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Blommor och växter  

Ut och lek
Höstens praktiska barnkläder KoNfErENs   

   i  UllarEd
Förena nytta med nöje

INSPIRATION FRåN  
HERRAvDELNINGEN



Ulla är Gekås kundtidning som ges ut fyra  
gånger per år. Den skickas hem i brevlådan till  
alla våra kunder som har  Shoppingkortet eller 
Ullared kortet. Dessutom finns den i varuhuset,  
i Gekåsbyn Ullared, samt på Rastas vägkrogar  
runt om i landet. Du kan även läsa Ulla på  
www.gekas.se/ulla

I Ulla vill vi inspirera, förmedla shoppingglädje, 
och informera om varuhuset och Ullared som  
destination. Vi hoppas att tidningen kan ge dig 
som kund en liten inblick i vår verksamhet och 
vårt sortiment  och på så vis förbereda dig på 
bästa sätt inför din shoppingtur.
 
Varför inga priser i tidningen?
I Ulla skriver vi, i enlighet med Gekås policy, 
aldrig ut priser på varor och produkter. Dels av 
konkurrensskäl och dels för att vi vill att besöket  
i varuhuset ska vara en riktig fynd upplevelse, full 
 av överraskningar.  Du kan alltid lita på att vi har 
ett stort och prisvärt sortiment!
 
finns Varorna i butik?
Vi har som mål att alla de produkter som visas i 
Ulla ska finnas  tillgängliga i varuhuset vid tidningens 
utgivande, men på grund av vår höga kundtill-
strömning måste vi reservera oss för slutförsäljning.

Vill du Ha ulla i din breVlåda? 
Att få Ulla hem i brevlådan är en förmån för dig 
som har Shoppingkortet eller Ullaredkortet. Med 
kortet kan du både spara och låna pengar. Läs 
mer om kortet på www.gekas.se/shoppingkortet. 
Ansöker gör du på hemsidan, i varuhusets  
kundtjänst eller i Gekåsbyn.
 
nästa nummer
Nästa nummer av Ulla kommer ut i början  
av oktober 2013.

utges aV
Gekås Ullared AB, 311 85 Ullared 
kundservice@gekas.se
Telefon 0346-375 00 
www.gekas.se 
 
ansVarig utgiVare
Boris Lennerhov

CHefredaktör
Bodil Czarnecki

produktion
Ulla är en samproduktion mellan  
Gekås AB:s marknadsavdelning 
och Shout Advertising AB.
red.ulla@gekas.se

trYCkeri
 JC Grafisk Konsult AB/Vestjysk Rotation A/S

omslagsfoto
Katja Ragnstam 

annonsförsälJning
Mediakraft AB
info@mediakraft.se  
Telefon 08-23 45 30
 
bYtt adress? flYttat?  
utebliVen tidning?  
Meddela Handelsbanken Finans  
kundtjänst 08-701 46 67

Eventuell vinstskatt betalas av vinnaren.  
Eftertryck utan redaktionens medgivande är 
förbjudet. Med reservation för tryckfel.
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Handla nu.
Få bonus på allt.

Ansök i 
kundtjänst eller 
på vår hemsida

www.gekas.se/
shoppingkortet



 

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

Nu laddar vi inför 
höst och vinter!
Vi har precis fått uppleva en sommar med sol och värme, precis 
som vi alla vill ha det när det vankas semestertider. Trots att det 
kanske inte är det optimala vädret för shopping så gläder det 
oss i alla fall – för den energi som sol och värme ger behöver 
vi alla inför en lång höst och vinter. Här i Ullared har rekorden 
ändå haglat i alla våra verksamheter i sommar, både i varuhuset 
och i Gekåsbyn.

NU SER vI FRAM EMOT HöSTEN och laddar för fullt i ett  
varuhus som aldrig varit större och aldrig innehållit så många 
olika produkter. Som vi brukar säga – hos oss ska det gå att 
fynda ”allt till hemmet som får plats i en bil”.

I DETTA NUMMER Av ULLA KAN DU LäSA om konfektion 
med fokus på männen och barnen. Hösten innebär tid för pyssel, 
och vi ger dig massor av tips för bra sysselsättning för barn 
och vuxna. Det här är också tiden då man vill pynta till det lite 
där hemma när man återigen hamnar inomhus efter en härlig 
sommar med nästan bara uteaktiviteter. Då kan lite nya kruk-
växter göra under. Sedan en tid satsar vi fullt ut på blommor, 
framförallt gröna växter, och det har blivit en succé.

Hotellet invigdes i slutet av april och under sommaren har  
det varit helt fullbelagt vilket förstås gläder oss stort. Med  
hösten kommer perioden när konferenserna blir många, och  
i detta nummer berättar vi om hur det fungerar genom att  
följa några konferensgäster.

I ÅR FyLLER GEKÅS, SOM DU KANSKE REDAN vET, 50 ÅR. 
Det uppmärksammar vi på en rad olika sätt under hela året. 
I detta nummer gör vi lite extra jubileumssidor som berättar 
om speciella händelser sedan Göran Karlsson drog igång sin 
källarbutik i Ullared 1963 fram till i dag.

Hoppas du får en inspirerande och nöjsam läsning, så ses  
vi i vimlet. Välkommen till Ullared!

Boris Lennerhov, koncernchef, Gekås AB 

BORIS SIDA 

 
 



Hej VD!

? Ligger och läser med behållning Ulla nr 2 2013 
som jag tog med från broschyrstället i foajén 

på Rasta motell i Strängsered mellan Jönköping  
och Ulricehamn.
 Har en del trevliga tidiga minnen när min mor levde 
och besöken i Ullared var en högtidsstund där även 
väninnor deltog och jag körde.
 Tittar in någon gång om året vid besök på kusten. 
Hade förr trängselfobi men Gekås var för stort för 
”Ågren”, ungefär som höjdrädda upplever ett flygplan.

Två förslag

? 1) På alla hotell jag bott på har  
incheckning skett i receptionen?

2) Vill gärna se en snabbkassa så man slipper  
gå till ICA för att handla smågrejer. Gör gärna 
två kassor med en gemensam kö!

