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shopping
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MODE  
FÖR SKÖNA

HÖSTDAGAR

Till dig som  
   gillar att fynda!

På önskelistan
KLAPPTIPS  
TILL HELA  
SLÄKTEN!

Recept 
GOTT & NYTTIGT 

JULGODIS

Minne för livet
FAMILJEHELG 
MED BARNEN

 I FOKUS

Bakom kulisserna
FÖLJ TOMTENS VÄG 

FRÅN FÖRRÅDET TILL 
ÅRETS JULSKYLTNING!

Prisvärt boende
UNNA ER EN 
ÖVERNATTNING  
I ULLARED

Stickade favoriter 
& skira spetsar



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!

TOMTEPÅSLAKAN

Varmt välkomna!

LUNCHBUFFÉ  •  ÖPPET ALLA DAGAR  •  À LA CARTE

Varmt välkomna till
HARRYS ULLARED

Vi är en svensk, genuin krogkedja där det varma, välkomnande
bemötandet och den goda, vällagade maten står i centrum. 

DANSKA VÄGEN 7, ULLARED  |   0346-300 10   |   WWW.HARRYS.SE  |  
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N

Intr�
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

NU, KÄRA ULLA-LÄSARE, är det fullt ös i Ullared vill jag lova! Hösten är 
Gekås stora högsäsong och våra kunder gillar att komma i julstämning 
tidigt. Redan i början av september började vi fylla säsongstorget med 
julpynt och så här i mitten av oktober är det fullt fokus på dekorationer 
och julklappar till hela tjocka släkten. Och i detta nummer av tidningen 
får du träffa några av alla duktiga medarbetare som ser till att det är 
julfint i varuhuset, att hyllorna är fyllda av fynd och vårt årliga julbord 
för personalen dignar av läckerheter.

För dig som vill shoppa i lugn och ro, ha gott om svängrum i varu huset 
och njuta av en trevlig övernattning kan jag redan nu tipsa om perio-
den januari till mars. Då är det lugnt och skönt hos oss och ett perfekt 
tillfälle att bunkra inför våren. Missa inte våra förmånliga erbjudanden 
på övernattning mitt i veckan med ”Allt i ett”-paket i Gekåsbyn och 
”Lyxtorsdag” på Hotellet. Och precis som vanligt erbjuder vi dig som är 
Shoppingkortskund att bo lite extra billigt i lågsäsong. Mer info om alla 
boendeerbjudanden hittar du längre fram i tidningen eller på  
www.gekas.se.

Sist men inte minst vill jag klämma in en liten uppmaning om att 
PANTA MERA i Gekåsbyn. All pant som samlas in hos oss går nämli-
gen oavkortat till Barncancerfonden. Förra året bidrog våra gäster med 
hela 115 562 kr som bland annat gick till att arrangera Barncancerfon-
dens dag här i Ullared. Mer om det på sid 36–38.

Jag önskar er en härlig höst och hoppas att vi ses bland tomtar, pynt 
och klappar i varuhuset! 

”JAG HOPPAS VI SES BLAND 
TOMTAR, PYNT OCH KLAPPAR  
I VARUHUSET.”

JULHANDELN  
BÖRJAR I ULLARED

Ulla är Gekås kundtidning som ges ut fyra gånger per 

år. Den landar i brevlådan hos dig med Shoppingkortet 

eller Ullaredkortet och finns att hämta i varuhuset, i 

Gekåsbyn eller på Rastas vägkrogar. Du kan också läsa 

Ulla på www.gekas.se.

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 har ett stort och prisvärt sortiment.

JAN WALLBERG, KONCERN-VD

Har du bytt adress? Meddela Ecster Kundtjänst, tel 08-701 46 67. 

Saknas din tidning av någon annan anledning? Hör av dig till anki.k@gekas.se

UTGES AV Gekås Ullared AB, 311 85 Ullared ANSVARIG UTGIVARE Jan Wallberg 

Produktion Gekås AB:s marknadsavdelning  

PROJEKTLEDARE Katarina Larsson ART DIRECTOR Frida Liljedahl 

Produktion Make Your Mark  
PROJEKTLEDARE Sonja Björk Ebert REDAKTÖR Lotte Ivarson Sandén ART DIRECTOR Carolin Therstam 

MEDARBETARE Tom Bengtsson, Darling Clementine, Diana Dontsova, Carina Gran, Kristin 

Lagerqvist, Pontus Liedberg, Jesper Molin, Helena Skoog TRYCKERI JC Grafisk Konsult AB, Vestjysk 

Rotation A/S OMSLAGSFOTO Kristin Lagerqvist ANNONSFÖRSÄLJNING Mediakraft AB



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

30 minuter från Ullared
Lägenhetshotell från 

325 kr /person

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

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

              mer info på hemsidan

Julklappstips

Fynda julklappar till dig eller någon du tycker om.

/st99:-
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Gekås Ullared AB grundades 1963 och är Skandinaviens största varuhus. Med 4,8 miljoner besökare under 2015 och 35 000 kvm  

07 NYHETER FRÅN ULLARED 

11 SKÄNK TILL TEXTILRETUREN 

12 KLÄDD FÖR HÖSTEN 
Höstmode med stickade favoriter  

18 BÄSTA KLAPPTIPSEN 
Pricka av önskelistorna till hela 
 släkten – under ett och samma tak. 

22 FULL FART PÅ JULSKYLTNINGEN 
Följ med bakom kulisserna när hela 

28 JULENS NYTTIGA GODSAKER  

 nötter och frön.

30 TIPSEN SOM GER JULSTÄMNING 

34 MÖT VARUHUSETS HJÄLTAR 

36 FAMILJEHELG I ULLARED 
Vi följde med när Barncancerfonden 
och Gekås bjöd in till familjehelg.

43 MÖT 5 BESÖKARE 
Vad har de fyndat?

45 KORSORD 

46 FRÅGA JAN 

12

22

28

36

34

18

Jul dekorationer till 
fyndpris! Sid 30–31.



TÄVLA OCH VINN 
BILJETTER!

Familjefest på Lisebergsteatern

Nu har du chansen att vinna biljetter till  
föreställningen Pippi Långstrump!  

Fredagen den 16 december kl 13.00 är det smygpremiär  
på Pippi som firar 70-årsjubileum hela jullovet.  

Välkommen till en fest med sång, musik, dans och skratt!

Hur sover Pippi?
1. I EN HÄNGMATTA

X. STÅENDE

2. MED FÖTTERNA PÅ HUVUDKUDDEN

Skicka in det rätta svaret, och en  

motivering till att just du ska vinna  

biljetter, via e-post eller vykort. Skriv med 

ditt namn, adress, telefonnummer och  

eventuell e-postadress. Senast 1 november 

vill vi ha ditt svar. Vinnaren utses av Gekås 

och biljetterna kommer på posten.

E-POST: vinn@gekas.se

ADRESS: Marknad, Gekås Ullared, 311 85 Ullared

SKRIV ”Pippi” på vykortet eller i mejlets ämnesrad.
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Noterat
S M Å T T  O C H  G O T T  F R Å N  V A R U H U S E T S  V Ä R L D

Vardagsrummet, den nya lobbyn i  
Hotellet, serverar god mat och dryck i 

 

 

After shopping-tips
127 045 

Så många burkar & PET-f laskor 
samlade Gekåsbyns gäster in 

förra året. Det gav 115 562 kr till 
Barncancerfonden. Stort tack till 

alla som bidrog! Läs mer  
om Barncancerfondens dag  

i Ullared på sid 36.

Riggat för 
högtryck

Med förlängda öppettider – till 
kl 20 alla dagar, även söndagar 
– och 10 nya kassor, möter vi 

högsäsongen på Gekås nu under 
hösten. Vi jobbar på med att 

hela tiden förbättra servicen och 
hoppas att dessa nyheter ska göra 
att både shopping och betalning 

f lyter på ännu smidigare.

Passa på att stanna över natten i Ullared när det är dags för julshoppingen. 
Nu har vi två paketerbjudanden till riktigt förmånligt pris. 

boende i stuga i Gekåsbyn där allt  
från frukost och sängkläder till städning ingår. Pris från 260 kr per 
person om man är fem personer (en–två personer kostar 860 kr/natt).  

boende i dubbelrum på Hotellet, frukostbuffé samt 
2-rätters i Vardagsrummet på Hotellet. Pris per person, 610 kr.  

Mitt i veckan-pris på boende

Årets 
dokusåpa!

Jakten på storsäljaren utsågs 

till årets dokusåpa i Kristal-

len 2016. Vi gratulerar Strix 

och Kanal 5 för att de skapat 

ännu en succéserie – och vi 

tackar förstås alla fantastiska 

entreprenörer som deltar och 

gör programmet så lyckat! 

Årets inspelningar av Jakten 

på storsäljaren och Ullared 

är avklarade och vi ser fram 

emot att snart åter få se båda 

serierna i tv-rutan.

