speg-
lar, prylfickor och kul leksaker för  bilfärden.

fIxa fINaSte 
frISYreN
en nyhet på vår kosmetik-
avdelning är löshår från gunry. 
Löshåret är gjort av syntetfiber och 
är enkelt att använda. Med hjälp av 
smidiga klämmor  fäster du löshåret 
i ditt eget hår för att skapa volym. 
Vi har även clip-in hästsvansar att 
skapa coola håruppsättningar med.

Text helena Johansson  Foto tom Bengtsson
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”Med tanke på hur fort  
varorna går åt så är ju  
bloggen det snabbaste  
och mest aktuella sättet  

att se sortimentet.”
KaTarIna Larsson och heLena johansson

BeSÖk vARuHuSeT vARje DAG  
– ViA bLoGGEn

GekåS BlOGG - eTT DiGiTAlT SkYlTFÖNSTeR

vill du ha bättre koll på sortimentet inför din  
shoppingresa, ska du besöka Gekås blogg på  
webben innan du åker. Här delar bloggansvariga 
Helena och katarina varje dag med sig av fyndtips 
och bilder från butiken – och shoppingsugna  
besökare deltar i diskussionerna.
Text Sofia eriksson  Foto Jesper Peterson

tisdagen den 13 september 2011

åkpåsar
Många har frågat efter åkpåsar för barnvagnar den senaste tiden. 

På vår babyavdelning finns tre modeller att välja bland.

tisdagen den 13 september 2011

kofta
Den här söta koftan med puffärmar finns i ljust beige och grått, i 

storlek s-xl. Spana in den på vår damavdelning!

finns i butik just nu - kanske inte imorgon!

finns i butik just nu - kanske inte imorgon!

Finns även i svart, rosa och mullvadsbrun.

Ù

varje dag bloggar 
Helena och Katarina 
om produktnyheter 
och fynd och svarar på 

besökarnas frågor på nätet: Vad 
har ni för Bamse-sortiment? När 
kommer julsakerna? Har ni mys-
overaller? Gekås-bloggen har blivit 
som ett digitalt skyltfönster för 
de kunder som besöker webben 
inför sitt besök i Ullared.

– Bloggen är ett av de få ställen  
där kunderna kan se vilka 
produkter som faktiskt finns i 
varuhuset, säger Helena. Många 
går in precis innan de ska åka 
hit, kollar igenom bloggen och 
skriver sedan ned det de gillar på 
inköpslistan.
– Med tanke på hur fort varorna  
går åt så är ju bloggen det 
snabbaste  och mest aktuella 
sättet att se sortimentet, säger 
Katarina.
Bloggen har funnits i snart två 
och ett halvt år. Innan jobbade 
både Katarina och Helena i 
 kassan och var flitiga blogg-
läsare på fritiden.  
– Det finns ju modebloggar, 
trädgårdsbloggar och foto-
bloggar, och vi tyckte att det 
borde finnas en blogg om bara 

Gekås Ullared eftersom det finns så mycket 
här att visa upp. Så vi skickade ett mail till 
Boris som just skulle ha ett möte om att starta 
blogg, så det var ju perfekt timing, säger 
 Katarina. Och vi fick uppdraget.

BloggeN Blev SNaBBt en succé. I första 
inlägget frågade de vad läsarna ville läsa om 
och fick 700 besökare på bara några dagar. Nu 
har bloggen mellan 10 000 och 12 000 unika 
läsare om dagen och är Sveriges tredje största 
företagsblogg och ett ovärderligt shopping-
verktyg för kunderna.   

Helena och Katarina skriver ungefär fyra 
inlägg om dagen. Ibland som direkta svar  
på frågor och önskemål som kommit på
mailen.

– Det kommer kanske femtio frågor varje dag, 
men det beror på vad vi skrivit om. Kommer 
det väl igång en diskussion så rasar det in 
kommentarer, säger Helena.
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”vi har väldigt 
snälla och hjälp-
samma läsare.  
det finns alltid  
någon som sitter 
inne med svaret 
och upplyser de 
andra.”
KaTarIna Larsson

FAkTA GekåS  
bLoGGEn
–  Finns på  
 www.gekas.se/bloggen.

– Drivs av Gekås marknads- 
 avdelning genom Helena  
 Johansson och Katarina  
 Larsson.

– Startade midsommar 2009.

– Har i dag 10 000-12 000 unika  
 besökare om dagen.

–  Är Sveriges tredje största   
 företagsblogg.

– Uppdateras ungefär fyra  
 gånger per dag med fynd,   
 produktinfo och nyheter i   
 butiken.

– Målet är att det som det  
 skrivs om på bloggen ska finnas  
 inne i varuhuset i en vecka

– Alla kan kommentera  
 inläggen. Det går bra att  
 vara anonym, kommentera 
 med namn eller med sitt  
 nätalias.

– Har man idéer eller frågor   
 till bloggen kan man maila på  
 blogg@gekas.se.

www.gekas.se/bloggen

en blogg är en sida på internet där man delar med 
sig till andra genom text och bilder. en blogg uppdateras 
ofta och de som läser bloggen har möjlighet att kom-
mentera inläggen och diskutera det som visas upp. 

På gekås-bloggen visar vi främst upp bilder på varor 
och fynd som för tillfället är aktuella i varuhusets sorti-
ment som kan vara intressanta för dig som kund. 

I BUTIK
JUST NU!

Vad är  
en blogg?

I höSt har mYSoveraller och vinterparkas 
varit heta diskussionsämnen. Mysoverallerna 
eftersom de är så populära att de tar slut så 
fort de dyker upp i butik. Kunder som ska  
besöka Gekås Ullared kommenterar och  
frågar om de finns inne, och andra kunder 
som nyss varit i varuhuset svarar. Det har 
gjort bloggen till en slags självgående konsu-
mentupplysning, och många vänder sig hit 
för snabba besked.
– Vi har väldigt snälla och hjälpsamma läsare, 
det finns alltid någon som sitter inne med 
svaret och upplyser de andra, säger Katarina.

ett aNNat årlIgt återkommande diskus-
sions ämne är julsakerna. Bloggtjejerna brukar 
börja skriva om dem så fort de dyker upp i 
varuhuset, och faktum är att redan i  mitten på 
augusti brukar hyllorna fyllas med de första 
tomtarna och juleljusen.
– Då blir det het debatt. Det är alltid någon 
som tycker att vi ska vänta, medan andra 
vill se vad vi har i varuhuset om de kanske 
bara åker hit en enda gång på hösten, säger 
Helena.

Varje dag går tjejerna rundor i varuhuset för 
att fotografera och få inspiration till blogg-
inläggen. Ibland ställer de själva upp som 
modeller och visar hur plagg ser ut på. Men 
några ”dagens outfit”-bloggkändisar har de 
inte blivit ännu.
– En enda gång på två och ett halvt år har det 
hänt att jag blivit igenkänd i butiken när jag 
gick runt och fotograferade. Då kom det fram 
en kund och frågade om det var till bloggen 
och sa att hon skulle hålla utkik efter bilderna, 
minns Helena.
Snart flyttar Helena och Katarina in på sin 
nyrenoverade bloggredaktion på marknads-
avdelningen, och nyss har både bloggen och 
hemsidan fått ny design. Men innehållet 
 kommer att vara det samma.
– Vi lyssnar mycket på våra läsare, och de vill 
läsa om och se bilder på det de ska shoppa. Vi 
försöker skriva om något för alla, lovar Helena 
och Katarina. ■
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Antagligen känner du redan  till vårt ullaredkort. Nu förbättrar vi kortet  ytterligare 
med nya funktioner och förmåner, och passar på att byta namn. 
låt oss presentera: Shoppingkortet.

Sedan 1994 har vi på Gekås Ullared kunnat  
erbjuda dig som kund vårt eget kort, 
 Ullaredkortet. Över 55.000 kunder har hit-
intills tecknat sig för Ullaredkortet. Nu är det 
dags för oss att lansera en ny och förbättrad 
version. Vi har valt att kalla det för Shop-
pingkortet. 

Smartare shopping!
Syftet med Shoppingkortet är att du som 
kund ska kunna shoppa smartare, och 
anpassa betalningen efter dina egna behov. 
Med Shoppingkortet kan du både spara 
och låna pengar, samtidigt som du samlar 
bonuspoäng på alla dina inköp. Kortet 
 gäller inte bara på Gekås Ullared utan över-
allt i hela världen, där man kan betala med 
MasterCard. 

Kortet finns i fem olika färger - gult, blått, 
rosa, grönt eller svart. Du väljer själv vilken 
färg på kortet du vill ha. 

Spara pengar på kortet!
En efterlängtad nyhet för dig som kortkund  
är att du kan spara pengar på kortet! 
 Sparfunktionen är till för dig som vill lägga 
undan pengar för kommande besök. Kanske 
vill du spara pengar till ditt nästa Ullareds-
besök  eller till något annat som du  
drömmer om? 
Via kontot som är kopp-
lat till Shoppingkortet får 
du ränta på dina insatta 
pengar. Just nu är vår 
årsränta 1% på insatta 
pengar upp till 50.000 kr. 

reseförsäkring och 
avbeställningsskydd
När du tecknar Shoppingkortet så ingår det 
automatiskt en reseförsäkring och avbeställ-
ningsskydd – när du betalar minst 50% av 
din resa med Shoppingkortet. 

fri prenumeration 
på tidningen ulla!
Som innehavare av Shoppingkortet får du 
även tidningen Ulla direkt hem i brevlådan, 
fem gånger om året, helt utan extra kostnad.  
I Ulla kan du hitta shoppingtips och få 
inspiration  och information som förhopp-
ningsvis kan förgylla din tillvaro och bättre 
förbereda dig inför ditt besök i Ullared. Det 
är bara du som har Shoppingkortet som får 
Ulla direkt hem i brevlådan. Den förmånen 
har inga andra kunder idag.

Nu lanserar vi 
Shoppingkortet!
Ett kort, flera färger – bara förmåner.
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”Det känns mycket bra att nu kunna erbjuda  våra kunder 
det nya förbättrade Shoppingkortet.  Särskilt  sparfunktionen 
är det många kunder som har frågat efter. Vill vi ju att våra 
kunder ska kunna handla med gott samvete utan att det 
blir tokigt i plånboken. 

För egen del gör jag också alla mina större inköp med hjälp 
av kortet. Även jag vill ju gärna tjäna ihop till bonuscheckar 
i varu huset.” 

Boris Lennerhov VD för Gekås Ullared

Boris tips för att samla  
fler bonuspoäng!

Om du handlar på ICA och har ICA-kortet, 
drar du först ditt medlemskort för att få 
din ICAbonus. Därefter betalar du med ditt 
Shoppingkort och får också Gekås Ullared-
bonus på samma inköp. Smart va?

Exempel. Bonuscheck

Inköp Bonus Bonuscheck

10.000 kr 10.000 p 100 kr

20.000 kr 20.000 p 200 kr

30.000 kr 30.000 p 300 kr

Shoppingkortet 
är laddat med 

många fina 
förmåner!

Kampanj!

100 kronor 
i extra bonus 
att handla för när 
du tecknar kortet!

