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Intro
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

NÄR DEN HÄR TIDNINGEN kommer från tryckpressarna är vi i sluttampen 
på en av årets allra mest intensiva perioder. Det är sommar och semester
tider, högsäsong för campingturer och minisemestrar med familjen. 
Många passar på att förena nytta med nöje och shoppa, bo och umgås 
hos oss i Ullared. Det värmer i hjärtat att se alla glada semesterfirare 
runt om i byn. Ni är ett kvitto på att vi går åt rätt håll med utvecklingen 
av Ullared till en destination som erbjuder mer än ”bara” Sveriges bästa 
shopping.

Du som besökt oss i sommar har säkert lagt märke till att det byggs 
både här och där runt varuhuset. Det är mycket praktiskt, som parke
ringshus, infart från väg 153, ny ingång och f lera kassor. Men något av 
det roligaste tycker jag är att vi äntligen fått tillstånd att skapa ett härligt 
område vid Musasjön som ligger mellan varuhuset och Gekåsbyn. Vi har 
anlagt en promenadväg runt sjön som kantas av båtbryggor och grill
platser. Vi har även en sandstrand med brygga och vattenrutschkana vid 
sjön. Dessutom har vi köpt in en bastuf lotte med takterrass och badstege 
som du kan hyra via Gekåsbyn. Förhoppningsvis ger dessa satsningar f ler 
möjlighet att uppleva den härliga naturen som vi har runt knuten.

Nu hoppas jag att du får en trevlig lässtund med nya numret av Ulla. 
Vi har fyllt den med sensommarinspiration med lite extra fokus på skol
start. Många semesterbesökare passar nämligen på att fylla på höstgarde
roben redan nu. Dessutom får ni hänga med en dag på vår parkering och 
läsa lite om vad vi kan erbjuda på konferenssidan.
Jag önskar dig en fortsatt bra sommar!

”SANDSTRAND, GRILLPLATSER, 
OCH EN BASTUFLOTTE ÄR NÅGRA 
AV VÅRA NYHETER”

NYA UPPLEVELSER
ATT PROVA PÅ

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 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, Diana Dontsova, Carina Gran, Kristin Lagerqvist, Pontus Liedberg, 
Jonny Lindh, Jesper Molin, Helena Skoog, Peter Westrup TRYCKERI JC Grafisk Konsult AB, 
Vestjysk Rotation A/S OMSLAGSFOTO Kristin Lagerqvist ANNONSFÖRSÄLJNING Mediakraft AB



LdB.se
Ge dig själv en bra start på dagen, och din hud 
en ny fräsch start varje dag. #LdBFreshStart

Namnlöst-3   1 2016-03-31   09:45

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

Från Varberg är Ullared bara 
30 minuter bort 

Havet är alldeles intill

Namnlöst-2   1 2015-12-21   09:45
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Innehåll
4 8  S I D O R  S M A R T  S H O P P I N G  O C H  L Ä S N I N G

Gekås Ullared AB grundades 1963 och är Skandinaviens största varuhus. Med 4,8 miljoner besökare under 2015 och 35 000 kvm  
butiksyta utgör vi Sveriges största utflyktsmål. Vi erbjuder dig en shoppingupplevelse utöver det vanliga! I Gekåskoncernen ingår 

även boende och restauranger. Mer information om oss hittar du på vår hemsida www.gekas.se.

07 NYHETER FRÅN ULLARED 
Detta händer just nu!

10 KLÄDD FÖR HÖSTTERMINEN! 
Tid att uppdatera barnens garderob 
med snygga och praktiska outfits.

16 FYNDTIPS FÖR SKOLSTARTEN 
Allt från pennor till stilig portfölj.

20 EN DAG PÅ PARKERINGEN 
Från frukost och förväntan till nöjda 
besökare som åker hem med fullasta-
de bagageutrymmen …

26 KONFERENS MED UNIK SHOPPING 
Johanna Olesen ordnar konferenser i 
Ullared – där Skandinaviens största 
varuhus sätter extra guldkant.

32 JAKT, FISKE OCH CAMPING 
Köpguide för höstens friluftsliv.

34 MÖT VARUHUSETS HJÄLTAR 
Fotografen, fritidsexperten & spel-
proffset jobbar alla i varuhuset.

36 GODA RECEPT FÖR UTFLYKTEN 
Fyll matsäcken med wraps, pann-
kaksknyten och pajer.

39 TIPS TILL ALLA VOVVAR! 
På Ullareds hunddagis har du det bra 
medan matte och husse shoppar.

43 MÖT 5 BESÖKARE 
Vad har de fyndat?

45 KORSORD 
Hjärngympa med chans till vinst.

46 FRÅGA JAN 
Vd:n svarar på läsarfrågor.

10

20

36

32

34

39

Fyndtips för  
skolstarten! Sid 16–17.



Sommarklar?

ADIDAS TIRO TRG PANTS JR.
De senaste träningsbyxorna i 
Tiro-serien. Strl. 128 - 176
(Finns även till vuxen)

JUST OCEAN SOMMERSKO
Skön, snygg och komfortabel. 
Strl. 36 - 41

NIKE DOWNSHIFTER
Lätta och luftiga träningsskor från Nike.
Strl. 37 - 47

och många fler

NANOK LITTLEROCK
Superläcker och mycket allsidig 
softshelljacka. Strl. 36 - 46

NANOK SLIP SNEAKERS
Lätta och läckra fritidsskor till dam. 
Strl. 36 - 41 (Finns även till barn)

Hitta till oss:

Hos nyform har vi allt till sommaren

BESÖK ÄVEN VÅR:

SHOP ONLINE
och få 180 dagars full returrätt

Byt både i butik och online 

www.ny-form.com

osportsliga priser

499,95
Rek. 999,95

nyform Ullared
Danska Vägen 8, 311 60 Ullared

» Mittemot Gekås utgång
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SPARA UPP TILL

50%

349,95

Bestseller!

179,95
Rek. 349,95249,95

Rek. 499,95

499,95
Rek. 799,95
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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

Inför höstens högsäsong – som  
brukar infalla från mitten av september 
– byggs Gekås entré om och kompletteras 
med 12 nya kassor. Allt för att minska  
kötiderna och göra er kunder nöjda!  
Under vecka 37 beräknas detta vara klart. 

Fler kassor!

79 517
Så många har Gekås 

Shoppingkortet! Du kan spara 
pengar inför ditt besök eller 

använda det som kreditkort – 
plus att du får bonus för 
alla inköp. Läs mer på 

www.gekas.se.

Säkra din 
campingplats

Visste du att du från i år har 
möjlighet att förboka din 

campingplats i Gekåsbyn? Nu 
slipper du chansa, boka direkt  

via tel 0346375 01  
eller www.gekas.se.

Nu finns en ny promenadväg runt hela Musasjön, med flera grillplatser  
utmed vägen samt möjlighet till bad och fiske. Bastuflotten är också  

på plats och kan bokas via Gekåsbyn. Fram till 31 augusti har vi  
sommar erbjudande och extra bra pris på bastukväll, 1 300 kr för  

sällskap upp till 15 personer. Läs mer på vår hemsida!

Upptäck mer av Ullared

Tv-inspelning    
 pågår
Den som besöker oss under 
augusti kan i förväg spana in 
de spännande uppfinningarna 
i tvserien Ullared – Jakten 
på storsäljaren! Då drar 
inspelningarna igång, och 
alla besökare är välkomna  
till Mässhallen där uppfinnar
mässan äger rum. Den 8:e 
säsongen av Ullared håller 
också på att spelas in.  
Info om datum och tider  
finns på: www.gekas.se
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(Finns även till vuxen)
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Lätta och läckra fritidsskor till dam. 
Strl. 36 - 41 (Finns även till barn)
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Byt både i butik och online 
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Utvalt

NÄR KOMMER HÖSTKLÄDERNA?

Trots att vi är mitt i högsommaren är många Gekås
shoppare nyfikna på när höst och vinterkläderna gör 

entré i varuhuset. Faktum är att det redan i början av juli 
finns ett bra urval av höstkonfektion, inte minst på Barn

avdelningen. Sortimentet skiftar nu  successivt från sommar 
till höst, och i slutet av augusti räknar vi med att ha gått 

över helt till höst och vinterutbud. 

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

CERTIFIERADE HJÄLMAR

För dig som är spekulant på en ny ridhjälm kan det 
vara bra att veta att alla hjälmar som finns i vårt 
sortiment nu är godkända  enligt 
den nya CE-märkningen 
VG1-01.040. Tänk på 
säkerheten och se till 
att du har en hjälm 
som skyddar på 
bästa sätt.

