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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
Boris Lennerhov

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

CHEFREDAKTÖR Louise Svensson

MEDARBETARE
TEXT: Sofia Eriksson, Marie Svensson.

BILD: Jonny Lindh, Carina Gran, Kristin 
Lagerqvist, Maria Grandelius, Hidvi 
Group, Tom Bengtsson, Jesper Molin

TRYCKERI
JC Grafisk Konsult AB / Vestjysk 
Rotation A/S

OMSLAGSFOTO Jesper Molin

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

Gekås Ullared AB grundades 1963 och är Skandinaviens största varuhus. Med 4,8 miljoner besökare under 2013 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

ULLA # 4 • 2014    
I N N E H Å L L
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V Ä L K O M M E N  T I L L  G E K Å S  U L L A R E D

  EFTER ATT VI FÅTT UPPLEVA en osedvanligt 

solig sommar, och en härlig höst med många fina 

dagar, ser vi fram emot en lika fantastisk vinter. 

Varje tid har onekligen sin charm, och säsongens 

skiftningar gör det extra roligt att hela tiden  

få uppdatera utbudet i varuhuset.

Nu står vintern äntligen för dörren och det är 

stort fokus på den stundande julen. Hos oss i Ullared 

startar vintersäsongen mycket 

tidigare och julen gör sig på-

mind redan i början av hösten. 

Vi har väldigt många långväga  

kunder som kanske åker två 

gånger om året, och vi vill så klart 

kunna ge dem möjligheten att 

handla allt de tänkt sig inför vinter 

och jul redan på höstresan.

Detta nummer av Ulla har vi fyllt med inspiration  

inför stundande högtider. Gekås Ullared är  

idag Sveriges i särklass största julklappsvaruhus.  

Inte minst Leksaksavdelningen bidrar till att 

göra många barn, och kanske även en del vuxna, lite extra 

glada i juletid. Under högsäsongen säljs det leksaker för i  

genomsnitt 3 miljoner om dagen så det är många klappar  

under granen som kommer från just den avdelningen.

I detta nummer får ni också chansen att ta en titt bakom 

kulisserna och se hur vårt gigantiska centrallager är uppbyggt 

och fungerar, bland annat med hjälp av robotar och automatik. 

Bra logistik och smarta lösningar är själva förutsättningen 

för att vi skall kunna ha ett välfyllt varuhus när det är 

högtryck på shoppingen.

Passa även på att läsa om hur andra kunder  

arrangerar gemensamma utflykter till Gekås.  

Motorcykelentusiaster är kanske inte det 

första man associerar med Ullared, men 

gänget vi får möta i detta nummer har  

skapat ett riktigt socialt och trevligt event  

av sin shoppingtur.

Vi berättar också lite om en alldeles ny 

tv-serie som produceras i Ullared och som 

kommer att sändas på Kanal 5 under våren.

Hoppas du får en inspirerande läsning och att besöket hos  

oss blir vad du förväntat, och gärna ännu lite bättre.

 

BORIS LENNERHOV, KONCERNCHEF.

SNART ÄR VINTERN HÄR!

10 Skida och Shoppa 
 En perfekt kombination i Ullared

14 Säg hej till julstämning 
 Pynt och dekorationer som välkomnar julen

24 Julklappstips i mängder 
 Leksaker och upplevelser till stora och små

30 Uppfinningsrikedom på Gekås 
 Innovatörer tävlar om storvinst i nytt tv-program

34 Välmatchat mode för henne 
 På Gekås finns höstens kläder för alla former

42 Ullareds egen Tomteverkstad 
 Listig logistik hanterar högtidens högtryck

52 Håll värmen i vinter 
 10 av säsongens snyggaste ytterplagg

10
14

30
24

34

42 52

...säsongens 
skiftningar gör 
det extra roligt 
att hela tiden  
få uppdatera  

utbudet  
i varuhuset.
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SHOP PA  L U GN T 
I  J UL E T ID

Inför jul är shoppingtrycket högt i varuhuset, faktiskt det  

högsta på hela året. Du som vill ha ett något lugnare 

inköpstempo ska undvika helger och gör bäst i att besöka 

oss måndag-torsdag. Glöm inte att du kan kolla in aktuell 

köstatus på vår hemsida www.gekas.se.

SMÅTT OCH GOTT FRÅN VARUHUSETS VÄRLD

ANNONS ANNONS

LEGO och LEGO logon är varumärken 
som tillhör LEGO Gruppen. ©2014 The LEGO Group. 103594_SV

Vi har valt ut det bästa sortimentet 
på hela 60 sektioner för att just 

du ska hitta rätt julklapp! 
Våra förmånliga priser gör att du kan köpa fl er 

julklappar och göra barnen ännu gladare!

För att för oss så handlar julen 
om glädje!

Vi har valt ut det bästa sortimentet 

till Sveriges största LEGO® avdelning!

till Sveriges största LEGO® avdelning!

till Sveriges största LEGO® avdelning!Välkomna

103594 AD_xmas 215x280 ULLA SV.indd   1 8/21/14   11:25 AM

GEKÅS ÅTERKALLAR BRANDVARNARE
På grund av brister uppvisade vid tester genomförda av Boverket, återkallar  

Proove AB nu den brandvarnare med artikelnummer EL1317, modellnummer  

JB-S01, som sålts i varuhuset under perioden februari 2011 - juni 2014.  

Modellnumret ser du på baksidan av din brandvarnare och stämmer det med 

ovanstående uppgifter rekommenderar vi dig att byta ut den omgående. 

  Återkallelsen gäller samtliga brandvarnare med detta modell-

nummer, oavsett när de är inköpta. För återbetalning eller 

frågor, kontakta Proove på telefon 0346-71 56 00, 

mer info finns på www-proove.se. Du kan även kon-

takta Gekås varubyte för retur eller mer information, 

telefon 0346-375 00, kundservice@gekas.se.

Du som köper dina julklappar på Gekås efter den 13 oktober  

har öppet köp och bytesrätt ända till den 11 januari 2015.  

Ta med dig kvitto och varan i obruten förpackning eller med  

obruten plombering och bege dig till Varubyte som du hittar  

i anslutning till varuhusets entré. Gekås lämnar dessutom  

alltid två års garanti på alla varor och en reklamationsrätt i  

tre år. Läs allt om våra villkor på www.gekas.se/shoppa/ 

kundservice eller ring 0346-375 00 för mer information.  

Du kan också maila oss på kundservice@gekas.se. 

LEKSAKER SÄLJS PÅ GEKÅS VARJE ÅR. 

MÅNGA AV DEM, INTE HELT OTIPPAT,  

INFÖR JUL. PÅ SIDORNA 24-27 BJUDER  

VI DIG PÅ NÅGRA AV VÅRA BÄSTA  

JULKLAPPSTIPS TILL BARNEN.

Öppet köp till 11 januari

4,6
miljoner

Perfekt present i jul
Gekås presentkort är en perfekt julklapp  

som uppskattas av alla. Kortet, med eller utan 

julig design, köps i Kundtjänst, Varubytet,  

Spelbutiken, Kosmetikavdelningen, Media- 

avdelningen och via gekas.se. Presentkortets  

värde väljer du naturligtvis alldeles själv. 

ANNONS ANNONS

E N  R O L I G  S I F F R A
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Hej!
Har med stor tillfredsställelse 

noterat Textilreturen nära kundvagnarna. 
Jag har dock en fråga: Vad händer med de 
insamlade sakerna som är trasiga eller ut-
slitna och inte kan lämnas till behövande? 
Jag vet att det finns ett system där till och 
med tråden rivs upp och görs till ny tråd, 
som sedan vävs till nytt tyg. Efter att jag 
sett hur behoven är i stora slumområden är 
jag övertygad att mycket i insamlingsboxen 
kan användas, trots att det med våra ögon 
sett är ”förbrukat”. Jag tror att en stor del 
av textilierna skulle kunna gå igenom ovan 
beskriven process, för att spara våra ändli-
ga naturresurser.

Hälsningar Karl-Olof Olsson

Hej Karl-Olof!

Vad trevligt att höra att du upptäckt Textil- 

returen som är vårt samarbete med bi- 

ståndsorganisationen Human Bridge. Ett 

lyckat projekt och ett sätt för oss att under- 

lätta för våra kunder och på samma gång 

hjälpa både utsatta människor och vår 

miljö. På Textilreturen kan man lämna in 

textilier av varierande skick. De bästa varor-

na säljs i second hand-butiker i Sverige 

eller utomlands. Andra saker skänks som 

bistånd till länder i Afrika eller Östeuro-

pa, och det som inte är i brukligt skick 

återvinns. Med andra ord kommer allt som 

skänks till nytta och användning på något 

sätt. Intäkterna används till sjukvårds- 

utrustning som sedan distribueras i sam-

arbete med Erikshjälpen. 

Bästa hälsningar / Boris

 
 

Hejsan Boris!
Jag och min sambo cyklade härom-

veckan från campingen till varuhuset för 

att ta en sväng. Det funkade jättebra,  
så när som på en sak; hur skulle vi få hem 
alla saker vi handlat? Vad tror du om att 
införa cykelvagnar som man kan hyra och 
sedan lämna tillbaka när man har lämnat 
av allt i sin husbil? En kärra som man 
kopplar på cykeln och vips så får man hem 
alla sina påsar!

