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Sommar, sol
     OCH HÖGTRYCK I ULLARED

ULLA ÄR GEKÅS KUNDTIDNING som 
ges ut fyra gånger per år. Den landar i 
brevlådan hos dig med Shoppingkortet 
eller Ullaredkortet och finns att hämta 
i varuhuset, i Gekåsbyn eller på Rastas 
vägkrogar. Du kan också läsa Ulla på 
www.gekas.se/ulla.

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

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

UTGES AV
Gekås Ullared AB, 311 85 Ullared

ANSVARIG UTGIVARE
Jan Wallberg

PRODUKTION
Ulla är en samproduktion mellan  
Gekås AB:s marknadsavdelning  
och Guts To Communicate AB.

CHEFREDAKTÖR Louise Svensson

MEDARBETARE
TEXT: Sofia Eriksson, Marie Svensson, 
Maria Strömberg
BILD: Jonny Lindh, Hidvi Group,  
Jesper Molin, Erik Sellgren,  
Tom Bengtsson, Maria Strömberg

TRYCKERI
JC Grafisk Konsult AB / Vestjysk  
Rotation A/S

OMSLAGSFOTO Marie Hidvi

ANNONSFÖRSÄLJNING
Mediakraft AB

DINA UPPGIFTER
Har du bytt adress? Meddela Handels- 
banken Finans kundtjänst 08-701 46 67.  
Saknas din tidning av någon annan an-
ledning? Hör av dig till: anki.k@gekas.se

HEJ, JAG HETER JAN WALLBERG och jag tog vid års- 
skiftet över stafettpinnen från Boris Lennerov och är nu kon-
cern-vd för Gekås Ullared. Jag är visserligen ny som koncern-vd, 
men Gekås känner jag väl sedan lång tid. Vill du veta mer om 
vem jag är finns en intervju längre fram i tidningen.

NYHETER I GEKÅSBYN 

Det är en stor glädje för mig att jag nu får vara 
med och driva och utveckla ett av Sveriges 
mest folkkära företag. Ullaredsupplevelsen 
består av så mycket mer än bara shopping, och 
vi jobbar hela tiden med att utveckla destina-
tionen. Fler och fler vill stanna lite längre hos 
oss, och Gekåsbyn växer så det knakar. I som-
mar inviger vi bland annat 48 nya stugor, en 
gemensamhetslokal som har plats för de riktigt 
stora sällskapen och unika extrarum som du 
kopplar på husbilen. Hotellet bygger ut för att 
få mer plats för hungriga frukostgäster, och konfererande  
företag kommer i framtiden få husera i ett mötesrum som  
rymmer hela 130 personer och byggs ovanför matsalen. 

SOMMARSHOPPING  

Sommaren är äntligen här, och detta nummer av Ulla är  
därför fyllt med tips och inspiration för semestershoppingen.  

Vi premiärvisar vårt nya damklädesmärke Ava June, presenterar  
vinnarprodukterna från tv-succén Ullared – Jakten på stor- 
säljaren och tipsar om (mer eller mindre) oumbärliga prylar till 
din mobiltelefon. Självklart blir det även säsongsenlig grillspecial 
med både recept och tips från varuhuset.

FRÅN NÄR OCH FJÄRRAN

Vi får dessutom hänga med 
shoppinggäng från både  
Norrland och Tyskland och  
ta del av deras upplevelse  
i Ullared. Ryktet om  
det stora gula varu-
huset sprider sig, och 
Ullaredsflyget kom-
mer garanterat få 
luft under vingarna 
även i år.

Hoppas du får en trevlig lässtund 
med Ulla, och hjärtligt välkommen 
till Ullared i sommar!

JAN WALLBERG, KONCERN-VD

Gekås Ullared AB grundades 1963 och är Skandinaviens största varuhus. Med 4,8 miljoner besökare under 2014 och 35 000 m2 butiksyta utgör  

vi Sveriges största utflyktsmål. Vi erbjuder dig en shoppingupplevelse utöver det vanliga! I Gekås-koncernen ingår även Gekåsbyn Ullared AB samt  

Ullared Restaurang AB. Mer information om oss hittar du på vår hemsida www.gekas.se
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Dansa in sommaren i Ullared!
Förra årets succéevenemang En kväll i juni är tillbaka!  

I dagarna två kan du förena shopping på Gekås med gemen-

skap och dans i festivaltältet på Hedevi idrottsplats.  

Den 26 juni äntrar Lasse Stefanz och norska dansbands-

stjärnan Anne Nørdsti scenen, och dagen därpå bjuder Lars- 

Kristerz och Arvingarna upp till dans. Köp dina biljetter i 

Spelbutiken på Gekås eller på www.gekas.se där du också 

hittar all information om årets dansbandsfest. 

PRESENTKORTET GÄLLER för betalning på Gekås Ullared, 

 Restaurangen, Kaffebaren, Sportbaren, Salladsbaren & Campingbutiken.

KORTET HAR inget värde innan det är laddat i butik eller på  

www.gekas.se. Där kan du även se aktuellt saldo och giltighetstid.

SMÅTT OCH GOTT FRÅN VARUHUSETS VÄRLD

TA SHOPPINGBUSSEN TILL VARUHUSET om du bor i Gekåsbyn i sommar. 

Förutom att turen är gratis slipper du leta parkering och gör dessutom en insats 

för miljön. De 70500 besökare som i fjol tog Shoppingbussen i stället för bil, 

besparade oss ett koldioxidutsläpp 

motsvarande den mängd som nio  

bilburna familjer släpper ut under ett  

helt år. För hållplatser och tidtabell se: 

www.gekas.se/bo/shoppingbussen.

V I N S T  F Ö R  G E K Å S  I 
RETAIL AWARDS!
I maj gick Retail Awards av stapeln, tävlingen  

som anordnas av Svensk Handel och Dagens  

Handel för att uppmuntra till nytänkande och kvalitet 

i branschen. Gekås kammade till vår och alla medarbetares 

stora glädje hem den åtråvärda förstaplatsen i kategorin 

Årets köpupplevelse! Vi tackar alla er kunder som väljer att besöka 

oss och göra Ullared till en eftertraktad destination. På www.gekas.se 

kan du läsa om vad som placerade oss högst på pallen.

EN KUL SIFFRA

75 000 
ÄR DET ANTAL KUNDER SOM HAR GEKÅS EGET MASTERCARD,  

SHOPPINGKORTET. ETT SPAR- OCH KREDITKORT SOM ÄR FULL-
PROPPAT MED FÖRMÅNER. VILL DU ANSÖKA OM ETT EGET  

EXEMPLAR KLICKAR DU DIG FRAM TILL SHOPPINGKORTET PÅ 
WWW.GEKAS.SE OCH FÖLJER ANVISNINGARNA. LYCKA TILL! 

PRESENTKORTET GÄLLER för betalning på Gekås Ullared, 

 Restaurangen, Kaffebaren, Sportbaren, Salladsbaren & Campingbutiken.

KORTET HAR inget värde innan det är laddat i butik eller på  

www.gekas.se. Där kan du även se aktuellt saldo och giltighetstid.

PRESENTKORTET GÄLLER för betalning på Gekås Ullared, 

 Restaurangen, Kaffebaren, Sportbaren, Salladsbaren & Campingbutiken.

KORTET HAR inget värde innan det är laddat i butik eller på  

www.gekas.se. Där kan du även se aktuellt saldo och giltighetstid.

Ett presentkort på Gekås är gåvan  

som uppskattas av alla, stora som små.  

Våra populära kort finns med flera olika 

motiv och säljs både på www.gekas.se och 

i varuhuset. Värdet väljer du förstås själv.

POPULÄRASTE PRESENTEN

SHOPPA I LUGN OCH RO medan personalen  
på Ullareds hunddagis, bara ett stenkast från Gekås, 
tar hand om din fyrbenta kamrat, för 60 kr/timme. 
Varje vovve får en egen hundgård med hundkoja.
Se all information inför ert besök på 
www.ullaredshunddagis.se eller ring 0346-200 17.

ULLAREDS 
HUNDDAGIS 
VAKTAR 
VOVVEN

Shoppingbussen tur & retur

25% RABATT 
PÅ VALFRITT 
FODER! 
*Gäller endast i Ullaredbutiken mot kupong

Mån - Fre  kl 10 - 19 Lör  kl 10 - 17 Sön  kl 11 - 17

EXKLUSIVT 
FÖR 

ULLARED

DJURKOMPANIET ULLARED |  VARBERGSVÄGEN 25  |  311 60 ULLARED

www.djurkompaniet.se

25% RABATT PÅ 

VALFRITT FODER!

Gäller vid 1 tillfälle och 

1 gång/hushåll, endast med 

kupong i Ullaredbutiken. 

T.o.m. 20151031 
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Öppetider:

PRESENTKORTET GÄLLER för betalning på Gekås Ullared, 

 Restaurangen, Kaffebaren, Sportbaren, Salladsbaren & Campingbutiken.

KORTET HAR inget värde innan det är laddat i butik eller på  

www.gekas.se. Där kan du även se aktuellt saldo och giltighetstid.

Klara
färdiga
SHOPPA!

ANNONS ANNONS
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Hej! 
Har campat hos er ett antal gånger 

och tycker att ni har en väldigt fin camping, 
men varför finns det ingen lekplats med 
gungor eller annat till barnen? Detta borde 
ni satsa på om det inte redan är gjort. Har ju 
inte besökt campingen ännu i år.

Mvh Björn P 
 
Hej Björn! 
Tack för ditt mail och för att du delar med 
dig av dina tankar. En lekplats i Gekås-
byn är en jättebra idé med tanke på alla 
barn-familjer som besöker oss, och en 
sådan har vi med i byggplanen framöver. 
Vi behöver göra lite plats i Gekåsbyn, men 
under 2016 beräknar vi att en ny lekplats 
står klar för att ta emot leksugna barn.  
Ullaredsbesöket ska vara en upplevelse 
med mer än bara shopping i fokus och 
vi jobbar hela tiden med att bredda vårt 
utbud av aktiviteter. I år satsar vi på även-
tyrsgolfbanan som får nya bunkrar, greener 
och planteringar. Håll utkik på vår hemsida 
eller Facebooksida för senaste information!

Med vänliga hälsningar / Jan

Hej Jan! 
Jag undrar om ni kan köpa in  

varukorgar med hjul.

Mvh Gunilla Bjerstedt 
 
Hejsan Gunilla. 
Den här frågan har jag fått tidigare, och 
vi har faktiskt tittat på möjligheten att 
tillhandahålla varukorgar med hjul till våra 
kunder. Men hos oss handlar folk generellt 
mer än de gör i den lokala livsmedelsbuti-
ken. De allra flesta behöver en kundvagn, 
och många kunder fixar dessutom extra 
utrymme för varor genom att sätta vanliga 
kundkorgar under vagnen. En del väljer 
också att parkera kundvagnen och handla 
med korg som de tömmer med jämna 
mellanrum. För oss är kundkorgar med 

hjul lite för mycket av en logistikutmaning 
för att det ska gå att lösa smidigt. Vi har 
hela 5 000 vanliga kundkorgar, och det 
är precis vad som får plats i ingången och 
vid kassorna. I dagsläget har vi alltså inga 
planer på att köpa in kundkorgar med hjul.

Vänligen / Jan

 

Hej, 
kommer ni någonsin skaffa en 

webbshop till Ullared med de varor som 
alltid finns i sortimentet? 

Mvh Olivia

Hej Olivia! 
Tack för din fråga. Vi på Gekås kommer 
inte starta upp någon webbshop. Vi jobbar 
otroligt hårt med att utveckla varuhuset och  
skapa en upplevelse kring Gekåsbesöket 
som är mer än bara shopping. Till oss 
kommer man för att handla, men också 
för att umgås, övernatta, äta gott och ha 
roligt. Den unika shoppingupplevelsen kan 
vi aldrig ge kunderna hemma vid datorn. 
Dessutom är hela vår organisation med 
personal, lager, logistik och it-system upp- 
byggd kring vårt gula varuhus. Det skulle 
bli väldigt kostsamt att ställa om till online- 
handel, och med de pengarna tror jag vi 
kan hitta på mycket roligare saker för på 
plats här i Ullared. Hoppas du kommer hit 
och shoppar även i framtiden!

Trevlig sommar! / Jan

Yahooo Sir Jan! 
Grattis till ditt nya jobb! Jag undrar 

om du har några nya planer för varuhuset  

i framtiden? Eller kanske några planer  
som du ska sätta i verket snart? Ta och  
berätta det är du snäll! Lycka till och en 
stor fin maskros till dig och dina kollegor.

/Katja 
 
Hejsan Katja! 
Stort tack, och vilken bra fråga du ställer! 
Just nu har vi en massa spännande projekt 
på gång. Först och främst planerar vi för en 
stor utbyggnad av varuhuset. Kanske den 
största hittills! Och den hoppas jag kom-
mer i gång redan nästa år. Utöver detta så 
har vi i vår lanserat nya Leklandet på Plan 
4 och invigt 48 nya radstugor i Gekåsbyn. 
Hotellet kommer byggas ut och få en stor 
frukostmatsal, och ovanför den blir det ett 
konferensrum med plats för 130 personer. 
Fler parkeringsplatser kommer anläggas 
och vi har massor av spännande planer för 
rekreation, bad- och grillmöjligheter vid 
Musasjö. Hör gärna av dig om du har fler 
förslag om vad vi kan hitta på här i Ullared!

Med vänliga hälsningar / Jan

Hej! 
Hur känns det att bli koncern-vd 

efter en så omtyckt profil som Boris?  
Fortsatt lycka till med jobbet! 

Hälsningar Per Henrik Eriksson 
 
Hej Per Henrik. 
Stort tack för dina lyckönskningar.  
Jag tycker det är otroligt roligt att vara 
tillbaka på Gekås. Jag har följt företaget 
under 20 år, först som ekonomichef och 
senare som styrelseledamot. Boris har 
gjort ett fantastiskt jobb med att utveckla 
varuhuset och destinationen under sina år 
som koncern-vd. Jag ser nu fram emot att 
få driva företaget framåt och bygga vidare  
i samma anda. 

Vänligen / Jan

Har du idéer på hur vi ska bli 

bättre, vill du ge oss beröm  

eller kritik, eller klurar du på  

en fråga som kräver svar? 

?

Skriv en rad till oss på:  

fragajan@gekas.se eller:

Fråga Jan, Gekås Ullared,  

311 85 Ullared
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Ullaredaktionen förbehåller sig rätten att justera och korta texterna för att få plats med fler svar om vårt Gekås.