ADJÖ LOCKAR!
Senaste nytt inom hårstyling är värme borsten som ger  
dig rakt hår genom en enkel genomborstning. En riktig 

storsäljare på vår hemelektronikavdelning!

Borsta håret rakt

Pierre  Robert
Passa på att fylla upp 

 barnens under klädeslåda 
med färgglada plagg från 

Pierre  Robert. Fin kvalitet, 
rolig design och bra pris!

BUNKRA  
TILL BARNEN!

Trendsäkra mobilen
Marmor är trendigt så det förslår just nu,  
både som material och mönster. Har du en  
Iphone 6 som känns lite småtrist, kommer  
dessa skal göra  susen. De är  dessutom magnetiska  
och kan  kombineras med en smart hållare till bilen.
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PÅ MED JACKAN!

När sommarvärmen 
lämnar oss för den  
här gången är det läge 
att ha höstjackan för-
beredd.Vi har laddat 
upp med trendiga täck-
jackor och favoriter 
i softpile, fleece och 
softshell. 

HÖSTTERMINEN
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HÖSTTERMINEN
Uppdatera barnens garderober med snygga outfits och 

funktionella ytterplagg inför höstens skoldagar. 

FOTO JESPER MOLIN  TEXT KATARINA LARSSON HÅR OCH MAKEUP PAMELA HANNÉ 

MODELLER FANNY, RIWER, TOTTE, LYDIA OCH  AISHA FRÅN  AVENUEMODELLER IDROTTSSKOR FRÅN  SKOBO

GÖR DIG REDO FÖR
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TUFF I ROSA

När sommaren är över brukar 
den lite murriga färg skalan 
komma som ett brev på 
posten. Men i år får de ljusa 
 pastellerna gärna följa med in i 
höstsäsongen. Rosa och denim 
är en vinnande kombo!

Håll utkik efter bastoppar 
och finstickade koftor från 
vårt eget märke Basic U



M O D E
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LITEN OCH STOR

Tuff i sweatshirt eller stilig i 
skjorta – oavsett smak har vi 
plaggen som fixar stilen. Och 
matchar gör du så klart med 
jeans, ett fantastiskt basplagg 
som aldrig blir omodernt. 

Fixa preppystilen 
med ljusblå skjorta och 

kabelstickad tröja



DAGS FÖR IDROTT

Härliga färger och mönster, funktionella material och 
bra passform. På vår barnavdelning kan du ekipera hela 

barnaskaran med kläder till gympalektionen.  

Gympapåsar för 
stora och små 
finns på Väsk-

avdelningen 
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I UR OCH SKUR

Det finns inget dåligt  
väder … Med rejäla  
funktionsplagg i bra 
 material kan barnen 

ha roligt utomhus 
oavsett väderlek. 

Detta härliga  
regnset finns även  

i lila och gult
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M O D E



LÄR MED LEK

När man ska lära sig att 
skriva och räkna är det ofta 
övning i massor som gäller. 
Ett enkelt och roligt sätt för 
barnen att mängdträna är 
med hjälp av pysselböcker. 
På Leksaksavdelningen 
hittar du pedagogiskt  
pyssel för nybörjaren.



ÄNTLIGEN SKOLSTART!
Efter ett långt och härligt sommarlov väntar skolstarten  

runt hörnet för både stora och små. Oavsett om du rustar 
för barnens hösttermin, eller själv ska börja plugga, har vi 

massor av ”Bra att ha”saker i varuhuset. 

FOTO KRISTIN LAGERQVIST OCH  TOM BENGTSSON  TEXT KATARINA LARSSON MODELL  CHLOE/MODELLINK

FÖR STORA OCH SMÅ
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BARNENS FAVORITER

Skolstarten kan mycket 
väl bli årets höjdpunkt när 
barnen upptäcker alla roliga 
tillbehör som finns att fynda.  
Fyll pennfacket med favori-
terna från Frost, Minioner, 
Star Wars och Jurassic Park.

FÖR HEMMAKONTORET

Bunkra upp med allt 
du behöver för att 
organisera och 
strukturera. Har du 
bra koll på det tråkiga 
får du mer tid över 
till det roliga!

ÄKTA SKINN

Perfekt jobbportfölj som 
tack vare materialet bara  
blir snyggare med åren.

PYSSELBOK

Lärorikt pyssel med Ingela P 
Arrhenius vackra illustrationer.

MINA VÄNNER

En klassiker för att lära 
känna nya vänner. 

NOTERA MERA

Färgglatt notisblock med rolig 
form. Pigga upp skrivbordet!

MARMOR

Slå in skol-
böckerna i 

marmor – årets 
 trendigaste mönster.

LAPTOP

Stilren väska med plats 
för dator och andra prak-

tiska studieprylar.
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PACKA SKOLVÄSKAN

Att köpa ny skolväska är en bra uppladdning för 
skolstarten. På vår väskavdelning finns massor 

av barnens favoritfigurer representerade.

SVARTA TAVLAN

Kombinerad 
griffel- och white-

boardtavla som 
är perfekt att öva 

siffror och bok-
stäver på.

ACB & 123

Lekfullt lärande med 
roliga pysselböcker.

SÖTA SUDD

Flerpack suddgummi i 
form av de sötaste djur 

man kan tänka sig. 

HJÄLP TILL!

Bästa boken för 
alla som vill  kunna 
hjälpa barnen med 
svenska och matte.

DJURISKT

Spiralblock med svartvita bilder på savannens snyggaste djur.

TANGENTBORD

Smidigt tangentbord 
som du kopplar till 
surfplattan. Perfekt för 
föreläsningen!

FÖR HEMLISAR

Snudd på magisk 
 anteckningsbok med 

grovt gummiomslag och 
sidor i färg.

NY VÄSKA 

Väska och gympapåse införskaffar  
du på vår väskavdelning.

FÄRGGLATT

Ett härligt set med 
färg tusch pennor i alla 

möjliga nyanser.  
Allt blir roligt med färg!

Reflexjacka 
som lyser som 

en stjärna i 
höstmörkret !

MATEMATIK

Grafräknare, 
gradskivor, 
blyerts pennor 
och rutat block är 
prylar som mate-
matikerna behöver 
i ryggsäcken.

Med reservation för slutförsäljning.



Överfyllda bagageluckor, kvarglömda 
hamsterburar och så dagens viktigaste  
fråga: Vilken är egentligen den bästa 

pplatsen? Ulla tillbringar en helt  
vanlig dag på Gekås parkering.

TEXT HELENA SKOOG  FOTO JONNY LINDH

EN DAG PÅ 
PARKERINGEN

FULL AKTIVITET!



CILLA MODIN OCH 
ANN-CHARLOTTE 
ANDERSSON HAR 

GOTT OM PLATS FÖR 
FLER PÅSAR FYLLDA 

MED FYND. I ALLA 
FALL INNE I BILEN!
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DDET ÄR TIDIG MORGON på parkeringen, som snabbt börjar fyllas 
med tomma bilar redo att ta emot runt 25 000 fyndtunga gula 
plastkassar. Dramatenvagnar lyfts ur bagageluckor, ivriga barn 
placeras i kundvagnarnas barnsitsar och busslaster med besöka
re slussas i klungor mot varuhuset. 

Vid ett fikabord på en gräsplätt sitter familjen Elofsson/
Lindberg i skuggan från träden och äter frukost. På en liten 
duk har de ställt fram jordgubbar, melon, ägg och smörgåsar ur 
picknickkorgen.

– Mamma har gjort mackor, precis som förr, skrattar Emma 
Elofsson, 25. 

Emma, systern Malin Lindberg, 29, och mamma Annika 
Elofsson, 52, tog bilen från Helsingborg strax efter klockan sju 
på morgonen för en heldag på Gekås. Malin väntar sitt första 
barn, så bebisgrejer står på inköpslistan.

– Vi brukar gå en runda, sedan äter vi, och så går vi en runda 
till, berättar Emma. Förr åkte vi ofta hit ihop, vi har varit här 
sedan vi var små. Men mycket har hänt sedan dess!

Deras bästa tips är att kolla in inredningssortimentet lite 
extra.

– Vi åkte hit när jag skulle f lytta hemifrån, berättar Malin. 
Här finns både lite dyrare märkesvaror och billiga saker.