Mvh Michael Larsson

Fråga Boris

HAR dU nÅGoT dU VILL fRÅGA BoRIS? Mejla till fragaboris@gekas.se  
eller skriv till Fråga Boris, Gekås Ullared, 311 85 Ullared

ANNONS

Hej Michael,
När det gäller synpunkten om incheckning  
till Hotellet så kan jag förstå din spontana 
reaktion. Det ovanliga här är väl snarare att det 
sällan finns några Hotell som samtidigt driver 
en stor stugby och campinganläggning, vilket 
vi gör i Ullared. För att ha ordning i trafik-
flödena och undvika att skapa köer har vi 
sedan några år samordnat all incheckning vid 
en särskild station. Utcheckning sker däremot 
vid olika stationer som skall vara praktiska för 

de boende i de olika alternativen. Ett annat skäl till 
att Hotellet också har incheckning där är att vi inte 
skulle klara en ansamling av fordon utanför när 
incheckningen är som hetast efter kl 15.00. Med  
ett 50-tal bilar där varje dag skulle det bli kaos.
  Vad gäller snabbkassa vet jag inte riktigt hur vi 
fick till det när du var här. Vi skall ha snabbkassa när 
sådant behov finns, framförallt i högsäsong och efter 
lunch. Den skall finnas i mitten och återkommande 
utrop görs för att uppmärksamma våra kunder på att 
den finns och var. I vilket fall är det nu säkerställt att det 
skall fungera. Tack för ditt påpekande! Ha en bra höst!

Med vänliga hälsningar, 
Boris Lennerhov

Men du får nog akta dig Boris så det inte blir 
för bra. det skall vara lite ”bonnigt” och känsla 
av primitivt. TV-serien var ju ett lyckokast med  
profilerna Morgan och ola-Conny och du själv.

Mvh Bengt ”Picko” Sköldh, Mullsjö

Hej Picko,
Tack för ditt mail och dina synpunkter! Du  
har alldeles rätt och det här är något som vi  
har försökt att stå för i 50 år vid det här laget.  
Vi driver som sagt inte NK utan Gekås Ullared. 
Det predikar vi konstant i vår organisation.  
Samtidigt är det förstås också så att förväntningar 
och krav ökar från våra kunder.
 Expansionen har gått väldigt fort och har därför 
krävt mycket nybyggnationer och förädling av 
verksamheten. Bygger vi nytt så blir det svårt att 
bygga så det ser bonnigt ut, det skall ju ändå vara 
väldigt fräscht.
 Det allra viktigaste är ändå att utbud och priser 
motsvarar vad kunderna förväntar sig. Kraven  
på kvalitet, mode och mångfald är naturligtvis  
annorlunda i dag än för 30 år sedan. Det som  
då gick bra att sälja, bara priset var lågt, skulle 
oftast helt enkelt inte fungera i dag.

Med vänliga hälsningar,  
Boris Lennerhov



Filmhörna på 
Barnavdelningen
nu har vi öppnat en filmhörna på Barnavdelningen.  
Här kan de barn som tröttnar på shoppingen se på 
film och bara ta det lugnt.

NOTISSIDAN 

Jubileumsutställning
du har väl inte missat vår jubileumsutställning vid Restaurangen 

på plan 3? Utställningen bjuder på en minneskavalkad genom 
Gekås Ullareds 50-åriga historia med gamla foton, storsäljande 
produkter från då och nu samt avsnitt av reality-serien Ullared.

Ullaredlotten  
– en lott med många vinnare

Sedan Ullaredlotten lanserades 2011 har  
den inbringat närmare 3 miljoner kronor till 

IoGT-nTo:s förebyggande arbete mot alkolhol, 
droger och våld hos barn och ungdomar. 
Ullaredlotten kostar 20 kronor och går att  

köpa i varuhusets förbutik, Kaffebaren och  
Campingbutiken. Lotten säljs även  

hos utvalda ombud,  
bland annat ATG.

Förlängda  
öppettider

Under hösten/vintern fram till och med  
31 december har vi öppet längre under helgerna.  

Mer tid till shopping helt enkelt!

Helgöppet (t o m 31 dec):  
Lördag 7–20 
Söndag 8–18

Ny säsong av  
tv-serien Ullared!
den omåttligt populära tv-serien Ullared kommer tillbaka för en femte säsong 
och inspelningarna pågår för fullt. Även denna gång får vi möta de shoppingglada 
besökarna och personalen på Gekås. I början på nästa år är det dags att bänka sig  
i tv-soffan då programmen börjar sändas igen.
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shoppingnära konferens i Ullared
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shoppingnära konferens i Ullared
En affärsplan, tydliga mål, utmaningar och nya idéer  
i kombination med shopping och trevligt umgänge.  
Så förenar medarbetarna på Halmstad & Co nytta  

med nöje på konferens i Ullared. 
Text Marie Svensson   Foto Marie Hidvi
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Sara Ståhle, platschef för Hotellet och Gekåsbyn, 
inleder med en presentation om Gekås Ullared.

I alla konferensrum finns självklart WiFi att  
ansluta sig till.

Kombinerat grupparbete och fikapaus i hotellets lobby.

Arbetet är redan i full gång. Kollegorna 
från Halmstad & Co har samlats på 

Hotellet för en endagskonferens med över- 
nattning. Gänget är förväntansfullt. Några  
har besökt Ullared förut och andra är där  
för första gången. De sitter i lobbyn och för 
tillfället pågår grupparbete med utveckling  
av kommande affärsplan.
 – Vi är mitt i smeten med Gekås runt knuten. 
Detta är verkligen en spännande plats att vara 
på som hela tiden utvecklas och växer. Här 
finns lugn att jobba, samtidigt som vi har 
närheten till shoppingen, säger Malin Ågren.
  Konferensanläggningen på Hotellet som 
togs i bruk så sent som i april i år är ny och 
modern. Fräscht, enkelt och shoppingnära  
är ord som präglar Hotellet som är speciellt 
utformat för att passa såväl fyndsmarta 
konfererande gäster som privatpersoner. Just 
närheten till varuhuset är ändå en stor 
anledning till att även företag vill lägga sina 
konferenser här.
 – Vi var nyfikna på hur man gör i Ullared 
för att locka turister, därför ville vi testa det  
nya hotellets konferensanläggning, berättar 
Johan F Lundberg, vd på Halmstad & Co.  
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Gekås HisTorik iNleDer DAGeN

Dagen inleds med en presentation som hålls 
av Sara Ståhle, platschef på Hotellet och 
Gekåsbyn. Konferensgänget får lära sig mer 
om Gekås historik och utveckling som företag 
och shoppingdestination. Det uppskattas  
av alla, och blir en bra uppladdning inför de 
egna grupparbetena.
 Sällskapet från Halmstad består av 18 pers- 
oner och de arbetar som turistinformatörer, 
projektledare, säljare, destinationsutvecklare 
och biljettförsäljare.
 – För oss som jobbar med turism är  
detta också en slags kick-off inför sommaren.  
Vi ville ha kombinationen med bra miljö  
att konferera i och möjligheten till andra 
aktiviteter, säger Johan. 
 Patrik Sköld, som också deltar i konferensen, 
nämner att ett bra bemötande är viktigt för  
att trivas. 
 – Jag jobbar själv med konferenser och det 
personliga mötet betyder mycket. Här finns 
reception och personal nära tillhands om man 
behöver hjälp eller vill fråga något. Dessutom 
är inomhusmiljön betydelsefull för upplevelsen, 
säger Patrik. 
 Anna Karlsson är nyfiken på hotellrummet 
och tillsammans med Malin tar hon den 
inglasade hissen, med utsikt över Ullared, 
upp till fjärde våningen för att installera sig. 
 – Åh, ska jag bo här själv? säger Anna  
när hon slår upp dörren till det ljusa och 
luftiga rummet som rymmer en stor säng, 
avställningsbänk för shoppingkassar samt 
vask, köksskåp och kylskåp. 
 – Vilken tur, i mitt rum har jag riktigt bra 
utsikt över varuhuset, säger Malin. 