Lugn, du  
har tid att byta
Alla klappar du köper i varuhuset  
nu innan jul (från 17 oktober) går  
att byta ända fram till den  
15 januari 2017. Du hittar  
Varubyte i anslutning  
till entrén. 
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Utvalt
P R O D U K T E R  S O M  V I  K Ä N N E R  L I T E  E X T R A  F Ö R  J U S T  N U

TRYGG PÅ  

HÄSTRYGGEN

säkerhetsväst från varu-
märket Jacson. Junior-

MATA FÅGLARNA 

avdelningen.

FLAMSÄKERT

Samma mysfaktor som levande ljus men 
utan risk för eldsvåda. LED-ljusen i vax är 

Möblera för lek!
Inred barnens rum med lekfulla möbler som är både fina och 
praktiska. Botanisera på Babyavdelningen och hitta dina favoriter.

Kaktus, taklök och fjädersparris – nu är de gröna 
växterna trendigare än någonsin. Hämta lite inspi-
ration från det tidiga 1900-talets jugendstil och fyll 

hemmet med exotisk grönska i alla dess former.

Ny form 
Nakna glödlampor 

i enkel upphäng-
ning har varit 

otroligt poppis de 
senaste åren och 

nu får trenden en 
twist med lampor i 
annor lunda form. 
Lys upp hemmet 

med både hjärtan 
och stjärnor! Fyll hemmet 

med grönska

GLARNA 

lningen.

Kaktu
växter
ration f

hem

med lampor i 
lunda form. 
upp hemmet 
både hjärtan 
och stjärnor!



VASSA PRISER

i hela butiken

÷
Det ges ingen ytterligare rabatt på redan nedsatta varor

BESÖK ÄVEN VÅR:

SHOP ONLINE
och få 180 dagars full returrätt

Byt både i butik och online 

www.ny-form.comnyform Ullared

osportsliga priser

osportsliga priser

Hitta till oss:
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V derade lakan till kläder där prislappen fortfarande sitter kvar.
Att allt som skänks är rent står högt på Mittes önskelista – 

men kläderna behöver inte vara hela! Unikt för Textilreturen är 
att man även tar emot trasiga plagg – de går till textilåtervin-
ning, mals ner och blir sedan tyg igen.

DETTA KAN DU SKÄNKA:

 Kläder  Skor (endast hela, även i läder)  Hemtextil  

som dukar, lakan och gardiner  Hattar  Mattor  Skärp  

 Handväskor  Leksaker  Accessoarer 

HÄR LÄMNAR DU TILL 

TEXTILRETUREN

 Det finns fyra klädboxar  

i Ullared.  

 Den bemannade 

inlämningsstationen  

ligger ca 1,5 km  

från varuhuset, längs  

väg 153 mot Värnamo. 

ÖPPETTIDER:  

mån–fre kl 8–17,  

lunchstängt kl 12–13.

32 TON TEXTILIER SAMLADES IN I ULLARED 2015
Allt tas om hand av biståndsorganisationen Human Bridge, www.humanbridge.se, och går vidare till second hand-butiker, skänks till 

bistånd eller återvinns. Allt överskott från det som säljs går till finansiering av biståndsinsatser runt om i världen.

RENSA GARDEROBEN

Börjar det bli fullt i garderoben? 
Varför inte fylla bilen med 

dina avlagda plagg inför nästa 
shoppingresa och skänka  

till Textilreturen i Ullared.  
 

SKÄNK TILL  
TEXTILRETUREN!

VISST KÄNNS DET GOTT i hjärtat att kunna göra en insats. Dina 
avlagda saker som du lämnar hos Textilreturen kommer garan-
terat till nytta hos någon annan. Mitte Johansson har hållit i 
trådarna på den bemannade stationen i Ullared sedan starten 
för drygt fyra år sedan. Hon berättar att en del av det som 
samlas in säljs i någon av de elva second hand-butiker runt om 
i Sverige som drivs i Human Bridges regi. Det mesta skeppas 
dock iväg till andra länder, till människor som drabbats av krig 
eller andra katastrofer och tacksamt tar emot förnödenheter 
som kläder och skor. 

Allt f ler upptäcker Textilreturen och passar på att skänka 
saker innan de åker till varuhuset och handlar nytt.

– Vi har besökare som återvänder varje år. Som Köpen-
hamnsfamiljerna som kommer med sina fullastade husbilar 
varje sommar, berättar Mitte.

På frågan om vad som är det ovanligaste hon fått in måste 
hon fundera lite.

– Det måste vara paret som lämnade en jättestor vargpäls 
och en persian i fint skick! De hade bestämt sig för att sluta an-
vända päls, och så kom de till oss, säger Mitte som påpekar att 
det ofta lämnas in riktigt fina saker. Allt från vackra, handbro-

TEXT LOTTE IVARSON SANDÉN  

ILLUSTRATION  DARLING CLEMENTINE/AGENT MOLLY & CO



KLÄDD FÖR HÖST

När sommaren närmar 
sig sitt slut kommer 
det stickade modet 

Och det är verkligen 

klä sig i säsongens 

och linnen i all ära 

mysiga material och 
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STICKADE FAVORITER  
& SKIRA SPETSAR

Äntligen är hösten här och låter oss svepas in i 
 härliga, stickade plagg i alla möjliga former,  längder 
och färger. Bläddra vidare och insup mode inspiration 

för krispiga höstdagar. Och dessutom lite tips på 
vackra underkläder att bära närmast huden.

FOTO  KRISTIN LAGERQVIST  TEXT  KATARINA LARSSON HÅR &  MAKEUP  ANN-SOFIE/AVENUEMODELLER  

MODELLER  HANNAH/MODELLINK OCH  ALICE/AVENUEMODELLER SKOR  FRÅN  SKOBOO  

STORT  TACK  TILL  OKÉNS BED & BREAKFAST I  VARBERG.

HÖSTENS MODEBILD
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MAXA KOFTAN

Den långa koftan är en av 
 höstens kanske mest använd-

säsongen kan du bära den som 

blir i luften, desto mysigare 

och klänning och förlänger 
säsongen för dina korta jackor.

Stickad tröja i poncho-

modell som checkar av 

höstens alla trendfärger.



MATERIALKONTRAST

material. En bylsig tröja med 
struktur blir extra snygg 
 tillsammans med en enkel 
kjol i skinnimitation. Out-

du väljer. Mångsidighet är ett 

Väskor för alla stilar 

och tillfällen väntar på 

vår väskavdelning.



SKIRA UNDER

Hösten är de murriga färgernas 
säsong men när det kommer till 
underkläder får de romantiska 

med. Detta klassiska set har en bh 

likaså.

Upptäck 

vårt utbud av 

 underkläder för 

alla former.
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JAPANSKA INFLUENSER

ser vi mycket av i modet 

-

dra över nattlinnet när du Uppdatera  

 garderoben med 

 nattlinne, morgonrock 

och andra mysiga 

hemmaplagg.
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BÄSTA KLAPPARNA!
Shoppa julklappar till hela tjocka släkten under  
ett och samma tak. I Ullared går det enkelt och  
smidigt att hjälpa tomten med klappbestyren. 

FOTO KRISTIN LAGERQVIST OCH  TOM BENGTSSON  TEXT KATARINA LARSSON

FÖR STORA OCH SMÅ

FLYGANDE FILM 

 
för alla tekniknördar – stora som små.

ASSISTANS I KÖKET 

Med en rejäl köksmaskin får du all 

modellen från Electrolux har en 

KRYDDIGT  

Ett klassiskt salt- och 
 

RETROSTUK

Köksvåg i härlig  
 

 
hos vintageälskaren.

PÄRLA FINT 

och mönsterbok.

ROGIVANDE  

detaljrika målarböcker för 
stressade vuxna. Kul och 

Perfekt present 

till alla som 

 gillar att baka!
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NYTT PÅ VINYL 

Retrotrenden har gett vinylen 

favoritbandets nya skiva eller 
en klassiker i nyutgåva. 

SERVERA MED STIL 

FÖR HEMMAKOCKEN 

På Till hemmet-avdelning-
-

egen matkonstnär.

COOLA BUKETTER

från LOB blir ett riktigt 
blickfång i inredningen.

LJUVA TONER 

Bra ljud i snygg och  
 

Bluetooth-högtalaren  
gör bra ljud enkelt.

BARBIES VRÅLÅK 

är rosa, nedcabbad och täckt av bling. 

PAW PATROL  

 

FINFÖRDELA

En klassisk sten-
mortel som enkelt 

till  matlagningen.

Tumblerglasen 

passar lika bra 

till hallonsaft 

som till drinkar 

och whisky.



VÄLDOFTANDE JULKLAPP 

Ge bort ett doftljus till någon du tycker om. Glasburken blir 

UPPDATERAD KLASSIKER 

Lundbys dockhus har roat barn i generationer 

I KIKAREN 

För frilufts fantasten 

 modeller av kikare 
att välja mellan. 