På husvagnsparkeringen lite längre bort från varuhuset finns 

fortfarande platser kvar när klockan närmar sig halv tio. I en 
husbil sitter Gösta Petersson, 78 år och från Kalmar, i dörröpp
ningen med en kaffekopp och en bulle i solen. Han har redan 
besökt varuhuset på morgonen för att köpa fil, banan, bröd, 
bulle, f lingor och tranbär – och laddar nu om med frukost i 
husbilen.

– Vi sov i Fegen i natt och kom hit vid halv åtta, berättar han.
Hustrun Ingrid Andersson är kvar på varuhuset för mer shop

ping och själv tömde han precis en kundvagn som bland annat 
innehöll en hel kasse arbetshandskar till hans gamla arbetsgiva
re, ett åkeri.

– De vill alltid att jag köper med mig det när jag är här, säger 
han och berättar att paret ska åka hem igen samma dag.

– Det finns inga som har så bråttom som pensionärer – och 
som har så mycket att göra! skrattar han.

Parkeringsplatserna närmast varuhuset blir snabbt upptagna, 
men det finns hela 3 500 gratisplatser på området. Under hög
säsong, om alla platser fylls, finns extraparkeringar vid Ullareds 
idrottsplats. Därifrån går Shoppingbussen i skytteltrafik till och 
från varuhuset.

– Platserna närmast det stora skjulet med kundvagnar tar slut 
först, berättar Roger Nossroht, 26, och pekar. Han jobbar som 
yttre fastighetsskötare på Gekås och en av hans arbetsuppgifter 

ANTAL PLATSER: 3 600.
HUSVAGNS-/HUSBILPLATSER PÅ 

PARKERINGEN: 108.
BUSSPLATSER: 40.
GPS-KOORDINATER 

TILL PARKERINGEN: 

57° 08’ 13’’N 12° 42’ 37’’E .
ANTAL LADDSTOLPAR FÖR ELBIL: 

20. Kostnadsfri laddning!

Fakta: Parkeringen

OVAN: BERTIL GUSTAVSSON SOM 
ÄR CHAUFFÖR PÅ TJÖRNARPSBUSS 
HJÄLPER SINA PASSAGERARE ATT 
FYLLA BUSSEN MED PÅSAR INNAN DET 
ÄR DAGS ATT RESA SÖDERUT. ”NÄR 
DET ÄR RIKTIGT FULLPACKAT FÅR VI 
UTNYTTJA TOALETTERNA OCKSÅ!”

ANNIKA ELOFSSON, EMMA ELOFSSON 
OCH MALIN LINDBERG HAR ÅKT TIDIGT PÅ 
MORGONEN FRÅN HELSINGBORG FÖR EN 
HEL DAGS SHOPPING. DÅ ÄR DET VIKTIGT 
ATT GRUNDA MED EN REJÄL FRUKOST!



UNDER HÖGSÄSONG DRÖJER DET INTE LÄNGE FÖRRÄN 
PARKERINGEN NÄRMAST VARUHUSET ÄR HELT FULL.
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GÖSTA PETERSSON NJUTER AV SIN 
NYSHOPPADE FRUKOST I SOLEN PÅ  
HUSVAGNSPARKERINGEN. SKA HAN 
ORKA EN RUNDA TILL INNAN DET ÄR 
DAGS ATT ÅKA HEM TILL KALMAR IGEN? 
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”ALLA SKÖTER SIG BRA HÄR. DET ÄR 
SÄLLAN NÅGON NEGATIV STÄMNING”

är att hålla rent på parkeringen. De brukar börja städa på den 
populära ytan närmast skjulet, eftersom det är svårare att göra 
rent när parkeringen är full med bilar.

– Själv skulle jag hellre parkera lite längre bort, där det är lite 
mer skyddat, avslöjar han. Helst längst ut i raden, med en sida fri!

Roger berättar att när de städar kan de hitta lite allt möjligt 
som slängs på och kring parkeringen, allt från bildäck och barn
vagnar till vanligt skräp, oljedunkar och bilbarnstolar som bytts 
ut på plats när familjen köpt en ny stol inne på varuhuset.

– En gång hittade vi en hamsterbur med mjukisdjur i. Den 
var inredd och allt!

EN ANNAN AV HANS arbetsuppgifter är att köra tillbaka några av 
de 8 000 kundvagnarna till skjulen, så att de kan användas igen. 
Under högsäsong är kundvagnarna högvilt för Gekås kunder 
och ibland har det hänt att de har lastats av från kundvagns
bilen innan Roger har hunnit köra av dem själv.

– Det är viktigt att allt fungerar på parkeringen, annars kan 
det bli kaos. Om det till exempel inte finns platser och det blir 
många bilar i omlopp.

Roger Nossroht har jobbat heltid på Gekås sedan i maj 2015 
och han trivs väldigt bra med sitt jobb. Särskilt att få jobba ute 
och att ta hand om växter och grönområden. 

– Det är ett omväxlande arbete. Det bästa är att få vara ute, 
det är en frihet och jag sköter mig själv, så länge jag uppfyller 
mina mål och gör mina arbetsuppgifter. 

Runt lunch kommer många besökare tillbaka till parkeringen 
med sina kundvagnar för att lassa av förmiddagens fynd innan 
det är dags för mat. När de sedan börjar om igen med tomma 
vagnar vet de ungefär hur mycket mer som går in i bilen.

Cilla Modin, 51, från Kungsör och barndomskompisen 
AnnCharlotte Andersson, 53, från Finspång ser för ett otränat 
öga ut att ha utnyttjat varje yta bilen har att erbjuda. Men 
AnnCharlottes två döttrar är kvar i varuhuset och det är 
många f ler påsar på ingång.

– Vi packar det hårdaste underst och kläderna överst, berät
tar Cilla Modin. Det finns ju lite plats här och här också, säger 
hon och visar på några luckor i bagaget, men tillägger skrattan
de: Det är gott om plats där inne också, så det funkar!

De började fylla bilen igår och har bott i Gekåsbyn i natt.

BARNEN PÅ BARNLYCKAN 
UR & SKUR I TROLLHÄTTAN ÄR KANSKE 

SVERIGES LYCKLIGASTE FÖRSKOLEGRUPP 
I MORGON. OM BARA PERSONALEN FÅR 

PLATS MED ALLT ROLIGT I BILEN …

ROGER NOSSROHT (TILL 
VÄNSTER) HÅLLER SNYGGT 
PÅ PARKERINGEN, OCH 
ERMIN HUSIC (NEDAN) ÄR 
VÄKTARE OCH AGERAR ÄVEN 
VÄGVISARE. 

UNDER HÖGSÄSONG DRÖJER DET INTE LÄNGE FÖRRÄN 
PARKERINGEN NÄRMAST VARUHUSET ÄR HELT FULL.
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”NU ÅTERSTÅR BARA EN UTMANING: ATT FÅ  
IN ALLT I BILEN. MEN DET SKA NOG GÅ …”

– Lägg de tyngsta, hårdaste sakerna 
underst och kläder och annat 
formbart överst.
– Skrymmande saker som 
barnpooler och fotbollsmål kan 
ofta fyllas med påsar om de ligger 
underst.
– Ta med takboxen på 
shoppingresan för extra packplats!
– Ta en extra koll runt bilen innan 
du åker, så att du inte glömmer 
någon kasse!

PS. Tänk på att inte lämna några 
värdesaker i bilen.

Packningstips!

– Det var jättefint! säger AnnCharlotte. Det blir en utf lykt att 
komma hit, att komma iväg och bara vara. Det blev mycket skratt 
i stugan igår, ”ni är ju värre än tonåringar” sa min ena dotter.

– Ja, vi förlängde livet med många år igår! konstaterar Cilla.
I en av gångarna går säkerhetsvakten Ermin Husic, 24, från 

Securitas. Vakterna som arbetar på varuhuset turas om att pat
rullera parkeringen f lera gånger per dag. De håller utkik efter 
hundar som blivit kvarlämnade i bilar, ser om någon har råkat 
lämna ett fönster öppet eller glömt stänga bilen och ser till att 
ingen som saknar tillstånd parkerar på handikapparkeringen. 

– Men alla sköter sig bra här, säger han. Det är sällan någon 
negativ stämning. 

Om parkeringen utanför varuhuset skulle bli full är det vak
terna som dirigerar bilarna till extraparkeringarna. De delar ut 
kartor och Ermin håller upp en skylt som talar om hur förarna 
ska köra för att komma rätt.

– Jag trivs väldigt bra här! säger Ermin. Det är roligt att träffa 
så mycket nya människor, det är ofta folk som stannar och pratar 
om allt möjligt.