Varma hälsningar från två shoppingglada
Emma och Marcus

Hej Emma och Marcus!

Tack för ert mail och för smarta tanke.  

Det är fantastiskt roligt att Gekås har så 

påhittiga och kreativa kunder som levererar 

tips och idéer på hur vi kan bli ännu bättre. 

Att cykla till varuhuset är bra både för  

miljön och för vår parkeringssituation som 

kan vara lite ansträngd under den absoluta  

högsäsongen. Cykelvagnar är ett bra förslag 

– kanske finns det även cyklar med bra 

lastutrymme som vi skulle kunna ha för ut-

hyrning i Gekåsbyn. Jag tar med ert förslag 

och vem vet – kanske har vi nya cyklar på 

plats till nästa säsong.

Välkommen åter / Boris

Hej Boris!
Var och handlade hos er i lördags 

och gjorde många fynd. Under tiden som 
jag gick där försökte jag hålla räkning på 
hur mycket jag hade varor för i vagnen, 
så jag inte överskred min budget. Jag fick 
räkna om många gånger för att jag råkade 
radera miniräknaren. Så jag undrar om det 
inte går att ta fram någon slags scanner 
att sätta på vagnen så att det är lättare att 
hålla koll på inköpen? 

Med vänliga hälsningar Marie

Hejsan Marie! 

Vad roligt att du varit hos oss och fyndat, 

det är precis det vi vill att våra kunder ska 

göra! Jag förstår problemet, det är inte lätt 

att hålla koll på totalsumman när man stor-

shoppar. Vi har tittat på olika lösningar som 

liknar din idé, men tyvärr har vi ingen lös-

ning på gång. Vi har hela 7000 kundvagnar 

och det skulle kosta stora summor att 

utrusta alla dessa med scanners. Dessutom 

måste de vara stryktåliga och klara både 

väder och vind när de står utomhus i kund-

vagnsskjulen. På sikt kanske vi hittar en 

lösning som fungerar för våra behov, men 

tills dess tänker vi placera ut fler prisfråge-

terminaler där man kan scanna sina varor 

och se en totalsumma. Hoppas att det kan 

underlätta för dig och andra kunder!

Bästa hälsningar / Boris

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? 

?

S K R I V  E N                   R A D  T I L L
  O S S  O C H                   T Y C K  T I L L

Skriv en rad till oss på: 

fragaboris@gekas.se eller:

Fråga Boris, Gekås Ullared,  

311 85 Ullared

6    GEKÅS ULLA # 4 • 2014

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

?

?
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Shoppingkortet.
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BOKA BILLIGT BOENDE
 - BO EXTRA FYNDSMART HOS OSS UNDER LÅGSÄSONG

NU KAN DU SOM HAR SHOPPINGKORTET ELLER ULLARED- 

KORTET  BOKA BOENDE TILL SPECIALPRIS I GEKÅSBYN ULLARED. 

 ERBJUDANDET GÄLLER EN ÖVERNATTNING PÅ HOTELLET  

ELLER I  KOMPAKTSTUGA.

Erbjudandet gäller för en natts boende under perioden 1 januari till 28 februari 2015.  

För att  rabatten ska gälla måste stugan betalas med ditt Shoppingkort eller Ullaredkort,  

och bokningen göras mellan den 14 oktober och den 29 december. Erbjudandet gäller  

endast en gång per hushåll. Med reservation för fullbokning.

Boka på tel 0346-375 01. Uppge bokningskod: ULLA

HOTELLET KOMPAKTSTUGAN

Stanna lite längre!

295 kr 595 kr 
 1-5 personer 

(ord. pris 695 kr)
 1-2 personer 

(ord. pris 990 kr)

DET ÄR FANTASTISKT  
ROLIGT ATT GEKÅS HAR 

SÅ PÅHITTIGA OCH  
KREATIVA KUNDER SOM  
LEVERERAR TIPS OCH 
IDÉER PÅ HUR VI KAN  

BLI ÄNNU BÄTTRE. 

Kanske en  
framtida Gekåscykel?
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PRODUKTER  SOM V I  KÄNNER  L I TE  EXTRA  FÖR  JUST  NU

NAT U R L IG  
H U DVÅ R D
Helix Aspersa Müller, det vill säga vanlig trädgårds-

snigel, har en fantastisk förmåga att läka skador som 

den får i huden och ska-

let. Forskning har visat att 

serum från denna snigel 

innehåller massor av ämnen 

som även är bra för oss 

människor. Snigelserum 

sägs bland annat vara 

bra mot acne, hud-

inflammationer, rosacea, 

psoriasis och eksem. 

Det kan också bleka ärr 

och främjar sårläkning.

Under den mörka årstiden 

vill man gärna tända massor 

av levande ljus, något som ju 

tyvärr är förenat med en viss 

brandfara. Men nu finns det 

en lösning på detta problem, 

nämligen naturtrogna ljus med 

LED-belysning som du enkelt 

kan stänga av och på med en 

fjärrkontroll. Perfekt för den 

stressade, för äldre eller för 

familjer med småbarn och 

husdjur.

BRANDSÄKER

mysbelysning

Nu kan du få äkta discokänsla hemma med denna LED-lampa! 

 Eftersom lampan har en vanlig E 27-sockel kan du enkelt skruva i 

den i en armatur du har hemma och vips får du en effektfull ljusshow 

med färger som skiftar och roterar. Sedan är det bara att vrida upp 

musiken och dansa loss! Lampan har en effekt på 3 W LED.

“Riktigt roligt spel!”Betyg 5
Metro 

““Roligt spel för pappa,  moster Agda och kusinerna.”Betyg 5
Svenska Dagbladet 

“Hjärnsläpp efter 
några sekunder...!”Betyg 5Nya Wermlands-Tidningen 

“Vi skr
attade  

så att vi 
grät!”

+++++
Aftonbladet 

“Hög skrattfaktor!”

Göteborgs-Posten 

BRAINSTORM
Kan du räkna upp tio fobier eller tio  
kända britter? Världens bästa partyspel!
Från 12 år, 4-8 spelare i lag. 1-38020-213

MED ANDRA ORD 
Vår storsäljare som är lika populär  
än idag! Du ska säga samma sak, 
med andra ord, under tidspress.
Från 10 år, 4-8 spelare i lag.  
1-38020-222

RYKTET GÅR 
Visk-leken på papper! Ett helt  
oförutsägbart spel med underbara 
gissningar och hysteriska skratt! 
Från 12 år, 4-8 spelare.  
1-38020-250

GALENPANNA
Spelklassiker! Pressa dina motspelare på 
ledtrådar och försök lista ut vem du är.
Från 9 år, 2-5 spelare. 1-38020-214

SPÖKJÄGARNA
Ett kusligt och spännande spel med  
värdefulla ledtrådar, falska spår och 
andra spökjägare som hela tiden  
försöker lura dig åt fel håll…
Från 6 år, 2-6 spelare. 1-38020-237

3 SNABBA SVAR 
Det borde vara hur lätt som helst att 
säga ”tre saker som är gratis”. Men 
klarar du det under tidspress? Du har 
max 5 sekunder på dig! 
Från 12 år, 3-6 spelare. 1-38020-251

”Med detta på bordet blir allt så kul, 
hela familjen får en galen jul!” 

Spelen du lär dig på 3 minuter!

“Jättekul!”
Bäst i test

Göteborgs-Posten 

Ulla2_215x278mm.indd   1 9/3/14   5:50 PM

ANNONS ANNONS
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FRÅN SHOPPING   TILL SKIDOR

BARA EN LITEN BIT FRÅN VARUHUSET, 
mitt i Gekåsbyn, ligger Ullareds Salom-
klubbs skidbackar. Här finns nedfarter för 
nybörjare och proffs; en huvudbacke med 
både brant och flack åkning, en brantare 
backe och en barnbacke för de mindre entu- 
siasterna. För den mer våghalsige åkaren 
finns också en snowpark och en skicrossbana 
med hopp och rails på området. 

För den som driver slalomklubb är längtan 
efter kallare temperaturer stark så här års. 
Kanske till och med starkare än för den som 
längtar ut i backarna, vilka öppnas så snart 
väder och termometern tillåter.

– Ett par minusgrader och vindstilla – då är 
det perfekt för oss att lägga snö i åtminstone 
en av nedfarterna. Får vi rikligt med natur-
snö, vilket vi förstås hoppas allra helst på, 

kan vi öppna ytterligare en backe, säger  
Ulrika Bengtsson som är sekreterare i  
Ullareds Slalomklubb.

För dig som redan nu står i startgroparna  
är tipset att hålla utkik på hemsidan 
ullaredsslalomklubb.se eller på föreningens 
Facebooksida. Där hittar du senaste nytt 
rörande öppettider, väderförhållanden och 
happenings på skidområdet.  

