
GEKÅS ULLA #2 • 2015    1

ULLA
N U M M E R 

-TVÅ-
2015

EN TIDNING FRÅN GEKÅS ULLARED

STICKADE 
SILHUETTER

U TMA NA DIG  
SJÄLV I  N YA

HÖGHÖJDS
BANAN

Klapparna

Barnens favorit  
i ny bok!

Vintermodet som värmer 

för STORA och små

SUNE I 
ULLARED



GEKÅS ULLA #2 • 2015    32    GEKÅS ULLA #2 • 2015

Välkommen till
EN HÄNDELSERIK HÖST I ULLARED

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

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

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

UTGES AV
Gekås Ullared AB, 311 85 Ullared

ANSVARIG UTGIVARE
Jan Wallberg

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

CHEFREDAKTÖR Louise Svensson

MEDARBETARE
TEXT: Sofia Eriksson, Marie Svensson, 
Maria Strömberg
BILD: Jonny Lindh, Hidvi Group,  
Jesper Molin, Kristin Lagerqvist

TRYCKERI
JC Grafisk Konsult AB / Vestjysk  
Rotation A/S

OMSLAGSFOTO Kristin Lagerqvist

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

NU ÄR HÖSTEN HÄR och det är full fart i Ullared. Vår absolut 
största högsäsong infaller nämligen under höstmånaderna då 
våra kunder är som allra mest shoppingsugna. Garderoberna  
fylls med funktionella ytterplagg för både stora och små,  
julklapparna inhandlas i god tid och julpyntet ger inspiration  
för den kommande högtiden. Många passar 
dessutom på att göra shoppingresan till en 
trevlig minisemester med familj eller vänner, 
och både Hotellet och stugbyn vimlar av 
gäster. Hösten är helt enkelt en väldigt rolig 
tid här i Ullared!

ÄVENTYR PÅ HÖG NIVÅ  

I detta nummer presenterar vi en riktigt 
spännande nyhet – äventyrsparken Upzone 
Ullared har öppnat mitt i Gekåsbyn. Här kan 
du nu kasta dig ut i linbanor, balansera på olika sorters hinder, 
klättra i nät och svinga dig ut i fria luften. Vi jobbar hela tiden 
för att utveckla Ullared som destination och då är det fantastiskt 
roligt att nu kunna erbjuda detta äventyr till alla familjer,  
kompisgäng och konferensgäster som besöker oss. Mer  
information om äventyrsparken hittar du på www.gekas.se.

JULEN STÅR FÖR DÖRREN  

Med julen bara ett par månader bort har vi dessutom fyllt  

tidningen med matnyttiga tips för att komma i stämning.  
Julklappar på fyra olika teman, recept på gott julgodis och  
tips på färdigköpta godsaker för dig som inte vill stå vid spisen. 
Vi visar även upp stickat dammode med plagg som värmer i 
vintertid och vår inköpsavdelning berättar allt om 

trenderna för nästa år. 
 På temat mode och  
shopping vill jag gärna  
passa på att slå ett slag för  
Textilreturen, som vi  
driver i samarbete  
med Human Bridge. 
Passa på att göra en 
garderobsrensning 
och ta med alla  
kläder till oss. 

Insamlingsboxar finns på parke-
ringen och de tar emot alla typer av 
textilier, även sådant som är trasigt. 

Jag hoppas du får en härlig höst  
och hälsar dig varmt välkommen  
till Ullared!

JAN WALLBERG, KONCERN-VD

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

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

Gekås 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

”VI JOBBAR HELA  
TIDEN MED ATT  

UTVECKLA ULLARED 
SOM DESTINATION 

OCH DÅ ÄR DET ROLIGT 
ATT KUNNA ERBJUDA 
DETTA ÄVENTYR ...”

12 Sune i Ullared 
 Boken om Sunes äventyr i varuhuset är här

16 Julens alla klappar 
 Mängder av tips för stora och små

26 På hisnande höjder 
 Premiär för äventyrsparken i Ullared 

28 Trendspaning med inköpsgänget 
 Bakom kulisserna på Gekås inköpsavdelning

34 Heta maskor i vinter 
 Det stickade modet som värmer 

42 Från fabrik till varuhus 
 Så arbetar Gekås med CSR

46 Recept på julens godsaker 
 Hemlagat godis som förgyller din högtid
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ANNONS ANNONS
ANNONS ANNONS

www.apelviken.se
0340 - 64 13 00
info@apelviken.se

Från Varberg är Ullared bara 
30 minuter bort

- havet alldeles intill

hotell, camping och stugor 
öppet året runt!  

apelvikense_format c.indd   1 2015-08-21   13:32:49

www.skoboo.se

SMÅTT OCH GOTT FRÅN VARUHUSETS VÄRLD

SVERIGES FÖRSTA SHOPPINGHOTELL, Hotellet, byggs ut i höst. 

Utöver 115 rum kommer man kunna erbjuda konferensmöjligheter för  

upp till 130 personer. Man bygger dessutom en större frukostmatsal  

samt en mingelbar med servering och utrymme för skön ”after-shopping”.  

Nybygget beräknas stå klart till årsskiftet.

P R E S E N T K O R T  F Ö R  A L L A

Ett presentkort hos Gekås är en toppengåva. Du väljer beloppet 

själv och kan beställa presentkortet 

via gekas.se eller köpa det 

på plats i varuhuset. På vår 

hemsida kan du hålla koll på 

saldot, giltighetstiden och 

ladda kortet på nytt om du 

önskar. Happy shopping! 

SALLADSBAREN

UNDER HÖSTEN börjar det hända spännande saker  
i och omkring Gekås. Butiksytan ska växa med hela  
10 000 kvadratmeter, nytt p-däck planeras med plats 
för 550 bilar och flera anslutningsvägar ska förbättras. 
Vid den intilliggande Musasjön blir det nytt  
aktivitetsområde med belyst gångväg,  
bryggor och grill- och fiskeplatser.  
Byggnationerna genomförs i etapper 
och beräknas vara klara 2020.

GEKÅS BLIR ÄNNU STÖRRE!

Nya ytor på Hotellet

– EN KUL SIFFRA –

28 900 
VAR ANTALET BESÖKARE I VARUHUSET DEN 21 JULI I ÅR. 

DÄRMED SATTE VI NYTT REKORD FÖR SOMMAREN 2015.

Smarrig frukost i Salladsbaren
För att orka med timmar av fyndsäker shopping gör du klokt i 

att starta dagen med en härlig frukost på Gekås. I Salladsbaren 

vid takkub 12 på entréplan serveras frallor, pålägg, grönsaker 

och yoghurt från öppning och fram till klockan 10.30.

När du ändå ska till Ullared så passa på att växla in 

myntsamlingen i växlingsmaskinen vid Kundtjänst 

i varuhuset. Pengarna får du som tillgodokvitto, som 

är giltigt i varuhuset under den dag då du växlat.  

Att växla hos Gekås är helt fritt från avgifter. 

VÄXLA DINA MYNT
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Hej Jan,  
det har ju gjorts många saker för  

att underlätta logistiken kring campingen, 
men varför är bron till campingen fort- 
farande så smal? Alla som ska in eller ut 
från campingen måste passera över bron 
och det skapas onödiga köer och risker när 
både fotgängare, cyklister och fordon ska 
samsas om att använda den enfiliga bron. 
Finns det några planer på att ändra trafik- 
situationen till och från campingen? Vill 
också tacka för en i övrigt jättefin camping 
och ett härligt varuhus! 

Mvh Ida Sandahl 
 
Hej Ida! 
Trevligt att höra att du uppskattar både 
camping och varuhus. Jag förstår vad du  
menar, den nuvarande bron in till Gekåsbyn 
är inte bra från vare sig trafik- eller logistik- 
synpunkt. Tyvärr har vi inte kunnat åtgärda 
detta tidigare eftersom bron varit i kommu-
nal regi. Nu är dock en ny detaljplan för 
området upprättad och vi får möjlighet att 
med egna medel ordna en ny överfart. 
 Men det finns fortfarande en hel del att 
ta hänsyn till. Gekåsbyn ligger mitt i ett 
Natura 2000-område som bedöms som 
särskilt skydds- och bevarandevärt av EU. 
De höga miljökraven gör att vi inte kommer 
kunna bygga en tvåfilsöverfart. Vi kommer 
därför satsa på en bro med breddat körfält 
som ger plats för gång- och cykelbana på 
vardera sidan. Detta hoppas vi ska förbättra 
både säkerheten och trafikflödet. Bron 
kommer börja byggas nu i vinter och stå 
klar inför sommarsäsongen 2016.

Med vänliga hälsningar / Jan

Hej Jan! 
Min fråga är om och hur ni annon-

serar i våra grannländer såsom Tyskland, 
Danmark och Norge? Vi har en stuga för ut- 
hyrning cirka en timme från Ullared, med 
majoriteten tyska gäster som aldrig har 
hört talas Gekås Ullared. Givetvis rekom-

menderar vi dem att åka till Ullared för ett 
besök på ”The biggest shopping center in 
Sweden”. Nästintill alla gör ett besök hos 
er och kommer tillbaka med sina storslagna 
fynd både tacksamma och glada för tipset!

Mvh Veronica 
 
Hej Veronica! 
Jag börjar med att tacka dig för att du 
tipsar gästerna om Gekås Ullared, det 
uppskattas mycket. Faktum är att vi inte 
annonserar, vare sig i Sverige eller utom-
lands. Vi föredrar att satsa pengarna på att 
utveckla en riktigt bra shoppingdestination, 
och framför allt säkerställa lägsta möjliga 
priser i varuhuset, i stället för att betala 
dyra reklamkampanjer. Nöjda kunder är våra 
bästa annonsörer, och gör vi ett riktigt bra 
jobb kommer Gekås goda rykte att spridas. 
Dessutom har två tyska tv-kanaler redan 
fått upp ögonen för Ullared och spelat in 
dokumentärinslag om varuhuset. Det får 
många att bli nyfikna på att besöka oss  
och vi får chansen att skapa ännu fler 
nöjda kunder. 

Vänligen / Jan

 

 
Hej!  
Vi besöker er en gång i månaden. 

Har den senaste tiden läst flera gånger att 
folk haft inbrott i sina bilar medan de varit 
och handlat. Skulle det vara möjligt att ha 
någon form av övervakning på parkering-
arna? Framförallt i p-huset. Kanske skulle 
avskräcka någon oärlig själ.

Mvh Satu Davidsson 

Hej Satu! 
Tack för din fråga. Mitt allra första råd till 
våra besökare är att aldrig lämna shopping-
kassar eller andra värdesaker obevakade i 
bilen. Tyvärr är bilinbrott utanför köpcenter 
en allmänt ökande trend i landet, och det 
gäller att vara försiktig för att inte bli ut-
satt. Gekås parkering är bevakad med både 
kameror och ronderande väktare, både i 
och utanför parkeringshuset. Vi hoppas  
att detta ska fungera avskräckande och  
att vi kommer se betydligt färre av dessa 
brott framöver.