En busschaufför kommer fram och frågar om den snabbaste 
vägen söderut, med tanke på trafikläget och olika vägarbeten. 
Ermin svarar leende så gott han kan och berättar sedan att han 
ofta får trafikfrågor och ger vägbeskrivningar när han jobbar på 
parkeringen.

FRAMÅT EFTERMIDDAGEN märks det tydligt att tempot blir lite 
lugnare, många kunder har shoppat färdigt och tar en korv med 
bröd på väg tillbaka till bilen. 

Vid en öppen bagagelucka står Marie Eriksson, 51, med sin 
dotter Caroline Andersson, 29. I framsätet innanför en öppen 

MARIE ERIKSSON 
HAR PACKAT IN BÅDE 
BARN OCH BARNBARN 
I BILEN. NU ÄR DET 
BARA EN KASSE KVAR. 
ÅÅÅH, HEJ!

dörr sitter barnbarnet Nikki Pettersson, 8,5 månader. Det är 
hans första besök på Gekås.

– Han är världens bästa shoppingbebis! tycker Caroline som 
bland annat har köpt bebissaker till Nikkis lillasyster i magen 
och nu diskuterar med mamma Marie hur de ska packa in allt i 
bilen. 

– Det här är ju bästa stället! säger Marie. När vi var som mest 
trötta gick vi bara till Leklandet, åt lite mat och sedan var han 
nöjd …

De pusslar med påsarna och när de hoppar in i bilen för att 
åka hem till Örebro igen är de väldigt nöjda med sitt första 
Gekåsbesök med barn. 

I en angränsande gång kommer tre överfyllda vagnar rullan
de och någonstans mellan dem – eller kanske snarare under? – 
går förskolepedagogerna Annelie Kopp, 42, Mikaela Eriksson, 
43, och Marie Hammarbjörk, 31. De kommer från Barnlyckan 
Ur & Skur, en förskola i Trollhättan, med en lyckligt lottad 
barngrupp som har en väldigt rolig dag framför sig i morgon.

– De fick önska sig saker innan vi åkte, säger Annelie och 
visar en kickbike, vattenkannor, en insektsholk, sandleksaker och 
en spännande vattenlek. 

Nu återstår bara en utmaning: att få in allt i bilen. Men 
det ska nog gå, tror de. Och de är inte ensamma – den sena 
eftermiddagen börjar gå över i kväll och de kunder som lämnar 
varuhuset nu har oftast varit här hela dagen. Minst. Stora plask
pooler ligger som tak över vissa kundvagnar och någon öppnar 
en takbox för att få plats med alla påsar. Och det som blir kvar, 
när den sista bilen lämnar den tomma parkeringsplatsen sent 
på kvällen, får Roger Nossroht och hans kollegor ta hand om i 
morgon. När nästa dag på parkeringen börjar.
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FÖR PERSONALEN PÅ GEKÅSBYN och Hotellet är alla möten lika 
viktiga, oavsett om det handlar om den som vill överraska sin 
partner med en natt på hotellet, rosenblad på sängen och en hel 
dags shopping eller en stor kickoff för 200 personer med konfe
rens och glammig galamiddag. 

Den nya, ljusa konferenslokalen på Hotellet med fönster från 
golv till tak rymmer 130 personer, och på området finns även 
Gekås mässhall där 150 personer får plats. Än så länge. Det 
finns planer på att bygga f ler toaletter och nödutgångar i lokalen 
för att kunna ta emot ännu större sällskap – för efterfrågan finns 
och idéerna är lika många som de är kreativa och utvecklande, 
för både gäster och personal.

Johanna Olesen är boknings och försäljningschef på 
Gekåsbyn och arbetar med boende och möten för alla Gekås 
besökare.

– Ett möte kan vara allt från en middag för två i det nya Var
dagsrummet på Hotellet till ett event för hundratals människor 
på en stor mässa, säger hon.

Vad kan man göra på en konferens på Gekås?
– Många som kommer hit tänker i första hand på shopping

en. Det är ju en skillnad jämfört med andra konferensanlägg
ningar, som hittar på aktiviteter för att bli attraktiva. Vi har 
redan den största aktiviteten, varuhuset. Men vi kan också 
hjälpa till med teambuilding, med aktiviteter som Upzones 
äventyrspark. Ibland sätter vi upp ett stort tält i stugbyn för 
större middagar eller ser till att en kock grillar åt deltagarna i 
skogen. Istället för att börja med att fråga om hur många gäs

MAT & MÖTEN
Hotellets nya 

Vardagsrum gör det 
möjligt att servera mat 
och dryck till gästerna.

KREATIVA KONFERENSER 
– UTAN RAMAR

TEXT HELENA SKOOG  FOTO CARINA GR AN OCH  JONNY LINDH

Konferens, idrottsturnering eller en romantisk 
överraskningsmiddag för två – alla möten  

räknas på Hotellet och Gekåsbyn.

MÖTESPLATS!

NAMN: Johanna Olesen.
ÅLDER: 32 år.
YRKE: Boknings- och försäl jningschef på Gekåsbyn.
BOR: Bua, norr om Varberg.
FAMILJ: Gift  och har tre barn.



terna är och när de kommer, frågar vi 
vad syftet med bokningen är. Vad vill 
ni göra? Handlar det om en konferens 
där gästerna behöver papper, pennor 
och powerpoint eller vill de komma 
hit och lära känna och utmana sina 
kollegor?

Vilka kommer hit?
– Många är affärskunder, men det kan 

även vara idrottsföreningar som vill arrangera en 
cup eller ett träningsläger här, eller skolklasser som samlat in 
pengar för att åka till Ullared tillsammans. Det är en attraktiv 
destination för alla grupper. Många är också nyfikna på före
taget. Vi får jättemånga förfrågningar om studiebesök, oftast 
med en egen nisch. Logistikföretag vill ha sin konferens här 
för att de vill lära sig hur vi jobbar med varuf löden, inköpare 
från stora företag kommer hit för att de har frågor om hur vi 
gör inköp. Det är ju lite unikt och väldigt roligt! Istället för att 
locka med spa eller andra klassiska konferensaktiviteter har vi 
Gekås, Skandinaviens största varuhus. Och det handlar inte 
bara om att shoppa, de får också veta vad som händer bakom 
kulisserna.

Varför ska man ha sin konferens just här?
– För att man får en bra, unik och prisvärd konferens. Vi 

är väldigt duktiga på att lyssna på gästen, vi är kreativa och 
kommer med förslag – och säger aldrig nej till idéer. ”Jaha, 
ni är hundra personer som vill ha en galamiddag, då ordnar 

FIKAPAUS 
Frukt och kaffe är 

självklarheter – men 
Johanna Olesen och  

hennes kollegor är öppna 
för alla möjliga önskemål 
som passar just ditt möte.

vi det. Jaha, ni är fem personer som vill vara 
kreativa och åka ut i skogen och jobba effektivt, 

då gör vi det.”  
Vi är bra på att inte ha några ramar.

Vad är det bästa med ditt jobb?
– Det är nog hela kulturen på Gekås, att det är så mycket 

glädje och så familjärt. Som försäljningschef ska jag inte bara 
fokusera på försäljningssiffror utan även jobba aktivt med gäs
ternas trivsel och totala upplevelse. Gekås är betydelsefullt för 
så många och då känns det ännu viktigare att göra det bra.

SKOGSSTIL 
Vardagsrummet är snyggt 

inrett i skandinavisk stil  
med björkar som ger utekänsla 

i det inglasade rummet.

”ISTÄLLET FÖR SPA  
KAN VI LOCKA MED 
GEKÅS, SKANDINAVIENS 
STÖRSTA VARUHUS”

Konferens på Hotellet eller i Gekåsbyn
KAPACITET: Från 2 till 200 personer.
ANTAL HOTELLRUM (FÖR 2–4 PERSONER): 113.
SÄNGPLATSER PÅ HOTELLET OCH I STUGBYN: 1 390 st.
CAMPINGPLATSER: 500 (350 med el).
PRIS PER HOTELLRUM OCH NATT: 1–2 personer, 990 kr,  
3–4 personer, 1 390 kr.
BOKA: konferens.hotellet@gekas.se eller 0346-375 01.
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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. 30/10 2016

Varmrä� er, sushi, dessert, lä� dryck och kaff e.
Asia� sk mat när den smakar som bäst!