?
?

?

JAN
TV-INSPELNING 

I ULLARED
Sommar innebär tv-inspelning i Ullared! I år kommer 
vi filma säsong 7 av populära Ullared och säsong 2 av 
nya succéserien Ullared – Jakten på storsäljaren. Vi 
söker publik till våra event och program, men också  
blivande tv-stjärnor som vill stå framför kameran.  
Uppdaterad info och kalendarium för tv-inspelningen 
finns på Gekås Ullareds hemsida.

WWW.GEKAS.SE

Är du nyfiken på vad som händer 

i Ullared under  sommaren, vill 

du vara med och rösta fram nästa 

 storsäljare eller vill du själv vara 

med i någon av  tv-serierna? 

KONTAKTA TV-TEAMET  

Maila ullared@strix.se

Skicka brev till

”Ullared”

Strix Television

Frihamnsgatan 28

115 99 Stockholm

Nyfiken på vad 
som händer i 

sommar?

ALLA ÄR VÄLKOMNA!
V Ä L K O M M E N  T I L L

FRÅGA

?

Till oss kommer man för  
att handla, men också

för att umgås, övernatta,  
äta gott och ha roligt.
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PRODUKTER  SOM V I  KÄNNER  L I TE  EXTRA  FÖR  JUST  NU

VÅR EGEN BASKOLLEKTION 
Håll utkik efter varumärket Basic U 
i varuhuset. Det står för prisvärda 
baskläder i bra kvalitet för både 
stora och små.

BÄST I TEST 
Vår pulversläckare från Nexa fick högsta betyg i alla 
kategorier när konsumentoraklet Plus testade släckare. 
Både amatörer och proffs utsåg den till ”Bäst i test”.

LYSANDE TRENDIGT  
Skippa lampskärmen och låt glödlampan bli en 
del av inredningen.

Morgans Partysnacks är de populäraste chipsen  
i varuhusets snackshylla. I sommar följer vi  

upp succén och lanserar två helt nya smaker:  
sourcream & onion och lättsaltade. Håll utkik!

RENÄSSANS FÖR VINYLEN
I dag när musiken konsumeras mer och mer digitalt 
har den gamla vinylskivan plötsligt fått ett uppsving. 
På vår medieavdelning kan du botanisera bland både 
pinfärska musiknyheter och gamla klassiker i nyutgåva. 
Lyssna och njut!

MORGANS 
NYA CHIPS-
SMAKER

Nyhet

Isaberg har allt för aktiv fritid i naturskön miljö. Vandra, 
paddla eller hälsa på i vår älgpark. Höj pulsen med ett  
pass i våra mountainbikeleder. Eller få maxpuls direkt i  
vår höghöjdsbana. För golfaren finns en 36-håls golfbana 
som närmsta granne. Och när mörkret faller efter en 
aktiv dag har du vår fina camping och 72 stugor att vila 
ut i - bara en timmes resväg från Ullared.

Äventyrspaket! 1650kr
Pris för 4 pers. Inkl. boende och två valfria aktiviteter.

Välkommen till 
Äventyrsberget

www.isaberg.com

Service.3, Falkenberg
Tel: 0346-71 57 59
Mån-fre 7-18. Lör 9-13
www.korshags.se

Godare 
mat från
havet.

Korshags
delikatessbutik
i Falkenberg.
På familjeföretaget Korshags (f.d. Falkenbergs Laxrökeri) i Falkenberg  
färskröks norsk premiumlax med enbär & halländsk alved. Allt för den 
goda smakens skull. 

För 50 år sedan började Per-Arne Korshag röka fisk i ett ombyggt  
kylskåp hemma i sina föräldrars trädgård. Då, precis som nu, är 
kvalitet i alla led vårt signum. Pinfärsk & fulltrimmad lax från Norge, 
handfilead makrill & MSC-märkt sill. 

Vår egen butik, som ligger vägg i vägg med fabriken, erbjuder en 
mängd olika delikatesser. Fokus på fisk & skaldjur - men det finns 
något för alla smaker. Färsk, rökt & gravad fisk, egenkokade skaldjur, 
laxbakelser, smörgåstårtor, tapas, smörrebröd, lunchrätter, sallader & 
smörgåsar m.m. 

Mer info & recept på enkla & goda fiskrätter finns på korshags.se.

Varmt välkomna!

ANNONS ANNONS
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EN FLYGANDE START

Smidigt, välordnat och prisvärt. Så beskriver några av flygresenärerna 

den historiska premiärturen med Ullaredsflyget. I november i fjol  

lyfte det första flyget från Skellefteå för en tvådagars upplevelseresa 

med hotellövernattning för shoppingsugna norrlänningar.

KLOCKAN HALV TIO den tolfte november lyfte planet från  
Skellefteå för att 1 timme och 20 minuter senare landa i Jönköping. 
Ombord fanns resenärer allt ifrån Lycksele, Burträsk, Malå till  
Skellefteå och Umeå. 

– Skellefteås goda läge är idealiskt för att erbjuda kunder i hela norra 
Sverige att flyga till Ullared och vi har anpassat flygtiderna så att 
man ska få ut maximalt av de två dagarna, säger Robert Lindberg, 
flygplatschef på Skellefteå Airport.

Efter avstigning på röda mattan bussades de shoppingsugna rese- 
närerna vidare till Ullared för incheckning på Hotellet. Därefter  
väntade äventyret i varuhuset som för många avslutades med en  
middag på Harrys innan det var dags för ytterligare en halv dags  
shopping och avfärd tillbaka dagen därpå. 

– Vi har planerat det här länge och är glada över att det har fungerat 
så bra, säger Herman Larsson, marknadsansvarig på Jönköping Air-
port, samtidigt som han hantlangar väskor till resenärer på väg mot 
incheckningen.

Framöver väntar förhoppningsvis fler flygturer. För visst vill vi se fler 
shoppingglada norrlänningar i Ullared!

Förväntan bland resenärerna var stor när 
Ullaredsflyget gjorde sin premiärtur. 

Succé för Ullaredsflyget

F L Y G  S K E L L E F T E Å  –  U L L A R E D
P R E M I Ä R T U R E N  A V K L A R A D

TOMAS OCH ÅSA LÅNGDAL,  
SKELLEFTEÅ

För Tomas och Åsa Långdal är det premiär-
besök i Ullared. Eftersom de bor i Skellefteå 
var det nära till flygplatsen, och hela resan 
har fungerat mycket smidigt, tycker de.

– Den här resan är verkligen en upplevelse 
som vi njuter av att göra tillsammans. Maken 
min blev lite medlurad, han gillar inte att 
shoppa i vanliga fall, men här har vi handlat 

tillsammans och det har varit jättebra allting. 
Jag tycker också att han verkar nöjd, säger 
Åsa och sneglar på Tomas, som ler stort.

– Vi var taggade när vi kom ner i går. Att det 
var stort visste vi, men att det var så här stort 
kunde vi inte ana, säger han.

Med lagom mycket folk i varuhuset och inga 
köer i kassorna har Tomas och Åsa hunnit 
göra en hel del fynd innan en lyckad dag 
avslutas med middag på Harrys. 

– Vi har shoppat mycket till barnbarnen och 
jag tror att vi har handlat för runt 4000 kr, 
säger Åsa och tillägger:

– Upplägget på resan har varit fantastiskt, 
och jag är så imponerad. Jag har alltid  
sagt att jag vill hit, och vi kommer definitivt 
tillbaka. Våra vänner hemma i Skellefteå  
är sugna på att åka, och nästa gång kommer 
vi hela gänget.

Tomas och Åsa Långdal från Skellefteå är  
mycket nöjda med sin premiärtur till Ullared. 

3  R E S E N Ä R E R

Den här resan är  
verkligen en upplevelse 
som vi njuter av att göra 

tillsammans.

Foto MARIE HIDVI Text MARIE SVENSSON
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RENÉE NOHRÉN OCH  
JENNIE THORGREN,  
MALÅ OCH KVARNÅSEN

Renée Nohrén och Jennie Thorgren, mor 
och dotter från Malå och Kvarnåsen, 
hade siktat in sig på premiärturen med 
Ullaredsflyget.

– När jag såg att den första resan sålde slut 
satt jag redo exakt vid angivet klockslag 
för att boka in oss på nästa tur. Jag har 
själv drivit butik och vill gärna uppleva 
fenomenet Ullared, säger Jennie som nu 
besöker varuhuset för första gången. 

Mamma Renée har varit i Ullared en 
gång tidigare, men gör gärna resan till 
en årlig tradition. Både hon och Jennie 
är mycket nöjda med arrangemanget; 
allt från flyg och popquiz på bussen till 
välkomnandet på Hotellet i Ullared och 
Gekås stora utbud. 

– Jag har köpt presenter till barnen och 
kläder till hela familjen. Hela resan har 
varit perfekt och det har flutit på. När vi 
klev av flyget var röda mattan utrullad och 
vi blev så väl omhändertagna. Man har 
tänkt på allt, säger Jennie innan hon kliver 
på bussen tillbaka till Jönköping airport. 

Vid incheckningen visar vågen på 19, 9 kg.

– Det var på håret, men jag klarade mig 
visst, säger hon glatt och vinkar hejdå.

3  R E S E N Ä R E R

I MAJ 2014 lanserades 
Gekås nya satsning Ullareds-
flyget. Den 10-11 november var 
det premiär för succéresan som 
är ett samarbete mellan Gekås, 
Scandjet och flygplatserna i 
Skellefteå och Jönköping. 

De 174 platserna ombord  
bokades upp i rekordfart.  

Första resan sålde slut på min-
dre än ett dygn och ytterligare 
en flight sattes in! De biljetter-
na blev slutsålda på under fyra 
timmar och försäljningssuccén 
var ett faktum. 

RESRUTT:  
Flyg Skellefteå – Jönköping.  
Buss Jönköping- – Ullared. 

Total restid cirka tre timmar.

ANTAL RESENÄRER: 174 st

BAGAGE: På de första resorna 
packade resenärerna i en special- 
designad shoppingbag med 
maxvikt 20 kg, plus 5 kg hand-
bagage. En vikt som vi försöker 
höja inför kommande resor.

HEMSIDA:  
gekas.se/ullaredsflyget.se

FRAMTIDSPLANER: Nya  
flygresor till Ullared planeras 
för fullt. Håll utkik på hem- 
sidan för mer information.

F A K T A  O M  U L L A R E D S F L Y G E T

Susanne Levinsson övervakar invägningen av  
Anita Swedins shoppingbag, som klarar maxvikten  
20 kg med ett kilos marginal. 

Renée Nohrén och Jennie Thorgren gör 
gärna resan till en årlig tradition. 

ANITA SWEDIN OCH SUSANNE  
LEVISSON, LYCKSELE

Anita Swedin och Susanne Levisson har 
tillsammans med tre väninnor tagit sig tjugo 
mil i nattmörker från Lycksele för att åka 
med Ullaredsflyget. För dem är resan en 
skön kombination av shopping och gemen-
skap, och dessutom ett extra spännande 
50-årsfirande.

– Jag fick resan i 50-årspresent och det här 
är ju helt fantastiskt, säger Susanne och visar 
upp sina inköp. Vilket utbud i varuhuset och 
toppenservice på hotellet!

Helhetsintrycket är enbart positivt. En  
eftermiddag har spenderats i varuhuset och 
när Anitas gula väska vägs återstår drygt ett 
kilo innan maxvikten.

 Jag fick det längsta kvittot i dag och har fyn-
dat både jacka, träningskläder och fiskespö. 
Hoppas att kamraterna kan hjälpa mig att 
fördela vikten om det behövs, säger hon.

Förväntningarna var stora inför resan till 
Ullared. Tv-serien om varuhuset gjorde 
Anita och Susanne sugna på att själva göra 
ett besök i varuhuset. 

– Trots många kunder går det väldigt bra  
att shoppa i sin egen takt. Vi går här i lugn 
och ro och det är underbart att ha gott om 
tid på sig, säger Susanne. 

– Vi ser fram emot att komma tillbaka. Det 
vore roligt att uppleva Ullared på sommaren 
och bo på campingen också, säger Anita. Ett av Anita Swedins många fynd  

är ett fiskespö som får följa med  
Ullaredsflyget tillbaka till Norrland.

GEKÅS ULLA #1 • 2015    13
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Tid för 
grillat

SOMMAREN ÄR HÄR OCH DOFTERNA FRÅN GRILLEN ÄR ETT SIGNUM FÖR 

DENNA EFTERLÄNGTADE ÅRSTID. BEHÖVER DU UPPDATERA UTRUSTNINGEN 

ÄR DET TILL VÅRT SÄSONGSTORG DU SKA BEGE DIG. DÄR HAR VI SAMLAT 

GRILLAR AV ALLA DE SLAG OCH REDSKAPEN SOM UNDERLÄTTAR ARBETET. 

GLAD MATSOMMAR!

Foto ERIK SELLGREN  och TOM BENGTSSON Text KATARINA LARSSON Recept och matfoto MARIA STRÖMBERG

P R Y L A R  O C H  R E C E P T

VÄLTEMPERERAD
Rare, medium och well done – med 

dessa minitermometrar får alla sitt kött 

perfekt grillat.

PERFEKTA BURGARE 
Bästa grillresultatet uppnås 

med ett BBQ-halster som 

håller köttet på plats.

EXTRA KRISPIGT
Oslagbart krispig botten med pizzastenen 

från Weber på grillen.

RÄTTA REDSKAPEN 
Med långa skaft på redskapen fixar  

du biffen utan svedda fingrar.

I FORM
Tillaga grönsakerna i en form för 

smidig grillning och jämnt resultat.

GRILLA KYCKLING  
Kycklinghållaren i metall 

hjälper dig att laga den 

 perfekta kycklingen på 

grillen.

FLYTTA UT KÖKET
För dig som vill njuta av sommaren 

och laga mat utomhus har vi flera olika 

alternativ att välja  mellan. Den klassiska 

kolgrillen är en given favorit, men du kan 

även satsa på en gasoldriven stekhäll 

eller  paellapanna. Fixa mat till hela 

familjen på ett bräde!

SÄTT PRESS 
Fina kanter och 

räfflad yta får du 

med denna praktiska 

 hamburgerpress.
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250 gram färska jordgubbar

1 msk balsamvinäger

1 msk flytande honung

1/2 msk farinsocker

rapsolja eller olivolja

10 st färska basilikablad

6 skivor baguette, använd 

gärna dagsgammalt bröd

Snoppa jordgubbarna och skär dem i mindre bitar. Lägg bären i en 

skål och ringla honung över dem. Tillsätt balsamvinäger och socker 

och vänd försiktigt samman. Strimla basilikan och vänd ner den i 

marinaden, låt stå till servering. 