Vänligen / Jan

Hejsan! 
Brukar lösa era korsord och andra 

tävlingar i Ulla, tycker det är roligt att 
försöka vinna något. I ert senaste korsord 
kunde man vinna boken Fredagsgourmet, 
säkert en jättebra bok, men jag skulle 
önska att man kunde få välja mellan boken 
och ett presentkort på Gekås. Så tycker jag 
som är ett hängivet Ullaredsfan.

Med vänlig hälsning Monica Hedlund 
 
Hej Monica! 
Tack för ditt mail! Vad roligt att höra att 
du uppskattar korsordet i Ulla. Jag kan 
hålla med om att ett presentkort skulle 
vara en riktigt bra pris till vinnaren. Tyvärr 
säger Skatteverket att vinster i tävlingar 
som innebär en personlig prestation, t.ex. 
att lösa ett korsord, måste beskattas som 
inkomst av tjänst. Vi på Gekås skulle då 
behöva dra källskatt och skicka in kontroll- 
uppgifter för korsordsvinnaren, precis som 
vi gör med våra anställda. Vinster i form av 
saker är däremot skattefria upp till ett visst 
värde, och det är anledningen till att vi för 
närvarande har kokböcker i vinstpotten i 
stället för presentkort.

Med vänliga hälsningar / Jan

Har du idéer på hur vi ska bli 

bättre, vill du ge oss beröm  

eller kritik, eller klurar du på  

en fråga som kräver svar? 

?

Skriv en rad till oss på:  

fragajan@gekas.se eller:

Fråga Jan, Gekås Ullared,  

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

?

?

?

JAN
V Ä L K O M M E N  T I L L

FRÅGA

Nöjda kunder är våra  
bästa annonsörer, och  

gör vi ett riktigt bra jobb  
kommer Gekås goda  

rykte att spridas.

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

HOTELLET

FYRBÄDDSSTUGA

295 KR 
 1–4 PERSONER 

(ORD. PRIS  
695 KR)

595 KR 
 1–2 PERSONER 

(ORD. PRIS  
990 KR)

BO BILLIGT 

med Shoppingkortet
Nu kan du som har Shoppingkortet eller Ullaredkortet boka boende i 

Gekåsbyn till specialpris. Passa på att besöka oss under lågsäsongen och 
upplev ett Ullared fritt från höstens trängsel och sommarens långa köer. 

Erbjudandet gäller en övernattning på Hotellet eller i fyrbäddsstuga.

Erbjudandet gäller för en natts  boende 
under perioden 13 december 2015 till  
28  februari 2016. För att rabatten ska 
gälla måste  boendet betalas med ditt 
Shoppingkort eller Ullaredkort, och 
bokningen göras mellan 7 oktober och 
13 december. Erbjudandet gäller endast 
en gång per hushåll. Med  reservation  
för fullbokning. 

S H O P P A ,  B O  O C H  U M G Å S
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Bank & Försäkring

falkenbergssparbank.se/150ar

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

haft en central roll i vår del av Halland.

Genom åren har vi varit en viktig sponsor 
för kultur, skola och idrott, 

det vill vi fortsätta med.

Välkommen till oss,
 vi tycker det ska vara roligt  
och trevligt att leva just här!

Falkenbergs piggaste 
150-åring!

Kom och gör ett klipp 
på Hår & Häpna!

Öronhåltagning 180:-/hål

ERBJUDANDE 

Maria Nila colour shampo 1000ml 299:-

Maria Nila colour balsam 1000ml 299:-

Wella Proffessional spray 79:-

Wella Proffesssionals wax 79:-

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

Namnlöst-3   1 2015-08-24   10:34

Succén fortsätter 
med bodylotion 
som återfuktar

direkt i duschen. 
Nu med två 
nya dofter.

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

NIVEA mer än 100 års erfarenhet av hudvård.

För mer information besök www.NIVEA.se

Skäm bort dig själv!

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

PRODUKTER  SOM V I  KÄNNER  L I TE  EXTRA  FÖR  JUST  NU

Ny skinnkollektion 
En väska i äkta skinn är en investering.  
Den åldras med behag och blir bara snyggare 
med åren. Ny skinnserie från Casal finns nu 
på Väskavdelningen.

ALLMÄNBILDANDE 
INREDNING 
Pryd väggarna med 
inspiration från  skoltiden. 
Planscher med flora, 
fauna, anatomi och 
industri är en trend som 
håller i sig och snudd 
på ett måste för alla 
med fäbless för vintage-
stilen. Håll utkik på Till 
 hemmet-avdelningen och 
skynda att fynda.

BÄDDA 
MED LINNE
Håll i hatten, vi har fått in bäddset 
i 100 procent linne i varu huset! 
Strukturen, färgtonerna och den 
okonstlade skrynklig heten är 
bara tre orsaker att älska detta 
 underbara material.

Laga i lera
Höstens mustiga maträtter lagar du i lergryta.  
Maten sköter sig själv i ugnen och alla härliga  
smaker bevaras i grytan. 
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U L L A R E D 
TITTARNAS FAVORIT

Succéprogrammet i tv 

Premiäravsnittet av Ullared sändes  
2 november 2009 och lockade 1 080 000 
tittare, vilket är rekord för en svensk 
produktion, sport exkluderat, på Kanal 5. 
Hela första säsongen hade nära 1 000 000 
tittare i snitt per avsnitt.

I november 2009 sändes premiäravsnittet av tittarsuccén  

Ullared på Kanal 5. Sedan dess har en lång rad oförglömliga scener,  

folkkära profiler och otroliga rekord avlöst varandra. Vi har valt  

ut en blandad kompott av höjdpunkterna från åren som gått.

Systrarna från Hofors 

Ullared är ett program om och med  
riktiga människor som både vågar vara 
sig själva, bjuda på sig själva och dela  
med sig av sin glädje och köplust.  
Två av de många starka och mest om- 
tyckta personligheter vi mött under 
seriens gång är ”systrarna från Hofors”, 
Gunnel och Maritta.  

Den 6 april 2015 premiärsändes Ullared 
– Jakten på storsäljaren, programmet 
där uppfinnare tävlar om att få in sin  
produkt i Gekås sortiment. Hundratals 
fantastiska idéer har hittills presenterats 
och trycket är ännu högre inför inspel-
ningarna av nästa säsong. Baglight, 

lampan som hjälper dig att hitta i din 
handväska, var den produkt som sålde  
allra bäst av vinnarprodukterna från 
säsong 1. Under sommaren har kameran 
rullat för Ullared och Ullared – Jakten 
på storsäljaren. Programmen kommer 
åter i rutan under våren 2016. Håll utkik!

Omtyckta personligheter 

Tack vare tittarkärleken efter fram-
gångarna i Ullared fick Morgan och 
Ola-Conny våren 2012 en egen tv-serie 
– En stark resa. I programserien fick vi 
chansen att se omvärlden genom Morgans 
och Ola-Connys ögon. Efter en första 
succéartad säsong, sändes En stark 
äventyrsresa och En stark Norge- 
historia. Totalt har man sänt fyra  
mycket minnesvärda säsonger.

33 - en stark siffra

33 avsnitt av En stark resa har visats  
– och över 20 destinationer besökts.  
Om man räknar senaste säsongen, som 
utspelade sig på olika platser i Norge, 
som en och samma destination. Bland 
de besökta resmålen finns, förutom våra 
morsom grannar i väst, Tokyo, Texas, 
Monkey Jungle i Florida och Himalaya.

REKORD! 
1 080 000 TITTARE BÄNKADE  

SIG FRAMFÖR PREMIÄRAVSNITTET  
AV ULLARED.

Morgans partypåsar 

I oktober 2014 lanserades Morgans 
egna partysnacks. Först lanserades grill-
chips och i somras kom även lättsaltade 
och sourcream and onion. Chipsen  
säljer bäst av alla snackssorter i Gekås 
sortiment. Vid dagens datum har över 
161 000 grillpåsar  
med Morgans  
ansikte lämnat  
varuhuset.

 H Ö J D P U N K T E R  I  M E D I A  U L L A R E D  -  S U C C É P R O G R A M M E T  I  T V

Tidernas största 

Att göra TV av Sveriges främsta  
shoppingäventyr visade sig vara en  
omedelbar succé. Ullared är Kanal  
5:s största tittarsuccé genom tiderna. 
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Kjell Collection på Gekås

Få publika genombrott i tv rår på Kjells 
eldfängda grillning, som blev minst sagt 
viral i samband med premiären av första 
säsongen av Ullared. Kjell gick in i en 
affär för att shoppa – och kom ut som en 
älskad rikskändis. Kort därefter lansera-
des bland annat ”Kjells tändvätska” med 
ett av hans många minnesvärda citat på:  
”Jag dränker in det rätt bra. Sedan får det 
ligga och dra.”

I maj 2010  
lanserades  

”Kjell Collection”  
på Gekås.

Uppfinnare vinner plats i varuhuset 

33 Under första säsongen av Ullared  fick Gekås 
ungefär 2 000 fler kunder i varuhuset – per dag!
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P R E M I Ä R  F Ö R 
S U N E  I  U L L A R E D

NU ÄR DET ÄNTLIGEN DAGS FÖR POPULÄRE SUNE OCH DEN TOKROLIGA FAMILJEN  

ANDERSSON ATT ÅKA TILL ULLARED. NÄR GEKÅS BJÖD IN TILL SMYGPREMIÄR AV NYA  

BOKEN SUNE I ULLARED VAR ANDERS JACOBSSON, EN AV FÖRFATTARNA, PÅ PLATS FÖR  

ATT LÄSA UR DEN NYA BOKEN, SIGNERA BÖCKER OCH MÖTA SINA LÄSARE. 

Foto SANNA BÄCKSTRÖM Text MARIE SVENSSON

DEN 5 SEPTEMBER var det premiär för 
boken Sune i Ullared, skriven av den om- 
tyckta författarduon Anders Jacobsson 
och Sören Olsson. Många barn och vuxna 
hade samlats på Restaurangplan där en av 
författarna, Anders Jacobsson, presenterade 
den nya boken genom att läsa högt ur första 
kapitlet. 
 – ”Visst är det underbart att hitta på 
saker tillsammans. Familjen Andersson har 
bestämt sig för att åka på en tredagars utflykt 
till universums största varuhus. Mamma  
Karin är alldeles upprymd, de har allt i  
Ullared, förklarar hon glatt och något 
övertaggad för pappa Rudolf”, läser Anders 
inlevelsefullt och gestikulerar som om han 
själv vore bokfigurerna.
 Då och då hörs skratt från publiken som 
har slagit sig ner framför scenen. 
 – Ja, det är verkligen en bok med hög  
igenkänningsfaktor och mycket humor,  
säger Anders.  
 När sagostunden är slut är det dags för 
boksignering. Många vill ha sitt eget exem-

plar av boken med en av Sune-pappornas 
hälsning i. I den ringlande kön står Tristan 
Klarin, nio år, och mamma Linda Klarin 
från Falkenberg. 
 – Jag är säker på att boken är jättebra och 
jag ger den redan så många tummar upp som 
det går, säger Tristan med ett brett leende 
och hälsar på Anders.
 – När jag var nio år kom första boken om 
Sune och då besökte Anders och Sören vår 
skola, minns mamma Linda. 
 – I nästa bok kanske Sune kan åka på 
skattjakt, föreslår Tristan, och tillägger; 
 – Det är verkligen spännande att få träffa 
sin favoritförfattare.

