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Välkommen till ett varuhus  
fyllt med nyheter för en

HÄRLIG FRILUFTSHÖST

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, Tom Bengtsson, Jesper Molin

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 NU ÖVER FÖR I ÅR och jag  

kan bara konstatera att det varit en fenomenal 

sådan. Sol, bad, värme och gemenskap är precis 

vad vi behöver i semestertider. Och även om 

strålande sol inte är det populäraste shopping-

vädret har vi haft en riktig rekordsommar och ni 

kunder har vallfärdat till Ullared för att shoppa, 

semestra i Gekåsbyn och äta gott både på restaurang 

och hemlagat från grillen. 

Nu har vi alla laddat batterierna inför hösten och det 

känns fantastiskt roligt att välkomna er till ett varuhus 

som är fyllt till brädden med nyheter i alla dess former.  

Idag är varuhuset hela 35 000 kvadratmeter och vi har 

jobbat hårt för att fylla det med precis rätt produkter för 

alla våra kunder. 

I detta nummer av Ulla får ni tips på bra barnkläder, 

senaste inredningen och bästa träningsattiraljerna.  

Vi ser även fram emot en trivsam friluftshöst och visar redskap 

för bärplockning och kläder för jakt- och skogsliv. 

Vi får också hänga med på bussresa med ett stort gäng grannar 

(800 personer!) från Göteborg. Bostadsbolaget Poseidon  

bjöd sina hyresgäster på resan och intresset var väldigt stort, 

vilket gör oss som arbetar här otroligt glada. Det visar väldigt 

tydligt att Gekås har något för alla! Att ta bussen till Ullared 

uppmuntrar vi dessutom gärna lite extra. Det är inte bara ett 

socialt och trevligt sätt att resa, utan dessutom klimatsmart, 

prisvärt och praktiskt. 

Är du nyfiken på att boka en bussresa till oss kan du surfa  

in på www.gekas.se/buss-till-ullared och enkelt ta  

reda på vilka bussbolag som kör från din hemort.

HOPPAS VI SES I SHOPPINGVIMLET I HÖST! 

BORIS LENNERHOV, KONCERNCHEF

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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10 Goda grannar på Gekås 
 När Poseidon bjöd in till shopping

16 Ta vara på skogens guld 
 Recepten som tar dig ut i skog och mark

20 Mammor med barn på roadtrip 
 Camilla Läckberg med entourage i Ullared

26 Maxa din träning 
 Så gör du hemmaträningen till en rutin

34 Höstens mode för minstingar 
 Varmt och skönt från Barnavdelningen

44 Systrarna från Hofors 
 En stillsam pratstund med favoriterna från TV

46 Vildmarksliv 
 Plagg och prylar för en skön höst i skog och mark
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Att ta bussen till Ullared uppmuntrar  
vi dessutom gärna lite extra.
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www.apelviken.se
0340-641300 
info@apelviken.se  

i september och oktober.
Ange bokningskod ’ULLA14’

Vi ger dig 30% rabatt på camping

Erbjudandet gäller husvagnar, husbilar och tält samtliga nätter 1 september till 
och med 31 oktober 2014. Kan endast bokas via hemsidan. Kan inte kombineras 
med andra eventuella erbjudanden och rabatter.

Lördag 20 och 27 september har vi dessutom Oktoberfest!
Läs mer om denna bayerska högtisstund på hemsidan.
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GEKÅS ÅTERKALLAR BILBARNSTOL 
Vi återkallar bilbarnstolen Carltex 0-13 kg som sålts på Gekås under 

perioden oktober 2012 – mars 2013. Vi har upptäckt att handtaget på 

bilbarnstolen riskerar att lossna om man är oaktsam med spärren till 

handtaget. Naturligtvis ser vi allvarligt på den här typen av kvalitetsbris-

ter och uppmanar därför våra kunder att inte använda bilbarnstolen,

utan snarast återlämna den till oss.  

Vi ersätter dina kostnader för inköp 

av stolen och eventuell frakt. Det går bra att 

lämna tillbaka stolen utan kvitto. 

Saknar du kvitto eller har frågor kring 

återkallandet av Carltex 0-13 kg  

kontaktar du oss på 0346 – 375 00  

eller: kundservice@gekas.se. 

MORGAN OCH OLA-
CONNY ERÖVRAR NORGE
Morgan & Ola-Conny har rest till jordens alla 

hörn för att på sitt säregna sätt bekanta sig med 

olika kulturer, besöka sevärdheter och testa nya 

äventyr. Vårt grannland i väst har dock varit en vit 

fläck på kartan – tills nu. I programmet En stark 

Norgehistoria med Morgan och Ola-Conny beger 

sig den folkkära duon till Norge för massor av nya 

upplevelser. En stark Norgehistoria med Morgan 

och Ola-Conny har premiär i augusti på Kanal 5.  

SMÅTT OCH GOTT FRÅN VARUHUSETS VÄRLD

Indiska smaker i Ullared
I centrala Ullared, närmare bestämt Danska vägen 1,  

kan du som är sugen på indisk mat numera inta en krydd- 

stark måltid hos Shahzad och hans gäng på Spice Valley.  

Varje dag mellan 11 och 15 serveras en smakrik indisk  

buffé till priset av 79 kr inklusive dryck. För att boka bord  

eller beställa take away – ring 0346-30807.

är det genomsnittliga antalet gula  

shoppingkassar som VARJE DAG lämnar  

varuhuset tillsammans med en ny ägare. 

Kassarna kostar 1 kr styck. 

E N  R O L I G  S I F F R A 

25000

När Ullared säsong 5 sändes i våras pågick en tävling i Kanal 5:s 

Ullareds-app som gick ut på att tittarna svarade på ett antal frågor 

i samband med programmen. Lycklig vinnare blev Ann Lindh från 

Skara som tillsammans med sin man Jim fick tio minuter på sig  

att fylla en kundvagn – i ett helt folktomt varuhus. Allt de hann 

med fick de behålla och tack vare ett högt tempo rullade de ut 

från Gekås med mängder av nya prylar. Grattis!

ULLAREDSFLYGET

Ann Lindh vann kundvagnsrace på Gekås

(Med på bild är också Sandra Bolander och Lise Hellström från Gekås) 

ULLAREDSFLYGET, planet som tar 
shoppingsugna norrlänningar till 

Gekås på ett kick, har blivit en  
dundersuccé. Premiärturen som  
går av stapeln den 10 november  

såldes slut på mindre än ett dygn.  
Nästa plan var fullt på mindre än  
4 timmar och ytterligare en flight 

sattes in. Nu är båda resorna  
fullbokade – men misströsta inte.  
För dig som vill åka på ditt livs  

shoppingäventyr planerar vi nya 
fyndsmarta turer under 2015. 

Håll dig uppdaterad på: 

www.ullaredsflyget.se

Tel 0346 - 550 00   falkenbergssparbank.se

Bank & Försäkring

Välkommen till 
Falkenbergs Sparbank i Ullared!

Upptäck 

Swish för 

föreningar 

och företag!

Kristina Lindberg,
företagsrådgivare

Med Swish tar du snabbt, 
enkelt och säkert betalt 
med mobilen. 

Ett smidigt 
komplement till 
kontanter och andra 
betalningslösningar.

ANNONS ANNONS
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Hej!

Jag besöker er ett par gånger om 

året tillsammans med min familj med tre 

barn. Barnpassning eller ett lekland hade 

verkligen varit till stor hjälp för oss, är det 

något ni har tankar på?

Hälsningar Sofia P

Hej Sofia,

vi håller just nu på att titta på en lösning 

för just det du efterlyser. Vi har nämligen 

planer på ett lek-själv-land uppe på Plan 4. 

Tanken är att barn från 5 år och uppåt ska 

kunna leka och aktivera sig där och göra 

slut på den överskottsenergi som gärna 

uppstår när man shoppat i några timmar. 

Vår förhoppning är att kunna inviga lek- 

landet till hösten.

 

Bästa hälsningar / Boris

Hej Boris

Eftersom det var fullt på alla boende 

när jag skulle ner och handla så började  

jag titta på tältplatsen men det jag saknar

är el så man kan ladda mobilen och datorn 

när man är där nere det skulle vara bra. 

Tror du det är något som skulle kunna 

ordnas? För idag är man mer eller mindre 

beroende av dessa för att kolla på mail mm.

Med Vänliga Hälsningar

Marie Larsson

Hej Marie!

Det finns lite olika alternativ för er att lösa 

strömförsörjning när ni kommer till oss och 

campar. Om ni vill så går det att hyra tält-

plats med el och det kostar 240 kr/natt. 

Under sommaren finns också en lokal som 

vi kallar ”Spelstugan” som är öppen kl  

15-22 alla dagar för gästerna i Gekåsbyn. 

Där kan man testa att spela olika tv-spel, 

men det finns också sittplatser  

och utrymme för att ha med egen dator,  

ladda telefoner osv. Spelstugan hittar du  

i det stora svarta huset vid skidbacken.  

Ett tredje alternativ är också att under dag-

tid besöka ”Lugn och Ro” som är en ny del 

av Kaffebaren där man kan surfa, använda 

datorer och koppla av för att göra lite jobb.

Välkommen till oss / Boris

Hej!

Varför kan man inte förboka plats 

för egen husvagn på er camping? Jag ville 

haft säker plats till en helg i juli men fick 

beskedet att det bara är drop-in som gäller.

Mvh Frida

Hej Frida!