 Pensla brödet mycket lätt med olja, grilla på indirekt värme  

tills bitarna fått fin färg. Lägg genast upp på tallrik och fördela 

jordgubbarna ovanpå brödskivorna. Låt lite av marinaden komma 

med. Servera på direkten.

GRILLAD BRUSCHETTA MED BALSAMICOMARINERADE JORDGUBBAR

6 SMÅ BRUSCHETTA / 6 SMÅ FÖRRÄTTER

Indi rekt gr ill ni ng
Maten grillas inte direkt ovanför glödbädden utan vid sidan av den. Fördela kolen till grillens 

sidor för att skapa en svalare yta i mitten, eller lämna en kant av grillen utan glödbädd.

700 g rabarber 

2 msk potatismjöl

ca 2 dl strösocker

150 g kylskåpskallt smör

2,5 dl mjöl

1/2 dl socker

100 g vit choklad, riven 

SERVERINGSFÖRSLAG: 

Vaniljglass och vit choklad

Börja med att smörja formarna med en klick smör. Finhacka vitlöken 

och blanda i en stor skål med färsk timjan och crème fraiche. Skala 

 potatisarna och skiva dem tunt, vänd sedan ner dem i crème fraichen. 

Fördela blandningen i portionsskålarna, strö osten ovanpå potatisen. 

Häll grädde i varje form men häll inte ända upp eftersom det kommer att 

bubbla i formarna under grillningen. Grilla potatisgratängen på indirekt vär-

me under lock ca 30 minuter, tills potatisen är mjuk och ytan fått fin färg. 

 Ta ut formarna, täck med folie och låt stå så medan du grillar kött, 

fågel, fisk eller vegetariska alternativ. Dekorera gratängerna med en rejäl 

kvist timjan. Servera gärna tillsammans med en god grönsallad!

Skiva rabarbern tunt, om den är lite grövre, skala bort det yttersta skalet 

innan du skivar dem. Blanda med strösocker och potatismjöl, smaka av 

om rabarbern behöver mer socker och låt sedan stå. 

 Blanda mjöl och strösocker, tillsätt det kalla smöret skuret i tärningar 

och nyp samman degen med fingrarna. Riv chokladen grovt på ett rivjärn 

och nyp samman med smuldegen. 

 Fördela rabarbern i 6 portionspajformar ca 10 cm i diameter, toppa 

med smuldegen. Det går även bra att lägga samman ca 3-4 ugnsfolieark 

och trycka samman till mindre pajformar, gör kanten ganska hög så att 

det inte rinner över. Grilla under lock på indirekt värme tills rabarbern är 

mjuk och bubblar och pajen fått fin färg, ca 20-30 minuter.  

 Låt pajen svalna lite innan servering, klicka på en rejäl kula vaniljglass 

och avsluta med lite riven vit choklad. 

GRILLAD POTATISGRATÄNG  
MED TIMJAN

6 PORTIONER

GRILLAD RABARBERPAJ  
MED VIT CHOKLAD

6 PORTIONER

F Ö R R Ä T T ,  H U V U D R Ä T T  O C H  D E S S E R T

TRERÄTTERS PÅ GRILLEN 

Deko re ra gr at äng e rna med en         
   rejäl kvist ti mja n

Smör att smörja formarna med

2 dl crème fraiche

1 msk hackad färsk timjan 

6 stora potatisar av mjölig sort

½ tsk salt

2–3 dl riven ost av valfri sort

ca 2 dl matlagnings- eller  

mellangrädde

6 värmetåliga portionsformar
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SUNE          I ULLARED

– FÖR TJEJTJUSAREN SUNE  är  
Gekås verkligen ett drömrike, säger Anders 
Jacobsson, som själv gör sitt första besök i 
varuhuset.

– Tänk dig alla tjejer som finns här, fortsätter 
han och radar upp tänkbara scenarion till 
boken som släpps i höst. Jag inser att Ullared 
är så mycket mer än bara shopping – här 
finns ju massor av uppslag till spännande 
händelser!

TÄVLING AVGJORDE HANDLINGEN 

Det var när författarduon och tillika kusin- 
erna Anders och Sören i fjol firade 30-års-
jubileum som de utlyste en tävling där unga 
läsare fick komma med förslag till namn och 
innehåll till nästa bok om 
Sune. Tävlingen skedde i 
samarbete med Barnens 
Bibliotek, och bland 1500 
fantasifulla bidrag valdes 
14-åriga Jenny Bågenståls 
förslag Sune i Ullared ut 
som segrare.

– Jennys förslag är genialt! 
Vi hoppas att fler barn hittar lusten till 
läsning genom att placera världens klan-
tigaste pappa och hans familj i ett folkligt 
turistmål som besöks av nästan fem miljoner 
människor varje år, och som är omgärdat av 
mängder av snackisar och lustiga shopping-
historier, säger Anders. Ramarna för boken 
är satta och varje kapitel får sitt eget äventyr. 

Det blir allt från övernattning på Hotellet till 
romantiska stunder i Lugn & Ro och pinsam-
ma provrumsincidenter, avslöjar Anders.  

– På 35 000 kvadratmeters yta kan mycket 
hända. Lillebror Håkan tycker att Gekås är 

ett mystiskt land som han 
vill utforska och åker kanske 
en tur med bandet som tar 
provade kläder in på lagret 
igen. Pappa Rudolf har hört 
rykten om att det går att 
köpa storpack med 36 par 
jeans. Vem vet vad det får 
för konsekvenser?

I höst vet vi svaret. 
Boken om Sune  
lanseras i september  
och kommer  
naturligtvis att 
finnas i Gekås  
sortiment.

Tjejtjusaren Sune har rest till  

fjällen, åkt till Grekland och  

varit på bilsemester. Nu är det hög 

tid att styra kosan mot Gekås för  

oväntade äventyr. Ulla hängde  

med när Anders Jacobsson, ena 

halvan av författarduon bakom  

Suneböckerna, var på plats i  

Ullared för att göra research för 

den fyrtiofjärde boken om den  

tokiga familjen Andersson.

”VI VILL SKAPA EN  
ROLIG  BOK MED STOR  
IGENKÄNNINGSFAKTOR  
OCH MYCKET GLÄDJE.  
ULLARED ÄR GENIALT –  

ALLT DET FINNS  
JUST HÄR!”

SUNE GENOM TIDERNA
Första boken Sagan om Sune  
kom 1984. Anders och Sören  

har skrivit 43 böcker som getts  
ut i 21 länder.

Två svenska tv-julkalendrar är 

baserade på Sune-böckerna:  

Sunes jul (1991) och Håkan 

Bråkan (2003). De tre senaste 

filmerna Sune i Grekland (2012), 

Sune på bilsemester (2013) och 

Sune i fjällen (2014) har setts 

av sammanlagt 1,5 miljoner 

biobesökare. 

PÅ NYA 
ÄVENTYR

NY BOK PÅ
GÅNG I HÖST

Anmäl dig gärna på 
vår hemsida!
www.caravanclub.se/shoppingkortet

Föreningen med familjen i centrum.

Tel 019-23 46 10

CARAVAN CLUB
OF SWEDEN

Caravan Club har 36 campingar och två 

ställplatser från Boden i norr till Ivön i söder. 

Välkommen att besöka någon av dem!

många 
goda

anledningar
att vara med!

Besök vår hemsida för mer information om 

klubben, våra campingplatser och förmåner.

Välkommen till Sveriges största 
förening för oss med intresse 
av camping 
och fritidsliv!

avan Clubb harar 3366 caammpingar och två

platser från Boden i norr till Ivön i söder. 
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SPECIALPRIS PÅ 
CARAVAN CLUB’S CAMPINGPLATSER

Som Shoppingkortskund får du prova på Caravan Clubs cam-

pingplatser i Tandådalen, Båstad, Karlskrona och Sala till samma 

fördelaktiga priser som om du vore medlem i Caravan Club.

All info hittar du på www.gekas.se/shoppingkortet

Shoppingkortet

ANNONS ANNONS

Foto MARIE HIDVI Text MARIE SVENSSON
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BAKOM 
KULISSERNA 

PÅ GEKÅS

JENNY BENGTSSON,  
38 ÅR, ULLARED

3 ÅR PÅ GEKÅS. YRKE: PLATSCHEF  
I CAMPINGBUTIKEN.

I CAMPINGBUTIKEN i Gekåsbyn, ett 
stenkast från varuhuset, samsas minigolf- 
klubbor med tidningar, kylvaror och 
frukostfrallor. Frukt, grönt och allt som 
behövs till grillen finns också i butiken.

– Jag brinner för att stå bakom kassan 
och att hjälpa alla våra kunder, säger 
Jenny Bengtsson, som är platschef på 
Campingbutiken. 

Jenny har arbetat i butik i hela sitt yrkes- 
verksamma liv. Att få ge kunderna det  
lilla extra tycker hon är självklart, och i 
sin roll i Campingbutiken får hon verk-
ligen den möjligheten. Förutom ett bra 
utbud av basvaror, godis och tidningar 
i butiken erbjuder hon catering med allt 
ifrån frukostpaket, trerättersmenyer till 
bastufat och smörgåstårtor. Dessutom 
sköter Jenny och hennes gäng cykelut- 
hyrning och äventyrsgolfen. 

– Här har vi det mesta, säger Jenny och 
skrattar. Faktum är att det är det som 
gör jobbet så otroligt givande och kul. 

Omväxling, service och kundmöten är 
det bästa jag vet. Att jag dessutom är  
uppvuxen i Ullared och känner till när-
området väl gör att jag också kan ge tips 
om löprundor eller utflyktsmål i trakten. 
Det är en service som inte kostar något, 
men som ger ett mervärde för kunden.  
Jag och mina goa medarbetare är  
problemlösare som fixar det mesta som 
våra campinggäster kan behöva, men 
något av det viktigaste är att alltid skicka 
med ett vänligt ord och en positiv känsla, 
säger Jenny och ler mot en kund som just 
kliver in genom dörren.

VARUHUSETS 
VARDAGSHJÄLTAR

MÖT NÅGRA AV VÅRA MEDARBETARE SOM FÅR  
RULJANSEN ATT FUNGERA PÅ GEKÅS – VARJE DAG.

PRICK KLOCKAN 7 varje morgon står 
frukosten framdukad på Hotellet i Ulla-
red. Då serverar Sandra Nilsson färska 
frallor, fil och yoghurt, ägg, grönsaker och 
frukt till shoppingsugna hotellgäster. 

– Gästerna är uppe tidigt. De är på hug-
get och vill få så mycket tid som möjligt i 
varuhuset. För mig som frukostvärdinna 
är det viktigt att ge dem en riktigt bra 
start på dagen, säger Sandra.

Hon trivs med att vara först på plats. 
Som en liten hustomte smyger hon in på 
morgonen och börjar förbereda.

– De första timmarna är de som är mest 
intensiva på hela dagen. 

Då fyller vi på buffén, dukar och servar  
gästerna. Vi erbjuder också en frukostkorg 
för den som vill äta på rummet.  
När frukosten har stängt dukar vi undan, 
diskar och gör fint inför nästa dag. 

Arbetet är varierande, precis som antalet 
ätande gäster. Beroende på säsong kan det 
vara allt mellan 6 och 160 gäster. Sandra 
är mån om att se till var och en. 

– Allra viktigast är att vara lyhörd för  
olika önskemål. Vi är ett riktigt härligt 
gäng här som alla vill samma sak – att  
ge våra gäster en riktigt bra upplevelse, 
säger Sandra.

JONAS HANSSON
28 ÅR, FALKENBERG

12 ÅR PÅ GEKÅS.  
YRKE: SORTIMENTSANSVARIG LÖSGODIS

LÖSGODIS GJORDE ENTRÉ i varu- 
husets livsmedelssortiment för tre år sedan 
och har blivit en riktig succé. Ungefär 200 
ton lösgodis säljs per år, vilket är i snitt 500 
kg om dagen. Jonas Hansson är ansvarig för 
de drygt 140 godissorterna.

– Vårt hyllsystem som förvarar godiset tar 
emot två ton, och det säljer slut på ungefär  
tre dagar. Det är snabb rotation på varan,  

 
vilket gör att godiset alltid är färskt. Dess-
utom diskar vi dagligen alla skedar för att 
hålla en riktigt bra hygien, säger Jonas, som 
använder både bomulls- och plasthandskar 
vid all hantering av godis.

Varje morgon är han på plats ett par timmar 
före öppning för att fylla på i hyllorna.  
Sockerlådor och spillådor ska tömmas och 
det ska torkas och sopas av. 

 

Jonas ser också till vilka sorter som behöver 
beställas. Efter flera år som sortimentsansva-
rig känner han väl till vad som brukar gå åt.

– Favoritsorterna får inte ta slut. Det är 
framförallt olika sorters choklad som säljs 
mest. Godis med papper på är också popu-
lärt. Jag är verkligen stolt över vårt arbete på 
avdelningen. Det är en häftig känsla att sälja 
ett ton godis på en fredag!

DET ÄR EN HÄFTIG 
KÄNSLA ATT SÄLJA 
ETT TON GODIS PÅ 

EN FREDAG!

SANDRA NILSSON 
32 ÅR, VESSIGEBRO,

6 MÅNADER PÅ GEKÅS.  
YRKE: FRUKOSTVÄRDINNA

Foto JONNY LIND Text MARIE SVENSSON
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Från Rostock till  Ullared 
                                             – tur och retur

MÅNGA NATIONALITETER besöker årligen Ullared för semester 
och shopping. Första gången tjejgänget från Rostock hittade till 
Gekås var 2008. Ann-Kristin Johansson som kommer från Halmstad 
men är bosatt i Tyskland sedan tio år, lockade med sig mamma, mos-
ter, syster och väninnor. Då var de sex personer, nu är de 18 stycken.

– Det är kamp om platserna för att få följa med hit. Fler och fler  
hör talas om att vi åker och vill gärna följa med, säger Ann-Kristin, 
som håller i trådarna och fixar allt med transport, boende och mat. 
De som följer med ska inte behöva tänka på något.

– Jag tycker det är så roligt att se att alla är glada och lyckliga.  
För oss är resan till Ullared shopping, men också en chans att njuta 
en helg utan några måsten, säger Ann-Kristin och får medhåll av 
kollegan Martina Darkow.