TÄVLINGSBIDRAG BLEV BOKIDÉ 

Böckerna och filmerna om den busige Sune 
hör till de mest populära barn- och ungdoms- 
böckerna de senaste 30 åren. I samband med 
författarduons jubileum i fjol startade en 
skrivartävling i samarbete med Barnens Bib-
liotek, där barn och unga fick lämna förslag 
om vad nästa bok skulle handla om. 

Kön till boksigneringen ringlade sig lång av  
förväntansfulla barn och småpirriga föräldrar. 

Stämningen var på topp och spänningen total 
när författaren Anders Jacobsson med största 
inlevelse läste högt ur nya boken Sune i Ullared.

S A G O S T U N D  O C H  B O K S I G N E R I N G
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Tävla med Sune
F O TA D I G  S JÄ LV NÄ R  D U  BÄ D DAT PÅ E T T  

K NA S I G T S TÄ L L E  O C H  D E L A B I L D E N  I  
S O C I A L A M E D I E R .  BÄ S TA B I L D E N  B E L Ö NA S  

M E D  ÖV E R NAT T N I N G  PÅ H O T E L L E T  
O C H  2  0 0 0  K R  AT T S H O P PA F Ö R .

Bland över 1 500 bidrag valdes en vinnaridé 
ut: den om att Sune skulle åka till shopping-
meckat Ullared med sin familj. Bakom idén  
står Jenny Bågenstål, 15 år, från Vällingby.
 – Det har varit fantastiskt roligt att få kliva 
in i Gekås värld, att placera en typiskt vanlig 
familj i den här igenkännbara folkliga miljön. 
Dessutom är det extra skoj att initiativet kom 
från Jenny Bågenstål, en av våra läsare, och 
att vi genom vårt författarskap kan inspirera 

till barns och ungas kreativitet, säger Anders.
 

LÄSGLÄDJE OCH HUMOR

Mest nöjd är han med hur boken på ett tok-
roligt sätt beskriver hela familjen Andersson, 
deras egenskaper och allt vad de hittar på 
i varuhuset.
 – Jag sitter ofta och skrattar när jag skriver. 
Mina favoriter är händelsen på parkeringen, 
gravidfotograferingen och när familjen bo-

kade ett för litet hotellrum så att Sune skulle 
behöva sova i badrummet, avslöjar Anders. 
 Mer om hur det slutar kan ni självklart 
läsa i boken. Var Sune hamnar härnäst?
 – Det har vi inte en aning om ännu, men 
mina idéer går inte att stoppa, säger Anders 
och beger sig ner till bokavdelningen för  
nästa signering.
 – En sak är säker, Sune i Ullared är en av de 
roligaste böckerna vi har skrivit, säger han.

 Det har varit fantastiskt roligt att få kliva 
in i Gekås värld, att placera en typiskt vanlig  
familj i den här igenkännbara folkliga miljön. 

Bästa bilden belönas med en övernattning på 

Hotellet för upp till fyra personer och ett present- 

kort på 2 000 kr i varuhuset. I priset ingår frukost  

för alla i sällskapet och parkering i Hotellets garage. 

 

Tävlingen pågår till 11 januari 2016. Vinnaren  

utses och kontaktas av Gekås marknadsavdelning. 

Du som har ett privat Instagramkonto måste följa 

@gekasullared_officiell för att juryn ska kunna se 

ditt tävlingsbidrag. Tävlar du via Facebook väljer du 

Offentlig eller Public i statusrutan när du publicerar 

bilden. Övernattningen bokar du själv via telefon  

eller på www.gekas.se. 

Sune i Ullared var Jennys idé

Tusentals idéer kom in till skrivartävlingen om 
nästa Sune-bok. Inspirerad av både tv-serien 
Ullared och sitt eget besök i somras blev det 
Jenny Bågenstål, 15 år från Vällingby, som 
lämnade in vinnarbidraget – Sune i Ullared. 
 – Jag kände att Sune och familjen Andersson 
verkligen passar in här i Ullared. Många åker 
hit för att handla och jag tror att alla kan kän-
na igen sig. En av mina idéer, som också finns 
med i boken, var att Sune skulle klä ut sig till 
tjej för att komma in i damernas provrum och 
kunna träffa sin kärlek där, säger Jenny och 
gläds lite extra över att vara på plats just i dag.
 – Det är spännande med boklansering. Mina 
kompisar tycker att det är jättestort och vill 
gärna ha boken, säger Jenny, som tillsammans 
med familjen besöker varuhuset för fjärde 
gången. Själv har hon med sig en lång lista 
över dagens inköp, allt ifrån nagellack till en 
ny matta.
 – Allt finns under samma tak. Det är det som 
är det bästa med Gekås!

I NYA BOKEN får Sune bädda i badkaret  
när det är ont om plats i familjens hotell- 
rum. Nu vill vi se ditt konstigaste sovställe. 
Släpp loss kreativiteten och fota dig själv 
på din konstiga sovplats. Publicera bilden 
på Facebook eller Instagram, och använd 
hashtaggarna #gekasullared och 
#suneiullared.

HUR KONSTIGT KAN DU SOVA?

VINN PRESENTKORT OCH HOTELLUPPLEVELSE 

gekasullared_officiell              facebook/gekasullared

14    GEKÅS ULLA #2 • 2015



GEKÅS ULLA #2 • 2015    1716    GEKÅS ULLA #2 • 2015

TEKNIKPRYLAR

För den tekniktokiga finns hela 
önske listan samlad på vår Media-
avdelning. Radiostyrt är stort, och 
både filmande drönare och radio-

styrda helikoptrar spås hamna under 
många granar i år. Även action-

kameran är ett hett presenttips till 
den som gillar fartfyllda aktiviteter, 

foto och teknikprylar.

Julklappstips
HÅRDA PAKET TILL HELA FAMILJEN 

JULEN STÅR FÖR DÖRREN OCH DET ÄR DAGS ATT BÖRJA HJÄLPA TOMTEN 

MED KLAPPBESTYREN. HOS OSS PÅ GEKÅS HITTAR DU JULKLAPPAR TILL 

HELA FAMILJEN UNDER ETT OCH SAMMA TAK.

Foto TOM BENGTSSON  Text ANKI KARLSSON och KATARINA LARSSON

1. Filma från luften med drönare från Syma

2. Färgstarkt ljud med hörlurar som syns

3. Magnetiskt mobilfäste till bilen, båten eller kanske motionscykeln

4. Streama musik från mobil eller platta med denna Bluetooth-högtalare

5. Tangentbord för inbitna gamers med belysta knappar och textilsladd

6. Nya generationens vinylspelare som lirar med både skiva och dator 

7. Playstation 4 är bästa julklappen till hela familjen 

8. Actionkamera med fjärrkontroll i armbandet fixar coolaste klippen

9. Magnetiska mobilskal och fodral finns i flera olika modeller och färger

10. Lagra dina minnen i säkert förvar med bärbar hårddisk

11. Radiostyrd helikopter för både inom- och utomhusflygning

RADIOSTYRDA 
ROLIGHETER FÖR 
STORA OCH SMÅ

BLIR ACTION-
KAMERAN ÅRETS 

JULKLAPP?

1

2 3

4

6

7

10

11

8 9

5
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INREDNING & KÖKSREDSKAP

Vår Till hemmet-avdelning är fylld 
till brädden med bra julklappar 
för den som gillar inredning och 

matlagning. Satsa på något av årets 
trendmaterial som koppar, marmor 
eller trä så hamnar du garanterat 

rätt. I köket är det rustika material 
som gäller. Gjutjärnspanna och sten-
mortel är presenter som håller länge.  

1. Svenska influenser på skålar i porslin

2. Bordslampa med marmorfot är helrätt just nu

3. Varma toner på vaser av hamrad metall

4. Fint på bänken med skål i koppar

5. Diamantformad glödlampa lyser upp med stil

6. Gör ditt eget DIY med marmorerad dekorplast

7. Fixa fina ostbrickan med specialknivar och skifferbricka  

8. Bastutillbehör i naturmaterial till sauna-entusiasten 

9. Sprid ljus i vintermörkret med svarvade blockljusstakar

10. Använd huvudet, sparbössa i form av dödskalle

11. Mortel i rustik sten från kändiskocken Jamie Oliver

12. Glasburk med tappkran för snygg servering

13. Ett riktigt blickfång blir växterna med kruka och ram i metall

14. Julröda grytan från Pyrex är perfekt för långkok

15. Fin stekyta får du med klassiska gjutjärnspanna från Skeppshult

16. Trendig mugg med handtag, lock och sugrör

ÅRETS TRENDMATERIAL

KOPPAR
MARMOR

TRÄ

RÄTT HUSGERÅD 
GER STILFULLT 

KÖK

1

2

5

6

7

8

3 4

9

11

14 15

16

12 13

10
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1. Alla favoritdofter från Britney Spears

2. Våga sticka ut med intensiva nyanser från Schwarzkopf

3. Vitamin C och näring för torr hud från Lumene

4. Ekologiska makeupborstar i helt återvinningsbara material

5. Ekologiska produkter för hud och hår från Urtekram

6. Hudvård för mannen från L’Oréal

7. Fräsch herrdoft i cool flaska från Police

8. Testa snigelserum, ansiktskrämen som återfuktar och läker

9. Tauterad för en kväll med Metallic Tattoos

10. Mjukgörande Babylips i färgglad förpackning

11. Makeup för vardag och fest från IsaDora

12. Ränderna går aldrig ur med herrdoft från Paul Smith 

13. Det bästa för mannen med rakhyvlar från Gillette

14. Bygg starka gelénaglar med set från Depend

15. Naturligt vårdande hudvårdsprodukter från Burt´s Bees

SKÖNHET & HUDVÅRD

Klappjakten fortsätter på vår 
 kosmetikavdelning. Här hittar 
du vårdande och väldoftande 

 presenter till både henne och honom. 
 Ekologisk hudvård från USA, färg-
sprakande hårtoning och rakhyvlar 
med precision är tre exempel på bra 

julklappar på temat. 

HÅLL UTKIK  EFTER 
VÅRA EKOLOGISKA 

VAROR

KROPPSVÅRD OCH 
VÄLDOFT FÖR 

ALLA

1 7

10

13

14

15

12

11

8 9

2

5

6

3 4
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LEKSAKER

Ta med barnens önskelistor till 
Leksaksavdelningen! Här hittar ni 

allt ifrån klassiker som dockskåp och 
leksaksfordon till populära nyheter 
från filmerna Frost och Minioner. 
Dessutom har vi Sveriges största 
Legoavdelning med massor av 

 spännande nyheter att upptäcka. 