Att vara på konferens i Ullared är 
inspirerande och vi är här för att ta 

med oss idéer hem. 
Johan F Lundberg, vd på Halmstad & Co 

Ulla  nr 3  |  2013   11    



12    Ulla  nr 3  |  2013

koNFereNs som FöreNAr NyTTA meD NöJe

Efter en halvdags konferens på Hotellet 
promenerar kollegorna över gatan till Harrys 
för lunch. 
 – Det är bra mat på Harrys och det är  
skönt att få en liten paus i en annan miljö. 
Dessutom är det trevligt att umgås med 
kollegor från olika avdelningar inom företaget, 
säger Carina Nilsson.
 Tillsammans med bordsgrannarna planerar 
hon eftermiddagens shopping. För visst blir  
det en sväng i varuhuset innan dagen är slut.
 – Jag ska titta på saker till barnen och 
hoppas på att hitta både leksaker och kläder, 
säger Lina Siljegård. 
 – För min del blir det nog lite inköp inför 
sommaren, säger Anna. Man får inte jäkta, 
man måste ha god tid på sig, tillägger hon.

skräDDArsyDDA AkTiViTeTer

När konferensdagen går mot sitt slut går 
halva gänget och shoppar medan resten  
har beställt äventyrsgolf och plockmat. 
 –Valmöjligheterna var många och kunde 
skräddarsys efter oss. Vi funderade på att  
bada i badtunnor, grilla i grillkåta och  
ha kundvagnsrace i varuhuset. Nu landade  
vi på äventyrsgolf, fri shopping och en  
afterwork-öl på Harrys lite senare. Det 
kommer bli toppen, säger Johan. 
 – Vi gör roliga saker och skrattar till- 
sammans. Det är viktigt när man åker  
bort ihop, instämmer Lina. 

Hela gänget samlat för lunch på Harrys.

Vi har redan fyndat, säger 
Karin, Anna och Maria.

Det är spännande att få vara 
på en plats där det hela tiden 

utvecklas och växer.
Malin Ågren, receptionsansvarig och  

turistinformatör, Halmstad & Co



Konferens på
Antal konferensgäster: Hörsalen på Gekås tar emot  
sällskap på 6–120 personer. Hotellet tar emot upp till  
40 gäster i biosittning. Konferensrummet kan vid behov delas 
av till två mindre rum, och det finns även två grupprum 
tillgängliga. Harrys Ullared tar emot 30 konferensgäster.

Antal rum: 115 rum à 25 kvm. 

Parkering: Utanför Hotellet finns reserverade parkerings-
platser. Det finns även ett låst inomhusgarage tillgängligt  
för 50 kr/natt.

Tillgänglighet: Hotellet har hiss och rum som är anpassade 
för personer med funktionsnedsättning. Dessa är extra 
rymliga, har större badrum och det finns möjlighet att låna 
lift och toalettförhöjning. 

Frukostalternativ: Frukostbuffé i matsalen eller frukost-
korg som tas med upp på rummet. På Harrys serveras 
frukost-, lunch- och middagsbuffé. För mer information  
se www.harrys.se/ullared.

Aktiviteter: Skräddarsys efter önskemål. Till exempel 
äventyrsgolf, badtunnor, grillning, pubquiz, ölprovning, 
kundvagnsrace med mera.

Kvällen avslutades med afterwork  
och pubquiz på Harrys.

I Gekåsbyn kan man även  
bada tunna och grilla i grillkåta.

Hård fight på äventyrsgolfen  
men Patrik vann till slut!
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Gävle

Karlskrona

Kalmar

ULLAREDULLARED

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

Vi har välsorterade servicebutiker och  
hotellrum på åtta anläggningar.

Välkomna!
Hälsar Dan Tervaniemi med personal

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

mittemot gekås

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

scanna in vår hemsida   
w w w.rasta.se

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

ullaredkortet eller shoppingkortet

Rasta Ullareds

lyx
iga räksmörgås

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

Rasta Ullared Ullamag Juni.indd   1 2013-06-11   14:56

SPäNNANDE NyHETER UR vÅRT SORTIMENT!
PRODUKTNYTT

Senaste nytt på vår babyavdelning är det 
svenska  varumärket Babybjörn som har gjort 
entré i sortimentet. Märket lanserades redan för 
50 år sedan, faktiskt samma år som Gekås  Ullared 
slog upp portarna, och är i dag känt över hela 
världen för sina säkra, bekväma och väldesignade  
produkter. Hos oss hittar du bland annat bärsele, 
babysitter, serviser, pottor och massa andra 
attiraljer för de små.

HösTeNs  
    TreNDiGAsTe 
kuddar

Nu när hösten står 
för dörren är många 
av oss sugna på att 
byta ut sommarens 
pasteller mot lite 
 murrigare färgtoner 
i inredningen.  På vår 
hemtextils avdelning 
finns det gott om 
nyheter, bland annat 
dessa keliminspirerade 
kuddfodral. De dova 
jordfärgerna och  
orientaliska mönstren 
kommer vi garanterat 
se mer av framöver.  

Välkommen BaByBjörn!

Tänd 
  ett  ljus 
Höj mysfaktorn och sprid väldoft i hemmet med 
hjälp av dessa fina doftljus i gammaldags glasburkar. 
Ljusen finns i en mängd olika dofter, allt från frukt 
och blommor till babypuder och nytvättade lakan.
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Gävle

Karlskrona

Kalmar

ULLAREDULLARED

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

Vi har välsorterade servicebutiker och  
hotellrum på åtta anläggningar.

Välkomna!
Hälsar Dan Tervaniemi med personal

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

mittemot gekås

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

scanna in vår hemsida   
w w w.rasta.se

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

ullaredkortet eller shoppingkortet

Rasta Ullareds
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ANNONS



Märkesvaror 
du alltid hittar 

på Gekås!