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

www.ullaredlantman.se

Nyhet

Handla nu!
Erbjudanderna gäller så länge lagret räcker tom 30 oktober 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. 30/10 2016

99:-
ASIATISK BUFFÈ 

Gäller endast mot uppvisande av denna kupong. 
Kupongen går ej att kombinera med andra erbju-
danden. Gäller tom 30/10 2016

- Jakt 
- Vapen 
- Fiske 
- Airsoft 
- Outdoor

www.wildmarkullared.se

Handla Online!
Rabattkod: Fynda2016

Gäller Tom 30/10 -16

2-pack Kalsonger

139:-
(Erbjudandet gäller så länge lagret räcker)

(Ord. Butikspris 399:-)

M Ä R K E S K L Ä D E R  T I L L

L Ä G R E  P R I S !

OUTLET
PRIS!



M Ä R K E S K L Ä D E R  T I L L

L Ä G R E  P R I S !

OUTLET
PRIS!



ETT MED NATUREN
Sommar och höst är perfekt tid för jakt, fiske och camping. 

Vi har alla prylar du behöver för lyckat friluftsliv.
FOTO TOM BENGTSSON OCH  JESPER MOLIN  TEXT KATARINA LARSSON

TID FÖR FRILUFTSLIV

PAUS PÅ PASSET

På vår hobby- och fritidsavdelning finns kläderna som håller 
dig varm och torr ute i skogen. Vi har även gott om ryggsäckar 
och andra tillbehör. Och kanske viktigast av allt, kaffetermosar.

MINIRYGGSÄCK

Barnens egen 
frilufts ryggsäck 
med förvaring  
och pall i ett.

STABILT 
SIKTE

Trebent 
teleskopstativ 
som ger stöd 
och bättre 
träffsäkerhet 
vid jakt.

LIVFÖRSÄKRING

Se till att både 
stora och små har 
flytväst på när det 
vankas vattennära 

aktiviteter. 

PRYDNADSKUDDE

Inredningsdetaljen som  
passar i storfiskarens soffa.

VID LÄGERELDEN

Utfällbart grillspett som 
kommer väl till pass vid 

korvgrillningen.

FISKA ENKELT

Metset som haffar 
både krabbor och 

småfiskar på kroken.

Stolsrygg-
säcken är en 
klassiker för 
friluftslivet 
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KLÄDD FÖR FRILUFTSLIV

Bekväma fritidsbyxor och värmande fleecejacka 
gör dig redo för långpromenad i skogen. 

VILDSVINSJAKT

Vi har prylarna som  
hjälper dig lyckas  

med vildsvinsjakten.

LOCKA OCH POCKA

Prata med skogens 
djur med hjälp av 

lockpipor med  
unika läten.

MULTIVERKTYG

Massor av prak-
tiska funktioner 
i ett och samma 

verktyg.

KVALITET  
FRÅN EKA

Håll utkik efter 
varumärket Eka, 
svenska knivar av 
bästa kvalitet.

MINIYXA

Liten och smidig 
yxa som är bra att 

ha med på cam-
pingturen.

TRE I EN

Smidiga multibestick 
med kniv, gaffel och  

sked i ett.

SKONA MASKEN

Med Verms syntetiska bete 
agnar du enkelt fiskekroken. 

SPÖ FÖR ALLA

Fiskespö för både 
nybörjare och 

proffsfiskare från Fla-
den och Abu Garcia.

KÅSOR

Drick ur bäcken  
eller servera middag  

i klassiska kåsor.

MATLAGNING

Vi har allt du behöver 
för att tillaga en god 

måltid i skogen.

SMAKLIG MÅLTID

Bunkra upp med frystorkad  
mat inför äventyr i naturen.

Byxorna finns 
i flera fina 

färger!

DRAG I MASSOR

Fyll fiskelådan med 
drag för alla typer av 

spön och fiske.
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M O D E

FOTOGRAFEN, FRITIDS-
EXPERTEN & SPELPROFFSET 

TEXT  HELENA SKOOG  FOTO  PETER WESTRUP

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

Möt Jan, Nicolina och Marie,  
som alla jobbar i varuhuset, men  

är experter på helt olika saker: 
spel, fritidsgrejer och foton.

Marie Hidvi, 31 år, har drivit fotostudio på Gekås i 
tre år och här fotar hon allt från körkortsbilder och 
id-kort till helvilda ettåringar och gravidmagar.

VÅRA 
HJÄLTAR PÅ 

GEKÅS
3 TIPS FÖR ATT TA EN SNYGG PORTRÄTTBILD

– Gå nära! Det är det viktigaste.
– Tänk på ljuset.

– Spontant är bra! Det är alltid härligast om  
personen gör något på bilden.

PRECIS UTANFÖR restaurang
en ligger fotostudion som 
 Marie Hidvi driver med sin 
man och två fotografkollegor. 

– Jag fotar människor, det 
är min grej. Jag jobbar för oli
ka företag, fotar bröllop, och 
hit till studion kommer drop 
inkunder som vill förnya sina 
körkort och familjer som vill 
fotas i studion.
HAR DU NÅGRA KNEP NÄR DU 

FOTAR BARN?

– Mötet är det viktigaste! 
Om jag sänker kameran, pra
tar och är trevlig, och kanske 

inte tittar på barnet det första 
jag gör utan får föräldrarna 
att känna sig avslappnade, så 
brukar barnen hänga på. Vi 
tar inga traditionella ”sitta 
still på en pallbilder” utan 
blåser såpbubblor, hoppar och 
studsar. 
VAD GÖR DU NÄR DU INTE 

JOBBAR?

– Jaa … Det är ju inte så 
ofta! Jag och min man älskar 
att resa och är i Mexiko två 
månader per år. Det är både 
jobb och semester. Men då är 
det HELT okej att jobba!



M O D E
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3 TRENDIGA FRITIDSAKTIVITETER

– Powerboard, ”som en segway utan styre”.
– Boule.
– Cykling.

3 POPULÄRA SPEL

– Triss.
– V75.
– Nummerspel, som Lotto, Eurojackpot och Vikinglotto.

DET ÄR LÅNG KÖ till Spelbutiken 
vid kassorna, alla vill vinna 
storvinsten. När Jan Andersson 
fick vara med och starta upp 
butiken var han överlycklig.

– Jag har alltid varit intres
serad av spel så det har varit 
en dröm att ha en spelbutik. 
Och det är precis så roligt som 
jag trodde. Det bästa är kund
mötena! Många känner mig 
nu och vill alltid prata.
VAD SPELAR DU HELST SJÄLV?

– Det är roligast med fotboll, 
men jag spelar på allt. ATG är 
självklart. Jag besöker Halm
stadtravet några gånger per år 
och så brukar jag och min tjej 

åka iväg till någon travbana 
när det blir finare väder. Vi 
var i Karlstad förra året. Det 
är jätteroligt! Vi träffar nya 
vänner, kanske tar ett par öl på 
banan och lär känna folk.
VILKEN ÄR DEN HÖGSTA 

 VINSTEN DU HAR SÅLT?

– Vi har haft några Triss
vinnare som har skrapat på 
tv. En vann fem miljoner. Vi 
säljer också mycket andelar, 
då är det många som vinner. 
För ett år sedan var det un
gefär 80 personer som vann 
46 000 kr var. Då är det roligt 
att jobba ett tag efteråt. Alla 
blir så glada! 

BLAND BOLLAR, barncyklar, fis
kespön, trädgårdsslangar och 
fritidskläder hittar vi  Nicolina 
Widing, som jobbat på Hobby 
och fritid i sex år. Tidigare var 
hon på Varubyte.

– Jag ville hitta på något 
annorlunda och hamnade 
här. Det var lite skrämmande 
i början, för det var inte alls 
”jag”, med verktyg och bil
vård, men det blev jättebra! 
Jag trivs så bra och skulle inte 
kunna tänka mig att byta. 
Det hänger mycket på arbets
kamraterna och så lär jag mig 
mycket. Fiske är jag kass på, 
haha, men jag försöker snappa 

upp så mycket som möjligt. 
Man blir ju aldrig fullärd på 
en sådan här avdelning och 
det kommer alltid nya saker.
VAD ÄR NYTT FÖR I ÅR?

– Vi fick precis in en power
board, som är som en segway 
fast utan styre. Den var jätte
populär och sålde slut direkt! 
VAD GÖR DU SJÄLV PÅ 

 FRITIDEN?

– Umgås med vänner och 
familj, är ute i trädgården, 
promenerar … Min man är 
cyklist så jag åker runt och 
hejar på honom. Ibland cyklar 
jag med, men han cyklar of
tast ifrån mig!

