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Förnya hemma
Inred med vårens textilier

Vårmode  
- kläder för hela familjen

Allt för din baby

Flytta  
hemifrån!

Gekås centrallager
Så funkar det på



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

I Ulla vill vi inspirera, förmedla shoppingglädje, 
och informera om varuhuset och Ullared som  
destination. Vi hoppas att tidningen kan ge dig 
som kund en liten inblick i vår verksamhet och 
vårt sortiment  och på så vis förbereda dig på 
bästa sätt inför din shopping  här.
 
varFör inga priser i tiDningen?
I Ulla skriver vi, i enlighet med Gekås policy, 
aldrig ut priser på varor och produkter. Dels av 
konkurrensskäl och dels för att vi vill att besöket  
i varuhuset ska vara en riktig fynd upplevelse, full 
 av överraskningar.  Du kan alltid lita på att vi har 
ett stort och prisvärt sortiment!
 
Finns varorna i Butik?
Vi har som mål att alla de produkter som visas i 
Ulla ska finnas  tillgängliga i varuhuset vid tidningens 
utgivande, men på grund av vår höga kundtill-
strömning måste vi reservera oss för slutförsäljning.

vill Du Ha ulla i Din BrevlåDa? 
Att få Ulla hem i brevlådan är en förmån för dig 
som har Shoppingkortet eller Ullaredkortet. Med 
kortet kan du både spara och låna pengar. Läs 
mer om kortet på www.gekas.se/shoppingkortet. 
Ansöker gör du på hemsidan, i varuhusets  
kundtjänst eller i Gekåsbyn.
 
nästa nummer
Nästa nummer av Ulla kommer ut i slutet av  
maj 2013.

utges av
Gekås Ullared AB, 311 85 Ullared 
kundservice@gekas.se
Telefon 0346-375 00 
www.gekas.se 
 
ansvarig utgivare
Boris Lennerhov

cHeFreDaktör
Bodil Czarnecki

proDuktion
Ulla är en samproduktion mellan  
Gekås Ullared AB:s marknadsavdelning  
och Shout Advertising AB.

tryckeri
Ruter AB

omslagsFoto
Marie Hidvi 

annonsFörsälJning
Mediakraft AB
info@mediakraft.se  
Telefon 08-23 45 30
 
Bytt aDress? Flyttat?  
uteBliven tiDning?  
Meddela Handelsbanken Finans  
kundtjänst 08-701 46 67

Eventuell vinstskatt betalas av vinnaren. Eftertryck 
utan redaktionens medgivande är förbjudet. Med 
reservation för tryckfel.
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115 rum och kök
mitt i Ullared

Stanna lite längre!

Öppnar i april.
Boka på www.gekas.se/hotellet 

eller tel 0346-375 01

Konferensmöjligheter för upp till 60 personer
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Få bonus på allt.

Ansök i 
kundtjänst eller 
på vår hemsida

www.gekas.se/
shoppingkortet



BORIS SIDA 

 

 

Gekås Ullared aB 
grundades 1963 och är Skandinaviens största  varuhus. Med fyra och en halv  
miljoner besökare årligen utgör vi  Sveriges största utflyktsmål. Hos oss erbjuds du  
en shoppingupp levelse utöver det vanliga. Fördelat på över 35 000 kvadratmeter 
butiksyta hittar du hos oss ”allt till hemmet som får plats i en bil”. I Gekås-koncernen  
ingår även Gekåsbyn Ullared AB samt Gekås Ullared Restaurang AB. Mer information 
om Gekås Ullared AB hittar du på vår hemsida www.gekas.se

ett ännu större och  
mer spännande Ullared!
Detta nummer av Ulla bjuder på mycket av det som är basen i själva 
verksamheten, allt sådant som behövs i vardagen. Vi har bland annat 
fördjupat oss i vår babyavdelning som vuxit så det knakat under senare 
tid. Ett annat läsvärt exempel är killen som ska flytta hemifrån och  
gör ett planerat och strukturerat inköpsbesök inför flytten, med  
syrran som shoppingsällskap.

eN Ny RUNDA meD ReALITySeRIeN har också börjat rulla i rutan,  
det känns kul att få visa upp varuhuset igen, med tanke på allt som  
hänt de senaste två åren i Ullared.

hOTeLLeT äR SNART kLART och skall invigas i slutet av april, det  
kommer bli väldigt spännande att få öppna världens första shopping-
hotell. I anslutning har vi också förvärvat Harrys i Ullared och skall  
driva det i vår egen regi. Nu renoverar vi lokalen i alla hörn för att  
kunna öppna upp ett nytt fräscht Harrys till våren. 

SNART hAR vI ByGGT FäRDIGT inne i varhuset för ett bra tag hoppas 
vi. Nu har Hobby- och fritidsavdelningen hamnat på en ny nedre våning, 
Barnavdelningen håller på att bli större och Livsmedelsavdelningen  
skall stå färdig i vår. När allt är färdigt hoppas vi att det skall bli lite  
lättare för alla er att hitta i varuhuset igen. Det kan bli lite frustrerande  
att försöka hitta rätt när varor byter plats, även jag har lite svårt att hitta  
trots att jag är här varje dag.

jAG vILL OckSÅ pASSA pÅ att berätta att det blev alla tiders rekord  
även 2012 för oss i Ullared, allt tack vare alla er som kommer till oss 
från när och fjärran. Vi sålde varor och tjänster för 4,3 miljarder, vilket  
är ungefär 120 miljoner mer än 2011. I restaurangen serverades drygt  
en miljon luncher och i Gekåsbyn övernattade 320 000 gäster.

Under 2013 har vi som alltid ambitionen att bli 1 % bättre på allt vi gör!

Trevlig läsning och välkommen till ett ännu större och ännu mer 
spännande Ullared i vår!

Boris Lennerhov, VD Gekås Ullared



Hej Boris! 

Er barn- och babyavdelning är verkligen 
himmelriket för oss som väntar smått.  