Om du ansöker om kortet innan  
2011-12-31 ger vi dig en bonuscheck på 
100 kronor att handla för nästa gång du är i 
varuhuset. Bonuschecken kommer hemskickad 
till dig tillsammans med ditt nya kort. 
Bonuschecken gäller under hela 2012. 

Vi bjuder på årsavgiften!
Vi bjuder på första årsavgiften. Årsavgiften är 
annars 150 kr/år. Inga avi- eller administrativa 
avgifter tillkommer. (Erbjudandet gäller under  
2011 och 2012).

Erbjudandet gäller både för alla nya kunder som tecknar 
sig för Shoppingkortet under 2011 och 2012, och för alla de 
kunder som vill byta sitt nuvarande Ullaredkort mot det nya 
Shoppingkortet.

Julkampanj - 120 dagar 
uppskjuten betalning!

Shoppa i oktober - få fakturan i januari
Shoppa i november – få fakturan i februari
Shoppa i december – få fakturan i mars

Till och med 31 december 2011 erbjuder vi dig 
som kortkund att skjuta upp din betalning i upp 
till 120 dagar. Utan ränta. 
Erbjudandet om uppskjuten betalning gäller endast inköp 
gjorda på kontokredit i varuhuset. Både nya och gamla 
kortkunder kan utnyttja erbjudandet, såväl med Ullaredkortet 
som med Shoppingkortet. 

För att kunna använda dig av erbjudandet om 
uppskjuten betalning måste du först aktivera 
kampanjen i vår kundtjänst!
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Så här funkar det. 
Shoppingkortet använder du istället för 
kontanter. Du kan både vardagshandla, 
storshoppa eller unna dig det lilla extra 
med hjälp av kortet. Kortet erbjuds av 
oss på  Gekås Ullared i samarbete med 
 Handelsbanken Finans

låna pengar och 
delbetala dina inköp
på Shoppingkortet. 
Med Shoppingkortet kan du göra inköp på 
kredit, dvs. handla nu och betala senare. 
Hos oss kan du ansöka om ett köputrymme 
från 2 000 kr till max 50 000 kronor, vilket du 
anger på din kort-ansökan.

Bonuspoäng 
på allt!
Shoppingkortet är ett 
MasterCard, och  gäller 
på totalt 100 000 inköps-
ställen i  Sverige och just 
nu i fler än 200 länder. 
Oavsett var i världen du 
befinner dig gäller samma poängsystem 
för dina inköp. Varje krona du handlar 
för – både på inköp gjorda med sparade 
eller lånade  pengar - ger dig ett poäng, 
när du kommer upp i 10 000 poäng får du 
en bonuscheck på 100 kr hemskickad i 
 brevlådan.  
Bonuschecken kan du 
sedan handla för hos 
oss på Gekås Ullared.

kontantuttag.
Du kan ta ut kontanter med ditt 
S hoppingkort. Uttag kan göras i 1 miljon 
 uttagsautomater i hela världen. Med kort 
och personlig kod kan du ta ut kontanter 
dygnet runt både i Sverige och utomlands. 
Det går att ta ut upp till 5000 kronor vid 
varje uttag och högst 15 000 kronor inom en 
4-dagarsperiod*

*För automat- och kontantuttag tas en avgift 
ut på 2%, dock lägst 30 kronor.

•	 Shoppingkortet är ett MasterCard, och 
 kan användas på 30 miljoner inköps- 
 ställen och 1 miljon uttagsautomater i  
 världen.

•	 Vi	bjuder	på	första	årsavgiften.	  
 Årsavgiften är annars 150 kr/år.  
 Inga avi- eller administrativa avgifter  
 tillkommer. (Erbjudandet gäller under  
 2011 och 2012).

•	 Kortet	finns	i	fem	färger:	gult, blått,  
 rosa, grönt och svart. 

•	 Du	får	bonuspoäng	på	alla	dina	inköp.	 
 1 kr ger 1 poäng. Vid 10 000 poäng får  
 du en bonuscheck på 100 kr  
 hemskickad i brevlådan.

•	 Med	Shoppingkortet	kan	du	låna	eller	 
 spara pengar. Antingen utnyttjar du  
 betalutrymmet, vilket innebär att du  
 har upp till 60 dagars betaltid utan  
 extra kostnad eller andra administrativa  
 avgifter. Eller så sätter du in pengar i  
 förväg och erhåller ränta så länge  
 pengarna finns på konto. 

•	 På	kontot	som	är	knutet	till	ditt	 
 Shoppingkort kan du spara pengar.  
 Du får ränta på insatta pengar på upp  
 till max 50 000 kr. När du betalar med  
 ditt kort dras köpet direkt mot dina  
 sparade pengar.

•	 Du	som	har	Shoppingkortet	har	 
 möjlighet att delbetala ett större  
 inköp i varuhuset på 6 eller 12 månader.  
 Ta kontakt med personalen i vår kund- 
 tjänst innan du handlar så hjälper de dig 
 att förbereda din delbetalning.

•	 Alla kortkunder får tidningen Ulla i  
 brevlådan fem gånger om året. 

•	 Reseförsäkring ingår i Shoppingkortet. 
 Fullständiga försäkringsvillkor hittar du  
 på www.gekas.se/shoppingkortet.

Snabba 
fakta:

Ett kort, flera färger – bara förmåner.
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Är ni fler i 
familjen som vill 

ha Shoppingkortet 
kan du ansluta 

extrakort till ert 
konto. Gäller dock enbart 

familje medlemmar 
över 16 år.

Ett kort, flera färger – bara förmåner. Håll utkik efter 
våra förmånliga  

specialkampanjer 
gällande 

 delbetalning!

Byt ullaredkortet mot 
nya Shoppingkortet
Shoppingkortet är en ny version av 
 tidigare Ullaredkortet. Har du redan 
Ullared kortet, men vill byta till Shopping-
kortet? Kontakta kundtjänst hos oss 
på Gekås Ullared, så hjälper vi dig att 
byta. Inom några veckor får du ditt 
nya kort och kan klippa det gamla. Alla 
inköp, betalningar  etc. som ligger på 
ditt nuvarande  kort, flyttas då över till 
 Shoppingkortet.

hur ansöker jag 
om kortet?
Ansök om ditt shoppingkort i vår  
kundtjänst i varuhuset eller  
via www.gekas.se/shoppingkortet.  
Du får besked direkt!
Om du ansöker om kortet via vår hemsida, 
måste du först skriva på din kortansökan  
på plats i varuhuset för att ditt konto skall 
 aktiveras. Du kan sedan direkt börja shop-
pa och samla poäng. Ditt kort och övrig 
 information skickas hem till dig

Ditt saldo kollar du enkelt via 
www.gekas.se /shoppingkortet. Där når du 
även  Handelsbanken Finans internetkund-
tjänst, och där kan du även se gjorda transak-
tioner och ansöka om höjd kreditgräns. 

För mer information och 
fullständiga villkor, hittar du på 
www.gekas.se/shoppingkortet, 
eller kontakta Handelsbanken Finans 
Internetkundtjänst
Telefon 08-701 46 67
Öppettider mån–fre 08–20, lör–sön 10–18

Gekås Ullared AB
Besöksadress Danska vägen 13
Box 34 S-310 60 Ullared
kundservice@gekas.se
Telefon (receptionen) 0346-375 00

Spärra Shoppingkortet 020-41 12 12
(från utlandet +46 8 411 21 22)
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Alla vet vi väl att träning är nyttigt, 
men också att det kan vara svårt att komma  
igång! På Gekås finns kläder och utrustning, både för 
inom- och utomhusbruk, som förhoppningsvis gör det 
enklare och roligare att ta klivet upp ur soffan,  
oavsett om du är en van motionär eller  
nybörjare. Glädje, rörelsefrihet och  
funktion är ledorden.  
Det ska vara kul att svettas!
Foto marie hidvi Text lise hellström  
Skor från Sko-Boo. Tack till modellerna Anna-lena, jessica, jasmin, 
ebba, jonatan, och Mats samt Friskis och Svettis i Mölndal

hitta det i varuhuset!

kläderna finns på våra Herr-, 

Dam- och Barnavdelningar.  

utrustningen & prylarna  

hittar du på Hobby & Fritid 

på nedre plan.
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Nyttiga prylar
Stegräknare, iPhone-hållare och 
pannlampa underlättar i tränings-
spåret. oBS! mobiltelefoner säljs 
inte i varuhuset. iPhone-hållaren 
hittar du på mediaavdelningen

Sträck på dig
Jacka och byxor som 
håller vinden ute 
gör joggingrundan 
skönare. fyll på 
med underställ och 
fleecetröja under 
när det blir kallare.

Höstlek
du behöver inte ge dig ut 
på ett svettigt tränings-
pass för att ha nytta 
av funktionskläder! 
vindställ, fleecetröja 
och mysbyxor funkar 
lika bra på höstens pick-
nick eller svamprunda.

Alla kan stava
Stavgång är en effektiv och skonsam träningsform. frisk 
luft får du på köpet. klä dig i träningskläder som andas 
och håller dig varm och torr och se till att synas väl om du 
tränar när det är mörkt. allt du behöver finns i varuhuset.
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Träningsstöd
en bra sport-bh ger stöd och komfort under passet, och sportsockar  
ser till att hålla fötterna så torra som möjligt och minska risken för  
skavsår. På gekås finns plagg från flera välkända märken.

I balans
Yoga har vuxit snabbt och är nu en populär tränings-
form som finns på de flesta tränings-anläggningar. 
det krävs inte mycket utrustning – sköna kläder och 
en yogamatta räcker. På gekås hittar du båda delar.
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Tjolahopp!
toppar och trä-
ningsbyxor med 
långa eller korta 
ben i skönt material 
och fina färger som 
transporterar bort 
fukt och håller dig 
torr och fräsch.

Utrusta dig!   
Benvikter, magmusk-
eltränare, svettband, 
kläder... utrustning och 
kläder som hjälper dig till 
en starkare och piggare 
kropp hittar du hos oss! 
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Smash!  
t-shirt i skönt funktions-
material och shorts 
gör att du fokusera på 
matchen istället för svet-
tiga kläder när du tränar. 
rack och bollar hittar 
du också i varuhuset.
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Bollsinne
för alla som har, eller vill 
få, spring i benen!  gekås 
har utrustningen som krävs 
för inomhusträningen i 
vinter. Bollar, racketar, 
koner, skyddsutrustning 
och kläder hittar du här.
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Fakta: Så här bokar du
Du kan boka detta erbjudande på  
www.dtf-travel.se 
kolla efter bokningsrutan som gäller för tidnings-
erbjudanden. Du hittar den uppe i vänstra hörnet 
på startsidan. Fyll i annonskoden för att läsa mer 
om just våra erbjudanden.
Annonskoden är de fyra  första siffrorna på 

framsidan av ditt Ullared-
eller Shoppingkort.

Du kan även boka på 
telefon 040-30 30 01. Även 
där måste du uppge annons-
kod när du bokar.

Ha en trevlig 
 shoppinghöst önskar 
vi på Gekås Ullared!

