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Kändistätt 
på Gekås 

när Magdalena Graaf 
bjöd in till bloggträff

EN TIDNING FRÅN GEKÅS ULLARED

ULLA
N U M M E R 

-TVÅ-
2014

HÖGTRYCK  
I ULLARED
SOMMARAKTIVITETERNA SOM 
HÖJER TEMPEN PÅ DITT BESÖK 

SUCCÉ FÖR NYA
SALLADSBAREN
ETT GRÖNT TILLSKOTT I VARUHUSET

HETAST PÅ 
GRILLEN

MATNYTTIGA TILLBEHÖR 
FÖR SMAK OCH FINESS 

REDO FÖR TAKEOFF? 
ULLAREDSPLANET 
FÅR LUFT UNDER 
VINGARNA!

STJÄRNGLANS I SOMMAR
VI SPELAR IN ULLARED SÄSONG 6   

– ÄR DU VÅR NYA TV-STJÄRNA?
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VA R U H U S E T  S TÅ R  R E D O  F Ö R
SOMMARENS HÖGTRYCK

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: Helena Bäckhed, Sofia Eriksson, 
Marie Svensson, Maria Strömberg
BILD: Jonny Lindh, Carina Gran, 
Kristin Lagerqvist, Maria Strömberg 
Hidvi Group

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

SOMMAREN ÄR ÄNTLIGEN HÄR och hela 

Ullared står för alla förväntansfulla besökare. 

Det är något särskilt trevligt med just denna 

perioden här i Ullared, med full aktivitet från 

morgon till kväll och mängder av övernattande 

gäster på Hotellet och i den allt större Gekåsbyn. 

Dessutom är varuhuset till bredden fullt med  

utökade sortiment inom allt från Barn  

& babyavdelningarna, till Sport & Fritid 

och Livsmedel. Allt för att du ska hitta 

ännu fler fynd!

FOKUS PÅ FAMILJEN 

Vi satsar stort på att Ullared som destina-

tion skall bli bättre för hela familjen. Vårt 

utbud av matserveringar har därför blivit 

större, och finns på fler platser i varuhuset. 

Trevliga miljöer att sitta och äta i är förstås 

viktigt, och ännu viktigare är att prissättningen 

förstärker känslan av att vara i Ullared. 

Allra senaste nyheten på restaurangfronten är Salladsbaren 

på entréplan, mitt i varuhuset. Fler platser att hämta energi på 

kan också behövas. Därför finns nu en helt ny oas, Lugn & Ro, 

på Plan 3 där du kan koppla av med en tidning, bok eller dator 

tillsammans med svalkande dryck och tilltugg.

BOKA ÅRETS SHOPPINGRESA IDAG

I detta nummer av Ulla hittar du en rad andra 

tips på trivsamma aktiviteter som kan förgylla 

din shoppingutflykt till Ullared. Du kan bland 

mycket annat också läsa ett reportage om nya 

charterflyget, Ullaredsplanet, som får luft under 

vingarna senare i år.  

En riktig toppenresa för dig som vill kombinera 

en häftig upplevelse med osedvanligt bra affärer. 

Ullaredplanet premiärlyfter först i november, 

men boka biljett kan du göra redan idag!

VARMT VÄLKOMMEN TILL ETT BUBBLANDE ULLARED!
BORIS LENNERHOV, VD

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
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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

”Det är något 
särskilt trevligt 
med just denna 

perioden här 
i Ullared, med 
full aktivitet 
från morgon 
till kväll..!”

10 Upplev Ullared 
 Aktiviteterna som höjer tempen på ditt besök

12 Kändistätt på bloggträff 
 När Magdalena Graaf arrangerade shoppinghelg

30 Fristad för fyrbenta vänner  
 Ullareds Hunddagis tar hand om din vovve

34 Klä dig i klänning! 
 Sommarens nyckelplagg för stor och liten

42 Helfräscht i nya Salladsbaren 
 Ett grönt alternativ i varuhuset

45 Boka årets shoppingresa! 
 Ta Ullaredsflyget från norr till Gekås

46 Mer glöd i sommar 
 Allt du behöver för en smakfull grillfest
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DU SOM HELLRE JAGAR VILT än  

shoppingfynd är välkommen till Ullared  

Game Fair 6-7 juni. Då samlas utställare  

inom jakt, fiske, fritid och skog utanför  

Gekås för att bjuda dig på kunskap, 

 inspiration och underhållning av olika slag.  

Entrén till mässområdet är alldeles gratis.

G OL F R A BAT T FÖR 
KORTINNH AVA R E
På Ullared Flädje golfklubb får du som har 

Shoppingkortet eller Ullaredkortet hela 25% 

rabatt på greenfeeavgiften när du vill ut på en 

runda. Samma generösa rabatt gäller också 

för alla som bokar boende hos oss i Gekåsbyn. 

Rabatten gäller från maj 2014 och hela året ut.  

Det ska löna sig att shoppa på Gekås! 

KORTARE KÖER  
MED KORTKASSOR 
För att korta köerna i varuhuset inför vi nu ett 

antal kontantfria kassor. Dessa är uppmärka 

med “kortkassa” och tar alltså inte emot  

några pengar i fysisk form. 

Naturligtvis kan du betala 

med kort i samtliga 69  

kassor på Gekås – precis 

som 90% av alla våra  

kunder gör idag.

SMÅTT OCH GOTT FRÅN VARUHUSETS VÄRLD

DANSFEST  
I ULLARED 

Den 27-28 juni bjuder Ullared  

upp till dans när några av Sveriges  

populäraste dansband gästar  

Hedevi idrottsplats. För mer  

information och biljettbokning:  

www.enkvallijuni.se

MILJONER KRONOR 
DET ÄR DET SAMMANLAGDA VÄRDET AV ALLA VAROR  

PÅ GEKÅS. UNDER HÖGSÄSONG HINNER VARUHUSET 

TÖMMAS PÅ VAROR INTE MINDRE ÄN TRE GÅNGER –  

PÅ EN VECKA! DESSA OTROLIGA SIFFROR TACKAR VI 

ÖDMJUKAST VÅRA SHOPPINGGLADA KUNDER FÖR.

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

Från Varberg är Ullared bara 
30 minuter bort 

Havet är alldeles intill
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V I L T M Ä S S A
Te s t a  U l l a r e d s b u s s e n
Mellan den 29 juni och den 10 augusti kan du som vill ha  

det bästa av semesterns två världar – shopping och bad –  

få skjuts med nya Ullaredsbussen till strand eller varuhus.  

Bussen rullar tur och retur mellan Ullared  

och Falkenberg fem gånger per dag och  

stannar vid sex hållplatser på vägen.  

Du hittar all information på www.gekas.se.

S T J Ä R N S T A T U S  
STRIX OCH KANAL 5 SÖKER 

FÄRGSTARKA PERSONLIGHETER 
TILL SOMMARENS INSPELNINGAR 

AV TV-SUCCÉN ULLARED. 

BLÄDDRA FRAM TILL SIDAN  
51 OCH LÄS OM HUR DU HAR 
CHANSEN ATT BLI ULLAREDS 

NYA STJÄRNA!

Välkommen till Påarps Gård

• Bo i naturskön miljö
• Gårdshotell & camping
• Ca 30 min från Ullared
• Restaurang & café 
• 2 badplatser, fotbollsgolf, fiske, kanoter m.m.

www.paarpsgard.se
0325-53011

V Ä L K O M M E N  P Å

ANNONS ANNONS
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GÖR EN UTFLYKT OCH UPPLEV 
SVENSK TEXTILTILLVERKNING

väverivisning, museum, butik, café, fynda II-sortering & designprover
Endast 30 min från Ullared

 

Ekelund, Linneväveriet i Horred AB - Tel: 0320-80001
Öppetider: jan-april: vard. 10-16, maj-dec: vard. 10-18, lör. 10-14

www.ekelundhuset.se

Diskduk värde 69:-
Klipp ut & ta med, så får du en diskduknär du handlar i vår butikgäller hela säsongen 2014

Ekelund 215x138.indd   1 2014-04-14   16:23:41

Hej Boris! 

Förra sommaren när jag var hos 

er fick jag åka runt i 45 minuter och leta 

parkeringsplats. Till slut hittade jag en som 

inte låg allt för långt bort. Varför bygger ni 

inte ut parkeringen, det behövs ju fler  

platser? I övrigt har jag inte mycket att 

klaga på, upplever Gekås som både bra  

och prisvärt. 

/Hälsningar Kenneth Ekblom 

Hej Kenneth,

Trots att vi i omgångar har byggt ut parke-

ringen så blir den helt full några dagar om 

året. Då finns det extraparkeringar någon 

kilometer från varuhuset där vi har buss 

som tar kunderna till varuhuset och till-

baka. Det är förstås en provisorisk lösning 

men ändå mycket bättre än att inte kunna 

parkera alls. Vi projekterar för nya platser 

vid varuhuset och blir förhoppningsvis 

färdiga med det under 2015.  

Vänliga hälsningar / Boris

Hej Boris!  

Jag gillar verkligen Ullared och 

brukar åka till varuhuset både vår och höst. 

Till familjetraditionen hör då att vi gör våra 

egna smörgåsar och tar med. Tidigare har 

vi ätit vår medhavda mat i Röda fiket, men 

vart är det tänkt att man ska avnjuta mat-

säcken nu när den cafédelen tagits bort? 

/Vänlig hälsning Marianne

Hej Marianne,

Vår tanke är förstås att erbjuda ett varierat 

och prisvärt utbud i våra restauranger så att 

det finns något för alla att äta på plats.  

Om det ändå är så att man vill avnjuta en 

medhavd matsäck så finns det bord och 

stolar på 3:e plan, i anslutning till Kaffe- 

baren och Restaurangen, att slå sig ner vid. 

Bästa hälsningar / Boris 

Hej! 

Först vill jag tacka för en jättebra 

butik. Kommer till dig och handlar flera 

gånger om året och blir alltid så glad över 

allt jag hittar. Men jag har en liten undran 

om er camping. Jag har försökt boka stuga 

ett par gånger men då vart det fullt. Har 

även fått stuga men då har badtunnorna 

vart fullbokade. Fler stugor och fler tunnor 

hade vart bra, är det något som är på gång?  

Tack för mig! 

/Maria från Kalmar 

Hej Maria, 

Under helger, lovveckor och sommarsäsong 

är beläggningen extremt hög på boende 

och aktiviteter. Vi har succesivt byggt ut 

och byggt ut men mäktar ändå inte riktigt 

med efterfrågan i de extremaste topparna. 

Just nu projekterar vi 50 nya stugor som 

skall vara färdiga sommaren 2015 och det 

skall också bli några fler badtunnor. Det 

bästa tips jag kan ge dig tills dess är att 

vara ute i riktigt god tid med bokningen!

Bästa hälsningar / Boris 

Hej!

Efter många besök i varuhuset har 

jag sett dom flesta män sitta utanför eller 

hänga på en shoppingvagn medan damerna 

springer och shoppar. Varför inte ge  

männen va dom vill ha också medan vi roar 

oss i butiken? Jag tror att en biltvätt hade 

blivit en succé!! Kanske tom en riktigt bra 

rekond på bilen i väntan…

/Mvh Mycket nöjd och trogen kund 

Theresa Persson-Hentilä 

Hej Theresa!