Marknadsförs av Valora Trade AB.
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169:-

Tel 0346-93024 www.wildmarkullared.se 

������
������
���������

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

79:-
SUPERBUFFÈ 
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DVD FILMERDVD FILMER
FRÅN

 på valfri vara
20%

Erbjudandet gäller mot uppvisande av denna kupong och kan inte 
kombineras med andra erbjudanden. Gäller tom. 10/10 2013

(Erbjudandet gäller för en 
person och vid ett tillfälle 
mot uppvisande av denna 
kupong  på våra ord. outlet 
priser. Gäller tom 10/10 
(2013)

(så länge lagret räcker)

WWW.TOPHEAD.SE

20%
 på valfri vara

Erbj. gäller om man beställer buffé, mot uppvisande av denna kupong och 
kan inte kombineras med andra erbjudanden. Gäller tom. 10/10 2013

 på valfri vara på valfri vara
20%20%20%

Erbjudandet gäller mot 
uppvisande av denna kupong 
och kan inte kombineras med 
andra erbjudanden. Gäller 
tom. 31/3 2013. (erbjudandet 
gäller inte GHD:s produkter)

OUTLETBUTIKERNA I ULLARED

VI BJUDER PÅ LÄTT DRYCK!

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

www.ullaredlantman.se

Nyhet

Handla nu!

Erbjudanderna gäller så länge lagret räcker och tom 10/10 2013

1010:-
ANNONS

ANNONS



Märkesvaror 
du alltid hittar 

på Gekås!

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

ANNONS ANNONS



Inför hösten kan garderoben behöva en uppdatering. Fyll på 
med stickade tröjor,  sköna chinos och snygga   accessoarer från 
vår  herravdelning och gör dig redo för en kyligare årstid.

H ö S T e n S  M o d e  f R Å n  H e R R A V d e L n I n G e n
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Foto Jesper Molin  Text Katarina Larsson
Hår och make up Jing Samnakphraisan  
Modeller Conny/Avenue Modeller och Haval/Modellink
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En quiltad jacka är ett av de klassiska plaggen i en välkomponerad  
  herrgarderob. Prylarna bär du med stil i en konjaksfärgad 

 axelremsväska i äkta skinn från vår väskavdelning. 
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Plommonlila är en av årets stora 
trendfärger, och gör sig perfekt på en 
stickad tröja i enkel modell.

ANNONSANNONS
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Avslappnat snygg blir du i chinos och en mysig 
tröja. Mobilen förvarar du praktiskt i en väska  

runt halsen – både smidigt och snyggt!
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Stickade tröjor hör hösten till.  
Satsa på klassiska höstfärger och 
håll värmen med stil.
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Ingen färg känns väl mer höstlig än roströd. Denna 
finstickade tröja är utrustad med armbågslappar och 

dekorativa knappar på axeln.
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Förnya hemmet  
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Förnya hemmet  
              vä�ter

Du vet väl att vi numera erbjuder ett stort sortiment av  
blommor, krukväxter och tillbehör? Passa på att köpa med en  
fin bukett eller krukväxt hem när du ändå är här och handlar.
Text Pontus Caresten   Foto Marie Hidvi, Jesper Molin, Carina Gran 
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Passa på att köp med en  
fin blomma hem eller ge bort 

till någon du känner.  
Helena Lindqvist , inköpare av blommor

Välkommen att upptäcka vårt 
nya grönskande sortiment! 
Sedan början av sommaren 
kan du hitta ett brett utbud av 
krukväxter, snittblommor och 
arrangemang i varuhuset.

Det hela började med att vi köpte in 
partier med säsongsblommor såsom 

tulpaner och amaryllis till bra priser. De sålde 
slut på nolltid, och många kunder hörde av 
sig och undrade om vi inte kunde ta in fler. 
Det gjorde vi såklart och sedan dess har 
utbudet successivt breddats och växter och 
blommor är i dag ett fast varusortiment.

sTorT sorTimeNT
Växter och tillbehör är nu placerade mellan 
Till hemmet- och livsmedelsavdelningarna, 

mitt i varuhuset. Här hittar du buketter och 
krukväxter för både inomhus- och utomhus-
bruk. Sortimentet kommer variera beroende 
på säsong – som till exempel pelargonier och 
petunior på sommaren, ljung och gravdekora-
tioner under hösten samt julgrupper och  
dörrkransar inför julen. Det finns även ett 
stort utbud av gröna krukväxter, till exempel 
yuccapalmer, fikusar och blommande  
”året runt”-växter som orkidéer och kalanchoer. 
Missa heller inte våra fina presentbuketter 
och färdiga arrangemang i kruka.

AllA TillBeHör DU BeHöVer
Tack vare växternas strategiska placering  
i varuhuset finns alla tillbehör du behöver 
bara runt hörnet på Till hemmet-avdelningen 
och säsongstorget. Där kan du botanisera 
bland blomkrukor i olika stilar och  
material samt även fynda gratulationskort, 
dekorationsband och presentpapper.

missA iNTe våra fina presentbuketter  
och färdiga arrangemang i kruka!

- Buketter 

- Färdiga arrangemang i kruka 

- Gröna växter 

- Succulenter och kaktusar 

- Blommande krukväxter 

- Säsongsväxter 

- Krukor 

- Amplar 

- Vaser 

- Växtnäring 

- Blompinnar och stöd 

- Dekorationsstenar

DETTA KAN DU FyNDA HoS oSS:

Helena Lindqvist, som är ansvarig inköpare 
av bland annat växter, tror att fler kommer 
upptäcka växtutbudet nu när det fått mer 
utrymme i varuhuset.
 – Nu när vi gjort en permanent plats för 
blommor hoppas jag att ännu fler upptäcker 
vårt nya sortiment. Passa på att köp med  
en fin blomma hem eller ge bort till någon  
du känner. 
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Vill du göra en blombukett som 
ser fyllig och proffsig ut? Här får 
du några enkla och handfasta 
tips som lyfter dina blommor.Bukett

SÅ BINDEr DU EN

1 2

43

reNsA sTJälkArNA från eventuella blad på de nedre  
delarna. Använd en vass kniv för att kapa av stjälkarna 
med ett snett snitt (då får stjälken en större yta att suga  
upp vatten). 

läGG De TVå FörsTA stjälkarna i kors och resten av  
blommorna i spiral, det vill säga parallellt med varandra  
åt samma håll. När det gäller antal säger en gammal sed  
att inga jämna tal, förutom tio, är okej. 

läGG om silkespapper och sätt i ett personligt kort.  
Nu har du en vacker bukett klar att ge bort.

BiND BUkeTTeN med ett vackert snöre. Dra åt rätt hårt,  
det tål blommorna om de lagts i spiral. 
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Oktanvägen 11 •  311 32 Falkenberg  •  0346-844 10  •  www.fritidsmobler.nu
Öppettider: Vardagar 10 – 18  •  Lördagar 10 – 14  •  Söndagar 11 – 16

O
nkelLänge leve campinglivet!

Vi har campinggrillen du vill ha! Och campingmöblerna så klart.