– Vi har skoj tillsammans. Att handla på Gekås är en upplevelse  
och ett sätt att umgås, säger hon.

SIGHTSEEING PÅ VÄGEN 

Tjejgänget från Rostock tog nattfärjan över till Sverige. Klockan 
06.30 anlände de till Trelleborg för vidare färd mot Ullared.  

Gemenskap, shopping och mycket skratt.  

Gekås Ullared är unikt tycker tjejgänget  

från Rostock i Tyskland. Nu besöker de  

Ullared för sjätte gången för att umgås,  

handla och ha kul tillsammans. 

Delar av gänget samlande! Översta raden från vänster: Melanie Banhagel, 
Ann-Kristin Johansson, Martina Darkow och Martina Vogel Nedersta raden ifrån 
vänster: Christa Joswig, Marianne Chill, Christa Banhagel, Tini Römer, Heike 
Johansson och Simone Ament.

Foto MARIE HIDVI Text MARIE SVENSSON

Mot Gekås! Renate Beckmann, Jutta Buhrmeister  
och Susann Apitz är fulla av förväntan.
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      Men före ankomst och incheckning i 
Gekåsbyn ingår alltid ett stående inslag av 
sightseeing på resan.

– Vi passade på att se lite av Båstad på vägen 
upp. Tidigare har vi besökt Varberg, Falken-
berg och Halmstad, säger Ann-Kristin.

KLÄDER I FOKUS 

Flera i gänget är återkommande Ullareds- 
besökare och styr vant genom varuhuset. 
Siktet är inställt på damkläder. 

– Det finns inget liknande i shoppingväg i 
Tyskland. Utbudet i relation till pris och  
kvalitet är helt unikt, säger Ann-Kristin.

Christa och Melanie Banhagel har inköps- 
listorna klara. 

– Förra gången var vi helt överväldigade 
eftersom det finns så otroligt mycket att  
 
 

titta på. Men nu är vi förberedda och vet  
vad vi ska köpa, säger Christa.

– Underkläder kostar mer än dubbelt så 
mycket i Tyskland, så sådana blir det absolut, 
säger Melanie.

LÄTT ATT FYNDA 

Martina Darkow har gjort en hel del fynd.

– I år ville jag verkligen få med allt, och hit- 
tills har jag hittat både en skinnjacka, barn-
kläder och presenter till familjen. Dessutom 
finns det bra glutenfria produkter här, vilket 
är toppen för mig som är allergisk, säger hon. 

I Melanie Banhagels kundvagn ligger flera 
dörrmattor. 

– Jag bor i samma hyreshus som flera andra 
här och jag har hittat dörrmattor till alla så 
att vi ska matcha varandra, skrattar hon. 

FESTLIGHETER OCH AVKOPPLING 

Med glada miner i samlad trupp styr tjej-
gänget vagnarna mot kassan. I kväll väntar 
gemensam modevisning i stugorna. Dessut-
om blir det överraskningsfest för tre av dem 
som nyss fyllt 40 år.

– Vi ska fira med smörgåstårta och skumpa. 
Det kan bli sent, men i morgon ska vi upp vid 
halv sju igen för gemensam frukost och en 
heldag i varuhuset. Sedan blir det avkoppling 
med bad i tunna, säger Ann-Kristin. 

Att tjejgänget från Rostock är nöjda med sin 
Ullaredsvistelse råder det ingen tvekan om.

– Självklart kommer vi tillbaka. Intresset 
blir bara större, och jag funderar på om vi 
ska hyra en minibuss till nästa gång, säger 
Ann-Kristin glatt.

Det finns inget 
liknande i shoppingväg 

i Tyskland. Utbudet 
i relation till pris och  
kvalitet är helt unikt.

Från Rostock till Ullared – tur och retur

Martina Darkow och Ann-Kristin Johansson är i shoppingtagen. 

Många skratt och shoppingfynd senare är det dags att lämna Gekås –  
för den här gången. Vi säger tack för besöket och välkommna åter till  
Christa Banhagel, Melanie Banhagel och Heike Johannsson med sina  
härliga vänninor från Tyskland.

ULLAREDULLARED

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

scanna in vår hemsida   
w w w.rasta.se

På alla 25 Rasta-anläggningar
får du 10% rabatt vid köp

i våra restauranger och 
på våra 9 hotell,

vid uppvisande av
Ullaredkortet 

eller 
Shoppingkortet

E6   1 HALLANDSÅSEN
E6   2 KUNGSRASTEN 
E6   3 SNAPPARP 
E6   4 STIGS CENTER 
E6   5 HÅBY
E6   6 TANUM
E6   7 NORDBY/Svinesund
E45   8 BRÅLANDA
E18   9 GRUMS
E18 10 VÄRMLAND
E20 11 VÅRGÅRDA
Rv47 12 FALKÖPING
E20 13 GÖTENE
E20 14 MARIESTAD
E20 15 ARBOGA
Rv40 16 ULRICEHAMN
E4 17 BRUNSTORP
E4 18 ÖDESHÖG
E4 19 MANTORP
E4  20/21 NYKÖPINGSBRO
E4 22 TÖNNEBRO
E4 23 KLEVSHULT
 24 ULLARED
E22 25 KALMAR

Robbans Plankstek 139:-

i sommar öppnar vi burger king
på Rasta Håby och Rasta brålanda

Nyhet!

Lång kö?
Planka in på 

Ullared!

Du som har Ullakortet  
stanna på Rasta i Sommar!

Rasta Ullared Ullamag Maj F.indd   1 2015-04-30   09:18

ANNONS ANNONS
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L   K L   N D 
I  V A R U H U S E T

PÅ DE GRÖNA VÄGGARNA smyger det 
lejon och apor svingar sig i lianer. I Lek-
landets djungel hittar man en äventyrsbana  
med rutschkanor, klättertunnel, bollhav, 
cykelområde och linbana. Här finns också 
en lekhörna för de minsta upp till tre år.  
I mars öppnade Gekås Ullared Leklandet 

för alla besökande barn mellan 0 och 12 år. 

– Om barnen behöver en lekpaus är detta en 
skön och rolig oas att komma till. I föräld-
rars sällskap kan barnen klättra, hoppa, 
cykla och gå balansgång. Vi vill hålla en  
bra och säker lekmiljö. Ju fler vuxna, desto 
säkrare för barnen, därför har vi också per-

sonal som håller regelbunden koll i Lek- 
landet, säger platschef Pernilla Hedek. 

Leklandet ligger på Plan 4, det vill säga en 
trappa upp från Restaurangplan, så ta gärna 
med kaffe och fika upp. Här finns även  
amningsrum precis intill. Leklandet är helt 
gratis för alla leksugna barn. 

ÄNTLIGEN FINNS DET ETT LEKLAND PÅ GEKÅS! 
TA EN PAUS I SHOPPINGEN OCH FÖLJ MED DJUPT IN I DJUNGELN.

MARIA GIDÅ MED SMILLA 4,5 ÅR OCH  
VIDE 10 MÅNADER, TROLLHÄTTAN:
Hur upplever ni Leklandet?
Vi har tagit en shoppingpaus här och tycker att 
Leklandet är superbra! En lekstund här håller barnen 
glada hela dagen. Vide trivs i lekhörnan för de minsta. 
Den stora rutschkanan och snurrplattan är allra 
roligast, tycker Smilla. 

MAGNUS BODIN OCH ELLEN 6 ÅR, KATRINEHOLM:
Vad tycker ni om Leklandet?
Vi hade en lång bussresa hit och har hunnit shoppa  
några timmar. Nu var det skönt med en paus. Det är 
perfekt att kunna leka av sig här efter maten. Ellen 
tycker om fart och gillar att svinga sig i linbanan.  

ÅKE GABRIELSSON MED VIKTOR 8 ÅR,  
OCH WILLIAM 3 ÅR, BORLÄNGE:
Varför är ni här och leker i dag?
Vi är här för första gången. Barnen blir trötta när de 
har gått en stund i varuhuset så det är kul med en 
aktivitet och att kunna springa av sig här. Vi passar 
på medan mamma Madeleine shoppar klart, och vi 
kommer garanterat tillbaka!

FEVZIJE ZYMERI MED FLAKONA 8 ÅR,  
MEDINA 6 ÅR OCH LEANDRITA 2 ÅR, ULLARED:
Varför är ni här idag?
Vi bor grannar med varuhuset och tycker att detta är 
en bra aktivitet att göra när vi är lediga. Vi går hit så 
fort vi kan. Kul att det är så nära och bra. Barnens 
favoriter är klättertunneln och bollhavet. 

F Ö R  A L L A  B A R N  M E D  S P R I N G  I  B E N E N

3 RESTAURANGER 
300 GEMENSAMMA

SITTPLATSER

CRISPY 
CHICKEN

SWEET CHILI
WRAP

BIG KING
NYA
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MELLAN PARKERINGEN OCH
VARUHUSET GEKÅS. VÄLKOMNA!

Platschef Pernilla Hedek

NÅGRA RÖSTER FRÅN DJUNGELN:

ANNONS ANNONS

Foto JONNY LIND och MARIE HIDVI Text MARIE SVENSSON
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Fartfyllt familjespel
Med Hästracet kan du utmana familjen 
eller kompisarna på hästkapplöpning. 
Rulla snöret på träpinnen, först i mål 
vinner loppet. Spelet är träfärgat så 
det finns all möjlighet att sätta sin egen 
prägel på det med lite färg.

Hästracet

Kladdfria glasstrutar
Dessa färgglada silikonstrutar är ett måste 
för barn som gillar glass, och för föräldrar 
som vill slippa kladd. Fyll den med 
mjuk- eller skopglass, eller använd den 
tillsammans med rånet. Struten är mjuk 
så glassen som hamnar i botten trycker du 
helt enkelt upp till toppen.

Cillicone

PetComb
Hugo

Shoppa med koll
Produkten Buy Help är perfekt för dig som 
vill ha händerna fria när du shoppar. Produkten 
 ersätter myntet i kundvagnen och har både hållare för 
inköpslista och fack för penna. Även pantkvittot går 
att klämma fast på denna smarta anordning. 

Buy Help

Lost &
Found

Inget går förlorat
Lost & Found är  räddningen 

för dig som inte vill att 
barnens leksaker eller andra 
småprylar på villovägar ska 

försvinna in i damm sugaren. 
Den monteras mellan 

 dammsugarens rör och
slang och är enkel att ta  

av och på.

I VÅRENS TV-SUCCÉ ULLARED – JAKTEN PÅ 

 STORSÄLJAREN FICK SVENSKA UPPFINNARE OCH 

 INNOVATÖRER CHANSEN ATT SÄLJA IN SINA PRODUKTER 

TILL GEKÅS EGNA INKÖPARE. SERIENS SJU VINNAR-

PRODUKTER FINNS NU ATT KÖPA I VARUHUSET. SKYNDA 

ATT FYNDA INNAN STORSÄLJARNA TAR SLUT!

ULLARED – JAKTEN 
PÅ STORSÄLJAREN 

Våra Vinnare

Lys upp väskan
Väsklampan Baglight lyser upp din handväska och gör det 
enkelt att hitta. Med det smarta autoläget känner lampan 
av när du öppnar väskan och tänds då automatiskt. Du 
kan även välja att ha den i klassiskt on/off-läge.

Baglight 

Smidig upphängning
Med uppfinningen Välhängd 
kan du samla dina prylar och 
alltid komma åt just det du 
behöver. Hängaren finns i två 
storlekar, den större passar 
bra för verktyg eller husgeråd 
och den mindre för smycken, 
nycklar och andra småsaker.

Välhängd

Foto TOM BENGTSSON  Text KATARINA LARSSON

Pälsvård med sug
Alla som har hund eller katt vet att håren har 
en tendens att hamna precis överallt. Men med 
 PetComb Hugo åker håret direkt in i damm-
sugaren. Kombination av dammsugarmunstycke 
och kam som gör pälsvården enkel, smidig och 
framför allt hårfri. 

HAR DU VÅR NÄSTA 
STORSÄLJARE?

MER INFO PÅ SID 7!
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Fantastiskt roligt   
       att vara tillbaka!

F A K T A R U T A

NAMN: Jan Wallberg, 54

YRKE: Koncern-vd för Gekås AB 
Ullared sedan årsskiftet.

FRÅN: Svenljunga, men 
bor i Falkenberg.

FAMILJ: Tre barn varav ett  
fortfarande bor hemma. 

BAKGRUND: Civilekonom. Har jobbat 
på SEB, Gefa, Blåkläder i Svenljunga, som 
ekonomikonsult för börsbolag, lärare på 
Handelshögskolan och IHM i Göteborg. 
Var Gekås ekonomichef 1995–2003.

FRITIDSINTRESSEN: Jakt, att vara 
vid havet, naturen, att träna.

INSPIRERAS AV: Entreprenörer som 
Ingvar Kamprad, Richard Branson och 
KappAhls grundare Per-Olof Ahl.

HAN MÅ VARA NY PÅ JOBBET som  
koncern-vd, men Gekås kan han utan och 
innan, Jan Wallberg. Redan för tjugo år 
sedan började han här som ekonomichef.

– Jag har Gekås i min själ. Här hör jag  
hemma och det är fantastiskt roligt att  
vara tillbaka, även om jag egentligen aldrig 
lämnat Gekås, säger han. 

Vid årsskiftet tog denne 54-åring alltså över 
efter Boris Lennerhov som koncern-vd. Men 
hans intresse för handel började redan som 
liten, hemma i den stora familjen i Sven-
ljunga, mitt i traditionell knallebygd.  
Hans mamma drev ortens dammodebutik 

Boutique Katarina, och Jan började tidigt  
i samma anda.

– Jag ville klara mig själv och jobbade alltid 
för att få ihop pengar till hobbyer och nöjen, 
berättar han. Jag planterade skog, sålde  
julgranar, jobbade extra på sågverk och la-
gade cyklar i morbrors cykel- och sportaffär. 
Jag har alltid gillat att köpa och sälja saker.

Ett annat stort intresse var musik och han 
spelade både piano och tvärflöjt. 

– Jag är faktiskt ganska musikalisk, det  
har jag efter pappa som var hobbymusiker 
och spelade i olika dansband. 

Men yrkesvalet blev ekonom och Jan  
Wallberg har arbetat på olika ställen genom 
åren. När han blev tillfrågad om att bli  
ekonomichef på Gekås 1995 tyckte nog en 
del av hans vänner att han kunde ha valt ett 
jobb i storstan för något mer välkänt bolag  
i stället. 