Tack för ditt mail. Vår campingplats skiljer 

sig lite från andra campingar på så sätt att 

man stannar kortare tid och vi har högre 

omsättning på gästerna. Därför har vi ett 

flexibelt system som ska minimera köer och 

väntetider. Campinggästerna kan komma 

när de vill och stanna hur länge de vill  

utan att behöva bestämma in- eller 

utcheckningsdag i förväg. Vi utvärderar 

ständigt våra gästers synpunkter och önske-

mål och till nästa säsong har vi för avsikt 

att dela upp platserna och göra en del av 

dem förbokningsbara. Välkommen åter!

Bästa hälsningar / Boris

Hej Boris.

Jag heter Dan och gillar att både 

köra hoj och besöka Gekås, gärna  

i kombination. Problemet är att jag hittills 

inte hittat någon MC-parkering på Gekås 

där motorcykeln står tryggt och säkert. 

Är det någon sådan på gång? 

Vänligen/ Danne

Hej Danne!

Tack för ditt mail. I nuläget har 

vi inga planer på att skapa nå-

gon MC-parkering. De allra flesta 

som kommer till oss tar sig hit i 

fordon med lite större packnings-

utrymme. De MC-förare som besöker 

oss brukar helt enkelt ställa sig så 

nära varuhuset de kan, vanligen vid det 

stora kundvagnsskjulet närmast Gekås.  

Om vi märker att våra motorcykelburna 

besökare ökar i antal ska vi naturligtvis ha 

separata parkeringsplatser i åtanke. Ha en 

bra dag och välkommen hit snart igen!

Bästa hälsningar/Boris

Har du idéer på hur vi ska  

bli bättre, vill du ge oss beröm 

eller kritik, eller klurar du

på en fråga som kräver svar? 

?

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

?

Skriv en rad till oss på: 

fragaboris@gekas.se eller:

Fråga Boris, Gekås Ullared,  

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

”Tanken är att barn från  
5 år och uppåt ska kunna leka 

och aktivera sig på vårt lek- 
själv-land och göra slut på  
den överskottsenergi som  

gärna uppstår när man  
shoppat i några timmar.”

?

?

B R A  S H O P P I N G  G Ö R  D I G  H U N G R I G

ÄT GOTT I VARUHUSET

GOD HUSMANSKOST

I Restaurangen serverar vi bra husmanskost till både 

lunch och middag. På menyn finns allt från schnitzel, 

lax och köttbullar till grönsakslasagne och sallader. 

I anslutning till Restaurangen finns ett filmrum där 

barnen kan koppla av en stund. Finns på Plan 3.

FIKA OCH ENKLA RÄTTER

På Plan 3 i varuhuset hittar du nyrenoverade Kaffebaren. 

Här kan du välja mellan kaffe i olika former, flera goda 

bakverk och numera också matigare alternativ som pajer, 

bakpotatis och pannkakor. I Kaffebaren finns även vår 

lounge Lugn & Ro där du kan koppla av, läsa en tidning 

eller surfa. Finns på Plan 3. 

MIXA DIN EGNA SALLAD

I nyöppnade Salladsbaren, mitt i varuhuset, väljer du 

mellan över trettio sorters fräscha grönsaker och tillbehör 

för att mixa din egen favoritsallad. Salladsbaren serverar 

även frukostbuffé varje dag och enklare fika.  

Vid Herravdelningen på Plan 1.

SPORTIG INRAMNING

Blir du hungrig mitt i shoppingen kan du enkelt slinka 

in på Sportbaren och äta en panpizza, hamburgare, 

panini eller något annat gott. Det går även bra att bara  

ta en fika eller något att svalkande att dricka. Varje dag 

visar vi sport på storbildskärm i Sportbaren.  

Vid Damavdelningen på Plan 1.

GEKÅS ERBJUDER ETT BRETT UTBUD AV MATSTÄLLEN  

MED ALLT FRÅN NYTTIGA SALLADER TILL MUMSIGA BULLAR  

ELLER REJÄLA BURGARE. SMAKLIG SPIS!

TA EN PAUS I  
SHOPPINGEN OCH 

FYLL PÅ MED
ENERGI!

ALLERGI? Vid entrén till både Restaurangen och Kaffebaren kan du som är känslig mot vissa  
födoämnen läsa fullständig förteckning över innehållet i rätterna som serveras.
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PRODUKTER  SOM V I  KÄNNER  L I TE  EXTRA  FÖR  JUST  NU

Barnkläder

E KO - M A K E  U P
UNE är sminkmärket som respekterar naturen. Alla deras 

 produkter innehåller ekologiska ingredienser och har 98-100% 

naturligt produktinnehåll. De är dessutom helt fria från mineral-

oljor, parabener, syntetiska färger och dofter samt  silikoner. 

Produkterna är enkla att använda och applicera,  med färger 

som förstärker dina egna drag och ger en  

hälsosam och naturlig look.

Förnya barnens garderob med nyheter från vår barnavdelning. Vi 
har allt som behövs till vardag och fest, för småfolk i alla åldrar.

M O R G A N S
P A R T Y S N A C K S
När Morgans egna grillchips kom in i  
sortimentet blev de en omedelbar försäljnings-
succé, alla vill så klart testa denna nyhet.  
Chipsen har den klassiska lökdoftande grill- 
smaken som passar lika bra på festen som till 
fredagsmyset. 

B Ä S T A  S E R V E R I N G S T I P S E T 

G E R  M O R G A N  S J Ä L V : 

” H Ä L L I N T E  U P P C H I P S E N 

I  E N  S K Å L ,  DE T B L I R  BA R A 

E N  M A S SA DI S K .”

fladen_ulla_annons_höst14_2.indd   1 2014-07-07   16:52

ANNONS ANNONS
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Goda grannar  
på Gekås

S H O P P I N G  M E D  G E M E N S K A P

ÖVER 800 PERSONER FÖRDELADE  
I 17 BUSSAR. INTRESSET ÄR STORT 

NÄR HYRESBOLAGET POSEIDON  
BJUDER SINA HYRESGÄSTER PÅ EN 
UPPSKATTAD RESA TILL ULLARED. 

TILLSAMMANS SKA DE SHOPPA,  
ÄTA GOTT OCH UMGÅS,  

GODA GRANNAR EMELLAN.Lennart Jellback, Tony Zolinski  
och Hind Abeaki är förväntansfulla  
på sin väg mot Ullared.
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DET ÄR EN KALL men strålande morgon 
när de förväntansfulla resenärerna samlas 
på Frölunda Torg i Göteborg. Samtliga är 
hyresgäster i distrikt Väster hos hyresbola-
get Poseidon som bjuder alla som vill på en 
shoppingtur till Ullared. 

– Vi satsar på trivselskapande aktiviteter. 
Ullared tilltalar gammal som ung, säger 
distriktschef Lena Molund Tunborn.  

Hon gläds åt den stora uppslutningen som 
blev över förväntan.

– Detta är ett sätt att premiera våra hyres-
gäster och vi ville inte säga nej till någon. 
Om du känner dina grannar, är du trygg och 
trivs. Vi vet att de flesta av deltagarna gillar 
förnöjelser som utflykter, familjedagar och 

gårdsfester – och med resan till Ullared  
får vi allt i ett! säger Lena.

UPPSKATTAD GEMENSKAP 

Längst bak i en av bussarna sitter familjen 
Wedberg. De är vana Ullaredsbesökare 
och ser resan som en trevlig lördagsutflykt. 

– Vi ska ta det lugnt och njuta av dagen,  
säger mamma Maria som tycker att det är 
bra att bussen inte går hem förrän på efter-
middagen. Då finns det tid att gå och strosa.

– Jag ska titta efter födelsedagspresenter 
till barnbarnsbarnet. Nu var det längesen 
jag var i Ullared så det ska bli roligt, säger 
mormor Ingela.

Hemma i Västra Frölunda bor de grannar 
i varsitt tolvvåningshus. 

I bostadsområdet finns en trevlig park med 
aktiviteter, korvgrillning och pyssel för barn. 
Poseidon jobbar aktivt för att skapa relatio-
ner mellan de boende.

– Det är lite anonymt när vi bor i stora hus. 
Att resa till Ullared är ett bra sätt att träffa 
och lära känna grannarna mer, säger Maria.

Längre fram i bussen sitter Lennart Jellback,  
ordförande i hyresgästföreningen Mandolin- 
gatan. Han håller med Maria.

– I varje trappuppgång finns det 60 
lägenheter, det är inte lätt att hinna lära 
känna alla ens i sin egen närhet. Nu får 
vi en chans att heja på varandra och jag 
tror att det kan öka gemenskapen i ett 
mångkulturellt område.

PER FLORIN, BOVÄRD OCH SAMORDNARE AV RESAN, ÄR ÖVERVÄLDIGAD ÖVER RESGLÄDJEN TILL ULLARED.

– JAG BLEV NÄSTAN CHOCKAD. DET SA BARA PANG! FLER OCH FLER  
BOKADE SNABBT IN SIG. VI HADE RÄKNAT MED FEM BUSSAR FRÅN BÖRJAN,  

MEN INTRESSET TOG ALDRIG SLUT. DÅ VALDE VI ATT INTE SÄTTA NÅGON  
GRÄNS, ALLA SOM VILLE SKULLE FÅ FÖLJA MED. BUSSARNA FYLLDES PÅ  

FRÅN EN TILL TRE OCH TILL SLUT SJUTTON FULLSATTA BUSSAR!

G O D A  G R A N N A R  P Å  G E K Å S

Ingela och Emelie Wedberg är vana  
Ullaredsbesökare och kommer gärna till 

Gekås  för att både fynda och umgås.  

Lena Molund Tunborn från Poseidon och  
Erland Olsson – en av de 17 busschaufförerna.