Nicolina Widing, 43 år, jobbar på Hobby-  
och fritidsavdelningen. Hon har varit på Gekås 
sedan 2004.

Jan Andersson, 50 år, har stått bakom disken i 
Gekås spelbutik sedan den öppnade 2001, men han 
har jobbat i varuhuset sedan han var 15 år.

V A R U H U S E T S  H J Ä L T A R
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Pannkakssmet:
2 dl vetemjöl
3 dl mjölk
1 dl vatten

2 ägg
En nypa salt

Smör till stekning

Köttfärs:
400 gram köttfärs

1 morot
1 msk tomatpuré

3 tsk paprikapulver
3 tsk spiskummin
Salt och peppar

Till fyllningen:
Riven ost
Gräslök

GÖR SÅ HÄR
Börja med pannkakorna. Blanda mjöl  

och salt i en bunke. Häll i hälften av mjölken 
och vispa. Tillsätt resten av mjölken samt 
vattnet och vispa till en slät smet. Avsluta 

med att knäcka i äggen. Smält en klick  
smör i stekpannan. Stek pannkakorna och  

låt dem svalna.  

Skala och riv morötterna. Fräs i lite olja 
i en stekpanna. Tillsätt färsen och bryn den. 

Avsluta med att röra i tomatpuré och  
smaka av med kryddorna. 

Lägg en stor sked av färsen i mitten på varje 
pannkaka och strö över riven ost.  

Lyft upp pannkakskanterna och knyt  
ihop med ett  gräslöksstrå. Det går även  

att rulla den till en crêpe. 

PANNKAKSKNYTEN MED  
FÄRS OCH MOROT

INGREDIENSER 8 ST

RECEPT OCH FOTO  DIANA DONTSOVA

Pannkaksknyten brukar bli en hit hos barnen. 
För ett vegetariskt alternativ, fyll dem med  
olika grönsaker och linser. En annan god  

fyllning är bananer och choklad. 

MATIGA TIPS  
FÖR UTFLYKTEN

Utflyktsmat ska vara enkel att laga och lätt att ta med. Vi 
bjuder på tre goda tips för matsäcken som barnen kommer 
att älska. Fyll pannkakor, paj eller tortillabröd med barnens 

favoritsmaker och vi lovar att de blir nöjda!

PACKA MATSÄCKEN!
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Deg:
125 gram smör

3 dl vetemjöl
2 msk kallt vatten

Fyllning:
3 st ägg

3 dl riven ost

½ dl grädde
En nypa salt

Körsbärstomater

Topping (går att hoppa över):
Körsbärstomater

Oregano

GÖR SÅ HÄR
Börja med degen. Hacka ihop smöret med mjölet till  
en grynig massa. Tillsätt kallt vatten och arbeta ihop  
till en deg. Låt degen vila i kylskåpet i ca 15 minuter.  
Dela degen i 6 bitar. Kavla ut en degbit på ett mjölat  

bakbord. Lägg över degen i en pajform, 10 cm.  
Tryck degen mot formen och ta bort överflödig deg från 

kanterna. Nagga botten med en gaffel.  

Riv osten och skär tomaterna i halvor. Fördela osten 
och lägg på tomathalvorna. Vispa ihop ägg, grädde och 

lite salt i en bunke. Slå äggstanningen över osten och 
tomaterna. Grädda längst ner i ugnen i 200 grader i ca 30 
minuter. Låt pajerna gräddas i ytterligare 4 minuter med 

endast undervärme. De ska svalna i formarna.   

SMÅ TOMAT- OCH OSTPAJER

INGREDIENSER 6–7 MINIPAJER

Kyckling:
2 kycklingfiléer (blir 8 skivor)

Curry
Örtsalt

Paprikapulver
Olja till stekning 

Wrap:
4 tortillabröd
Salladsblad

Tomater
Färskost, med eller utan smak

GÖR SÅ HÄR
Dela varje kycklingfilé i 2 

tunnare skivor. Varje skiva ska 
skäras i 2 avlånga bitar. Krydda 

kycklingen på båda sidorna. 
Stek i olja på medelvärme tills 

den är genomstekt. 

Bre färskost på varje tortilla-
bröd. Lägg på salladsblad, 

skivade tomater och kyckling. 
Vik ihop till en wrap.

WRAP MED KYCKLING OCH FÄRSKOST 

INGREDIENSER 4 ST

R E C E P T



ÄT GOTT PÅ 
HOTELLET 
I ULLARED
Som ett enda stort vardagsrum, så kan man beskriva känslan på Hotellets inglasade 

innergård. Nu kan du avrunda shoppingdagen med en middag, lite tilltugg eller något att 
dricka i vår nyöppnade lobby. Vi står redo med vinet på kylning och goda rätter på menyn. 

Känn dig som hemma!

meny
VÄLKOMMEN TILL VARDAGSRUMMET

KRÄMIG TOMATSOPPA med bacon, keso och krispigt surdegsbröd.
Halv portion .......................................................................................................................................  49 kr

Hel portion ..........................................................................................................................................  79 kr
HOTELLETS HAMBURGARE ......................................................................................................  99 kr

Gästernas favorit som toppas med ost, bacon och chilidressing.  

Serveras med pommes. 
VEGETARISK LASAGNE .............................................................................................................  89 kr

Serveras med blandsallad, tomat, gurka, lök och basilikavinägrett.
RÄKSMÖRGÅS ...............................................................................................................................  99 kr

Serveras med klassiska tillbehör.SURDEGSTOAST ............................................................................................................................  65 kr

Varm macka med lufttorkad skinka, ost, tomat, lök,  

rucolasallad och basilika.
CAESARSALLAD ............................................................................................................................  89 kr

Klassisk sallad med kyckling och bacon.PANNKAKOR ...................................................................................................................................  20 kr

Tre mumsiga pannkakor med sylt och grädde.

CHOKLADFONDANT ..................................................................................................................  45 kr

Chokladdröm som serveras med grädde och färska bär.
DAGENS FRUKTSALLAD ............................................................................................................  35 kr

Fruktig blandning med russin och vaniljsås (laktosfri).

Matigt och mättande
HUVUDRÄTTER

En liten aptitretare
FÖRRÄTT

En söt avrundning
EFTERRÄTTER

KÄNN DIG 
SOM HEMMA 
I VARDAGS-
RUMMET!



DDET ÄR DEN PERFEKTA LÖSNINGEN för att fyrbeningarna ska slippa 
lämnas hemma och ha tråkigt när husse och matte åker på 
shoppingäventyr. På Ullareds hunddagis får de var sin privat, 
18 kvm stor, hundgård med tak och en trivsam hundkoja där de 
kan ta en tupplur. Inget bus och lek med de andra kompisarna 
dock, för att ägare och alla vovvar ska kunna vara helt trygga.
Alla gäster får också springa runt i den stora rastgården med 
jämna mellanrum, även då en och en. Eva Johansson är den 
som driver den populära verksamheten.
Hur ser dagen ut för dem som kommer på besök till er?

– Hundarna tar det lugnt och kopplar av, det blir en skön  
semesterdag för dem! Många har aldrig varit på ett sånt här 
ställe så det blir en ny upplevelse. Att de trivs märker man  
på att det är en hel del som återvänder och då är de alldeles  

TEXT LOTTE IVARSON SANDÉN

Tips till alla hundar!  
På Ullareds hunddagis  
har du det bra medan  

matte och husse shoppar.

VOV VOV!
SKÖNT HUNDLIV

till sig när de kommer hit, berättar Eva Johansson, som själv 
har fyra hundar. Den äldsta som är tio år brukar ta extra väl 
hand om besökarna.

– Han är som en terapihund, han patrullerar runt och kollar 
att allt står rätt till. Om någon vovve är lite orolig och nervös 
så lägger han sig utanför den hundgården, det har alltid en 
lugnande effekt.

Något att tänka på för alla som tar med sin hund hit är att 
den måste vara vaccinerad mot de vanligaste hundsjukdomar
na (valpsjuka, parvovirus, hepatit och kennelhosta).

– Det är en trygghet för alla, så se till att regelbundet vacci
nera din hund, påpekar Eva Johansson.

– Till sist vill jag säga att man aldrig ska lämna sin hund i en 
varm bil. Kom till oss istället! 

EVA JOHANSSON (OVAN TILL 
VÄNSTER) ÄR DEN SOM STÅR 
FÖR DENNA SERVICE TILL ALLA 
HUNDÄGARE PÅ BESÖK I ULLARED.