BÄRBART 

En väska för vardag 
eller fest är både kul att 

få och att ge bort.

EKO FÖR HUDEN 

Burt’s Bees är 
 Nordamerikas bäst 
säljande varumärke 

inom naturlig hudvård. 

FÖR HEMMAFIXAREN 

Burt’s Bees 

finns i fina 

 presentset som 

är perfekta 

 julklappar.
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BÄDDA SNYGGT 

Ge bort ett härligt bäddset 
från vår Hemtextilavdelning. 

botten är ett av många 
mönster i utbudet.

FIXA FRISYREN 

skägg ansning går som en dans 

SÄLLSKAPLIGT 

GRÖNT TE 

Elizabeth Ardens härliga 
hudvårdsserie med doft 

av grönt te.

MASSOR AV LEGO 

OMÖJLIGT? 

Låt någon anta 
utmaningen 
att lägga dessa 

Bra tidsfördriv i 

DOFTER FÖR HONOM 

 
sällan blir fel. Vi har 
dofter från Police till 

både henne och honom.

TREVLIG RESA!

Resväska är en 

till alla som gillar  
att se sig om i 

 världen. Välj en 
stark färg som syns 

HÅRSTYLING 

 Hemelavdelningen.  

Gosig pläd i 

pälsimitation, 

passar bra för 

kyliga kvällar.
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TOMTEN HAR 

VILAT PÅ LAGRET 

HELA SOMMAREN, 

TILLSAMMANS MED 

KLAPPAR OCH RENAR. 

SNART TAR HAN PLATS  

PÅ RESTAURANGPLAN.
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Glittrande julpynt, stämningsfull 
fasadbelysning och leksaker i massor.  

Följ med bakom kulisserna när Gekås gör jul  
– och tro oss, här görs det jul på riktigt.

TEXT  HELENA SKOOG  FOTO CARINA GR AN

REDO FÖR  
TOMTENS ENTRÉ!

ÅRETS HÖJDPUNKT!

DET ÄR EN AV DE första dagarna i september, sommarens envisa 
solstrålar värmer fortfarande genom fönstren, trädens kronor är 
gröna – och där står en jättelik tomte i ett hörn, redo för en ny 
säsong. Bredvid honom blinkar en yrvaken julbock, i en öppen 
låda kikar rödglittrande pynt fram och mot väggen står lutad 
en stor grön granbåge, som snart ska kläs med julgranskulor 
och glitter för att välkomna Gekås besökare vid ingången till 
varuhuset. Det är nästan så att den som lyssnar extra noga kan 
höra ”tipp tapp, tipp tapp, tippe tippe tipp tapp” i bakgrunden, 
och små smygande tomtenissar som tassar fram för att börja 
göra jul i Ullared.

Fast i verkligheten är de där fixartomtarna varken små eller 
smygande. Två av dem heter Ingemar Larsson och Michael 
Henriksson och de jobbar som butiksinredare på Gekås. De 
står på ett lager bland alla julsaker och testar de stora stjärnor-
na som ska lysa upp varuhusets fasad. Hundratals vita lampor 
tänds och sprider stämning i lokalen.

– Fasaden och taket är den största utmaningen, berättar 
Ingemar och förklarar att 20–25 stora stjärnor ska sättas upp 
tillsammans med de långa ljusslingorna som hängs från taket. 

Till allhelgonahelgen ska allt vara klart att tändas, det är då 
julen börjar på riktigt på Gekås.
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 I BÖRJAN AV HÖSTSÄSONGEN,  

ELLER SISTA VECKAN FÖRE JUL, 

ÄR DET OFTAST LITE MINDRE FOLK.

 KOM HIT PÅ VARDAGAR, GÄRNA  

I BÖRJAN AV VECKAN!

 UNDVIK LÖRDAGAR I 

OKTOBER OCH NOVEMBER OM DU 

INTE GILLAR ATT TRÄNGAS.

 SISTA TIMMARNA FÖRE 

STÄNGNING BRUKAR VARA 

LUGNARE ÄN MITT PÅ DAGEN.

Försäljningsrekord
LÖRDAGEN DEN 7 NOVEMBER 2015: 

37,3 MILJONER KRONOR.

Leksaksjätte
GEKÅS SÄLJER DRYGT 5 MILJONER 

LEKSAKER PÅ ETT ÅR. DET ÄR 15 

PROCENT AV DEN TOTALA MARKNADEN 

I HELA SVERIGE.

Längsta kön
UPPMÄTTES 30 OKTOBER 2010. DEN 

VAR 1,4 KILOMETER LÅNG.

– Vi börjar sätta upp pynten i början av oktober, säger 
 Michael. Det är inte så kul att stå på taket i storm och regn, det 
kan vara riskfyllt också, så för att undvika det börjar vi tidigt. 
Det tar två–tre veckor att få upp allt.

Men först måste lamporna provtändas och det görs här på 
lagret, så att eventuella skador på belysningen kan lagas innan 
den hängs upp. Sedan händer det ändå att lampor slocknar och 
ljusslingor går sönder under säsongen och då rycker Ingemar 
och Michael ut.

– Det blir rätt mycket underhåll fram till tjugondag knut, 
konstaterar Ingemar.

Förutom belysningen ska kransar hängas i fönstren vid rull-
trappan som leder upp till restaurangen, granbågarna ska fästas 
i butikens larmbågar vid ingången och jättetomten ska fraktas 
till Restaurangplan tillsammans med granar och stjärnor.

– När kransarna ska upp i fönstren vid rulltrappan riskerar 
vi livet varje gång, skrattar Ingemar och tittar menande på 
Michael.

– Ja, jag gillar inte höjder. Jag har ju vant mig, eftersom han 
tvingar upp mig, säger han och pekar på Ingemar. Men det för-
sta året satt jag ner i liften och höll mig krampaktigt fast, haha. 
Jag gillar det fortfarande inte.

De lyfter fram tomten och dammar av den lite grann.
– Ett år skojade vi med dekoratörerna, berättar Michael och 

skrattar. Ingemar gömde sig bakom tomten så att det såg ut som 
om den kom åkande själv i rulltrappan. Den är ju så stor, det såg 
väldigt roligt ut!

I EN ANNAN DEL av Gekås julverkstad sitter Marielle Svensson 
och hennes kollegor vid ett bord och pyntar kransar. Röda 
kulor, glitter och band väller ut ur stora kartonger. De är fem 
dekoratörer som bestämmer hur pyntandet ska se ut år för år. 
Om något behöver förbättras är det de som tänker ut vad som 
kan göras annorlunda, men mycket återkommer och plockas 
fram vid ungefär samma tid varje år.

– Vi börjar i liten skala och sedan växer det ända fram till jul, 
berättar Marielle. I september bygger vi upp och gör i ordning 
säsongstorget. Det är kul när det fortfarande finns så mycket 
att ta av. Precis innan jul är det mer pyssel och pussel, vissa 
saker som vi skyltar med säljer slut direkt och det är snabba 
 vändningar.

Vid ett annat bord i det kreativa rummet bakom kulisserna 
på varuhuset står Jenny Aronsson och klär en manlig skyltdocka 
i f luga och kavaj inför festsäsongen. Marielle berättar att när 

”INGEMAR OCH MICHAEL KAN LÖSA DET MESTA!  
OCH SÅ ÄR DE ROLIGA OCKSÅ.”

DET TAR TVÅ–TRE VECKOR ATT  

FÅ ALLT PÅ SIN RÄTTA PLATS. 

TILL ALLHELGONAHELGEN SKA 

ALLT VARA KLART.
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det gäller konfektion är det extra viktigt att kunderna kan se och 
känna på varorna. Särskilt på Herravdelningen är det vanligt att 
kunder ser en docka och sedan köper hela klädseln.

– ”Jaha, det är så man ska kombinera!” Det är kul. Och om 
något inte säljer så bra kan vi visa upp det på ett annat sätt och så 
svisch, tar det slut!

Dekoratörerna tar ofta hjälp av Michael och Ingemar, om 
de behöver hjälp med snickerier eller vill att något ska svetsas i 
verkstaden.

– Det är en rolig sak med jobbet, att vi samarbetar med så 
många på olika avdelningar. Det krävs många kontakter för 
att få ihop allt. Och Ingemar och Michael kan lösa det mesta! 
De är roliga också, säger hon och minns skrattande Ingemars 
tomteskämt:

– Jag stod där och gjorde i ordning en gran vid rulltrappan 
och så såg jag bara en stor tomte komma åkande!

PÅ CENTRALLAGRET, ett par kilometer från varuhuset, är det 
full aktivitet inför jul. Lastbilar kommer fyllda med varor i 
lådor – julpynt, leksaker, inredning – som packas ur, registreras 
i datasystemet och ställs på lagrets hyllor. Ibland med hjälp av 
förarlösa robottruckar, som åker omkring överallt som tagna ur 
valfri science fiction-film. 