– Men jag är en småstadsmänniska. Mina 
kompisar tyckte jag var tokig som ”ville ut  
i skogen och jobba i en lada”, men redan då 
omsatte Gekås en miljard. Tiden som  
ekonomichef var fantastiskt spännande år. 

År 2003 började han som vd för Blåkläder i 
Svenljunga och var med om att göra det  

Han är uppvuxen i en handelsfamilj  

och första riktiga jobbet var i morbrors 

affär med en lön på 2,50 i timmen.  

Nu har han hittat drömjobbet i Ullared. 

Möt Gekås nya vd Jan Wallberg.

Nya vd:n bygger vidare på Gekås
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Foto JESPER MOLIN Text SOFIA ERIKSSON
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klassiska svenska arbetsklädesmärket till 
mode i nästan hela världen. Men varje dag 
åkte han förbi Gekås på väg mellan Falken-
berg och Svenljunga, och satt dessutom i 
företagets styrelse. Och en dag kom frågan: 
vill du ta över efter Boris?

– Smickrande och lockande, och alldeles för 
roligt för att tacka nej, även om jag trivdes 
jättebra på Blåkläder, säger Jan Wallberg. 

Ofta vill nya vd:ar sätta sin egen prägel på 
företag de tar över, men Jan Wallbergs plan 
är att förfina och förädla det arbete som 
redan gjorts med att utveckla Gekås till en 
shoppingdestination. 

– Just nu skissar vi på att spränga in i berget 
bakom Burger King för att utöka varuhuset 
med en rejäl tillbyggnad och större sorti-
ment. Och hela destinationen kan växa och 

bli bättre med shoppingen som motor. Vi vill 
ju att folk ska stanna längre när de är här, 
och då måste det finnas roliga saker att göra.

Han börjar räkna upp: 48 nya stugor är  
snart klara. Hotellet får en ny inglasad fru-
kostmatsal och en konferenslokal uppbyggd 
på pelare. I skogen planeras en höghöjdsbana 
och man funderar även på utegym, spa till 
Ullaredspriser, båtar att hyra i sjön, bättre 
badplats och promenadstråk. 

– Jag tror säkert att vi kommer att ha fler 
hotell också i framtiden. Vi kan växa massor. 
Den vanligaste frågan jag får är hur stort 
Gekås kan bli, och jag brukar svara: ”Hur 
långt är ett snöre”? Det går ju inte att säga, 
det är bara fantasin som sätter gränser för 
Gekås framtid”.

Jan Wallbergs mamma drev modeaffär i Svenljunga och 
kanske var det där som hans intresse för handel föddes. 

Första tiden på jobbet har inneburit att lära känna ett varuhus på nytt – det har vuxit en del sedan Jan Wallberg jobbade här 
senast. ”Boris kallade mig Plåstret de första veckorna eftersom jag inte hittade på egen hand och alltid fick hänga efter honom.”
Här är det Denice Henriksson som berättar om varuplaceringen på Till hemmet-avdelningen.

–JUST NU SKISSAR VI PÅ ATT SPRÄNGA IN I BERGET  
BAKOM BURGER KING FÖR ATT UTÖKA VARUHUSET MED EN  

REJÄL TILLBYGGNAD OCH STÖRRE SORTIMENT. 

JAN WALLBERGS LISTA
 

DET BÄSTA MED GEKÅS

1. MEDARBETARNA. Alla som 

jobbar här vet att varje dag betyder nya 

kunder och nya förväntningar och är alltid 

på tå. När vi har 25 000 besökare en 

lördag och allt rullar på så är det inte tack 

vare mig utan medarbetarna. Jag kan gå 

hem – det funkar ändå.

2. ETT ENDA STÄLLE. Alla kunder 

och medarbetare finns på ett enda ställe.  

Jag kan öppna dörren och kliva rätt ut i 

myllret och kolla läget när jag vill.

3. AFFÄRSIDÉN. Vi har varit  

konsekventa och inte lockats av webb- 

handel eller att öppna nya Gekåsbutiker.  

Vi är duktiga på att inte ”bralla i väg”  

utan hålla i slantarna och alltid ha  

kundens intresse i fokus när vi planerar.

Nya vd:n bygger vidare på Gekås

EXTRAORDINARY OIL

Doutzen Kroes

lorealparis.se

FÖR DET ÄR DU VÄRD.

KRAFTEN FRÅN OLJOR, MED EN VIKTLÖS KÄNSLA.
GE LIV TILL DITT TORRA HÅR.

EXTRAORDINARY OIL HÅRVÅRD: 
EN UNIK KOMBINATION AV VÅRDANDE OLJOR 
SOM FÖRVANDLAR TORRT HÅR TILL EXTRAORDINÄRT:

■ INTENSIV NÄRING FRÅN ROT TILL TOPP.
■ EXCEPTIONELL GLANS.
■ OEMOTSTÅNDLIG MJUKHET.
■ UTAN ATT TYNGA NER.

HOS EXTRAORDINÄRA

NÄRANDE
HOS EXTRAORDINÄRA

NÄRANDE
KRAFTEN

HOS EXTRAORDINÄRA

OLJOR

NÄRANDE
UPPTÄCK DEN

NYHET
MED NÄRINGS-
RIKA OLJOR

LOPS 3028_Extraordinary_Oil_Shampoo_Ullas_215x278.indd   1 2015-05-08   13:22

ANNONS ANNONS



GEKÅS ULLA #1 • 2015    3534    GEKÅS ULLA #1 • 2015

MED PASSION FÖR MODE

AVA JUNE
I SOMMAR LANSERAR VI AVA JUNE, ETT HELT NYTT VARUMÄRKE 

SOM LEKER MED MODEBILDEN OCH GÖR DE SENASTE TRENDERNA 

 LÄTTILLGÄNGLIGA FÖR ALLA. HEMLIGHETEN ÄR ATT MIXA OCH MATCHA 

PLAGGEN FÖR ATT HITTA JUST DIN PERSONLIGA STIL OCH UTTRYCK. 

HÅLL UTKIK EFTER DEN NYA KOLLEKTIONEN PÅ VÅR DAMAVDELNING!

Foto MIRIAM GLANS  

Text KATARINA LARSSON 

Hår och makeup LIZETTE BROSTRÖM

Modeller MARIA N/NMG MODELS
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BLOMSTRANDE KIMONO
SKIRA BLOMSTER OCH FINA 
FRANSAR GÖR SIG BÄST MED 
KONTRAST. LJUS DENIM 
MED BOOTCUT FULLBORDAR 
 STILEN. 

MIXA STILARNA
DEN LÅNGA, DRESSADE KAVAJEN MATCHAR 
DU ENKELT MED SLITNA STRETCHJEANS OCH 
T-SHIRT MED TRYCK. 
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INFLUENSER FRÅN FÖRR
MED INSPIRATION FRÅN 40-TALETS 
 UNIFORMER GÖR BOMBERJACKAN  COMEBACK 
PÅ 10-TALETS MODESCEN.

VÄRMANDE STICKAT
FÖR KYLIGA 
 SOMMARKVÄLLAR 
OCH KRISPIGA HÖST-
DAGAR. ROSTRÖTT OCH 
 GROVSTICKAT I LJUV 
HARMONI. 
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BOKNINGSBARA CAMPINGPLATSER 
Många uppskattar att inte behöva boka cam-

pingplats i förväg, medan andra vill vara säkra 

på att få plats. Numera finns 75 bokningsbara 

elplatser för dig som vill planera i förväg.

TÄLTLÄGE I KVÄLLSSOLEN 
Tältarna i Gekåsbyn blir fler och fler, så mellan 

bergen längst upp finns nu en helt ny tältplats 

i tre terrasser där man får härlig kvällssol och 

utsikt över tältängen.

UTERUM FÖR TÄLTARE 
Du som tröttnar på tältet har i år fått fler plat-

ser under tak att hänga på. Servicehuset uppe 

i byn får ett helt nytt uterum med sittplatser 

inomhus och en grillplats utomhus.

CYKELBILA TILL VARUHUSET 
Parkera bilen och hyr en av våra cykelbilar upp 

till varuhuset eller ta en halv- eller heldagsut-

flykt i omgivningarna. Snillrik plats för shop-

pingpåsar och packning finns!

KLURIGARE ÄVENTYRSGOLFBANOR 
Vår populära äventyrsgolf har snyggats till och 

banorna har gjorts om för att ge dig en riktig 

utmaning i sommar.

FLER NYHETER I GEKÅSBYN

ALDRIG FÖRR HAR GEKÅSBYN HAFT 

SÅ STOR VARIATION NÄR DET GÄLLER 

SÄTT ATT BO, SAKER ATT GÖRA OCH 

STÄLLEN ATT UMGÅS PÅ. VI TRÄFFADE 

SARA STÅHLE, VD FÖR GEKÅSBYN, SOM 

BERÄTTAR OM SENASTE NYTT FÖR DIG 

SOM PLANERAR ETT BESÖK I SOMMAR.

ULLARED ÄR ETT HETT RESMÅL , inte minst under  
sommaren. Shoppingsugna gäster från när och fjärran kommer  
hit för att fynda, umgås och uppleva något nytt på sin semester.  

I och omkring varuhuset händer ständigt nya grejer, och inför stun-
dande högsäsong har Gekåsbyn fått flera nya boendealternativ.

– När vi frågat våra besökare vad de vill ha är det ett fräscht och 
praktiskt boende de önskar, men också plats att hinna umgås med 
vänner och bekanta under sitt besök, berättar Sara Ståhle, VD för 
Gekåsbyn.

NYTT OMRÅDE MED PLATS FÖR MÅNGA

Lagom till högsäsongen har man byggt 48 rymliga och fullt utrust- 
ade stugor i ett helt nytt område i byn. På 27 kvadratmeter inredda i 
ljusa färger och naturmaterial finns sovplats för fyra, två rum, badrum 
och köksdel samt en fin altan med susande granskog runt omkring. 

Granne med naturen och stugorna står också en helt ny gemensam-
hetslokal, stor nog för massor av roligheter för släkten, föreningen, 

Sara Ståhle är vd för Gekåsbyn och  
ansvarar för allt boende i området.  

Årets succé? De nya campingrummen lär bli  
populära i sommar. Och radstugorna - nära 

både natur och varuhus.

Storsatsning i Gekåsbyn!
företaget eller kompisgänget. Här hittar du allt du behöver för att 
laga en festmåltid, men det finns också möjlighet att beställa cate-
ring från Campingbutiken. 90 personer får lov att vistas i lokalen, 
som också går att dela av på mitten för dig som inte är i behov av  
att nyttja hela ytan.

NYHET FÖR DIG MED HUSBIL 

För er som inte är så många men som önskar större utrymme ändå, 

är kanske sommarens mest spännande nyhet ett alternativ. Som en 
av de första campingplatserna i Sverige erbjuder Gekåsbyn dig som 
har husbil att hyra något av byns fem säsongsnya campingrum med 
bäddsoffa, sittmöbler och en härlig altan. Du rullar fram husbilen 
jämsides och kliver rakt ut – och in – i ditt förlängda boende. 

– Visst är det en smart idé! Jag tror att det kommer att bli otroligt 
populärt i sommar, avslutar Sara Ståhle. 

BOKA BOENDE
På www.gekas.se/bo hittar du alla våra  

boendealternativ och alldeles säkert något
som passar just dig. Här finns också all 

information du behöver om lokaler att hyra. 
Välkommen till Gekåsbyn!

Lagom till högsäsongen har man byggt 48 rymliga 
och fullt utrustade stugor i ett helt nytt område i byn.

Foto MARIE HIDVI och  JESPER MOLINText LOUISE SVENSSON
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I MARS INVIGDE Apoteket Kronan 
i Ullared sina nyrenoverade lokaler mitt 
emot Hotellet. I de ljusa lokalerna finns 

nu mer utrymme till egenvård och informa- 
tion. Apotektschef Majwie F. Andersson med 
personal välkomnar alla kunder, såväl lång- 
väga som närbelägna, att titta in för hjälp  
med apoteksärenden av alla de slag.  

– Vi har en hälsokälla där vi ger råd om  
olika vitaminer, hur du får hälsan i balans 
eller håller koll på vikten, säger Majwie. 

Många av Gekås besökare kommer från våra 

nordiska grannländer, och för dem går det att 
göra riktigt bra fynd även på Apoteket. I det 
utökade sortimentet finns många produkter 
med betydligt lägre pris än i övriga Norden

– Vi säljer salvor och hudkrämer som är 
mindre än hälften så dyra som i Norge, säger 
Majwie och tillägger att man också ska börja  
med e-handel, vilket innebär att recept ut-
skrivna i Sverige och så småningom hela Nor-
den kommer att kunna hämtas ut i Ullared.

– Tillgänglighet och bra service är otroligt 
viktigt för oss.

VÄ L K O M M E N  T I L L  E T T 
N Y R E N O V E R A T 

A P O T E K

MAJWIES TOPP 5  
INFÖR SOMMAREN

1. Solskyddsmedel – sola  
     försiktigt och smörj flitigt

2. Vätskeersättning – om det  
     blir riktigt varmt

3. Fästingmedel till våra husdjur 

4. Xylocain och alsolgel – lindrar vid    
     insektsstick, bett och andra sår

5. Allergimedicin – receptfria  
     produkter som ögondroppar och    
     nässpray mot pollen

ETT STENKAST FRÅN GEKÅS ULLARED 

LIGGER APOTEKET KRONAN. I FRÄSCHA,  

NYRENOVERADE LOKALER FINNER  

DU ETT BRETT PRODUKTUTBUD OCH 

PERSONLIG RÅDGIVNING. PASSA PÅ  

ATT GÖRA DINA APOTEKSÄRENDEN NÄR 

DU ÄR I ULLARED NÄSTA GÅNG!

Apoteket Kronan    Öppet vardagar 9.30-18, lördagar 10-13. För beställning av receptbelagd medicin, ring gärna 0346-30355.
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169:-

Tel 0346-93024 www.wildmarkullared.se 

ÖPPETTIDER: Mån-Fre 10.00-19.00, Lör 10.00-17.00, Sön 11.00-16.00

79:-
SUPERBUFFÈ 

��������������������������������
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DVD FILMERDVD FILMER
FRÅN

20 % Rabatt på 1 par 
skor över 500:-

20%
Erbjudandet gäller mot uppvisande av denna kupong och kan inte 
kombineras med andra erbjudanden. Gäller tom. 30/9 2015

(Erbjudandet gäller om 
du handlar för minst 300:- 
Gäller vid ett tillfälle mot 
uppvisande av denna 
kupong. Gäller tom 30/9 
-15 och så länge lagret 
räcker)

(så länge lagret räcker)

Björn Borg 
2-pack 

kalsonger 

Erbj. gäller om man beställer buffé, mot uppvisande av denna 
kupong och kan inte kombineras med andra erbjudanden. 
Gäller tom. 30/9 2015

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 tom 30 sept 2015
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1010:-
SUBWAY FINNS NU I 

HANDELSHUSET

99:-
Ord.pris 499:-

Apotekets
Majwie F. Andersson  
hjälper dig gärna 
till bättre hälsa i 
sommar.