Skiduthyrning: 200 kr/dag för vuxen,  
130 kr/dag för barn upp till 12 år

Liftkort: 140 kr/dag för vuxen,  
100 kr/dag för barn 

Fallhöjd: 75 meter

Längsta nedfart: 475 meter

Info om snöstatus och 
öppettider: 0737895191

Bokning av privatlektioner: 
kontakt@ullaredsslalomklubb.se

Hemsida: ullaredsslalomklubb.se

Facebook: Ullareds Slalomklubb

KALLA FAKTA:

ETT PAR MINUSGRADER OCH GNISTRANDE SOL.  

SOM GJORT FÖR ATT KÄNNA FARTVINDEN VINA,  

ELLER STANNA INOMHUS OCH FYNDA. ELLER KANSKE  

BÅDE OCH? VINTER I ULLARED INNEBÄR ATT DU KAN  

TA EN TUR, BÅDE I VARUHUSET OCH I BACKEN.

E T T  P L U S  N Ä R            D E T  Ä R  M I N U S

FINSLIPA TEKNIKEN

För dig som vill lära dig utförsåk-

ningens grunder, eller kanske fin- 

putsa tekniken inför en lång och 

fartfylld säsong i backen, erbjuder 

Ullareds slalomklubb skidlektioner 

på alla nivåer. Klä dig i lämpliga  

skidkläder och hyr all utrustning  

på plats. Ta med dig kämpaglöd 

och ett glatt humör – resten  

hjälper vi dig med!

MATSÄCK OCH ÖPPEN ELD

I anslutning till de snöfyllda back-

arna finns en trevlig värmestuga 

med möjlighet att värma frusna 

tår, köpa korv med bröd, inta din 

matsäck och att micra panpizza 

eller medhavd mat. Här finns också 

en kiosk med dricka, godis och 

fika och en grillplats där du kan 

tillaga vad helst du önskar. Passa 

samtidigt på att tina fingertopparna 

över den glödande kolen! 

LADDA MED GOD SÖMN

I samarbete med Gekåsbyn er- 

bjuder Ullareds Slalomklubb över- 

nattning med Ski In – Ski Out. 

Gekåsbyn är belägen vid anlägg-

ningens dalstation och har ett stort 

antal stugor av olika storlekar till 

uthyrning. På området finns också 

vedeldade badtunnor att hyra och 

annat som förgyller din skidsemes-

ter! RIng 0346-375 01 för mer 

information och bokning.
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Patrik Nilsson, 43 år, Ullared. 

4 ÅR PÅ GEKÅS. YRKE: HJULLASTARFÖRARE

Det finns runt 7000 kundvagnar i omlopp 
på Gekås. Det är Patrik och hans kollegors 
uppgift att se att det alltid finns vagnar till 
alla shoppingsugna besökare. Fyra hjullas-
tare med rejäla kundvagnsskopor använder 
de för att samla in vagnar på parkeringen 
och köra ner dem till det stora kundvagns-
skjulet vid ingången.

– En del blir lite överraskade när vi kom- 
mer med den stora skopan. Eftersom mo-
torn sitter långt bak, flyter den fram som en 
ljudlös blåval. Det gäller att ta det väldigt 
försiktigt och ha tålamod. Och att le.  
Ett glatt leende ger ett leende tillbaka!

Patrik tar också hand om galgarna från 
kassalinjen. Varje morgon fraktas bingar 
fulla med galgar till sortering och de tom-
ma körs tillbaka och placeras vid kassorna. 
Dessutom servar han Gekåsbyn, Hotellet 
och Harrys med sopkärl. 

– Jag har hand om logistiken och ser till att 
saker hamnar på rätt ställe. På olika sätt 
är jag den första och den sista som kunden 
möter här.  

Vintertid ingår även halkbekämpning vid 
både centrallagret och Gekås parkering. 
Kombinationen av flera olika uppgifter gör 
arbetet spännande tycker Patrik. 

VARUHUSETS 
VARDAGSHJÄLTAR

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

Marie ”Mitte” Johansson, 54 år, Veinge. 

4 ÅR PÅ GEKÅS. 

YRKE: ARBETSLEDARE PÅ TEXTILRETUREN

Kvart över fyra på morgonen stiger Marie 
”Mitte” Johansson upp för att ta sig de tio 
milen till arbetet på Textilreturen i Ullared.

– Det blir tidiga morgnar, men det är inga 
problem, jag ser fram emot varje dag på 
jobbet. Här gör jag nytta på mer än ett sätt, 
säger hon.

Textilreturen – ett samarbete mellan Gekås 
Ullared och biståndsorganisationen Human 
Bridge – öppnade för drygt två år sedan. På 
den bemannade stationen sorteras begagnade 
kläder, skor, skärp, tygleksaker och liknande. 
Alla former av textilier går att lämna här. 
Produkterna säljs i second hand-butiker, en 
del skänks som bistånd och andra skickas till 
återvinning. För överskottet köps sjukhus-
material som distribueras till utsatta delar 
av världen av Erikshjälpen. I Ullared finns 

fem insamlingsboxar som Mitte tömmer 
regelbundet.

– Rensa garderoben och lämna det du inte 
behöver till oss. Här kommer allt till användning, 
säger Mitte och sorterar plaggen som ska 
skänkas som bistånd i olika färgglada säckar.

 – Jag tycker det är extra roligt att packa 
de gula säckarna med fina kläder och små 
gosedjur till barnen. Det känns bra att kunna 
glädja andra.

BAKOM 
KULISSERNA 

PÅ GEKÅS

Carina Johansson, 49 år, Falkenberg. 

9 ÅR PÅ GEKÅS. YRKE: BUTIKSARBETARE

Carina Johansson trivs bland det allra minsta. 
På Barnavdelningen arbetar hon med att fylla 
på bebiskläder i korgar och hyllor, och att hjälpa 
kunder med råd om storlekar och matchande 
kombinationer. 

– Det ska vara välfyllt och fint i ordning. Olika 
färg och form på plaggen ska passas ihop så det 
ser snyggt ut.

Carina varierar sina dagar mellan uppackning 
på lagret och att vara ute i butiken där hon  
hänger ut och plockar kläder som hamnat fel.  
Hon ska även vara tillgänglig på telefon för  
att kunna serva kassan med svar på frågor om 
priser eller byta ut plagg om något blivit fel. 
Tempot är högt och kunderna många mellan 
ställen på avdelningen.

– Kunderna är vårt allt. Trots att det är mycket 
att göra tycker jag att det är viktigt att ta sig tid 
och lyssna på deras önskemål och frågor för att 
kunna hjälpa till på bästa sätt. Om någon vara 
är helt slut känns det bra att kunna ge förslag på 
liknande plagg. 

Sara Casperson, 37 år, Källsjö. 

16 ÅR PÅ GEKÅS. 

YRKE: GRUPPLEDARE I RECEPTIONEN

”– Välkommen till Gekås Ullared. Ni talar med Sara.” 
Sara Caspersson är en av de medarbetare som kanske 
hörs lite extra. Hon är nämligen en av telefonrösterna 
som svarar när man ringer till varuhuset. 

– Jag hälsar välkommen och är Gekås röst utåt. Om 
det är ändrade öppettider, vid högtider exempelvis, 
läser jag in nya meddelanden till vår telefonväxel.

Sara brinner för bra kundservice och har verkligen 
hittat rätt i sin yrkesroll. Dagligen möter hon Gekås 
kunder i telefonsamtal och mejl. 

– Vi hanterar runt 450 samtal dagligen och får ungefär 
2000 mejl i månaden. Det är mängder av olika frågor 
och vi ska kunna hjälpa till med det mesta, exempelvis 
vid reklamationer och byten. Jag tycker om problem- 
lösning, att verkligen kunna hjälpa till och se att 
kunderna blir nöjda, säger Sara och tillägger att det 
samtidigt är viktigt att kunna vara effektiv för att 
hinna svara så många som möjligt. 

– Alla ska bli väl mottagna. Rätt och bra service  
är både roligt och viktigt och vi ska överträffa 
kundernas förväntningar!

Och är det någon som är osäker på storlek 
eller vad som passar ihop, då finns vi själv- 
klart alltid till hands. 

– KUNDERNA ÄR VÅRT ALLT. TROTS  
ATT DET ÄR MYCKET ATT GÖRA TYCKER 

JAG ATT DET ÄR VIKTIGT ATT TA SIG  
TID OCH LYSSNA PÅ DERAS ÖNSKEMÅL 
OCH FRÅGOR FÖR ATT KUNNA HJÄLPA 

TILL PÅ BÄSTA SÄTT.
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HITTA JUL-

STÄMNINGEN I 

ULLARED! VI HAR 

FYLLT SÄSONGS-

TORGET MED DET 

BÄSTA AV DET 

 MESTA FÖR ÅRETS 

MYSIGASTE HÖGTID. 

JULSTÄMNING
SÅ SKAPAR DU

Foto KRISTIN LAGERQVIST  

Text KATARINA LARSSON

Årets lysande nyheter fångar upp  koppartrenden och levererar 
snygga  former på  traditionella ljuskällor. Rött och vitt är klassiska 
färger som alltid känns rätt i juletid.  
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Pepparkakor, lussekatter 
och julgodis. Vill du ställa 

till med storbakning 
inför jul är det bara att 

shoppa loss bland hus-
geråd, kökstextilier och 

ingredienser.