Om varan är slut i varuhuset kan den beställas in direkt och 
transporteras då med ilfart till en av de lastbilar som går i skyttel-
trafik mellan lagret och Gekås hela dagarna. En vara kan ligga 
på plats på varuhusets hylla inom en timme från att den kom till 
centrallagret – så de tomtenissar som jobbar här måste arbeta 
snabbt och effektivt för att allt ska rulla på smidigt.

– Från vecka 37 till 51 är det full rulle, då får det inte vara 
några längre driftsstopp, berättar Urban Nordell som är drifts-
tekniker och ansvarar för att allt funkar: robottruckar, kranar, 
rullbanor och lastbilsportar. 

– Folk kan ha rest långt för att handla, då måste vi se till att 
det finns produkter i butiken, säger han. Det är framför allt 
julklappar som går åt fort. Leksaker, elektronik, radio, stereo, 
mobiltelefontillbehör … Det är kul att jobba då!

Och som en scen ur tomtarnas julverkstad i Kalle Anka på jul-
afton kör en av robottruckarna förbi med en pall varor samtidigt 
som några välfyllda lådor förf lyttas på rullband från en plocksta-
tion till en annan och ett gäng luciaklänningar åker iväg på en 
skena som hänger i taket. Kläderna packas upp, hängs på galgar 
och transporteras sedan vidare på rad, färdiga att hängas på bu-
tikens klädställningar. Tomtekläder, glittrande finklänningar och 
festkostymer åker efter varandra på tre kilometer långa banor.

– Lastbilarna går non-stop till varuhuset inför jul, berättar 
Freddy Fransson, som är plockare på centrallagret. Det kommer 
stora långtradare fyllda med Lego och golvet är smockfullt. Man 
kan inte se till andra sidan av lagret.

Alla som arbetar på centrallagret betonar vikten av ett funge-
rande lagarbete, att alla kämpar tillsammans. 

– Arbetskollegorna är det bästa med jobbet, konstaterar 

INGEMAR LARSSON PLOCKAR 

FRAM PYNTET FRÅN LAGRET OCH 

SER TILL ATT ALLT ÄR HELT OCH 

FINT TILL GEKÅS JULPREMIÄR.

MARIELLE SVENSSON OCH JENNY ARONSSON FIXAR JULDEKORATIONER 

OCH KLÄR SKYLTDOCKORNA I SÄSONGENS FESTKLÄDER.
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”FOLK KAN HA REST LÅNGT FÖR ATT HANDLA, 
DÅ MÅSTE DET FINNS PRODUKTER I BUTIKEN.”

Hur många tomtar 

VI KAN ÄNNU BARA GISSA ÅRETS 

SIFFROR, MEN HÄR ÄR NÅGRA 

FAKTA FRÅN JULFÖRSÄLJNINGEN 

UNDER SEPTEMBER TILL 

DECEMBER 2015!

Julpapper ca 3 275 km 

Julkort ca 1,3 miljoner stycken

Jultomtar och figurer ca  

178 000 stycken

Ljusslingor ca 60 700 stycken.

Skinkmackor i Kaffebaren 3 236 st

FREDDY FRANSSON, 

CHRISTIAN TOBIASSON, 

ARON KARLSSON 

OCH URBAN NORDELL 

ÄR NÅGRA AV 

CENTRALLAGRETS SNABBA 

MEDARBETARE.

Urban. Jag brukar säga att jag skrattar när jag åker till jobbet, 
skrattar på jobbet och skrattar hemma. Det måste vara fruk-
tansvärt att inte gilla sitt jobb …

LEKSAKER ÄR FÖRSTÅS en av julens absolut största storsäljare 
och när de där gigantiska långtradarna kommer fullastade med 
Lego är det till Leksaksavdelningen lådorna ska i rask takt.

– Folk börjar fråga oss efter julklappar redan i slutet av som-
maren, berättar Andreas Karlsson, som är sortiments ansvarig 
på Gekås leksaksavdelning, medan han ställer tillbaka ett 
julpussel som ramlat ned från sin hylla.

Han börjar det tidskrävande arbetet med att byta ut som-
marsortimentet mot höst- och julvaror i augusti och säger att 
försäljningen ökar rejält i vecka 38–39 för att sedan fortsätta 
öka hela tiden, med toppnoteringar under helgerna i novem-
ber. Pussel, julpyssel och förstås alla julklappar – från klassiker 
som Lego, Brio och Playmobil till de senaste Disneyfilmernas 
många prylar, det mesta går bra inför jul.

– De f lesta här tycker att det är roligt att jobba när det är 
som mest att göra, även om vi får mycket frågor och det kan 
vara stressigt. En gång när jag jobbade som lastare fyllde jag på 
matleksaker innan jag gick på lunch. När jag kom tillbaka var 
hela gången länsad, det fanns inte en vara kvar!

Andreas berättar att det är mest folk på helger och då särskilt 
på lördagar i november. En höstlördag kan varuhuset tömma 
hela butiken två gånger om, vilket ger en talande bild av hur 
stor omsättning det faktiskt handlar om.

– Det är egentligen f ler kunder på sommaren, men de shop-
par mer på hösten. Då springer folk från ingången och hit när 

JULPUSSEL OCH MINIONER – 

ANDREAS KARLSSON SER  

TILL ATT LEKSAKSAVDELNINGEN 

ÄR REDO FÖR ALLA 

KLAPPSÖKANDE TOMTAR.

varuhuset öppnar. Det händer ju att saker tar slut, så det kan 
vara bra att inte vara för sent ute … 

Andreas går genom Leksaksavdelningen med hela famnen 
fylld av jättestora Minioner (ännu en populär filmfigur att lägga 
under granen!) och får ett antal lystna blickar efter sig, från 
både föräldrar och barn. Han berättar att han ibland känner sig 
precis som en tomte på jobbet.

– När en pappa kommer fram och frågar efter något speciellt 
och så minns jag att jag har sett en enda liggande på lagret. Att 
se hur glada de blir, och tänka sig hur glada barnen blir! De 
kanske har letat överallt och så får de den sista … Då är det här 
jobbet som bäst! 
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100 + 70 gr mörk choklad (170 g)

100 g jordnötssmör, ca 1 dl (använd 

endast creamy jordnötssmör) 

½ tsk vaniljpulver eller vaniljsocker 

Jordnötter 

Flingsalt 

GÖR SÅ HÄR

Smält 100 g mörk choklad över ett  
vattenbad. Ställ  formarna på en plåt  
eller en bricka. Fördela chokladen på  

 
10 minuter. Värm under tiden jordnötssmöret  

i en kastrull. Tillsätt vaniljpulver och  
rör om. Skeda jordnötssmör över den  

stelnade chokladen. 

Smält 70 g mörk choklad över ett vattenbad.  
Täck jordnöts smöret med ett lager choklad.  

 
på jordnötsknapparna vid servering.  

Förvaras i kyl.      

JORDNÖTSKNAPPAR

CA 13 ST 

RECEPT OCH FOTO  DIANA DONTSOVA

Gillar du ljus choklad bättre än mörk?  

Byt då ut det översta lagret på jordnöts-

knapparna mot mjölkchoklad.

JULENS NYTTIGA 
 GODSAKER

Njut av julens alla godsaker och upptäck nya smaker på 
 vägen! Variera med lite nyttigare julgodis till glöggfesten 

utan att krångla till det. Här kommer tre goda recept som 
du enkelt kan göra själv.    

NATURLIG SMAK
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12 st färska dadlar  

(ca 150 g utan kärnor) 

1 ½ dl mandel  

1 dl osaltade cashewnötter  

1 dl hasselnötter  

½ dl sesamfrön, skalade 

3 tsk kakao 

3 msk vatten 

20 g mjukt smör 

Flingsalt 

Sesamfrö

Hackad mandel 

Kakao  

GÖR SÅ HÄR

Kärna ur alla dadlar. Lägg dem  
 tillsammans med alla nötter  

(ej sesamfrön) i en  matberedare. 
Mixa i en minut. Tillsätt resten 
av ingredienserna och mixa till 

en ganska slät massa.  

Forma smeten till små bollar. 
Avsluta med att rulla dem i 

 kakaopulver, hackad mandel 
och sesamfrön. Förvaras i kyl.  

SESAM- OCH MANDELBOLLAR

CA 18 ST, SOCKER- OCH GLUTENFRIA 

5 torkade aprikoser 

1 msk vatten 

100 g kokos, riven 

2 tsk blå vallmofrön 

4 msk kokosolja 

1 ½ msk honung 

½ tsk vaniljpulver eller 

vaniljsocker 

50 g mörk choklad

Extra blå vallmofrön 

GÖR SÅ HÄR

Lägg aprikoserna i blöt i ca 30 minuter.  
Plocka upp dem ur vattnet och lägg över  
i en bunke. Häll i 1 msk vatten och mixa   

aprikoserna till en puré med en stavmixer. 
Blanda aprikospurén med resten av   

ingredienserna. Värm kokosoljan i mikron om  
den är fast. Ställ smeten i kylen i  

ca 15 minuter.  