Det finns ingenting ni inte har till dom efter-
längtade små liven. Många jag känner ser fram 
emot att göra alla sina inköp inför bebisens 
ankomst hos er. Men så är det ju så att man 
blir tyngre och har oftare svårare att röra sig ju 
närmare  beräknad förlossning man kommer.  
Det gör att man gärna gör inköpen några 
månader  innan det är dax för bebis att titta ut. 
Men då har jag tänkt på det att skulle det värsta 
hända och man skulle vilja lämna tillbaks allt 
man köpt så går det ju inte, då Öppet köp bara 
gäller i 30 dagar... eller... är det så att ni precis som 
alla andra seriösa butiker där man handlar till 
väntad  bebis har Förlossningsgaranti? Alltså att 
man kan om någonting skulle hända få lov att 
lämna tillbaka allt man köpt i babyväg. Det tror 
jag många undrar. Och jag tror att det skulle vara 
en uppskattad sak att införa annars.  
Tacksam för svar.   

Mvh Äntligen gravid

Hej Äntligen gravid,
Tycker du har en klar poäng i ditt resonemang, vi 
borde titta över det och försöka skapa den möjlig-
heten. Det kräver förstås att vi har ett system som 
fungerar i praktiken. Jag skall genast ta upp frågan 
med mina medarbetare, som skall hantera frågan 
och se till att det fungerar i verkligheten. Till våren 
har vi säkert en bra lösning och då kommer vi att 
berätta det på våra olika kommunikationskanaler.

Med vänliga hälsningar  
Boris Lennerhov

Hejsan! 

Jag har hört att ni bygger ett hotell med 
konferensmöjligheter. Det tycker jag låter 

som ett toppenställe att ha konferens på! Hur 

stora sällskap kommer man kunna vara och vad 
har ni att erbjuda för era konferensgäster?  
Tack för svar!
 
Hälsningar Lotta

Hej Lotta,
Du har alldeles rätt, vi är nu i slutfasen av byggandet 
av vårt nya shopping- och konferenshotell. En av 
orsakerna att det blev ett hotell och inte ännu fler 
stugor just nu var att just konferensmöjligheter 
saknades nästan helt. Vi har haft mycket för-
frågningar om det men inte riktigt kunnat erbjuda 
det. Samtidigt vet vi att många shoppinggäster 
gärna väljer hotellboende med möjlighet att få 
frukost och samtidigt väldigt nära till varuhuset. 
Vi har konferensrum med upp till 60 platser och 
sedan finns det mindre varianter också. För att  
det skall vara extra praktiskt och säkert så finns  
det parkering under hotellet, bara att ta hissen 
upp till sitt rum. 
 Vi har också förvärvarat Harrys i Ullared och 
håller på att rusta upp för fullt. Allt för att kunna 
erbjuda hela paket med boende, konferens,  
middag, underhållning och en massa andra  
möjligheter till aktiviteter på kvällstid. I slutet av  
april inviger vi hotellet men redan nu går det  
förstås bra att boka sitt boende med eller utan 
tankar på konferens.
 
Med vänliga hälsningar  
Boris Lennerhov

Hej Boris!   

Åkte med EKS Buss till Gekås förra tisdagen 
9/10. Jag är en kvinna i 50-årsåldern och 

är lite rund och ibland kan jag köpa t-shirts och 
tröjor på Herravdelningen. Jag gick och tittade 
på Herravdelningen och hittade en del kläder jag 
ville prova. Gick till Herravdelningens provrums-
avdelning och ville prova detta, men då frågade 
killen om det var jag som skulle prova dem!  
– Ja, sa jag! Ja då får du gå till Damavdelningens 
provrum. Du får inte prova här. – Ok men det är 
ju kläder från Herravdelningen men det gick inte 
sa killen. Han var snäll och vänlig och Kärleksfull 
ändå, inget att klaga på. Jag sa då med Kärlek att... 
Ok! Jag ska skriva till Boris och önska detta.  
– Ja gör du det sa killen! –Jo Boris, jag förstår och 
vet att Herravdelningens provrum oftast inte har 
någon kö och inte sådant tryck på. Men om jag 
nu som kvinna vill köpa kläder på Herravdel-
ningen och hittar några där, precis som jag gjorde 
och hade 7 st herrplagg. Den som sitter där ser 
ju att det är herrplagg, eller? Kunde jag inte fått 
prova dem där då innan jag gick vidare till dam 
och hittade 14 plagg till som jag fick prova i två 
omgångar (tänk vad tid jag sparar). Snälla låt mig 
vid nästa besök på Gekås få prova mina t-shirts  
på Herravdelningens provrum. Snälla Boris! 
 Skönt att åka buss men den är för kort tid,  
kl 10–16. Ställa sig i kö minst kl 15.15 för att 
hinna. Jag hann hälften av allt jag ville kolla på 
och handla. Får väl åka en gång till för att gå på 
de avd. jag missade! Hatar att stressa.   
 Jo en sak till som jag och en kvinna diskuterade 
i kön. Tre damer stod i kön framför mig och 

många innan dem med överfulla vagnar. Men 
dessa tre damer hade varit ute vid 13-tiden med 
sitt stora köp och gått in ytterligare en gång. Just 
dessa tre damer hade väl endast 5–10 saker i 
sin vagn och hade letat efter en kassa med max, 
kanske 5–10 saker men inte hittat! Finns det  
ingen kassa för få saker? Snabbkö?  
 
Mvh Nina Winbo i Herrljunga

Hej Nina,
Tack för dina synpunkter. Jag kan förstå din fråge-
ställning, samtidigt är den inte helt lätt. Det är ju 
inte kläderna vi skiljer på utan könet som provar. 
Allt för att respektera de som inte alls gillar att 
blanda sig i situationen av klädprovning. Skulle vi 
tänka oss samma sak vid damernas är jag över-
tygad om att det inte alls skulle fungera. Jag kan 
ändå förstå din synpunkt och det är för mig inget 
problem, skall ta diskussionen internt hur vi kan 
tänkas hantera det. Numera är det inte så ofta  
det är kö vid provrummen, det är mest vid helger 
i högsäsong så jag trodde knappt det blev det en 
tisdag i oktober.
 Snabbkassa borde vi däremot alltid ha när det 
uppstår det minsta tendens till köer med väntetid 
som passerar 15 minuter. Det är många i din  
situation som just skall med bussen och är inne 
och kompletterar. Det skall vi gå igenom med  
kassaplanering så vi känner att det alltid fungerar.
Ha en härlig vår och välkommen åter!
 
Med vänliga hälsningar  
Boris Lennerhov

Hej Boris! 