1. Flygplan eller robot? Med Transformers får du båda

2. Stämpelset och färgkritor, bra som morgonklapp på julafton

3. Kul att leka affär med kundvagn från Gekås Ullared

4. Vilken Turtlefigur är din favorit?

5. Finfin låtsasfika med trätårtan från Micki

6. NERF-pistol med skumgummipilar för snälla strider

7. Allt för Minionsälskaren i varuhuset

8. Utvecklande leksaker i trä och tyg för de minsta 

9.  Upptäck de söta figurerna från Sylvanian Families 

10. Sötsaker i trä från Jabadabado

11. Åkdjur från Wheely bug

12. Pyssla, pärla eller spela med populära Frost 

13. På Gekås hittar du Lego för alla åldrar och intressen

14. Om robot står på önskelistan hittar du flera varianter i varuhuset

15. Favoriterna Elsa och Anna från filmen Frost

16. Upptäck vårt stora utbud med Bruderleksaker

17. Söta mjuka fåglar pryder babymobilen med speldosa

FAVORITER FÖR 
BARN I ALLA 

ÅLDRAR
PÅ BABYAVDEL-
NINGEN FINNS 
LEKSAKER FÖR 

DE MINSTA

1 9

12

14 15

16

17

13

4

7 8

5

6

2 103 11
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För 2–8 spelare 
från 10 år

Turas om att ta kort och bilda en tidslinje 
med tio olika händelser från tideräkningens början fram till idag. Sätt händelser, personer, platser 
eller prylar i rätt tidsföljd. Du behöver inte kunna årtalen, utan endast kunna placera dem i rätt 
förhållande till varandra. Du kan chansa på att vinna  era kort åt gången och samtidigt riskera att 
förlora alla eller spela säkert och vinna ett kort åt gången. Den som först får tio kort vinner spelet.

Finns på Gekås i Ullared!

Nu även med en 

junior/familj-version!

För 2–8 spelare
från 15 år

Egmont_XX_ULLA_215x139_NarDaDa.indd   1 2015-08-20   09:52

LEGO och LEGO logon är varumärken som tillhör LEGO Gruppen. ©2015 The LEGO Group. 792_SV

Vi har valt ut det bästa sortimentet 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 för att just 

till Sveriges största LEGO® avdelning!

till Sveriges största LEGO® avdelning!

till Sveriges största LEGO® avdelning!Välkomna

792 AD_xmas 215x278 ULLA SV.indd   1 6/9/15   8:40 AM
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MITT I GEKÅSBYN, bara några hundra  
meter från varuhuset, ligger nya äventyrs-
parken Upzone Ullared. Det är här, i den 
halländska granskogen, som äventyret ut-
spelar sig. Under uppsikt av en erfaren guide 
utmanar du dig själv genom att ta dig förbi 
gungande hinder, svajiga repstegar,  
golvlösa tunnlar, vajande lianer och linbanor 
högt ovan mark. En upplevelse du inte glöm-
mer i första taget, om man får tro parkchef 
Camilla Rinman. 
 – Att klättra på en höghöjdsbana är riktigt 
kul! Jag har ju gjort det flera gånger, men det 
är fortfarande lika roligt varje gång! 

Man får ett skönt pirr i magen och adrena-
linkickar på de högre banorna, säger hon.

SÄKERHETEN FÖRST 

Innan du kastar dig ut på ditt två timmar 
långa äventyr krävs vissa förberedelser. 
En instruktör går igenom banans viktiga 
moment, du provar ut din utrustning: hjälm, 
handskar och sele. Därefter testar du dig 
fram på en introbana tills du känner dig  
redo att ge dig ut på den riktiga prövningen. 
Du väljer själv vilken av 
de fyra banorna, med 
olika svårighetsgrad 
och höjder, du vill sätta 
tänderna i, men ofta 
hinner du med fler än 
en bana.  
 – Man behöver inte 
några förkunskaper för 
att kunna klättra hos oss, allt man behöver 
veta får man lära sig under säkerhetsinstruk-
tionen, berättar Camilla Rinman. Det är bra 
att ha på sig oömma kläder som är bekväma 
att röra sig i och skor som sitter bra på foten, 
typ gympaskor. Man ska inte heller ha några 
smycken på sig, och långt hår måste sättas 
upp innan man klättrar. Det bästa är att gå 
in på vår hemsida och boka sina platser så att 
man vet säkert att det finns utrustning då vi 
har ett begränsat antal platser varje dag. 

ALLA KAN KLÄTTRA 

Sedan invigningen den 1 augusti har den nya 
höghöjdsbanan i Ullared blivit ett uppskattat 
äventyr för kompisgäng och familjer men 
också för företag, föreningar, svensexor, 
möhippor och andra våghalsiga grupper. 
Minimiålder för att få klättra är 8 år, då till- 
sammans med en vuxen. Från 11 år får man 
klättra själv och någon äldre åldersgräns 
finns inte. Camilla menar att alla kan klättra. 
 – Första veckan hade höghöjdsbanan  

besök av en farfar på 78 
år som klättrade med 
sina barn och barnbarn, 
berättar hon.  
 Den fina responsen 
man fått ser hon både 
som ”ett kvitto på vårt 
intensiva men fantastiskt 
roliga  arbete”, och som 

en morot för framtiden. 
 – Vårt mål är att varje gäst ska gå här-
ifrån med ett leende på läpparna och med  
ett pirr i magen, och att de kan känna sig 
stolta över att ha utmanat sig själva och  
andra. Vi hoppas så småningom att kunna 
utveckla området runt omkring höghöjds-
banan till ett kul aktivitetsområde med 
förhoppning om att bygga en megazipline,  
en jättelång linbana, inför nästa säsong, 
avslutar Camilla Rinman.

F A K T A  O M
U L L A R E D  U P Z O N E

Upplev äventyret
I  U L L A R E D

Foto JESPER MOLIN Text LOUISE SVENSSON

Vårt mål är att varje gäst  
ska gå härifrån med ett  

leende på läpparna och ett 
pirr i magen, och att de kan 
känna sig stolta över att ha 

utmanat sig själva och andra.
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Den 1 augusti fick Ullared sin alldeles egna äventyrspark. En hinderbana 

högt uppe bland träden med klätterväggar, repstegar, lianer och linbanor att  

ta sig över, under och förbi. Välkommen till ett hisnande äventyr!

Äventyret i höghöjdsbanan börjar med en genomgång tillsammans med en  
erfaren instruktör. Säkerheten först!

MINIMIÅLDER: 8 år. Barn mellan 
8 och 10 år måste alltid ha minst 1 
aktivt klättrande vuxen per 2 barn 
med sig när de klättrar, eller en hyrd 
upzoneinstruktör per max 3 barn.

PRIS: Från 199 kr. 

Välj mellan fyra olika banor:
WILDZONE , FITNESSZONE 
ADVENTUREZONE, RISKZONE 

Mer information och bokning; 
www.upzone.se
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D E  V E T  VA D  D U  V I L L

H A  P Å  D I G  I  V Å R
VARJE ÅR KÖPER GEKÅS PROFFSIGA KONFEKTIONSINKÖPARE IN UNGEFÄR 12 500 OLIKA 

MODELLER AV KLÄDER. MEN HUR VET DE VAD SOM BLIR TRENDIGT OCH VAD DU SOM ÄR KUND 

VILL HANDLA PÅ GEKÅS? HÄNG MED UPP PÅ INKÖPSAVDELNINGEN – HÄR FINNS SVAREN! 

DET ÄR EN DRÖM för modeintresserade. 
Överallt ligger kartor med tyger och färger 
och massor av plagg som kanske hittar ut på 
butikshyllorna om ett halvår. Inne i ett inspi- 
rationsrum hänger blusar, T-shirtar och kimo- 
nor i alla möjliga färger på väggarna med 
matchande nederdelar, och på bordet ligger 
högar av tidningar, så kallade moodboards 
och inspirationsbilder. Ur denna kakofoni av 
inspiration ska Gekås inköpare bestämma 
vad som ska säljas på klädavdelningarna 
ute i varuhuset. Det gäller att pricka rätt i 
trenden, ibland upp till ett helt år i förväg. 
Kanske också hitta en storsäljarsuccé som 
lättviktsdunjackorna, Pippitröjorna eller 
jumpsuitarna? Ett svettigt jobb, minst sagt.
 – Här är högt tempo. Vi är bara tio styck-
en som jobbar här och oftast jobbar vi med 
tre säsonger samtidigt – innevarande, nästa, 
och så ett år framåt, säger Lotta Norrman 
som är inköpschef för konfektion.  
 Inköpsarbetet börjar med trendresor. 
Ungefär ett år i förväg ger sig inköparna ut i 
världen för att spana in vad som är på gång 
och kolla på teman och färger.
 – Barcelona och London är bra för dam-
kläder, München för herr och Amsterdam 
för barn, berättar Malin Sörling, som är 
inköpare för damkläder.

 Under trendresorna går de i butiker,  
spanar in skyltfönster och gatumode. 
 – Det ligger ett jättestort ansvar på oss 
att hitta nyheter. Tidigare var det mestadels 
våra leverantörer som kom med förslag till 
oss, men numera tar vi fram produkterna 
tillsammans, berättar Lotta. Men vi inspi- 
reras inte rakt av, utan plockar lite här och 
där för att hitta det som vi tror att våra 
kunder vill ha.
 En ständig inspirationskälla är nätet. 
Särskilt olika modebloggare och bildsajten 
Pinterest. Och så går de på Swedish Fashion 
Councils olika inspirationsföreläsningar och 
lyssnar på andra trendspanare och tyckare.

MALIN SÖRLING

INKÖPARE DAMKLÄDER 
ANSVARIG FÖR BLAND ANNAT 

STICKAT, BYXOR OCH ALLA VÄVDA 
UNDER- OCH ÖVERDELAR.

BOR: I Torestorp i Marks kommun med 

sambo och två barn.

BAKGRUND: Började på Gekås för 

nio år sedan och jobbade innan dess på 

Lindex och Nilssons skor. 

NÄR MALIN INTE JOBBAR: 
Då håller hon helst på med sina hästar  

hemma på gården.

LOTTA NORRMAN

INKÖPSCHEF KONFEKTION

BOR: I Billdal med maken. Dottern på  

23 år har flyttat hemifrån.

BAKGRUND: Har jobbat på Gekås i  

tre år. Innan dess jobbade hon bland annat 

på KappAhl, Märkeskompaniet och Ica. 

NÄR LOTTA INTE ÄR PÅ 

JOBBET: Då tränar hon på gym, umgås 

med vänner och reser.