Vi har fullt sortiment avWeber   tillbehör och grillar.Besök vår shop-i-shopen

Perfekta 
campinggrillar!
Weber Jumbo Joe brikettgrill

eller Weber Q120 för dig  
som vill ha gasolgrill.

449:-
Svenssonspris

Pixi Campingstol 
Brafab 435:-

Svenssonspris

Campingbord 80x60 
Brafab

12995:-vapenpaket

48CM
MUURIKKA

995:-
Ord.pris 1495:-

HUNTER 
ORIGINAL  LADY

SVART

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

bROwNING x-bOLT

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

Gilla!

Postorder
0346-930 24

Vi är medlem i Sveriges
största jaktkedja.

689:-

995:-

STEINER
8x22

1395:-

HUNTER
luftgevär inkl kikarsikte

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

Missa inget med 
denna smidiga 
kvalitets kikare 
från tyska Steiner

Ord.pris 2500:-

PASSA PÅ NU
TIDSBEGRÄNSAD 

KAMPANJ 

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

Följ oss på www.facebook.com/wildmarkullared

ANNONS



  

Allt började i bottenvåningen på en villa i den lilla byn Ullared. 1963 öppnade  
Göran Karlsson Ge-Kås Manufaktur och hans initialer, GK, blev företagets namn.  
I dag, 50 år senare, har källarbutiken utvecklats till en shoppingdestination med  
det 35 000 kvadratmeter stora varuhuset som huvudattraktion. 
Text Bodil Czarnecki   Foto Gerth Johansson, Jesper Molin, Marie Hidvi, Tom Bengtsson, Carina Gran, Katja Ragnstam

Från källarbutik till 
shoppingdestination

Ullared 1964.Ullared i dag.

 I början gick det inget vidare för  
Göran Karlssons butik, trots lockvaror 

till riktigt låga priser. Men fyra år efter 
premiären hade Göran hittat den första 
storsäljaren – städrockar för tre kronor och 
sjuttiofem öre. Efterfrågan växte och snart 
räckte källarlokalen inte till längre utan 1967 
flyttade verksamheten till Ullareds stations-
hus som stod tomt sedan järnvägen lagts ner. 
Ryktet om lågprisbutiken spreds och de 
chartrade bussarna började rulla in till Ullared 
och begreppet ”busstanter” myntades. 

Intresset blev så stort att det bildades köer för 
att komma in och handla, vilket ledde till att det 
snart åter var dags att flytta till större lokaler. 
1971 gick flyttlasset till en fabrikslokal mitt  
i byn, och där är vi kvar än i dag, många  
utbyggnationer senare. I dessa lokaler kunde 
varuhuset växa på allvar. Under de följande 
decennierna gjordes stora investeringar och 
varuhuset byggdes ut med tiotusentals nya 
kvadratmeter. På slutet av 1990-talet var Gekås 
rikskänt och nya generationer shoppare vall- 
färdade från hela landet för att fynda i Ullared.

 DesTiNATioN UllAreD
Ryktet om Gekås låga priser spreds och  
allt fler långväga gäster tog sig till Ullared.  
Kunderna började efterfråga prisvärda över-
nattningsalternativ och därför köpte vi år 
2001 Ullareds camping. Nu kunde vi i egen 
regi erbjuda en plats för våra besökare att  
slå upp sitt tält eller ställa sin husvagn.  
Efterhand började vi fundera över hur  
boendet för övernattande i Ullared kunde 
förbättras. Campingen byggdes ut, stugbyn 
tillkom och i byn byggdes motell.   
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Göran Karlsson öppnar  
Ge-Kås Manufaktur i en 
villa i Ullared 1963. 

1971 flyttar butiken till större  
lokaler som syns längst upp i bild.

1967 flyttar Ge-Kås-butiken  
in i gamla stationshuset.
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Ullared som turistdestination började ta form 
under slutet av 2000-talet. Gekås Ullared  
stod då för något mer än enbart fyndsmart 
shoppingglädje i varuhuset. För oss blev det 
viktigt att erbjuda aktiviteter utöver bara 
shopping för de kunder som stannade kvar 
i flera dagar och äventyrsgolfbana, badtunnor 
och skidbacke lanserades.

TV-Premiär
När tv-serien ”Ullared” hade premär 2009 
startade ett helt nytt kapitel i Gekås historia. 
Det första avsnittet sågs av nästan en miljon 
tittare, och människor från hela Sverige blev 
nyfikna och ville besöka varuhuset. Kunderna 
vallfärdade hit och varuhuset växte så det 
knakade. Tack vare serien fick vi på  
Gekås Ullared våra egna tv-kändisar  
i Ola-Conny och Morgan som numera får 
spendera dagarna med att skriva autografer 
och prata med kunder. 

VArUHUseT UTVeCklAs
Att shoppa tar på krafterna, och många kunder 
har önskat en möjlighet att ta en bit mat och 
fylla på med ny energi i varuhuset. År 2010 in- 
vigdes de nya våningsplanen med Restaurangen 
och Kaffebaren som genast blev en stor succé. 
Två år senare öppnade Sportbaren med 
placering mitt i varuhuset för den som inte 
vill lämna vimlet. Under dessa år tillkom även 
frisör, amningsrum, fotostudio och ett 
speciellt våningsplan för kundvagnsparkering.
 Det senaste steget i byggandet av destina-
tionen Ullared togs under våren 2013. Då, 
lagom till vårt eget 50-årsjubileum, kunde vi 
inviga Hotellet – Sveriges första shopping-
hotell. Därmed fick vi även ett alternativ för 
kunder och konferensgäster som vill bo 
bekvämt på hotell under besöket i Ullared. 
Samtidigt förvärvades Harrys i Ullared, som 
renoverades för att bli Ullareds träffpunkt för 
mat, nöjen och aktiviteter.

Gekås UllAreD 50 år
När man besöker Gekås i dag är det svårt att 
tänka sig att allt började i en liten villa. I dag 
är den totala ytan 35 000 kvadratmeter,  
det finns 6 000 kundvagnar att handla i och  
när det är högsäsong besöker nästan  
25 000 kunder oss varje dag. Och det är inte 
utan stolthet som vi kan berätta att Ullared är 
Sveriges största utflyktsmål med 4,5 miljoner 
besökare årligen.
   – Vi har våra fantastiska kunder att tacka  
för allt, utan dem hade vi aldrig nått dit vi är  
i dag, säger Boris Lennerhov, koncernchef  
för Gekås AB. 

1976 brinner Ge-Kås lagertält ner.  
Varor för 10 miljoner går upp i rök.

Försäljningen utanför varuhuset 
frodas redan på 1970-talet.

Delar av Gekås personalstyrka 
från slutet av 1970-talet.
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Tv-serien Ullared med Ola-Conny  
och Morgan börjar sändas 2009.  
Under fyra säsonger har man sänt  
32 avsnitt i Sverige och Norge. 