Kate Ung och Britta Martinsson har förberett sig med måttband och bekväma skor. Här ska shoppas!
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DAGS ATT SHOPPA 

När de 17 bussarna rullar in på parkeringen 
är stämningen på topp. Tony Zolinski åker 
tillsammans med sin fru Hind Abeaki. De 
har besökt varuhuset flera gånger tidigare. 
Idag är siktet inställt på tavlor, inredning  
och hushållsartiklar. 

– Sist köpte vi massor. Det blir också kul att 
besöka Restaurangen, där har vi inte varit 
förut, säger Tony.

När hela sällskapet drar sig mot ingången 
ringlar kön lång. Att solen skiner gör sitt till 
för humöret. Kate Ung, som är också med på 
resan, har liksom sin granne uppdraget att 
vara blomstervärd i hyreshuset där hon bor. 

– Vi känner inte varandra, men tycker det 
är kul att träffas, äta gott och fynda, säger 
Kate, som är väl förberedd med sköna skor 
och måttband. Hon har redan planerat nästa 
shoppingtur.

– Vi ska åka ner hela familjen och bo i cam-
pingstugorna. Killarna samlas i sportbaren 
och tjejerna shoppar.  

Nu passar jag på att handla lite i förväg,  
säger hon och håller upp en färgglad jacka 
till barnbarnet. 

FINA FYND I HALVTID 

Efter någon timme i varuhuset har Tony  
och Hind gjort flera fynd.

– Vi har hittat kläder, mat och biltillbehör, 
säger Tony och styr mot kassorna. Nu ska vi 
tömma vagnen i bussen och sen tror jag vi tar 
en runda till. 

Familjen Wedberg väljer att äta lunch tidigt. 

– Då är det bättre plats och det är skönt att  
få en paus, säger Maria. När vi ätit ska vi 
titta efter mer kläder, mattor och så blir det 
en sväng till Barnavdelningen.  

GLADA OCH NÖJDA 

Vid tretiden är det tid för hemfärd.  
Britta Martinsson är nöjd med dagen.

– Vi är trött och glada. Bästa fyndet är  
helt klart min eltandborste.

Ute vid bussarna möter hon familjen  
Wedberg. Ingela har köpt ett par leopard-
mönstrade byxor. 

– Jag chansade. Kan inte jag ha dem,  
så kan Maria det, eller barnbarnet Emelie, 
säger Ingela och ler. Vi har också hittat  
kläder till Emelie, en skolväska, underkläder 
och leksaker, säger Maria. Dessutom har 
vi träffat gamla grannar som flyttat till ett 
annat Poseidon-hus. Det var riktigt roligt att 
återse dem igen.

Amina och Iban var två av  
åttahundra nöjda bussresenärer  
som besökte Ullared den  
här dagen!

”Vi vet att de flesta 
av deltagarna gillar 

förnöjelser som  
utflykter, familjedagar 
och gårdsfester - och 
med resan till Ullared  

får vi allt i ett!”

Sol på himlen och glada miner i ledet  
när shoppingsugna Poseidonhyresgäster  
väller in i varuhuset. Flera av dem är här  
för första gången.

G O D A  G R A N N A R  P Å  G E K Å S
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Naturens 
skafferi
NU ÄR SÄSONGEN FÖR BÄR OCH SVAMP HÄR, OCH DET ÄR DAGS 

ATT SYLTA OCH SAFTA AV NATURENS LÄCKERHETER.

Foto LISA BJÖRNER/GETTY IMAGES, TOM BENGTSSON och KRISTIN LAGERQVIST Text HELENA PETERSSON

H Ö S T  O C H  F R I L U F T S L I V

PLOCKA 
Med en bärplockare 

går det snabbt att 

plocka både blåbär 

och lingon.

RENSA 
Använd tråget för att rensa bort blad 

och annat skräp efter bärplockningen.

PUTSA 
En praktisk kniv med borste är svampplockarens 

bästa vän i skogen.

HÄLLA 
Häll upp på 

flaskor och burkar 

med hjälp av en 

praktisk tratt.

SAFTA
Med saftsil på 

ställning blir det 

enkelt att koka  

egen saft.

TORKA
Torka svamp, 

frukt och grön-

saker effektivt 

och helt utan 

tillsatser med 

en svamptork.
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400 gram färska kantareller

4 schalottenlökar

2-3 msk smör

1 stor nypa havssalt

2 dl crème fraiche

3 dl mellangrädde

3 dl mjölk

2 msk kantarellfond

Salt

TILLBEHÖR:

1 pkt bacon

1 dl crème fraiche

1/2 dl mellangrädde

1 nypa flingsalt

Dela svampen i mindre bitar, finhacka löken och stek 

mjuka i smör tillsammans med saltet, fortsätt fräsa till 

vätskan gått ur svampen. Rör ner övriga ingredienser 

till soppan och låt den bli varm. Dra g kastrullen från 

plattan och mixa soppan slät. Låt den sedan koka upp 

och smaka av med salt, späd med mer mjölk/grädde 

om den känns för tjock. 

Finstrimla baconet och stek dem sedan knapriga, 

låt rinna av i en sil. Rör crème fraichen med grädden 

och smaka av med flingsalt. 

Skiva rödlöken till toasten tunt, skär bort kanterna  

på formfranskan och bred/smula chèvre på alla 

brödskivorna. Ringla honung samt fördela rödlök och 

ruccola ovanpå hälften av brödskivorna och para sedan 

ihop dem med två och två. Grilla i smörgåsgrill eller 

stek i grillpanna. Dela varje toast i två delar.  

Servera soppan med baconströssel, crème fraiche 

och getosttoast. 

Enkel 
kantarellsoppa  
med Baconströssel  

och Getosttoast 

DET ÄR DAGS ATT  
SKÖRDA SKOGENS GULA 

GULD OCH NJUTA
HELA HÖSTEN

PAJSKAL:

2,75 dl mjöl

1 msk strösocker

100 gram kylskåpskallt smör

1 msk vatten

FYLLNING:

7 dl vispgrädde

2 dl strösocker

2 dl ljus sirap

225-250 gram färska röda vinbär

4 PORT 

1 liten rödlök

0,5 msk rapsolja

3 msk farinsocker

2 msk balsamvinäger

2,5 dl lingon 

Blanda socker och mjöl i en stor bunke. Skär smör i kuber och nyp 

snabbt ihop med mjölblandningen till en smulig massa. Tillsätt vattnet 

och arbeta snabbt ihop degen. Tryck ut den i en pajform, nagga botten 

och låt vila i kylskåp minst 30 minuter. Grädda pajbotten på 220 grader, 

längst ner i ugnen i ca 10-12 minuter. Låt svalna på galler. 

Koka ihop alla ingredienser, utom vinbären, till fyllningen. Låt koka  

på medelhög värme i ca 90-100 minuter, rör om då och då. Häll smeten 

i pajskalet och låt svalna, ställ sedan in i kylskåp minst 2 timmar. 

Dekorera kakan med vinbär strax innan servering. 

Skiva rödlöken tunt och stek mjuk på medel-

värme. Tillsätt balsamvinäger och socker och 

låt fräsa ihop några sekunder. Addera lingon 

och låt småputtra på svag värme i ca 5 min. 

Häll upp på väl rengjord burk och förvara kallt 

fram till servering. Servera till en god köttbit, 

köttbullar eller varför inte renskav.

Kolapaj med 
Röda Vinbär 

Lingonchutney

TOAST:

8 skivor formfranska eller  

annat vitt bröd

150 gram chèvre

1/2 liten rödlök

Ca 30 gram ruccola

Flytande honung

Smör till stekning

10 BITAR

4 PORT 

Lingonfakta
Vaccinium vitis-idaea är ett köldtåligt ris som växer i allt  

från tempererade till nästan arktiska klimat. De är vanliga i  

tallskogar, så leta upp en sådan om du vill hitta mycket bär.  

Av skörden kan du göra t ex dricka, sylt eller gelé. En hög halt  

av bensoesyra gör att bären håller sig länge, även med lite socker.  

Lingon, eller Krösor som de ibland kallas, är rena  

hälsokuren som innehåller både vitamin A, C,  

B1, B2, B3, och andra nyttigheter. 



GEKÅS ULLA # 3 • 2014   2120    GEKÅS ULLA # 3 • 2014

Anne-Maj Börjesson, 52 år, Fagered,  
22 ÅR PÅ GEKÅS YRKE: KASSÖRSKA.

Det är en relativt lugn dag i Ullared, bara 
drygt hälften av de 69 kassorna är öppna. 
Årligen passerar 122 miljoner varor genom 
kassorna och veteranen Anne-Maj tar hand 
om sin beskärda del. Hon tackar just sista 
kunden i raden och säger:

– Nästan alla våra kunder är nöjda och  
glada så jag gillar jobbet. Ja, kundkontakten 
är helt klart det som är roligast och stam- 
misarna så trevliga.

Schemat är välplanerat – hon och kollegorna 
sitter som mest två timmar i raken.  
Resten av tiden fyller hon på i kassorna,  
kör bort korgar och plockar bort saker som 
hamnat på fel plats.

– Jag trivs bäst under högsäsong när vi har 
som mest att göra. Det är kul. Och för några 
veckor sedan hände en rolig grej. När kunden 
skulle betala insåg hon att hon hade samma 
siffra på vagnen som summan blev.  
2 773 kronor och 2 773 på kundvagnen.  
Det är ju ändå märkligt!

VARUHUSETS 
VARDAGSHJÄLTAR

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

Andreas Johansson, 24 år, Falkenberg,  

4 ÅR PÅ GEKÅS. YRKE: VAKTMÄSTARE

Solen strålar över badtunnorna på Ullareds 
camping och vaktmästare Andreas Johans-
son trivs som fisken i vattnet medan han 
förbereder för nya gäster inför kvällen.