16    GEKÅS ULLA # 4 • 2014

Tomtarna har flyttat in i varuhuset och 
i hyllorna väntar allt från välkomnande 
 trädgårdstomtar till fnissiga tygnissar. 
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Bjud in släkt 
och vänner till 
glöggkalas!  Extra 
stämningsfullt 
blir det om du  
lägger lite krut  
på dukningen 
med fina textilier 
och julig servis.

I år ska julen vara färgglad. Kitschiga kulor i 
 fantasifulla former delar gärna gran med klassiska 
dekorationer. Endast fantasin sätter gränsen!

18    GEKÅS ULLA # 4 • 2014
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MOTORCYKEL
GÄNGET
DE ÄR ETT GLATT GÄNG TJEJER I BLANDADE

ÅLDRAR MED ETT BRINNANDE INTRESSE  

FÖR SINA MOTORCYKLAR. NÄR VÄDRET INTE 

LÄMPAR SIG FÖR ATT KÖRA HOJ IHOP ANORD-

NAR KNUTTORNA TRÄFF PÅ GEKÅS ISTÄLLET.  

VI FICK FÖLJA MED UNDER EN DAG I ULLARED 

MED SHOPPING, SPEX OCH MÄNGDER MED 

SKRATT PÅ SCHEMAT. 

– HAR NI INTE HOJARNA MED ER? Då blir jag väldigt  
besviken, säger Boris Lennerhov en lördag i februari. Han ska 
precis föreläsa för Musträffen, 44 coola mc-damer, de flesta i svarta 
klubbtröjor, som är i Ullared över helgen. Men utan sina motorcyklar 
denna gång, det är inte riktigt väder för det såhär års.

– Klart vi inte kan köra motorcykel till Ullared med shopping  
i sikte. Då får vi ju inte med oss alla fynden hem! skrattar Maarit 
Puolakka, en av eldsjälarna bakom Gekås-träffen. 

För även om damerna har motorcykelåkandet som främsta gemen-
samt intresse, så är det annat än bågarna som står på agendan den 
här helgen. De kommer från södra och mellersta Sverige och är i  
alla åldrar. I sju år har de haft som årlig tradition att ses en augusti- 
helg i Kulltorp i Småland, hos mc-klubben Black Thunder, för att 
köra hoj ihop och umgås. 

– Men så tyckte vi inte att det riktigt räckte, berättar Maarit. Vi ville 
ses åtminstone en gång till på året och eftersom  många av oss älskar 
Gekås så bestämde oss för att sammanstråla även här för shopping, 
spex, snack och mys.

”Eftersom många av oss älskar 
Gekås så bestämde vi oss för att 
sammanstråla här för shopping, 

spex, snack och mys.”

Helst av allt kör tjejerna som medverkar på Musträffen 

motorcykel tillsammans. Men när vädret inte tillåter 

samlas man istället på Gekås. Nu har shoppingresan 

till Ullared blivit en uppskattad årlig tradition.

SOM SES PÅ GEKÅS

M U S T R Ä F F E N

GEKÅS ULLA # 4 • 2014    21
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M O T O R C Y K E L G Ä N G E T  S O M  S E S  P Å  G E K Å S

Musträffen har sitt högkvarter i stugbyns 
stora konferensstuga. På så sätt bor alla 
nära varandra och har dessutom ett stort 
gemensamt rum för föredrag, middag och 

”Klart vi inte  
kan köra  

motorcykel till 
Ullared med 

shopping i sikte. 
Då får vi ju  

inte med oss 
alla fynden 

hem!”

UMGÄNGE PÅ SCHEMAT 

Första året bestod gänget av ett tjugotal tjejer. I år har Musträffen 
lockat ungefär dubbelt så många, hela 44 stycken. Eftersom de allra 
flesta har anlänt från olika håll vid olika tider har man inte så många 
fasta hållpunkter under dagen. Istället satsar det förväntansfulla 
sällskapet på att bo nära varandra i Gekåsbyn och ha en rymlig 
festlokal där alla får plats att umgås. Multihuset, stugbyns största hus, 
fungerar som träffens högkvarter över helgen. Här finns plats för  
32 personer att sova, plus en tillhörande gemensam fest- och kon-
ferenslokal. Och det är här som Boris föreläser medan Musträffens 
medlemmar äter specialdekorerade tårtor till eftermiddagsfika.

– Sedan ska vi allihop bada tunna på kvällen, och därefter blir det 
fest, tjoar Maarit som värdesätter varenda minut tillsammans med 
vännerna i Ullared.

– Vi delar alla samma intresse och det är en bra grund. Att vara på  
de här träffarna är som att komma hem, alla trivs med varandra och 
vi har så vansinnigt roligt. Vad som helst kan hända, säger hon. 

Och precis då gör just det – fem tjejer i badrock kommer in och sjung-
er för Boris, sveper upp sina badrockar och gapskrattar. Boris också.

– Vi älskar att sjunga och spexa, det är lite vår grej förutom att köra 
motorcykel, berättar Maarit.

Efter shoppingen och badet blir det långbord med catering och goda 
drycker i Multihuset, och sedan lär den medhavda karaokemaskinen 
komma fram. 

– Men först vill jag hinna ta med mig några av tjejerna på en runda 
till i varuhuset, berättar Maarit. Jag behöver smakråd för att kunna 
köpa en baddräkt till i kväll.

ANNONS ANNONS
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NU ÄR DET HÖGSÄSONG FÖR JULKLAPPS - 

SHOPPING I VARUHUSET, OCH FRAMFÖR  

ALLT PÅ VÅR LEKSAKSAVDELNING DÄR VI 

LADDAT UPP MED NYHETER OCH KLASSIKER 

FÖR SMÅ OCH STORA BARN. HÄR HAR VI  

SAMLAT IHOP VÅRA ALLRA BÄSTA TIPS INFÖR  

ÅRETS STORA KLAPPJAKT!

Foto KATARINA LARSSON  och TOM BENGTSSON  

Text HELENA PETERSSON

Har barnen inga 

 önskelistor? Låt 

julklapps inspirationen 

komma till dig på vår 

leksaksavdelning!  Här 

finns alla barnens 

favoriter, från action-

figurer till gosedjur 

och allt däremellan.

Monster High-tjejerna 

är fashionistor med en 

skräck-twist. Du hittar 

så klart de populära 

dockorna hos oss.

JULKLAPPAR 
FÖR BARN I  ALLA ÅLDRAR

Pärlor är uppskattat av både små och 

stora barn. För de minsta  passar det 

bra med stora, grepvänliga pärlor, 

medan större barn gärna pysslar 

med den mindre varianten och 

följer instruktioner för olika motiv 

eller skapar fritt.
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Släpp loss kreativiteten! 

Vi har målarböcker med 

massor av olika välkända 

figurer, bland annat dessa 

från populära Top Model. 

BRIOs babyleksaker är gjorda i trä 

och designade i Sverige. Och de är 

inte bara kul att leka med, de pryder 

sin plats på leksakshyllan också.

Playmobil har roat barn sedan 

70-talet, och är fortfarande lika 

poppis. Hos oss hittar du 

brandbilen och många 

andra roliga set.

Detaljrika riddare och prinsessor 

från välkända Schleich sätter fart på 

fantasin hos de lite större barnen.

JULKLAPPAR
FÖR BARN

 I ALLA 
ÅLDRAR
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Skaffa Shoppingkortet! På vår hemsida kan du nu även  

ansöka med hjälp av e-legitimation. Kortet skickas hem till  

dig med post, redo att användas till fyndsmart shopping  

både på Gekås och i resten av världen.

Shoppingkortet.

Spara i förväg 
eller betala i 

efterhand! 
Gå in på www.gekas.se 

och ansök idag.

67.000 kunder 
kan inte ha fel.

Gävle

Karlskrona

Kalmar

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

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

scanna in vår hemsida   
w w w.rasta.se

På alla 24 Rasta-anläggningar

får du 10% rabatt vid köp

i våra restauranger och 

på våra 9 hotell,

vid uppvisande av

Ullaredkortet 
eller 

Shoppingkortet

Nyhet!

Nyhet!

E6   1 HALLANDSÅSEN
E6   2 KUNGSRASTEN 
E6   3 SNAPPARP
E6   4 HÅBY
E6   5 TANUM
E6   6 NORDBY/Svinesund
E45   7 BRÅLANDA
E18   8 GRUMS
E18   9 VÄRMLAND
E20 10 VÅRGÅRDA
Rv4711 FALKÖPING
E20 12 GÖTENE
E20 13 MARIESTAD
E20 14 ARBOGA
Rv40 15 ULRICEHAMN
E4 16 BRUNSTORP
E4 17 ÖDESHÖG
E4 18 MANTORP
E4  19/20 NYKÖPINGSBRO
E4 21 TÖNNEBRO
E4 22 KLEVSHULT
 23 ULLARED
E22 24 KALMAR

Rasta 
Stigs Center

Rasta Ullareds 
100% Beef Burger
dubbel

Rasta Ullared Ullamag September B.indd   1 2014-09-01   12:31

ANNONS ANNONS
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JA K T E N  PÅ G E K Å S 
N YA S T O R S Ä LJA R E

TV-SERIEN ULLARED PÅ KANAL 5  

är en succé, sedd och älskad av väldigt 
många. Det kommande programmet, med 
arbetsnamnet Hela Sveriges Ullared,  ska ge 
en ny dimension av Gekås genom att upp-
muntra uppfinningsrikedom och bjuda in till 
en riktig folkfest.