Jag undrar varför det inte finns en  
”VIP-ingång” för de som övernattar på  

er camping och stugby. När jag var hos er fick 
jag stå i kö ganska länge, jag tänkte då att vi  
som övernattat hos er skulle kunna få en 
inträdesbiljett och slippa köa. Då hade vi  
hunnit handla mer och ni hade fått in  
mer pengar! 

Hälsningar Lars

Hej Lars,
Tack för ditt mail. Jag förstår din synpunkt om 
att det skulle vara bra med lite VIP-behandling för  
boende på vår anläggning. Men de gånger vi har 
som mest kunder hos oss och det uppstår kö utan-
för varuhuset, ligger besökarantalet i Gekåsbyn på 
ca 3 000 personer. Dessutom vill även våra kunder 
som kommer med bussresa gärna ha samma  
behandling, vilket gör att det skulle bli väldigt 
många VIP-kunder. Vi skulle således inte på något 
vis klara av att ha särskilt insläpp för olika grupper. 
Om vi skulle säga ok till en sådan lösning så fyller vi 
hela varuhuset med VIP:ade gäster. Följden skulle 
bli att de övriga ca 18 000 kunderna en sådan dag 
skulle bli väldigt missnöjda. Därför ser vi alla som 
VIP-kunder och försöker behandla alla på samma 
sätt. Hoppas du förstår hur vi resonerar.
Välkommen åter!  

Med vänliga hälsningar  
Boris Lennerhov

Fråga Boris

?

?

?
?

Har dU nåGot dU vill fråGa Boris? Mejla till fragaboris@gekas.se eller skriv till Fråga Boris, Gekås Ullared, 311 85 Ullared



I Ullared finns goda möjligheter att kombinera 
shopping med skidåkning både utför och på 
längden. Ett stenkast från varuhuset ligger  
Ullareds slalomklubbs skidbackar. Inför denna 
säsong har det byggts en ny värmestuga i  
anslutning till backarna. I backen finns också  
en populär grillplats som är öppen på helger,  
där du kan grilla din egen mat. För info  
om öppettider och snöförhållanden, se  
www.ullaredsslalomklubb.se

Vill du hellre åka längdskidor så finns det fina 
konstsnöspår för både fristil och klassisk stil  
i Åkulla, en dryg mil väster om Ullared.

i ULLARED
SKiDÅKNiNG  

I slutet av januari var det premiär för fjärde  
säsongen av succéprogrammet Ullared. Nu  
kan du återigen uppleva shopping paradiset  
från tv-soffan. Denna säsong får du följa  
arbetet med att bygga ut varuhuset, byggandet  
av vårt shoppinghotell i byn och även premiären  
av den efterlängtade Sportbaren inne i varuhuset. 
Givetvis dyker tidigare populära och välkända 
profiler som Morgan och Ola-Conny upp men  
också nya personligheter bland såväl  
personal som kunder.

tv-serien Ullared  
tillBaka iGen!

förbättringar på 
Barnavdelningen
Vi fortsätter under året att förbättra och  
bygga ut vårt varuhus. Barnavdelningen 

på övre plan kommer att bli 400 kvm större 
med mer plats för varor och kundvagnar 

samt fler provrum. Dessutom kommer det att 
bli toaletter i anslutning till Barnavdelningen, 

något som varit mycket efterfrågat  
av er besökare.

NOTISSIDAN 

Visste du att Gekås Ullared fyller 50 år i år? Mycket har  
hunnit hända sedan starten 1963 då grundaren Göran Karlsson 
beslutade sig för att öppna en butik på bottenvåningen i en villa  
i Ullared. Städrockar för 3,75 kronor styck blev en stor säljsuccé  
1967 och en strid ström av fyndsugna kunder började anlända  
till det lilla samhället för att handla på Firma Ge-Kås Manufaktur.  
I de kommande tre numren av Ulla-tidningen kommer du att  
kunna läsa mer om Ullareds fantastiska historia.  

Vinnarna av ”Bästa Ullaredsminnet” som vi efterlyste i förra numret  
hittar du på vår hemsida.

Gekås Ullared stugby & Camping byter namn!  
nu har vi samlat Camping, Motell, stugor och Hotell  
under det gemensamma namnet Gekåsbyn Ullared. 
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det Här är kristoffer

namn: Kristoffer Andersson, 20,  
jobbar som timanställd butiksvärd  
på Västtrafik i Göteborg. Just nu bor  
han hemma hos mamma men kommer  
att flytta till egen lägenhet i år – när han  
hittat drömtvåan någonstans centralt  
i Marks kommun.

intressen: Matlagning, heminredning, 
shopping.

åker till Gekås: Ungefär en gång  
i månaden.

shoppingsällskap: Storasyster Louise, 24.

De är vana Gekåsbesökare, både  
Kristoffer och hans syster Louise. 

Direkt när de kommer in i varuhuset  
ställer de korgar under vagnen och börjar 
fyndspana och diskutera vilken avdel-
ning de ska till först. Kristoffer har 

shopping listan i mobilen. Den är extra 
lång den här gången, för snart ska han flytta 
till sin första egna lägenhet. Nu bor han 
hemma hos sin 
mamma men 
har redan börjat 
samla till det 
egna boendet, 
bland annat  
några köks-
maskiner och glas. Men han inser att det 
behövs så mycket mer. Måste-sakerna.
 – Man tänker inte på hur mycket som  
behövs! Bara en sådan sak som toa borste  
och städgrejer. Och min mamma har så bra 
knivar som hon har köpt här, sådana måste 
jag också ha. 
 Han tycker att ska man köpa nödvändig-
heter kan man lika gärna ha roligt när man 

gör det. Och få allt gjort på en gång.  
– Allt under samma tak, det passar mig, 

säger Kristoffer.

MiljövänliGa städprylar
Först går de till Rengöringsavdelningen.  
Om man inte tidigare haft ett eget hem att 

städa kan det kanske vara svårt att välja  
mellan alla medel, sprayer och trasor,  
men inte för Kristoffer; han går direkt 
till mikro fiber moppen och grönsåpan. 
 – Allt det där kemiska är inget för en  
miljövän som jag. Jag tänker mycket på  
miljön både hemma och på jobbet på  
Västtrafik, förklarar han. 
 Efter att ha kompletterat med diskpropp, 

damm trasor, sopskyffel 
och lite annat går  
syskonen mot lampor 
och textilier, båda med  
ny glöd i blicken. 
Heminredning är  
ett stort intresse.