– Höjdpunkten på året är sommarsäsongen 
när man kan vara ute. Jag har hand om 
badet, men det bästa är att klippa gräset.  
Det tar en hel dag, men det är bara gött. 

Arbetsuppgifterna för Andreas varierar.  
Minst sagt. På en förmiddag kan det handla  

om att rensa ett avlopp och hjälpa en gäst 
med tv:n i husvagnen, medan eftermiddagen 
medför skrubbning av badtunnor och rens-
ning av stuprör. 

– Friheten att arbeta under ansvar gillar jag 
bäst. Och våra gäster så klart! Många är ju 
återkommande, så det är kul att snacka lite.

Men mycket av arbetet får tas på uppstuds. 
Som nu, när telefonen ringer. 

– Oj, det är ett getingbo i en av stugorna så  
jag måste sticka på direkten.

BAKOM 
KULISSERNA 

PÅ GEKÅS Camilla Karlsson, 45 ÅR, Ullared,  
4 ÅR PÅ GEKÅS. YRKE: FRISÖR

Att öppna egen salong har varit ett mål för 
Camilla sedan före frisörutbildningen. 
När hon fick veta att Plan 3 skulle byggas på 
Gekås 2010 övertalade hon ledningen om att 
en hårsalong skulle vara ett perfekt drag 
i linje med de senaste årens expansion.

– Ullared har blivit en upplevelse och folk 
stannar både en och fler dagar. Och nog har 
det varit ett lyckokast – kunderna ramlar in 
i jämn ström och ibland får vi säga nej, då 
dagarna fort blir uppbokade.

Många bokar tid i förväg för att säkert få  
sin klippning, färgning eller slingor och de 
återkommer regelbundet. Blir det några 
luckor har Camilla och kollegorna möjlighet 
att ropa ut i Gekås högtalarsystem.

Lars-Bertil Johansson, 50 år, Varberg,  
7 ÅR PÅ GEKÅS. YRKE: DRIFTSTEKNIKER.

Lars-Bertil kommer just från centrallagret och 
medan han sätter sig ringer telefonen. Med Gekås 
utökning på restaurangfronten de senaste åren 
har Lars-Bertil fått betydligt mer att göra.

– Jag har att göra om man säger så, haha, 
men det är kul. Ibland får jag ett akutsamtal 
från restaurangen om att en diskmaskin står still. 
Då gäller det att skynda sig – på bara några 
minuter blir det överbelamrat i diskrummet.

Ena dagen är inte den andra lik och det är en 
av de saker som han uppskattar mest.

– Även om restaurang är mitt ansvarsområde 
måste vi kunna hoppa in och hjälpa varandra. 
På så sätt har jag utvecklats enormt sedan jag 
började här. Det är kul. Vi är ett gott gäng som 
kompletterar varandra väl, avslutar Lars-Bertil 
och återgår till arbetet. Plikten kallar!

– Det bästa är att våra kunder är så nöjda 
och glada. De berättar om alla fynd de gjort 
och är tacksamma för en stunds vila innan 
shoppingsuget tar över igen. 

Jag trivs bäst under  
högsäsong när vi har  

som mest att göra.  
ANNE-MAJ, KASSÖRSKA

FRIHETEN ATT  
ARBETA UNDER  

ANSVAR GILLAR JAG 
BÄST. OCH VÅRA  

GÄSTER SÅ KLART!  
ANDREAS, VAKTMÄSTARE
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DET VAR PÅ FÖRFATTAREN Camilla 
Läckbergs födelsedagsfest vår-vintern 2014 
som ett gäng mammor satt och pratade 
om planerna för sommaren. Under kvällen 
kläcktes idén om en gemensam resa tillsam-
mans med alla barn i husbil. Enkelt men 
ändå bekvämt. Med en roadtrip på totalt  
sju dagar beslöt de sig för att göra två längre 
stopp – plus några kortare. 

RESPLAN 

Frågorna var många. Vad hinner vi med 
på en vecka? På vilka campingplatser ska vi 
stanna? Man enades snabbt om Skara som 
start med roliga aktiviteter för barnen och 
ett längre stopp i vackra Fjällbacka som är 
Camillas hemtrakter.

– Eftersom vi ska campa ska vi väl stanna  
till i Ullared? föreslog Tanja. 

– Klart vi ska, sa Camilla. Jag älskar Ullared! 

Okej, det ska bli på riktigt med camping, 
shopping och allt, tänkte 
Tanja som blivit utsedd 
till researrangör.  
Resrutten utgick från 
Skara vidare till  
Fjällbacka, Marstrand, 
Ullared, Falkenberg med 
avslut i Gränna.

 

CAMPINGLIV OCH SEMESTER 

Stort resesällskap innebär ett intensivt  
äventyr av att fixa käk, packa upp, packa  
ner och fixa aktiviteter för alla.

– Att ge sig ut med så här många barn är  
en utmaning, men det har gått jättebra.  
Fördelen är ju att om det är någon som gör 
hyss så är det sju mammor som håller ögonen 

på en och säger ifrån, ler Tanja. Jag kan 
verkligen rekommendera att resa tillsam-
mans med väninnor. Alla vet vad de ska 
göra, vi hjälps åt och allt flyter på jättebra. 
Vi kände oss verkligen boostade med energi 
efter vår campingsemester och vi har redan 
planer på nästa års roadtrip. 

GRILL, BADTUNNOR OCH SHOPPING 

När resesällskapet  
anlände till en cam-
ping drog barnen 
alltid först fram den 
rosa plastflamingon 
Gert*. När den väl 
var utplacerad var 
lägret markerat. 
Mammorna fortsatte 

att packa upp och skapa en ombonad känsla 
med allt från ljuslyktor till välkomnande 
mattor och grill. I Gekåsbyn dröjde det inte 
länge förrän barnen hade upptäckt de spän-
nande badtunnorna. Sagt och gjort, det blev 
ett härligt bad och efter det var det dags att 
brassa på grillen. 

– Vi hade en fantastiskt härlig kväll.  

Underbart att få sitta och njuta av den  
vackra naturen och dess grönska. Höra hur 
det sakta susar i trädtopparna, möta kvällen, 
tända ljus och när sömnen knackade på få 
säga god natt, öppna dörren och kliva in i 
husbilen och lägga sig. 

Nästa dag var det dags för shopping. För 
Tanja var det första gången och de övriga i 
sällskapet gick i spänd förväntan, både över 
shoppingturen, men framför allt för att få 
se Tanjas min när hon skulle kliva in på det 
stora varuhuset.

– De garvade gott när de såg mitt ansikts- 
utryck, skrattar Tanja. Det var en upplevelse 
och jag fyndade en hel del, framför allt  
barnkläder. Efteråt fick jag ett mycket gott 
betyg. Fast längst kvitto fick Camilla.

ROADTRIP MED HUSBIL
MAMMOR OCH BARN PÅ SHOPPINGSEMESTER

Solen glittrar ner genom det gröna lövverket  
på Ullareds camping. In rullar tre rosadeko- 

rerade husbilar. Med entreprenören Tanja Fylking 
som reseledare beger sig sju mammor och elva barn 
ut på roadtrip under en vecka i juni. I närheten  
av de härliga badtunnorna med den vackra skogen 
som uterum hittar de sin plats. 

Klart vi ska,  
sa Camilla.  

JAG ÄLSKAR  
ULLARED! 

*Flamingon är såklart döpt efter Tanjas man, Gert Fylking

 

MILFS ON TOUR

 
Det glada semestergänget, som på skoj kallar  
sig Milfs On Tour, består av 7 mammor och 11 
barn i åldrarna 4-12 år. Några av mammorna är: 

Tanja Fylking – egenföretagare och  
entreprenör, driver dogartist.se 

Camilla Läckberg – Författare

Kim Kärnfalk – Sångerska, programledare  
och radiopratare

Anki Bagger – Sångerska som även arbetar med 
varumärket JO Waldner

Christina Melin – Driver coverkids.se och  
bloggar på christinamelin.blogg.se

Campingstopp: Skara, Fjällbacka, Marstrand, 
Ullared, Hansagård, Gränna.

@MILFSONTOUR 
– Roadtripen blev snabbt uppmärksammad av 
kvällstidningarna när vi skrev om den på våra 
bloggar. Då valde vi att skapa ett konto på 
Instagram, @milfsontour, så att ännu fler kunde 
följa med på vår resa. Tanken är att vi rullar 
nästa år igen, säger Tanja Fylking.
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H O T E L L F A K T A 
 
Hotellet invigdes 2013 och är Sveriges  

första shoppinghotell

Hotellet har 115 rum med 2-4 bäddar,  

varav 6 rum med handikappanpassning.

Konferens- och mötesrummen rymmer upp  

till 40 personer och har all den service och 

teknik som behövs för konferensen.

Det finns många olika alternativ att välja  

mellan då det gäller mat och aktiviteter.

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

B O K A  I N  H Ö S T E N S 

KICKOFF I ULLARED
NU KAN NI KOMBINERA ER KONFERENS ELLER KICK OFF MED  

SHOPPING PÅ SKANDINAVIENS STÖRSTA VARUHUS. BARA ETT STENKAST  

FRÅN GEKÅS LIGGER HOTELLET MED 115 BEKVÄMA OCH PRISVÄRDA  

RUM MED GOTT OM PLATS FÖR BÅDE UMGÄNGE OCH SHOPPINGKASSAR. 

TA CHANSEN ATT KONFERERA I EN SPÄNNANDE SHOPPINGDESTINATION!