ULLAREDS HUNDDAGIS

● Varje hund får en egen hundgård.
● Pris 60 kr/timme (endast kontant 
betalning). 
● Drop in under maj–augusti (men  
ring gärna innan).
● Endast förbokning september–april 
(ring dagen innan du kommer).
● Förbokning: tel 0346-200 17.  
Läs mer: www.ullaredshunddagis.se 
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NIVEA SUN 
störst på 
solskydd 
för hela 

familjen*

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

*Källa: Nielsen Scantrack, År-till-dato tom v36 2015.DVH + Kicks + Åhléns, försäljning i värde, inom varugruppen Sun Care.

Skäm bort dig själv!

 sortiment för alla åldrar och  sortiment för alla åldrar och Brett NIVEA sortiment för alla åldrar och 

info@torqwell.com  www.torqwell.com

–FÖR FRÄSCH TVÄT TMASKIN–

–FOR EN REN VASKEMASKIN–

2st

Fräsch tvättmaskin / Ren vaskemaskin

Ren och fräsch tvättmaskin

Rent i rör, filter och trumma

Renare tvätt

Motverkar dålig lukt

Ökad livslängd på maskinen

Ren og hygienisk vaskemaskin

Rengjør rør, filter og trommel 

Renere vask

Motvirker dårlig lukt og bakterier

Øker levetiden på maskinen

TvättmaskinRent

VaskemaskinRent

Rek. användning 1 gång/månad 

Anbefalt bruk 1 gang/mnd 

–FÖR SKINANDE REN DISKMASKIN–

Vårdar och förebygger / Renser oppvaskmaskinenDiskmaskinRent

OppvaskmaskinClean

2st Rek. användning 1 gång/månad 

Anbefalt bruk 1 gang/mnd 

–FOR EN SKINNENDE REN OPPVASKMASKIN–

Ren og frisk oppvaskmaskin

Rene rør, filter og spylearmer

Renere oppvask

Motvirker dårlig lukt og bakterier

Øker levetiden på maskinen

Ren och fräsch diskmaskin

Rent i rör, filter och spolarmar

Renare disk

Motverkar dålig lukt

Ökad livslängd på maskinen

För ett fräscht hem

Fräscht i toaletten!
ToalettRent

Fräscht tvättmaskin!
TvättmaskinRent

Vårdar och förebygger!
DiskmaskinRent

Godare kaffe!
Avkalkare+

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  |  



GÖR EN UTFLYKT OCH UPPLEV 
SVENSK TEXTILTILLVERKNING

Åk Sveriges vackraste väg t i l l  Horred,  30 min från Ul lared.
Kör mot Varberg -  Hjärtared -  Käl ls jö -  Kungsäter  -  Horred

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

www.ekelunds.se

Premiär för 
Tina Nordströms 
textila kollektion
Ett samarbete med Ekelunds väveri.
Se kollektionen på ekelunds.se

Välkommen 
Tag med annonsen så  

bjuder v i  på kaf fe 
och glass t i l l 

barnen

Destination Ullared Ekelund Sommar 2016.indd   1 2016-03-16   12:48:19
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040 611 61 30www.risskov.se
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 RISSKOV BILSEMESTER
Så billigt att du inte har råd att stanna hemma WWW.RISSKOV.SE

Över
700 hotellpaket

i 17 länder

.

.
.

. .

Spara mot hotellens ord. priser • Förbehåll för slutsålda datum och tryckfel • Ev. miljötillägg betalas på hotellet • Priserna är i SEK per 
person i dubbelrum • Bra barnrabatter för barn boende i föräldrars rum • Expeditionsavgift 69-109,-

040 611 61 30www.risskov.se
Ange kod:Öppet mån-tors 9-17, fre 9-16.30 och lör-sön 10-15

 RISSKOV BILSEMESTER
Så billigt att du inte har råd att stanna hemma WWW.RISSKOV.SE

Över
700 hotellpaket

i 17 länder



Sid 43 • Gekås • Ulla #3 • 2016

Maya och Nour Homsi, 
23 och 20 år, Uddevalla.
VAD ÄR NI PÅ JAKT EFTER 

IDAG?

– Kläder. Kanske en 
klänning och skor. Vi kommer 
från Syrien och har varit i 
Sverige i ett år, så vi pratar 
inte så mycket svenska. Vi 
känner busschauffören som 
skulle åka hit, han erbjöd oss 
att åka med. 

Daniel Wejrum, 33 år, 
Kungsbacka.
VILKA ÄR DAGENS BÄSTA 

FYND?

– Det är nog fiskedragen 
och den här filmen, den 
senaste James Bond. Och 
snuset, haha, det är viktigt! Vi 
var här vid nio–halv tio, så nu 
ska vi packa in allt i bilen och 
kolla runt i lite andra affärer.

Lena och Kenneth 
Jakobsson, 62 och 65 år, 
Kil.
BERÄTTA OM ERT BESÖK!

– Vi började vår semester 
igår och bodde på Hotellet i 
natt. Det var jättehärligt, vi åt 
middag på Restaurangen och 
var här tidigt i morse.  
I morgon åker vi vidare till 
vår son i Göteborg och sedan 
ska vi till New York!

Anna-Lisa Andersson, 
82 år, och Birgit 
Dahlman, 78 år, 
Göteborg. 

HAR NI VARIT HÄR FÖRUT? 
– Ja, några gånger i alla 
fall. PRO ordnar bussresor, 
så vi kom med en buss från 
Göteborg. Nu ska vi lämna 
väskorna med det vi shoppat, 
sedan ska vi gå och äta. 

N y fiket

... dagens bästa 
fynd är fiske-

dragen och 
James Bond

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

Lena Jangentorp, 49 år, Örebro.
NÄR KOM NI HIT?

– Detta är dag nummer två. Vi åkte hemifrån igår morse, 
jag och min dotter, så vi har bott på hotellet i natt. Det var 
väldigt bra, jättefint och mysigt! Fast vi var inte där någon 
lång stund, vi gick ju i varuhuset till halv sju igår och sedan 
gick vi ut och åt. 
HUR HAR NI LAGT UPP BESÖKET?

– Vi fyllde vagnarna igår, sedan provade vi lite och 
funderade, och så tog vi resten idag. Bilen är rätt full, så nu 
ska vi se hur mycket mer som går i den, haha. Bagageluckan 
är full, nu är det baksätet kvar!
VAD HAR NI HITTAT?

– Min dotter som är med ska bli mamma, så vi har 
handlat mycket bebisgrejer. Jag har köpt en del utegrejer, 
blommor och kläder. Det är roligt att göra en sådan här 
mammadottergrej! Fo
to
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VATTENMANTLADE & 
BRASKAMINER, SPISINSATSER 

ETANOLSPISAR, 
PELLETSKAMINER,  TÄLJSTEN & 

KAKELUGNAR,  SKORSTENAR 

Vi erbjuder 
konkurrenskraftiga 

helhetslösningar inkl. 
montering,snabba 

leveranser och 
absolut bästa priser. 

 

      Kom in i värmen på vår 
hemsida och välj kamin som täcker 

dina behov.  Du hittar oss NÄRA 
GEKÅS- VÄLKOMNA. 

RASTA har allt du behöver i ett enda stopp!
Vällagad husmanskost, fräscha sallader, vegetariska rätter, 

goda bakverk, gott kaffe och mycket mer

Välkommen!                   www.rasta.se
Rasta Ulla 215x139.indd   1 2016-06-07   12:24
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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 !