 – Här kommer jag att lägga mest pengar. 
Det är en lampa jag sett på bild som jag  
är lite sugen på, säger Kristoffer och hittar  
den direkt på Belysningsavdelningen.  
 Men lampan råkar ha metalldetaljer  
som Kristoffer inte gillar. I stället hittar  
han liknande lampor med vit träfot, och  
tillsammans provar syskonen ut vita 
lampskärmar i rätt storlek.
 – Jag har inte köpt soffa än men den ska 
vara svart, och så ska jag komplettera med 
limegrönt, som är min favoritfärg, vitt och 
London-prylar. Jag älskar England!, säger 
Kristoffer samtidigt som han upptäcker ett 
hav av kuddar med engelska flaggan på.  
 Två stycken, praktiskt vakuumförpackade, 
hamnar i kundvagnen.

Allt under samma tak,  
det passar mig. 

                       Kristoffer Andersson

Snart går flyttlasset till första egna lyan för Kristoffer Andersson 
från Marks kommun. Det är mycket som behöver inhandlas,  
allt från skurtrasor till elvisp. Men allt går ju att hitta på Gekås  
Ullared, säger Kristoffer, som med begränsad budget och sin 
storasyster som shopping sällskap fyllde kundvagnen på en  
förmiddag. Kolla in hans flyttfynd!

Text Sofia Eriksson   Foto Carina Gran

Full fart i gångarna. Med en genomtänkt 

shoppinglista går shoppingen snabbt.

Storasyster Louise är med som smakråd,  

sällskap och budgetansvarig.

Flytta hemifrån!



Här finns allt till  
nya hemmet på ett  
och samma ställe.
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till köket: 

❑   Elvisp

❑   Stekspade

❑   Wokpanna

❑   Förvaringsburkar

❑   Kastruller 

❑   Skålar

❑   Osthyvel

❑   Decilitermått

❑   Sophink med lock

❑   Kökshanddukar

❑   Diskborste

❑   Diskpropp

❑   Durkslag

❑   Skärbrädor

❑   Ugnsformar

❑   Äggskivare

❑   Rivjärn

❑   Minipajformar

❑   Knivset

❑   Slickepott

till vardaGsrUMMet:

❑   Lampor och skärmar

❑   Kuddar till soffan

❑   Ljuslykta

❑   Filt

❑   Ramar

städprylar:

❑   Sopskyffel

❑   Grönsåpa

❑   Skrubbsvampar

❑   Vaskskrapa

❑   Toaborste

❑   Mikrofibermopp

Kristoffer packar upp, Louise packar ned.

får Goda kvalitetsråd 
Köksgrejerna på Kristoffers lista är många. 
Wokpanna och knivar bland annat. Hemma 
hos mamma står han för mycket av mat-
lagningen och vill kunna bjuda på middag  
i nya lägenheten också.
 – Men det måste vara kvalitet på grejerna, 
annars blir det inte bra, säger Kristoffer och 
ber om hjälp av personalen för att hitta rätt 
bland stekpannorna. 
 Valet faller på en wokpanna med lite högre 
kanter, perfekt 
för thaimat, 
Kristoffers  
specialitet. 
 – Glöm inte 
att köpa rejäla 
gratängformar 
också, det  
kommer du att behöva, tipsar Louise  
när Kristoffer hittar minipajformar med 
löstagbar kant. 
 Storasyster Louise flyttade hemifrån för 
fyra år sedan och gjorde samma sak då,  
det vill säga åkte till Gekås och handlade. 
 – Jag köpte allt då, minns jag, i flera 
omgångar. Det var helt underbart att all 
grundutrustning fanns på samma plats. 

koll på BUdGeten
Men hon är inte bara med som smakråd  
och sällskap, hon är även den som håller  
koll på att Kristoffer håller sin budget.  
Varje gång Kristoffer lägger något i vagnen 
ropar han: ”Louise! Skriv upp 49:90! 
Ungefär 15 kronor!” och så vidare, och 
Louise knappar in på miniräknaren på 
mobilen. De har en budget på 3 000 kronor 
i dag. Det kommer att räcka långt vet de, 

men de vill inte ha en överraskning 
i kassan. Speciellt eftersom en del stora 
inköp står på listan också. Därför beger de 
sig nu till avdelningen för hemelektronik. 
Louise rynkar lite missnöjt på pannan när 
hon hittar en likadan dammsugare som hon  
just köpt på annat håll, men här till mycket  
billigare pris. Hon tipsar Kristoffer om att 
köpa den, men han har svårt att bestämma 
sig. Det får vänta lite, nu vet han ju vad som 
finns och vad som är bra. Men en trendig, 

orange elvisp ham-
nar i kundvagnen.  

snaBB   
sHoppinG
I vanliga fall 
brukar syskonen 
hinna med 

kaffepaus och lunch uppe i restaurangen, 
men i dag är de shopping fokuserade och 
bestämmer sig för att köpa alla Kristoffers 
flyttgrejer först, lasta ut i bilen och sedan ta 
ett varv till. Louise vill kolla i lugn och ro på 
ljusstakar och små lampor till sin lägenhet. 
När de kommer till kassan med full kund - 
vagn strax före lunch är det inga köer alls. 
Kristoffer lastar upp, Louise packar. Och 
kvittot hamnar på 2 918 kronor. Det är  
två mycket nöjda syskon som med gemen-
samma krafter kör ut kundvagnen  
till parkeringen.
  – Dagens bästa fynd? Lamporna, absolut. 
Och en ljuslykta som ser ut som en engelsk 
telefonhytt. Dessutom känns det riktigt gott 
att ha skaffat alla de där små sakerna till  
köket och städgrejerna på en och samma 
gång. Nu är det bara lägenheten som fattas!

Limegrönt, vitt och London
prylar. Jag älskar England. 

   Kristoffer Andersson

Detta köpte kristoffer

Flytta hemifrån!

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔
✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔
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Digital inköpslista gör  

shoppingen enklare.

Miljövänliga städprylar och medel står högt på listan.

Matlagning är ett stort intresse. Men det  

kräver kvalitetsprylar, tycker Kristoffer.