Ring eller maila oss så berättar vi mer. 
Boka er konferens via konferens.hotellet@gekas.se eller 0346-37 501
För mer info se www.gekas.se/hotellet

PRISEXEMPEL

1-DAGSKONFERENS  

FRÅN 325 KR/PERS*

2-DAGARSKONFERENS 

FRÅN 1250 KR/PERS*

*EXKL. MOMS OCH VID BOKNING 

FÖR MINST 6 PERSONER. 
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EFTER SOMMAR OCH SEMESTER MED LATA DAGAR OCH GODA  

MÅLTIDER ÄR DET MÅNGA SOM VILL STARTA UPP SIN TRÄNING IGEN. 

MED DE RÄTTA REDSKAPEN FIXAR DU ENKELT ETT HEMMAGYM SOM 

SÄTTER FART PÅ TRÄNINGSRUTINERNA.  

Foto TOM BENGTSSON Text HELENA PETERSSON

Träning
V I  H A R  R E D S K A P E N  D U  B E H Ö V E R

”HELLRE OFTA 
OCH LITE ÄN 
SÄLLAN OCH 

MYCKET.”
SANDRA EKSTRÖM,  

TRÄNINGSANSVARIG PÅ GEKÅS

K O M  I G Å N G  M E D  D I N

TUNGA LYFT
Att träna med hantlar är enkelt och det finns 

mängder av sätt att variera sig. Komplettera 

med en bänk och lite olika vikter så kan 

du träna hela kroppen med hjälp av olika 

övningar.

BALANSERAT
Övningar på balans-

platta gör din hållning 

bättre och stärker knä, 

lår, rumpa och rygg.

Snygga och 

praktiska kläder 

för din träning 

hittar du på 

dam- och herr-

avdelningarna i 

varuhuset!

KNOCK OUT
Med ett par boxningshandskar, 

mitsar och en kompis kan man 

ha kul boxercise-träning även 

på hemmaplan.
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 D E N  B Ä S T A 

T R Ä N I N G E N 

Ä R  D E N  S O M 

B L I R  A V !

HANDGRIPLIGT
Med ett par handgrips tränar du upp din gripstyrka. 

Perfekt att använda medan du ser på TV. 

MAGSTARKT
Med ett exercise wheel får 

du effektiv träning för mage, 

rygg, axlar och armar.

BOLLKONTROLL
Träning med balansboll är ett bra 

komplement till den klassiska 

 styrketräningen eftersom det ger 

ökad balans och  förbättrar 

din koordinationsförmåga, 

kroppskontroll, hållning 

och bålstabilitet.

EFFEKTIVT MOTSTÅND
Vill du träna med gummiband kan du hitta massor av  

enkla övningar på internet för både rygg, axlar och armar.

SLAGPÅSE
Träning med boxningssäck är bra för såväl 

kondition som koordination och timing.

TUFF TRÄNING
Kettlebells är ett enkelt redskap 

som tränar hela kroppen på en gång 

med hjälp av olika övningar. Välj en 

 kettlebell med en vikt som passar dig. 

Träning är bra för 

både kropp & själ
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Gekås  egen  PT   ger  tipsen  som

MOTIVERAR & INSPIRERAR
T R Ä N I N G S T I P S

ÄR: En 29-åring från Håcksvik som 

numera bor i Varberg.

GÖR: Personlig tränare och tränings-

ansvarig för Gekås 1 600 anställda.  

Hon och hennes kollega arbetar bland 

annat med olika träningsprojekt som 

riktar sig till specifika avdelningar.  

Syftet är att öka den fysiska styrkan  

och rörligheten bland de anställda och 

över tid hjälpa dem att komma in i 

hälsosamma tränings- och livsstilsrutiner. 

Förutom en bättre rustad kropp är andra 

vinster ökat välbefinnande och gemen-

skap på avdelningarna. Det finns även 

ett varierat utbud av grupp-pass för all 

personal på Gekås.

MÅL: Att motivera och inspirera  

till ett aktivt liv.

VARNAR FÖR: Fokus ligger alldeles  

för mycket på vikt och mått i dag.  

Det säger egentligen ingenting om hur 

pass vältränad du är. En vältränad kropp 

är en kropp som är rörlig och  funktionell.  

Lägg fokus på din rörlighet och du 

kommer succesivt bli starkare och orka 

utmana dig mer och mer, vikt- och 

 mått minskning kommer på köpet.

HITTA DIN TRÄNINGSFORM. Det 
finns något för alla och tycker du att 
 träningen är rolig är sannolikheten 
betydligt större att du fortsätter.

SÄNK KRAVEN. Det gäller att vara 
smart och utgå från ditt nuläge och  
inte sätta för höga krav från början.  
Det kan räcka med att välja cykeln 
framför bilen i början.

TRÄNA HELLRE OFTA ÄN LÄNGE. För 
att kroppen på bästa sätt ska ta till sig 
träningen och utvecklas är det viktigt 
med regelbundenhet. Ett träningspass 
behöver inte ta en timme, portionera ut 
träningen med kortare pass jämnt över 
veckan istället.

SKAPA VARIATION. Blanda  kondition,  
styrka och rörlighet. Glöm inte att 
 rörligheten utgör grunden för att 
 kroppen ska kunna jobba effektivt och 
säkert under belastning.

ANVÄND DIN NÄRMILJÖ. Det viktigaste 
redskapet du behöver för att kunna 
träna är din egen kropp och den har 
du ju med dig överallt – vilket betyder 
att du också kan träna överallt! Skaffa 
dig kunskap i egenkroppsövningar och 
skapa dig ett eget ”träningsrum”, inne 
eller ute.

HITTA EN TRÄNINGSKOMPIS. Ni 
 behöver inte vara på samma tränings-
nivå för att kunna pusha varandra. 
Oftast handlar det om att få träningen 
att bli av och det blir mycket roligare att 
dela sina framsteg med någon.
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Hur många födelsedagspresenter köper du per år?
Visste du att en familj köper 33 presenter i genomsnitt per år. 

På Gekås har vi ett stort LEGO® sortiment för presenter.
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14
PRISFRÅGETERMINAL
På flera ställen i varuhuset finns  

terminaler för dig som hittat en vara 
men inget pris. Du scannar själv  

in koden och får direkt upp  
priset på skärmen. 

13

ÅTERLÄMNINGSSTATIONER
Det är lätt att plocka på sig för många saker 
i shoppingens hetta. Men lugn. I varuhuset 

finns stationer där du kan ställa av varor som 
du kommer på att du inte vill ha eller behö-
ver. Dessa finns intill damernas provrum, 

samt vid livsmedel och på kundvagns- 
parkeringen på Plan 2.

              TOALETTER
Det finns flera toaletter runt om i  
varuhuset, varav flertalet är anpassade  
för funktionsnedsättningar.

20
23

VÄLKOMMEN TILL  
RIKTIGT SKÖN  

SHOPPING PÅ GEKÅS!

24
SITTPAUS

När du behöver vila kropp och knopp 
är det till Lugn & Ro på Plan 3 du ska 
ta dig. I vår nybyggda lugna oas kan  

du kombinera skön återhämtning med 
välsmakande fika och trevlig lektyr.HÅR & SÅNT

Ta tillfället i akt att kom- 
binera shopping med en 
ny frisyr. På Plan 3 finns 
Hår & Häpna med sina 
frisörer som är experter 

på att fixa frisyrer i farten. 
Vill du boka tid gör du det 

på tel 0346-378 80.

19

MELLANMÅL
För att hålla energin uppe är 
det superviktigt att äta och 
dricka med jämna mellanrum. 
I varuhuset finns flera alternativ 
för dig som känner hunger.  
I Salladsbaren, Restaurangen, 
Kaffebaren och Sportbaren 
finns det något för alla.

10
LADDA BATTERIET
En välladdad mobiltelefon  
inför besöket är av flera 
skäl en ypperlig idé. Du kan 
ta del av köptips på bloggen, 
läsa restaurangernas olika 
menyer och ringa efter dina 
vänner i varuhuset. Behöver 
du ladda batterierna beger du 
dig till Lugn & Ro på Plan 3, 
där finns laddare och även  
dator att låna.

5
TEXTILRETUREN

Innan du fyller på garderoberna med nytt  

så passa på att skänka skor, kläder och  

textilier du inte använder till Textilreturen.  

Insamlingsboxar finns på varuhusparkeringen,  

i i Gekåsbyn och vid Textilreturens  

bemannade återvinningsstation dryga  

kilometern från Gekås.

ORIENTERA DIG
Innan du beger dig in i det 35000 m2 stora varuhuset är  
det en god idé att ha viss överblick över avdelningarna.  
En fiffig karta över varuhuset finns att hämta vid entrén  
och på andra strategiska ställen i varuhuset.

24 STEG TILL  
SMART SHOPPING! 
Vi delar med oss av våra bästa  
tips för en fulländad fyndresa.  
Välkommen till högsäsongen i Ullared!

PENG TILL KUNDVAGNEN
Kom ihåg att ta med dig mynt  
eller polett till kundvagnen.  
Det finns flera kundvagnsskjul  
på parkeringen.

MEMORERA  
KUNDVAGNSNUMRET
Det är lätt hänt att din kundvagn 

av misstag hamnar i fel händer 

i varuhuset. Skriv ner ditt unika 

kundvagnsnummer, eller ta en bild 

på det med mobilen, redan på 

parkeringen så vet du vilken  

vagn du ska hålla dig till. 

7

8

PROVAKLÄDER-KLÄDER
En dags shopping kräver 

bekvämlighet. Klä dig i sköna skor och 
kläder som är enkla att hoppa ur och i 
för smidig provning och bästa komfort. 
Hittar du inget i din garderob är ett 
besök vid Gekås det perfekta tillfället för 
att hitta nya plagg.

9
ID-MÄRK BARNEN

I kundtjänst kan du hämta ut ett 
ID-band till dina små. Bandet sätts  

runt barnets arm och du anger namn och  
ditt telefonnummer. Skulle oturen vara  

framme och barnen går vilse på Gekås  
så kan dina medshoppare hjälpa er  

att hitta varandra igen!