Forma kokosmassan till en avlånga plattor,  
ca 4 cm långa. Ställ in dem i kylen medan du  

smälter mörk choklad över ett vattenbad.

Doppa plattorna i den smälta chokladen.  
Strö blå vallmofrön över! Lägg över på  

bakplåts papper och låt chokladen stelna.  
Bör förvaras kallt.     

KOKOS- OCH VALLMOBARS

CA 8 BARS, GLUTENFRIA  

Hemmagjort godis  

i en fin glasburk är  

en perfekt present  

att ge bort.  

R E C E P T
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SKAPA JULSTÄMNING!
Ladda inför årets mysigaste högtid och låt pynt och dekora-
tion sprida julstämningen i hemmet. Vi har samlat några av 

årets nyheter, mer av den varan väntar på säsongstorget.
FOTO TOM BENGTSSON  TEXT KATARINA LARSSON

DEKORERA MERA

SPRID LJUS

Till advent lyser vi 

stjärnor och stakar 
i fönstren. Hitta 

Ullared.

MJUKISAR

Gosiga tomtenissar med 
 stickade luvor och lurvigt skägg.

FÄRGPRAKT

stjärnor med extra allt.
NEDRÄKNING

Räkna ner till julafton med adventsljus  

LYSANDE

enkel och 
elegant 
julkänsla 
med inslag 
av svart i 
inredningen.

ANDE

el och 
ant 
änsla 
inslag 

vart i 
dningen.

Rustik stjärna i 

patinerat trä fixar 

julstämning i modern 

tappning. 
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JUL I BYN

Den lysande julbyn är en 

aldrig går ut tiden.

HANDMÅLAT

Välkomna gästerna med 

farstukvisten.

KLÄ GRANEN

Från klassiskt till 
kitschigt, vi har allt 

julgranen. 

MARMOR & 

MÄSSING

Två trendmate-
rial som gärna 

får bli en del av 
julinredningen.

24 KLAPPAR

Barnens 

kalender är 
vacker som 
en tavla med 
träram och 
kanvastyg.

JULENS DRYCKER

Förvara och servera 
i gammeldags 

och must.

TOMTEPARAD

Porslinstomtar i 
massor har tagit 

-
torget. Hitta 

HEMBAKAT

Ge bort lite egen-
gjorda godsaker 

när det vankas 
glöggkalas.

FÖRNYA SOFFAN

ger både god julstämning 
och hög mysfaktor.

JUL I KÖKET

Bakning och mat-
lagning hör julen 
till och kökstex-

tilierna får gärna 
anta julform.

GLAS & METALL

Ljusstakar och skålar som  kombinerar 
glas och metall är en av årets stora 

nyheter. Dekorera med julgranskulor, 
 naturmaterial eller färgglatt godis. 



www.skoboo.se

med Grumme

RENT HEM, 
REN NATUR

WWW.GRUMME.SE



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

Höstlovspaket fr. 1990kr
Pris för 4 pers. inkl. boende och två aktiviteter.

Välkommen till 
Äventyrsberget

Nyhet!

www.isaberg.com

Bank & Försäkring

Flytta till  
Falkenbergs 

kommun?
Välkommen till oss

- en engagerad bank!

falkenbergssparbank.se          0346-550 00
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M O D E

JULBORDSEXPERTEN, 
DEKORATÖREN & 
PYNTPROFFSET

B A K O M  K U L I S S E R N A  P Å  G E K Å S

Tre av Gekås många 
flitiga medarbetare under 
julruschen är Sarah, Lisa 
och Marielle, som ser till att 
både kunder och personal får 
en riktigt god jul.
TEXT HELENA SKOOG  FOTO  CARINA GR AN

Sarah Ludvigsson, 32 år, är skiftledare på Gekås 
personal- och kundrestauranger. Hon har hunnit 
med att duka upp hela fyra julbord för personalen.

VÅRA 
HJÄLTAR PÅ 

GEKÅS
3 JULBORDSFAVORITER

– Julmust.
– Ris à la Malta.

INFÖR PERSONALENS ÅRLIGA jul-
bord är Sarah Ludvigsson och 
hennes kollegor, som är vana 
vid den dagliga driften av res-
taurangen, extra taggade.
– Vi har julbord under två 
dagar för totalt 1 100 personer. 
Det är en utmaning att se till 
att inget tar slut och att det inte 
blir för lång kö!
HUR ÄR DET ATT JOBBA MED JUL-

BORDET?

– Det är jätteroligt att få vara 
med och ge det här till per-
sonalen, alla uppskattar det 
så mycket! Företaget vill att 
personalen ska må bra och det 
märks.

DU HAR JOBBAT I RESTAURANG-

BRANSCHEN I 13 ÅR. VAD ÄR RO-

LIGAST MED DET?

– Jag gillar att jobba med 
service och att göra gästerna 
nöjda. Att få en missnöjd kund 
att gå härifrån med ett leende 
– då har jag lyckats. Sedan gör 
kollegorna så ofantligt mycket! 
VAD ÄTER NI HEMMA TILL JUL?

– Vi har försökt minimera och 
istället ha kalkon på kvällen. 
Förra året blev det ett gigan-
tiskt julbord och en väldigt 
försenad kalkon, haha. I år 
funderar vi på att strunta i 
julbordet helt, men det är svårt 
att välja bort! 



M O D E
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3 INREDNINGSTIPS

 

– Hitta den stil du gillar och var konsekvent.

3 FINA JULPYNT

   storlekar.
– Mulletomtarna, som är vita med skidor.

REDAN I BÖRJAN av september 
lämnar Lisa Carlsson sitt 
vanliga arbete bland Till hem-
met-avdelningens blommor 
för att jobba heltid på Gekås 
populära julavdelning. Här 
jobbar sex heltidsanställda 
ända till efter nyår.
– Det är som två helt skil-
da jobb faktiskt, det är ett 
privilegium. Att jobba med 
blommorna är jättekul, men 
jag börjar längta efter julen 
när sensommaren kommer, 
då börjar det dra ihop sig. Det 
är väldigt speciellt att försöka 
skapa julstämning redan i 
september, men det är roligt, 
alla är positiva och tycker det 

är kul att se kräftor och tomtar 
i butiken samtidigt.
VILKA JULSAKER ÄR 

 POPULÄRAST?

– I början av säsongen är det 
många som frågar efter de 
vita porslinstomtarna, som 
de målar själva. Sedan har vi 
våra olika mjuka tomtar, med 
namn: Sixten, Ivan, Ivar … 
Vår tomtedräkt går också bra!
NÄR ÄR DET BÄST ATT ÅKA HIT?

– Vill man att det ska vara 
 färre kunder så ska man kom-
ma i början av veckan.
HUR MYCKET PYNTAR DU SJÄLV?

– Sparsamt, men det blir ingen 
jul utan några speciella tomtar 
som jag alltid ställer fram.

HON HAR PLUGGAT till butiks-
kommunikatör i Göteborg och 
älskar att vara kreativ, så jobbet 
som dekoratör på Gekås passar 
Marielle Svensson perfekt.
– Jag tror att vissa människor 
behöver få skapa. Här har vi 
väldigt fria tyglar, vi är inte så 
styrda av koncept som andra 
butiker. Ibland tillverkar vi 
egen rekvisita och det är skönt 
att få vara så kreativ.
HUR SER DITT JOBB UT INFÖR 

JUL?

– Vi börjar med säsongstor-
get, där handlar det mest om 
att jobba med varorna och 
vi hänger upp dekorationer i 
taket för att visa var julen finns 

i butiken. Sedan fokuserar 
vi på ingången och gör det 
julfint där. På restaurangplan 
har vi en stor tomte, granar 
och adventsstjärnor. Det blir 
en mysig stämning! Jag gillar 
julen, det är alltid kul när det 
drar igång.
VAD HAR DU SJÄLV FÖR 

 INREDNINGSSTIL?

– Den är nog ganska ren. Jag 
bygger faktiskt ett hus nu och 
det blir traditionellt, ljust och 
fräscht. Det är väldigt inspire-
rande att jobba med ett gäng 
där alla är så kreativa, vi är 
fem dekoratörer som komplet-
terar varandra bra. Det är kul 
att inspireras så på jobbet!

Marielle Svensson, 27 år, har jobbat här i snart  
tio år. De senaste fyra som dekoratör, och inför 
julen har hon fullt upp.

Lisa Carlsson, 55 år, jobbar på Till hemmet- 
avdelningen, och fyra månader om året är hon  
helt fokuserad på säsongstorgets julpynt.