Snart går flyttlasset. Kristoffer förbereder flytten till egen  

lägenhet genom att köpa nödvändigheter på Gekås Ullared.

På Belysningsavdelningen finns ett stort utbud  

lampfötter och skärmar att mixa och matcha.

Det är inte alltid kul att köpa toaborstar och 

städgrejer. Men på rätt ställe, med rätt sällskap och 

rätt inställning går det galant.

Senaste shoppingresan gick till London.  

På Gekås hittar Kristoffer snygg engelsk inredning.

Kristoffer testar elvisp. Snygg färg, pålitligt  

märke, skönt grepp och bra pris. Det blir inköp.



När du flyttar hemifrån är det 
mycket som ska  införskaffas. 
Hos oss på  Gekås Ullared  finns 
det mesta du behöver  för att 
komma igång – allt under 
ett och samma tak. Kom till 
oss när det är dags att fylla 
kökslådor  och  städskåp med 
alla  nödvändiga prylar! 

Text Helena Johansson   
Foto Tom Bengtsson

Flytta 
hemifrån!

strykninG
Strykjärn från 
Hemelektronik
avdelningen blir 
 komplett med  
strykbräda från  
Till hemmet 
avdelningen.

städdaGs
Rengöringsmedel, trasor och 
andra städprylar finns på 
Rengöringsavdelningen.
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köksredskap
På Till hemmetavdelningen kan du botanisera bland 
grytor, pannor, slevar och mängder av andra redskap 
som kan behövas i ett nytt kök.

BelysninG
Lampor för tak, väggar, 
fönster och allt där 
emellan finns på vår 
belysningsavdelning.

städninG
Dammsugare hittar du på 
Hemelektronikavdelningen 
– och glöm inte att köpa 
dammsugarpåsar!

köksprylar
Kaffebryggare, mikrovågsugn och elvisp – oavsett 
vilken sorts köksapparat du söker så hittar du den 
på vår hemelektronikavdelning.

textilier
På Hemtextils
avdelningen finns det 
både kökshanddukar, 
grytlappar och annat 
som behövs i köket.

BadrUMsinredninG
Duschdraperi, duschmatta och 
handdukar hittar du så klart på  
vår hemtextilsavdelning. 



Hei,
Mitt navn er Ole Martin Gilbu fra Norge. Ville sende deg et 
bilde av en laks som er fisket opp med fiskeutstyr fra Gekås. 
Disse fiskene ble tatt i Gudvangen i Norge. Vi forteller også 
alle bekjente innen fiskemiljøet at det er to flotte laxelver 
rett i nærheten av Gekås Ullared. Så dere får nok mye besøk 
av laxfiskere fra Norge som setter fra seg konene/ familiene 
sine på Gekås så de kan reise videre for å fiske lax i Laholm 
og Falkenberg :)  Ellers vil jeg si at vi er flere ganger i året på 
tur ned til Gekås og hver eneste gang er en opplevelse. Håper 
dere fortsetter med samme kjempe gode service.   

 Mvh Ole Martin Gilbu (Norge)

Weekend i Ullared

Två förväntansfulla tjejer som aldrig  
varit i Ullared och handlat!

Hej!

När senaste numret av Ulla kom tittade jag och 2,5-åriga 
dottern i det tillsammans, sedan satt hon och bläddrade i 
tidningen själv. Ännu lite senare kom hon ut i köket och var 
ledsen, när jag frågade varför snyftade hon fram ”Åka Ullared, 
köpa saker”. Den 5 november ska vi dit, gissar att hon kommer 
bli lika tokig i Ullared som sin mamma. :-)    

Hälsningar  
Ida & Emelie, Örebro

Nihao! Hej!

Hälsning från Beijing 9 november. Här ses sonen. 
Innan avresa från hotellet mot flygplatsen shoppade 
vi goda tesorter. Väskorna var redan packade men 
vilken tur att en Gekåskasse fanns tillhands. Beijing 
är ett shoppingparadis ungefär som Gekås och  
Ullared är för oss hemma i Sverige!

Hälsningar familjen Sjögren

Skicka  
gärna in bilder

 och texter  

till red.ulla@gekas.se.  

Publicerade bre
v belönas  

med fem Ullaredlotter.

LÄSARSIDAN 

Hejsan!
Jag arbetar som dagmamma och var med min  

barngrupp på något som heter Vuxen barn (liknande  
öppna förskolan) i närheten där vi bor. Just nu håller vi på  

att öva luciasånger till ett lussetåg som vi ska ha. Under sång-
stunden frågar ledaren denna gången efter vi sjungit  

Lucia-sången om barnen kommer ihåg varifrån Lucian  
kommer från (detta har hon berättat tidigare på våra träffar). 

Då ropar ett av mina dagbarn Julia 5 år... Jag vet. Hon kommer 
från ULLARED. Detta tyckte jag passade att tala om för er här. 

 

Malin Andersson 

PS. Visst är barn bara härliga.
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Skicka  
gärna in bilder

 och texter  

till red.ulla@gekas.se.  

Publicerade bre
v belönas  

med fem Ullaredlotter.

ANNONS ANNONS

För dig som bryr dig 
om vår värld

ETT FÖRETAG I CHAMELGRUPPEN EUROPA

www.chamel.eu   0451-802 00

CHAMELSVERIGE AB

Byt ut din gnagares 
spån mot strö - 
ett billigare och 
bättre alternativ.

Storsäljaren Träningsmix

Prova vårt råhudstugg av högsta kvalité.
Vårt populära hästgodis - nu i flera smaker.

Mineralblock till häst.
NYHET

D
eE

ss
 -

 0
70

8-
19

59
59

ANNONS



ANNONSANNONS

ULLARED  Varbergsvägen 25. Tel. 0346-308 05.  
För öppettider se: www.pandurohobby.se 

Erbjudandena gäller så långt lagret räcker, dock längst t.o.m. 31 mars 2013.

49,–

59,–

59,–

49,–

59,–

59,–

Kvalitet 
till fyndpris!
Här kostar det mindre att vara kreativ

Gekås

Parkering

Väg 1
53 Värn

amo

Vä
g 1

53
 Va

rb
er

g

Här fi nns vi!