KOLL PÅ KÖERNA
På www.gekas.se kan du  

spana in kö-statusen till varuhuset. 
Lång, kort eller mittemellan?

1
HÄLSA HEM

I vinkrutan utanför entrén kan du  

vinka till dem där hemma tack vare en 

webkamera riktad mot rutan. Be nära  

och kära koppla upp sig på www.gekas.se 

vid ett visst klockslag så kan de  

följa med en bit på ditt äventyr.

2

PLANERA INKÖPEN
För att få med dig så mycket som 

möjligt gör du klokt i att skriva din 

inköpslista efter ordningen i varuhuset.  

Då kan du beta av en sak i taget på ett 

mer effektivt sätt. På www.gekas.se 

finns en förteckning över varuhusets  

alla avdelningar. 

15

18

KÖPTIPS PÅ BLOGGEN
Inför ditt besök, eller under 
resan, kan du få mängder av 
shoppingtips via www.gekas.
se/blogg. Bloggen uppdateras 
dagligen med nyheter och an-
nat matnyttigt från varuhuset.

4

KUNDKORGSTIPSET
Den rutinerade shopparen sätter 
två kundkorgar under kundvag-
nen till kem- och hygienartiklar 
eller blandade småsaker. På så 
sätt kan du hålla ordning på vad 
du har handlat. Finfint tips som 
också passar dig som handlar åt 
någon annan, för att slippa dela 
upp varorna framme i kassan. 
Kundkorgar finns att hämta i 
entrén.

FUNKTIONSNEDSÄTTNING
På Gekås finns en mängd hjälpmedel för  

dig som har en funktionsnedättning.  
Ta kontakt med kundtjänst eller med  

väktaren vid in- eller utgången för lån av  
rullstol, permobil, rullstolsanpassade  
kundvagnar eller taklyft till toalett.

HUNDDAGIS 
Att sätta sin vovve i bilen är ingen god idé, men att 
låta den vara på Ullareds Hunddagis är desto bättre. 
Förboka en plats för din jycke på 0346-200 17 eller 
chansa på en drop-in plats. Kolla in aktuella
öppettider på www.ullaredshunddagis.se

16
FILMVISNING FÖR DE SMÅ
Shopping när den är som bäst tar på  

krafterna. I Restaurangen på Plan 3 

samt på Barnavdelningen på Plan 2 kan 

de minsta ta igen sig framför en film. 

EFTERLYSNINGAR
Om du har tappat bort barnen, gubben,  

väninnan eller kundvagnen i varuhuset vän-
der du dig till kundtjänst vid entrén för  
att göra en efterlysning. Ett ID-band på  
barnet och koll på din kundvagns unika  
nummer underlättar ett kärt återseende.

22
HISS

Överallt där det finns rulltrappa 

finns även hiss att tillgå. Fråga 

personalen om du inte hittar!21 KOLL PÅ MATEN
Vid entrén till både Restaurangen  

och Kaffebaren kan du som är känslig mot vissa 
födoämnen läsa fullständig förteckning över inne-
hållet i rätterna som serveras.
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Tel 0346-93024 www.wildmarkullared.se 
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DVD FILMERDVD FILMER
FRÅN

 på valfri vara
20%

Erbjudandet gäller mot uppvisande av denna kupong och kan inte 
kombineras med andra erbjudanden. Gäller tom. 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
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(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.)
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ANNONS ANNONS

Skillingarydsalvan AB    www.4-s.se    info@fyraess.se

ETT NATURLIGT VAL
FÖR HUND & HÄST
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NÄR HÖSTEN NÄRMAR SIG KOMMER MÅNGA 

 BARNFAMILJER TILL GEKÅS FÖR ATT KÖPA NYA HÖST-  

OCH VINTERKLÄDER. I VANLIG ORDNING HAR VI SÅ HÄR 

ÅRS LADDAT UPP MED ALLT VAD UNGARNA KAN  TÄNKAS 

BEHÖVA FÖR ATT HÅLLA VÄRMEN!

VARMA OCH GOA KLÄDER 
FRÅN VÅR BARNAVDELNING

Höstnytt

Foto MARIE HIDVI  Text HELENA PETERSSON   

Make up JING SAMNAKPHRAISAN

Modeller ISA/LIND MODELS, VINCENT/MODELLINK, ALICIA/MODELLINK,  

AXEL/MODELLINK, VINCENT/LIND MODELS

GEKÅS ULLA # 1 • 2014   35
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LÄTTVIKTSDUNJACKOR I GLADA 
FÄRGER FINNS FÖR BÅDE SMÅ OCH 
STORA FLICKOR OCH POJKAR. ETT 
LAGOM VÄRMANDE PLAGG FÖR DE 

SMÅKYLIGA DAGARNA.

VI HAR YTTERKLÄDER FÖR BÅDE 
VARDAG OCH FEST. EN FIN KAPPA 

PASSAR BRA NÄR MAN SKA GÅ BORT 
PÅ KALAS OCH VILL KÄNNA SIG LITE 

EXTRA TJUSIG.
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MED EN REJÄL TÄCKJACKA HÅLLER 
MAN VÄRMEN BRA, HITTA DIN FAVORIT  

BLAND VÅRA OLIKA MODELLER OCH 
FÄRGER FRÅN BÅDE POJK- OCH 

 FLICKAVDELNINGEN.

MED DENNA JACKA I SKINN-
IMITATION BLIR MAN TUFFAST  

I STAN PÅ ETT LITET KICK!



GEKÅS ULLA # 3 • 2014   4140    GEKÅS ULLA # 3 • 2014

EN SNYGG PARKAS ÄR EN RIKTIG 
KLASSIKER I HÖSTGARDEROBEN. VI 
HAR FLERA OLIKA VARIANTER ATT 

VÄLJA BLAND.

OVERALLER FINNS I SÅVÄL TUNNA REGNSKYDDANDE 

VARIANTER, SOM I KLASSISK VÄLFODRAD FORM FÖR 

KALLA VINTERDAGAR. KOMPLETTERA MED MÖSSOR 

OCH VANTAR I FINA FÄRGER!

Höstnytt

TÄNK LAGER-PÅ-LAGER NÄR DU KLÄR 
BARNEN, SÅ HÅLLER DE VÄRMEN PÅ 
BÄSTA SÄTT. DESSUTOM BLIR DET 

ENKLARE ATT TA AV ETT PLAGG I TAGET 
OM MAN SKULLE BLI FÖR VARM.



GEKÅS ULLA # 3 • 2014   4342    GEKÅS ULLA # 3 • 2014

28000 
LITER  

SOLSKYDDSPRODUKTER SÄLJS PÅ  
VÅR KOSMETIKAVDELNING VARJE ÅR

ANTAL ANSTÄLLDA
UNDER HÖGSÄSONG:

1600 
PERSONER

2,6 MILJONER 
METER 

TOALETTPAPPER GÅR ÅT VARJE ÅR I GEKÅSBYN,  
DVS I STUGOR, SERVICEHUS, HOTELL OCH MOTELL.

VI HAR ÖVER

TRETUSEN
P-PLATSER

*(”BLÅSEN”= EN MASKIN MED ÅNGA SOM FLUFFAR UPP OCH SLÄTAR UT TEX YTTERPLAGG SOM LEGAT TIGHT PACKADE SÅ ATT DE FÅR TILLBAKA SIN VOLYM).

1,1 MILJONER KÖTTBULLAR RULLAR UT UR  
RESTAURANGEN VARJE ÅR.

VI HAR ÖVER 

100.000
ARTIKLAR I VÅRT SORTIMENT

H Ä R  Ä R  K U R I O S A F Ö R  D I G  S O M  Ä R  N Y F I K E N  PÅ
S I F F R O R NA BA KO M  D E T S T O R A M A S K I N E R I E T U L L A R E D

F Y N D I G A  FA K TA

SÅ FÅ R  V I  U L L A R E D 
AT T S N U R R A

VÅRA RESTAURANGER SÄLJER CA

1.150.000
LUNCHER PÅ ETT ÅR

2013 HADE VI CIRKA

4.800.000
BESÖKARE

7000
PLAGG OM DAGEN  

GÅR GENOM ”BLÅSEN”  
PÅ SÖNNERÄNG*

BESÖKSREKORD  
PÅ EN DAG:

GEKÅS HAR

6700
KUNDVAGNAR

10 TON 
WELLPAPP OCH  
KARTONG ÅTERVINNS  
PÅ GEKÅS –  
VARJE DAG

27 500 BESÖKARE PÅ EN
MÅNAD ÄR REKORD616 000

Fun Factory nu hos Martinshop

En stor nyhet från Fun Factory är Stronic-serien. Dessa produkter 
pulserar fram och tillbaka samtidigt som de vibrerar, därför kallas 
de Pulsatorer. De kan i princip användas helt hands free och fick 
pris som årets mest innovativa sexleksak på senaste upplagan 
av Xbiz Awards.

Martinshop Ullared är nu topprenoverad och butiken nyinvigdes i maj 2014.
”Vi är väldigt stolta och glada över vår nya butik. Vi har märkt att vi får in mer 
par och Svensson Svensson nu efter renoveringen. Det är alltså väl värt ett 
besök för alla, till vad vi tycker är den snyggaste erotikbutiken i landet. Kom 
också ihåg att vi dessutom har outletpriser!”