ANNONS ANNONS

Foto SANNA BÄCKSTRÖM Text MARIE SVENSSON
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SM  
Road- 
racing 
15 - 16 
augusti

falkenbergsmk.se

Wheels  
& Wings
17 - 18 juli
Årets folkfest! 

Ca. 5000  
entusiastbilar

Västkustloppet® 
/ STCC
10 - 12 juli

Välkommen 2015 till 

FALKENBERGS 
MOTORBANA

Falkenberg 
Classic® 
12 - 13 
september

Succén fortsätter 
med bodylotion 
som återfuktar

direkt i duschen. 
Nu med två 
nya dofter.

För mer information besök www.NIVEA.se

*Källa: Nielsen ÅTD, Sol; DVH+K/A v 36 2014.

NIVEA mer än 100 års erfarenhet av hudvård.

NIVEA Sun – NR 1 i Världen, 
Sverige och på Gekås*.

NIVEANIVEA Sun – NR 1 i Världen, NIVEA Sun – NR 1 i Världen, NIVEA Sun – NR 1 i Världen,  Sun – NR 1 i Världen, 

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

 sortiment för alla åldrar och  sortiment för alla åldrar och  sortiment för alla åldrar och  sortiment för alla åldrar och 

NV_Ulla_2_107x278_2015.indd   1 2015-05-04   15:02

Bank & Försäkring

Vi lovar att göra 2015 
till ett festligt år!

Vi är mycket stolta över att vara 
en egen bank som i 150 år 

haft en central roll i våra trakter.

Välkommen att fira med oss!

Läs mer på falkenbergssparbank.se/150ar

ANNONS ANNONSBUTIKEN FINNS UTANFÖR GEKÅS VID P-HUSET

Här finns Glasögonfabriken
Vid husvagnsparkeringen strax intill p-huset. Vi är grannar med Djurkompaniet. 

Fullt sortiment, synundersökning, kontaktlinser, och tillbehör. 

Verkstad med egen tillverkning.

�

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

Aktuella erbjudanden

PRISEXEMPEL 
Alltid inklusive båge, synundersökning och fodral 

ENKELSLIPADE,  ..............................komplett från 495:-

PROGRESSIVA, ............................komplett från 1 495:-

PROGRESSIVA fri-form,  ...... komplett från 1 995:-

Alla glasögon kan fås med antireflexbehandling!

�

ANDRA PARET FÅR DU FÖR HALVA PRISET 
50% på billigaste paret. Välj fritt ur vårt sortiment.
* Erbjudandet kan inte kombineras med andra rabatter eller erbjudanden.

EGET RECEPT? DÅ FÅR DU RABATT!
Har du ett eget recept som är utfärdat av en annan optiker?
Om receptet är relativt nytt kan vi använda det för att ge dig snabbare service. Ingen 

synundersökning behövs, vi kan tillverka direkt. Du får mer tid över till shopping och en 
rabatt på 300:- vid beställning av dina nya progressiva glasögon (100:- rabatt om du 

beställer enkelslipade).

Aktuella erbjudanden gäller t.o.m. sista september 2015.

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. september 2015. 
Fler erbjudanden hittar du på vår hemsida glasogonfabriken.se

Sveriges snabbaste

optiker
Aktuella erbjudanden

PRISEXEMPEL 
Alltid inklusive båge, synundersökning och fodral 

ENKELSLIPADE

ANDRA PARET FÅR DU FÖR HALVA PRISET ANDRA PARET FÅR DU FÖR HALVA PRISET ANDRA PARET FÅR DU FÖR HALVA PRISET ANDRA PARET FÅR DU FÖR HALVA PRISET ANDRA PARET FÅR DU FÖR HALVA PRISET ANDRA PARET FÅR DU FÖR HALVA PRISET ANDRA PARET FÅR DU FÖR HALVA PRISET ANDRA PARET FÅR DU FÖR HALVA PRISET ANDRA PARET FÅR DU FÖR HALVA PRISET ANDRA PARET FÅR DU FÖR HALVA PRISET ANDRA PARET FÅR DU FÖR HALVA PRISET 
50% på billigaste paret. Välj fritt ur vårt sortiment.50% på billigaste paret. Välj fritt ur vårt sortiment.50% på billigaste paret. Välj fritt ur vårt sortiment.50% på billigaste paret. Välj fritt ur vårt sortiment.50% på billigaste paret. Välj fritt ur vårt sortiment.50% på billigaste paret. Välj fritt ur vårt sortiment.50% på billigaste paret. Välj fritt ur vårt sortiment.50% på billigaste paret. Välj fritt ur vårt sortiment.50% på billigaste paret. Välj fritt ur vårt sortiment.50% på billigaste paret. Välj fritt ur vårt sortiment.50% på billigaste paret. Välj fritt ur vårt sortiment.50% på billigaste paret. Välj fritt ur vårt sortiment.
* Erbjudandet kan inte kombineras med andra rabatter eller erbjudanden.* Erbjudandet kan inte kombineras med andra rabatter eller erbjudanden.* Erbjudandet kan inte kombineras med andra rabatter eller erbjudanden.* Erbjudandet kan inte kombineras med andra rabatter eller erbjudanden.* Erbjudandet kan inte kombineras med andra rabatter eller erbjudanden.* Erbjudandet kan inte kombineras med andra rabatter eller erbjudanden.* Erbjudandet kan inte kombineras med andra rabatter eller erbjudanden.* Erbjudandet kan inte kombineras med andra rabatter eller erbjudanden.* Erbjudandet kan inte kombineras med andra rabatter eller erbjudanden.* Erbjudandet kan inte kombineras med andra rabatter eller erbjudanden.* Erbjudandet kan inte kombineras med andra rabatter eller erbjudanden.* Erbjudandet kan inte kombineras med andra rabatter eller erbjudanden.* Erbjudandet kan inte kombineras med andra rabatter eller erbjudanden.* Erbjudandet kan inte kombineras med andra rabatter eller erbjudanden.* Erbjudandet kan inte kombineras med andra rabatter eller erbjudanden.* Erbjudandet kan inte kombineras med andra rabatter eller erbjudanden.* Erbjudandet kan inte kombineras med andra rabatter eller erbjudanden.* Erbjudandet kan inte kombineras med andra rabatter eller erbjudanden.* Erbjudandet kan inte kombineras med andra rabatter eller erbjudanden.
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Har du ett eget recept som är utfärdat av en annan optiker?Har du ett eget recept som är utfärdat av en annan optiker?Har du ett eget recept som är utfärdat av en annan optiker?Har du ett eget recept som är utfärdat av en annan optiker?Har du ett eget recept som är utfärdat av en annan optiker?Har du ett eget recept som är utfärdat av en annan optiker?Har du ett eget recept som är utfärdat av en annan optiker?Har du ett eget recept som är utfärdat av en annan optiker?Har du ett eget recept som är utfärdat av en annan optiker?Har du ett eget recept som är utfärdat av en annan optiker?Har du ett eget recept som är utfärdat av en annan optiker?
Om receptet är relativt nytt kan vi använda det för att ge dig snabbare service. Ingen Om receptet är relativt nytt kan vi använda det för att ge dig snabbare service. Ingen Om receptet är relativt nytt kan vi använda det för att ge dig snabbare service. Ingen Om receptet är relativt nytt kan vi använda det för att ge dig snabbare service. Ingen Om receptet är relativt nytt kan vi använda det för att ge dig snabbare service. Ingen Om receptet är relativt nytt kan vi använda det för att ge dig snabbare service. Ingen Om receptet är relativt nytt kan vi använda det för att ge dig snabbare service. Ingen Om receptet är relativt nytt kan vi använda det för att ge dig snabbare service. Ingen Om receptet är relativt nytt kan vi använda det för att ge dig snabbare service. Ingen Om receptet är relativt nytt kan vi använda det för att ge dig snabbare service. Ingen 

synundersökning behövs, vi kan tillverka direkt. Du får mer tid över till shopping och en synundersökning behövs, vi kan tillverka direkt. Du får mer tid över till shopping och en synundersökning behövs, vi kan tillverka direkt. Du får mer tid över till shopping och en synundersökning behövs, vi kan tillverka direkt. Du får mer tid över till shopping och en synundersökning behövs, vi kan tillverka direkt. Du får mer tid över till shopping och en synundersökning behövs, vi kan tillverka direkt. Du får mer tid över till shopping och en synundersökning behövs, vi kan tillverka direkt. Du får mer tid över till shopping och en synundersökning behövs, vi kan tillverka direkt. Du får mer tid över till shopping och en synundersökning behövs, vi kan tillverka direkt. Du får mer tid över till shopping och en 
rabatt på 300:- vid beställning av dina nya progressiva glasögon (100:- rabatt om du rabatt på 300:- vid beställning av dina nya progressiva glasögon (100:- rabatt om du rabatt på 300:- vid beställning av dina nya progressiva glasögon (100:- rabatt om du rabatt på 300:- vid beställning av dina nya progressiva glasögon (100:- rabatt om du rabatt på 300:- vid beställning av dina nya progressiva glasögon (100:- rabatt om du rabatt på 300:- vid beställning av dina nya progressiva glasögon (100:- rabatt om du 

beställer enkelslipade).beställer enkelslipade).beställer enkelslipade).beställer enkelslipade).beställer enkelslipade).beställer enkelslipade).beställer enkelslipade).

Aktuella erbjudanden gäller t.o.m. sista september 2015.Aktuella erbjudanden gäller t.o.m. sista september 2015.Aktuella erbjudanden gäller t.o.m. sista september 2015.Aktuella erbjudanden gäller t.o.m. sista september 2015.Aktuella erbjudanden gäller t.o.m. sista september 2015.Aktuella erbjudanden gäller t.o.m. sista september 2015.Aktuella erbjudanden gäller t.o.m. sista september 2015.Aktuella erbjudanden gäller t.o.m. sista september 2015.Aktuella erbjudanden gäller t.o.m. sista september 2015.Aktuella erbjudanden gäller t.o.m. sista september 2015.Aktuella erbjudanden gäller t.o.m. sista september 2015.Aktuella erbjudanden gäller t.o.m. sista september 2015.Aktuella erbjudanden gäller t.o.m. sista september 2015.Aktuella erbjudanden gäller t.o.m. sista september 2015.

Sveriges snabbaste

optiker
Sveriges snabbaste

optiker
Sveriges snabbaste VI LEVERERAR GLASÖGON 

PÅ 1 TIMME I ULLARED!

Gör synundersökning när du kommer, 

ta med dig glasögonen när du går.

Varbergsvägen 25, Ullared | glasogonfabriken.se

ANNONS  ANNONS
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VISSTE DU ATT SVERIGE HAR NÄST FLEST HÄSTAR I HELA EUROPA? TILLHÖR  

DU DEN VÄXANDE SKARAN HÄSTENTUSIASTER SKA DU INTE MISSA ATT BESÖKA 

VÅR HÄSTSPORTSAVDELNING. VARUHUSETS NEDRE PLAN ÄR FYLLT TILL  

BRÄDDEN MED PRYLAR FÖR HÄSTAR OCH RYTTARE, BÅDE STORA OCH SMÅ. 

BLAND HUSDJURSTILLBEHÖREN HITTAR DU ÄVEN ALLT DU BEHÖVER TILL  

BÅDE VOVVEN OCH STALLKATTEN.  

LIVET på
stallbacken

Foto MARIE HIDVI Text KATARINA LARSSON Modeller MIA/LIND MODELS, ELVIRA OCH FELICIA

Tack till Emelie och Olivia på Mjöshult WWW.OLIVIAOEMELIE.SE

För hästfantaster och hundälskare
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Stilrent i 
stallet
En riktigt tjusig 

outfit skapar 

du med svarta 

ridbyxor, krispig 

tävlingstopp och 

mossgrön väst som 

håller värmen.

Far och flyg
Flugor och andra insekter 

kan vara en riktig plåga 

för hästar på sommar-

bete. Bra lösningar i 

form av täcken och huvor 

som skyddar hittar du 

hos oss.

VÅR HÄSTSPORTS- OCH HUSDJURSAVDELNING HITTAR DU PÅ VARUHUSETS NEDRE PLAN. Allt för 
ponnykidsen
Vår hästsportsavdelning 

är fylld med prylar till 

ponnyn och kläder till 

juniorryttaren. Ryktlå-

dan innehåller allt ifrån 

borstar och hovkrats, 

till färgglatt löshår, 

glitterspray och tävlings-

lapp med strass.

LIVET på
stallbacken

Hästsport i siff ror

I vått 
och torrt
Det finns inget dåligt 

väder … Trotsa regnet i 

snyggaste regnkappan 

som finns till både barn 

och vuxna. Hunden 

Astrid håller sig varm 

och torr i storrutigt 

regntäcke.

Välmatchat
Ridkläder och hästprylar ska inte bara vara 

praktiska, de får gärna vara snygga också. 

Mörkblått fleecetäcke med matchande grimma 

och grimskaft passar fint tillsammans med vit 

piké och denimridbyxor från Mountain Horse.

39 hästar finns det per 1 000 invånare i Sverige.

30 000 avlönade heltidsarbeten  

finns inom hästnäringen.

600 000 fotbollsplaner betar våra hästar på  

vilket hjälper till att hålla landskapet öppet.

500 000 människor rider, och lika många  

till har regelbunden hästkontakt.

400 000 av dessa är kvinnor.

4 000 personer med olika funktions variationer 

rider, vilket gör ridsport till Sveriges största  

handikappidrott.

Källa: Hästnäringens Nationella Stiftelse 
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www.apelviken.se
0340 - 64 13 00
info@apelviken.se

Från Varberg är Ullared bara
30 minuter bort

- havet är alldeles intill

apelvikense_format c.indd   1 2015-04-29   14:54:32

ANNONS ANNONS

Upptäck vårt 
breda sortiment
hos Gekås!

                              KLINISKT BEVISAT

Samarbete för största möjliga säkerhet:
MAM:s innovationer godkänns alltid

av våra medicinska experter.