Tack för ditt förslag. Det där med biltvätt 

har faktiskt funnits med i vår planering 

ett tag men ännu inte blivit förverkligat. 

Det är helt enkelt en mängd andra projekt 

som prioriterats lite högre; större varuhus, 

fler parkeringar, mer boenden, ytterligare 

restaurangalternativ, större lager och en 

mängd andra saker. ”Gör det själv”-hallar, 

bilverkstad, däckförsäljning och till och 

med bilprovning är den typ av service vi 

hoppas kunna erbjuda våra kunder senast 

2016. 

Vänliga 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 # 2 • 2014

?

ANNONS ANNONS

Vår tanke är förstås  
att erbjuda ett varierat 

och prisvärt utbud i våra 
restauranger så att det 
finns något för alla att  

äta på plats.
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PRODUKTER  SOM V I  KÄNNER  L I TE  EXTRA  FÖR  JUST  NU

Baddräkt i sofistikerade jordfärger eller en färgsprakande bikini   

- sommarens trendigaste badmode hittar du i Ullared.

K L Ä D D  F Ö R  B E A C H E N

Inred med industri-chica glödlampor både inomhus 

och utomhus. Slingan finns även med kulörta lampor  

som passar perfekt i barnrummet eller på verandan.

Mysbelysning

Under sommaren lanserar Gekås en kollektion som  

hyllar våra TV-kända kollegor Morgan och Ola-Conny .
I serien hittar du bland annat ett kit med solskydds-

krämer, örngott med ny design och en klassisk korlek.

–  L I M I T E D  E D I T I O N

MORGAN OCH OLA-CONNY

Med gåstavarna BungyPumps fjädrande 

motstånd får du ut ännu mer av din 

vardagsträning. Du hittar dem på vår 

Sport- och Fritidsavdelning.

MO T ION E R A M E R A !

Gratis synundersökning

25% rabatt på alla 

glasögon, solglasögon & linser

Gratis rengöringskit 

Värde 59kr

för glasögon

Erbjudandet gäller t.o.m. 31/8-2014. 1 kupong/person. Vi postar glasögonen hem till dig med fakturan! 

Hjärtligt välkommen till vår butik i Ullared.
 Boka tid redan idag, telefon: 020 23 20 20

ANNONS ANNONS
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ÄV E N T Y R S G O L F
I Ullared kan du utmana dig själv eller en vän i äventyrsgolf. 

Ta dig förbi vattenfall och bunkrar för att nå hela vägen fram 

till banans tolfte och sista hål. Äventyrsgolfen hittar du på 

campingen och det är i Campingbutiken du betalar 40 kr för 

vuxen och 30 kr för barn upp till 12 år. Lycka till!

RENSA GARDEROBEN

Stuva in alla skor, kläder och textilier du 

inte längre vill ha eller behöver i bilen,  

bussen eller husvagnen. Lämna dem anting-

en på Textilreturens bemannade station  

ca 1,5 km från Gekås, eller i de väl synliga 

insamlingsboxarna på Gekåsområdet.  

Human Bridge tar med glädje hand om 

det du återvinner. Behöver du shoppa nytt 

vet du vart du beger dig!

T E S TA  F I S K E LY C K A N 
Högvadsån strömmar alldeles bredvid Gekåsbyns camping och har en  

helt självreproducerande laxstam. Chansen är också stor att få öring,  

gädda, ål eller abborre på kroken. Till och med sista september kan  

du som vill pröva fiskelyckan köpa fiskekort i Campingbutiken i Gekåsbyn. 

Allt annat du behöver för din fisketur finns naturligtvis i varuhuset!

Restaurang Harrys arrangerar roliga aktiviteter  

under sommaren. Följ vad som händer i  

evenemangskalendern på www.harrys.se/ullared  

för att vara först med det senaste.

Börja dagen med ett morgondopp  

eller avsluta en lyckad shoppingdag  

med ett svalkande hopp i Musasjön.  

Bara ett stenkast från Gekåsbyn  

hittar du en strand med fin havssand,  

badbrygga, badflotte, rutschkana 

och enastående natur. 

Men du – simma lugnt. 

S K A T T J A K T  M E D  G P S
När du vill göra fler fynd än dem i varuhuset 

kan du bege dig på skattjakt med din telefon. 

Geocaching är superpopulärt och självklart 

finns det flera olika cachar gömda i och om-

kring Ullared. På www.geocaching.com letar 

du rätt på koordinaterna som (förhoppningsvis) 

leder dig till målet; en skatt som ska ligga kvar 

till nästa cachare.

Mitt i Gekåsbyn står sju vedeldade vedtunnor med  

38-gradigt vatten, två kalla badtunnor samt två bastur och  

väntar på dig som vill koppla av efter en lång dags shopping.  

Varje tunna rymmer 8 personer och du som hyr har tillgång till 

SPA-avdelningen under två timmar. Du betalar 600 kr för att 

hyra en badtunna och 800 kr för att också ha tillgång till bastu. 

Bokning sker via Gekåsbyn på 0346-375 01.

Het Avkoppling

C Y K E LT U R  I  U L L A R E D
Att cykla är ett alldeles ypperligt sätt för såväl 

vuxna som barn att se och uppleva nya platser. 

I Campingbutiken finns hojar att hyra för dig 

som vill lära känna Ullared från sadeln.  

Hjälmen på!

EN ULLAREDSSOMMAR ÄR MYCKET MER ÄN BARA SHOPPING.  

VI LISTAR NÅGRA AV DE MÅNGA AKTIVITETER DU KAN TESTA PÅ 

UNDER STEKANDE SOL ELLER I UPPFRISKANDE SOMMARREGN.

SPRING I BENEN
För småfolk med spring i  

benen finns det två lekplatser  

på området. Strax bakom entrén 

till Gekås samt mitt i campingens 

stugby hittar ni strålande 

möjligheter att gräva, gunga 

och klättra!

HÄNG PÅ HARRYS!

VINKA VIRTUELLT 

I vår gulmarkerade vinkruta strax utanför 

entrén till Gekås, kan du som är på plats 

i Ullared hälsa hem till nära och kära. 

En webbkamera håller koll på rutan och 

sänder live på www.gekas.se. Hej!

HEJHEJ!

 Ett hett tips! Det är många som vill njuta av våra badtunnor,  

SÅ B OK A I  G OD  T I D  F ÖR E  D I T T B E S ÖK !

SIMMA LUGNT
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*Nyfiken på hur mycket pengar Bloggresan lyckades samla in? Jovars. Hela 37 500 kr skänktes till Filippinerna! 

E T T  S O C I A LT  E V E N T

#MONAOCHMAGGANGOESULLARED 

B L O G G R E SA N  S OM  
B L E V S UC C É

NÄR DE TVÅ specialstrajpade  

bussarna lämnar Stockholm en tidig 

lördag i februari, rullar ett osedvanligt  

uppkopplat gäng mot Ullared. Mona Lund-

gren från den populära bloggen Monas  

Universum är reseledare i ena bussen, 

Magdalena Graaf, programledare med egen 

blogg, i den andra. 

Med sig har de 

bloggläsare, fans och  

vänner som lockats 

med av deras entusi-

asm. Gensvaret var enormt.

– Ett av målen med resan var att få med  

så många som möjligt som aldrig någonsin 

tänkt åka till Ullared, berättar Mona.

MINUTIÖS PLANERING

Fyndshopping är i fokus för resan, men är 

långt ifrån det enda som händer. Mona och 

Maggan har ägnat veckor åt att planera  

programmet, hitta på upptåg och ragga 

lotterivinster och goodiebags till deltagarna.

 – Lottringarna tog slut på vägen ned, alla 

hann inte ens köpa! Men som tur var visste  

vi att det fanns fler att få tag i på Gekås, 

säger Mona nöjt, som passar på att förena 

nytta med nöje. Alla pengarna från lottför-

säljningen skänks nämligen till bygget av en 

läkarstation på Filippinerna.* 

Strax efter 13, när det stora bloggänget  

äntrar varuhuset, blir det en annan slags 

lördagsstämning på 

Gekås. Förmodligen 

hörs högre skratt och 

lite mer Stockholms- 

dialekt än vanligt  

i gångarna, och fler kvinnor än normalt 

gästar Sportbaren. Här går startskottet för 

ett välorganiserad varuhus-quiz i vilket alla 

som vill delta – och det är många – ska hitta 

prisuppgifter och detaljer på olika avdel- 

ningar, på tid. 

 

AKTIVITETER FRÅN MORGON TILL KVÄLL

Mona och Maggan hinner inte med mycket 

till shopping själva. En sjungande potta, 

jeansmönstrade skidbyxor och Lego till  

barnen är tre av fynden som följer med  

Magdalena ut när klockan slår 18 och  

varuhuset stänger för dagen. Men blogg- 

äventyret är långt ifrån slut. På Hotellet, 

där alla deltagare bor, övergår shoppingen 

i förberedelse inför middagen på Harrys. 

Tjejerna som huserar i rum 408; Veronica, 

Susann, Kristina och Pernilla, är alla trogna 

Mona och Maggan-följare.

– De är så himla roliga, ärliga och med 

glimten i ögat. Inte så glamourösa och 

ytliga som många säkert tror, säger de.

DIGITAL DOKUMENTERING

Den shoppingglada kvartetten har längtat  

sig tokiga efter den här resan och ser fram 

emot en social kväll på Harrys, kanske en sen 

och festlig natt och så nya tag med shopping  

nästa morgon innan bussarna åter styr 

mot huvudstaden. Och så eftersnacket på 

bloggarna förstås. För efter resan fortsatte 

rapportering, fyndbilder och diskussioner på 

Monas och Maggans bloggar, på Facebook, 

Instagram och andra sociala medier.  

Och alla fyra är helt överens om att det här 

ska göras om. Snarast.

NÄR BLOGGKÄNDISARNA MAGDALENA GRAAF OCH MONA LUNDGREN ORDNADE 

BUSSRESA FRÅN STOCKHOLM TILL GEKÅS SÅLDE PLATSERNA SLUT PÅ ÅTTA MINUTER. 

173 PERSONER DELTOG I ETT SOCIALT EVENT SOM INTE BARA HANDLADE OM SHOPPING  

UTAN OCKSÅ VÄLGÖRENHET, VÄNSKAP OCH VÄLDIGT MYCKET SKRATT.

Ett av arrangörernas mål med resan var att få med sig så många deltagare som möjligt som inte varit på 
Ullared tidigare – eller ens tänkt åka hit. ”Efter vårt fartfyllda bloggevent i varuhuset är de Gekås-frälsta!”

På Bloggresan fanns tid för såväl shopping som umgänge.Boris Lennerhov hälsade 173 förväntansfulla deltagare varmt välkomna!

”Förmodligen hörs  
högre skratt och lite mer 

Stockholmsdialekt än 
vanligt i gångarna..!”

Under #monaochmaggangoesullared kan du se bilder och filmer från resan på Instagram. Kolla även in deras bloggar: www.monasuniversum.se www.magdalenagraaf.se

Magdalena Graaf hade fullt sjå med att agera 
reseledare men hann med shopping ändå!
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Om du har funderingar eller planer 

på att ta med dig medarbetarna på 

en kick-off inför hösten så finns lösningen 

hos oss i Ullared. På nybyggda Hotellet 

– vårt eget shoppinghotell beläget bara 

250 meter från varuhuset – erbjuder vi 

skräddarsydda lösningar för upp till 40 

konfererande gäster. 