Exklusivt erbjudande  för dig 
som har Shoppingkortet 
eller Ullaredkortet

Julbordsweekend i västervik Best Western västerviks Stadshotell
Få en försmak av julen i Västervik! 
Stads hotellets prisbelönta kök dukar 
fram Västerviks populäraste julbord. 
På hotellet finns både bar och kasino. 
En härlig relaxavdelning med bastu och 
jacuzzi bjuder på skön avkoppling. Detta 
klassiska hotell ligger centralt, nära 
julhandel och mysiga caféer.

ankomst 2011:	Nov.:	25.	Dec.:	2,	9,	14,	16.		
*Ankomst 14/12 serveras julbord onsdag

1.199:- 
Per pers. i dubbelrum

(Motsvarar 600:-/natt)

•	 2	övernattningar	

•		 2	frukostbufféer

•		 Julbord	lördag	kväll*

•		 Tillgång	till	relaxavdelning

SPara uPP tIll 501:-

vi på Gekås ullared har inlett ett samarbete med  
DTF travel som är experter på fyndsmarta weekend- 
och  minisemestrar med hotellövernattning, både i 
Sverige och europa. Det innebär att vi nu kan erbjuda 
mycket förmånliga priser på kul och bra hotellpaket 
för dig som är kortkund! 

Just nu har vi specialpriser på destinationer som  ligger 
i närheten av ullared. kanske vill du unna dig och ditt 
 sällskap en lyxigt avkopplande hotellweekend efter ett 
 intensivt shoppingpass i varuhuset?

Du tar dig själv till ditt resmål, resan ingår alltså inte priset.
Erbjudandet gäller endast för dig som har  Ullaredkortet eller Shoppingkortet.

Fyndsmart boende 
i samarbete med 
DTF travel!

Weekend 
fre-sön
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Ångerförsäkring:	Ring	och	avbeställ	utan	skäl	fram	till	kl.	12	dagen	före.	Per	vuxen	89:-/per	barn	45:-
Med reservation för tryckfel och utsålda datum. Innehar statlig resegaranti.

Weekend på Strandbaden Falkenberg Strandbad

Spahotell i göteborg Quality Hotel 11

Sköna dagar i halmstad Quality Hotel Halmstad

Falkenberg Strandbad ligger vackert på 
Skrea strand, en av Sveriges finaste 
stränder.   Hotellets gemensamma lokaler är 
 nyrenoverade (2011) och sidan mot havet 
ombyggd, med havsutsikt från den stora 
uteserveringen. Även restaurangen är ombyggd 
och satsar på mat av mycket hög kvalitet. 
Till Gekås Ullared är det 35 km.

ankomst:	Fredagar	fram	till	18/11	2011,	30/12	2011	
-	15/6	2012	&	24/8	-	23/11	2012.	
Ankomst	fram	till	28/10	2011	&	6/4	-	26/10	2012,	
pristillägg	100:-	per	person.

1	barn	t.o.m.	15	år	från	760:-	i	egen	säng.

Quality Hotel 11 Göteborg ligger vid Eriksbergs 
kajkant och är präglat av modern skandinavisk 
design. Här är det tyst och fridfullt, men ändå 
ligger nöjen och shopping bara några få minuter 
bort	med	Älvsnabben.	Relaxavdelningen	erbjuder	
Elvans spa, bubbelpool, bastu och ångbastu. I och runt 
Göteborg hittar du alltid något att göra. Liseberg, Avenyn 
och mycket, mycket mera.

ankomst: Fredagar	fram	till	15/6	2012	och	17/8	-	
14/12 2012. Valfri ankomst under vissa perioder 
- se www.dtf-travel.se för mer info.

1 barn t.o.m. 12 år gratis i föräldrars säng.  

Quality Hotel Halmstad ligger i anslutning till 
Halmstads största shoppinggalleria Eurostop, mitt 
i Sveriges golfmekka en kort bilresa från ett tiotal 
golfbanor. Utflyktstips: Mjellby konstmuseum, 
Halmstad slott, Friluftsmuseet, inomhuslek landet 
Busfabriken (barn 1-13 år) och äventyrsbadet. Till 
Gekås Ullared är det 70 km.

ankomst: Fredagar fram till 16/12 2011 samt 13/1 - 15/6 
&	26/8	-	21/12	2012.	Valfri		30/10	-	3/11	2011,	19/12	2011	-	
6/1 2012, 10/2 - 2/3, 30/3 - 12/4 & 26/4 - 2/11 2012. 

2 barn t.o.m. 14 år gratis i föräldrars rum. 

1.299:- 
Per pers. i dubbelrum

(Motsvarar 650:-/natt)

899:- 
Per pers. i dubbelrum

(Motsvarar 450:-/natt)

699:- 
Per pers. i dubbelrum

(Motsvarar 350:-/natt)

•	 2	övernattningar

•		 2	frukostbufféer

•		 1	tvårätters	middag/buffé	
 med kaffe lördag kväll

•		 Fri	entré	till	50-meters	
 saltvattenbassäng

SPara uPP tIll 401:-

•	2	övernattningar

•	2	frukostbufféer

•	Tillgång	till	relaxavdelningen

 (Spabehandlingar kan bokas
   på Elvans spa)

SPara uPP tIll 481:-

•	 2	övernattningar

•		 2	frukostbufféer

•		 Bastu

SPara uPP tIll 326:-

Weekend 
fre-sön

Weekend 
fre-sön

Weekend 
fre-sön

Nära Ullared!
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Text Sofia eriksson Foto Jesper Peterson

Höst innebär högtryck på Gekås ullared. Det är nu 
antalet besökare når toppnivåer, kundvagnarna trängs 
mellan hyllorna och det kanske tar lite mer på krafterna 
att handla än man hade räknat med.
Här är kundernas bästa tips på hur man klarar trycket.

lÄSARNAS BÄSTA TiPS:  
Så högtrYckS-
haNdlar  
du SmartaSt

 

www.gekas.se

 

www.gekas.se

 

www.gekas.se
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lÄSARNAS BÄSTA TiPS:  
Så högtrYckS-
haNdlar  
du SmartaSt
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– Hur dags åkte ni hemifrån i 
morse?
marIaNNe: Maria plockade upp 
mig tjugo över fem i Kristian-
stad, och vi var här kvart över sju 
ungefär.
marIa: Målet är att vara först, 
det var vi i dag. Det har blivit en 
grej, men det blir ju en bra start 
på dagen också! Förra gången 
var det två damer som var före, 
det var lite surt.

– Vad står på shoppinglistan  
i dag?
marIaNNe: Jag handlar åt mig 
själv och åt min dotter som just 
fått en baby, mitt åttonde barn-
barn, så i dag blir det mycket 
babysaker.
marIa: Och jag handlar till fa-
miljen och till jobbet, Sommar-
lusts Folkets Park i Kristianstad. 
Det blir allt möjligt från blom-
mor till borden och servetter till 
bullformar och plastpåsar.

– Hur förbereder ni er eftersom ni 
handlar åt andra också?
marIaNNe: Jag har fått med 
alla möjliga mått på barnbarnen. 
Men är det något jag behöver 

fråga om så tar jag kort och 
skickar. I dag har jag stått en 
halvtimma inne på lampavdel-
ningen och skickat bilder, och så 
har dottern fått bilder på babysit-
ters så hon ska kunna bestämma 
sig. 

– Går ni tillsammans?
marIaNNe: Nej, vi går var för 
sig, annars går det inte att kon-
centrera sig, speciellt inte om 
det är mycket folk. Men jag vet 
ju ungefär vad Maria är ute efter 
så jag kollar åt henne också, 
och tvärtom. Och så ringer vi 
varandra på mobilerna om det är 
något man behöver hjälp med.
marIa: Sista rundan går vi 
tillsammans och hjälps åt. Men 
egentiden är viktig, annars blir 
det stressigt.

– Vad är ert allra bästa knep när 
det är mycket folk i butiken?
marIaNNe: Jag har plånboken 
i en magväska under tröjan. Där 
känner man ju om nån är, haha.
marIa: Pauser och avstämning-
ar hela tiden. Då kan vi gå ut och 
lämna av i bilen, ta luft och fika.
marIaNNe: Ja, två timmar är 

ungefär lagom, då hinner man 
komma ihåg saker man har sett 
och vill tipsa om. Jag såg de där 
gerberablommorna förut förres-
ten, de du ville komplettera med 
till vaserna i restaurangen. Maria 
är ju chefen, så jag handlar inte 
till jobbet utan att fråga henne 
först.

– Men är det inte jobbigt att stå i 
kassakö så många gånger?
marIa: Nej nej, det är bara bra. 
Jag handlar på olika 
kvitton, jobbsakerna 
får inte blandas med 
det privata och på 
så sätt är det lätt att 
hålla isär.
marIaNNe: Och 
jag brukar passa 
på att titta i andras 
kundvagnar vad de 
har köpt. Man ska 
aldrig vara rädd för 
att fråga. En gång 
såg jag att alla hade 
köpt stora tomtar så 
jag frågade en dam 
var hon hittat dem. 
De kostade bara  
98 kronor, jättefina. 

Man kan inte hitta allt på egen 
hand, det är omöjligt.

– Ni som står så ofta i kö, har ni 
några favoritkassor?
marIa: De där det är minst folk 
förstås! Men man måste kolla 
noga, för det har hänt att jag 
stått i en kö till en av de nedre 
kassorna som alltså är mycket 
längre än vad man kan tro, och 
det är ju förargligt. 

MARiA OCH   
MARiANNe 
TipSAR

Maria Carlsson och Marianne Andersson brukar åka till Gekås ullared ungefär fyra gånger per  
år för att handla dels till jobbet, dels till sig själva. Grunden i deras shopping-strategi är att  
handla i omgångar och gå ut och lämna av inköpen i bilen flera gånger om dagen. under en  
av shoppingpauserna ute på parkeringen delar de med sig av sina bästa tips. Det viktigaste är  
att vara här tidigt, helst först.

 

www.gekas.se

Fakta
Namn: Marianne Andersson, 60, från 
kristianstad

Arbetar som: bagerska 

Handlar på Gekås Ullared: Fyra gånger per 
år, för ungefär 4 000 kronor varje gång, men 
mer till jul.

Namn: Maria Carlsson, 42, från Sölvesborg

Arbetar som: platschef 

Handlar på Gekås Ullared: Fyra gånger 
per år, för mellan 5 000 och 10 000 kronor, 
mycket till jobbet.
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MARiA OCH   
MARiANNe 
TipSAR

– Var har ni fikat i dag?
marIa: Däruppe i kafeet, det var 
alldeles ypperligt. Men ibland testar 
vi restaurangerna utanför för att få 
komma ut lite.
marIaNNe: Men jag kan verkligen 
förstå om de som har barn med sig 
äter däruppe på restaurangen, för  
dem är det ju skönt att slippa gå ut 
ur butiken. I dag har jag med en 
cider och en banan också förresten, 
så att jag snabbt kan fylla på om jag 
blir trött. Man vill ju inte trilla ihop 
därinne.