Väg 154 Falkenberg

NetOnNet

Bussparkering

Tilda bröllopskort 10 st
Ord. pris 249,–

Elements R&D 
Just Brilliant
Ord. pris 129,–

Materialsats 
Stolta tuppar
Ord. pris 119,–

Klipp ut och 
tag med dig 
annonsen när 
du handlar, så 
får du en liten 
present!

!

✁
Smyckeset till barn 
Helleborus
Ord. pris 129,–

Sats 6 st knubbiga 
kaniner
Ord. pris 119,–

Tactil � ngerfärg/
förkläde 4st
Ord. pris 159,–

Välkommen till 
Apoteket Kronan
här i Ullared!
Våra öppettider
Måndag-Fredag ........................  0930 - 1800

Lördag .............................................................. 1000 - 1400

Sön- och helgdag ...............................  Stängt

OBS! 
Lördags-

öppet 

Finns att köpa i Kundtjänst eller 
på www.gekas.se/presentkort.

Svårt att hitta rätt 
present? Ge bort 
ett presentkort!





Nu spritter vårkänslorna som bäst i kroppen, och längtan efter 
att förnya garderoben är som störst. Hos oss hittar du kläder för 
hela familjen, i olika stilar och färgskalor. I vår satsar vi lite extra på 
tre stilar:  rockigt, färgglatt och marint. Kom till oss och mixa och 
matcha vårens basgarderob.

Foto Marie Hidvi   Text Helena Johansson

Modeller Chris/Modellink och Linda/Modellink, Moa och Alfonso

Hår och make up Danijela Sredojevic 

Tack till Sko-Boo för lån av skor. 

Vårens mode
– kläder för hela familjen

Rockigt

Färgglatt

Marint
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Vårens mode
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Rockigt
En rockig stil känns helt 
rätt våren 2013. Få till 

looken med nitar, läder 
och tuffa detaljer.

Vårens mode
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Färgglatt
När våren kommer är det 
kul med färgglada kläder. 
I vår är det helt rätt med 

såväl mjuka pasteller som 
sprakande neonfärger.

Vårens mode
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Marint
Den marina stilen är en 
klassiker som aldrig går 
ur tiden. Satsa på plagg 
i vit, röd och marinblå 

färgskala.

Vårens mode
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PRODUKTNYTT

SpäNNANDe NyheTeR UR vÅRT SORTImeNT!

Radio
  i retrostil

Missa inte att du nu hittar 
 universalprodukten galltvål på 
vår rengöringsavdelning!  Tvålen 
innehåller bland annat palmolja, 
klorofyll och oxgalla och den 
är en otroligt effektiv fläckbort
tagare. Alla ingredienser  är 
naturliga och skonsamma och 
produkten kan därför användas 
på allt från  känsliga textilier till 
husdjurens päls.

Alla som gillar vintageinredning och retrodesign ska  
ta en tur till vår mediaavdelning. Där hittar du just nu 
denna högblanka radio med härlig 50-talslook. 
Modellen finns i tre färger: babyblå,  cremevit och svart.

Start-kit för hamStern
Funderar du på att skaffa en liten gnagare? Då är det läge att ta vägen 
förbi vår husdjursavdelning och ta en titt på utbudet för smådjur. Du kan 
bland annat fynda detta set med bur och tillbehör från Dogman. Paketet 
 innehåller bur, två hus, matskål, vattenflaska, hylla och motionshjul.

Trädgårdspyssel är 
ett riktigt folknöje för 
många svenskar, och 
på vår  hobby och 
fritidsavdelning  har vi  
allt som behövs för att 
lyckas med odlingen.  
Nytt för i år är till 
exempel pallkragar i 
barrträ med tillhörande 
drivbänk i isolerplast. 
Med drivbänken får du 
ett perfekt odlingsklimat 
och kan så fröer och 
driva upp plantor extra 
tidigt på säsongen. 

Bästa fläckborttagaren

Prylarna 
               för iPhone 5
På vår mediaavdelning kan du shoppa 
loss bland skal, väskor, hörlurar och 
andra roliga och praktiska tillbehör 
till smartphonen. Just nu är prylar till 
iPhone 5 riktiga storsäljare! 

Odla i pallkragar!
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169:-

Tel 0346-93024 www.wildmarkullared.se 
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ÖPPETTIDER: Mån-Fre 10.00-19.00, Lör 10.00-17.00, Sön 11.00-16.00
www.handelshusetullared.se

Erbjudanderna gäller så länge lagret räcker och tom 31/3 2013

79:-
SUPERBUFFÈ 

��������������������������������

����������

DVD FILMERDVD FILMER
FRÅN

 på valfri vara
20%

Erbjudandet gäller mot uppvisande av denna kupong och kan inte 
kombineras med andra erbjudanden. Gäller tom. 31/3 2013

(Erbjudandet gäller för en 
person och vid ett tillfälle 
mot uppvisande av denna 
kupong  på våra ord. outlet 
priser. Gäller tom 31/3 
2013)

(så länge lagret räcker)

WWW.TOPHEAD.SE

20%
 på valfri vara

Erbj. gäller om man beställer buffé, mot uppvisande av denna kupong och 
kan inte kombineras med andra erbjudanden. Gäller tom. 31/3 2013

 på valfri vara på valfri vara
20%20%20%

Erbjudandet gäller mot 
uppvisande av denna kupong 
och kan inte kombineras med 
andra erbjudanden. Gäller 
tom. 31/3 2013. (erbjudandet 
gäller inte GHD:s produkter)

OUTLETBUTIKERNA I ULLARED

VI BJUDER PÅ LÄTT DRYCK!

2020:-

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

www.ullaredlantman.se

Nyhet

Handla nu!

ANNONSANNONS



  

Vår populära hobby och fritidsavdelning växer så  
det knakar och vi har därför flyttat sortimentet till ett  
helt nybyggt, nedre våningsplan. Nedgången hittar du  
enkelt intill uppgången till Barnavdelningen (se karta  
på nästa sida). På den nya avdelningen har vi bland  
annat samlat alla kläder och tillbehör för den fiske 
intresserade. Vi har även flyttat ner jakt och  
arbetskläderna som tidigare fanns på vår herr 
avdelning. På den nya avdelningen kan du 
som vanligt fynda cykeltillbehör, skateboards,  
trädgårdsprylar, verktyg, bilvårdsprodukter,  
elartiklar och mycket, mycket mer.  
Välkommen ner för att upptäcka fler  
fyndsmarta prylar på nedre plan! 