Sara Ståhle, vd för Gekåsbyn, är den 

som ansvarar för hotellet. Hon är särskilt 

nöjd med den stora spridning av konferens-

gäster som hittills lockats av möjligheterna 

på Hotellet. 

– Det är bara drygt ett år sedan vi slog  

upp portarna till Hotellet och vi har haft 

fullt upp sedan dess. Precis som Ullared  

i stort, så har våra nya konferensmöjlig-

heter lyckats få en härlig blandning av 

människor och företag, berättar hon.  

Majoriteten av kick-offande företag hör 

hemma i närområdet, men även stock- 

holmarna har förstått att en konferensresa 

till Ullared ger deltagarna en upplevelse 

utöver det vanliga.

UNDERHÅLLNING MED VARIATION

Kombinationen många valmöjligheter till 

bra pris är en stor del av framgången, tror 

Sara Ståhle. Hon berättar att många 

som bokar vill ha en föreläsning om 

framgångssagan Gekås Ullared. 

Musikquiz, ölprovning, bad i vedeldade 

tunnor och äventyrsgolf är andra exempel 

på populära och uppskattade aktiviteter 

bland konferensdeltagarna. Men det som 

lockar allra mest för Ullaredsbesökarna 

är storshopping – förstås!

DAGS ATT BOKA

KICK-OFF
I  U L L A R E D

Hotellet har plats för 40 gäster i kon- 

ferensrummet och upp till 120 personer 

i Gekås hörsal. Flera grupprum finns. 

Hotellet har 115 rum, parkeringsplatser 

samt garage och är anpassat för perso-

ner med funktionsnedsättning. Övriga 

detaljer och aktiviteter skräddarsys efter 

dina önskemål.  

Boka via konferens.hotellet@gekas.se 
eller på tel: 0346 - 375 01

K O N F E R E N S F A K T A

20140207_Ullared_109x280+5mm_outline.indd   1 2014-04-11   15:46

Nu även i Ullared!

Varbergsvägen 25 • Tel: 0346-819 90

Racerback Ullared • Varbergsvägen 25, 200 
meter från Netonnet MOT Varberg
Öppet månd-fred 11-18 lörd 11-14

En av Sveriges största postorderfirmor inom jakt
har en outlet i Ullared. Prisgaranti på ALLT på 
produkter som säljs i andra butiker i Ullared!
Ammunition från Sako, Norma, Gyttorp.
Vi har också det bredaste utbudet av RÄTT grejer
till din jakt. Kul prylar, amerikanska tillbehör, m.m..
Väl värt ett besök!

Racerback Ullared!

rcbullared_ulla_114-92x120:rcbullared_92x120  2014-01-03  12:15  Sida 1

Tel 0346 - 550 00   falkenbergssparbank.se

Bank & Försäkring

Välkommen till 
Falkenbergs Sparbank i Ullared!

Upptäck 

Mobilbanken!

Skaka fram saldot, betala 
räkningar, börja spara...
 
Med våra mobila tjänster 
blir din vardag så mycket 
enklare!

Ann-Britt Winnberg, 
privatrådgivare

K O N F E R E R A  M E R A

”PRECIS SOM 
ULLARED I STORT,  

LYCKAS  
KONFERENSERNA  
LOCKA EN HÄRLIG 

BLANDNING AV  
MÄNNISKOR OCH  

FÖRETAG.”

BEHÖVER DITT FÖRETAG EN VITAMININJEKTION INÖR HÖSTEN? 

DÅ ÄR EN HÄNDELSERIK KONFERENS ELLER KICK-OFF PÅ SKANDINAVIENS FÖRSTA 

SHOPPINGHOTELL SOM KLIPPT OCH SKUREN FÖR DIG OCH DINA MEDARBETARE.

ANNONS ANNONS
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” D E T  H Ä R  Ä R  M I T T  D R Ö M J O B B ! ”  U L R I K A ,  K A L L S K Ä N K A

ADAM JOHANSSON, 25 ÅR, FALKENBERG. 4 ÅR PÅ GEKÅS

YRKE: VÄKTARE

Långt innan tuppen gal har Adam Johanssons arbetsdag börjat. 

Timmarna innan öppning är lugna och tiden ägnas åt att låsa 

upp varuhusets alla dörrar och hissa flaggorna på taket. Men när 

shoppingstartskottet avlossas och portarna öppnas får han desto mer 

att göra. Då gäller det att se till att allt i kön går rätt till och att alla 

fyndsugna kunder kommer in i varuhuset så smidigt som möjligt. 

– Jag tar hellre diskussionen med någon som går fel och tränger  

sig före, än med flera hundra arga besökare längre bak i ledet.

Väktarjobbet är socialt och Adam berättar att kunderna han 

möter mestadels är positiva och ofta lovordar personalen på Gekås. 

Utöver att se till så att stämningen är god och att ingen stjäl varor, 

hjälper Adam kunderna rätt i varuhuset, plåstrar om småsår och 

kollar upp billarm som ilsket påkallar uppmärksamhet på 

parkeringen.

– Variationen i jobbet är mest spännande, att aldrig riktigt veta  

vad som kommer att hända på jobbet idag. Alltid är det något nytt.

Och nog varierar det alltid. Inte sällan får Adam hoppa in som 

mannekäng. 

– Jag får ofta frågor som ”Min man är lika långs som du, kan du 

testa den här jackan är du snäll?”, säger Adam Johansson med  

ett snett leende på läpparna. Och det får man förstås ställa upp  

på – allt för den goda stämningen på Gekås! 

OSKAR BERTILSSON, 25 ÅR, FALKENBERG. 6 ÅR PÅ GEKÅS

YRKE: BUTIKSARBETARE

Under sina sex år som anställd på Gekås har Oskar Bertilsson 

provat på många olika arbetsuppgifter. Till slut fastnade han 

för avdelningen Till Hemmet.

– Här får jag ständig utveckling med varierande arbetsuppgifter. 

Jag har hand om husgeråd, inredning, kontor och papper plus 

säsongssortimentet. Det gör jobbet ännu mer varierande, säger 

Oscar och snittar med van hand upp nästa låda med produkter 

som ska placeras snyggt och lättillgänglig för kunden.

Tempot är ständigt högt men inför, och efter, stora helger är det  

som allra mest att göra. Då är det riktigt snabba ryck som gäller.

– Vid såna tillfällen flyttar vi hela områden och bygger upp nya på 

på ett kick. Som efter vissa högtider, då ska ju pyntet som nyss var 

så populärt helst bara försvinna utan att orsaka kaos, krångel eller 

dålig överblick för kunderna. 

Sortimentet på Till hemmet-avdelningen är populärt och behöver 

ständigt fyllas på. Stearinljus säljer alltid stort och är för tillfället 

Oscars favoritprodukt att hantera. En annan vara med konstant 

efterfrågan är planksteksplankor. 

– Och när Zlatanboken anlände till Gekås tog jag in en hel pall som 

sålde slut på en timme! säger Oskar medan han med raska steg beger 

sig iväg till lagret för att hämta nästa laddning nyheter.

ULRIKA ELIASSON, 36 ÅR, SLÖINGE. 2 ÅR PÅ GEKÅS

YRKE: KALLSKÄNKA 

Vid sextiden på morgonen börjar Ulrika Eliasson bre smörgåsar  

till Kaffebaren och Sportbaren. Mackor som till slut hamnar i hän-

derna – och mellan tänderna – på varuhusets hungriga besökare.  

Hon är en av kallskänkorna på Gekås som en lördag under lågsäsong 

bidrar till att färdigställa några av de 1200 mumsiga mackor som 

saluförs med strykande åtgång.

– Det här är mitt drömjobb. Mycket att göra, men ändå harmoniskt. 

Restaurangbranschen är ofta stressig med dåliga arbetstider men 

här är det tvärtom, Gekås månar verkligen om sin personal.  

Ulrika hanterar utöver smörgåsar också varm mat som paj, bakpo-

tatis och piroger. Hon uppskattar bredden, men brinner personligen 

mest för den kalla maten.

– Det är riktigt roligt att få till en smörgås eller en räktallrik med 

fräsch smak och färgstarkt utseende som gör att man känner – Wow! 

MARIA JOHANSSON, 38 ÅR, KUNGSÄTER. 17 ÅR PÅ GEKÅS

YRKE: GALGSORTERARE 

Lypsyl, en prålig Barbie och kalvfond är bara några av de omaka 

prylar som Maria Johansson möter under inledningen av sin arbets-

dag. En timme innan varuhuset öppnar går hon och hennes kollegor 

igenom alla kassalinjer och plockar bort de varor som kunderna 

dagen före valt bort i sista sekund. Målet? Att, förutom att hålla  

rent och snyggt i kassaområdet, komma åt de till brädden fulla 

galgbingarna som ska tömmas på sitt innehåll.  

För Marias arbetsdag består av galgar. Att hantera och sortera.  

Efter färg, sort och användningsområde delas de upp av hennes 

flinka fingrar för att få nytt liv på klädavdelningen i varuhuset. 

– Favoriten är de genomskinliga galgarna för att de är lättast att 

hitta i mängden, säger Maria och tar på sig arbetshandskarna vid 

sorteringsbordet. Hon vrider upp volymen på radion rejält just 

innan en av dagens första otaliga backar osorterade galgar välts ut. 

V A R U H U S E T S 
V A R D A G S H J Ä LT A R

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

M Ö T E N  M E D  M E D A R B E T A R E

Väktare Adam Johansson, till vänster, 
håller ordning i och utanför varuhuset.
Här med kollagen Andreas Sjögestam.

Maria Johansson, galgsorterare,  
ger galgarna nytt liv på Gekås.

Kallskänka Ulrika Eliassons  
skapelser mättar många  
magar i varuhuset.

Oskar Bertilsson 
stortrivs med  
sitt jobb som 

butiksarbetare. 
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Öppet 29 maj–17 augusti, 22–24 &  29–31 augusti 2014
Läs mer på www.highchaparral.se

Visste du att Vilda Västern 
ligger i Småland? 
Bara 8,5 mil  från Ullared.
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För mer information besök www.NIVEA.se

*Källa: Nielsen Sun Protection/After Sun, DVH Totalt, andelar i värde v3213. ** Källa: Nielsen, värdeandelar, Deodorant 

DVH totalt, rull. helår v4413 ***Källa: Nielsen, värde kvinnlig Facecare & Cleansing, DVH totalt, rull. helår v4413.

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***

För mer information besök www.NIVEA.sewww.NIVEA.se

Brett urval 
av manliga 
produkter

NIVEA

Nr 1 på 
solskydd*

Västkustloppet® / STCC
11 - 13 juli

SM Roadracing 
16 - 17 augusti 

Falkenberg Classic® 
12 - 14 september

falkenbergsmk.se

TÄVLINGAR 2014Välkommen till våra 

du får det billigaste paret på köpet!

gäller vid uppvisning 
av denna kupong.