– Tittarna kommer till våren att få se en 
mängd underbara prylar och engagerade 
människor. De produkter som sticker ut 
kommer vi att följa under seriens gång. 

Dessutom blir det nedslag i varuhuset och vi 
möter flera karaktärer som vi känner sedan 
tidigare, säger Axel Eriksson, programchef 
på Kanal 5.

VINNARPRYLEN SKA SÄLJAS I VARUHUSET  

Stämningen är laddad i mässhallen där in- 
spelningen pågår. Två av varuhusets inköp- 
are Ninni Gustavsson och Daniel Persson 
avgör vilka som går vidare till finalen där 
koncern-vd Boris Lennerhov till sist ska utse 
en vinnare. Första pris? Att få bli en del av 
Gekås sortiment.

– En bred produkt som kan tilltala många är 
vad vi letar efter. Det får gärna vara något helt 
nytt också, säger Ninni.

UNIKT OCH FINURLIGT 

Det är precis vad utställaren Marie Paulson 
presenterar. En pingisboll hängande i en lina 
från taket.

– När du slår på bollen kommer den tillbaka. 
Du behöver inte vänta och får lyckas om och 
om igen. Det är ett bra sätt för barn att leka 
med bollar eller för personer med funktions- 

ALLA KUNDE VARA MED OCH TÄVLA MED SIN UPPFINNING 

NÄR GEKÅS NÄSTA STORSÄLJARE SKULLE UTSES. UNDER AUGUSTI 

MÅNAD SAMLADES INNOVATÖRER FRÅN HELA LANDET FÖR ATT 

DELTA I TÄVLINGEN SOM TILL VÅREN BLIR TV-PROGRAM OCH 

DÄR ENDAST EN VINNARE SKA KORAS.

INNOVATION, DESIGN 
OCH FUNKTIONALITET 

ÄR BETYDELSEFULLA  

FAKTORER NÄR EN NY  

PRODUKT SKA TAS FRAM.  

MEN I ULLARED GÄLLER DET 

DESSUTOM ATT LOCKA ALLA. 

LÅGT PRIS OCH MÅNGA  

POTENTIELLA KÖPARE ÄR  

HELT KLART VIKTIGAST. Vad krävs för att en produkt  
ska lyckas på Gekås?

Marie Paulson från Borås tävlar  
i nya tv-serien med sin  

finurliga pingisboll i lina.

I N S P E L N I N G  P Å G Å R
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Under 3 helger i augusti samlades över 150 innovatörer på Gekås för att tävla 
med sina uppfinningar. Till våren sänds kampen i sex avsnitt på Kanal 5.
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nedsättning att träna koordination och 
kroppsuppfattning. Den passar alla.

Marie har fått positiv respons och känner  
sig nöjd. Det gör också Fred och Johan Baier 
i montern bredvid. De har utvecklat en upp-
hängningsanordning för lock till mikrovågs- 
ugnar och förväntningarna är på topp.  

– Då luckan öppnas åker locket upp och  
 

när man stänger åker det ner. Den här är så 
enkel och bra att den borde locka de flesta.

EN MÖJLIG STORSÄLJARE 

En av dem som också kanske kommer att 
synas i teverutan i vår är Robert Speare. 
Efter en bröllopsresa tog hans internationellt 
patenterade resekudde form. 

– Istället för att huvudet ska falla fram som  
 

det gör när du sover på traditionella resekud-

dar, kan du ”ställa” kudden upp mot axlarna 

och få stöd för huvudet, säger Robert. Han 

ser tv-programmet som ett ypperligt tillfälle 

att få in sin produkt på varuhusets hyllor.

– Jag kan leverera 20 000 stycken kuddar 

imorgon utan problem, och jag vet att den 

säljer, säger han självsäkert.

J A K T E N  P Å
G E K Å S  N Y A  S T O R S Ä L J A R E

Jenny Thorin från Kållered demonstrerar barntallriken  
Jasmine. En produkt som gör att man slipper kladd  
när barnen äter, och som är både förvaring och tallrik.

Robert Speare från Västra Frölunda  
med sin resekudde  
är förväntansfull.

F Ö L J  T Ä V L I N G E N  I  T V

Uttagningarna och inspelningarna 
av den senaste tv-satsningen i Ullared 
pågick under tre helger i augusti.

Varje tävlingsdag lockade 25 del- 
tagare, och totalt medverkade 150  
förväntansfulla uppfinnare.

Programmet med arbetsnamnet  
Hela Sveriges Ullared kommer 
att sändas som sex avsnitt i 
Kanal 5 under våren 2015.

I varje program utses en finalist, 
och i finalen ska vinnaren koras.

Högsta vinsten är att segrarens 
produkt kommer att säljas på Gekås - 
Sveriges största shoppingmecka. 

Vinter i 
Smålandsfjällen

Begreppet Smålandsfjällen använder vi för att beskriva att Isaberg är ett 
riktigt skidberg med nedfarter i flera väderstreck, en vintersportort med 

stugby och camping, naturligt belägen mitt i vildmarken och  
ett snösäkert skidområde med hundraåriga anor. 

Här finns södra Sveriges största skid- 
anläggning med 8 liftar och 10 pister,  

från de barnvänligt gröna till den  
hisnande svarta. 

Mitt i liftsystemet finns hyrshop, liftkort, p-platser och servering.
Vi erbjuder även övernattning på vår 3-stjärniga camping eller 

i någon av våra 72 stugor – perfekt övernattningsalternativ 
och utflyktsmål i kombination med ett besök i Ullared!

www.isaberg.com

Boka skidhyra på WWW.SKIDSHOP.SE

Fullt sortiment och fullserviceshop mitt i backen

 Thursday 
Nights 
50% off 
Halva priset på skid-   hyra och skipass”

Ni hittar oss på WWW.TOPHEAD.SE eller i vår butik i Handelshuset Ullared. 
Kampanjerna gäller så långt lagret räcker eller till 25 December 2014

Julklappstips

NYHET!

NYHET!

Erb
judan

de!

139:-
Ord:269:-

500ml Schampo15%
Prova på rabatt gäller endast 

MATRIX OIL WONDERS
Avdrag i kassan

Äntligen här!
Nashi styling

 Innehåller Arganolja

ANNONS ANNONS
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HÖSTEN ÄR HÄR OCH DET ÄR 

DAGS ATT UPPDATERA GARDE-

ROBEN MED NYA  NYCKELPLAGG. 

ÅRETS FÄRGPALETT ÄR KLASSISKT 

HÖSTLIG MED MYCKET SVART 

OCH OLIKA NYANSER  AV GRÅTT. 

MATCHA MED PLOMMONLILA SOM 

 ACCENTFÄRG OCH MÖT HÖSTEN 

MED ETT LEENDE! 

Höstmode
för  alla former

STÖRRE 

STORLEKAR 

FINNS I 

ANSLUTNING TILL 

PROVRUMMEN

 PÅ DAM-

AVDELNINGEN.

Foto JESPER MOLIN  

Text KATARINA LARSSON 

Hår och make up JING SAMNAKPHRAISAN

Modeller KIM/LIND MODELS  ANETHE/AVENUEMODELLER 
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Snygga prints och djärv mönsterbild syns 
överallt just nu! Satsa på djurmönster i 

gråskala för en enkel och sober look.

GEKÅS ULLA # 4 • 2014   37
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En av årets riktiga trendplagg är utan tvekan den långa koftan. 
Matcha den med ett par leopardmönstrade byxor i svartvitt  

och fixa två trender i en outfit. 

Lekfulla polka dots och smickrande plommonlila passar perfekt 
till både vardag och fest. Väskor i massor av olika stilar finns att 

hitta på varuhusets väskavdelning.
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ANNONS ANNONS
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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
www.handelshusetullared.se

79:-
SUPERBUFFÈ 

��������������������������������

����������

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. 31/12 2014

(Erbjudandet gäller om du 
handlar för minst 200:- i 
butiken.Gäller vid ett tillfälle 
mot uppvisande av denna 
kupong. Gäller tom 31/12 
(2014)

(så länge lagret räcker)

Slips på 
köpet!

Erbj. gäller om man beställer buffé, mot uppvisande av denna kupong och 
kan inte kombineras med andra erbjudanden. Gäller tom. 31/12 2014

OUTLETBUTIKERNA I ULLARED

VI BJUDER PÅ LÄTT DRYCK!

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

www.ullaredlantman.se

Nyhet

Handla nu!