V A R U H U S E T S  H J Ä L T A R



TEXT HELENA SKOOG FOTO CARINA GRAN

FAMILJEHELG 
MED BARNEN I FOKUS

När Barncancerfonden och Gekås bjöd in till familjehelg  
för cancerdrabbade familjer fylldes Ullared av bubblande 

glada barn, som fick testa allt från fiske och shopping  
till fritt fall från grantopparna.

 

UPPLEV ULLARED
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J– JAG VILL SÅ GÄRNA hoppa ner därifrån, säger 11-årige Jacob 
Schaub.

Han pekar ivrigt upp i träden på den högsta platån i hög-
höjdsbanan – den ligger hela 18 meter upp i luften. Vi befinner 
oss i Upzones Äventyrspark i Ullared, och det Jacob vill 
prova på är ett fritt fall från en trädtopp som bara anas 
från marken. Han frågar instruktören f lera gånger: 
Visst får jag hoppa därifrån, jag som fyllt 11 år?

Det får han, lovar hon. Men först ska han och lille-
bror Simon, 9, ta sig igenom de enklare banorna. De 
går över en rad vinglande stolar upphängda mellan två 
träd och åker linbana mellan två andra. Hela tiden högt 
ovanför marken, där föräldrarna David och Sofia och 
yngsta brodern Lucas, 5, följer deras äventyr.

– Titta, mamma! Här är jag, pappa! 
Barncancerfonden Södras familjehelg på Gekås är 

i full gång och så här långt från sjukhussängar och 
 mediciner är det svårt att föreställa sig att Jacob har 
varit svårt sjuk. 

– Det är skönt att hitta på saker så här, hela familjen, 
säger Sofia och berättar att det alltid är speciellt att få träffa 
andra familjer som de lärde känna under Jacobs sjukdomstid.

– Pappa, jag åker linbana! ropar Jacob någonstans uppe 
bland löven.

– Jag är lite avundsjuk på mina barn just nu, säger David och 
skrattar. Hit kommer vi nog behöva åka tillbaka, konstaterar 
han och tillägger: Det här kommer de ha med sig länge.

Och det är det som är tanken med den här helgen. Annika 
Löfgren som kom på idén med en hel helg i Ullared för can-
cerdrabbade barn och deras föräldrar och syskon, berättar att 
de vill ge familjerna en chans att umgås, träffa andra som går 
igenom samma sak och bara ha roligt.

– Många har svårt att komma ut och shoppa kläder, till 
exempel. Här kan de få enskilda provrum och slippa köa till 
kassorna.

Annikas dotter Maja, som nu är 20 år, fick cancer för fem år 
sedan. Sedan hon blev frisk har Annika fortsatt att engagera 
sig i Barncancerfondens arbete. Det är hon som koordinerar 
helgen och ser till att allt fungerar för familjerna på plats. 
Förutom att testa Upzone Äventyrspark får de bland annat bo 
i stugbyn, shoppa i varuhuset, bada badtunna, äta middag med 
underhållning på kvällen och lära sig fiska. 

Vid den idylliska Högvadsån som löper längs Gekås cam-
ping står Mikael Antonsson från Fladen Fishing och instruerar 
Aulon, 14, och Edrin, 11, hur de ska kasta med haspelspö. Han 
avslöjar att det finns mört och abborre i det mörka vattnet – 

och ibland till och med lax.
– Finns det lax?! Utbrister  

Aulon glatt. Det är min favoritfisk!
Han kastar långt ut i ån och båda bröderna lär sig snabbt 

hur de ska snärta med handleden för att få ut dragen i vattnet. 
Familjen Gnezda kommer från Trelleborg och bakom sönerna 
står mamma Suzanna och pappa Mentor och hejar på. 

Suzanna berättar att Aulon har sex månader kvar av under-
hållsbehandling för sin cancer och de visste inte om de skulle 
kunna åka hit, eftersom han hade behandling veckan innan 
och den brukar göra honom trött.

– Så det är roligt att vara här och att se honom så här glad, 
säger hon leende.

PÅ VARUHUSET ÄR DET fullt med folk och bland dem går familjen 
Wolf från Lund och fyller sin kundvagn med allt från kläder 
och smink till leksaker. Linnéa, 13, har hittat en sittplats på gol-
vet där hon kan vila en stund medan systrarna Ida, 9, och Julia, 
7, springer genom gångarna. Linnéa har bara en fungerande 
lunga sedan sin strålningsbehandling och ibland orkar hon inte 
lika mycket som de andra.

Det var i maj 2011 som Linnéa fick sin cancerdiagnos, freda-
gen den 13. Men hennes pappa Helmuth berättar att hon själv 
beskriver det som sin turdag.

– ”Det var då de upptäckte att jag hade cancer. Annars hade 
jag inte levt”, brukar hon säga. 

ÄVENTYR & SHOPPING
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Han berättar att läkarna inte 
trodde att Linnéa skulle klara sig, 
att de sa att familjen skulle ställa in 
sig på en jul utan henne. Men en alter-
nativ behandling från ett tyskt kirurgteam 
förändrade allt och i maj 2012 var tumören 
borta.

– När man blickar tillbaka och sedan ser på henne nu – hon 
har fått ett liv till, säger Helmuth. Och vi har lärt oss att all tid 
vi får är värdefull och att ingenting är omöjligt. 

Han ler mot barnen som kommer springande med f ler leksa-
ker att lägga i korgen. 

UTANFÖR MIDDAGSTÄLTET som ställts upp i stugbyn är grillarna 
tända och en stor hoppborg har blåsts upp för alla leksugna 
barn. Ahmed Hussain, 4, sitter i en vagn och tittar på sin sys-
ter, Amina, 6, som hoppar och busar i borgen.

Mamma Sumreen Akhtar berättar att han är under behand-
ling för lymfom sedan ett år tillbaka och att de har ytterligare 
ett år av behandlingar framför sig. Ahmed orkade bara hoppa 
en stund, men vill gärna se på när de andra leker.

– Han säger ”jag är sjuk, jag kan inte”, men han förstår ändå 
inte att han inte kan, säger Sumreen.

Inne i middagstältet är stämningen uppsluppen, familjer 
återser gamla vänner som gått igenom svåra tider tillsammans 
och andra träffar nya. 

På scenen avlöses middagens trubadurer av Gekåsbyns 
vd Sara Ståhle, som visar en jättestor check med siffrorna 
100 000 kronor. Det är pengar som Gekåsbyns gäster samlade 
ihop i pant 2015 och som nu skänks till Barncancerfondens 

Aulon Gnezda har  

tränat upp ett riktigt bra 

kast med sitt fiskespö.

FAKTA: BARNCANCERFONDEN SÖDRA

Barncancerfonden Södra är en av Barncancerfondens 

föräldrar och anhöriga, ger miljöombyte och rekreation 
för de drabbade familjerna, anordnar trivselkvällar och 

HÄRLIG STÄMNING Efter middagen 
 

mamma Sumreen Akhtar med 
barnen Amina, 6, och Ahmed, 4. 
Mamma Karin Wolf med barnen 

-

Nilsson och Natalie, 11.

familjehelg. Publiken jublar glatt.
– Vi tackar alla våra gäster som gjort 

detta möjligt, säger Sara Ståhle stolt.
Efter en stund lämnar de f lesta barn borden för 

att få hoppa i borgen lite till – men de lockas snabbt in av 
kvällens överraskning: underhållarna Allgott och Villgott.

– Vi plockar päron! Äpplen! Potatis! ropar Allgott på scenen 
och plockar med händerna högt upp i luften.

– Neeeej! skrikskrattar barnen som sitter på rad framför.
– Vaa?! ropar Allgott. Jaha, växer potatis UNDER marken? 

Okej då! säger han och böjer sig mot golvet istället.
Vid ett av borden sitter Sumreen Akhtar med sin familj. 

Ahmed myser i hennes knä. 
– När man mår dåligt tänker man inte på att göra sådana 

här saker för sig själv eller för sin familj. Då är det härligt att 
någon annan tänker på det, säger hon. Det är så roligt att vara 
här och se alla glada familjer. Då blir vi också glada.



NYHET! Nu finns Burger King på: Rasta Håby  Rasta Brålanda  Rasta Grums  Rasta Kalmar

VÄLKOMMEN
E6   1 HALLANDSÅSEN     E6 2 SNAPPARP     E6 3 HÅBY    E6 4 TANUM     E6 5 NORDBY/Svinesund     E45 6 LILLA EDET     E45 7 BRÅLANDA     E18 8 GRUMS 

E18 9 VÄRMLAND     E20 10 VÅRGÅRDA     Rv 47 11 FALKÖPING     E20 12 GÖTENE     E20 13 MARIESTAD     E20 14 ARBOGA     Rv40 15 ULRICEHAMN     E4 16 ÖDESHÖG 

E4  17 MANTORP     E4 18 19 NYKÖPINGSBRO     E4 20 TÖNNEBRO     E4 21 MÖLLETOFTA     E4 22 KLEVSHULT     23 ULLARED     E22 24 KALMAR 

Erbjudande på valfritt Rasta
På alla Rasta-anläggningar får du 10%  
rabatt vid köp i våra restauranger och  

på våra hotell, vid uppvisande av

Ullaredkortet eller 
Shoppingkortet

Kan ej kombineras med andra rabatter (ej alkohol)!