Foto Carina Gran och Tom Bengtsson

Upptäck Hobby- och  
fritidsavdelningen  
-nu flyttar vi allt till nedre plan

verktyg

trädgård 
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Upptäck Hobby- och  
fritidsavdelningen  
-nu flyttar vi allt till nedre plan

jakt

fiske

Bilvård 

sport
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Så här hittar du till  
Hobby- och fritidsavdelningen!

Tänk på att det är  
olika nedgångar till  

Hästsport & Husdjur 
och Hobby & Fritid.

HOBBY 
& FRITID

UTGÅNG

INGÅNG

PLAN 1

NEDRE
PLAN

NEDRE
PLAN

A10A9A7 A8A6A5A4A3A2

B10B9B7 B8B6B5B4B3B2B1

C10C9C7 C8C6C5C4C3C2C1

D10D9D7 D8D6D5D4D2D1

E10E9E7 E8E6E5E4

F10F9F7 F8F6F5F4F3F2F1

G10G9G7 G8G6G5G4G3G2G1

H10H9H7 H8H6H5H4H3H2H1

  10  9  8  5  4  3  2

  10  9  8  5  4  3  2

K10K9K8

HÄSTSPORT
& HUSDJUR

LIVSMEDEL

KOSM
ETIK

TILL HEMMET

BELYSNING

HEMTEXTIL

RENGÖRING

KROPPSVÅRD

UTGÅNGSKASSOR

DAMKLÄDER

RÖDA 
FIKET

VÄSKOR SÄSONG
SPORTBAR

HERRKLÄDER

HEM-EL

MEDIA

LEKSAKER

BABY

Nedgång till 
Hästsport &

Husdjur

Uppgång till 
Restaurang och 

Kaffebar!

BARNKLÄDER

PROVRUM
DAM

PROVRUM
HERR

KUNDTJÄNST

VARUBYTE

Nedgång till 
Hobby & Fritid!

Uppgång till 
Barnkläder!

ÖVRE
PLAN

Här går  
du ner! 
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Så här hittar du till  
Hobby- och fritidsavdelningen!

ANNONS ANNONS

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

Annonserade priser i annonsen gäller tom 31 mars 2013. Fler erbjudanden hittar du på vår hemsida glasogonfabriken.se

BUTIKEN FINNS UTANFÖR GEKÅS

Enkelslipade Komplett från.

Progressiva Komplett från.

Synundersökning Alltid!

Glasögon på en timme – bara i Ullared!
Boka tid innan ditt besök eller chansa på drop-in.

495:-
1.495:-

0:-

Över

30.000 kunder

kan inte ha fel!

Vi är proffs på glasögon och 

tillverkar ett nytt par var 

tionde minut!

Ullared Centrum
Göteborg Hisingen | Vallberga | glasogonfabriken.se

JUST NU!

Progressiva glasögon i populära 
Implexserien till kraftig rabatt med 700:-. Inklusive vår bästa smutsavvisande antirefl exbehandling (AR+).

Just nu till dig som är pensionär.
Förr från 2.695:-

Nu fr. 1.995:-

Pensionärsrabatt på progressiva



Gekås babyavdelning har ett brett sortiment av 
babytillbehör, så gör som många andra blivande 
föräldrar – kom till oss och handla allt du behöver 
inför babyns ankomst!

Text Katarina Larsson   Foto Tom Bengtsson

dryCk
Vi har ett brett sortiment av nappflaskor  
och tillbehör, bland annat från välkända  
varumärket Mam.

BUMBo
Denna populära stol är speciellt 

utformad för att vara bekväm och 
ergonomisk, och avlasta barnets 

rygg. Bumbo kan användas från  
4 månader eller så fort bebisen  

kan stödja sitt huvud själv.

läsninG
På Babyavdelningen finns det böcker 
för föräldrar om de minsta.

Allt för din

Håll koll
Babyvakten är en nästintill oumbärlig pryl som  
gör vardagen lite enklare för småbarnsföräldrar.  
På Babyavdelningen har vi flera modeller från 
kända varumärken.
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natUrliGt
Ekologiska bäddset och  
filtar för babyns säng.

MatdaGs
Välj bland serviser i olika mönster och färger.

Ut på tUr
Missa inte att du kan hitta barnvagnar  
i ett par olika modeller på Babyavdelningen. 
Vi har även snygga åkpåsar, praktiska skötväskor 
och roliga vagnsleksaker. 

lUktfritt
Blöjhinkens smarta funktion 
gör att blöjorna  kapslas in och 
att lukten inte sprids.

sitt fint
Babysitters, gåstolar 
och annat kul finns 
såklart också hos oss.
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åka Bil
Bilbarnstolar finns för barn i alla storlekar, 
från babyskydd för de allra minsta, till bil
stolar och bilkuddar för de större barnen.

för sovrUMMet
Vagga, bäddset och sängmobiler – 
hos oss hittar du allt som behövs 
när bebisen ska sova.

Mjölk
Manuell bröstpump från Mam som är speciellt utformad 
för att vara enkel och bekväm att använda.

Allt för din

Haklapp
Dessa söta små scarves är riktigt 
smidiga och kan användas både 
som en liten halsduk och som 
dregellapp.
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Minnen 
Rama in de bästa  
minnena för framtiden.

Hoppetossa
Många barn älskar att vara i hopp
gungan, och medan de leker tränar  
de dessutom både sin koordination 
och stabilitet i kroppen. Gungan  
hängs enkelt upp i  dörröppningen 
med en karmsax.

till Bords
Funktionell barn
stol med tidlös 
design som finns 
i svart och vitt. 

Brio BedroCkers
Förvandla sängen till en vagga 
på ett litet kick med hjälp av  
Brio Bedrockers. 

sov Gott
Sleepyhead är en 

svensk produkt som fungerar 
som bebisens allra första säng. 

Den är perfekt när du vill att bebisen 
ska sova tryggt i föräldrarnas säng, och kan 

även användas som resesäng.
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Välkommen 
till Gekåsbyn

Hotellet     StUgbyn     Campingen     motellet

Vi har en mängd olika boenden för dig som 
vill ha ett par extra shoppingdagar.