Erbjudanderna gäller så länge lagret räcker och tom 31/12 2014

1010:-
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Valfri Scarf
Halva 

REA-priset

������
������
���������

������
������
���������

������
������
���������

(Erbjudandet gäller för en person och vid e�  � llfälle mot uppvisande (Erbjudandet gäller för en person och vid e�  � llfälle mot uppvisande 
av denna kupong endast på Rabalder outlet i Ullared.)

Underkläder

GLÖM INTE VARANDRA I JULSTÖKET
Julen kanske är mest känd som barnens högtid men det är också viktigt att hitta tid för sina 
partner också. Därför tycker vi på Martinshop att ni ska inrätta en “vuxenjul” och dela ut de 
förbjudna klapparna efter att barnen gått och lagt sig. Därför har vår personal i Ullared tagit 

fram följande julklappstips.

Succén We Vibe 4 
är uppkopplad!
Det kan nog vara 
världens bästa julklapp. 
En We-Vibe 4 som 
kontrolleras med din 
telefon genom en app.

“Ger ökad njutning både för
 honom och henne”

Je Joue Mio Penisring

Sandra: I år är det min kille som får en ring, 
nästa år kanske det är min tur, när allt 

kommer omkring?

“Spelet sätter verkligen 
fart på sexlivet”

Monogamy

RABATTKUPONG

Få en gåva vid köp 
av valfritt belopp.

KLIPP UT OCH TA MED TILL BUTIKEN

NI HITTAR OSS PÅ PLAN 2 I 
HANDELSHUSET(VID GEKÅS) EN TRAPPA UPP!

Handla för valfritt belopp och 
få en gratis gåva mot 
uppvisande av denna kupong!

Erik: Under kallt 
och ruggigt väder

kan ni värma 
varandra med heta 

underkläder.

God Jul!

Ulrica: Med det här spelet kan du har kul in på 
småtimmarna och busa. Garanterat hett och får 

pulsen att rusa.

Vardagar : 10:00 - 19:00
Lördagar : 10:00 - 18:00
Söndagar : 10:00 - 17:00

ÖPPETTIDER

ANNONS ANNONS ANNONS ANNONS
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Julklapparna Julklapparna 
MED LISTIG LOGISTIKMED LISTIG LOGISTIK

C E N T R A L L A G R E T 
L E V E R E R A R

SNART NALKAS JULEN 

OCH INFÖR HÖGSÄSONGEN JOBBAR 

NISSARNA I GEKÅS EGEN TOMTEVERKSTAD SOM ALLRA MEST. 

FRÅN CENTRALLAGRET KOMMER ETT STÄNDIGT FLÖDE AV EXAKT DE VAROR  

SOM BEHÖVER FYLLAS PÅ I HYLLORNA. EN EFFEKTIV OCH SPECIALUTFORMAD  

LOGISTIK ÄR HEMLIGHETEN BAKOM FÖRMÅGAN ATT HANTERA DEN 

STORA MÄNGD VAROR SOM DAGLIGEN LEVERERAS TILL VARUHUSET.  

GEKÅS
– EGEN –
TOMTE
VERKSTAD

Text: Marie Svensson

C E N T R A L L A G R E T 
L E V E R E R A R
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GEKÅS CENTRALLAGER I SIFFROR

På lagret arbetar 45 personer,  
80 vid högsäsong.

Linersystemet för hängande 
kläder är 1,5 mil långt.

200 000 hängande plagg ryms på lagret. 
I en lastbil finns 33 pallplatser.

Varje lastbil kör 12 leveranser dagligen.

GEKÅS
– EGEN –
TOMTE
VERKSTAD

Nattetid är det full aktivitet  
i Gekås egen tomteverkstad.

Då lyser flitens lampa –  
med automatik.

”Ungefär 1000 pall körs  
ut till butiken varje dag. 

Det innebär runt 3000 
olika artiklar. Allt måste 

stämma – och det gör det.”
Niklas Frejd, Logist ikchef

I GÅNGARNA på centrallagret lyser flitens  
lampa dygnet runt. Men det är också det 
enda som lyser. I de nedsläckta 90 meter 
långa gångarna arbetar tio automatiska pall- 
kranar med att förflytta och placera skrym-
mande lagervaror över de 16 meter höga 
hyllsystemen, innan leverans till varuhuset. 

– Här behövs varken ljus eller värme. Den 
här delen av lagret är helt automatiserad, 
robotarna sköter allt, berättar logistikchefen 
Niklas Frejd.

NYTT OCH EFFEKTIVT 

Centrallagret som är beläget två km från 
varuhuset rymmer 45 000 pallplatser. Var 
tionde minut anländer en leverans med varor 
från världens alla hörn till lagret. De senaste 
årens utbyggnad av varuhuset kräver också 
en större lageryta för att få plats med alla 
artiklar. 

– För att nå maximal effektivitet i kombi-
nation med förbättrad arbetsmiljö byggdes 
kranlagret. Det som tidigare sköttes manuellt 
görs nu tre gånger så snabbt med förarlösa 
pallkranar, säger Niklas.

BESTÄLLNING PER AUTOMATIK 

När kassorna på Gekås stängs går en mängd  
ordrar över till lagret. Alla artiklar i varu- 
huset är registrerade på olika zoner vilket 
gör det smidigt att leverera rätt pall med 
rätt innehåll till respektive zon i butiken.

– Tidigare knappades alla beställningar in 
manuellt, men nu sköts det automatiskt via 
mjukvara, specifikt utformad för Gekås. 
Exakt det antal som saknas i hyllan beställs 
utan att något missas, vilket ger en jämn 
belastning både i butiken och på lagret, 
säger Niklas.

BETYDELSEFULL BEMANNING 

Centrallagret har 45 heltidsanställda och 
vid högsäsong ökas bemanningen till unge- 
fär 80 personer. Trots att många av arbets-
uppgifterna på lagret sköts automatiskt är 
personalen en viktig del för att få ett bra flyt. 
Transportgruppen sköter all lastning och 
utkörning av leveranser till varuhuset. 
I övrigt handlar det om traditionellt lager- 
arbete, berättar Niklas.  
De pallar som beställts från lagret plockas 
manuellt, det klarar inte robotarna av. 

Även vid inlastningen tas varorna emot  
av lagerpersonal. Det stora flödet kräver en 
bra rotation.

– Ungefär 20 personer jobbar vid inlastningen 
eller någon av de tre plockstationerna. Det är 
ett tungt arbete, så det är max två timmar på 
varje ställe som gäller, säger Niklas.

GENOMTÄNKT IN I MINSTA DETALJ 

Nattetid, när personalen gått hem för dagen,  
arbetar Gekås egen tomteverkstad för fullt. 
Då förbereds morgondagens leveranser, redo 
att skickas vidare till de manuellt bemannade 
plockstationerna där bara precis det antal 
som behövs plockas ut. Därefter letar sig 
någon av de förarlösa truckarna fram via 
ett internt GPS-system och hämtar en pall 
som kodats med koordinater. 
Pallen hamnar i utlastningen på rätt plats 
i väntan på att skickas med en av de 25 
transporter som dagligen lämnar lagret.  

– Ungefär 1000 pall körs ut till butiken 
varje dag. Det innebär runt 3000 artiklar. 
Allt måste stämma, säger Niklas. 
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JULEN STÅR FÖR DÖRREN OCH DET ÄR DAGS HANDLA KLAPPAR TILL FAMILJ, SLÄKT OCH 

VÄNNER. VI HAR HANDPLOCKAT ETT HELT GÄNG BRA JULKLAPPSTIPS FRÅN VARUHUSETS 

ALLA HÖRN. LÅT DIG INSPIRERAS OCH FYLL 

JULKLAPPSSÄCKEN BÅDE SNABBT 

OCH ENKELT!

Foto TOM BENGTSSON Text KATARINA LARSSON

Hårda klappar   & Mjuka paket
J U L K L A P P S T I P S

FÖR DEN 
RESGLADA!

FÅRSKINN

Hetaste inrednings-

detaljen som pryder sin 

plats i soffan, på golvet 

eller i skrivbordsstolen. 

Skinn av olika slag 

hittar ni på både Baby- 

och Hemtextils- 

avdelningen.

 NÖDLADDARE

Nu kan du ladda mobilen 

även när du är på språng 

och inte har tillgång till 

eluttag. Nödladdaren är 

en given present till alla 

som brukar sitta med 

näsan i sin smartphone 

eller surfplatta.

SKRUVDRAGARE

Allt för hemmafixaren, 

från minsta spik till 

proffsiga verktyg, finns 

att fynda på varu-

husets nedre plan.

HÅRSTYLER

Att locka håret har 

aldrig varit så enkelt 

som med Babyliss curl 

secret! Detta fiffiga sty-

lingverktyg fixar både 

små och stora lockar på 

ett litet kick.

ACTIONKAMERA

Föreviga dina action-

fyllda upplevelser med 

en kamera som pallar 

trycket. Denver ACT-

5001 har fäste för 

både cykel och hjälm, 

och är vattentät ner 

till 60 meters djup.