”BARCELONA OCH 
LONDON GER BRA 
KOLL PÅ TRENDER 

OCH FÄRGER”

Foto JONNY LINDH  Text SOFIA ERIKSSON
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 Sedan inleds ett tätt samarbete med leve-
rantörerna för att ta fram sådant som Gekås 
kunder vill ha, och leverantörerna plockar hem  
prover från fabriker runt om i världen. Man 
kollar passform och detaljer tills alla är nöjda. 
Inköparna måste också bestämma sig för hur 
mycket av varje produkt de ska köpa hem. 
 Steve Andreasson, som är inköpare på 
herravdelningen, pekar på en ljusgrön T-shirt 
med maritimt bokstavstryck. 
 – Den funkar på ganska många åldrar 
och till många olika underdelar och i många 
situationer, så den plockar vi hem mycket av, 
800 i varje färg, tre olika färger. Det säljer 

slut på sex veckor ungefär.
 Modet våren 2016 har de full koll på.
 – Mycket mönstrade skjortor, säger Steve, 
men också enfärgat i olika material. Det får 
gärna vara lite skrynkligt eller ha struktur. 
Grönt pratar många om, men jag tror mer 
på blått. 
 – Ja, att blanda in det med korall eller rosa, 
det är klassiskt och preppy. Och randigt är 
alltid populärt, säger Malin och visar bilder 
de inspireras av.
 Men eftersom Gekås har en så bred 
kundgrupp är det förstås inte bara en trend 
man satsar på utan ett brett och bra utbud 

som kan passa alla. I vår handlar det också 
mycket om kimonor, asiatiska mönster och 
fejkmocka. Porslinsmönster och enkla plagg 
med vackert fall. Förutom basplaggen som 
alltid säljer mycket.
 – Gekås kunder är kräsna och pålästa; 
liknande saker som de ser hos modekedjorna 
förväntar de sig att hitta på Gekås, men till 
ett bättre pris, säger Lotta.
 – Vi vill alltid slå kunden med häpnad. 
Även om de betalar mindre hos oss än hos 
andra förväntar de sig en hög kvalitet och 
hög modenivå. De vill fynda mode, helt 
enkelt, säger Malin.

STEVE ANDREASSON

INKÖPARE HERRKLÄDER 
ALLT UTOM UNDERKLÄDER  

OCH YTTERPLAGG

BOR: I Ullared med sambo och fyra barn.

BAKGRUND: har jobbat på Gekås se-

dan han var 15-årig feriejobbare på lagret. 

Sedan dess har han varit runt på nästan 

alla avdelningar. 

NÄR STEVE INTE JOBBAR:   
Då vill han allra helst vara med sin stora 

familj. Eller träna.

Gekås samarbetar med leverantörer som 
anlitar fabriker främst i Kina, Bangladesh 
och Indien, men även i Turkiet, Grekland 
och Serbien och faktiskt England också 
när snabba leveranser krävs.  
 Det är inköpsavdelningen på Gekås 
som har ansvaret för att fabrikerna följer  

Code of Conduct, det vill säga att kläder-
na tillverkas under hållbara förhållan-
den, med arbetarnas och miljöns bästa i 
tankarna. Inköpsavdelningen kontrollerar 
också så att inga plagg innehåller några 
farliga kemikalier eller icke-godkända 
detaljer, till exempel farliga dragskor.

VARIFRÅN KOMMER KLÄDERNA?
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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

89:-
SUPERBUFFÈ 
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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 2015

(Erbjudandet gäller om 
du handlar för minst 300:- 
Gäller vid ett tillfälle mot 
uppvisande av denna 
kupong. Gäller tom 
31/12-15)

Erbj. gäller för en person om man beställer buffé, mot uppvisande av 
denna kupong och kan inte kombineras med andra erbjudanden. 
Gäller tom. 31/12 2015

OUTLETBUTIKERNA I ULLARED

VI BJUDER PÅ LÄTT DRYCK!

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

www.ullaredlantman.se

Nyhet

Handla nu!

Erbjudanderna gäller så länge lagret räcker tom 31 dec 2015
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20%
Rabatt på Valfri vara

Gäller Tom 31/12 -15

Fri aktiveringsavgift 
vid nyteckning av 
abonnemang samt 

50% på alla tillbehör 
i butiken 

Erbjudandet gäller mot uppvisande av denna kupong och kan inte 
kombineras med andra erbjudanden. Gäller tom. 31/12 2015

TACTIC SVERIGE AB  •  Tel. +46 (0)8 6439 820  •  info.swe@tactic.net  •  Youtube.com/TacticBoardGames  •  www.tactic.net

© Astrid Lindgren/Ingrid Vang Nyman/Saltkråkan AB

hitta Pippis 

Gullpengar! 

NyhetNyhet

från 

4 år!

från Tactic!
Pippis Gullpengar har blivit stulna. 
Det är Dunder-Karlsson och Blom 
som har tagit dom. Ta dig runt  
på spelplanen och hitta Pippis 
Gullpengar. Den spelare som 
först lyckats samla 1 bildkort och  
 5 bok-                   stavskort, som   
                          bildar namnet 
       Pippi vinner 
             spelet!



Stickade favoriter 
HÖSTENS NYHETER

Ny säsong, ny garderob. Hösten är här och i år ackompanjeras den av 
stickade plagg och accessoarer i mängder. Färgskalan är klassiskt murrig 

men med inslag av bleka pasteller i paletten. Matchar gör du förstås 
med allas vårt favoritmaterial – denim. Trevlig höst!

Foto KRISTIN LAGERQVIST Text KATARINA LARSSON Hår och make up JING SAMNAKPHRAISAN Modeller SARALEE OCH MIMMI/MODELLINK  

TACK TILL STRÖMMA FARMLODGE OCH SKOBOO

TON I TON
Matcha stickat med 

stickat. Tubhalsduk i 

samma färgskala som 

tröjan eller koftan är en 

accessoar som kommer 

väl till pass i höstkylan.
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TRENDIG I HATT
En lyckad outfit 

 behöver inte vara svår. 

 Finstickad  klänning 

i rak modell, svarta 

strumpbyxor, hatt och 

du är hemma. Matcha 

med klumpiga klackar 

som är en  nyckeldetalj 

i höst. 

VÄRMANDE 
ACCESSOAR
Grov, hemstickad känsla 

i melerade hösttoner. I 

år ska halsduken vara 

lång och värmande. 

Vira den flera varv runt 

halsen eller bär den 

hängande längs sidorna.
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PASTELLIGA 
NYANSER
De bleka pastellerna gör 

oss sällskap under årets 

kalla årstider. Satsa på 

plagg i puderrosa, isblått 

eller mintgrönt. 

MATCHANDE SET
Låt de stickade  

accessoarerna  fullborda 

outfiten. Mössa med 

tofs i fuskpäls och 

vantar med klassisk 

mönsterstickning ger en 

känsla av skandinavisk 

folklore.
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LÅNGKOFTANS LOV
Lång, mjuk och mysig. 

Koftan är vår bästa vän 

på vintern och i år ska 

den vara lång, till halva 

vaden eller ännu längre. 

På med tisha, jeans och 

boots och outfiten är 

komplett.

DRAPERA MERA
I år kommer vi få se 

mycket av ponchon. Ett 

enkelt stylingtips är att 

slänga den över skinn-

pajen eller jeansjack-

an, en trendig look för 

kyliga höstdagar.
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SARA JOHANSSON,  
57 ÅR, FALKENBERG 
12 ÅR PÅ GEKÅS. YRKE: REKRYTERARE

I GEKÅSKONCERNEN med restauranger, 
varuhus, lager och boende arbetar 1 800 
anställda under sommar och höst när det 
är som mest att göra. Inför högsäsongerna 
anställs ungefär 700 personer i koncernen. 
Sara Johansson, rekryterare på personalav-
delningen, är den som håller i trådarna.  
 – Min roll är att lägga ut annonser, göra 
urval och intervjuer. Det är väldigt mycket 
som ska falla på plats, men det är också det 
pusslet som gör jobbet spännande och intres-
sant, säger Sara. 
 Som rekryterare gäller det att vara en 
människokännare. Varje person som söker 
en tjänst på Gekås registreras i ett dator- 
system, men efter ett första urval sker alltid 
ett personligt möte.  

Något som Sara tycker är otroligt värdefullt. 
 – Då får vi en känsla för personen, som 
också får möta ett första ansikte på vår verk-
samhet. Grunden för att arbeta på Gekås 
Ullared är att vara serviceinriktad och att 
man tycker om att möta andra människor. 
Kundfokus är nummer ett, säger hon. 
 Som rekryterare får Sara också ta del av 
personalscheman från verksamhetens olika 
delar för att kunna justera bemanningen. 
 – Det kan vara anställda som till exempel 
ska byta avdelning. Då hjälper jag till och ser 
till att respektive avdelning får den personal 
de behöver. 
 Alla nyanställningar följs sedan upp efter 
några månader.  
 – Jag blir stolt när vi ser att rekryteringar-
na fungerar bra. Det är riktigt roligt när det 
blir en gemenskap på arbetsplatsen som ger 
sann arbetsglädje.

BAKOM 
KULISSERNA 

PÅ GEKÅS

EMELIE CARLSSON,  
33 ÅR, ABILD 
12 ÅR PÅ GEKÅS. YRKE: ARBETSLEDARE  
PÅ BELYSNING

I ARLA MORGONSTUND lyser flitens lampa 
på belysningsavdelningen. Redan klockan 
sex är arbetsledaren Emelie Carlsson på plats 
för att packa upp varor och fylla på i butiken.  
Det är då vi fyller upp ordentligt med varor, 
så avdelningen ser snygg och prydlig ut när 
varuhuset öppnar för dagen. 

 Att varje lampa hänger rätt, och framför 
allt lyser, är avgörande när kunderna gör  
sina inköp, menar Emelie. Då krävs det 
ström och att dra kablar till alla lampor är  
en stor del av jobbet.  
 – Det blir en del klättrande på stege i 
taket, men det är kul när resultatet blir bra. 
Hur vi exponerar varorna har stor betydelse 
för kundens val och är också viktigt för att 
visa hur lamporna ser ut, säger Emelie. 
 Koppar är en trend som håller i sig och 

det är fortfarande stort med den så kallade 
Edisonlampan, en naken glödlampa där 
glödtråden syns, vilket också kommer som 
adventsljusstake till jul. Då tar belysnings-
avdelningen plats på säsongstorget, berättar 
Emelie, som under sina år på avdelningen 
allt mer har fastnat för belysning som en 
viktig inredningsdetalj. 
 – Lampor har blivit en trendfaktor som på 
olika sätt kan matchas med övrig inredning. 
Belysning gör verkligen mycket för helheten.

VARUHUSETS 
VARDAGSHJÄLTAR

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

PÅ GEKÅS ULLARED finns 13 maskiner 
som dygnet runt pressar papper och plast 
till återvinning. Varje år återvinns 200 ton 
mjukplast som blir till nya gula Gekås- 
påsar. 3 000 ton wellpapp återvinns också, 
vilket ger sju miljoner nya lådor, tillräckligt 
för att fylla hela varuhusets yta. 