– Vad gör ni för att inte tappa bort 
vagnen?
marIaNNe: Det har jag gjort en gång 
och fick leta en timme. Aldrig igen! 
Förr, innan numren kom, brukade 
jag sätta en sån där bagagelapp med 
namn på vagnen, eller lägga en riktigt 

orange jacka jag hade överst så att 
jag lätt kunde se skillnad på min och 
andras. Nu skriver jag upp numret på 
en lapp som jag har i magväskan.

– Har ni någon speciell ordning i vagnen?
marIa: Två korgar inunder för små-
saker. 
marIaNNe: Jag hänger alla kläder på 
galgar på sidan. Sen tar jag väck dem 
när jag står i kön.

– Har ni något tips på hur det skulle 
kunna bli ännu lättare att handla på 
Gekås Ullared när det är högsäsong?
marIaNNe: I dag spelar det ju ingen 
roll för oss som står så nära, men par-
keringen skulle kunna bli bättre.
marIa: Ja, markeringar av något slag 
behövs, färger, siffror eller bokstäver 
så att man hittar till bilen lättare. 
Men mitt bästa tips är nog att ha ett 
glatt humör hela tiden. Folk är väldigt 
tålmodiga och glada även om det är 
trångt. Trots att man krockar och kör 
på varandra så är det aldrig någon sur 
min, det har jag aldrig varit med om. 
Här är alltid trevligt. n

”jag brukar passa på att titta 
i andras kundvagnar vad 
de har köpt. Man ska aldrig 
vara rädd för att fråga.”

MARiANNe
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Malin Wallberg, Kungsbacka
”Jag brukar åka till Gekås Ullared 2–3 gånger 
om året, men det här är första gången som min 
son Vincent, fyra månader, är med. Här finns 
så mycket fynd för barn och i dag har jag köpt 
dregelhaklappar. Bästa fyndet här annars är 
en bobbycar – halva priset jämfört med andra 
ställen! Mitt bästa tips för dem som behöver ha 
med sig bebis är att satsa på en bilstolsbarn-

vagn, den är lite mindre och smidigare. Och ha med en kompis så 
att en kan köra kundvagnen också.”

ta matPauSer
Edgar Ahnström, Lovene
”Vi är här hela familjen och går väldigt mycket 
runt och runt så jag måste försöka hålla mig 
vaken. Man kan vila och äta mycket. Nu äter 
vi lunch i restaurangen: potatis och köttbullar, 
cola, chokladpudding och glass. De bästa sa-
kerna här är leksakerna. Jag har köpt ett gevär 
som åker fram och tillbaka när man skjuter 
och har en lampa som är ett sikte. Det ska jag 
ha när jag leker med kompisarna.”

uNNa dIg
Gun Sandgren, Åsljunga
”Det är smart att tänka på vilken dag man åker: 
undvik dagar när det är lov, dåligt väder och 
strax efter lön, det är mitt tips. Om det är trångt 
i varuhuset är det bra med en ordentlig paus. 
Vi brukar äta utanför i vanliga fall, men i dag 
testar jag och min dotter den nya restaurangen 
härinne och den är jättefin. Ljust och fräscht 
och god mat. Här skulle min man kunna sitta 

hela dagen och läsa tidningen. Jag brukar alltid köra, men inte i dag 
så jag passar på att ta ett glas vin till maten. Vi kommer nog att sitta 
här i en dryg timme och ta igen oss. Bästa fyndet i dag är en blom-
mig, rejäl platshink för 12 kronor.”

ha gott om tId
Henrik Larsson, Forshaga
”Vi är här en gång om året och i dag ska vi 
handla mycket till barnen och har med vår sju 
veckor gamla bebis. Jag kan konstatera att allt 
tar längre tid än man tror! Med en sån liten be-
bis så behövs det pauser för amning och blöj-
byten, så det är lika bra att var här så tidigt man 
kan på morgonen och inte bli stressad för att 
det är mycket folk här. Men bäst är förstås att 
åka när man tror att det är så lite folk som möjligt.”

leta uPP BÄNkar
Lars Nordquist, Kållered
”Är det högtryck och mycket folk i varuhuset är 
det bara att acceptera det, det är inget att göra 
åt. Det finns några bra vita soffor vid väskavdel-
ningen där jag brukar sitta och vila när min fru 
Ulla vill kolla på mycket saker. Men det borde 
finnas fler ställen att vila på inne i varuhuset. 
Vi åker hit ungefär tre gånger per år och i dag 
har vi köpt en strykbräda och köksarmatur.”

gå I lugN och ro
Bich Tran, Unnaryd
”Det kan vara jobbigt att ha med barnen när det 
är mycket folk, den lilla trivs inte så bra och de 
stora springer bort, det är svårt att hålla ihop. 
Vi är här kanske en gång i månaden och köper 
allt möjligt: kläder till barnen, lampor och mat. 
I dag har jag köpt växtlökar. Vi försöker ta allt 
med lugn och ro och så tar vi pauser och äter 
bröd och godis.”

ShoPPa med tJeJerNa
Louise Justusson, Helsingborg
”Vi är här i två dagar, då har man mer tid på sig 
och kan undvika första klungan på morgonen. 
Vi tog några avdelningar i går och fortsätter 
med resten i dag. Mitt bästa tips är att åka med 
tjejkompisar – det blir roligare och mindre 
tjafs jämfört med om man är här med sam-
bon. Dessutom möts vi upp och går igenom 
varandras fynd och hjälps åt att bestämma vad 
vi verkligen behöver köpa och vad vi kan lägga tillbaka. Bästa fyndet 
hittills är en tavla.”

kolla ulla På WeBBeN 
och gör lIStor
Anne Ljung, Tibro
”Det var länge sedan jag var här senast, men in-
för det här besöket har jag förberett mig ordent-
ligt genom att kolla i tidningen Ulla på hem- 
sidan tillsammans med mina barn och inter-
vjua dem ordentligt. Jag har listor med från alla 
tre. De är 18, 20 och 23 och trodde inte att det 
fanns något för dem på Gekås Ullared, men 

min ena son såg huvtröjor och t-shirtar som han gillade så jag hop-
pas att det går hem. Det är viktigt att visa ungdomar att det finns 
bra grejer här nu.”

Prova I ButIkeN
Petra Oddson, Hjärnarp
”Jag brukar ha ett linne på mig under så att 
jag snabbt kan prova vissa kläder ovanpå ute 
i butiken – man får ju bara prova sju plagg åt 
gången i provrummen. Eller så tar jag med 
mig samma plagg i olika storlekar och färger 
in och provar. Jag brukar åka hit 4–5 gånger per 
år. I dag är jag här med min mamma och har 

fyndat väskor och vantar.”

StÄll vagNeN
Hans-Olof Andersson, Kungsbacka
”Om det är mycket folk är bästa tipset att ställa 
vagnen och gå och plocka lite åt gången. Sonen 
som är fem år får sitta kvar i vagnen så länge. I 
dag har jag fyndat fiskedrag men brukar åka hit 
ett par gånger per år och köpa lite allt möjligt, 

barnkläder, vax och tvättsvampar till bilen till exempel. Här finns ju 
allt och jag tycker att det är riktigt kul att handla här.” 

 

www.gekas.se
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þ	ÄT EN ORDENTLIG FRUKOST.  
 Om du vill vara långt fram i kön, ta med frukost och ät på plats i väntan  
 på att varuhuset öppnar.

þ KOM TIDIGT.  
 Då kan du parkera nära varuhuset, vilket gör det lättare för dig att gå  
 ut och lasta av varor under dagen. 

þ	HA BEKVÄMA SKOR.

þ	HÅLL KOLL PÅ BUSSARNA.  
 Om du råkar komma samtidigt som många busslaster, ta en fika  
 och vänta medan de går in i butiken.  
 Samma gäller på eftermiddagen på väg ut ur butiken.

þ	HA PENGAR OCH VÄRDESAKER I MAGVÄSKA.  
 Då slipper du oroa dig för din väska.

þ	STÄLL TVÅ KORGAR UNDER KUNDVAGNEN  
 FÖR SMÅSAKER.  
 Det ger dig bra koll på varorna.

þ SKRIV UPP KUNDVAGNSNUMRET.  
 Ha lappen i fickan, inte i vagnen.

þ	STÄLL IFRÅN DIG VAGNEN OCH GÅ MED  
 ENBART KORG.  
 Men kom ihåg att kolla i taket efter nummerskyltar så att du minns var  
 du parkerade.

þ	BAGAGE-TAGGA VAGNEN.  
 Om du ändå brukar tappa bort vagnen ofta, ta med en bagagelapp   
 med namn och adress och sätt på vagnhandtaget. Lägg ett färgglatt   
 eller lätt synligt plagg överst i vagnen, så ser du den även på håll.

þ	HANDLA I OMGÅNGAR.  
 Om du är skickebud, handla beställningsgrejorna på en och samma   
 runda så att de hamnar på samma kvitto.

þ	KOLLA ANDRAS VAGNAR – OCH FRÅGA.  
 Utnyttja andras shoppingögon – ser du något snyggt i någon annans   
 vagn, fråga var personen hittat det. Bra tidsfördriv i kassakön också! Då  
 kan du köpa grejerna på din nästa runda.

þ	MMS:A.  
 Ta bilder med mobilen och skicka till dem där hemma eller till  
 shoppingvännerna om du behöver råd.

þ	GÅ ENSAM, MEN TRÄFFAS OFTA.  
 En lagom ensamrunda kan vara två timmar, så att man kommer ihåg  
 vad man sett och kan fyndtipsa sitt ressällskap.

þ	FIKA.  
 Passa på att äta med tvåtimmarsintervall för att hålla blodsocker- 
 nivåerna och orken uppe.

þ	LUFTA ER.  
 Ta en paus ute då och då, t ex efter kassabesöken.

þ	PÅFYLLNING.  
 Ha med en vattenflaska, en chokladbit eller en banan.

þ	VÄLJ RÄTT KASSA.  
 Kolla noga så att inte kön som du tyckte verkade kort,    
 i själva verket går till en av nederkassorna. 

þ	LÄGG UPP VARORNA EN OCH EN.  
 Då går det snabbare i kassan.

þ	HÄNG GALGADE KLÄDER PÅ SIDAN AV  
 KUNDVAGNEN.  
 Lätt att överblicka, galgarna trasslar inte in sig i varandra och det är lätt  
 att hänga tillbaka om man ångrar sig. Ta ur galgarna medan du   
 väntar i kassakön om du inte vill ha med dem hem. Ett annat tips är   
 att ta bort galgarna redan i butiken och lägga dem i en egen korg   
 under vagnen direkt. 

Kundernas 19 bästa tips!
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NY, SMART 
FÖRPACKNING 
MED HÄLLPIP!

MER KON- 
CENTRERAD 
OCH ÖKAD 

TVÄTT  EFFEKT!

GRUMME 
TILLVERKAS 

I FALUN

ÄNNU 
SNÄLLARE 

MOT MILJÖN!

ANNONS ANNONS

Nya smarta Nya smarta Nya smarta 
GRUMME TVÄTT! NY SERIE: TVÄTT PLUS

Med det där lilla extra!

ANNONS ANNONS

Ullaredspaketet Hotell Nissastigen ligger endast 60 km från Ullared, ca 1 h med bil.
Vi är det personliga cityhotellet där vi vill att du som gäst ska trivas.