HÅRBORSTE

Tovigt hår blir ett 

 minne blott med den-

na utrednings borste 

från vår kosmetik-

avdelning. Borsten 

reder ut håret snabbt 

och smärtfritt utan  

att slita.

BADLAKAN

Lägg ett par härliga 

badlakan under granen 

till någon du tycker 

om. Inför jul har vi lad-

dat upp med röda och 

grå toner som matchar 

högtiden.

KNIVSET

Ett färgglatt knivset  

i plexiglasställ blir en 

cool detalj i köket. 

Perfekt present till 

både matlagnings-

intresserade och 

inredningstokiga.

SCHAMPO&BALSAM

Hårvårdsprodukter av sa-

longskvalitet är något man 

inte alltid unnar sig själv, 

men gärna får i present. 

Tigi har dessutom roliga 

namn och snygga förpack-

ningar som extra bonus.

RIDSKOR

Vår hästsports-

avdelning är fylld 

till brädden med bra 

presenter till alla som 

gillar stall- och hästliv. 

Ett par snygga boots 

går hem både i stallet 

och på stan.

RESVÄSKA

Till familjens globetrotter 

köper du så klart en ny 

resväska. På vår väsk-

avdelningar finns en hel 

massa olika modeller att 

välja mellan.
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HÅRDA 
KLAPPAR
& MJUKA

PAKET

V Å R A  B Ä S T A  J U L K L A P P S T I P S !

SKRIDSKOR 
FÖR BÅDE STORA 

OCH SMÅ.

CHOKLAD

Vad ger man till den 

som har allt? Choklad 

 givetvis! Inför julen 

bunkrar vi upp med 

massor av olika choklad-

kartonger och andra 

godsaker.

SÄLLSKAPSSPEL

Att spela sällskapsspel 

är ett givet tidsfördriv 

under julledigheten 

så passa på att upp-

datera  familjens spel-

utbud på julafton. 

HANDVÄSKA

Handväskor kan man 

aldrig få för många av! 

Välj själv om du slår in 

en chockrosa smäll-

karamell eller en stilren 

klassiker.

FLUGA

Flugor och slipsar 

är klassiska presen-

ter  som aldrig går 

ut tiden. På Herr-

avdelningen finns en 

massa olika mönster 

och färger att välja 

mellan.

LAMPA

Ge någon lite extra 

ljus i tillvaron med en 

häftig lampa från vår 

 belysningsavdelning.

FOTFIL

Scholls elektriska fotfil är 

en storsäljare och finns 

på mångas önskelista i 

år. Ni hittar den på vår 

hemel-avdelning.

HUNDKOPPEL

Ett välmatchat koppel 

och halsband gör 

husse och matte glada 

på doppardagen. Och 

vovven gör du enkelt 

glad med någon god-

sak från vår husdjurs-

avdelning.

BRANDSKYDD

Pulversläckare och 

brandfiltar kan rädda liv 

om olyckan skulle vara 

framme. Den stilrena 

 designen gör dessutom 

att man gärna placerar 

dem synliga i hemmet.

EKOLOGISK 

KROPPSVÅRD

Ge bort ett kit med 

ekologiska produkter 

för hud och hår. 

Hos oss finns allt 

från handtvål till deo 

och body lotion från 

eko-märket Urtekram

GRYTA

Färgglad slowcook- 

gryta i gjutjärn som 

passar för alla olika 

hällar.  Tillsammans 

med en bra kok-

bok blir det en 

kanonklapp till den 

 matintresserade.

SKRIDSKOR

Vad är väl en vinter 

utan  skridskoåkning? 

Ta en tur till vår sport- 

och fritidsavdelning 

och införskaffa griller 

för både barn och 

vuxna.
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Tel 0346 - 550 00   falkenbergssparbank.se

Bank & Försäkring

Välkommen till 
Falkenbergs Sparbank i Ullared!

Anita Nilsson, 
privatrådgivare

Sparade pengar på 
banken innebär både 
trygghet och frihet att 
köpa det du vill. 
Att månadsspara är det 
enklaste sättet att spara.  
 
Välkommen på sparakoll!

Spara för en  tryggare vardag!

Grammisvinnare – Årets barnalbum! Årets dansbandssamling! 

Helen Sjöholm • Eva Röse 
Dogge Doggelito • Arne Weise 
Claes Jansson m.fl.

19 klassiker med Christer Sjögren 
Sten & Stanley • Mats Bergmans 
Mona G • Boppers m.fl.

45kr 69,95kr

rabén&sjögren Scranta

NaxosSweden-annons215x139-landscape.indd   1 2014-09-01   13:11:54

R

Handla dina skor i vår webshop . . . snabbt, enkelt och billigt!

SANT
skoboo.se

skoboo.se

ANNONS ANNONS

NIVEA Dry, 
Sveriges mest 

sålda deo**

Nyhet bodylotion i 
duschen. Nu i 400 ml 
fl aska på Gekås.

NIVEA Dusch
500 ml

NIVEA Face Nr 1*

NIVEA Dry, 

Brett urval 
av manliga 
produkter

NIVEA

Störst på kroppsvård***

För mer information besök www.NIVEA.se

*Källa: Nielsen, värde kvinnlig Facecare & Cleansing, DVH totalt, rull. helår v32 2014.** Källa: Nielsen, värdeandelar, 

Deodorant DVH totalt, rull. helår v32 2014 ***Källa: Nielsen, värde, DVH total, Skincare rull. helår v32 2014

ANNONS ANNONS
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stil i vinter
NU ÄR DET HÖG TID ATT 

 INFÖRSKAFFA EN VARM JACKA 

SOM STÅR EMOT  VINTERNS 

KYLA. I  VARUHUSET  FINNS 

MÄNGDER AV OLIKA 

 MODELLER OCH FÄRGER 

FÖR BÅDE DAMER OCH 

HERRAR. VÄLJ OCH 

 VRAKA OCH HITTA DEN 

SOM PASSAR DIG 

 ALLRA BÄST!

Foto TOM BENGTSSON 

Text HELENA PETERSSON

H Å L L  V Ä R M E N  M E D

TUFF JACKA I KORT MODELL.

FUNKTIONELL OCH ENKEL I SOFISTIKERAD FÄRG.

KLASSISK DUFFELKNÄPPNING FÖR DRESSAD LOOK.

SATSA PÅ EN HÄRLIG FÄRG I VINTER!

SPORTIG OCH FÄRGSTARK

MED SMARTA FUNKTIONER.

STILIG TÄCKJACKA 

I KORTARE MODELL.

ETT PIFFIGT BÄLTE I 

MIDJAN SÄTTER STILEN.

RIKTIGT VÄRMANDE JACKA MED 

HÄRLIG PÄLSKANT PÅ LUVAN. LÅNG MODELL SOM 

VÄRMER GOTT OM BAKEN.

HITTA EN JACKA SOM PASSAR JUST DIG! 
OAVSETT OM DU ÄR UTE EFTER EN KLASSISK 
KAPPA ELLER ROCK, ELLER OM DU BEHÖVER 

EN FUNKTIONELL JACKA SOM KLARAR EN DAG I 
PULKABACKEN, SÅ HITTAR DU DET HOS OSS.

HERR DAM

ENKEL MODELL SOM PASSAR ALLA ÅLDRAR.
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LENA MOLANDER, Varberg

Varför står på din shoppinglista för dagen?
Jag har siktet inställt på att köpa jeans och 

ett regnställ. Dessutom handlar jag alltid  

glutenfritt bröd här på Gekås.  

Och så tänker jag passa på att besöka både 

Restaurangen och Kaffebaren. Personalen  

är toppenbra, hjälper gärna till och är så 

trevliga. En stor eloge till dem.

SOLVEIG TOFT, Båstad:

Vad är ni på jakt efter idag? 
I första hand åker jag hit för att handla mat. 

Jag köper gärna färskvaror på livsmedels-

avdelningen. Jag passar också på att köpa 

rengöringsartiklar och går gärna en sväng  

för att titta på trädgårdssaker. 

Idag är jag här med några väninnor och  

vi tänker äta middag innan så vi orkar gå  

här länge, pigga och glada!

PONTUS LÖFQVIST, Visby:

Varför besöker du Gekås i dag?
Min flickvän fyller år och ville gärna åka  

hit och shoppa. Vi tycker det är kul att  

handla i varuhuset och det brukar bli ett  

par Gekåsbesök om året. Vi kom precis,  

men jag har redan hittat kalsonger, jeans  

och parfym så det bådar gott.

                                EN KORT PRATSTUND MED                 NÅGRA AV VÅRA BESÖKARE

SVERKER KARLSSON, Finnerödja:

Hur har du förberett dig för dagens besök? 
– Jag har, precis som alltid när jag ska hit, 

gjort en inköplista som jag betar av.  

Men jag gillar också att strosa runt och  

plocka varor efter hand. 

Ett bra pris gör att jag slår till på direkten.  

Idag hade jag tänkt köpa byxor, men det  

blev en skjorta och strumpor istället.