 
Samtliga galgar och tidningar är även det 
en del av allt som återvinns. Matresterna 
från Restaurangen och Kaffebaren samt de 
livsmedel som måste kasseras i butiken blir 
det biogas av.  
 – Vi jobbar fortlöpande med att minska 
vårt beroende av fossila bränslen och kör 
på biogas i bilarna och miljövänligt bränsle 

i vår traktor. Dessutom produceras egen 
vindkraftsel, vilket ger ungefär 60 procent 
av den mängd el Gekåskoncernen förbru-
kar, säger Inge Nilsson, miljöhandläggare 
på Gekås och ansvarig för varuhusets inre 
och yttre miljöskydd samt återvinning.  
 – Att vara en del av det här kretsloppet 
är jag verkligen stolt över, tillägger han.  
 Gekås Ullared ligger i ett Natura 2000- 
område, vilket gör att miljökraven är hårda.  
 – En daglig utmaning är hur vi skyddar 
den känsliga miljön i området, till exempel 
om en lastbil springer läck. I våra brunnar 
finns speciella filter som samlar upp olja 
och andra miljöfarliga ämnen.  
Att förpackningsmaterial tas tillvara och 
kan användas på nytt är en miljövinst 
som Inge jobbar för att maximera ännu 
mer. Han tar ofta en sväng i butiken för 
att fånga upp information och idéer från 
kollegor och kunder om hur sorteringen i 
varuhuset kan förbättras.  
 – Miljöarbetet är komplext. Jag vill  
optimera återvinningen fullt ut och hitta 
enkla och effektiva lösningar.

INGE NILSSON,  
57 ÅR, GÄLLARED 
7 ÅR PÅ GEKÅS. YRKE: MILJÖHANDLÄGGARE

Foto JONNY LINDH Text MARIE SVENSSON

ATT VARA EN DEL AV  
DET HÄR KRETSLOPPET 

ÄR JAG VERKLIGEN  
STOLT ÖVER!
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PAKET
Nyhet

Upp till 3 ggr
effektivare

CHOCK 
PRIS

195:-Big Game GTX 10 
ord.pris: 2 495:- 

1 995:-

PAKETPRIS 
ord.pris: 17 660:- 

691:-/24 mån
Kontant 14 995:-

3 RESTAURANGER 
300 GEMENSAMMA

SITTPLATSER

CRISPY 
CHICKEN

SWEET CHILI
WRAP

BIG KING
NYA
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MELLAN PARKERINGEN OCH
VARUHUSET GEKÅS. VÄLKOMNA!

PROVA VÅRA

STENUGNSBAKADE 

PIZZOR!
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200 gram smör 

6 dl strösocker 

4 dl vispgrädde 

2 dl ljus sirap 

Smakförslag: 

Kardemummakola: 1,5 msk hela 

kardemummakärnor som sedan 

mortlas grovt 

Saffranskola: 1 gram mald saffran 

Pistagekola: 1-2 dl hackade  

pistagenötter 

Apelsinkola: rivet skal från 2 

apelsiner 

Blanda alla ingredienser inklusive smaksättning i en tjockbottnad ka-

strull. Koka på medelhög temperatur och koka tills kolan är 122 grader, 

använd gärna en digital termometer. Täck under tiden en form på  

25 x 25 cm med bakplåtspapper och olja insidan av bakplåtspapperet 

lätt. När kolan når 122 grader, häll genast den varma kolasmeten i  

formen och låt svalna något i rumstemperatur innan du ställer in den  

i kylskåp för att svalna helt. 

 Låt stå i rumstemperatur några minuter innan kolan skärs i mindre 

bitar. Servera som den är eller slå in i bakplåts- eller smörgåspapper.  

Kolan håller sig bra i rumstemperatur men går även att förvara i kyl- 

skåpet. Glöm inte att ta fram kolan ca 15 minuter innan du serverar  

den så att den blir mjuk och seg.

SEG SMÖRKOLA 

1 burk, ca 390-400 gram, kondenserad sötad mjölk 

450 gram vit choklad 

150 gram torkade tranbär

1 burk, ca 390-400 
gram, kondenserad 
sötad mjölk 

300 gram mörk 
choklad 

150 gram smör 

2 tsk kanel eller 
 pepparkakskrydda 

60 gram smör 

2,5 dl strösocker 

0,75 dl vispgrädde 

0,75 dl jordnötssmör 

1 förpackning 

 marshmallowsfluff,  
ca 210 gram 

200 gram salta 
 jordnötter

0,75 dl grädde 300 gram Rollokolor 

350 gram mörk 
choklad 

1 dl jordnötssmör

Täck en brödform med lätt oljat bakplåtspapper. Hacka chokladen och 

placera i en värmetålig skål tillsammans med den kondenserade mjölk-

en. Värm över vattenbad tills blandningen är helt slät och känns mjuk 

och glansig, rör då och då. Lyft bort skålen från vattenbadet och rör ner 

tranbären. Häll ner chokladblandningen i brödformen och låt svalna helt 

i kylskåp. Skär i mindre bitar vid servering. Förvaras kallt.

Hacka chokladen och blanda med övriga  

ingredienser i en värmetålig skål. Värm över  

vattenbad tills allt smält och går ihop till  

en tjock något seg smet, rör då och då.  

Täck under tiden en form, 25 x 25 cm,  

med bakplåtspapper och olja papperet lätt.  

När chokladsmeten är klar, häll ner smeten  

i formen och låt stelna helt i kylskåp. 

Smält smör på medelhög värme och rör sedan 

ner strösocker samt vispgrädde i smöret. Låt 

blandningen koka på medelhög värme i cirka 

5 minuter. Dra kastrullen från plattan och 

rör ner jordnötssmör, marshmallowsfluff och 

jordnötterna, rör tills allt blandat sig väl. Häll 

sedan fudgesmeten över lager 1 och låt stelna 

i kylskåp. 

Värm grädde och kolor i en kastrull på låg 

värme, rör i botten då och då så att kolan inte 

fastnar. När kolorna smält helt och smeten är 

slät, häll den över lager 2, och jämna till ytan 

med en sked. Låt stelna helt i kylskåp.

Hacka chokladen i mindre bitar och placera 

i en värmetålig skål. Smält chokladen genom 

att placera skålen över ett vattenbad och rör 

sedan ner jordnötssmör, rör smeten slät. Häll 

chokladsmeten längst upp och släta till ytan. 

Låt stelna helt i kylskåpet, gärna över natten. 

Vid servering: skär i mindre bitar. Förvaras i 

kylskåp.

VIT CHOKLADFUDGE 
MED TORKADE TRANBÄR

TOMTENS MUNSBITAR MED CHOKLADTRYFFEL, 
KOLA OCH JORDNÖTSFUDGE

LAGER 1, TRYFFEL

LAGER 2, VANILJFUDGE

MED SALTA JORDNÖTTER

LAGER 3, KOLA

LAGER 4, MÖRK CHOKLAD

Hembakat julgodis
SAMLAS I KÖKET

V Å R A  G O D A S T E  R E C E P T

Tips! 
Du kan byta ut den vita chokladen mot 

mörk choklad och tranbären mot salta 

nötter eller mandlar.

Foto och text MARIA STRÖMBERG
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Enkelt & Gott
Lägg köksbestyren åt sidan och inta soffläge 

med en skål färdigköpta godsaker.

Klassisk ischoklad som 
smälter i munnen är nästan 
ett måste i juletid.

Polkakäppar är 
inte bara goda, de 
är dessutom fina 
att dekorera med. 
Häng dem i granen 
med plasten på, 
vid tjugondag Knut 
är det bara att 
öppna och äta. 

Sötsalt 
smaksensation

Sveriges mest 
sålda smaksatta

glögg 2014

Alkoholfri glögg 
med smak av 

Hallonlakritsskalle

Lusseglögg smaksatt med 
gyllene saffran och Peppar-

kaksglögg kryddad med 
härliga julkryddor. 

I familjeföretag Saturnus glöggfabrik har vi tillverkat 
glögg sedan 1893. All vår glögg tillverkas i Sverige 
av väl utvalda råvaror, med en hantverkstradition som 
har gått i arv i generationer. Låt väl smaka och 
besök oss gärna på saturnus.se

Julkryddad 
glögg

God Jul önskas världens barn
Alkoholfri favorit – nu även som vit glögg

För varje såld fl aska 
skänker vi 1 kr till 
Världens barn.

Nyhet!

Tydliga julkryddor, 
kryddnejlika, kanel och 
balanserad sötma. Bästa 
alkoholfria glöggen.
TV4 NYHETSMORGON

Vit alkoholfri glögg med 
bra fräschör, inslag av 
nymald ingefära, citrus 
och kryddor. 
EXPRESSEN

2014 var ytterligare ett rekordår som gav 421 000 kr 
till Världens barn. Genom att köpa God Jul Glögg 
bidrar du till att fl er barn får det bättre.

00 saturnus_glogg_mediakraft_215x278mm.indd   1 2015-08-21   15.34

Foto TOM BENGTSSON och KATARINA LARSSON Text KATARINA LARSSON
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Ladda för Lucia 
JULELJUSEN GLIMMAR

Tomtar, tärnor, lucior och stjärngossar – alla ska de ha dräkter som 
passar när almanackan visar 13 december. Lugn bara lugn, på 

Barnavdelningen har vi samlat alla kläder och accessoarer  
som behövs för att ekipera hela luciatåget. 

Glöm inte lussefikat
På vår livsmedelsavdelning hittar ni 
lussekatter, pepparkakor, glögg och 

annat som hör firandet till.

Foto MARIE HIDVI Text KATARINA LARSSON

ANNONS ANNONS

ULLAREDULLARED

Mitt emot GeKås utgång      Öl & vin-rättigheter      Tel  0346-30 720

Välkommen till

RASTA 
ULLARED

Vi erbjuder: 

RESTAURANG
GATUKÖK 

CAFÉ
        bUTiK

 www.rasta.se

Får vi fresta med en Plankstek!

Fläskfilé eller Lax

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

På alla 25 Rasta-anläggningar
får du 10% rabatt vid köp i våra 
restauranger och på våra 9 hotell, 

vid uppvisande av 
Ullaredkortet eller Shoppingkortet

Vi lämnar 10% rabatt på mat och 
dryck vid ditt Rasta Ullared besök.

Erbjudandet gäller mot kupong i vår restaurang 
på Rasta Ullared t.o.m. 2016 05 31 (ej alkohol). 

Kan ej kombineras med andra rabatter!