Ullared

ANNONS ANNONSANNONS ANNONS
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Inspiration för hemmet
                I SKÖNA BASFÄRGER

H Ä R L I G  I N R E D N I N G

VI SVENSKAR ÄLSKAR ATT INREDA VÅRA HEM,  

ALLRA HELST I LJUSA TONER. EN NEUTRAL GRUND 

GÖR DET ENKELT FÖR DIG ATT SNABBT FÖRÄNDRA 

RUMMETS KÄNSLA OCH KARAKTÄR EFTER HUMÖR, 

TRENDER OCH SÄSONG. HOS OSS PÅ GEKÅS HITTAR 

DU SJÄLVKLART DETALJERNA SOM SKAPAR  

STÄMNING HEMMA HOS DIG.
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BÄDDA FÖR GOD SÖMN
En romantisk känsla i sovrummet 

fixar du med vita spetsar och 

söta rosmotiv. Allra härligast är 

det så klart om sängkläderna 

vädras eller torkas utomhus så 

att du får bädda ner dig i den 

ljuvliga doften av sommar.

SOMRIG DUKNING
Duka till fest med tabletter, dukar och servetter  

i sköna, naturliga färger. Satsa på äkta bomull och 

linne-look för en rustik och genuin känsla till bords. 

SKÄRGÅRDSSTÄMNING
En klassisk lykta lyser upp 

och skapar stämning när 

skymningen lagt sig.

FIFFIG FÖRVARING
En fin stege är en perfekt avhängnings-

yta för snygga plädar, klädesplagg eller 

– som här – en stämningshöjande  

ljusslinga. Den vita gardinen med 

knytband och vackert ljusinsläpp ger en 

mjuk och lantlig känsla till ditt rum.

MYS MED VILDA DJUR
Kuddar med svartvita 

fotoprints är en stark 

trend i sommar. Testa 

att mjuka upp din 

balkong eller uteplats 

med exotiska 

influenser.

HÄRLIG 
INREDNING 

I SKÖNA 
BASFÄRGER

”HEMMET BEHÖVER INTE VARA I DETALJ PLANERAT, INTE UTSTUDERAT, BARA 
SAMMANFOGAT AV DELAR SOM DESS INNEVÅNARE TRIVS MED OCH ÄLSKAR.” 

JOSEF FRANK, ARKITEKT OCH FORMGIVARE
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VAD TYCKER DU OM LUGN & RO?

 

Sara Mattsson, 26 år och Viggo,  
2,5 år, Lerum: 

– Det här är kanon. Det var Viggo som ville 

gå hit. Han ville vila en stund, men verkar 

vara sugen att gå ner igen, säger Sara.

– Leksaker, säger Viggo.

 

Kjell Wessman, 57 år, Gemla:  

– Vi brukar göra utflykter till Göteborg och 

då stannar vi alltid till i Ullared. Det är 

första gången jag är inne i Lugn & Ro 

och det är perfekt. Det är precis vad 

man behöver – att komma från sorlet 

några minuter.

 

Kristina Bengtsson, lagom ålder,  
Halmstad: 

– Det är tredje gången jag är på  

Lugn & Ro. Jag har ingen egen dator  

hemma och brukar sätta mig en stund  

och kolla nyheterna och Gekås hemsida.  

Det är skönt och avkopplande.

ÄNTLIGEN HAR VI SLAGIT UPP 

PORTARNA TILL SPRILLANS NYA 

KAFFEBAREN. MED EN MATIGARE 

MENY OCH EN LUGN LOUNGE ERBJUDS 

SÅVÄL AVKOPPLING SOM UPPKOPPLING.

MODERNT, FRÄSCHT och inbjudande. På 

våning tre, samma plan som Restaurangen, 

har vi nu öppnat upp nybyggda Kaffebaren.  

Denna populära oas har fått ny inredning, 

bredare utbud av matiga lunchalternativ 

och betydligt större ytor. Antalet sittplatser 

har näst intill fördubblats och Kaffebaren 

rymmer nu hela 250 sittande gäster.

Pernilla Hedek, platschef för Kaffebaren, 

tror framförallt att möjligheten till fler 

lunchalternativ är särskilt uppskattad bland 

kunderna. Inte minst när trycket är stort och 

köerna blir långa på Restaurangen, och för 

dem som kommer till Gekås i större sällskap. 

– Med fler alternativ av god mat i varuhuset 

kan man dela upp sig och äta det man är 

sugen på i den form som passar en själv. 

När man är mätt, utvilad och belåten sluter 

man upp med resten av sitt gäng och fort-

sätter shoppingen tillsammans. Kaffebaren 

och den nya loungedelen gör helt enkelt allt 

för att du ska kunna hämta den energi som 

behövs för att orka med ett fortsatt fartfyllt 

besök på Gekås, avslutar hon.

AVKOPPLING FÖRNÖJER

Längst in i Kaffebaren, bakom frostade 

glasdörrar, hittar du även den nybyggda 

loungedelen som vi valt att kalla Lugn & Ro. 

Där kan man komma bort från shopping-

vimlets brus och koppla av i bekväma

fåtöljer, ta en fika, ladda mobilen eller surfa

en stund på någon av loungens datorer.  

Boris Lennerhov är nöjd med nysatsningen 

på både Kaffebaren och Lugn & Ro, som 

ökar komforten och utbudet av mat och 

dryck, i varuhuset. 

– Det känns jätteroligt att kunna visa upp 

Kaffebaren, och Lugn & Ro som är vår nya 

avkopplande yta på plan 3.  

Våra kunder har efterfrågat ett ställe som 

detta, säger Boris Lennerhov.

EN LUGN OAS HAR BLIVIT VERKLIGHET

Som initiativtagare till både Kaffebaren och 

Lugn & Ro har Boris under sin tid på Gekås 

både bevittnat och konstaterat att uttröttade 

besökare inte är bra för varken affärerna 

eller kundens egen shoppingupplevelse.  

Han berättar om paret som hade planerat  

en hel dags shopping i varuhuset, men där 

mannen tröttnade och i vredesmod tog bilen 

och åkte därifrån. Utan sin fru. En av flera 

historier som ledde fram till att tanken om en 

lugn oas i varuhuset gick från idé till verklig-

het. Nu kan de som tillhör den mer shopping-

trötta skaran koppla av en stund och sedan 

ansluta till sällskapet med nya krafter!

KAFFEBAREN 
MED LUGN & RO 

HUSERAR PÅ  

PLAN 3  
I VARUHUSET. 

FOTNOT: Hur det gick för kvinnan som lämnades  
av sin man i varuhuset? Boris och medarbetarna  
fixade självklart övernattning. Dagen efter kom ma-
ken tillbaka och paret lämnade Ullared tillsammans.

”KAFFEBAREN MED 
LUGN & RO GÖR HELT ENKELT 
ALLT FÖR ATT DU SKA KUNNA 

HÄMTA DEN ENERGI SOM  
BEHÖVS FÖR ATT ORKA MED  
ETT FORTSATT FARTFYLLT 

BESÖK PÅ GEKÅS.”

PAUSA PÅ PLAN 3
N YA K A F F E BA R E N  H A R  Ö P P NAT

Pernilla Hedek är platschef för Kaffebaren.

EN DAG I KAFFEBAREN
Bakpotatisar 229 st 

Räkmackor 236 st 

Räktallrikar 114 st 

Koppar kaffe 1300 st 

Cheesecakes 193 st 

Mjukglassar 139 st

Läsk 890 st 

Öl 39 st 

Glas vin 33 st
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DANSA I ULLARED

Presenteras av:

Sommar - Sol - Shopping - Semester

Fredag

Lördag

Biljetter: www.enkvallijuni.se
1-dag 295:- / 2-dagar 395:- exkl. förköpsavgift

Oktanvägen 11 •  311 32 Falkenberg  •  0346-844 10  •  www.fritidsmobler.nu
Vinteröppettider: Onsdag – Fredag 10 – 18  •  Lördagar 10 – 14  

O
nkelSkönare camping!

Hos oss hittar du bekväma campingmöbler och grillen du vill ha.

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

Campingtips!
Weber Jumbo Joe brikettgrill är liten och smidig 

och följer lätt med i packningen.

490:-
Svenssonspris

Pixi Campingstol 
Brafab 490:-

Svenssonspris

Campingbord 80x60 
Brafab

Välkommen till 
Äventyrsberget

Isaberg ligger i centrum. Händelsernas centrum. Här finns allt för dig som vill 
ha en aktiv semester i naturskön miljö. Cykla MTB eller vandra i storskogen. 

Bada, fiska och paddla i Nissans strömmande vatten. Leka och klättra i 
barnlekparken eller höghöjdsbanan Isaberg Tree Top Adventure...eller bara 

njuta i stillhet med djur och natur, till exempel i vår 
älgpark. För golfaren finns en 36-hålsbana som 

närmsta granne. Och när mörkret faller efter en aktiv 
dag har du en 3-stjärnig camping och 72 stugor 

att vila ut i – bara 1 timmes resväg från Ullared.

Succé!

www.isaberg.com

ANNONS ANNONS ANNONS ANNONS
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SPELBUTIKEN I ULLARED 
SÅLDE TRISSLOTTER FÖR 
6,9 MILJONER KRONOR 

UNDER FÖRRA ÅRET.

SEDAN TOLV ÅR tillbaka ansvarar 

Janne Andersson för Spelbutiken på Gekås.

Flera gånger under den tiden har butiken, 

som förutom tips, lotter och spel även säljer 

tobak och numera också apoteksvaror, prisats 

för sitt goda arbete. Den senaste utmärkelsen 

som Årets Tävlingsombud erhölls 2013.  

I motiveringen lyftes särskilt det målmed- 

vetna arbetet med att utveckla spelen,  

topplaceringarna i samtliga Ombudsgala- 

tävlingar samt personalens positiva inställ-

ning och stora engagemang. 

– Vi är jättestolta såklart och jobbar hela 

tiden vidare för att utveckla butiken och 

sortimentet ytterligare, berättar Janne.  

PERSONLIGA TIPS

Atmosfären i Spelbutiken är härlig och 

varm, en god attityd som både smittar av 

sig och uppskattas bland besökarna.

– Vi har många stammisar som kommer  

förbi dagligen eller 

någon gång i veckan 

för att småprata, sä-

ger Janne och vinkar 

glatt till en förbipas-

serande kund.  

Vissa av dem spelar, 

men långt ifrån alla. 

Travet är stort bland kunderna i Ullared och 

Spelbutikens tolv anställda hjälps alla åt med 

att göra andelar till de olika systemen. 

Ofta bjuder Janne in kunderna att delta. 

– Vi brukar kalla andelarna för exempelvis 

”Stor-Klas” eller ”Snåljåpen” efter den som 

satt ihop systemet, säger han hjärtligt.

PRESSADE PRISER

Utöver speldelen är storsäl-

jaren tobak, till stor del tack 

vare de billiga priserna.

– Det är samma för oss  

som för resten av Gekås –  

vi köper in stora partier till en bra peng och 

kan sätta våra priser efter det, berättar Janne 

medan han hjälper en kund till rätt tipslapp.

JANNES TIPS 
F Ö R  T I P S E T :

GÅ UT FÖRSIKTIGT

Bli inte övermodig i början. Skulle det vara 

en enkel sak att tippa skulle ju alla vinna.

 

LÄS PÅ ORDENTLIGT 

För att få en övergripande koll på trav  

bör du läsa Travtidningen och några andra  

tidningar och jämföra resonemangen.

 

HITTA DITT EGET FAVORITSPEL 

Det finns mängder av spel och travformer  

i olika varianter och prislappar. Testa dig 

fram för att hitta det som passar dig bäst.

JANNE ANDERSSON – ANSVARIG FÖR PRISBELÖNTA
SPELBUTIKEN TRIVS MED SITT ARBETE.