KRISTINE SOLLI, Ålgård, Norge:

Vad har du för shoppingstrategi?
Vi – jag, min syster och vår mamma, parke-

rar en vagn, fyller våra shoppingkorgar och 

tömmer varorna i vagnen efter hand. Det är 

ett mycket smidigt system och idag har jag 

hittat saker både till hunden och mig själv.

STAFFAN LINDQVIST och SYSTERSONEN 

SEBASTIAN, Örnsköldsvik:

Vad är det bästa med Gekås?
Det är första gången jag är här och ser  

verkligen fram emot att uppleva Ullared.  

Det är så stort, så mycket folk och fullt av  

så mycket spännande att handla. Såpbubblor 

och en skateboard ligger i vår kundvagn – än 

så länge. ”...vi tänker äta middag  
innan så vi orkar gå här  
länge,  pigga och glada!”

SALLADSBAREN
I SALLADSBAREN, MITT I VARUHUSET, VÄLJER DU MELLAN ÖVER TRETTIO  

SORTERS FRÄSCHA GRÖNSAKER OCH TILLBEHÖR FÖR ATT MIXA DIN EGEN SALLAD. 

I SALLADSBAREN SERVERAR VI OCKSÅ FRUKOSTBUFFÉ OCH ENKLARE FIKA.

F R U K O S T ,  S A L L A D S B U F F É  O C H  F I K A

ÄT DIN 
FRUKOST 

HÄR!
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ANNONS ANNONSANNONS 
ANNONS

TAGGA DINA GEKÅS-BILDER MED #ULLATIDNINGEN PÅ INSTAGRAM 

SÅ KANSKE DITT FOTO PUBLICERAS HÄR I ULLA. SOM TACK FÖR ATT DU DELAR 

MED DIG AV DITT BESÖK PÅ GEKÅS, PREMIERAR VI VÅR FAVORITBILD MED TVÅ

FINA BÖCKER. DENNA GÅNGEN ÄR DET FLIPPIN’ BURGERS AV JON WIDEGREN 

SAMT MYLLYMÄKI SÅSER AV TOMMY MYLLYMÄKI.

@nathaliedahl

HÄNG MED ULLA I DEN DIGITALA VÄRLDEN

FÖLJ OSS PÅ INSTAGRAM: GEKASULLARED_OFFICIELL

@hv74@duff2323 @idabergk

@majahilma @jessicakindbom83@kattissmurf @jeanettsolaas

@ugglor_i_mossen

VINNA
RE

Grattis, din bild är 

Ullas favorit! Vi hör av 

oss till dig för adress-

uppgifter!

Nu även i Ullared!

Varbergsvägen 25 • Tel: 0346-819 90

Öppet: mån-fre 11-18, lörd 11-14
www.racerbackullared.se 

I Ullared finner du en stor del av Racerback.se´s
utbud, till helt rätt priser! Vi har ett stort utbud av
ammunition från Norma, Gyttorp & Sako, också det
till helt rätt priser!

SJÄLVKLART kan du
även här köpa Peltor
Sport Tac aktiva 
hörselskydd till 
Sveriges bästa pris!

990 kr 

rcbullared_ulla_92x120:rcbullared_92x120��2014-09-03��16:19��Sida�1
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K R Y S S A  O C H  V I N N Kryssat

Lös korsordet och låt oss veta vilken mening du kom fram  
till i de gula fälten. Kanske blir du en av tre lyckliga vinnare
som får Flippin’ Burgers av Jon Widegren samt 
Myllymäki Såser av Tommy Myllymäki 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 4/14. Ditt svar behöver vi senast 1 december 2014. Lycka till!

GEKÅS ULLA # 4 • 2014   59
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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 hela 2014. Fler erbjudanden hittar du på vår hemsida glasogonfabriken.se

BUTIKEN FINNS UTANFÖR GEKÅS VID P-HUSET

Ullared Centrum
Göteborg Hisingen | glasogonfabriken.se

OPTIKER

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!

PRISEXEMPEL 
Alltid inklusive båge, synundersökning och fodral 

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

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

FRI-FORMS-PROGRESSIVA,  ............ komplett från 1 995:-

Alla glasögon kan fås med antireflexbehandling!

Boka tid! Scanna koden eller besök glasogonfabriken.se

AKTUELLA ERBJUDANDEN
EGET RECEPT – 300 KR I RABATT *

Ta med eget recept och få upp till 300 kr på nya glasögon
* Receptet bör vara max ett år gammalt och får inte vara utfärdat av oss.

ANDRA PARET HALVA PRISET – 50% PÅ BILLIGASTE PARET
Välj fritt ur vårt sortiment.

* Erbjudandet kan inte kombineras med andra rabatter eller erbjudanden.

Sveriges snabbaste

optiker
VI LEVERERAR GLASÖGON PÅ 1 TIMME I ULLARED!

Gör synundersökning när du kommer, ta med dig glasögonen när du går.

NY MASKINPARK
Vi levererar även 

antireflexbehandlade 
glasögon på två timmar!

�

Leverans samma dag
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I Salladsbaren, mitt i varuhuset, väljer 
du mellan över trettio sorters fräscha 
grönsaker och tillbehör för att mixa din 
egen favoritsallad. Är du sugen på frukost 
serveras även denna i Salladsbaren, precis 
som enklare fika.

I restaurangen på Plan 3 erbjuder vi alltid 
flera varianter av både varma och kalla rätter  
och dryck ingår alltid. Sallad, smör, bröd, 
kaffe och dessert köper du till bra priser 
om du är sugen. Givetvis har vi vegetariska 
samt laktos- och glutenfria alternativ.

På Plan 3 i varuhuset hittar du Kaffebaren 
med Lugn & Ro. Här kan du äta en lättare 
lunch, ta en fika eller bara koppla av. Kaf-
febaren erbjuder även laktos- och glutenfria 
alternativ för dig som föredrar det. I Lugn 
& Ro kan du läsa tidningar, låna en dator, 
ladda din telefon eller bara koppla av.

 

I Sportbaren på Plan 1 i varuhuset  
serveras härlig fingerfood, såsom pizza, 
panini, focaccia, chips med dip och ölkorv.  
Avnjut alltsammans med öl, vin eller cider. 
Självklart serverar vi också juice, läsk och 
riktigt gott kaffe.

På Harrys i Ullared kan du äta och dricka 
gott efter din shoppingtur. Är du ute efter 
underhållning erbjuds också sådan i olika 
former. Surfa in på www.harrys.se/ullared 
för fullständig meny och aktuella aktiviteter.

När du vill förlänga ditt besök i Ullared erbjuder Gekåsbyn  
Ullared en rad fyndsmarta boendealternativ. Vår fyrstjärniga 
camping anläggning är öppen året runt och tillhandahåller 550 
platser för husvagn, husbil och tält. 350 av dessa har tillgång  
till el. Stugbyn har omkring 900 bäddar i olika stugmodeller.  

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

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

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

ÄTA GOTT

BO BRA

SMAKFULLA RESTAURANGALTERNATIV FÖR DIG MED KURRANDE MAGE

KÄNN DIG SOM HEMMA HOS OSS PÅ GEKÅS

Kaffebaren Lugn & Ro

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 stängd.  
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  
spännande information. Läs om Gekås 
historia, boka boende och få senaste nytt 
ifrån varuhuset. www.gekas.se

BLOGG
För dagliga fyndtips, prodyktnyheter 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

MUSASJÖN

SÖNNERÄNGS
SJÖN

FRÅN FALKENBERG

FRÅN VÄRNAMO

FRÅN VARBERG

FRÅN BORÅS

MOTELLET
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INCHECKNING 
GEKÅSBYN

PSST! 
Varuhuskarta finns  

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

som broschyr vid entrén 
till Gekås. Här ser du hur det  

ser ut i Ullared, och  
var allt finns.
Nära och bra!

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.
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www.apelviken.se
0340-641300 
info@apelviken.se  

30 minuter från Ullared
Lägenhetshotell från 

325 kr /person

Apelviken ligger bara 30 minuter 
från Ullared, precis vid havet  
och på promenadavstånd från 
      Varbergs stadskärna. 

       Prisexemplet ovan avser 4  
       personer i Lägenhetshotell, 
         2 våningar, 2 sovrum,
          bäddat, med frukostbuffé     
           och slutstäd. 

              mer info på hemsidan
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Bonus på allt du handlar 

Tävlingar och erbjudanden på Gekås Ullared 

Fri prenumeration på tidningen Ulla  

Ränta på insatta pengar 

Reseförsäkring 

För mer information och fullständiga villkor, gå in på 

www.gekas.se/shoppingkortet, eller kontakta Gekås kundtjänst.

*Skickas hem till dig när kortansökan beviljats.

Shoppingkortet.
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SHOPPINGKORTET 

– kortet med många förmåner:

Shoppin
gkortet
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Shoppingkortet

1234 5678 9012 3456

Emilia Emilsson
09-10Shoppingkortet.

1234 5678 9012 3456

Emilia Emilsson
09-10

0000

VALID

THRU

MONTH / YEAR

Shoppa nu 
- betala om 
120 dagar 200 kr 

i bonus* 
när du tecknar 
Shoppingkortet

Erbjudande 
året ut!