Gekås var länge känt för de långa köerna. Den 30 oktober 2010 
mättes den hittills längsta kön till 1,4 km. Bilden är från 2002.

Många kunder väljer att resa hit med  
buss. Som mest har 81 bussar besökt  
varuhuset under en och samma dag.
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1968
för första gången  
måste kunderna  

köa för att komma  
in i varuhuset.

1963
Göran Karlsson  
öppnar butiken  

Ge-Kås Manufaktur  
i en villa i Ullared.

1967
Ge-Kås flyttar  
in i det gamla  
stationshuset  

i byn.

1976
Ge-Kås lagertält  

brinner.

1971
Butiken flyttar  

till större lokaler  
i den gamla  

Pemacfabriken.

1981
nu tas bindestrecket  

bort och företaget  
heter rätt och  

slätt Gekås.

1991
Göran Karlsson  
säljer företaget  

till sex anställda.

1996
Gekås toppar  

turistrådets lista över 
landets mest populära 

turistmål.

1997
Gekås startar  

en egen  
hemsida.

Mer än bara shopping
De senaste åren har vi jobbat hårt på att utveckla Ullared  
som turistmål. Hotellet, Gekåsbyn och nylanseringen  
av Harrys i Ullared är bara några exempel på hur vi  
utvecklat destinationen.

Bild från 2001, året då Gekås  
tog över campingen i Ullared.  
Gekås Stugby och Camping byter  
år 2013 namn till Gekåsbyn.

Gekås tar över driften av  
Harrys i Ullared och restaurangen 
nylanseras i april 2013.

Gekås öppnar Hotellet den 23 april 2013. Ett unikt 
shopping hotell med konferensmöjligheter, endast  
250 meter från varuhuset.

missa inte vår jubileumsutställning  
vid restaurangen på plan 3.
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1. HUr oFTA HANDlAr DU På  
 Gekås UllAreD?
  Jag brukar handla 4–5 gånger per år.

2. Vem BrUkAr DU HANDlA meD? 
 Det är olika men nu det senaste  
 har det mest varit min sambo och 
 vår dotter.

3. När VAr FörsTA GåNGeN DU   
 BesökTe Gekås UllAreD?
 Det var omkring 20 år sedan.

4. VAD HANDlAr DU När DU   
 Besöker oss?
 Jag handlar kläder och behovsgrejer.

5. VAD är DeT BäsTA meD  
 Gekås UllAreD?  
 De låga priserna och att jag hittar 
 mycket att shoppa. Och givetvis  
 att få träffa vår släkting som  
 jobbar på Gekås.

loTTA 
GArDsiö
Kristinehamn

2000
Boris Lennerhov  

tar över som  
vd för företaget.

2001
Gekås blir  

ägare av Gekåsbyn,  
camping och  

stugby i Ullared.

2008
Varuhuset börjar  

med söndagsöppet.

2009 
Tv-serien Ullared  

börjar sändas  
i Kanal 5.

2012
Premiär för  
varuhusets  
sportbar.

2011
Gekås Ullared  

öppnar sin egen  
restaurang  
i varuhuset.

1. HUr oFTA HANDlAr DU På  
 Gekås UllAreD?
  Jag handlar varje vecka då jag bor 
 i Ullared.

2. Vem BrUkAr DU HANDlA meD? 
 Ibland är mannen med.

3. När VAr FörsTA GåNGeN DU   
 BesökTe Gekås UllAreD?
 Det var när Gekås låg i gamla  
 stationshuset, så det var på 60-talet.

4. VAD HANDlAr DU När DU   
 Besöker oss?
 Jag handlar allt – mat, kläder och  
 trädgårdsgrejer. Man behöver helt  
 enkelt inte gå någon annanstans.

5. VAD är DeT BäsTA meD  
 Gekås UllAreD?  
 Här finns det mesta på ett ställe och 
 till bra priser. Fast man kan ju inte 
 var säker på att samma sak finns kvar 
 nästa gång.

BeriT 
BeNGTssoN 
Ullared 

 

1. HUr oFTA HANDlAr DU På  
 Gekås UllAreD?
 Jag är på Gekås Ullared i snitt en 
 gång varannan månad, ibland 
 varje månad.

2. Vem BrUkAr DU HANDlA meD? 
 Det skiftar, ibland själv, men oftast  
 med min sambo eller med mamma. 

3. När VAr FörsTA GåNGeN DU   
 BesökTe Gekås UllAreD?
 När var första gången? 27 juli 1989 
 enligt mammas dagbok! 
 
4. VAD HANDlAr DU När DU   
 Besöker oss?
 Allt möjligt! Kläder, smink, väskor, 
 inredningsartiklar, djurartiklar och 
 mat med mera.

5. VAD är DeT BäsTA meD  
 Gekås UllAreD?  
 Allt finns under ett tak. Sen finns  
 det lite annorlunda saker där, till 
 exempel ovanliga klädmärken och 
 inredningsartiklar. Självklart så åker 
 man ju även dit för att det är billigt.

JoseFiNe 
erikssoN
Halmstad

2002
namnet Gekås  

byts till Gekås Ullared.

2004
Thomas och  

Torbjörn köper  
ut övrig ägare.

2010
Varuhuset får två nya  

våningsplan. Gekås startar  
sin egen frisörsalong och 
Kaffebaren öppnar. den  
30 oktober uppmäts den  

längsta kön i historien  
på 1,4 km.

2013
Gekås Ullared öppnar  
ett eget Hotell. Gekås  

förvärvar Harrys-restaurangen  
i byn. Livsmedelsavdelningen  

utökar med färskvaru- och  
fryssortiment. Kungen och  

Silvia besöker Gekås.
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Ut och lek!
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Det finns inget dåligt väder…
Nu är det dags att uppdatera barnens garderob inför hösten.  
Vi har fyllt vår barnavdelning till bredden med coola kläder och 
funktionella ytterplagg för kids i alla åldrar. Hos oss fyndar du allt 
under samma tak och får massor av tid över för härligt höstmys.

Text Katarina Larsson   Foto Katja Ragnstam

38    Ulla  nr 3  |  2013



Aborecti as etur? Faciis nobis enitaec usciis  
accati re praes dolor sit doluptatente volor saestiuri-
bus derspedi consed quosae veligenda quodiciatem 

facessed quam et, simus, cus doluptat.

Våra duktiga barnmodeller har följande storlekar:  
Från vänster: Liam 98/104, Filip 134/140,  

Lova 98/104, Alvin 98/104, Emilia 134/140.  
Skor, privata.
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Plommonlila är en riktig trendfärg för  
både stora och små, och kommer synas på 
såväl byxor som tröjor och toppar i höst.
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På vår barnavdelning hittar du 
värmande accessoarer i alla  

upptänkliga modeller och färger.
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Årets mest populära ytterplagg är  
utan tvekan dessa tunna täckjackor  
som finns i regnbågens alla färger.
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Med ett funktionellt regnställ är  
dåligt väder aldrig något hinder för  

roliga utomhusaktiviteter.