I paketet ingår:
– en övernattning med del i dubbelrum – godis- och fruktfat på rummet – stor och härlig frukostbuffé
– senaste ULLA-tidningen väntar på rummet

...vägbeskrivning till Ullared finns på Ert rum. Ullareds inköpslista och penna ligger framme
och kvällen är gjord!

Pris fredag, lördag samt natt till röda dagar och storhelger: 475:-/pers.
Pris vardag: 720:-/pers.
Priset gäller per person med del i dubbelrum (300:- enkelrumstillägg)

Som gäst hos oss får du förutom en god natts sömn även fri entré till Gislaveds simhall, filmvisning för alla barn och fritt höghastighets-internet.

Med Coop MedMeras Premiecheck kan du bo billigare hos oss, 
boka detta alternativ på coophotellpremie.com.

Är du medlem i Coop?

För bokning ring 0371-58 90 00   Eller maila info@hotellnissastigen.se
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u
llaredlotten lanserades i juni 
som ett samarbete mellan 
Gekås Ullared och Miljonlot-
teriet. Det är en klassisk ”tre 
lika”-skraplott med vinst på 

var fjärde lott, och på vissa vinstnivåer har 
man möjlighet att omvandla kontantsum-
man till helt unika shoppingupplevelser i 
Ullared. 

NÄr du köPer en Ullaredlott är det inte 
bara du som kan bli en vinnare. Eftersom 
ca. 25% av försäljningsintäkterna går till 
IOGT-NTO  stödjer du som lottköpare deras 

viktiga arbete mot alkohol, droger och våld 
bland barn och ungdomar. 

Iogt-Nto aNordNar bland annat  
kampanjen ”En vit jul” och driver en 
telefonlinje för alkoholrådgivning. De gör 
även lokala insatser och har bidragit till ett 
aktivitetshus för ungdomar i Söderköping.  
I Umeå har en teatergrupp bildats för 
människor som hamnat utanför samhäl-
lets ramar. Projektet ”Sommarlov åt alla” 
är lägerverksamhet på 75 olika ställen runt 
om i Sverige för barn, vars föräldrar inte har 
möjlighet att ta med dem på semesterresor. 

 

               LoTTen 

soMMarLov åT aLLa

m
itt i Nissan, ett stenkast 
från Örjans Vall i Halm-
stad, ligger Laxön. Under 
sommaren har ön fyllts 
av barn som badat, spelat 

teater, byggt kojor, pratat, spelat kubb, lekt och 
skaffat nya kompisar. IOGT-NTO arrenderar 
ön, och kollot i deras regi ger barnen en som-
mar fylld av upplevelser och nya kompisar.  
– Många av barnen på kollot skulle annars 
bara varit hemma hela sommaren, säger pro-
jektledare Janne Fryklund. Det är en fröjd att 
se hur de skrattar, stärks och får nya kompisar 
här på ön.

kollot Är På dagtId, och mat och mellan-
mål ingår. Kostnaden är 500 kr för en vecka, 
och om man väljer själv hur många veckor 

man vill vara med. Om föräldrarna inte kan 
betala, brukar kommunerna hjälpa till. Barn 
från hela landet är välkomna.

ledare hJÄlPer BarNeN och organiserar 
verksamheten under dagarna. I somras 
engagerade sig dessutom en teaterproducent 
som satte upp pjäser med barnen på förmid-
dagarna. Under veckan repeterade de för fullt 
och skapade egen rekvisita, och på fredagen 
spelade de upp föreställningen för föräldrar 
och anhöriga.  
– Och så badar de mycket, ler Janne. Om det  
så haglar ute, så badar de vid vår badplats.  
Varje dag. n	
För mer info: www.miljonlotteriet.se 

Fakta
Vinster:
Alla vinster kan fås som kontanter, men det 
finns även möjlighet att omvandla kontanterna 
till unika shoppingupplevelser.

Ullaredsdrömmen värde 1 miljon kr.
Husbil av märket kabe, reserverad viP-plats på 
Gekås camping och 50 000 kr att shoppa för 
på Gekås.

Shoppingupplevelse värde 10  000 kr. 
Övernattning för 4 personer i Gekås ullared 

Stugby & Camping med frukost, lunch och 
middag, och tillgång till stugbyns spa-område. 
Presentkort för 5000 kr, viP-shopping efter att 
varuhuset stängt och möjlighet att träffa någon 
av stjärnorna från tv-serien ullared.

VIP-shopping värde 5  000 kr.
Presentkort till ett värde av 5000 kr, samt möj-
ligheten att shoppa efter stängningsdags och 
möjlighet att träffa en stjärna från tv-serien.

Även nitlotten kan ge vinst!  
Registrera alla nitlotter på Gekås hemsida och 
var med i utlottningen om ett kilo guld.

Bad och lek

sKrapLoTTen med många VInnare!

”Vi tycker att Ullared-lotten är 
oslagbar i sin kombination av  

högre vinstandel och en betydande 
andel till viktiga sociala insatser för 
utsatta barn. Köp en Ullared-lott, 

eller flera, så bidrar du till att  
hjälpen kan fortsätta!”

BoRiS	LeNNeRhoV 
VD PÅ GEKÅS 

Teater och 
nya vänner

Ps. Missa inte tävlingen där 20 Ulla-läsare har chans 
att vinna 20 lotter vardera. Läs mer på sid. 7!

P.S. missa inte tävlingen där 50 ulla-läsare  
har chans att vinna 20 lotter vardera.  

Läs mer på sid. 7!
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Avkoppling, renhet, lugn. Människan har i långa tider 
använt bad och skönhetsprodukter för att vila och 
hämta energi, och sällan är det väl så välbehövligt 
som i tider av mörker, kyla och vardagsstress? Men 
du behöver inte åka långt eller betala dyrt för några 
timmars rekreation. Med några enkla medel kan du 
ordna ett skönt hemmaspa i ditt eget badrum. 

Text lise hellström Foto raphaël a. gagliano.  
Tack till A-hus för lån av visningshus villa laröd 

Hemma
SpA
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Vintertorr?
torrt inomhusklimat, kyla 
och blåst torkar ut huden. I 
varuhuset finns produkter 
för hela kroppen, som skon-
samt rengör, återfuktar och 
mjukar upp vintertrött hud.

För alla sinnen
tänd lite ljus, sätt på lugn 
musik och häll ett väldof-
tande badsalt i badvattnet. 
med några enkla grepp blir 
spa-stunden hemma en 
upplevelse för alla sinnen. 

Fräscha fötter
glöm inte dina fötter! På vinterhalvåret är det 
lätt att försumma dem, men lite regelbunden 
omsorg förebygger skavanker och ger ett skönt 
välbefinnande. fotbad, filar, krämer… allt dina 
fötter kan tänkas önska finns på gekås. 

Hemma
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Gekås

Parkering

Väg 1
53 Värn

amo
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Här fi nns vi!

Väg 154 Falkenberg

Hemma
SpA

Frottera dig i färg
mjuka handdukar i fina färger är sköna 
att vira in sig i efter badet. På gekås 
finns många storlekar och färger att 
välja mellan. vilken är din favoritfärg?

Tvåla skonsamt
duscholja rengör extra torr och känslig 
hud på ett skonsamt sätt och kan även an-
vändas i badvattnet. glöm inte att smörja 
in dig efteråt, gärna så fort du torkat, för 
att binda maximalt med fukt till huden.

Pricken över i
Nagellack i fräscha färger  
till rena och mjuka fingrar 
och tår finns på varuhu-
sets kosmetikavdelning.
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Julen 
är här!

i varuhuset börjar julsak-
erna smyga sig in i sorti-
mentet redan i slutet av 
augusti. Men nu är julen 
definitivt här! våra hyllor 
är välfyllda av tomtar,  
änglar, gardiner och  
ljusstakar i långa banor.  
Det är hos oss du hittar  
inspirationen, julstämningen 
och de bästa fynden! 
Text helena Johansson 
Foto raphaël a. gagliano

var hittar jag julpyntet?
varje höst samlar vi alla våra 
julsaker i ett stort härligt jul-
torg, där man kan botanisera 
bland pynt, belysning och andra 
stämnings höjare. I år är jultor-
get placerat vid takkub a8-d8. 
Julsakerna kommer  alltså att 
hamna i anslutning till Hemtextil-, 
Belysnings- och Till Hemmet-
avdelningarna.  Dessutom kommer 
de säsongsbetonade varorna på 
Livsmedels avdelningen hamna 
intill övriga julprodukter. 
välkommen hit för att 
hitta  dina jul-favoriter!
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Julen 
är här!

oavsett vilken stil du har i ditt hem så kan du hitta julpynt här hos 
oss på Gekås som passar dig. komplettera din inredning med textilier, 
tomtar och ljusstakar som du hittar på vårt jultorg mitt i varuhuset.
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Kö in och kö ut. det är något som Gekås Ullared ofta förknippas med – men gör allt för att få bort. 
Därför finns Kundservice, 150 personer som varje dag arbetar med att göra besöket på Gekås  
lite smidigare för kunden. Till sin hjälp har de allt från walkie talkies och dataprogram till gott  
humör och mjukisdjur. Men vissa dagar är lite tuffare än andra…  
Text Sofia eriksson Foto marie hidvi och Jesper Petterson

d
et är en av sommarens värsta 
regndagar. Det innebär ovan-
ligt mycket folk i varuhuset, 
samtidigt som några kassör-
skor har sjukanmält sig.

– Kassorna är prioritet 1 – där måste det flyta 
på, helst utan långa köer. På grund av regnet 
och de som är sjuka i dag behöver vi ringa 
in tio kassörskor till, kassakunnigt folk som 
får komma in från andra avdelningar, säger 
Agneta Eskelid. Hon är ansvarig för Gekås 
Kundservice, en avdelning med 350 anställda 
som arbetar med att göra kundernas besök 
i varuhuset så trevligt och smidigt som möj-
ligt. Uppstår problem, löser Kundservice det. 
Helst snabbt och med ett leende.
– Kundbemötande är A och O. Vi ger av det 
vi har på insidan och målet är att överträffa 
kundens alla förväntningar på service och be-
mötande när de kommer till Gekås Ullared, 
säger Agneta.

varJe dag JoBBar 150 personer inom 
Kundservice. I kassan, med varubyten och 
reklamationer, i spelbutiken och kundtjänst, 
med  inkommande mail och post samt som 
sömmerskor. I gruppen ingår också butiks-
värdarna. Helena är en av dem.

– Vi har en del fasta uppgifter, som att fylla 
på påsar och silkepapper i kassorna, plocka 
korgar och fylla på broschyrer och ta in 
tidningar. Och så de snabba utryckningarna, 
som att till exempel dela ut regnponchos till 
folk i kön därute och bistå kassörskorna. Te-
lefonen brukar ringa och så skyndar vi iväg 
för att hjälpa till, säger hon. 
Det sprakar till i hennes walkietalkie med en 
rapport om att köerna utanför nu är borta. 
Samtidigt ringer hennes bärbara telefon. Kort-
krångel i kassa 33. En norsk familj på besök 
har storhandlat och kortet fungerar inte i den 
vanliga kassaterminalen – det händer ibland 
med utländska kort. Helena tar fram sin bär-
bara chipterminal och löser betalningen.
– Att kortet inte fungerar brukar alltid oroa 
folk och kännas lite otrevligt, så det löser vi 
alltid så fort som möjligt.