E bj ddande på valfritt Rast
sta-anläggningar får du 10

öp i våra restaurang
ll, vid uppvisa

ortet

d d å lf i R

VÄLKOMMEN IN PÅ
FRUKOSTBUFFÉ

Serveras alla dagar till 10.00

med småvarmt 77:-
med bacon 87:-

Rasta Ullared 79:-

Frukostbuffé barn 45:-

Rasta Ullared
mitt emot GeKås utgång

Öl & vin-rättigheter
Tel  0346-30 720

www.rasta.se



Jackor, stickat, skjortor  
och t-shirts.

A L LT I D 

30–50%  

L Ä G R E  Ä N  O R D .  B U T I K S P R I S .

J E A N S
9 modeller herr/dam 

A L L A  E T T  P R I S

  599:-
O R D .  B U T I K S P R I S  899–999:-

30–70% 
B I L L I G A R E  Ä N  O R D .  B U T I K S P R I S



OUTLETBUTIKERNA I ULLARED

ÖPPETTIDER: Mån-Fre 10.00-19.00, Lör 10.00-17.00, Sön 11.00-16.00
SUBWAY: 08.00-21.00, ROSEGARDEN 11.00-20.00, (Lör & Sön 11.00-18.00)

20 % Rabatt på 1 par
skor över 500:-

20%
Erbjudandet gäller mot uppvisande av denna kupong och kan inte 
kombineras med andra erbjudanden. Gäller endast i Ullared och 
tom. 31/12 2016

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

www.ullaredlantman.se

Nyhet

Handla nu!
Erbjudanderna gäller så länge lagret räcker tom 31 december 2016

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 2016

99:-
ASIATISK BUFFÈ 

Gäller endast mot uppvisande av denna kupong. 
Kupongen går ej att kombinera med andra erbju-
danden. Gäller tom 31/12 2016

- Jakt 
- Vapen
- Fiske 
- Airsoft
- Outdoor

www.wildmarkullared.se

Handla Online!

Giltig t.o.m. 31/12 2016. Endast en vara per kupong/person



Retro & Nostalgi!
Du hittar många fl er artiklar på vår hemsida!

 0512-299 50

Med reservation för ev. tryckfel.

Ginza AB • Fåglum • 465 81  Nossebro • kundservice@ginza.se

Beställ gärna vår katalog med mängder av produkter och erbjudanden!

Beställ på vår hemsida eller ring oss på tel 0512-299 50

Skivspelaren som har allt!

VINYL, CD, KASSETT, USB, RADIO, BLUETOOTH, EQUALIZER OCH KRAFTIG FÖRSTÄRKARE.
Ingång så du kan koppla in din telefon och använda den som mobilhögtalare och utgång så du kan koppla till 
ytterligare förstärkare och högtalare. Skivspelaren spelar 33/45/78 varv.
Fjärrkontroll. 2 inbyggda högtalare. Mått: 51 x 22 x 35 cm. Vikt: 7,75 kg.

Artikelnr: 71594

Nu med stift och tonarm från Audio-Technica
med kristallklart vinylljud!

2.690 kr

Storsuccén!  

Köp till 
matchande bord

Nr 71687

Paketpris: 
3.490 kr!

Fraktfritt!
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Britt-Inger Hallqvist,  
67 år, Stora Mellösa.
HUR OFTA ÄR DU HÄR?

– Jag åker varje år, vi är 
fyra tjejer som åker hit första 
måndagen i april. Vi umgås 
och det är trevligt med resan 
ner, här finns ju allt man 
vill ha! Idag är jag här med 
familjen, mitt barnbarn 
Molly har önskat sig det i 
födelsedagspresent …

Ellen Brenander, 19 år, 
Kungsbacka.
VAD HAR DU HITTAT IDAG?

– Smink, godis, kläder … 
Jag skulle egentligen inte 
handla något idag! Min 
kompis skulle handla till en 
fest och jag hängde på. Vi har 
varit här i fem–sex timmar. 
Mitt bästa fynd är några 
sminkborstar.

Nipha Pinthong, 33 år, 
och Anton Idehn, 9 år, 
Kungsbacka.
VAD ÄR BÄST ATT FYNDA HÄR?

– Kläder, särskilt till barn. 
Vi åkte ner för att köpa 
regnställ och byxor, men 
det blev allt från sportgrejer 
till mat och grönsaker. Vi 
kommer hit varannan månad 
och köper alltid fryspåsar!

Ahmet Topic, 26 år, 
Malmö, och Lilly Topic, 
18 år, Lund.
DAGENS BÄSTA FYND?

– De här lamporna! Vi 
har köpt lite hushållsgrejer, 
lampor och inredning. Det 
finns fina saker här som man 
inte hittar någon annanstans. 
Vår morsa har den stora 
korgen, haha, så vi ska försöka 
hitta henne nu!

N y fiket
Jag skulle 

egentligen inte 
handla något 

idag!

E N  P R A T S T U N D  M E D  N Å G R A  B E S Ö K A R E

Hania Kazem, 32 år, Ali Alame, 32 år, Hassan, 
11 år, och Hussein, 1 år och 4 månader, 
Göteborg. Hassan Alame, 67 år, Libanon.
VAD HAR NI KÖPT HITTILLS IDAG?

– Hussein ska börja dagis så vi har köpt lite allt möjligt 
inför det. Som de här strumporna och en del andra kläder. 
Farfar är på besök från Libanon så vi har också köpt 
presenter som han kan ta med hem. Vi måste ju visa honom 
Ullared! Vi brukar åka hit två–tre gånger per år.
NÄR ÄR BÄSTA TIDEN ATT SHOPPA HÄR?

– Idag kom vi vid fyra–halv fem, då brukar det vara 
lite lugnare. Så det bästa är att komma sent på dagen, och 
innan löning!
HAR NI NÅGON SMART SHOPPINGTAKTIK?

– Vi brukar ta barnkläderna först, när barnen är lugna. 
Det brukar vara det som är jobbigast att handla, haha. 
Sedan går vi nedifrån och upp, genom varuhuset. Vi köper 
oftast mest grejer till hemmet och till barnen. 
VAD ÄR DET BÄSTA MED ATT SHOPPA PÅ GEKÅS?

– Här finns allt, på samma ställe!Fo
to
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Besök vår hemsida eller 

utställningen. Du hittar oss

Skenevägen 4,  512 60 Överlida  

BRASKAMINER  SPISINSATSER, 

VATTENMANTLADE , 

ETANOLSPISAR, PELLETSKAMINER,  

TÄLJSTEN  KAKELUGNAR, 

SKORSTENAR, RÖKRÖR  

CHASSEUR GJUTJÄRNS GRYTOR  

GRINDAR, STAKET, 

BALKONGRÄCKE, FRANSKA 

BALKONGER, 

BALUSTRADER  MÖBLER 

 SMIDE 

Ullared • webbshop: ullared.se

Avignon, stövlar

Muck boot pink

Vapenpaket Tikka T3X Lite

Välkommen till vår välsorterade butik i Ullared!

189:-från

Slagtålig termos ”Patron”
med  5 års garanti
Stålkopp. Finns i flera  
modeller.

550:-Ord.pris 1190:-

Just nu halva priset:

995:-

Håll dig varm och torr i Muckboots  
100% vattentäta Arctic kollektion

Justerbar kolvkam.  
Stalon w110 + 
Scandium MCW 2,5-10x50
 + Warne-fäste

JAKT   VAPEN   FISKE   FRITID   OUTDOOR

Vind- och vattentät jaktjacka med 
högfunktionsmembran för den aktiva 
jägarinnan

Jaktställ Pinewood

2 499:-

Ord.pris 21 719:- 

16990:-

Ord. pris: 3444:-

Våra öppettider:

Vardagar 10-19 • Lörd 10-17 och Sönd. 10-16
Kom in och kika på Airsoft och Luftvapen  • Hundfoder och tillbehör

Gyttorp

termos
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Kryssat
H J Ä R N G Y M P A  M E D  C H A N S  T I L L  V I N S T !

TANK-
SPRIDD

ÄR VI 
ALLI-

HOPA..?

SOL-
SIDAN-

GRANNE

AVSLÖ-
JAR 

INBROTT

SÖT 
OCH
 RAR

KRON-
VRAK

BLIR 
PRAT-

GLADA

GÖR JUL-
DAGS-
MOR-
GON

KAN 
MAN 
JUL-

SÅNGEN

KORT-
SPEL

VATTEN I 
FALKEN-

BERG

ÄR DET 
VÄL I 
JUL

BUSKE

STOR-
STIRRA

FULL-
STÄN-
DIGA

STÅR 
MED 
FASA

PARMYS

SNABB 
SOM RÄV?