Följ oss: 

MAM
bloggen

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

MAM – allt för den bästa starten i livet

MAM_0118_annnons_ulla.indd   1 2015-05-08   12:16

ANNONS ANNONS
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MOBILPRYLAR
ROLIGA OCH PRAKTISKA TILLBEHÖR  

TILL DIN FAVORITPINAL  

MOBILEN ÄR MÅNGAS FAVORITPRYL, OCH MED DEN NYA TEKNIKEN KOMMER EN HEL 

DEL TILLBEHÖR. VISSA OUMBÄRLIGA, ANDRA VISSTE DU INTE ENS ATT DU BEHÖVDE. 

VÅR MEDIEAVDELNING ÄR EN SKATTKAMMARE FÖR PRYLTOKIGA MOBILANVÄNDARE.

G E K Å S   3  S M A R T P H O N E S
Urbanears 
till fyndpris
Lurar från Urbanears 
i stilren design och 
 trendiga färger fyndar 
du på vår medie-
avdelning. Bra ljud 
är i fokus och lurarna 
är vikbara för smidig 
förvaring,

Design Lissa Wang
Snyggaste mobilväskan som finns i 
flera olika färger och mönster. Använd 
den som väska med axelrem eller som 
plånbok utan.

Smart förvaring
Med dessa fodral i trendiga pastellfärger har du 
både mobilen och betalkorten i säkert förvar.

Det var bättre förr…
Saknar du känslan av att 

prata i en gammal, hederlig 
telefonlur? Det löser du en-
kelt med denna retrolur som 

kopplas till mobilen.

Flexibel gubbe
Denna söta gubbe 
kan du vrida och 
forma till ett smidigt 
mobilstativ när 
du ska se på film, 
använda gps eller 
ladda batteriet.

Bärbart ljud
Mobilhögtalare i miniformat som är 
perfekt att ha med sig till stranden eller 
på utflykten.

För ljuv musik
Få bra ljud från både surfplatta och mobil med bluetooth- 
högtalare från Philips. Den grymma basen är pricken över i.

Selfie & groupie
Ta självporträtten och gruppbilderna till en ny nivå med 
 selfiepinnen. Ett måste för alla bloggare och Instaprofiler!

Snabba klick
Vila tummen ibland och låt 
touchscreenpennan hjälpa 
dig att skriva och surfa.

I säkert förvar
Vattentålig förvaring för mobilen 
och andra småprylar.

Räddare i nöden
Urladdad mobil och långt 

ifrån närmaste eluttag? 
Nödladdaren räddar dig  

i alla lägen!

Okrossbart
Fixa drulleförsäkring 
till mobilen med ett 

stöttåligt extraglas över 
skärmen.

Lekfulla lurar
In-ear-lurar med pärlor 
i regnbågens alla färger 

livar upp både vardagen 
och outfiten. Pe

ka
 rä

tt

Posera mera

Foto TOM BENGTSSON  Text KATARINA LARSSON

<
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MARIA NYSTRÖM 37 ÅR, FLODA OCH

REBECKA GYLLEBLAD 25 ÅR, GÖTEBORG:

Vad är det bästa med Ullared?
Alla barnsaker! Vi är här och laddar upp förrå-

den och i dag shoppar vi allt från bebisprylar 

till födelsedagspresenter till en tvååring. Här 

finns precis det som behövs när bebisen kom-

mer, från skötbädd till amningskudde och små 

söta bebiskläder. Det är verkligen toppen att 

allt finns på samma ställe till ett bra pris!

IDA JOHANSSON 11 ÅR OCH

OLLE JOHANSSON 9 ÅR, RIMFORSA:

Vad ser ni mest fram emot i dag?
Vi har åkt hit hela familjen och ska bo på 

campingen. Vi har varit här många gånger  

förr och tycker det är en mysig resa att  

göra tillsammans. Sedan är det ju så klart  

kul att shoppa också. I dag har vi hittat  

bandyklubbor, filmer, pyssel och pussel.  

Och så ska vi köpa en bärbar laddstation  

till läsplattan. Det behövs när man reser 

långt!

                                EN KORT PRATSTUND MED                 NÅGRA AV VÅRA BESÖKARE

CALLE GUSTAFSSON 66 ÅR, LINKÖPING:

Hur ofta besöker du Ullared?
Jag åker ner några gånger om året. Denna 

gång med barn och barnbarn, och vi har hyrt 

en stuga över natten. Det är avkoppling för 

oss och ett sätt att umgås.

Vad står på inköpslistan?
Jag är ordförande i hembygsföreningen och 

vi har aktiviteter med lotterier en gång i mån-

aden. Jag passar på att köpa på mig ett litet 

lager av lottringar och priser. Toppenbra!

BJÖRN JOHANSSON 36 ÅR, KÖPING:

Dagens mest oväntade fynd?
Även om jag är van Gekåsshoppare så fyndar 

jag alltid något nytt här. Jag lyssnade mycket 

på Guns’n’Roses när jag var 15 bast och, 

därför känns det extra kul att hitta en  

musik-dvd med dem här nu. Den ska jag 

hem och njuta av sedan. Dessutom blir det 

en hel del kläder och en snygg jacka som jag 

inte hade räknat med.    

EVELINA RUNNÖ 20 ÅR, JÖNKÖPING:

Varför är du i Ullared i dag?
– Jag brukar komma hit några gånger  

om året. I dag har jag med mig ett par 

kompisar för att visa upp Ullared för dem. 

Vi gör en liten roadtrip och tycker att det 

här är en skön dagsutflykt. I vår familj har vi 

också en särskild Ullaredsritual. På vägen hit 

brukar vi alltid stanna vid en sjö i Fegen och 

äta frukost. Det är en mysig paus och den 

behövdes verkligen i dag. Vi hade nämligen 

en liten bilkris innan vi kom i väg. Men till 

slut lyckades vi få tag i en hyrbil som tog oss 

ända fram.  

Vad är du extra nöjd med i din  
shoppingvagn i dag?
– Jag ska på randig fest i helgen. Alla ska ha 

något randigt på sig, och jag är riktigt nöjd 

med den här svartvitrandiga tröjan som jag 

hittat. Jag har också fyndat en hårfön. Det 

var verkligen dags att byta ut mammas gamla 

hårtork som har hängt med sedan 80-talet. 

Även om jag är  
van Gekåsshoppare 
så fyndar jag alltid 

något nytt här.

ANNONS ANNONS
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FÖLJ OSS!
Häng med på allt som händer 
dagligen framför och bakom  
kulisserna i Ullared. På Instagram 
och Facebook får du senaste nytt 
från varuhuset och chansen att ta 
del av tävlingar, fina erbjudanden 
och andra roligheter. Börja följa 
oss redan i dag för att inte missa 
något!

En taggad bild på 
Instagram med en tjusig 
taklampa från Gekås. 
Tack @byggdamm! 
Fint blev det. 

Tagga gärna dina fynd 
med #gekasullared så  
vi får se var våra inred-
ningsprylar, kläder och 
andra saker hamnar!

TAGGAT: #gekasullared

HÄNG MED GEKÅS I DEN DIGITALA VÄRLDEN

#TBT GAMLA BILDER  
FÅR NYTT LIV PÅ NÄTET
År 1970 huserade vi i Ullareds gamla stationshus, numera Rasta. 

Göran Karlssons dåvarande butik var 125 kvm stor och varorna var 

staplade från golv till tak i väntrum och stationsexpedition.  

På hyllorna trängdes kartongprodukter med överskottspartier, här  

kunde man hitta allt från andrasortering till märkesvaror som bland 

annat Levi’s och Wrangler. Görans folkilskna schäfer övervakade 

kunderna utanför butiken medan katten Moses höll ställningarna på 

insidan. År 1971 flyttade Gekås till nya lokaler på andra sidan gatan. 

Här är vi kvar än i dag, om än många utbyggnationer senare.  

Har du någon gammal bild från en shoppingtur till Gekås?  

Tagga med #gekasullared #TBT. Foto: Gerth Johansson

Du har väl inte missat att  

du kan ta en bild med  

Ullaredsstjärnorna  

Morgan och Ola-Conny? 

På Plan 3 står de som  

pappersfigurer i naturlig 

storlek hela sommaren och 

väntar på att förevigas  

tillsammans med dig!

Fota, lägg ut och tagga med 

#gekasullared

WWW.GEKAS.SE
Gekås Ullared är i dag en destination där det händer mycket. Allt fler  

väljer att använda sig av våra digitala kanaler för att hålla sig uppdaterade,  

men också för att planera sin resa till oss. Vi har därför gjort om vår  

startsida www.gekas.se för att kunna berätta mer i text och bild.  

Vår förhoppning är att våra besökare ska bli inspirerade och lätt kunna  

ta del av vad vi har att erbjuda. Du kommer fortfarande att känna igen  

dig i färg och form, men uppleva webben mer lättillgänglig och attraktiv 

med bilder, information och tips.

VEM
FAN
NR

MARTIN
…det är det egentligen ingen som vet.

Det vi däremot vet, är att Martin och hans team har, i över 30 år, tagit vuxen 
sexualitet och njutning på fullaste allvar. Nu är det dags för nästa steg. 

Ingen panik, detta är inget allvarligt. Undervattensbåt heter ubåt, 
kulsprutepistol heter kpist och Martinshop heter nu Mshop. Vi har delat 

säng med över en miljon kunder vilket format Mshops identitet och 
grundvärderingar.  

MARTINSHOP NR NU MSHOP

BESSK OSS PP ANDRA VPNINGEN I
HANDELSHUSET I ULLARED

Gäller så länge lagret räcker alt. till 31/12 2015

Visa upp den här koden i kassan och få en gratis gåva när du handlar.

MSHOP

Hopp och lek i Leklandet
Besöket på Gekås Ullared ska vara en upplevelse för hela 
 familjen. Därför har vi byggt ett lekland där våra kunder 
med mycket spring i benen kan klättra, gå balansgång, 
cykla, hoppa och åka rutschbana >>

Husman, fika eller cocktails?
Incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad 
minim. Incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Våra matalternativ >

Dagis för hunden
Äntligen är våren och värmen här! Skönt även för våra 
fyrbenta vänner, men inte om de måste sitta ensamma i en 
bil. Du vet väl att det finns ett hunddagis i Ullared där du 
kan lämna din hund när du shoppar >>

Konferera på Hotellet
Incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad 
minim. Incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Läs mer >

En kväll i juni
Incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad 
minim. Incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Läs mer >

Klart vovven ska följa med
Incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad 
minim. Incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Till aktuellt erbjudande >

Konferera i Ullared
Ta chansen och förlägg din konferens eller kick-off mitt i 
Sveriges största besöksmål! Vår konferensanläggning är fullt 
utrustad med all service och teknik du behöver >>

Äventyrsgolf och shopping
Här kan du läsa om Ullared som shoppingdestination  
och turistmål. Tidningen är full av information, inspiration, 
reportage och utflyktstips som hjälper dig att få ut mesta 
möjliga av din resa till oss >>

Kontakt  |   Jobba hos oss  |  Hitta hit  |  Media

Om oss
Frågor om pris och sortiment
Fakta i siffror
Presscenter
Nyheter & Mediaarkiv
Jobba hos oss

Mer än bara shopping
Mat & dryck i varuhuset
Shoppa med barn
Klipp dig i varuhuset
Hunddagis
Kundtjänst & varubyte

Runt om Gekås Ullared
Boende
Ställplats för husbil & husvagn 
Hitta hit & Reseguide
Aktivitetstips
Turistguide

Gekås Ullared AB
S-311 85 Ullared
Besöksadress: Danska vägen 13, Ullared

Tel: 0346-37500 (+46 346 375 00)
Mail, varuhuset: kundservice@gekas.se
Mail, Gekåsbyn: gekasbyn@gekas.se

Vid problem med webbsidan, kontakta
webmaster@gekas.se 

Måndag–fredag 8.00–20.00
Lördag 7.00–18.00
Söndag 8.00–18.00 
Ändrade öppettider under midsommarhelgen >

Ingen kö

Genvägar

> Suppliers

> Produktåterkallelser

Napphållare, Högtalare,

USB-laddare m m

> Webbkamera

> Bussresa till Ullared

> Shoppingbuss

> Presentkort

Instagram

SHOPPA            BO ÄTA GÖRA FÖRETAGET

Sök

BOKA BOENDE >

Shoppingkortet.
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Handla smart >

Öppettider

Shoppa, bo och umgås
I Gekåsbyn kan du bo på camping, motell, hotell 
eller i stuga. Vilket boende väljer du? >>

BLOGGEN >
Fyndtips från varuhuset

TV-serier >

Presentkort >

Klara
färdiga
SHOPPA!

PRESENTKORTET GÄLLERför betalning på Gekås Ullared,

Restaurangen, Kaffebaren, Sportbaren, Salladsbaren & Campingbutiken.

KORTET HAR inget värde innan det är laddat i butik eller på 

www.gekas.se. Där kan du även se aktuellt saldo och giltighetstid.

PRESENTKORTET GÄLLERför betalning på Gekås Ullared,

Restaurangen, Kaffebaren, Sportbaren, Salladsbaren & Campingbutiken.

KORTET HAR inget värde innan det är laddat i butik eller på 

www.gekas.se. Där kan du även se aktuellt saldo och giltighetstid.

PRESENTKORTET GÄLLERför betalning på Gekås Ullared,

Restaurangen, Kaffebaren, Sportbaren, Salladsbaren & Campingbutiken.

KORTET HAR inget värde innan det är laddat i butik eller på 

www.gekas.se. Där kan du även se aktuellt saldo och giltighetstid.

PRESENTKORTET GÄLLERför betalning på Gekås Ullared,

Restaurangen, Kaffebaren, Sportbaren, Salladsbaren & Campingbutiken.

KORTET HAR inget värde innan det är laddat i butik eller på 

www.gekas.se. Där kan du även se aktuellt saldo och giltighetstid.

gekasullared_officiell 

facebook/gekasullared
MINGLA MED KÄNDISAR

ANNONS ANNONS
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Biljetter, boende, matpaket & av- och ombokningsskydd: Turistbyrån 0346-88 61 01. 
Biljetter kan även bokas via Showtic 0771-13 43 00, vallarna.se, showtic.se. 

Läs mer om Restaurang Vallarna på vallarna.se!

2ENTERTAIN PRESENTERAR

Premiär söndag 28 juni kl 18.00
Spelas under sommaren på Vallarnas friluftsteater i Falkenberg!