KUnDSERViCE:  
En DAG  
i KUnDERnAS 
TJänST

– Vi vet att en välfungerande kund-
service gör skillnad för kunderna 
här på Gekås Ullared, säger Agneta, 
ansvarig för Kundservice

BAKOM  KULISSERNA

BAKOM  KULISSERNA

”Målet är att överträffa  
kundens alla förväntningar 
på service och bemötande”

aGneTa, ansvarIG För KUndservIce
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KUnDSERViCE:  
En DAG  
i KUnDERnAS 
TJänST

”vi är de stora  
problemlösarna”

heLena, värd
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Helenas blick far över kassaköerna. Ett av hennes uppdrag är att vara 
med och dirigera dem. Agneta förklarar:
– Alla som är på Gekås Ullared någorlunda regelbundet har nog 
märkt att våra kassaköer för de mesta går smidigare numera. Det lig-
ger förstås långsiktig bemanningsplanering bakom det, men vi håller 
också koll på dem hela tiden. Ibland ropar vi ut vilka kassor som är 
tomma, och värdgruppen och arbetsledarna brukar också gå runt 
och helt enkelt flytta om köerna. Det som vi kallar nederkassorna till 
exempel, de kan ibland vara helt tomma medan alla står i kö till de 

övre kassorna. Dessutom tenderar folk att klumpa sig i vissa kassor, 
och då får vi hjälpa till att fördela köerna. Men det finns vissa stunder 
och dagar då vi verkligen kämpar och ändå inte lyckas fullt ut. Det är 
en utmaning för oss och den jobbar vi på hela tiden för att förbättra.
Jobbet som värd kan bli lite otäckt ibland också. Till exempel om 
någon blir sjuk i kön. Helena och de andra värdarna är utbildade 
i hjärt- och lungräddning. Securitasvärdarna i varuhuset har sjuk-
vårdsutbildning. Det har behövts.
–En gång föll en dam ihop i ett epilepsianfall. En annan gång föll 

–Det är ett pussel. Många saker 
spelar in, många ska bli nöjda, 
säger Jennifer, bemannings- och  
schemaansvarig Kundservice.

Lisbeth är dagens arbets-
ledare, ett jobb som bland 
annat innebär att se till att 
kassalinjen är välbemannad.

Om man råkar vara liten och 
ledsen på Gekås Ullared kan 
det hända att man får ett 
gosedjur att trösta sig med.

”kommer en kund 
in med ett plagg 
som är trasigt så 
lagar jag det under 
tiden de är här”

iNGA, SÖMMeRSkA
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en kund och slog i huvudet och 
blödde kraftigt. Vi får vara beredda 
på sånt – sker det ett hjärtstopp 
så ska jag kunna ta hand om det, 
säger Helena.
Sedan ringer telefonen igen. En 
kassörska undrar hur man löser 
in Ullared-lotten. Hon får ett 
snabbt svar: det gör man i spelbutiken. Inget 
problem är för litet eller för stort.
– Jepp, vi är de stora problemlösarna, säger 
Helena och skrattar. Vi kan förstås inte allt. 
Men nästan allt!

Så ekar kaSSaområdet plötsligt av arga 
vrål från en liten kille som tröttnat på shop-
ping. Hans pappa försöker få honom glad 
igen men inget hjälper. Effekten är påtaglig; 
många runt omkring får något stressat i 
blicken. Agneta med.
– Barnskrik sägs vara det ljud som är mest 
stressande att lyssna på och vi mär-
ker att det påverkar. Det riktigt skär 
i hjärtat.
Snabbt kilar hon in bakom varuby-
tesdisken och rotar i gosedjurslådan 
som står där, väljer ut en mjukis- 
tiger och går fram till den lille poj-
ken, som häpet tystnar.
– Vi försöker ta hand om de ledsna 
barnen. Att de får en bit choklad 
eller får välja ett gosedjur ur en 
låda, det är ett bra och enkelt sätt att 
skapa lite god stämning i varuhuset.

NuredIN Som JoBBar på reklama-
tionshanteringen i närheten har 
hört den ledsna pojken medan han 
suttit med reklamationssamtal i 
telefon. I andra ändan av luren har 
han ibland kunder som är nästan 
lika ledsna. 
– Klart att de är irriterade, det för-
står jag mycket väl. Här har de åkt 
hit och fyndat, kanske har de långt 
hem, och väl hemma upptäcker de 
att något är fel. Och så ringer de, 

nästan laddade för att få ett nej.
Det viktigaste, förklarar han, är att lyssna på 
kunden. Låta dem få tid på sig att förklara, 
dels för att få grepp om situationen, dels för 
att kunden ska känna sig sedd.
– Sedan finns det olika alternativ. De kan 
skicka hit den felaktiga varan, eller så skickar 
vi vissa delar som kan bytas ut. Många gång-
er ger vi pengar tillbaka. Kunderna brukar bli 
förvånade över att det går snabbt och enkelt 
att åtgärda ett problem, säger han.
Reklamationshanteringen är både en känslig 
och väldigt viktig avdelning. För Gekås Ullared 

är det avgörande att kunder som inte 
är nöjda hör av sig så att man kan 
spåra de felaktiga varorna och prata 
med leverantörerna.
– Vi säljer sådana otroliga mängder 
att vi väldigt snabbt märker om det är 
fel på ett helt parti. Jag fick till exem-
pel direkt indikationer på att något 

inte stod rätt till med en hårfön för ett tag 
sedan, enbart på grund av kundernas rekla-
mationer, säger Nuredin.

ute I ButIkeN är nu nästan samtliga kassor 
öppna. I kassa 19, en av de mest belastade 
kassorna, sitter en av de mest rutinerade kas-
sörskorna, Gulli. Hon har jobbat på Gekås i 
22 år. Snabbhet, stresstålighet och kundin-
tresse är några av de viktigaste egenskaperna 
för kassörskorna i varuhuset.
– En gång hade jag 60 kundvagnar i kö. Min 
avlösare räknade. Men nej, det är inget att 

stressa upp sig för. Det är bara att 
jobba på och vara glad, säger Gulli 
medan kassan blippar. Minst en 
vara i sekunden scannar hon av. 
På samma gång ringer hon dam-
avdelningen och kollar pris på en 
jacka som tappat prislappen, och 
konverserar lite med kunden, som 
undrar vad folk brukar handla för 
och vad Gullis rekordkvitto genom 
tiderna hamnade på. Hon funderar 
en stund.
– 16 000 tror jag det var. Och klart 
jag sa nåt! ”Oj, vilket långt kvitto”, 
sa jag och fick vika det flera gånger. 
Man måste skoja och skämta lite 
med folk så att de tycker att det 
är trevligt här. Kunderna är ju det 
bästa med hela jobbet. De är mitt liv, 
skulle man kunna säga.
Gulli har stammisar – det är inte så 
konstigt efter 22 år på samma jobb. 
Men hon sticker inte under stol med 
att det är ett tufft jobb hon har, även 
om det inte märks på henne medan 
hon jobbar. 

Nuredin sköter de 
reklamationer som 
kommer in per 
telefon och mail.

BAKOM  KULISSERNA

BAKOM  KULISSERNA

”Många gånger ger vi pengar till-
baka. Kunderna brukar bli förvå-
nade över att det går snabbt och 
enkelt att åtgärda ett problem”

nUredIn, reKLaMaTIonsansvarIG
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– Men när jag kommer hem, då vill jag ha 
tyst omkring mig. 

kaSSaarBetet kallaS för starkt styrt 
arbete, ett sådant jobb som man inte kan 
påverka så mycket själv. Lagstiftning reglerar 
noga antalet timmar som man får sitta i 
sträck utan paus. Kassörskorna bemannar till-
sammans 69 kassor, sitter i max två timmar 
och har fem olika långa raster varje dag. En 
avlösare har hand om tre kassörskor per pass. 
Schemat planeras månader i förväg. Uppe på 
kontoret sitter Zanna och Jennifer och lägger 
det långsiktiga schemat.
– Vi börjar tre månader innan. De fastanställ-
da har förstås ett grundschema som rullar, 
och så fyller vi på med säsongare. Beman-
ningen påverkas av kollektivavtal och förra 
årets försäljning, men också av vädret. I dag 
när regnet plötsligt öser ned har vi hastigt fått 
öka på bemanningen, säger Jennifer.
Men just nu sitter de med höst- och vinter-
schemat.
– Mest populärt är att jobba dagtid vardagar 
förstås, men det behövs mycket personal 
i butiken på kvällar och helger. Säsongare 
måste jobba alla fredagar och tre av fyra sent, 
till exempel, det är bestämt, säger Zanna.

– Det är ett pussel, säger 
Jennifer. Man måste nog 
vara en viss typ av person för 
att tycka att det är roligt med 
schemaläggning – många 
saker spelar in, många ska 
bli nöjda. Jag tycker att det 
är en utmaning att få det att 
gå ihop.

dageNS ProBlem med för 
få kassörskor verkar också 

lösa sig. De två sista som behövs har kallats 
in från väskavdelningen och går till Lisbeth, 
dagens arbetsledare, för att få instruktioner 
och växelkassa. 
– Kickan, du tar PP, jourkassan, och sätter 
dig i kassa 4. Sara, du tar DD och du sätter 
dig i kassa 2, vi fixar med fika sen. 
Sedan pustar hon ut. Nu ska hon snart gå 
ned till det lilla arbetsledarkontoret i buti-
ken och hjälpa till med kundservicen bland 
kunderna.

På vÄg Ned passerar hon den minsta av av-
delningarna inom Kundservice, ett rum där 
miljön är långt från kassablippande, snabba 
utryckningar, långa köer och gråtande barn. 
Här är dämpat och lugnt och från radion 
hörs en Elvisballad. Det här är sömmerskan 
Ingas kontor, fullt med ställningar med 
kläder som ska lagas. Även om inte Inga 
har direkt med kunderna att göra, har hon 
samma uppgift som alla andra på Kund- 
service – att göra kunderna nöjda.
– Kommer en kund in med ett plagg som är 
trasigt så lagar jag det under tiden de är här 
och handlar, och så får de med sig det när 
de åker hem. Eller så skickar vi det till dem. 

Det kan vara allt från trasiga sömmar och 
tryckknappar som lossnat, till foder som har 
vridit sig. Ibland går det inte att laga – då får 
kunden pengarna tillbaka och varan skickas 
tillbaka till leverantör eller skänks till behö-
vande i Estland.
Inga har jobbat på Gekås i 36 år. Att hon 
blev sömmerska berodde mest på en slump. 
Dåvarande ägarens pappa gav henne ett lass 
skinnjackor och ett par lådor med knappar 
och bad henne fixa. Och på den vägen är det.
Nu för tiden är ingenting inom Kundservice 
en slump. Agneta och hennes team har koll 
på och beredskap för det mesta.
– Vårt mål är att ligga steget före i vår plane-
ring och vår service, för vi vet att en välfung-
erande kundservice gör skillnad för kunder-
na här på Gekås Ullared, säger Agneta. n

DETTA REPORTAGE ÄR  DET TREDJE I EN SERIE  OM GEKÅS ULLARED BAKOM KULISSERNA.  FÖLJ OSS I NÄSTA  NUMMER!