42    Ulla  nr 3  |  2013



Mysigt stickat och trendiga tryck,  
hos oss hittar du garanterat kläder  

för alla tillfällen.
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Praktiska ryggsäckar med barnens  
favoritfigurer från Astrid Lindgrens sagovärld 

finns just nu på vår väskavdelning.
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ANNONS ANNONS

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

Annonserade priser i annonsen gäller t.o.m 30 september 2013. Fler erbjudanden hittar du på vår hemsida glasogonfabriken.se

BUTIKEN FINNS UTANFÖR GEKÅS VID P-HUSET

Enkelslipade Komplett från.

Progressiva Komplett från.

Prog. fri-form Komplett från.

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

347:-
1.347:-
1.847:-

Ullared Centrum
Göteborg Hisingen | Vallberga | glasogonfabriken.se

på en timme

Vår stora huvudbutik
Vid husvagnsparkeringen strax intill p-huset. 

Vi är grannar med Panduro.

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

QuickShop
Jämte BokOlle. På andra våningen är vi grannar 

med Ullareds Digital och Antons Musik.

Butik och showroom.

1

1

2

2

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

enkelslipade nu  690:-
progressiva nu  1.680:-

50% 
på alla bågar!

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



Kontor
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     &  ordna

Hösten är högsäsong för att sitta inne och 
pyssla med familjen. Testa scrapbooking   eller 
akvarellmåleri, passa på att få ordning på  
viktiga papper och organisera fotoalbumen.  
Vi har samlat alla prylar för pyssel och kontor 
på  avdelningen Till hemmet. Kom och fynda! 

Foto Kristin Lagerqvist   Text Helena Petersson   Möbler och rekvisita, privat.
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papper
   pärlor
snören
   knappar
stickers

1
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1. KLIPP & KLISTRA Gör något 
extra av dina fotoalbum! Testa på 
scrapbooking, hos oss hittar du fina 
papper, stickers och dekorationer  
att välja bland.

2. PySSLA MED GARNER Många 
har på senare tid upptäckt hur kul det 
är att sticka och virka. Se till att ha 
garner, stickor och virknålar hemma, 
så är det bara att börja skapa när  
andan faller på. Garnerna finns  
numera tillsammans med annat  
pysselsortiment på avdelningen  
Till hemmet.

3. KREATIvT FLöDE Gillar du 
att  teckna och måla? Då har vi 
 tillbehören för dig! oavsett om du 
föredrar blyerts, akvarell, olja eller 
akryl så hittar du det mesta hos oss.

4. FOTA & FIxA Se till att dina foton 
inte bara ligger kvar på minneskortet 
– skriv ut, sätt in i album och spara 
dem för eftervärlden. Skaffa album, 
fästkuddar, fotohörn, pennor och 
annat du behöver hos oss, sen är det 
bara att köra igång!

dekorera
   måla
klistra
     skapa
mysa

32

4
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mappar
   pennor
papper
   tejp
sax

1
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1. SPARA & FöRvARA Mappar  
och pärmar är bra att ha för att  
hålla ordning på alla viktiga papper.  
Addera tejp, sax, Tippex och  
andra bra-att-ha-saker och ditt 
hemma-kontor är komplett.

2. STRUKTURERA MERA Fyll 
skrivbordslådorna med smarta prylar 
som hjälper dig att hålla ordning.

3. PENNOR, PENNOR, PENNOR 
Det blir lite roligare att skriva om man 
använder fina färgpennor till inköps-
listor och kalenderanteckningar. Välj 
bland kulspets-, tusch- och gelpennor. 
(och skriver du ofta fel har vi naturligtvis 
även blyertspennor och suddgummin!)

planera
   anteckna
arkivera
ordna
    spara

2

3
ordna
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ANNONS ANNONS

För dig som bryr dig 
om vår värld
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Tävla och vinn biljeTTer 
Till MagnUs Uggla

skicka in ditt tävlingsbidrag  
till oss via post eller mail.

Att: Helena Petersson
Gekås Ullared
311 85 Ullared
 
E-post: vinn@gekas.se

Vi behöver ditt svar senast 18 september.

TäVliNGsFråGA
I vilket landskap ligger Gekås Ullared?
1. Halland     
X. Småland      
2. Västergötland

Motivera också varför just du ska
vinna biljetterna.

nu har du som Ulla-läsare chans att vinna biljetter till  
höstens show med Magnus Uggla på Rondo i Göteborg.  
5 personer vinner 2 biljetter vardera till valfri torsdags- 
föreställning av Magnus den Store. 
 för att kunna tävla måste du svara rätt på frågan  
och bifoga en motivering till varför just du ska vinna!

Tävla om  
2 biljetter.  
5 tävlande  

kommer att  
vinna!

Showen bjuder på en personlig och musikalisk  resa genom Magnus Ugglas absoluta favoritämne,  
sig själv. Det blir en rockig, humoristisk och  överraskande show med en skön mix av nya låtar  och välkända hits. 

För mer information om föreställningen gå in  på www.magnusuggla.nu 

TÄVLING 

På Harrys i Ullared serveras frukost-, 
lunch- och kvällsbuffé varje dag.

Vi kan även erbjuda pizza, à la carte 
och något gott att dricka.

Välkommen 
till Harrys 
i Ullared!

Där människor möter människor™ möter människor möter människor möter människor möter människor möter människor



ANNONS ANNONS

För dig som bryr dig 
om vår värld
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AndreAs 
lundstedtdAvid 

lindgren
pAtrik 

isakssonthomAs 
järvheden

tommy 
nilsson*

eric 
saade*

speciAl guest

m.fl.
style 

(christer sAndelin och tommy ekmAn)

speciAl guest
*

Köp dina biljetter på ladiesnight.se/2013/gekas eller via ticnet 0771-70 70 70 

(uppge kod Silver Special/Rosa Biljetten)

årets roligaste tjejkväll

Silver Special
Bra läktarplats

roSa Biljetten
läktarplats längst bak

ANNONS



1
Erbjudandet gäller hela 2013

och bara på Falkenbergsvägen 21 i Ullared

E.ON Biofor

krona i rabatt/Nm3

Fordonsgas

Öppet: Mån-fre 10-18
Tel: 0346-37880
Mer info på: gekas.se

Hår & Häpna utökar!

Öronhåltagning 150:-
Just nu: d:fi grön wax 150g 169:-

Vi hälsar Emma välkommen till oss. 
Tidsbokning och drop in i mån av tid.

Salongen ligger på Gekås, plan 3.

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

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

www.electroluxhome.se

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

!