Officiella Huvudpartners

Jojje Jönsson, Claes Månsson, Stefan Gerhardsson, Siw Carlsson, 
Mikael Riesebeck, Jeanette Capocci, Jan Holmquist och Karin Bergquist 

MANuS: Lars Classon & Jojje Jönsson. REGI: ulf Dohlsten

Biljetterna ute nu!

Årets nYa skrattfest 
på Vallarna!

BESÖK TUSENFRYD 
- NORGES STÖRSTA NÖJESPARK!

tusenfryd.no

Erbjudande för dig som är svensk Ullared kund. 

NOK 149/person  
på förköp av biljetter för entré och åkattraktioner *) (ord. pris 379 NOK).  
Biljetterna köper du på: billett.tusenfryd.no Koden du skall använda är:  ULLA15TF
 

Alle priser är i NOK. Följande villkor gäller: Priset eller erbjudandet gäller per person och för max 5 personer per  
Ullaredannons. Gästerna måste visa upp Ullaannonsen eller svensk legitimation annars är inte biljetten giltig.  Priserna 
gäller på ordinarie öppningsdagar under säsongen 2015. För mer info ser vår websida www.tusenfryd.no.   
*) SkyCoaster kostar extra.

Välkommen till TusenFryd, Norges största klassiska nöjespark!
Vi ligger 20 minutter söder om Oslo. Avstånd från Göteborg är 272 km och från Karlstad är 
det 198 km. TusenFryd är känd för sina stora berg-och dalbanor och fina barnområden med 
attraktioner för hela familjen.  
 Nyhet i 2015 är « Burnout Stuntshow» en spektakulär show med action på två och fyra hjul 
med massa fart, dramatik och humor för alla i familjen.  

1. juli til 2. august

215x139-tus-ullared-5mmutf.indd   1 29.04.15   10.10

MED 
CONNY 

PÅ 
GEKÅS

SÅDAN 
MOR-
GON 

ÖNSKAS

MÖNST-
RAT TYG

DISTRI-
BUTION

BRUKAR 
MAN 
PÅ TV

SMÅ-
ORTS-
GRUPP

MÅNG-
AS 

DRÖM-
RESMÅL

DANSKT 
POJK-
NAMN

GÖR DET 
SIG SOM 

BLIR 
BÄTTRE

BAL-
LAST

AR-
BETS-

PLAGG
EN-

DAST

BILDA-
DES 

GYLLENE 
TIDER I

POLO-
NIUM

STÅR 
FRU MA-
RIANNE 

FÖR

FISK-
KONSU-

MENT

HETER 
LITTLE 

JINDERS 
MAMMA

ITA-
LIENSK
DARIO

GUL 
KLADD?

A4 PÅ 
ARK

BOK AV 
PETER 
ENG-
LUND 

OM 
ETT 

FÄLT-
SLAG

HAR PO-
LITIKER 

VALT

LIGGER I 
BELGIEN

HAMRA 
OCH 
SLÅ I

DEL AV 
INDO-

NESIEN

AGENT 
JAMES

HOTAT 
DJUR

ÄNTRA 
SKEPP

STEGRA

VINDA

ANAÏS 
SOM 

SKREV
MOS

GAP-
FULL

PERIOD

TON

FILM-
BUSTER

STRID

LABB

VILL DU 
EJ SOM 

EN IDIOT

KRYPA

SPECI-
ELLT

GÅ SOM 
SKOGENS 
KONUNG

TILLTRO

FISK 

ELÄNDIG

FORT-
FARANDE

MICHAEL SOM 
SKAPADE BJÖRNEN 

PADDINGTON

KRK OCH SYLT

KAN 
FINNAS 
BAKOM 
SKÅDE-
SPELA-

RE

GRÅT
VISA ATT 
MAN ÄR 

GLAD

GEORG 
VON 

TRAPP

BEHÖVS 
I MARA-

TON

GRÅ 
REST

FÖRFATT-
AREN 

DILLON

TÖJ-
BAR

GÖRA 
EMOT

VILL BA-
BY OCH 
FISKARE 

HA

TJÄRAS 
VID 

KUSTEN

WOL-
GERS

KATT-
MÄN-

NISKAN 
ELIOT

STÄLL-
NING

MOR 
TILL 

NORD-
LIG KALV

ULF
MALM-

ROS

HÖRS
BAKOM
SOLIST

LJUD 
VID 

FARA

DANS-
JURYNS 
WILSON

FINNS I 
PÅS-

DRYCK

JORD-
BRUKS-

RED-
SKAP

BESTÅR 
AV ORD 
ELLER 

SIFFROR

SAKNAR
FÖR-

STUM-
MAD

SÄNKTE 
SIG I

TACK-
SAMHET

KÖR 
KUND

MISTE SIN SVANS 
SOM PUH SEDAN 

ÅTERFANN
ESTNISK Ö

VEKT
STRÅ

GÅ DI-
AGO-
NALT

RAK 
SJÖ-
VÄG

KAN FÅ 
PIER-
CING

MOT-
SATS
TILL

ZENIT
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Kryssat

Lös korsordet och låt oss veta vilken mening du kom fram  
till i de gula fälten. Kanske blir du en av fem lyckliga vinnare
som får Fredagsgourmet från Allt om mat hem i brevlådan.

Maila lösningen till ullakryss@gekas.se eller skicka ett 

vykort till Ulla, Gekås Ullared, 311 85 Ullared. På kuvertet  

eller i ämnesraden skriver du: Kryssat 1/2015.  

Ditt svar behöver vi senast 17 augusti 2015. Lycka till!
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KONTAKTA VARUHUSET
Vill du komma i kontakt med oss på Gekås 
reception finns vi på plats för dig vardagar  
kl 7.00–18.00. Helger och röda dagar håller 
reception och växel stängt. Du har naturligtvis 
också möjlighet att maila, skicka brev eller 
faxa till oss. Är du på besök i varuhuset kan 
du givetvis alltid få hjälp i vår kundtjänst.

Observera att vi tyvärr inte har möjlighet  
att besvara frågor kring vårt sortiment, såsom 
lagerstatus eller prisuppgifter. 

KONTAKTUPPGIFTER: 
Telefon: 0346-375 00
Mail: kundservice@gekas.se
Fax: 0346-301 38

Gekås Ullared AB
Besöksadress: Danska vägen 13
S-311 85 Ullared

HEMSIDA
På vår hemsida hittar du massor av spännan-
de information. Läs om Gekås historia, boka 
boende och få senaste nytt ifrån varuhuset. 
www.gekas.se

BLOGG
För dagliga fyndtips, produktnyheter och  
annat som gäller vårt breda sortiment är du 
välkommen att besöka vår populära blogg. 
www.gekas.se/blogg

HITTA HIT
Under fliken Destination Ullared på  
www.gekas.se hittar du vägbeskrivningar  
till oss och smarta kartor över  Ullared. 

GPS-KOORDINATER 
57° 08’ 13’’N 12° 42’ 37’’E

TEXTILRETUREN är en bemannad återvinnings-

station, dryga kilometern från Gekås, som gör det 

möjligt för dig som kund att lämna dina överblivna 

kläder, skor och textilier hos oss i Ullared.  

Insamlingsboxar finns också på varuhusparkering-

en, i Gekåsbyn och vid Textilreturens infart.  

Rensa garderoben och gör plats för nytt! 

ULLAREDS HUNDDAGIS tar hand om din hund 

medan du shoppar. Ring oss för att boka plats. 

Endast kontant betalning.  

Telefon: 0346-200 17 www.ullaredshunddagis.se

BESÖKSINFORMATION
NÄR DU VILL VETA MER OM OSS, KONTAKTA OSS ELLER KOMMA OCH HÄLSA PÅ

PSST! 
Varuhuskarta finns  

att se på www.gekas.se  
och går även att hämta  

som broschyr vid entrén 
till Gekås.

SHOPPINGBUSSEN tar under högsäsong dig  

som bor i Gekåsbyn mellan varuhuset och ditt 

tillfälliga boende. Den kör tre turer i timmen,  

var 20:e minut, och stannar på upp till fem 

hållplatser. Shoppingbussen åker du med gratis. 

För mer information se: 

www.gekas.se/bo/shoppingbussen.

I Restaurangen på Plan 3 serverar vi  
modern husmanskost och alla goda såser till 
rätterna gör vi själva. På menyn finns både 
varma och kalla rätter och dricka ingår alltid. 
Sallad, bröd, smör, kaffe och dessert kan du 
komplettera med till bra priser. I anslutning till 
Restaurangen finns ett filmrum där barnen kan 
koppla av medan föräldrarna äter i lugn och ro.

Salladsbaren ligger mitt i varuhuset, och här 
väljer du mellan drygt 30 sorters fräscha 
grönsaker och tillbehör för att mixa din egen 
favoritsallad. Här kan du även äta frukostbuffé 
på morgonen eller ta en enklare fika.

I Sportbaren, som ligger mitt i shopping-
vimlet på Damavdelningen, serveras klassisk 
fingerfood såsom pizza, hamburgare, varma  
smörgåsar, chips med dip och ölkorv. Till det 

finns öl, vin och cider, och så 
klart även alkoholfria 

alternativ som 
juice, läsk och 

kaffe.

I Kaffebaren på Plan 3 kan du äta en lättare 
lunch, ta en fika och vila benen. På menyn  
har vi goda kakor, bakverk, matiga mackor  
och enklare lunchrätter. I Kaffebaren finns 
även loungen Lugn & Ro där du kan läsa 
tidningar, låna en dator, ladda lelefonen eller 
bara koppla av.

När du vill förlänga ditt besök i  
Ullared erbjuder Gekåsbyn en rad 
fyndsmarta boendealternativ. Vår 
fyrstjärniga campinganläggning är 
öppen året runt och tillhandahål-
ler 700 platser för husvagn eller 
husbil. Stugbyn har omkring 1300 
bäddar i olika stugmodeller.

Gekåsbyn Ullared AB
Besöksadress:  
Ulla Smidjes väg 20
S-311 85 Ullared
Incheckningen är på  

Falkenbergsvägen 20, Ullared.

Vår senaste satsning, Hotellet, ligger 
endast 250 meter från varuhuset. 
Det har 115 rum, frukostmatsal och 
konferens möjligheter för upp till 40 
personer. Här bor du riktigt bra och 
på bästa shoppingavstånd.

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

OBS! Det går INTE att boka  
boende per e-post.

ÄTA GOTT
SMAKFULLA RESTAURANGALTERNATIV FÖR DIG MED KURRANDE MAGE

MUSASJÖN

STÄLLPLATS

MOTELLET

INCHECKNING
GEKÅSBYN

ULLAREDS
HUNDDAGIS

TEXTILRETUREN

SÖNNERÄNG

154

154

153

P

153

HEDEVI

DET ÄR LÄTT 
ATT HITTA RÄTT 

I ULLARED!
Vår karta visar  
dig rätt till alla

spännande aktiviteter
och platser!

BO BRA
KÄNN DIG SOM HEMMA HOS OSS PÅ GEKÅS

MASSAGEN
Fyll på shoppingkrafterna med 
15 avkopplande minuter i en 
välgörande massagefåtölj. 
Vid kundvagnsparkeringen på 
Plan 2 får du en rofylld kvart. 

HÅR & HÄPNA
Passa på att fixa 
frisyren under ditt 
besök på Gekås! 
På Plan 3 hittar 
du Hår & Häpna 
som både tar emot tidsbokade 
besök och erbjuder drop-in i 
mån av tid. Boka din klippning 
på 0346-378 80.

FOTOSTUDION
Passa på att ta proffsiga 
porträttbilder till finfina priser 
under Gekåsbesöket. Fotostu-

dion finns på Plan 3 och du 
väljer själv om du vill boka tid 
eller chansa på drop in. 
Mer information på
www.hidvi.com/fotostudion.

LEKLANDET
Leklandet med djungeltema  
på Plan 4 är till för alla även- 
tyrslystna barn upp till 12 år.  
Här finns en rad lekfulla  
aktiviteter att ta sig an under 
vuxens uppsikt, som bollhav, 
klätterställning och cykelbana. 
I anslutning till djungeläven-
tyret finns, förutom sittplatser 
och fikamöjlighet, amnings-
rum och toaletter. Leklandet 
är gratis. Öppettider och 
trivselregler hittar du på vår 
hemsida www.gekas.se.

GÖRA MERA
MER ÄN BARA SHOPPING I VARUHUSET
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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

Störst utbud på trädgårdsmöbler i Halland!
35

Svenssons

års jubileu m

35

Svenssons

års jubileu m

Vi har fullt sortiment avWeber   tillbehör och grillar.

Besök vår shop-i-shopen

Vi har grillar och tillbehör från Weber, Landmann och Napoleon  
i butiken. Dessutom har vi alltid fraktfritt på grillexperten.se

O
nkelVi firar 35 år med jubileumspriser!

Håll utkik i vår butik och på nätet efter nya erbjudanden hela året.

35

Svenssons

års jubileu m

PAKET

PAKET Nyhet
Upp till 3 ggr

tystare

 = 5dBc e
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ek
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va
re

PAKEETPRIS ord.pris: 18 995:- 15 995:-

PAKEETPRIS ord.pris: 17 660:- 14 995:-

RÄNTEFRITT UPP TILL 24 M
Å

N
.

R
Ä

N
TEFRITT UPP TILL 24 M

Å
N

.

Skjut på
BETALNINGEN

Skjut på 
betalningen 

– snabbt, enkelt och räntefritt

Vi på Interjakt erbjuder dig möjligheten 
att delbetala dina köp i upp till 

24 månader eller skjuta på 
betalningen i upp till 3 månader. 

Välj det alternativ som 
passar dig bäst!

• Köp nu och betala först om 3 månader räntefritt
• Delbetalning 6, 12 eller 24 månader räntefritt

 
Dina inköp kommer på en och samma avi 

varje månad.

Läs mer på www.interjakt.com

ANNONS ANNONS ANNONS ANNONS
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Handla smart 
med Shoppingkortet

Shoppingkortet ger dig bonus på alla inköp du gör med kortet, oavsett om 
du väljer att använda kreditfunktionen eller själv spara pengar på kortet.

Shoppingkortet.
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LÄS MER OM KORTET PÅ GEKAS.SE/SHOPPINGKORTET

Jag har köpt både  husvagn och material till altanbygget 

med mitt Shoppingkort. Allt för att maximera    bonusen  

och kunna handla mer på Gekås!

JIMMY BOSTRÖM, KARLSHAMN