”kunderna är ju det bästa med 
hela jobbet. De är mitt liv, skulle  
man kunna säga.”

Gulli, kASSÖRSkA
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Nr 70310 • Cline Zinfandel
229:-
Rött vin från Kalifornien 
3 liter box • Alkoholhalt 14,5%

NYHET!
CLINE ZINFANDEL 

PÅ BOX

Nu 
i Beställnings-sortimentet

Fyllig, generös och smakrik 
zinfandel med inslag av 
mörka bär. Stor trevlig frukt 
med toner av bigarråer, 
björnbär och kryddor.

Går att beställa på 

www.clinezinfandel.se 

Att börja dricka i 
tidig ålder ökar risken för 

alkoholproblem

ANNONS ANNONS
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ANNONS ANNONS

ANNONS ANNONS
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LÄSARSIDA

LÄSARSIDAN

LÄSARSIDAN

Hej! Var i Turkiet i somras och 

i Side hittade vi denna mysiga 

butik! Dock var inte priserna 

i närheten av dom i Gekås i 

Ullared.

Hälsningar  

Anders & Annelie Olsson i Kärringe

Skicka gärna in bilder och texter till  
red.ulla@gekas.se. Publicerade brev  
belönas med presentkort på 300 kr.

Vill verkligen slå ett slag för er egna lekplats! Här 
leker vi på den mindre rutschkanan. Vi lekte och 
hade jätteskoj i över 1½ timme, och vi slapp gå 
med mamma och pappa in på Gekås när de 
turades om att handla. Nu kan vi ta åka med fler 
gånger då det finns roliga ställen för oss utomhus!
MVH Olle och Gustav

Hej Gekås-bloggen!!
Superbra att ni har en blogg så man kan kika vad 
för roligt ni fått hem :) Jag har 2 pudlar (Chicco, 
Charlie) som förra julen fick superfina julkläder 
som jag köpt på Gekås såklart ! Jag tänkte att dom 
skulle passa väldigt bra i ert julnummer av Ulla, så 
kan andra få tips om coola kläder till sina hundar =) 
MVH Veronica Blomquist från Unnaryd 

Hej Boris!
Jag och min familj åker minst 3-4 gånger per år till Gekås. Det är ett måste och 
alltid lika roligt. Man hittar alltid många roliga och billiga saker som man inte visste 
att man behövde... En annan tradition vi har i min familj är att åka på marknad i 
Sjöbo under juli månad. Detta år hade vi med oss en Gekås kasse ifall vi skulle köpa 
något på marknaden. Plötsligt började det att regna rejält och då plockade jag fram 
min Gekåskasse och använde den som ett regnskydd till vagnen, helt perfekt. Jag 
trädde ena handtaget runt fötterna på barnet och den andra träddes över huvudet. 
Praktiskt att kunna använda Gekåskassen på många sätt! Bra för oss som skydd mot 
regnet och som pricken över i:et bjöd vi på gratisreklam!!!! 
Jag har bifogat ett bildbevis!
Med vänlig hälsning Mona Troedsson, Furulund 

Vid regnbågens slut finns 

en skatt sägs det ju.

Janne Svensson
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Det ska vara enkelt att shoppa. Och roligt. Därför lanserar vi nu det 
nya Shoppingkortet med en rad fina förmåner. Vad sägs exem-
pelvis om bonus på allt du handlar för och möjlighet till att dela 
upp din betalning? Du kan även spara pengar på ditt kort, och få 
ränta. Dessutom får du tidningen Ulla 5 gånger om året, direkt 
hem i brevlådan – bara för dig med Shoppingkortet. Och inte 
nog med det, skulle du betala din semesterresa med ditt kort ingår 
både reseförsäkring och avbeställningsskydd. 

Fyll i din ansökan redan idag. Det är enkelt. Din svåraste uppgift 
blir att välja färg. 

Mer information och ansökan finns på gekas.se/shoppingkortet

Shoppingkortet.
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Din svåraste uppgift 
blir att välja färg. 

Få 100 kr  

i extrabonus!

 

Ansök om Shoppingkortet  

senast 31/12 2011.
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NIVEA DEODORANT 
DRY IMPACT/
PEARL & BEAUTY

SKÖNHET ÄR GLÄDJE

NIVEA SHOWER
SPORT FOR MEN/

CREME SOFT

För mer information besök www.NIVEA.se

NIVEA BODY 
MILK/LOTION

ANNONS

Det ska vara enkelt att shoppa. Och roligt. Därför lanserar vi nu det 
nya Shoppingkortet med en rad fina förmåner. Vad sägs exem-
pelvis om bonus på allt du handlar för och möjlighet till att dela 
upp din betalning? Du kan även spara pengar på ditt kort, och få 
ränta. Dessutom får du tidningen Ulla 5 gånger om året, direkt 
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Din svåraste uppgift 
blir att välja färg. 

Få 100 kr  

i extrabonus!

 

Ansök om Shoppingkortet  

senast 31/12 2011.

Detta är ett axplock av stora och små evenemang i och runt omkring  
ullared i vinter. För mer aktuell upp-datering, tips, information, biljettbok-ning mm, vänd dig till turistbyråerna:

NOveMBeR
6 NovemBer
afternoon tea på
tjolöholms slott
Tjolöholms slott, Fjärås
11-13 NovemBer
hallands jul,
lilla Böslid, eldsberga
16-20 NovemBer
Julmarknad
Tjolöholms slott
19 NovemBer
music of the christmas Night
Julkonsert
Falkenbergs stadsteater
24 NovemBer
the real group, Julkonsert
Halmstad teater
26 NovemBer
I juletid, Julkonsert med kevin Borg, magnus Johansson mfl
vinbergs kyrka, Falkenberg
30 NovemBer
christer Sjögren, Julkonsert
Halmstad teater

30 NovemBer – 2 decemBer, oNS – fre
Julbordsshow
Teater Halland, varberg

DeCeMBeR
3-4 decemBer
Julmarknad
eksjö, Småland
7-9 decemBer
Julbordsshow
Teater Halland, varberg
8 decemBer
familjens julkalas.
Julkonsert med eric Saade,
lotta engberg mfl
Sparbankshallen, varberg
28-29 decemBer
historien om Pinocchio,
en familjeföreställning
Teater Halland, varberg

jANuARi
3-5 JaNuarI
historien om Pinocchio,
en familjeföreställning
Teater Halland, varberg
5 JaNuarI
Premiär för falkenbergsrevynFalkenbergs Stadsteater

varberg: WWW.markNadvarBerg.Sefalkenberg: WWW.vISItfalkeNBerg.Se halmstad: WWW.deStINatIoNhalmStad.Se Svenljunga: WWW.SJuharadSturISm.Se/SveNlJuNga Småland: WWW.vISItSmalaNd.Se

Kalendarium

vINter- 
deStINatIoN

ULLARED
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Permanent hårborttagning i hemmet.
Använder den senaste tekniken  
salonglaser för att döda hårsäcken,  
vilket resulterar i en permanent hårbort- 
tagning. Lämplig för ben, armar, under- 
armar, bikinilinje och ansiktshår.

Permanent hårborttagning på riktade  
hårstrån. En laserstråle skickas till hårsäcken 
med tillräckligt med energi för att förstöra 
roten utan att påverka det omgivande  
området, behandlar enskilda hårstrån.
Lämplig för ben, arm, underarm, 
bikinilinjen och ansiktshår.

Det professionella förhållningssättet 
för att skapa perfekta och långvariga 
nagelförlängningar.
Använder väl beprövad UV-teknik som 
normalt endast finns på salonger.
Lämplig för händer och fötter.

Permanent hårborttagning som du kan använda i ditt eget hem.
Me är den totala hårtborttagningslösningen - det säkraste och snabbaste sättet att 
permanent ha en mjuk, vacker hud. Me erbjuder den mest bekväma behandlingen 
(ett helt ben på mindre än 10 minuter!) utan att förberedelser behövs.

Rio professionell tandblekning,  
är ett behandlingssystem som 
använder avancerad blåljus- 
teknik för att ge professionella 
resultat, bekvämt i ditt eget 
hem.

SALON LASER TWEEZER

SALON x60 LASER HAIR REMOVER

UV NAILS MANICURE AND PEDICURE

Quick Dip Acrylic Extensions

PROFESSIONAL TEETH WHITENING

PROFESSIONAL HAIR REMOVAL

®

®

®

®

®

S alongsvacker
   -när du själv vill

Nu på Gekås

Quick dip extensions använder ett nyutvecklad akrylpulver som du 
doppar nageln i för att ge ett starka, naturliga naglar snabbt och 
enkelt. Kan användas på nageltippen eller på din naturliga nagel.

ANNONS ANNONS

www.memyelos.com
www.riobeauty.co.uk
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krYSSa och vINN
Många handlar och fyndar hos oss när vintermörkret börjar sänka sig och det är full fart i  
varuhuset. Andra tycker det är skönare att shoppa i januari, då det är betydligt lugnare.  
Oavsett vilken tid du helst handlar på Gekås ullared, så kan ett presentkort eller ullared-
lotter kanske komma väl till pass? lös korsordet och var med och tävla!

1:a PrIS: PreSeNtkort fråN gekåS ullared à 500 kr
2-10:e PrIS: 5 St ullared-lotter  à 20 kr

SkIcka IN meningen i de färgade rutorna till oss: Adress: ulla, Gekås ullared, Box 34,  
310 60 ullared e-post: ullakryss@gekas.se Märk vykortet eller e-posten ”korsordet 4/11”. 
Ditt svar vill vi ha senast 30 november 2011. lYcka tIll!

2-10:e PrIS:  
5 St ullared-lotter   
à 20 kr

Missa inte tävlingen där  
50 ulla-läsare har chans  
att vinna 20 lotter vardera.  
läs mer på sid. 7!

Foto tom Bengtsson
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64    Ulla  nr 4  |  2011

När har vi öppet? Hur hittar du hit och var kan 
du bo? Här hittar du all information du kan 
tänkas behöva. välkommen till Gekås ullared!

ULLA INFO

HEM SIDAN

GEKÅS INFO

ÖppETTiDER:
måndag–fredag  8–20

Extraöppet  
Lördagar  
fram till jul 7–20

Lördagar efter jul  7–17

Söndag  8–17

Extraöppet v. 44  

månd-fredag  7-20

Alla Helg. Dag  5/11 7-17

Julafton 24/12 Stängt

Juldagen 25/12 Stängt

Annandag Jul 26/12 Stängt

Nyårsafton 31/12 Stängt

Nyårsdagen 1/1 Stängt

Trettondagsafton 5/1 8 – 17

Trettondagen 6/1 Stängt

Julklapps-
byte?

Julklappsbytet gäller 

fr.o.m. 31 oktober  

t.o.m. 15 januari.