”Den ena dagen är aldrig den andra  
lik så jobbet blir aldrig tråkigt.  
Dessutom får jag träffa härliga 

människor varje dag!”

MED SITT BREDA UTBUD, STORA ENGAGEMANG OCH  

GODA SERVICE ÄR SPELBUTIKEN – NYSS UTSEDD TILL ÅRETS  

TÄVLINGSOMBUD – EN VIKTIG LIRARE FÖR GEKÅS.

SPELBUTIKEN 
T A R  F Ö R S T A  P R I S E T

VI BRUK A R K A LL A A NDEL A RNA  

FÖR EXEMPELVIS ”STOR-KL A S”  

ELLER ”SNÅ LJÅ PEN”...

APOTEKSVAROR  
SOM SERVICE 

En glad nyhet är att  

Spelbutiken nu utökar sin  

redan goda service genom  

att även sälja värktabletter,  

allergimedicin, samt artiklar  

för rökavvänjning och mot 

förkylning. 

P R I S B E L Ö N T  E N G A G E M A N G
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NÄR HUNDVÄNNEN Eva Johansson för 

några år sedan såg hur många hundar som satt 

instängda i bilar på Gekås parkering tog hon 

kontakt med Boris Lennerhov. Kort därefter 

hade den gemensamma idén om Ullareds 

Hunddagis sett dagens ljus. Med sin stora  

erfarenhet av hundar, både som matte, in-

struktör, uppfödare och djurbutiksinnehavare, 

var Eva rätt kvinna på rätt plats för att driva 

anläggningen. Sedan 2011 tar hon under  

vår- och sommarsäsong emot hundar av alla  

de slag medan deras husse och matte i lugn och 

ro shoppar på Gekås.

18M2 EGEN HUNDGÅRD

Hunddagiset som ligger knappt två kilometer 

från Gekås har plats för 30 jyckar. Tio platser 

är bokningsbara i förväg, och resterande fylls 

via dropin. Varje vovve som kommer på tillfäl-

ligt besök får, till det facila priset av 50 kronor 

per timme,  en alldeles egen hundgård om  

18 kvadratmeter att husera i. Samtliga gårdar 

är utrustade med tak, väggskydd och hundkojor 

för bästa komfort. Och friskt vatten, förstås.  

På området finns en stor rastgård i skogsmiljö 

där hundarna vid längre vistelse för röra sig 

fritt, en och en. Att hundarna aldrig släpps 

ihop med andra jyckar, är något Eva är noga 

med att poängtera.

– Det handlar om allas säkerhet; hundens, 

ägarens och min, säger hon.

SERVICE 

Eva Johansson är mån om att verksamheten är 

en trygg och harmonisk plats, både för hennes 

fyrbenta och tvåbenta besökare. Varje hund 

och dess ägare tas emot med omsorg, och får 

båda god tid på sig att känna in den nya miljön. 

Det ska kännas bra i magen att lämna sin hund 

i Evas händer. För Eva själv är det bästa med 

att arbeta på Ullareds Hunddagis att göra 

skillnad för dem som tar hennes hjälp.  

Den där härliga känslan av att hon faktiskt 

förgyller deras tillvaro för ett slag, genom att 

överta ansvaret för deras vovve.

–  Eftersom jag själv haft hund i många, många 

år vet jag hur låst man blir som ägare. Det finns 

alltid en tid att passa och jag vet av erfarenhet 

att det kan vara svårt att få hundvakt när man 

behöver, säger Eva Johansson och fortsätter: 

– Jag vill inte tro att någon lämnar sin hund i 

bilen på parkeringen av illvilja, utan för att de 

inte förstår vilken effekt Gekås har på en.  

De blir helt enkelt så uppe i det att de glömmer 

både tid, rum – och hund!

PÅ ULLAREDS HUNDDAGIS BLIR DIN FYRFOTA VÄN  

VÄL OMHÄNDERTAGEN MEDAN DU SOM HUSSE ELLER 

MATTE I LUGN OCH RO BOCKAR AV INKÖPSLISTAN. 

BOKA PLATS FÖR DIN JYCKE
Under sommarsäsongen är trycket högt på Hunddagiset. Rådet för  

dig som vill att din hund ska ha det lika bra som du i Ullared, är att du  

ringer i förväg och paxar en plats. Varför inte i samband med att du  

skriver ULLARED i kalendern, eller bokar ditt eget boende?

Ring 0346-200 17 och få mer info på ullaredshunddagis.se

Eftersom jag själv haft hund i många, många år vet jag hur låst  

man blir som ägare. Det finns alltid en tid att passa och jag vet av  

erfarenhet att det kan vara svårt att få hundvakt när man behöver.ULLAREDS HUNDDAGIS 
En trygg service för både husse och hund

Eva Johansson driver sedan tre år tillbaka  
Ullareds Hunddagis – platsen med fokus på trygghet  
och harmoni för såväl vovve som ägare. 
Här är hon tillsammans med Ida som för dagen är på besök 
medan matte och husse shoppar hundben på Gekås.
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F I B R A L O G Y

BEVISAD EFFEKTIVITET
ULTIMATA LÖSNINGEN FÖR TUNT HÅR
VETENSKAPLIG INNOVATION
GÅR IN PÅ DJUPET I HÅRFIBERN OCH 
GER ETT TJOCKARE HÅR
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SNART ÄR SOMMAREN HÄR OCH MED DEN 

KOMMER MASSOR AV TILLFÄLLEN  ATT KLÄ 

SIG EXTRA FIN. VI HAR  FESTKLÄDER FÖR 

ALLA TILLFÄLLEN SÅ KOM HIT OCH FÖR-

BERED  DIG INFÖR ALLT IFRÅN BRÖLLOP 

OCH EXAMENSKALAS  TILL SPONTANA 

 GRILLKVÄLLAR PÅ GRANNENS ALTAN.

Foto MARIE HIDVI  Text HELENA PETERSSON   

Make up JING SAMNAKPHRAISAN

Modeller ANNA, VIKTORIA, STELLA/AVENUE MODELLER, 

TILDA/MODELLINK

LADDA GARDEROBEN MED 

festfint 
  sommarmode
F Ö R  S T O R  O C H  S M Å
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PÅ BARNAVDELNINGEN FINNS LEGGINGS  
I MASSOR  AV FINA FÄRGER OCH MÖNSTER.  

PERFEKT  ATT TA PÅ UNDER KLÄNNINGEN  NÄR 
 SOMMARKVÄLLARNA BLIR KYLIGA.

EN JUMPSUIT KAN KÄNNAS AVSLAPPNAT VARDAGLIG 
MED ETT PAR SNYGGA BASKETSKOR, VILL DU HA EN 

MER UPPKLÄDD LOOK SATSAR DU PÅ HÖGA  
KLACKAR OCH SNYGGA ACCESSOARER.

J U M P S U I T S  Ä R 
B Å D E  B E K V Ä M T 
O C H    T R E N D I G T ,  

F I N N S  P Å  
D A M -  O C H  B A R N -

A V D E L N I N G E N .
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EN MJUK TRIKÅKLÄNNING ÄR ETT RIKTIGT 
BEKVÄMT SOMMARPLAGG SOM ÄR LÄTT ATT 

STYLA TILL BÅDE VARDAG OCH FEST. BÄR DEN 
MED PLATTA SANDALER UNDER DAGTID, SVIDA 

SEDAN OM TILL ETT PAR KLACKAR OCH ETT 
SNYGGT HALSBAND OCH VIPS ÄR DU REDO  

FÖR KVÄLLENS ÄVENTYR!

SOM EN SKIR SOMMARDRÖM ÄR DENNA 
KRISPIGT VITA KLÄNNING MED 

DRAPERING. DEN ROSAMÖNSTRADE 
BARNKLÄNNINGEN FINNS ÄVEN I BLÅTT. 
KANSKE SÅG DU DEN PÅ OMSLAGET?

V I T A  O C H 

P A S T E L L I G A 

T O N E R  P A S S A R 

F I N T  T I L L 

S O M R I G T 

S O L B R Ä N D  H Y .
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SKAPA EXTRA MYCKET KALASSTÄMNING GENOM ATT TILLVERKA DIN EGEN VIMPEL ATT 

HÄNGA I TAKET. ETT PERFEKT PYSSEL FÖR DE LITE STÖRRE BARNEN.

MAXIKLÄNNINGAR OCH IKATMÖNSTER 
ÄR TVÅ STARKA TRENDER JUST NU, HÄR 

SYNS DE I LJUV KOMBINATION PÅ EN 
KLÄNNING MED ÖPPEN RYGG.

Pysseldags

FESTLIG VIMPEL

D E N  V I T A 
B A R N -

K L Ä N N I N G E N 
F I N N S  Ä V E N 

I  C E R I S E , 
S E  S I D  3 7 .

G Ö R  S Å  H Ä R

BÖRJA MED ATT mäta hur lång din vimpel ska vara.  

Glöm inte att lämna lite extra snöre i ändarna så det 

går lätt att hänga upp dekorationen när du är klar. Det 

går alldeles utmärkt att använda helt vanligt pre-

sentsnöre.

SEDAN ÄR DET dags att mäta ut hur stora vimplar du 

vill ha. Vi gjorde tre trekanter på varje A4 av vanligt, 

färgat kopieringspapper från Gekås Till hemmet-avdel-

ning.  Önskas mönstrade vimplar kan du exempelvis 

använda scrapbookingpapper eller pappersservetter. 

ALLRA SIST klipper du ut vimplarna, viker en liten 

bit av pappret kring snöret och klistrar fast dem med 

lagom mellanrum. Några klädnypor håller pappret på 

plats tills limmet har torkar.

Häng upp din vimpel och 

VOILÀ – FESTEN KAN BÖRJA!
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M A T N Y T T I G T

DÄR KLASSISKA Röda Fikan tidigare 

huserade på Gekås – vid takkub 12 på  

Herravdelningen – hittar du sedan ett par 

månader tillbaka Salladsbaren. Det senaste 

och grönaste tillskottet i matväg är en del 

i vår satsning att erbjuda fler mat- och 

fikamöjligheter för alla som önskar och  

behöver. Sedan Salladsbaren öppnade har 

antalet glada, nöjda och mätta gäster i buti-

ken ökat avsevärt. Att shoppa på tom mage 

är nämligen ingenting vi rekommenderar. 

FRUKOST FRÅN ÖPPNING

Från öppning och fram till klockan 10.30 

serveras frukost med färska frallor, yoghurt 

och ägg i nya Salladsbaren. Ett nytt inslag 

i varuhuset som snabbt visat sig vara 

populärt.

– Även om det bara fanns automatkaffe på 

Röda Fikan sprang en del nyanlända kun-

der dit för att få dagens första kopp. Det är 

ju den som är allra bäst! Nu kan vi äntligen 

erbjuda så mycket mer, och dessutom i en 

fräsch miljö, säger Salladsbarens platschef 

Stefan Bengtsson medan han hälsar glatt 

på de gäster som valt att börja sin dag med 

en frukostbuffé på Gekås. 

SKRÄDDARSY DIN SALLAD

I Salladsbaren finns naturligtvis också 

möjlighet till en sallad, när som helst under 

varuhusets öppettider. I självbetjäningsdis-

ken väljer du bland en rad välsmakande 

alternativ, närmare bestämt 30 stycken. 