RASTA ULLARED ✂

Rasta Ulla AUGUSTI E -15.indd   1 2015-08-25   15:04
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Samhällsengagemang 

F R Å N  FA B R I K  T I L L  VA R U H U S

CSR INNEBÄR att företag på eget initiativ engagerar sig i samhälls-
utvecklingen. För oss på Gekås Ullared handlar det om att ta ansvar 
ur både ekonomiskt, miljömässigt och socialt perspektiv. Det kan till 
exempel vara förbättrade arbetsvillkor, etikfrågor, miljöarbete och 
mänskliga rättigheter, berättar Pernilla De Filippo som är CSR- och 
miljösamordnare för varuhusets produkter.  
 – Jag följer produkternas väg från fabrik till varuhus. Bland annat 
synas innehåll i produkterna, hur produktionen går till och hur 
säkerheten ser ut, säger Pernilla och förklarar att varje leverantör får 
en kravspecifikation som gäller produktsäkerhet, men också miljö-
aspekter och etiska frågor. 
 – Vi sätter många produkter på marknaden och är måna om att 
det går rätt till. Vi arbetar för att skapa trygghet hela vägen.

MOT STÄNDIG FÖRBÄTTRING  
Olika faktorer som brandsäkerhet, rättvisa löner och ickediskrimi- 
nering är en del av ett ständigt förbättringsarbete och kan alltid 
utvecklas ytterligare, menar Pernilla De Filippo. Kartläggning av 
leverantörer och inspektionsresor till Asien, varifrån de flesta  
varorna kommer, är också en del i arbetet där även tester av pro-
duktsäkerhet och stickprov på innehåll och märkning ingår. 
 – Sedan många år har Gekås en uppförandekod som säger hur vi 
vill att underleverantörer ska bedriva sin produktion. Vi driver också 
uppföljningsprocesser där vi synar förbättringar hos leverantörerna 

och hittar nya lösningar gemensamt, säger Pernilla. 
 Arbetet med CSR ur ett miljömässigt och socialt perspektiv sker 
också via utvecklingsprojekt. Gekås stöder SOS Barnbyar i Bangla-
desh som ger barn möjlighet till skolgång och ett framtida yrkesliv.   
 – Just nu håller vi även på att etablera ett samarbete med organi-
sationen Hand i Hand som jobbar för att bekämpa fattigdom genom 
att stötta kvinnors entreprenörskap världen över, säger Pernilla.

PROJEKT SOM ENGAGERAR  
Gekås satsar även stort på förnybar energi och är delägare i både 
vindkraftverk och biogasanläggning. Dessutom bedriver man till- 
sammans med hjälporganisationen Human Bridge Textilreturen för 
återvinning av textilier och kläder. På varuhusets parkering finns en 
insamlingsstation där du kan lägga allt från handdukar till mjuka 
leksaker och vinterjackor som du inte längre har glädje av. Prylarna 
som samlas in säljs, antingen i svenska secondhandbutiker eller i 
utlandet. Förtjänsten används sedan för att bekosta sjukvårdsma- 
terial i utsatta delar av världen. Även textilier som inte är i säljbart 
skick tas tacksamt emot. De återvinns och kan bland annat använ-
das som stoppning i bilsäten. 
 – Det är projekt som ger konkreta resultat. Samtidigt finns det 
alltid förbättringar att göra. Vi vill vara en aktiv part i detta viktiga 
arbete – nu och i framtiden, säger Pernilla.

 

”VI  ARBETAR FÖR  
ATT SKAPA TRYGGHET 

HELA VÄGEN”

C
S
R Pernilla De Felippo berättar  

om sitt arbete som CSR- och  
miljösamordnare på GeKås

Foto JONNY LINDH och MARIE HIDVI Text MARIE SVENSSON

G E K Å S  I  VÄ R L D E N

KLIMATPÅVERKAN, ARBETSFÖRHÅLLANDEN OCH MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER.  

PÅ GEKÅS ULLARED TYCKER VI ATT DET ÄR VIKTIGT ATT ENGAGERA SIG I OMVÄRLDEN  

OCH ATT GE TILLBAKA. ATT UTVECKLA SORTIMENTET UR ETT HÅLLBART PERSPEKTIV,  

ATT TA PRODUKTANSVAR OCH ATT STÖDJA UTVECKLINGSPROJEKT ÄR EN DEL AV DET.  

SÅ HÄR ARBETAR VI MED CSR, CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY. 

D E T  H Ä R  Ä R  C S R
 

CSR, Corporate Social Responsibility, 

används som begrepp när man talar om 

hållbart företagande och företags samhälls-

ansvar. CSR-aktiviteter kännetecknas av 

att de sträcker sig utanför det ansvar som 

företag har enligt lagar och förordningar. 

Sedan 2009 stöder Gekås SOS Barnbyar. Vårt 
bidrag bekostar bland annat driften av en grund-
skola och ett socialt center med familjestärkande 
verksamhet i Bogra, Bangladesh.

Miljöarbete är en del av vardagen i 
varuhuset. Alla galgar som kunderna 
lämnar vid kassan sorteras för hand 
och återanvänds.
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25% RABATT 
PÅ VALFRITT 
FODER! 
*Gäller endast i Ullaredbutiken mot kupong

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

EXKLUSIVT 
FÖR 

ULLARED

DJURKOMPANIET ULLARED |  VARBERGSVÄGEN 25  |  311 60 ULLARED

www.djurkompaniet.se

25% RABATT PÅ 

VALFRITT FODER!

Gäller vid 1 tillfälle och 

1 gång/hushåll, endast med 

kupong i Ullaredbutiken. 

T.o.m. 20151231 
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Öppetider:

WASCAR SURUN KINGSLEY 42 ÅR, MED 

DOTTERN PAULINA 1,5 ÅR, MALMÖ:

Vad är det bästa med Ullared?
Allt! Vi har varit här många gånger och tycker 

framförallt om att handla kläder, både till 

vuxna och till barn. Hela familjen trivs! Det är 

riktigt bra priser och trevlig stämning i varu-

huset. Under det här besöket hyr vi en stuga 

på campingen och är här i två dagar. Det blir 

som en minisemester tillsammans.

MARIKA AXELSSON 25 ÅR OCH

FABIAN BERG 25 ÅR, KALMAR:

Vad gör ni i Ullared idag?
Vi väntar barn och är här för att fynda saker 

till barnet. Det var ett tag sedan vi var här, 

men nu tycker vi det var dags att bunkra upp. 

Hittills har vi gjort flera bra fynd, att åka till 

Ullared är verkligen perfekt när man ska ha 

barn. Dessutom har vi hittat både hund- 

schampo, tuggben och ett fint vintertäcke  

till vår hund. Vi är jättenöjda!

                                EN KORT PRATSTUND MED                 NÅGRA AV VÅRA BESÖKARE

JAN-CHRISTER STÅLNERT 70 ÅR, 

LJUNGSBRO:

Hur förbereder man sig bäst för ett besök?
Vi har åkt 25 mil hit. Det gäller att titta 

ordentligt i kartboken och ha sköna skor på 

fötterna. I dag är jag här med min fru och 

vårt barnbarn. Det är 20 år sedan sist och nu 

blir det en riktig heldag. Vi har bara varit här 

en liten stund, men jag har redan funnit både 

arbetshandskar och plasthandskar. Det var 

jättebilligt, så jag tog en hel bunt!

BEATRICE ANDERSSON 18 ÅR, SLÖINGE:

Vad har du på inköpslistan?
I dag hade vi bara en lektion i skolan, så när 

jag hade slutat för dagen hängde jag med 

mamma till Gekås. Vi har nära till varuhuset 

och åker hit då och då när vi behöver olika 

saker. I dag är jag här för att köpa skolgrejor. 

Här finns mycket att välja på och jag har  

hittat både block och pennor. Nu är jag på 

jakt efter en skolväska. Dags att leta vidare!   

GUDRUN JOBS 73 ÅR, INSJÖN:

Vad ser du mest fram emot under ditt  
besök i Ullared?
– Jag och min man brukar åka till Ullared en 

gång om året. Vi reser 60 mil från Dalarna 

för att besöka Gekås och det har verkligen 

blivit en kär tradition. Första gången vi var 

här, för många år sedan, då bodde vi i tält 

på campingen. Men nu är det husvagn som 

gäller. På kvällarna myser vi med korsord  

och tv-tittande.   

Hur har du lagt upp din dag här på Gekås?
– Under vårt shoppingbesök tar vi det 

ganska lugnt. Vi vill gärna kika igenom varje 

avdelning och har gjort fina fynd bland både 

kläder, husgeråd, mat och saker till bilen.  

Vi har också hittat en hel del julklappar.  

Det har blivit flera turer in i varuhuset under 

de tre dagar som vi bor på campingen och  

vi kommer garanterat tillbaka! 

... det gäller  
att ha sköna skor 

på fötterna!

Vi vill gärna kika igenom  
varje avdelning och har gjort 

fina fynd bland husgeråd, mat, 
kläder och saker till bilen.
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   After-Shop på 
Äventyrsberget

www.isaberg.com

Isaberg har allt för en aktiv fritid – från södra Sveriges 
största skidanläggning till mountainbikeleder, 

höghöjdsbana och älgpark. Perfekt utflyktsmål för 
familjen eller stopp på vägen, bara en timma  

från Ullared. När mörket faller efter en aktiv dag  
– på GeKå’s eller med våra aktiviteter – har vi en fin 

camping och 72 stugor att vila ut i. Välkommen!

Finns e
ndast
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 Salo

ng

Ni hittar oss i Handelshuset Ullared eller på www.Tophead.se 
Välkommen!

Namnlöst-4   1 2015-08-25   09:45

HÄNG MED GEKÅS I DEN DIGITALA VÄRLDEN

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

Håll dig uppdaterad om vad som händer på Gekås! På  

www.gekas.se kan du läsa senaste nyheterna, få smygtittar  

på sortimentet och tips om aktiviteter och evenemang som  

är på gång. Du kan även köpa presentkort, boka boende och  

ansöka om Shoppingkortet. Saknar du något är du välkommen  

att höra av dig till webmaster@gekas.se.

gekasullared_officiell 

facebook/gekasullared

Beställ ditt recept på nätet
få det hemskickat eller  
hämta ut i Ullared

TAGGA #gekasullared
Tagga dina Gekåsbilder med hashtaggen  
#gekasullared på Instagram. Ditt foto hamnar  
då på vår hemsida och kanske även här i Ulla.  
Vår favoritbild premieras med en fin bok.
 

Boka boende online

Du vet väl att du kan boka ditt boende hos oss online?  

På vår hemsida kan du enkelt och smidigt boka både hotell, 

motell, stuga och campingplats. Lagom till årsskiftet förnyar 

vi dessutom vårt bokningssystem vilket gör det möjligt att 

även boka konferenspaket, catering och aktiviteter via 

www.gekas.se. Enkelt, smidigt och lättillgängligt!  

@linncharl iejohansson@highshot.se @jonnyedqv ist

VINNARE 
 ULLAS 

FAVORITBILD

Nu kan du beställa receptbelagd medicin via webben.  

En farmaceut tar emot din order som skickas direkt  

hem till dig eller till valfritt Apoteksgruppenapotek,  

till exempel det lokala apoteket här i Ullared.  