 

ANNONS ANNONS

iUTELIV - FRITID - JAKT - VAPEN ULLARED

Asiatisk mat när den är som bäst

Välkommen!

Våra öppettider: mån–fre: 10–19 lör: 10–17 sön: 11–16
www.handelshusetullared.se

MUSASJÖN

Hållplats
Campingen Extra parkering,

fotbollsplanen

Ställplats 
Sönneräng

Hållplatser för Shoppingbussen
IDROTTSPLATS

GÅN
GVÄ

G

SÖNNERÄNGS
SJÖN

LILLESJÖN

BYGDEGÅRDSKOLA

STUGBY & CAMPING

Hållplats
varuhuset

1

1

2

3

4

153

153

154

154

154

P

P
2 3 4

KonTAKTA oSS:
Gekås ullared AB
Box 34 S-310 60 ullared
telefon (vxl):  0346-375 00
fax:  0346-301 38
e-post:  kundtjanst@gekas.se

Observera att vi inte kan lämna ut prisuppgifter, 
eller svara på om en viss vara finns i butik.

ÖVRiGT:
HiTTA HiT:

med bil: vägbeskrivning hittar du på www.gekas.se. Adressen är 
Danska vägen 13, 310 60 ullared.
med buss: På www.gekas.se finns en förteckning över alla 
bussbolag som kör till Gekås ullared. leta rätt på den ort du 
vill åka ifrån och du får kontaktuppgifter till aktuellt bussbolag.

bo i ULLARED:

camping: Här bor du nära både varuhuset och naturen. 
ingen föranmälan eller bokning krävs.  
Ny dygnsavgift tas ut efter kl. 15.  
tältplats: 160 kr/dygn  
husvagnsplats: 160 kr/dygn utan el, 200 kr/dygn med el.
Stugor: Stugbyn har totalt 700 bäddar. Stugorna har plats för 
2–16 personer och kostar från 450 kr/natt.  
i vissa av stugorna är husdjur tillåtna.
husvagn: För endast 500 kr/dygn, hyr du en modern, välut-
rustad husvagn med plats för fyra personer.
motell: Ännu närmare shoppingen ligger motellet med 
sina fyrbäddsrum. Alla rum har helkaklat badrum och egen 
uteplats. 645 kr/natt.
Ställplats för husbil och husvagn:, 2 km från Gekås ullared 
vid Sönneräng. Ställtid max 48 timmar, 90 kr/dygn (70 kr/dygn 
med ullaredkortet/Shoppingkortet).
multihuset för konferens el. fest: Fyra sammanbyggda 
åttabäddstugor med en större konferens/festlokal. 32 bäddar, 
9900 kr/natt.

KonTAKT oCH boKninG:

För stugor, motell och hyra av husvagn krävs förbokning.
Bokning: Ring 0346-37501 eller boka online på  
www.gekas.se/camping
frågor: gkcamping@gekas.se eller 0346-37501.

SHoppinGbUSSEn:

under högsäsong har Gekås ullared satt in en shoppingbuss 
som erbjuder dig som gäst gratis skjuts mellan stugbyn och 
varuhuset. Så slipper du bära på tunga kassar och kan låta 
bilen stå kvar på campingen! Bussen utgår från Gekås ullared 
Stugby & Camping och hämtar och släpper av passagerare vid 
en gångväg nära entrén till varuhuset. Se rutt nedan till vänster.

bYTEn oCH RETURER

I varuhuSet:
30 dagars öppet köp mot uppvisande av kassakvitto och varan 
i obruten förpackning. Bad-och underkläder bytes ej. CD- och 
DvD-skivor bytes med obruten plombering. Tänk på att kassa-
kvittot även gäller som garantibevis.

Per PoSt:
retur: Skicka tillbaka varan med originalkvitto eller kopia. 
Pengar erhålles via angivet kontonummer eller tillgodokvitto.  
Glöm inte clearingnummer, telefonnummer och e-postadress. 
30 dagars öppet köp.
Byte av vara: Sedan februari erbjuder vi inte längre möjlig-
heten att byta varor per post, med undantag för varor med 
reklamationsrätt.
reklamation: Skicka tillbaka varan med originalkvitto eller 
kopia. Gekås ullared ersätter utlägg för frakt i efterhand via 
angivet kontonummer eller tillgodokvitto.
frågor: varubyte svarar gärna på frågor och hjälper till om du 
vill byta en vara eller reklamera ett köp.
Telefon: 0346-375 00 eller e-post: kundtjanst@gekas.se

HEmSänDninG:

Gekås ullared erbjuder även hemsändning av det du handlar i 
varuhuset. kundtjänst hjälper dig!  
kostnad: 500 kr i deposition för innehållet i varje kundvagn 
du vill ha hemsänt. Postens frakt- och portokostnader till- 
kommer mot postförskott. varorna skickas mot postförskott 
och du betalar således när du hämtar ut ditt paket.

FAKTA om Gekås Ullared:
Gekås ullared är Skandinaviens största varuhus. Med över 4,5 
miljoner besökare varje år är det också Sveriges största utflykts-
mål. vår affärsidé är att erbjuda ett brett och stort utbud av 
rätt varor till oöverträffat låga priser. Hos oss kan du fynda ”allt 
till hemmet som får plats i en bil”. Gekås ullared grundades 
1963 av Göran karlsson och ägs i dag av Thomas karlsson och 
Torbjörn Bäck. i Gekås-koncernen ingår även Gekås ullared 
Stugby & Camping som helägt dotterbolag.

HÖR GäRnA AV DiG!

vi på Gekås ullared är väldigt måna om vad du som kund 
tycker. Såväl ris som ros välkomnas! Tel: 0346-375 00.  
e-post: kundtjanst@gekas.se
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ANNONS ANNONS

iUTELIV - FRITID - JAKT - VAPEN ULLARED

Asiatisk mat när den är som bäst

Välkommen!

Våra öppettider: mån–fre: 10–19 lör: 10–17 sön: 11–16
www.handelshusetullared.se
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ANNONS ANNONS

Välkommen in till 
Martinshop i Handelshuset 

för en skön och het Jul.
Om ni är ett gäng som vill göra något kul och 

annorlunda, så kan ni boka butiken för privat shopping.

OBS!  Ta med annonsen till Ullaredsbutiken och handla vad du vill, så får du en julklapp av oss.
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Vard: 10 – 19 Lörd: 10-17 Sönd: 11-16

Vard: 10 – 19 Lörd: 10 – 15 Vard: 10 - 22 Lörd: 11 - 22 Sönd: 12 - 22 Vard: 10 – 19 Lörd: 10 – 15 Vard: 10 – 19 Lörd: 10 – 17

Vi lovar att ni 
kommer 
... tillbaka!
Martinshop.se
Ett tillfredsställande samliv är guld värt för både hälsa 

och relation. Nu kan du som Ullaredsbesökare piffa 
upp ditt samliv utan att det kostar skjortan. Sveriges 

första och största erotikoutlet, Martinshop, fi nns i 
Handelshuset. Förutom idéer och inspiration, så 

fi nner du en fräsch butik med marknadens största 
utbud av erotiska produkter till priser, som du inte 

trodde var möjliga. Hos oss kan du handla i lugn och ro. 
Vår proffsiga personal, som består av både kvinnor och män, 

hjälper dig att fi nna din favoritjulklapp – Välkommen!
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PlaN 1
■ BarNklÄder
Pojk- & flickkläder
Babykläder
Ytterkläder
underkläder
■ damklÄder
Dammode
Mammakläder
Stora Storlekar
Ytterkläder
underkläder
■ herrklÄder
Herrmode
Arbetskläder
Stora storlekar
Ytterkläder
underkläder
■ kroPPSvård 
Tvål & Dusch

Munvård
Schampo & Balsam
Hårstyling
Hygienartiklar
■ koSmetIk 
Doft
Smink
Hudcreme
Hårfärgning
Bijouterier
■ reNgörINg 
Tvättmedel
Diskmedel
Städ & Puts
■ vÄSkor 
Resväskor
Handväskor
Sportväskor
Plånböcker
Necessärer

■ lekSaker
Dockor
leksaksbilar
Spel
Måla & rita
Barnböcker
■ BaBYtIllBehör 
Barnvagnar
Babyartiklar
Babyhygien
Babysängkläder
■ tIll hemmet 
Husgeråd
Glas & Porslin
Förvaring
krukor
engångsartiklar
ljus & Servetter
Ramar & Tavlor
kontoret

■ BelYSNINg 
innebelysning
utebelysning
lampskärmar
elmaterial
Glödlampor & Halogen
■ hemtextIl
Sängkläder
kuddar & Täcken
Gardiner
Dukar
Handdukar
Mattor
Duschdraperier
■ lIvSmedel
Bröd
konserver
Charkvaror
kakor & kex
Hälsokost
Godis

Snacks
Drycker
■ medIa 
Tv & DvD
Stereo & Radio
Film
Musik & ljudböcker
Böcker
Tv- & PC-spel
Datortillbehör
Telefoner
Mobiltillbehör
klockor
Foto
■ hem-el 
Hushållsmaskiner
Hår- & kroppsvård
■ ServIce
kundtjänst
varubyte
Toaletter

internetcafé
Rullband/trappa
Skötrum
Röda fiket

PlaN 2
kuNdvagNS- 
ParkerINg

PlaN 3
reStauraNg
kaffeBar
toaletter
Skötrum
amNINgSrum
BarNvagNS- 
ParkerINg
fIlmhörNa
frISör
rökruta

Nedre PlaN
■ hoBBY & frItId
verktyg
Färg
elartiklar
Biltillbehör
Cykeltillbehör
Sport
Fiske
Trädgård
■ huSdJur  
& hÄStSPort 
Djurmat
Djurtillbehör
Ridkläder
Täcken & Schabrak
Bett & Grimmor
Säkerhet & Skydd
vitaminer & Mineraler

PLAN 2

PLAN 1

P
KUNDVAGNSPARKERING

NEDRE PLAN

HÄSTSPORT

HUSDJUR

HOBBY & FRITID

LIVSMEDEL

HEM-EL

MEDIA

LEKSAKER

DAMKLÄDER

RÖDA FIKET

BARNKLÄDER

HERRKLÄDER

BABYTILLBEHÖR

KOSMETIK VÄSKOR

RENGÖRING

KROPPSVÅRD HEMTEXTIL

BELYSNING

TILL HEMMET

PROVRUM
DAM/BARN

PROVRUM
HERR/BARN

KUNDTJÄNST

SÄSONGSVAROR

INGÅNG UTGÅNG

UTGÅNGSKASSOR

VARUBYTE

PLAN 3

KAFFE & CO

RESTAURANGEN

HÅR &
HÄPNA

AMNINGSRUM

FILM
HÖRNA

SKÖTRUM

RULLTRAPPOR
OCH HISS FRÅN 

PLAN 1 TILL 
PLAN 2 OCH 3
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LÅT DRÖMMEN BLI SANN

Till stöd för arbetet mot alkohol, droger och våld bland ungdomar.

Vinn  
upp till  1 miljon!

Skraplotten för dig  
som älskar Ullared.

Guldchans  

på varje  

nitlott!

www.gekas.se