MARTINSHOP HITTAR NI PÅ ANDRA VÅNINGEN PÅ
HANDELSHUSET I ULLARED, MITTEMOT GEKÅS

- Mica Karlsson Butikschef Martinshop, Ullared

Klipp ut och visa i kassan  
så får du en gratis gåva

KUPONG

KLIPP UT OCH TA MED TILL BUTIKEN

Välkommen!
Öppettider
Vardagar:  10:00 – 19:00
Lördagar:  10:00 – 17:00
Söndagar:  10:00 – 16:00

Smart Balls

Stronic Enis

DETTA ÄR EN ANNONS FÖR MARTINSHOP ULLARED

Sveriges Snyggaste Erotikbutik?

Det tyska kvalitetsmärket Fun Factory är nu tillbaka på 
Martinshop i Ullared. Fun Factory är både prisvinnare 
och testvinnare flera gånger om. Tillverkningen sker i 
Tyskland och materialen är alltid av högsta kvalité.

Vår absoluta favorit bland Fun Factorys produkter 
är storsäljaren Smart Balls som passar lika bra 
till nybörjaren som till den som har tränat ett 
tag. De lösa vikterna i Smart Balls rör sig med 
kroppens rörelser och stimulerar, samtidigt som 
de tränar bäckenbottenmuskulaturen.
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S U C C É - S Y S T R A R NA F R Å N  H O F O R S

” V I  Ä R  VA R A N D R A S 
BÄ S TA VÄ N N E R ”

IKLÄDDA PRICKIGA TRÖJOR, den 
ena röd, den andra blå, sitter systrarna 
Gunnel Hyvönen och Maritta Söderström 
lugnt tillbakalutade i soffan. Men det är 
lugnet före stormen. Efter en halv minut är 
de igång i ett livligt samtal. Precis så som  
vi känner igen dem från tv. 

Det var när andra säsongen av ”Ullared” 
skulle spelas in som hela historien tog sin 
början. Systrarna stod först i kön till Gekås 
då tv-teamet kommer fram och frågar  
”Får vi följa er?” Och naturligtvis tackade 
Gunnel och Maritta ja.

– Det är så roligt. Vi har fått så mycket  
kontakt med olika människor, säger Maritta.

– Ja, att shoppa i Ullared är som ett äventyr, 
fortsätter Gunnel.

– När jag ringer dig och frågar ”Ska vi ta 
Ullared?”, då skiner du verkligen upp, säger 
Maritta och ler mot Gunnel.

– Och jag svarar alltid ”Ja, det behöver 
jag!”, säger Gunnel.

Systrarna från Hofors har fått en hel del 
beundrare under åren. Många vill komma 
fram och prata eller ta bilder.

– En del vill kramas och pussas. Jag är  
gammal i kroppen, men ung i sinnet.  
Det är bara trevligt när folk kommer fram, 
säger Maritta med glimten i ögat.  
Gunnel däremot tycker att karlarna ska 
hålla sig borta. Hon och maken Jouko har 
varit ett par i snart femtio år. Han är ett 
stort stöd i livet och uppmuntrar henne att 
delta i tv-inspelningarna.

– Jag har en man och det är min stora  
kärlek, säger hon. 

Systrarna har inte alltid varit en självklar 
del i varandras liv, men numera hörs de  
varje dag. Storasyster Maritta ser gärna 

till sin lillasyster och det var när Gunnel 
för snart femton år sedan drabbades av 
hjärntumör som deras band knöts riktigt 
hårt. Gråten stockar sig i halsen på Gunnel 
när hon berättar: 

– Maritta var den enda av mina syskon  
som kom och hälsade på mig när jag hade 
opererats. Idag är tumören borta, men jag 
orkar inte som förr och minnet är lite dåligt. 

Och när Maritta för många år sen flyttade 
från sin familj, då fanns Gunnel där.

– Vi har haft mycket hjälp av varandra och 
samtidigt så himla roligt, säger Maritta.

Tillsammans spenderar de gärna                  
dagarna med att sitta och prata. Minnen 
från gemensamma resor är ett stående 
samtalsämne.

– Jag skulle gärna resa till solen i vinter. 
Eller blir det kanske en båttur till Åland, 
säger Maritta. 

– Ja, men fan inte för sent för då kommer 
stormarna, svarar Gunnel barskt. 

Maritta bara skrattar; – Vi får se. Saker  
ska hända direkt, det är min grej. 

HOFORS-SYSTRARNA GUNNEL OCH MARITTA HAR GJORT SUCCÉ  

I TV-SERIEN ULLARED. MED SITT IGENKÄNNBARA SKRATT TAR DE 

EMOT FANSEN MED ÖPPNA ARMAR. MÖT DEM BAKOM KULISSERNA  

I ETT SAMTAL OM VARDAGEN OCH GLÄDJEN I ATT HA VARANDRA.

” Vi har haft mycket hjälp av varandra  
och samtidigt så himla roligt”

Gunnel i blått och Maritta  

i rött är som två yrväder i soffan  

i lobbyn på Gekåshotellet.

SYSTRARNA FRÅN HOFORS

NAMN: Gunnel Hyvönen, Maritta Söderström

ÅLDER: Det frågar man väl inte damer om?

BOR: Gunnel bor i Hofors, och  
 Maritta i Katrineholm.

GÖR: Medverkar i Kanal 5:s program         
             Ullared, vars sjätte säsong spelas in     
 i år. Är annars pensionärer.

ÅKER: Till Ullared flera gånger per år

KÖPER: Systrarna handlar på det mesta på  
 Ullared. Allt från kattsaker, köks- 
 prylar, leksaker, mat och sängkläder.
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MED HÖSTEN KOMMER JAKTSÄSONGEN, OCH I ÅR HAR VI SATSAT PÅ ETT 

BRA SORTIMENT AV JAKT- OCH FRILUFTSKLÄDER AV HÖG KVALITET SOM 

STÅR EMOT BÅDE REGN, RUSK OCH KYLA. GÖR DIG REDO FÖR HÖSTENS 

VILDMARKSLIV MED ETT BESÖK PÅ VÅR SPORT & FRITIDSAVDELNING!

K L Ä  D I G  R Ä T T  F Ö R  H Ö S T E N S  U T F L Y K T E R  I 

SKOG
och mark

Foto JESPER MOLIN Text HELENA PETERSSON

Modeller: ADAM/AVENUEMODELLER,  

JOHAN/AVENUEMODELLER, LINE, HUNDEN SACCO

F R I L U F T S -
L I V  F Ö R 

H E L A 
F A M I L J E N
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Kamouflera
Det här setet med jacka och byxa är för dig som är ute 

efter extrem kamouflage-effekt. Materialet liknar löv 

och smälter väl in i skogen.

Spåra
Spårlina, reflexväst och 

annat du kan behöva till din 

hund finns på varuhusets 

husdjursavdelning.

Pausa
På vår Sport & fritidsavdelning hittar du tillbehören 

för ditt friluftsliv, som stormkök, termos, ryggsäck 

och andra smarta prylar.

GÖR DIG REDO FÖR HÖSTENS VILDMARKSLIV

GEKÅS ULLA # 1 • 2014   49

Jaga stilsäkert 
Klä dig med stil i skogen.  

Är du ute efter en klassisk, 

enkel stil värdig en gentle- 

man satsar du på hatt,  

skjorta och väst.

Håll värmen 
Håll huvudet varmt under långa kyliga dagar i skogen med 

öronlappsmössa i samma mönster som jackan. Materialet är 

tyst, slitstarkt och har bra andningsförmåga.

ALLEMANSRÄTTEN

Tack vare allemansrätten har alla människor rätt att vistas 

på privat mark i naturen och till exempel plocka svamp och 

bär. Men detta innebär också att man måste vara försiktig 

och vara varsam mot naturen när man besöker den, det vill 

säga, inte störa – inte förstöra.

F R I L U F T S -
L I V  F Ö R 

H E L A 
F A M I L J E N
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Gävle

Karlskrona

Kalmar

ULLAREDULLARED

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

Vi har välsorterade servicebutiker och  
hotellrum på nio anläggningar.

Välkomna!
Hälsar Dan Tervaniemi med personal

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

mittemot gekås

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

scanna in vår hemsida   
w w w.rasta.se

På alla 24 Rasta-anläggningar får du  
10% rabatt vid köp i våra restauranger 
och på våra 9 hotell, vid uppvisande av 

ullaredkortet eller shoppingkortet

Rasta Ullareds

lyx
iga räksmörgås

Nyhet!

Nyhet!

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

Rasta Ullared Ullamag Juni.indd   1 2014-06-25   09:16

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 hela 2014. Fler erbjudanden hittar du på vår hemsida glasogonfabriken.se

BUTIKEN FINNS UTANFÖR GEKÅS VID P-HUSET

Ullared Centrum
Göteborg Hisingen | glasogonfabriken.se

OPTIKER

Här finns Glasögonfabriken
Vid husvagnsparkeringen strax intill p-huset.

Vi är grannar med Djurkompaniet. 

Fullt sortiment, synundersökning, 
kontaktlinser, och tillbehör. 

Verkstad med egen tillverkning.

�

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

PRISEXEMPEL 
Alltid inklusive båge, synundersökning och fodral 

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

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

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

Alla glasögon kan fås med antireflexbehandling!

Boka tid! Scanna koden eller besök glasogonfabriken.se

AKTUELLA ERBJUDANDEN
EGET RECEPT – 300 KR I RABATT *

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

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

* Erbjudandet kan inte kombineras med andra rabatter eller erbjudanden.

Sveriges snabbaste

optiker
VI LEVERERAR GLASÖGON PÅ 1 TIMME I ULLARED!

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

NY MASKINPARK
Vi levererar även 

antireflexbehandlade 
glasögon på två timmar!

�

Leverans samma dag

ANNONS ANNONS
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KLASSISK DESIGN
Klassiskt möter trendigt i denna 

lampa som passar perfekt i köket.