Förutom grönsaker av alla de slag kan du 

också välja att lägga till kyckling eller räkor 

i din lunchlåda. Toppa med krutonger, ost 

och dressing helt efter tycke och smak.  

När du känner dig nöjd med din mix väger 

du din sallad och betalar ett hektopris. 

UPPSKATTAT INSLAG

Att själv få plocka till sig och mixa favorit- 

grönsakerna till en nyttig och lätt lunch 

är en relativt ny trend som snabbt visat sig 

vara eftertraktad bland Gekås besökare. 

Både av dem som väljer att sitta och äta  

i Salladsbaren, och dem som hellre väljer  

att ta sin fräscha sallad med sig. Ut i grön- 

gräset, med på bilresan eller som krispig 

kvällsmat.

– Att kunna erbjuda ett lättare lunchalter-

nativ är någonting vi länge haft i åtanke. 

Därför är det förstås extra roligt att vi 

märker att konceptet fungerar, att kunder-

na gillar att mixa sin egen lunch. Det är ju 

något visst med att helt själv få bestämma 

vad man vill ha just för stunden, berättar 

Stefan Bengtsson.

MODERN MIX I

Salladsbaren

Maria Johansson, 36 år, Mölndal:

– En kompis ringde på vägen ner och  

berättade om Salladsbaren. Den är  

verkligen fantastisk, top of the top!

Matilda Joelsson, 29 år, Hindås:

– Var det något som saknades på Gekås 

var det en salladsbar. Just det här att 

kunna plocka det man själv vill ger det 

lilla extra!

Marita Gunnarsson, 70 år, Dalsjöfors:

– Vi såg skylten om nya Salladsbaren på 

parkeringen och blev glada. Det är gott 

med sallad och det är skönt att kunna  

äta även på nedre plan.

Nils-Erik Svensson, 70 år, Lomma:

– Det går ju faktiskt att äta sallad, haha.  

Nej, skämt åsido så var Salladsbaren för 

dagen mitt val och det är jättegott. 

Johanna Gull, 22 år, Långhem:

– Som vegetarian har det ibland varit 

svårt att hitta något bra att äta, så det här 

är verkligen toppen. Det är kul att plocka 

ihop själv och utbudet är riktigt bra. 

 

GEKÅS HAR FÅTT YTTERLIGARE ETT MATNYTTIGT  

RESTAURANGALTERNATIV. I SALLADSBAREN, MITT  

I VARUHUSET, KAN DU ÄTA FRUKOST, TA EN FIKA  

ELLER MIXA DIN EGEN FÄRGSPRAKANDE SALLAD.

GRÖNA GÄSTER OM SALLADSBAREN

Nya Salladsbaren  
rymmer över trettio  
sorters fräscha råvaror  
och goda tillbehör  
som du plockar och  
mixar själv.

Vad får det lov att vara – frukost,  
fika eller fräsch sallad? undrar  
Stefan Bengtsson som är platschef 
på Salladsbaren.

”ATT SJÄLV FÅ PLOCKA  

TILL SIG OCH MIXA FAVO-

RITGRÖNSAKERNA TILL EN  

NYTTIG OCH LÄTT LUNCH 

ÄR NÅGOT SOM SNABBT 

VISAT SIG VARA EFTER-

TRAKTAT BLAND GEKÅS 

BESÖKARE”

Fram till klockan 10.30  
serveras frukost med färska 

frallor, yoghurt och ägg i  
nya Salladsbaren.
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I HÖST KAN DU SOM BOR I NORRA DELEN  

AV LANDET TA FLYGET TILL ULLARED! 

BEKVÄM RESA, ÖVERNATTNING PÅ HOTELL 

OCH FYNDSMART SHOPPING I DAGARNA  

TVÅ – KAN DET BLI BÄTTRE?

ULLAREDSPLANET
LOUISE SKRIVER

GT arrangerar tillsammans med Nordic 
Wellness och STS Alpresor en fantastisk 
vecka i österrikiska Alperna och Bad Gastein. 
Vi fyller veckan med vandring bland alp-
topparna, mountainbiketurer, träningspass 
som leds av av professionella instruktörer, god 
mat och vin, utflykt till Venedig, fonduekväll, 
spa-upplevelser och mycket mycket mer. 

Hoppas vi ses i september!

I resan 6-13 september ingår: 
• Flygresa fr Stockholm/Göteborg/Malmö till Salzburg t/r
• Del i dubbelrum på nyrenoverade Ski Lodge Reineke
• Frukostbuffé varje morgon
• 6 st välsmakande 3-rätters middagar
• 3 vandringsdagar inkl. lunch
• Mountainbiketur inkl. hyra av cykel och hjälm
• All träning & föreläsningar
• Fin goodiebag

Pris fr 9.995:-/pers 
Ord pris 11.595:- 
Vi reserverar oss för fullbokning. Begränsat antal platser.
Välkommen att boka din resa hos STS Alpresor på 
tel 0771 20 20 20. Uppge ”Wellnessweek”
Läs mer om resan på www.alpresor.se/wellnessweek
Transfer och flygtillägg tillkommer. 

Erica Johansson 
håller i veckans 
träningspass.

Vi gör en dagstur till vackra Venedig.

Res med GT, Nordic Wellness 
och STS Alpresor till Bad Gastein!

Resan för dig 
som vill ha en aktiv  
semester, träffa nya 
vänner och självklart få många bestående 

minnen. 

Årets hälso-
upplevelse!

ALPRESOR

I SAMARBETE MED 

DEN 10-11 NOVEMBER är det premiär för Ullareds- 

flyget, en unik satsning som gör det möjligt för dig som  

bor i norra delarna av Sverige att ta en tur till Ullared och uppleva 

ett två dagars shoppingäventyr. Det helchartrade flyget går mellan  

Skellefteå och Jönköping. Från Jönköping skjutsas du och dina 

medresenärer sedan med buss till Ullared, där övernattning på  

nya Hotellet och shopping i dagarna två väntar.

 

Från och med den 16 maj kan du som är sugen på en högtflygande 

Ullaredstur – själv, eller tillsammans med släkt, vänner eller familj 

– boka biljetter. Avresa sker morgonen den 10 november, och planet 

landar i Skellefteå igen på kvällen den 11 november.

– Med Gekås enorma attraktionskraft tvivlar vi inte på att vi  

kommer fylla Ullaredsflyget med shoppingsugna norrlänningar  

på nolltid. Vi svenskar är duktiga på att åka utomlands på charter 

och weekendresor – detta är ett perfekt tillfälle att upptäcka sitt  

eget land, säger Robert Lindberg, VD på Skellefteå Flygplats som  

är en av arrangörerna av resan.

 

I shoppingsresans paketpris, 1690 kr, ingår resa med flyg och buss 

tur och retur, övernattning på Hotellet med frukost samt en special-

designad shoppingbag som rymmer minst tre välfyllda Gekås-kassar.

H Ö G T F LY G A N D E  P L A N E R

HÄNG MED PÅ ULLAREDS-
FLYGETS PREMIÄRTUR

Datum: 10-11 november

Avgång: Skellefteå Flygplats

Restid flyg: 1 timma och 20 minuter

Restid buss: 2 timmar och 20 minuter

Boende: Hotellet i Ullared inklusive frukost

Bagage: En specialdesignad shoppingbag  

 som rymmer minst tre välfyllda  

 Ullaredskassar plus ett mindre  

 handbagage ingår i priset.  

 Mer bagageplats kan köpas till.

PAKETPRIS:

BOKA DIN RESA PÅ 
ULLAREDSFLYGET.SE

1690:-

FÖR DITT LIVS  
SHOPPINGÄVENTYR

FLYG TILL 
GEKÅS

ANNONS ANNONS
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SÄSONG FÖR

Grillat
SOMMAREN ÄR ÄNTLIGEN HÄR OCH DET ÄR DAGS ATT  

PLOCKA FRAM  GRILLEN. VI HAR SAMLAT DE BÄSTA  

TILLBEHÖREN OCH DE GODASTE RECEPTEN ATT INSPIRERAS  

AV INFÖR KOMMANDE STUNDER VID GLÖDEN.

1. GRILLVANTE Tryggt och säkert med tjock grillvante från Weber. 2. BESTICK Rustika grillbestick med trähandtag.

3. TÄNDARE Skippa tändvätskan och få fyr med hjälp av en elektrisk tändgaffel. 4. HALSTER Grilla enkelt med korv-, hamburger-, eller fiskhalster. 

5. REDSKAP Fixa biffen med rejäla grillredskap. 6. LAVA Ersätt kolen i gasolgrillen med lavastenar som går att återanvända.

7. RÖKFLIS Sätt smak på köttet med rökflis av olika träslag. 8. GRILLPANNA Woka grönsaker direkt på grillen.

- T I L L B E H Ö R  O C H  R E C E P T 1.
2.

3.

4.

5. 7.

6.

8.

MATBLOGGAREN 

MARIA STRÖMBERG 

DELAR MED SIG 

AV SINA GODASTE 

GRILLRECEPT PÅ 

SID 48. 

R E C E P T

D E  R Ä T T A  T I L L B E H Ö R E N
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5-6 PORT 

0,8-1 kg kycklingbröstfilé

RUB 

2,5 msk paprikapulver

1,5 tsk salt

1,5 tsk farinsocker

1,5 tsk chilipulver

1,5 tsk timjan

1,5 tsk vitlökspulver

0,75 tsk lökpulver

0,75 tsk grovmalen svartpeppar

0,75 tsk koriander

0,5 tsk gurkmeja

Rapsolja

Mät upp alla ingredienserna i en mortel 

och stöt dem i någon minut så att större 

bitar pulveriseras. Rensa kycklingfiléerna 

och rubba, alltså gnid eller klappa in 

kryddblandningen. Pensla sedan försiktigt 

med lite rapsolja. Grilla kycklingköttet 

tills att det är genomgrillat. Köttet ska 

vara vitt med en klar köttsaft utan rosa 

inslag. Använder du stektermometer ska 

innertemperaturen vara 68 grader. 

Hacka vitlök samt rosmarin mycket fint.

Blanda med olivolja och pressad citron på 

en stor skärbräda. Lägg upp kycklingfilé-

erna direkt från grillen på skärbrädan och 

vänd runt dem i marinaden. Låt vila 3-4 

minuter. Skär kycklingfiléerna i skivor och 

vänd runt ytterligare en gång i marinaden. 

Servera genast tillsammans med glaserad 

färskpotatis samt getoströra med rostad 

vitlök och honung.

*En kryddblandning som gnids in i  
köttet strax innan det läggs över glöden.

Grillad 
kycklingfilé 
med rub*

SOMMAREN 
ÄR ÄNTLIGEN 

HÄR.  DAGS ATT 
PLOCKA FRAM 

GRILLEN!

INDIREKT GRILLNING: MATEN GRILLAS INTE DIREKT OVANFÖR GLÖDBÄDDEN UTAN VID SIDAN AV DEN.  
FÖRDELA KOLEN TILL GRILLENS SIDOR SÅ ATT EN SVALARE PLATS SKAPATS I MITTEN AV GRILLEN,  

ELLER LÄMNA EN KANT AV GRILLEN UTAN GLÖDBÄDD. 