BERÄTTA 
VITS

DE SPE-
LAS 

HOCKEY I

UMGÅS

MÅNAD 
MED 
JUL I

PASCAL

IRIDIUM

SPORTIG 
PALM

KRÄLA

SCEN-
SKYNKE

JAWO I 
ICONA 

POP
TÅLIG

MUSSE, 
KALLE 
OCH 

LÅNG-
BEN 

PÅ JUL-
AFTON

Konstruktör: Pontus Liedberg

SVAR PÅ 
BRÖL-

LOP
ÄR JUL-
AFTON 
EN I ÅR

DRUM-
MEL

K2

LIKNAR 
TURE 
SVEN-
TON

ÄR EJ 
EN MI-
LITÄR

VÅR 
DEL AV 

JORDEN

HAR 
VISSA 

SVANAR

KAN MAN 
NÅGON 
UNDER 
MISTEL

LJUD
 VID BI-
KUPAN

KÄNNER 
MAMMA 
MU EN

SKER 
JULOT-

TA I

MÅSTE 
ÄVEN 

TALANG

FÄRD 
OCH 

FÄRDAS

LYA

BARBRO 
ALVING

VÅRVIN-
TER-

VÄDER

SJÄLV-
KLARA

STALLE-
DRÄNG

BÅTS-
MAN

LÄTT 
OCH 

GLEST 
TYG

HÅRT
VÄDER

SAM-
LAT

STOR 
RELIGI-

ON

MUSI-
KALISKT 
EFTER-
SPEL

VAR 
ENORMA 

I AUS-
TRALIEN

MÄNSK-
LIGT 
TÅG

UPPTRÄDDE 
EVA RYDBERG 

PÅ

FLICKA I TV-SE-
RIEN HIMMEL 
OCH PANN-

KAKA

TYKO JONSSON 
TILL 

KARL-BERTIL

HELL-
BERG 
SOM 

SKRIVER

FIXAS 
JULMA-
TEN PÅ

GRUND-

ÄMNE

REN I 
BJÄL
LER-

KLANG

DEN 
SVARTA 
KATTEN 
AV POE

FIN 
KANT

CONRADSON 
SOM SJÖNG HEJ 

MITT VINTER-
LAND

ÄTA

SES 
MYROR

Vilken mening kom fram i de gula fälten? Kanske blir du en av de  
fem lyckliga vinnarna av Julkokboken från Allt om Mat.

Skicka lösningen till ullakryss@gekas.se eller Ulla, Gekås Ullared, 311 85 Ullared. Skriv Kryssat 3/2016  

i ämnesraden/på kuvertet. Lösningen ska vara oss tillhanda senast 28 november. Lycka till!
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Fråg	 Jan

ULLAREDAKTIONEN FÖRBEHÅLLER SIG RÄTTEN ATT JUSTERA TEXTERNA FÖR ATT FÅ PLATS MED FLER FRÅGOR

V A D  V I L L  D U  V E T A ?  V D  J A N  W A L L B E R G  S V A R A R

Mejla oss till: fragajan@gekas.se eller skicka ett brev till: Fråga Jan, Gekås Ullared, 311 85 Ullared.

HAR DU IDÉER OM HUR VI SKA BLI BÄTTRE ELLER  

KLURAR DU PÅ EN FRÅGA? SKRIV EN RAD TILL OSS!

Jag kommer här med 
ett förslag om att ni vid 
entrén skulle kunna 
erbjuda plastarmband 
till barn där vi föräldrar 
kan skriva ner namn och 
mobilnummer. Därmed 
tror jag att ledsna barn 
kan komma till rätta 
fortare, vilket underlättar 
både för er personal och 
för den delen de besökare 
som inte tål skrikande 
ungar. Viktigast ändå att 
barnen når sina anhöriga 
på kortast möjliga tid. 
Vad tror ni om det?
Hälsningar Susanne 

från Motala

Hejsan Susanne! 
Tack för ditt mejl och det väl 
genomtänkta förslaget. Jag 
håller helt med dig, och fak-
tum är att vi redan erbjuder 
just detta i vår kundtjänst i 
varuhuset. Där kan alla kun-
der hämta ett armband till 
barnen och skriva namn och 
mobilnummer till föräldrar-
na. Men tyvärr är det långt 
ifrån alla som känner till 
våra armband så jag hoppas 
att din fråga ska hjälpa till 
att sprida kännedomen 
ytterligare. Armbanden får 
alla självklart helt kostnads-
fritt.
Vänliga hälsningar / Jan

 
Jag har tre frågor till 
dig … 
1. Hur många personbils-
parkeringar har ni på 
Gekås Ullared? Hade 
varit så kul att veta. 
2. Hur många kundvag-
nar ni har och hur många 
av varje färg? 
3. Innan du blev kon-
cern-vd på Gekås Ullared, 
vad jobbade du med då? 
Och trodde du att du en 
dag skulle bli vd för just 
Gekås Ullared? Hälsning-
ar Alexandra B

Hej Alexandra!
Tack för dina frågor! Vi har 
i dagsläget 3 000 parke-
ringsplatser för personbilar, 
ett hundratal platser för 
husvagn och husbil samt 
två extraparkeringar som 
används när trycket är extra 
högt. Vad gäller kundvag-
nar så har vi 8 000 st och 
det är 1 000 st av varje färg. 
   Jag började som ekonomi-
chef på Gekås 1995 och 
arbetade här fram till 2003. 
Sedan gick jag vidare till 
att bli vd för Blåkläder och 
stannade där i 11 år. Men 
under alla år på Blåkläder 
satt jag i styrelsen för Gekås 
och höll på så sätt kvar kon-
takten med företaget. Sam-
manlagt har jag alltså följt 
företaget och varit verksam 

i ledningen i över 20 år. Jag 
hade inte väntat mig att få 
frågan att ta över som kon-
cern-vd efter Boris men jag 
blev väldigt glad och smick-
rad över erbjudandet. Svaret 
var givetvis ja utan tvekan. 
Gekås är ett unikt företag 
med fantastiska kunder och 
duktiga arbetskamrater som 
varje dag gör sitt yttersta för 
att leverera en bra shopping-
upplevelse. Jag tycker det 
är otroligt inspirerande att 
få vara med och utveckla 
Gekås in i framtiden. 

Hejsan! 
Satt och läste senaste 
numret av Ulla-tidningen 
och  frågorna i din spalt. 
Reagerade på en insända-
re som inte tyckte att per-
sonalen var lika hjälpsam 
som förut. Är på Ullared 

tycker personalen är fan-
tastiskt hjälpsam, aldrig 
att man känner att något 
är besvärligt när man 
frågar efter en vara. Kan 
inte vara lätt att alltid 
vara hjälpsam i kontak-
ten med oss ”kravfyllda” 
kunder. En eloge till dina 
anställda! 
Vänligen Marianne

Hej Marianne! 
Tack för att du hörde av dig! 
Det är alltid trevligt när 
nöjda kunder tar sig tid att 
skicka lite beröm. Jag är väl-
digt stolt över mina medar-
betare som jobbar stenhårt 
varje dag för att serva kun-
derna. Men självklart kan 
man alltid bli ännu bättre 
och det är något vi jobbar 
med löpande. Välkommen 
tillbaka till Ullared!



ERBJUDANDE TILL KORTKUNDER

BILLIGT BOENDE MED 
SHOPPINGKORTET

Boka  

direkt på 

www.gekas.se  

eller ring 

0346/375 01. 

Uppge  

bokningskod  

– ULLA.
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1–2 personer 

590kr/natt 
3–4 personer 

990kr/natt
Frukost finns att  
köpa till för 60 kr  

per person.

1–5 personer 

295 kr/natt
Gäller valfri stuga 

med max antal  
5 personer.

Erbjudandet gäller en natts boende under perioden 18 dec 2016 till 28 feb 2017.  

För att rabatten ska gälla måste boendet betalas med Shoppingkortet eller Ullaredkortet  

och bokningen görs mellan 12 okt och 15 dec 2016.

Nu kan du som har Shoppingkortet eller Ullaredkortet boka boende  
hos oss till specialpris. Ta chansen att besöka oss i lågsäsong och uppleva  

ett Ullared fritt från höstens trängsel och sommarens långa köer. 
Erbjudandet gäller en övernattning på Hotellet eller i stuga.



Under perioden 1 oktober till 30 december 2016 
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 eller kontakta Gekås kundtjänst.

Planera din julshopping

Handla idag  
– betala nästa år

ANSÖK NU – FÅ 200 KR I BONUS*
*Bonuschecken kommer att skickas hem till 

dig när du fått din kortansökan beviljad.
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