Namn:  Postnr: 

Gäller på ordinarie pris  
tom 24/12 2013. 

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

NyhEt!

ANNONS



Kombinera resan till Ullared med 
en helg i Falkenberg!

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

och göra något annat kul.

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

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

Numera är 
kärlek yulias 
eNda drog.
10-åriga Yulia var hemlös och höll värmen med hjälp av alkohol. 
Hon räddades av SOS Barnbyar och får i dag all värme och 
kärlek hon behöver från sin nya mamma i SOS Barnbyar Ukraina. 

Som fadder ger du de mest utsatta barnen ett hem, en familj och en 
framtid. Inte ett enda barn ska behöva vara ensamt, bli fadder i dag 
på sos-barnbyar.se

ANNONS
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ULLAKRYSSET

   

kryssA oCH ViNN
Lös korsordet och skicka in meningen i de färgade rutorna 
till oss så är du med i utlottningen av Ullaredlotter.
1:A PRIS: 10 ST ULLAREDLOTTER à 20 KR

2—10:E PRIS: 5 ST ULLAREDLOTTER à 20 KR

ADRESS Ulla, Gekås Ullared, 311 85 Ullared 

E-POST ullakryss@gekas.se  
 
Märk vykortet eller mailet ”Korsordet 3/13”.
Ditt svar vill vi ha senast 30 september 2013. LyCKA TILL!
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öPPeTTiDer

måndag–Fredag  8–20

lördag (1 sep-31 dec)  7–20

söndag (17 juni-31 dec) 8–18

 

öppet övriga helgdagar 

Alla helgons dag 2/11  7–18

Julafton 24/12  stängt

Juldagen 25/12  stängt

Annandag jul 26/12 stängt

Nyårsafton 31/12 stängt

 

PS!
För dig som planerar ett besök  
i varuhuset kan det vara bra att veta 
att vi normalt  sett har extra många  
shoppingglada kunder i varuhuset  
v 28–33 och v 38–50, medan det  
är lugnare och luftigare v 1–10.

koNTAkTA VArUHUseT
Vår reception och växel är bemannad 
vardagar  kl 7.00–18.00. Helger och röda  
dagar är reception och växel stängd.  
Du kan även skicka ditt ärende till oss 
via e-post, brev eller fax. 

observera att vi inte har möjlighet att  
besvara frågor kring vårt sortiment eller  
ge prisuppgifter. 

Gekås Ullared AB
Besöksadress: Danska vägen 13
S-311 85 Ullared
kundservice@gekas.se

Telefon (receptionen): 0346-375 00
Fax: 0346-301 38
orgnr: 556399-0877

geKÅSINFO

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

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

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

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

MUSASJÖN

HEDEVI
IDROTTSPLATS

INCHECKNING 
GEKÅSBYN

SÖNNERÄNGS
SJÖN

Falkenberg

Värnamo

Varberg

Svenljunga

BYGDEGÅRD
SKOLA

MOTELLET
HARRYS

GÅNGVÄG M
O

T 
VA

RU
H

U
SE

T

STÄLLPLATS

MY WAY

153

154

154

154

P

153

P

2

3

4

5

HÅLLPLATS
Varuhuset

HÅLLPLATS 
Ställplats, 

Sönneräng 

HÅLLPLATS
Extra parkering, 

fotbollsplanen

HÅLLPLATS
Extra parkering, 

incheckning

HÅLLPLATS
infarten till 
Gekåsbyn

1

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

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

information

ShoppingbuSSen 2013 
Vecka 37–48
Fredag ....................................15.00 –20.30
Lördag ..........8.00 –12.30, 13.30 –20.30
Söndag .....................................8.00 –12.00

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

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

öppettider
Måndag–Fredag ............................8–19
Lördag (1 sep–31 dec) ................. 7–19
Söndag (17 juni–31 dec) .............8–17

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

öppettider
Måndag–Fredag ..........................11–18
Lördag (1 sep–31 dec) ...............10–19
Söndag (17 juni–31 dec) .......... 10–17

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

öppettider
Måndag–Fredag ......................... 10–20
Lördag (1 sep–31 dec) .............. 10–20
Söndag (17 juni–31 dec) .......... 10–18

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

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

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

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

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

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

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

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

ÄTa Bo

HotelletHotellet

HotelletHotellet
boka boende eller konferens på  

nyöppnade Hotellet, beläget endast  
250 meter från varuhuset.



HOBBY 
& FRITID

UTGÅNG

INGÅNG

PLAN 1

NEDRE
PLAN

NEDRE
PLAN

PLAN 2

PLAN 3

A10A9A7 A8A6A5A4A3A2

B10B9B7 B8B6B5B4B3B2B1

C10C9C7 C8C6C5C4C3C2C1

D10D9D7 D8D6D5D4D2D1

E10E9E7 E8E6E5E4

F10F9F7 F8F6F5F4F3F2F1

G10G9G7 G8G6G5G4G3G2G1

H10H9H7 H8H6H5H4H3H2H1

  10  9  8  5  4  3  2

  10  9  8  5  4  3  2

K10K9K8

HÄSTSPORT
& HUSDJUR

LIVSMEDEL

KOSM
ETIK

TILL HEMMET

BELYSNING

HEMTEXTIL

RENGÖRING

KROPPSVÅRD

UTGÅNGSKASSOR

DAMKLÄDER

RÖDA 
FIKET

VÄSKOR

BLOMMOR

SÄSONG

   GRILL

        TRÄDGÅRDSPORTBAR

HERRKLÄDER

HEM-EL

MEDIA

LEKSAKER

BABY

Nedgång till 
Hästsport &

Husdjur

Uppgång till 
Restaurang och 

Kaffebar!

BARNKLÄDER

PROVRUM
DAM

PROVRUM
HERR

KUNDTJÄNST

VARUBYTE

KUNDVAGNSPARKERING

FOTOSTUDIO

RESTAURANG

FILMHÖRNA

KAFFEBAR

FRISÖR

Nedgång till 
Hobby & Fritid!

Uppgång till 
Barnkläder!

ÖVRE
PLAN

Hitta rätt!

Kundtjänst

Toaletter

Handikapptoalett

Rullband/trappa

Hiss

Skötrum

Amningsrum

Barnvagnsparkering

Restaurang

Kaffebar

Sportbar

Filmhörna

Frisör

Fotostudio

Rökruta

Internetcafé

Nödutgång

HISSHISSHISSHISSHISSHISS
HISSHISS

HISSHISS

HISSHISSHISS
HISS
HISS

Välkommen till Skandinaviens 

största varuhus!

Returadress: Gekås Ullared AB, Danska vägen 13, 311 85 Ullared. Avs: 21Grams AB, Box 43, 121 25 Stockholm, Sweden.

Nu 35 000 kvm 

shopping