4 PORT 

800-900 gram små färsk- 

potatisar 

1 rågad msk finhackad färsk 

persilja 

GLASERING 

75 g rumstempererat smör 

0,5 dl olivolja 

2 msk mango chutney 

0,5 msk chiliflakes 

2,5 tsk flingsalt 

4 PORT 

150-200 gram getost (Chèvre)

2 stora vitlöksklyftor  

1 msk smör

2 dl créme fraiche (34%)

1,5 tsk flytande honung

1 msk olivolja

1 msk finhackad färsk timjan

1 nypa salt

Tvätta färskpotatisarna och lägg i en bunke. Gnid in potatisarna med 

det rumsvarma smöret, mortla flingsalt och chiliflakes och blanda sedan 

samman resterande ingredienserna till glaseringen. Häll det över potati-

sarna och blanda runt. Riv 8 stora grillfolieark, sätt samman dem två och 

två och fördela potatisar och smör samt glasering på foliearken.  

Strö finhackad persilja på toppen och tryck ihop folien så det sluter tätt. 

Baka färskpotatisarna på indirekt värme på grillen i ca 20-30 minuter.  

Servera till grillat kött eller fisk och en god sås.

Skala och finhacka vitlöken, stek den sedan ljust gyllenbrun i smör på 

medellåg värme i stekpanna. Låt vitlöken svalna. Skär bort kanterna på 

getosten och mosa sedan samman getost, vitlök och hälften av crème 

fraichen till en tjock och fluffig kräm. Spara lite av den rostade vitlöken 

till garnering. Tillsätt resten av crème fraichen, honung och olivolja samt 

finhackad timjan. Smaka av med en nypa salt. Garnera med rostad vitlök 

och timjan. Låt röran stå kallt fram till servering. 

Glaserad färskpotatis 
i foliepaket 

Getoströra med rostad 
vitlök & honung 
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DET SKULLE BARA BLI SEX PROGRAM MEN ÄR NU PÅ GOD VÄG ATT BLI SEX 

SÄSONGER. SNART DRAR INSPELNINGARNA AV TV-SUCCÉN ULLARED IGÅNG 

IGEN OCH DU CHANSEN ATT BLI EN AV DESS STARKAST LYSANDE STJÄRNOR. 

Sammanlagt är det ett gäng på ungefär  

20 personer som är på plats i Ullared och  

arbetar hårt för att göra TV-underhållning 

av sommarens shoppingsäsong. När kame-

rorna rullar finns det besökare som ser sin 

chans till en stund i rampljuset, men också 

en hel del som inte vill fastna på linsen. För 

Boris Lennerhov har inspelningen inte varit 

något problem i vardagen. Han tycker att det 

är ganska enkelt – de som inte vill vara med 

slipper och minderåriga får inte vara med, 

även om de själva gärna vill.

– Det är egentligen de gränser vi har. Vi är 

väl alla karaktärer på sätt och vis – lite som 

ICA-reklamen fast på riktigt, säger han, 

och refererar till sig själv som verklighetens 

ICA-Stig. 

LETAR NYA KARAKTÄRER

Står du gärna framför kameran ska du läsa 

mer i rutan här bredvid. Du har chansen 

att medverka i säsong 6 som sänds våren 

2015. Vem vet – kanske är du rent av nästa 

stora stjärna? Flera av Ullareds karaktärer 

har gjort succé i tv-rutan, nått kändisstatus 

och fått egna produkter i varuhuset uppkall-

ade efter sig. Ola-Conny ett bröd, Kjell ett 

skohorn och den som vill kan vakna upp på 

morgonen jämte Morgan. 

– Örngottet med hans ansikte på säljer som 

smör i solsken, avslutar Boris med ett leende.

SEDAN TV-SERIEN Ullared hade 

premiär på Kanal 5 i november 2009 har 

Gekås slagit rekord på rekord. De nya 

satsningarna för att utveckla shoppingdesti-

nationen Ullared har avlöst varandra och 

både serien och varuhuset har tack vare sin 

tid i TV blivit en het snackis, både i Sverige 

och utomlands. Faktum är att följetongen 

är Kanal 5:s mest framgångsrika svenska 

tv-satsning genom tiderna. Det råder helt 

enkelt ingen tvekan om att ni tittare älskar 

att hänga med Boris bakom kulisserna och 

följa alla Gekås-karaktärer under deras 

shoppingäventyr i varuhuset.

– Mottagandet av Ullared blev ju snabbt 

över förväntan och det är roligt att så många 

tycker om serien. Det är ett väldigt bra sätt 

för oss att ge något tillbaka till våra trogna 

gäster, säger Boris Lennerhov. 

Strix var inte det första produktionsbolaget 

som tog kontakt med Boris. Men det var de 

som bäst förstod hur en realityshow från 

Ullared skulle göras för att bäst skildra 

både företaget, medarbetarna och kunder.

 – Det var långt ifrån självklart att släppa in 

några kameror hos oss. Viktigast var att det 

inte skulle vara ett ”hitte-på-program”.  

Det måste finnas en verklighetsförankring för 

att det ska kännas äkta och kunna nå ut till 

en bred publik, berättar Boris vidare.

Och visst har Ullareds många starka  

karaktärer lyckats förmedla just den disk-

bänksrealism som råder i Ullared – utflykts-

målet dit precis alla är välkomna. 

TV-TEAMEN PÅ PLATS

Efter flera månader av förproduktion för 

redaktionen på Strix, där man bland 

annat gått igenom de många mail från 

personer som vill medverka i programmet,  

är det snart dags att skicka iväg de tre 

TV-teamen till Ullared. Fem veckor har de 

på sig att spela in 20 000 minuters råmaterial 

som sedan ska klippas ner till 8 stycken  

44 minuter långa Ullared-avsnitt.  

Varje TV-team består av en reporter, en 

fotograf och en ljudtekniker. Även resten 

av Strix-redaktionen flyttar under en tid 

sitt kontor till Ullared och hanterar hela 

TV-produktionen direkt där det händer. 

”Jag är som ICA-Stig, 
fast på riktigt.”

Snart drar inspelningarna av Ullared säsong 6
 igång. Produktionsbolaget Strix är på jakt efter nya 
karaktärer som får chans att stå sida vid sida jämte 

koncern-vd Boris Lennerhov – välkänd från TV. 

ÄR DU VÅR NYA TV-STJÄRNA?”TV-INSPELNINGARNA  
ÄR ETT VÄLDIGT KÄRT  

BESVÄR FÖR OSS EFTER-
SOM VI – OCH VID DET  

HÄR LAGET HELA SVENSKA 
FOLKET – VET ATT GEKÅS 

HAR HELT UNDERBARA 
KUNDER OCH PERSONAL 

SOM ÄR GENERÖSA,  
HÄRLIGA OCH VÅGAR  

BJUDA PÅ SIG SJÄLVA.  
DAN PANAS, PR-CHEF 

SBS DISCOVERY

6,5 miljoner 
svenskar har 

sett något 
avsnitt av 
Ullared!

STRIX OCH KANAL 5 SÖKER NYA 
KARAKTÄRER ATT FÖLJA NÄR 

INSPELNINGSTEAMET ÄR PÅ PLATS I 
ULLARED MELLAN DEN 
23 JUNI OCH 27 JULI.

OM DU PLANERAR EN TUR TILL 
VARUHUSET UNDER DENNA PERIOD 
OCH VILL HA CHANS ATT MEDVERKA  

I ULLARED SÄSONG 6, SKA DU SKICKA 
ETT MAIL TILL ULLARED@STRIX.SE.  
VI VILL ATT DU BERÄTTAR OM DINA 

ULLAREDSPLANER, ANGER KONTAKT-
UPPGIFTER SAMT BIFOGAR FOTO. 

SÖK NU OCH KOM IHÅG: 
ALLA ÄR VÄLKOMNA TILL GEKÅS!
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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

 på valfri vara
20%

Erbjudandet gäller mot uppvisande av denna kupong och kan inte 
kombineras med andra erbjudanden. Gäller tom. 29/7 2014

(Erbjudandet gäller om du 
handlar för minst 200:- i 
butiken.Gäller vid ett tillfälle 
mot uppvisande av denna 
kupong. Gäller tom 29/7 
(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. 29/7 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 29/7 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.)

ANNONS
ANNONSÖR OKÄND

ULLAREDULLARED

M it t  e mot G e Kås utgång    Butiken öppnar 08.00    Tel   034 6 -30 720    www.rasta.se

Grill - & TexMexbuffé
kl 18-21   Ät så mycket du vill

Serveras varje dag 23/6 - 10/8 på Rasta Ullared. Öl & vin rättigheter

Erbjudande!

Rasta Ullared Ullamag B april 14.indd   1 2014-04-29   08:48

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

I Ulla vill vi inspirera, förmedla shoppingglädje, 
och informera om varuhuset och Ullared som 
destination. Vi hoppas att tidningen kan ge dig 
som kund en liten inblick i vår verksamhet och 
vårt sortiment  och på så vis förbereda dig på 
bästa sätt inför din shoppingtur.

VARFÖR INGA PRISER I TIDNINGEN?
I Ulla skriver vi, i enlighet med Gekås policy,
aldrig ut priser på varor och produkter. Dels av 
konkurrensskäl och dels för att vi vill att besöket 
i varuhuset ska vara en riktig fynd upplevelse, full 
 av överraskningar.  Du kan alltid lita på att vi har 
ett stort och prisvärt sortiment!

FINNS VARORNA I BUTIK?
Vi har som mål att alla de produkter som visas i 
Ulla ska finnas  tillgängliga i varuhuset vid tidningens 
utgivande, men på grund av vår höga kundtill-
strömning måste vi reservera oss för slutförsäljning.

VILL DU HA ULLA I DIN BREVLÅDA? 
Att få Ulla hem i brevlådan är en förmån för dig 
som har Shoppingkortet eller Ullaredkortet. Med 
kortet kan du både spara och låna pengar. Läs 
mer om kortet på www.gekas.se/shoppingkortet. 
Ansöker gör du på hemsidan, i varuhusets 
kundtjänst eller i Gekåsbyn.

NÄSTA NUMMER
Nästa nummer av Ulla kommer ut i början 
av oktober 2013.

UTGES AV
Gekås Ullared AB, 311 85 Ullared 
kundservice@gekas.se
Telefon 0346-375 00 
www.gekas.se

ANSVARIG UTGIVARE
Boris Lennerhov

CHEFREDAKTÖR
Bodil Czarnecki

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

TRYCKERI
 JC Grafi sk Konsult AB/Vestjysk Rotation A/S

OMSLAGSFOTO
Katja Ragnstam

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

BYTT ADRESS? FLYTTAT? 
UTEBLIVEN TIDNING? 
Meddela Handelsbanken Finans 
kundtjänst 08-701 46 67

Eventuell vinstskatt betalas av vinnaren. 
Eftertryck utan redaktionens medgivande är 
förbjudet. Med reservation för tryckfel.

NR 1 NR 2 NR 3

ANNONS

GEKA0010_Ulla_nr3_OMSLAG.indd   3 2013-08-14   09:05

ANNONS ANNONS ANNONS ANNONS
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THERESÉ WALLIN & ELIAS – Göteborg 

Vad står på din inköpslista idag?
Som vanligt mest grejer till Elias. Vi har  

redan hittat många bra saker, bland annat 

den här underbara solhatten – och badbyxor 

och shorts att använda flitigt.

Bästa shoppingtipset till småbarnsföräldrar?
Gekås har ett stort sortiment av tillbehör till 

barnvagnen. Jag har köpt myggnät, solskydd, 

regnskydd och sånt som är bra att ha inför 

den svenska sommaren.