52    GEKÅS ULLA # 1 • 2014

Lampor, fat och ljuslyktor  – koppar   
dyker upp på alla tänkbara inrednings- 
detaljer just nu. Hitta dina trendriktiga 
favoriter hos oss i Ullared.

Foto KRISTIN LAGERQVIST och TOM BENGTSSON

Text KATARINA LARSSON

Koppar
TRENDMATERIALET   1#

D E  V A R M A  M E T A L L E R N A  G Ö R  C O M E B A C K

SKIMRANDE LJUS 
Lyktor som sprider ljusens  

sken i vackra mönster.

GYLLENE INSIDA 
Svarta skålar med koppartonad insida 

sätter stilen på höstdukningen. 

SOBER DETALJ
En stilren golvlykta blir 

 r ummets blickfång.

ORIENTALISK STIL
Brickbordet med sirligt 

mönster för tankarna till 

Tusen och en natt.

SKIMRANDE BLICKFÅNG

Ett stort fat i kopparton pryder sin plats.

SVARVADE 

FORMER
Matcha själv 

lampfot med skärm 

och få en unik 

kombination.
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EVELINA DAHL, 21 år, och  

MALIN GRANLUND, 22 år, Norrköping: 

Vad är ni på jakt efter idag? 
– Vi letar mest efter inredningsprylar och 

annat till hemmet i dag. Det finns så mycket 

att det är svårt att välja! Snart ska vi kolla in 

kläderna och se om vi kan hitta något där. 

Eller vad, rättare sagt. Här finns allting!

MARIA JADNER, 49 år, Växjö:

Vad har du på inköpslistan idag?
– Jag kom precis så än så länge är vagnen 

tom, men jag ska kolla efter papperstallrikar 

och annat smått och gott till mitt 50-års- 

kalas. Jag har faktiskt ingen aning om vad 

mer jag kan hitta, det är första gången  

jag är här!

                                EN KORT PRATSTUND MED                 NÅGRA AV VÅRA BESÖKARE

N y fiket

MARIA HEDSTRÖM, 35 år, med dottern  

LIVA, Göteborg, och mamma  

EVA ANDERSSON, 59 år, Mölnlycke:

Hur kommer det sig att ni är på Gekås idag?
– Vi brukar åka hit ett par gånger per år, det 

är en sån sak som är roligt att göra tillsam-

mans. Vi ska ut och lasta in första vagnen i 

bilen och sedan fortsätta – vi har bara hunnit 

med barnavdelning, leksaker och lite kläder.  

Det finns massor kvar att göra! 

PETRA SVEDER, 47 år, Malmö: 

Vad är det bästa med att besöka Ullared?
– Jag tycker allt är roligt här och brukar åka 

hit några gånger per år. Det tar två timmar 

från Malmö och är ju inte så farligt. 

Jag gillar mångfalden – här finns egentligen 

allt utom skor. Det gäller att ha tid på sig 

för att orka en heldag. Och just sköna skor!

EDVIN BIRKHOLTZ, Gütersloh, Tyskland:

Vad gör du i Ullared idag?
– Vi fick rekommendationer från vänner  

om att åka hit och nu är det tredje gången  

vi är här. Vi brukar åka hit med några  

kompisar och köper allt vi behöver.  

Det är verkligen billigt – en konservöppnare 

är dubbelt så dyr hemma i Tyskland.

ANDREAS DRAGSTEDT, 27 år, Varberg:

Hur ofta besöker du Ullared?
– Jag brukar åka hit ett par gånger om 

året. Det är smidigt – tar man 153:an från  

Varberg tar det bara 20 minuter. Här hittar  

jag det mesta och allt under samma tak,  

även om det mest brukar bli basvaror.  

Men visst finns det även överraskningar,  

idag blev det en skateboard.

Det är verkligen billigt!
En konservöppnare är dubbelt 

så dyr hemma i Tyskland.

från4 99:-

Erbjudande 

Kulfång och 
tavlor på 

köpet

Stort utbud
AIRSOFT

Stort utbud
HAND- 
KIKARE

ord.pris 2 195:-1 495:-

215x139+5 Wildmark-Ulla-Juli.indd   1 2014-07-04   16:00

ANNONS ANNONS



GEKÅS ULLA # 3 • 2014   5756    GEKÅS ULLA # 3 • 2014

per meter

69,–

3 x 0,5 m

79,–

20140827_Ullared_109x280+5mm_outline.indd   1 2014-07-02   10:29

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 ÅRET MED ERNST, AV SJÄLVASTE ERNST KIRCHSTEIGER.

@nirak_gbg

HÄNG MED ULLA I DEN DIGITALA VÄRLDEN

FÖLJ OSS PÅ INSTAGRAM: GEKASULLARED_OFFICIELL

@kjelldellert@paparazzianna @ankiiii91

@emwi_ @agulbr@paparazzianna @tuffu

@sessans

VINNARE

Grattis, din bild är 

Ullas favorit! Vi hör av 

oss till dig för adress-

uppgifter!

NIVEA Dry, 
Sveriges mest 

sålda deo**

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

NIVEA Dusch
500 ml

NIVEA Face Nr 1*

NIVEA Dry, 

Brett urval 
av manliga 
produkter

NIVEA

Störst på kroppsvård***

För mer information besök www.NIVEA.se

*Källa: Nielsen, värde kvinnlig Facecare & Cleansing, DVH totalt, rull. helår v20 2014.** Källa: Nielsen, värdeandelar, 

Deodorant DVH totalt, rull. helår v20 2014 ***Källa: Nielsen, värde, DVH total, Skincare rull. helår v20 2014

ANNONS ANNONSANNONS 
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K R Y S S A  O C H  V I N N Kryssat

Lös korsordet och låt oss veta vilken mening du kom fram  
till i de gula fälten. Kanske blir du en av tre lyckliga vinnare
som får Året med Ernst av Ernst Kirchsteiger 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 3/14. Ditt svar behöver vi senast 1 oktober 2014. Lycka till!

GEKÅS ULLA # 1 • 2014   59

Njut av några timmar till havs, koppla av med god mat och dryck, gott sällskap
och passa på att shoppa till låga sjöpriser i butiken ombord. På en dag hinner
man mycket. Eftersom avstånden är korta i Danmark så är det lätt att ta sig runt, 
och om ni reser iväg tidigt och åker hem sent så hinner ni mycket på en dag.

Erbjudandet gäller Göteborg–Fredrikshamn eller Varberg–Grenå tur och retur över dagen med bil + 5 pers. *Ord. pris från 700:-. Gäller från 
1 september–30 november 2014. Uppge rabattkod DAGBIL vid telefonbokning. Bokningsavgift 75:- tillkommer vid personlig service. 
Begränsat antal platser. Erbjudandet kan inte kombineras med andra rabatter eller erbjudanden. 

Boka på stenaline.se/ulla eller ring 0770-57 57 00

Everyone deserves a break.

Upplev Danmark över dagen!

DAGSTUR MED BIL
RABATT*

150:-
GÖTEBORG  -  FREDRIKSHAMN
 VARBERG - GRENÅ
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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 stängd.  
Du har naturligtvis också möjlighet att 
maila, skicka brev eller faxa till oss.  
Är du på besök i varuhuset kan du givetvis 
alltid få hjälp i vår kundtjänst.

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

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

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

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

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

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

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

TEXTILRETUREN är en bemannad återvinnings-

station, dryga kilometern från Gekås, som gör det 

möjligt för dig som kund att lämna dina överblivna 

kläder, skor och textilier hos oss i Ullared.  

Insamlingsboxar finns också på varuhusparkering-

en, i Gekåsbyn och vid Textilreturens infart.  

Rensa garderoben och gör plats för nytt! 

ULLAREDS HUNDDAGIS tar hand om din hund 

medan du shoppar. Ring oss för att boka plats. 

Endast kontant betalning.  

 

Telefon: 0346-200 17 

www.ullaredshunddagis.se

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

MUSASJÖN

SÖNNERÄNGS
SJÖN

FRÅN FALKENBERG

FRÅN VÄRNAMO

FRÅN VARBERG

FRÅN BORÅS

MOTELLET

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!

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

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

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

 

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

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

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

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

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

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

ÄTA GOTT

BO BRA

SMAKFULLA RESTAURANGALTERNATIV FÖR DIG MED KURRANDE MAGE

KÄNN DIG SOM HEMMA HOS OSS PÅ GEKÅS

Kaffebaren Lugn & Ro
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Oktanvägen 11 •  311 32 Falkenberg  •  0346-844 10  •  www.fritidsmobler.nu
Öppettider: Vardagar 10 – 18  •  Lördagar 10 – 14  •  Söndagar 11 – 16

O
nkelLänge leve campinglivet!

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

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

Perfekta 
campinggrillar!
Weber Jumbo Joe brikettgrill
eller Weber Q1200 för dig  
som vill ha gasolgrill. Alltid 
fraktfritt på grillexperten.se

495:-
Svenssonspris

Pixi Campingstol 
Brafab 490:-

Svenssonspris

Campingbord 80x60 
Brafab

Störst utbud på trädgårdsmöbler i Halland!

Nu även i Ullared!

Varbergsvägen 25 • Tel: 0346-819 90

Racerback Ullared • Varbergsvägen 25, 200 
meter från Netonnet MOT Varberg

Öppet månd-fred 10-18, lörd 11-17, sönd 11-16

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!
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Skaffa Shoppingkortet! På vår hemsida kan du nu även  

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

dig med post, redo att användas till fyndsmart shopping  

både på Gekås och i resten av världen.

Shoppingkortet.

Spara i förväg 
eller betala i 

efterhand! 
Gå in på www.gekas.se 

och ansök idag.

67.000 kunder 
kan inte ha fel.