Du loggar in med ditt personliga bank-ID på  

www.apoteksgruppen.se. Tryggt, säkert och e-nkelt! 

G R A T I S  W I F I 
På Gekås Ullared kan du surfa  

fr itt överallt! Oavsett om du  
bef inner dig i varuhuset, på  

Hotellet, Motellet el ler Gekås- 
byn. Givetvis är det även fri  
surf i Leklandet och när du  

kopplar av från shoppingen i  
Restaurangen, Sportbaren,  

Salladsbaren el ler Kaf febaren.  
Anslut t i l l Destination Ullared, 

inga inloggningsuppgifter behövs.

SENASTE NYTT PÅ WWW.GEKAS.SE 
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BAND MED KVARN
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DEN DAMMFRIA 
LANDSVÄGEN

MÅNGET 
VISAS PÅ 
CIRKUS

Kryssat

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

Maila lösningen till ullakryss@gekas.se eller skicka ett 

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

eller i ämnesraden skriver du: Kryssat 2/2015.  

Ditt svar behöver vi senast 7 december 2015. Lycka till!
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K R Y S S A  O C H  V I N N

ANNONS ANNONS

För släktträff, fester
OCH FÖRENINGSLIV

Gekåsbyns senaste tillskott ger många möjligheter att mötas. I direkt anslutning 
till det nya området med Radstugor har vi byggt en samlingslokal, perfekt för 

större sällskap. Samla kollegorna, föreningen eller kompisgänget och kombinera 
ditt shoppingbesök i Ullared med bra boende, god mat och härligt umgänge.

Ring eller maila så berättar vi mer – 0346-375 01, gekasbyn@gekas.se

Storstugan har plats för hela 90 personer,
men kan även delas av för mindre sällskap.
Lokalen kan göras om utifrån era
önskemål, från föreläsningssal till festlokal
eller mysig lounge.
 Maten ordnar ni enkelt via catering
från Campingbutiken eller Harrys.         

Köket i Storstugan är även utrustat med 
allt som behövs för självhushåll.
 Storstugan bokas i förväg och kan hyras
för en heldag eller kväll.
 Bokningar välkomnas på telefon, mail
eller via hemsidan.

B O K A  S T O R S T U G A N
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KONTAKTA VARUHUSET
Vill du komma i kontakt med oss på Gekås 
reception finns vi på plats för dig vardagar  
kl 7.00–18.00. Helger och röda dagar håller 
reception och växel stängt. Du har naturligtvis 
också möjlighet att maila, skicka brev eller 
faxa till oss. Är du på besök i varuhuset kan 
du givetvis alltid få hjälp i vår kundtjänst.

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

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

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

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

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

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

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

TEXTILRETUREN är en bemannad återvinnings-

station, dryga kilometern från Gekås, som gör det 

möjligt för dig som kund att lämna dina överblivna 

kläder, skor och textilier hos oss i Ullared.  

Insamlingsboxar finns också på varuhusparkering-

en, i Gekåsbyn och vid Textilreturens infart.  

Rensa garderoben och gör plats för nytt! 

ULLAREDS HUNDDAGIS tar hand om din hund 

medan du shoppar. Ring oss för att boka plats. 

Endast kontant betalning.  

Telefon: 0346-200 17 www.ullaredshunddagis.se

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

PSST! 
Varuhuskarta finns  

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

som broschyr vid entrén 
till Gekås.

SHOPPINGBUSSEN tar under högsäsong dig  

som bor i Gekåsbyn mellan varuhuset och ditt 

tillfälliga boende. Den kör tre turer i timmen,  

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

hållplatser. Shoppingbussen åker du med gratis. 

För mer information se: 

www.gekas.se/bo/shoppingbussen.

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

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

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

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

alternativ som 
juice, läsk och 

kaffe.

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

När du vill förlänga ditt besök i  
Ullared erbjuder Gekåsbyn en rad 
fyndsmarta boendealternativ. Vår 
fyrstjärniga campinganläggning är 
öppen året runt och tillhandahål-
ler 700 platser för husvagn eller 
husbil. Stugbyn har omkring 1 300 
bäddar i olika stugmodeller.

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

Falkenbergsvägen 20, Ullared.

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

Boka boende i Gekåsbyn och på 
Hotellet via hemsida eller telefon. 
www.gekas.se/bo 
Telefon: 0346-375 01 alt  
+46 346 375 01
E-post: gekasbyn@gekas.se

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

ÄTA GOTT
SMAKFULLA RESTAURANGALTERNATIV FÖR DIG MED KURRANDE MAGE

MUSASJÖN

STÄLLPLATS

MOTELLET

INCHECKNING
GEKÅSBYN

ULLAREDS
HUNDDAGIS

TEXTILRETUREN

SÖNNERÄNG

154

154

153

P

153

HEDEVI

DET ÄR LÄTT 
ATT HITTA RÄTT 

I ULLARED!
Vår karta visar  
dig rätt till alla

spännande aktiviteter
och platser!

BO BRA
KÄNN DIG SOM HEMMA HOS OSS PÅ GEKÅS

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

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

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

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

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

GÖRA MERA
MER ÄN BARA SHOPPING I VARUHUSET



We can get you 
on the 

naugthy list…

VI HJÄLPER DIG ATT HITTA DEN PERFEKTA JULKLAPPEN,  
OAVSETT OM DET ÄR TILL DIN PARTNER, JULKLAPPSSPELET  

ELLER VARFÖR INTE DIG SJÄLV?
VÄLKOMMEN TILL OSS I HANDELSHUSET.

VISA UPP DEN HÄR KODEN I KASSAN 
OCH FÅ EN GRATIS JULKLAPP

GÄLLER SÅ LÄNGE LAGRET RÄCKER ALT. TILL 28/2 2016

ANNONS ANNONSBUTIKEN FINNS UTANFÖR GEKÅS VID P-HUSET

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

Fullt sortiment, synundersökning, kontaktlinser, och tillbehör. 

Verkstad med egen tillverkning.

�

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

Kom ihåg

PRISEXEMPEL 
Alltid inklusive båge, synundersökning och fodral 

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

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

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

Alla glasögon kan fås med antireflexbehandling!

�

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

EGET RECEPT? DÅ FÅR DU RABATT!
Har du ett eget recept som är 
utfärdat av en annan optiker?
Om receptet är relativt nytt kan vi använda det för att ge dig 
snabbare service. Ingen synundersökning behövs, vi kan tillverka 
direkt. Du får mer tid över till shopping och en rabatt på 300:- vid 
beställning av dina nya progressiva glasögon (100:- rabatt om du 
beställer enkelslipade).

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 året ut. 
Fler erbjudanden hittar du på vår hemsida glasogonfabriken.se

Sveriges snabbaste

optiker
VI LEVERERAR GLASÖGON 

PÅ 1 TIMME I ULLARED!

Gör synundersökning när du kommer, 

ta med dig glasögonen när du går.

Varbergsvägen 25, Ullared | glasogonfabriken.se

snabbare service. Ingen synundersökning behövs, vi kan tillverka snabbare service. Ingen synundersökning behövs, vi kan tillverka snabbare service. Ingen synundersökning behövs, vi kan tillverka snabbare service. Ingen synundersökning behövs, vi kan tillverka snabbare service. Ingen synundersökning behövs, vi kan tillverka 
direkt. Du får mer tid över till shopping och en rabatt på 300:- vid direkt. Du får mer tid över till shopping och en rabatt på 300:- vid direkt. Du får mer tid över till shopping och en rabatt på 300:- vid direkt. Du får mer tid över till shopping och en rabatt på 300:- vid direkt. Du får mer tid över till shopping och en rabatt på 300:- vid direkt. Du får mer tid över till shopping och en rabatt på 300:- vid direkt. Du får mer tid över till shopping och en rabatt på 300:- vid direkt. Du får mer tid över till shopping och en rabatt på 300:- vid direkt. Du får mer tid över till shopping och en rabatt på 300:- vid direkt. Du får mer tid över till shopping och en rabatt på 300:- vid direkt. Du får mer tid över till shopping och en rabatt på 300:- vid direkt. Du får mer tid över till shopping och en rabatt på 300:- vid direkt. Du får mer tid över till shopping och en rabatt på 300:- vid direkt. Du får mer tid över till shopping och en rabatt på 300:- vid direkt. Du får mer tid över till shopping och en rabatt på 300:- vid 

Alltid inklusive båge, synundersökning och fodral 

 .................................komplett från 495:-

 ................................komplett från 1 495:-

 ........... komplett från 1 995:-

Alla glasögon kan fås med antireflexbehandling!

beställning av dina nya progressiva glasögon (100:- rabatt om du beställning av dina nya progressiva glasögon (100:- rabatt om du beställning av dina nya progressiva glasögon (100:- rabatt om du beställning av dina nya progressiva glasögon (100:- rabatt om du beställning av dina nya progressiva glasögon (100:- rabatt om du beställning av dina nya progressiva glasögon (100:- rabatt om du beställning av dina nya progressiva glasögon (100:- rabatt om du beställning av dina nya progressiva glasögon (100:- rabatt om du beställning av dina nya progressiva glasögon (100:- rabatt om du beställning av dina nya progressiva glasögon (100:- rabatt om du beställning av dina nya progressiva glasögon (100:- rabatt om du beställning av dina nya progressiva glasögon (100:- rabatt om du beställning av dina nya progressiva glasögon (100:- rabatt om du beställning av dina nya progressiva glasögon (100:- rabatt om du beställning av dina nya progressiva glasögon (100:- rabatt om du beställning av dina nya progressiva glasögon (100:- rabatt om du beställning av dina nya progressiva glasögon (100:- rabatt om du beställning av dina nya progressiva glasögon (100:- rabatt om du beställning av dina nya progressiva glasögon (100:- rabatt om du beställning av dina nya progressiva glasögon (100:- rabatt om du beställning av dina nya progressiva glasögon (100:- rabatt om du beställning av dina nya progressiva glasögon (100:- rabatt om du 

PRISEXEMPEL

Polariserande glasögon med antireflex-
behandlat och smutsavvisande glas (AR+).

1995:-
Enkelslipade

Ord. pris 2.895:-  

PRISEXEMPEL

Polariserande glasögon med antireflex-
behandlat och smutsavvisande glas (AR+).

2995:-
Progressiva Implex AR+

Ord. pris 3.895:-  
Vi pressar priserna till max

Solglasögon – kampanj året ut!
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Under perioden 1 oktober till 30 december 2015 
kan du som har Shoppingkortet skjuta upp betalningen 

i upp till 120 dagar. Utan ränta. 

För mer information och fullständiga villkor, se www.gekas.se/shoppingkortet 
eller kontakta Gekås kundtjänst.

Shoppingkortet.
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Har du inget kort?
Ansök nu – få 200 kr i bonus *

*Bonuschecken kommer att skickas hem till dig när du fått din kortansökan beviljad.

Planera din julshopping

Handla idag – betala 
om tre månader