LARS-OLOF ANDERSSON – Hyltebruk 

Vad gör du i Ullared idag?
Jag och familjen är på väg till vår sommar- 

stuga i Fegen. Vi brukar alltid stanna till  

här och bunkra upp på vägen. Idag blir det 

massvis med grillmat, snacks & grillkol så  

att vi klarar oss ett tag.

                                EN KORT PRATSTUND MED                   NÅGRA AV VÅRA BESÖKARE

Nyfiket

 ”JAG HAR HITTAT SÅ SNYGGA VÄSKOR. DE VAR 
SÅ BILLIGA ATT JAG TOG TVÅ STYCKEN!”

SARA-LOUISE SVENSSON – Linköping 

Hur har du lagt upp din dag här på Gekås?
Jag är här i jobbet. Vi är fem stycken arbets-

kamrater som passar på att konferera och 

shoppa samtidigt. Ikväll samlas vi i stugan  

på campingen, pustar ut och visar alla våra 

fynd för varandra. 

ARVID ANTONSSON – Tibro 

Vad är det bästa med Ullared?
Att allt som man möjligtvis skulle kunna  

leta efter finns under ett och samma tak.  

Det är väldigt coolt. 

Vad är du extra glad över i din shoppingvagn? 
De färgglada skjortorna som jag hittade 

fastän jag egentligen bara skulle köpa  

plastpåsar.

MARIEMONIQUE STRICKERI – Motala

Vad kikar du efter idag?
Jag håller på att göra om i lägenheten och  

köper en massa ny inredning. Det är ju så  

billigt här så man kan köpa allt man gillar. 

Något särskilt på inköpslista för dagen?
Idag shoppar jag loss helt utan lista.  

Jag har till exempel hittat så snygga väskor. 

De var så billiga att jag tog två stycken!

LINNÉA LJUNGBERG – Göteborg 

Har du hittat något roligt idag?
Jag har köpt Lego och badkläder!

Tycker du om att bada? 
Ja! Jag älskar att bada från vår båt och att  

plocka fina snäckor på stranden!

från4 99:-
690:-

Erbjudande 

Kulfång och 
tavlor på 

köpet
Stort utbud
AIRSOFT

Stort utbud
HAND- 
KIKARE

ord.pris 2 195:-1 495:-

215x139+5 Wildmark.indd   1 2014-04-16   11:47

Pocket-
frossa
29 kr styck
4 st 100 kr

inbundna 
böcker

50 000 böcker från svenska 
bokförlag till häpnadsväck-

ande låga priser.

www.bokhandelniullared.se

förlags-outlet 

telefon: 0346-30370

bok-olle, våra rötter
Bokhandeln i Ullared är i sig en helt ny sats-
ning. Men vi har 25-åriga lågprisrötter som 
vi är mycket stolta över. I samma lokaler 
drevs tidigare Bok-Olle, en butik startad och 
länge kärleksfullt driven av författaren och 
livskonstnären Olle Länsberg.

ANNONS ANNONS
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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 EN FIN BOK.  

DENNA GÅNGEN ÄR DET MORBERG GRILLAR AV SJÄLVASTE PER MORBERG.

@holman72

HÄNG MED ULLA I DEN DIGITALA VÄRLDEN

FÖLJ OSS PÅ INSTAGRAM: GEKASULLARED_OFFICIELL

@michellemolin@missmonalis @siandma

@mickis_k @nathalieingrid@sabzs @pauliiina

@abhorrents

UllredGameFair_215x278mm_Layout 1  2014-04-23  12:39  Sida 1

VINNARE

Grattis, din bild är 

Ullas favorit! Vi hör av 

oss till dig för adress-

uppgifter!

ANNONS ANNONS
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Officiella Huvudpartners

Biljetter, boende, matpaket & av- och ombokningsskydd: Turistbyrån 0346-88 61 01. 
Biljetter kan även bokas via 2Entertain 0771-36 37 00, vallarna.se, showtic.se. 
Läs mer om Vallarnas Upplevelserestaurang på vallarna.se! Ev. kvarvarande 
biljetter säljes i biljettkassan på Vallarna fr.o.m. 1 timma före föreställning!   

2ENTERTAIN PRESENTERAR

PREMIÄR SÖNDAGEN DEN 29 juNI KL 18.00
Spelas under sommaren på Vallarnas friluftsteater i Falkenberg!

Jojje Jönsson, Stefan Gerhardsson, Siw Carlsson, Robin Stegmar, Jan Holmqvist, Anna Carlsson, 
Jessica Heribertsson & Jonas Hellman Driessen. mANuS: Lars Classon & Jojje Jönsson    REGI: Lars Classon

 

 

 

 
  

 

 
 

 
 

 
  

 

 

 

   

 
  

 
 

  

 

  
  

    
   

 

 

 

 

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 Morberg Grillar av Per Morberg i brevlådan!

Skicka lösningen till ullakryss@gekas.se / Ulla, Gekås Ullared, 311 85 Ullared

På kuvertet eller i ämnesraden skriver du: Kryssat 2/14

Ditt svar behöver vi senast 1 juli 2014. Lycka till!

GEKÅS ULLA # 1 • 2014   59

Kom och gör 
ett klipp på 

Hår & Häpna!

Öronhåltagning 150:-/hål

Erbjudande: 
D:fi grön wax 75g 85:-

Sibel tuperingsborste 55:-

Wella Professionals Shampo 1000ml 129:-

Wella Professionals Balsam 1000ml 189:-

(Så länge lagret räcker)
Tidsbokning, drop in 

i mån av tid.

Salongen ligger på Gekås, plan 3.

Öppettider: Mån-fre 9-18, lörd 9-14

Tel: 0346-378 80
Mer info på gekas.se

ANNONS ANNONS
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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.

På Plan 3 i varuhuset hittar du nyrenove-
rade Kaffebaren. Här kan du välja mellan 
kaffe i olika former, flera goda bakverk 
och numer också matigare alternativ som 
rejäla mackor. Kaffebaren erbjuder även 
laktos- och glutenfria alternativ för dig som 
föredrar det.

I restaurangen på Plan 3 erbjuder vi 
dagligen 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.  

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
Observera att det INTE går att boka boende per e-post.

ÄTA GOTT

BO BRA

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.

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 SMAKFULLA RESTAURANGALTERNATIV FÖR DIG MED KURRANDE MAGE

KÄNN DIG SOM HEMMA HOS OSS PÅ GEKÅS
MUSASJÖN

SÖNNERÄNGS
SJÖN

FRÅN FALKENBERG

FRÅN VÄRNAMO

FRÅN VARBERG

FRÅN BORÅS

MOTELLET

GÅ
NGV

ÄG
 M

OT
 V

AR
U

H
U

SE
T STÄLLPLATS

153

154

154

P

153

P

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!

UPPLEVA MER
Mellan den 29 juni och 10 augusti kan du 
som är sugen på bad eller shopping – eller 
både och – få skjuts med Ullaredsbussen. 
Fem turer om dagen mellan Falkenberg 
och Ullared, med upp till sex stopp på 

vägen. Priset för en resa t/r är 50 kr för 
vuxen och 25 kr för barn mellan 3 och  
10 år. Biljetter köper du i varuhusets 
kundtjänst, på Gekåsbyns incheckning,  
i Campingbutiken eller på Hotellet.  

Tidtabeller, hållplatser och alla annan 
information du behöver för att uppleva mer 
med hjälp av Ullaredsbussen finns på 
www.gekas.se.

ULLAREDSBUSSEN SOM TAR DIG MELLAN ULLARED OCH FALKENBERG

SHOPPINGBUSSEN tar 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. Shopping-

bussen åker du med alldeles gratis. För mer 

information se www.gekas.se/bo/shoppingbussen.



GEKÅS ULLA # 2 • 2014   6362    GEKÅS ULLA # 2 • 2014

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

Hårinpackning 500ml
Passar till skadat, torrt frissigt hår som 

behöver mycket fukt och vård.
Krämig inpackning berikad med Argan olja.

Hårolja 100ml
En naturlig olja för hår och hårbotten. 
Innehåller Kerité oljal och Argan olja 

Uv-skydd. Oljan är mycket vårdande, åter-
fuktande och utredande. 

Mini Volume Iron Compact Styling
En volym tång du använder i hårbotten för 

att få extra volym utan att föna.
.

Utrednings Borste
En ultra skonsam och utredande 
borste, passar till långa trassliga 

hår.

Hårspray 500ml
Osis Freeze hårspray en torr hårspray 

med kraftig stadga, 

Sol Serie 3-pack 
Schampo 200ml, Balsam200ml och

 inpackning 150m

299:-
Ord:469:-

99:-
Ord:355:-

SOMMARENS KAMPANJER

Välkommen!

79:-
Ord:149:-

89:-
Ord:249:-

199:-
Ord:269:-

139:-
Ord:249:-

ANNONS ANNONS

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

Annonserade priser i annonsen gäller t.o.m 31/8 2014. Fler erbjudanden hittar du på vår hemsida glasogonfabriken.se

BUTIKEN FINNS UTANFÖR GEKÅS VID P-HUSET

Ullared Centrum
Göteborg Hisingen | glasogonfabriken.se

på en timme

Boka tid enkelt i mobil eller dator
Ny superenkel tidsbokning direkt från mobilen. 
Scanna koden intill eller besök glasogonfabriken.se

Enkelslipade Komplett från. 495:- 

Progressiva Komplett från. 1495:- Progressiva fri-form Komplett från. 1995:-

Ta med eget recept
Få upp till 300:- på nya glasögon

Snabbare service och mer tid för shopping!
Ta med eget recept från din optiker så tillverkar vi dina 

glasögon till Ullaredspriser efter din optikers rekommendation.

Du får dessutom ett lägre pris på nya glasögon. 
300 kr rabatt på progressiva och 100 kr rabatt för enkelslipade.

*  Ditt recept bör vara max ett år gammalt. Din syn ska heller inte ha förändrats 
kraftigt senaste tiden. Rabatten kan inte kombineras med övriga erbjudanden 

eller rabatter och receptet får inte vara utfärdat av Glasögonfabriken.

Våra låga standardpriserVåra låga standardpriser

Här finns Glasögonfabriken
Vid husvagnsparkeringen strax intill p-huset. 

Fullt sortiment, synundersökning, 
kontaktlinser, och tillbehör. 

Verkstad med egen tillverkning.

!

!

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

Andra paret för halva prisetAndra paret för halva priset

50% 
på billigaste paret!

ANNONS ANNONS
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Handla ännu 
smartare!

Gekås fyndsmarta Shoppingkort 
är prisvärt och tål att jämföras.

1% bonus på allt du köper i hela världen

Kostnadsfri kredit •  Inga aviavgifter 

Möjlighet att spara pengar på kortet 

Gratis prenumeration på vår kundtidning Ulla

Shoppingkortet.
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”Att åka till Ullared lönar sig för alla, men 

allra mest för oss med shopping- 

kortet. Ju mer jag handlar med kortet, 

desto billigare blir det”

ANN-CHARLOTTE, GRIMSÅS

67 000 kunder har 
redan kortet. Vilken 

färg ska du välja?

 Läs mer om kortet på gekas.se/shoppingkortet. 

Ansök där eller i vår kundtjänst. Enkelt och smidigt!