SÅNG-
DIANA

UM-
GÄNGE

VARA PÅ RESA

DEL AV 
DIA-

GRAM

LIGGA 
SOM 

FÖRÄLS-
KADE

MENING 
BILDAD 

AV 
BILDER

TRÄD 
VID Å

HUND-
HAND

DUM-
HETER

PLATS-
FRÅGA

SITTER 
KUNG-

LIGT

GROV 
KÄPP

SKÖN-
SJUNG-
ANDE 
CAREY

SHARIF 
SOM DR. 
ZJIVAGO

VARA 
KÄR-

VÄNLIG

VOKAL-
LÖS Ö I 
KROA-
TIEN

MUSI-
KALISK  
WILDER

NÄR 
MAN 

KOMMER 
PÅ DET

RINNER 
FRÅN 
BJÖRK

DRABBAR 
DEN SOM 

GÅR

PERSON 
I BOK 

AV NAN 
INGER

KINA-
SYMBOL

BLIR 
EN DEL 
I KULL

KRÄVT

EN 
LITEN 
GREN

NÅGON-
TING
KORT

KÄK

DONERA

KÄND 
MORGAN

EG NU

RENMAT STRÄVAN
TRAM-

PAR OM-
KRING

KRETA-
BERG

STUDIO

JUNGFRU

AVSLAG

VÖRD-
NAD

OLLE

GER 
FÖREN-
ING UT

USAUNI-
VERSITET

DÅLIGT
TÄNKT 

SURRA

FÅGEL 
MED 

MÄKTIGT 
LÄTE

FÅGEL I 
SCH-
WEI-
ZISK 

KLOCKA

Konstruktör: Pontus Liedberg

MÅNGA 
PÅ TACO-
BORDET

KOMMER 
UR VUL-

KAN

SPELADES
JORD-
SKOTT

 IN I

KRÅK-
LJUD

TÄCKS 
EKAN 
MED

KÄND
LENA

GRANNLÖS-
SLÄPPT

PYNTAR 
OCH 
GÖR 
FINT

VA-
RAN

INGEN 
ALERT 
LARV

VAR 
HUVUD-

STAD TILL 
1990

HEL-
KON-
STIG

ÄLV I 
LYCK-
SELE

KALL 
TÄR-
NING

RIS- 
RÄTT

HÄNGER 
BRITTER 

PÅ

TRÄD-
FÄSTE

STYRA 
BILEN

BARN-
SKÖTER-

SKAN 
POPPINS

ÄR DET 
OM DET 

RARA

VARA I 
ANTÅ-

GANDE

UNDER 
OSTEN

FIKA-
STÄLLE

I

SPELADE SHARON 
DYALL I RING-
AREN I NOTRE 

DAME

Vilken mening kom fram i de gula fälten? Kanske blir du en av de fem lyckliga 
vinnarna av boken Maten, drycken och konsten att kombinera, av Per Morberg?

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 1 augusti. Lycka till!
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Fråga 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 PÅ HUR VI SKA BLI BÄTTRE, VILL DU GE OSS BERÖM  
ELLER KLURAR DU PÅ EN FRÅGA? SKRIV EN RAD TILL OSS!

Fakturaavgift?
Hej Jan! Vi har sedan 
många år Shoppingkortet 
som sköts av Handels-
banken. Tyvärr tar de ut 
en fakturaavgift på 25 
kronor, både vid pappers- 
och e-faktura. I procent i 
rabatt går det ju ungefär 
jämnt ut när vi handlar 
hos er för 2 000–4 000 kro-
nor per gång. 

Ni var ju väldigt nöjda 
med Handelsbanken som 
samarbetspartner, men 
jag tycker att ni borde 
dela faktureringskost-
naden med dem så att er 
kund verkligen får ut sin 
rabatt. 
Mvh Rolf och Kerstin 

Hej Rolf och Kerstin! 
Tack för ert mejl och era 
synpunkter. Under 2011 
gjorde vi om Ullaredkortet, 
som det då hette, till Shop
pingkortet. Som komple
ment till krediten lanserade 
vi en sparfunktion där man 
kan föra över pengar innan 
man handlar. Vi ersatte 
även aviavgiften med en fast 
årskostnad. Det  
var helt frivil
ligt att gå över 
till det nya 
avtalet 
och de 
kunder som 
valde att behålla 

sitt gamla avtal fick ett gult 
Shoppingkort. 

Jag kan starkt rekommen
dera er att kontakta Ecster 
(före detta Handelsbanken 
Finans, som är ansvarig 
kortutgivare) för att upp
datera till de nya funktioner
na. Och tänk även på att ni 
kan betala med Shopping
kortet överallt, inte bara i 
Ullared. För över pengar i 
förväg om ni inte vill handla 
på kredit. Ni kommer få 
mycket f ler bonuspoäng och 
rabatten kommer enkelt 
överstiga årsavgiften för 
kortet. Hoppas ni ska få bra 
användning av Shopping
kortet i framtiden!

Varför inget 
LCHF-alternativ?
Är en trogen kund till 
Ullared. Men undrar 
varför ni inte serverar 
LCHF-mat och fikabröd 
på Gekås. Kan tipsa er 
om en massa nyttiga 
LCHF-recept. 
Mvh Maria B

Hej Maria! 
Vad trevligt att höra ifrån 
en stamkund! Idag är  

det många som prioriterar 
en sund livsstil och det finns 
en uppsjö av olika dieter att 
välja mellan. I våra restau
ranger vill vi erbjuda något 
för alla men vi har valt att 
inte ha speciella dieträtter. 
Men självklart gör vi allt vi 
kan för att tillgodose varje 
kunds önskemål. Exempel
vis kan du i Restaurangen 
enkelt välja bort potatis eller 
pommes frites och istället 
få extra grönsaker och sås. 
Bara fråga personalen så 
hjälper de gärna till! Och 
missa inte att titta förbi 
Sallads baren där utbudet 
har en lite extra sund inrikt
ning. Exempelvis lanserade 
vi nyligen chiapudding som 
är väldigt populär. 

Inte lika hjälpsam 
personal längre?
Hej! Är jämngammal 
med Gekås och besökte 
er första gången när jag 
var fem–sex år. Besöker 
fortfarande varuhuset 
sju–åtta gånger per år. 
Tycker mig ha märkt en 
försämring både vad 
avser personaltäthet och 
tomma hyllor. Persona-
len verkar bli yngre och 
yngre, lägre arbetsgivar-
avgift? För några år sedan 
hjälpte personalen till 
med att hitta rätt plagg, 
om man hittar någon ”på 

golvet” nu pekar de åt 
något håll och säger att 
där finns plagget. 
Mvh Lena

Hej Lena! 
Jag uppskattar verkligen 
att du hör av dig med dessa 
punkter. För oss på Gekås 
är service en hjärtefråga 
och något som vi aldrig vill 
tumma på. Ställer man som 
kund en fråga till personalen 
ska man få bra hjälp, alltid. 

Det stämmer att vi är en 
populär arbetsgivare bland 
ungdomar. Vi har ofta extra 
mycket kunder på helger 
och skollov och kan därför 
erbjuda ungdomar extra
jobb i våra olika verksamhe
ter. Jag tycker det är väldigt 
roligt att Gekås som företag 
har förutsättningar att vara 
ett första steg in på arbets
marknaden för många unga. 
Dock ska man som kund 
givetvis få lika bra hjälp 
oavsett ålder på personalen. 

Vi arbetar löpande med 
att utbilda medarbetare 
om vikten av god service 
och detta kommer vi satsa 
ytterligare på framöver. Jag 
hoppas att du kommer mär
ka av detta och få precis lika 
bra bemötande som tidigare 
år. Utan nöjda kunder skulle 
det inte finnas något Gekås 
Ullared, det är jag väl med
veten om.



Bank & Försäkring

Flytta till  
Falkenbergs 

kommun?
Välkommen till oss

- en engagerad bank!

falkenbergssparbank.se          0346-550 00

+ 100 st.
luftgevärstavlor

& 500 skott

Ord.Pris: 2 195:- 
 1 495:-

Ord.Pris: 395:- 
Nu 99:-

Ord.Pris: 1 495:- 
Nu 995:-

JÄGAR 
EXAMENS 
PAKET

Ord.Pris: 14 350:- 12 995:-

1.354:-
MED PÅ 
KÖPET

Kompaktsortiment för rengöring, hygien, tvätt
och toalett som underlättar campinglivet!

Kompaktsortiment för rengöring, hygien, tvätt
och toalett som underlättar campinglivet!

Finns på välsorterade
campingplatser
med start 2016.

Torqwell AB  •  Östergårdsgatan 16  •  524 32 Herrljunga
Säljare Mikael Persson  •  Tel. 0703 - 49 50 34
mikael.persson@torqwell.com

Tillverkat inom EU



Vill du ha Ulla direkt 
hem i brevlådan?

Då ska du skaffa Gekås eget MasterCard Shoppingkortet! 
Kortet gäller i hela världen och ger dig bonus på alla inköp. 

Läs mer om hur du ansöker på www.gekas.se

Shoppingkortet.
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Tveksam till kreditkort?
Shoppingkortet är ett kreditkort, men du behöver inte använda kreditfunktionen om du inte vill. Du 

kan också välja att spara på kortet. Genom att exempelvis föra över en summa till ditt shoppingkort 
varje månad så har du budgeten klar när det sedan är dags att handla. Du får precis samma 

förmåner oavsett om du använder krediten eller handlar för insatta pengar.