Stanna lite längre!

Boka på www.gekas.se/bo eller tel 0346-375 01

StUga för 4 perSoner  ULLareDSStUGan eLLer KoMPaKtStUGan

*Erbjudandet gäller en övernattning för max 4 personer, söndag–torsdag mellan 1 mars och 30 april 2013, en gång per hushåll. 
Frukostpaketet hämtas i campingbutiken på morgonen. För att erhålla rabatten måste du som bokar inneha ett giltigt  Shoppingkort 
eller Ullaredkort och betala med detta vid ankomst. 

Boka på 0346375 01 mellan 11 februari och 31 mars 2013. Vi reserverar oss för slutförsäljning.

495 kr/natt  
inkl. frukostpaket*

korterbjUdande



Köp Ullaredlotten!
– vinn drömshopping i Ullared

Allt överskott går till IOGT-NTO

20 KR

Nya



153 Värnamo

Svenljunga

Falkenberg

Varberg

Slit-och-släng är inget vi gillar, men 
det kommer alltid en dag när dina 

gamla textilier har gjort sitt. Barnen växer 
ur sina kläder, en del är kanske slitna och 
andra har du helt enkelt tröttnat på. Oavsett 
anledning känns det bättre att återvinna än 
att kasta. Det är därför Textilreturen finns! 
Här kan du lämna in alla typer av textilier, 
 inklusive läder, och på köpet hjälpa människor 
i utsatta länder att få bättre sjukvård.
 Textilreturen har funnits sedan i maj 2012 
och tidigare har de bara haft möjlighet att  
ta emot textilier på den bemannade åter- 
vinningsstationen som ligger 1,5 km från  
varuhuset. Men för att underlätta för våra 
kunder har vi nu kompletterat med ytterligare 
två insamlingsboxar. Nu kan du själv välja 
var det är smidigast för dig att lämna dina 
textilier: på Gekås parkering, vid campingens 
butik eller vid infarten till Textilreturen.

dina textilier Gör nytta
Allt som lämnas på Textilreturen tas  
om hand av biståndsorganisationen  
Human Bridge. Produkter som är i bra  
skick säljs i organisationens second hand- 
butiker i Sverige eller Europa. Annat skänks 
som bistånd till behövande i tredje världen.  
Det som är trasigt eller slitet återvinns på  
ett miljöklokt sätt – och det gäller även 
kassarna som du lämnar kläderna i.
 Pengarna som kommer in används till  
att samla in sjukvårdsmaterial som sängar, 
rullstolar, kirurginstrument och mycket  
annat från landstinget i Sverige. Allt  
kon troll eras, och efter eventuella repara- 
tioner och modifikationer, skickas det  
genom Eriks hjälpens försorg ner till de  
områden där bland andra Läkare Utan  
Gränser är verksamma. Lämnar du dina  
textilier på Textilreturen kan du alltså vara  

säker på att dina saker tas om hand på ett 
seriöst sätt och att din insats verkligen gör 
nytta. Dessutom hjälper du till att minska  
sopberget. Tack för ditt bidrag!
 

Trångt i garderoben? Gör en rensning och ta med dina gamla  
kläder till Ullared för återvinning!  

Foto Katarina Larsson 

det Här kan dU läMna:

Alla typer av textilier. Från kläder  
och handdukar till mjuka leksaker, 
men också skor, väskor, hattar, skärp 
och jackor – även i läder. Vi tar gärna 
emot sådant som är trasigt och slitet, 
men se till att allt du lämnar är rent. 
 
textilretUrens öppettider:  
Måndag–Fredag 8–18

insamlingsboxarna är tillgängliga  
dygnet runt.

Insamlingsbox vid varuhusets parkering 
(kundvagnsskjulet närmast varuhuset)

Insamlingsbox vid  

campingbutiken

– nu ännu enklare

Insamlingsbox vid infarten 
till Textilreturen

1
2

3

1

2

3

Här Hittar dU  
insaMlinGsBoxarna
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Insamlingsbox vid  

campingbutiken

Här Hittar dU  
insaMlinGsBoxarna

• Tänker du på mig i ensamhet • Du kom som sänd från himlen
• Ingen större hemlighet • Halvvägs till himlen • Det du gör med mig 
• Inte vet jag • Det sägs att kärleken är evig • Mitt lilla krypin 
• Jag vill bara va en gammal man • Har jag sagt till dig idag...  
• Vi har så mycket att säga varandra • Diggety Doggety
• När du ser på mig • Hold Me  • You Raise Me Up

Nyskrivna låtar och välkända covers i en skön blandning med en av våra 
mest populära orkestrar, vars ledord alltid är Repertoar, Stil & Profil.

Innehåller 15 låtar: Tänker du på mig i ensamhet – En liten bit av himlen –
Ingen större hemlighet – Halvvägs till himlen – Det du gör med mig – Det sägs 
att kärleken är evig – Inte vet jag – Mitt lilla krypin – Diggety Doggety –
Jag vill bara va en gammal man – När du ser på mig – Vi har så mycket att
säga varandra – You Raise Me Up – Hold Me – Har jag sagt till dig idag...

Skivan kommer i butik den 27 februari! www.matz-bladhs.se              

För mer information:
facebook.com/frituna

Finns att köpa på 
Gekås Ullared och Ginza!

Annons_MB_Ulla_2013:Annons  2013-01-17  22:33  Sida 1
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Numera finns vår hemsida även i en ny, mobil anpassad  version.  
Här har vi samlat information som du kan behöva när du planerar  
ditt besök hos oss, och när du är på plats i varuhuset.   

Text Helena Johansson

fyndtips
Här hittar du vår fyndsmarta 
blogg, full av nyheter från  

sortimentet. Bloggen uppdateras 
flera gånger dagligen och ger dig 

massor av inspiration inför 
ditt besök i varuhuset.

Hitta Hit 
Här kan du knappa in din 

 hemadress och få hjälp med att 
hitta till oss. På sidan finns det  

även en karta över Ullared.

WeBBkaMera
är det kö utanför ingången?  

Hur är vädret? håll koll på  
läget utanför varuhuset via 

våra webbkameror!

Boka Boende 
Boka boende i stuga,  

motell,  hotell och husvagn  
direkt i mobilen.

Hyperlink

varUHUskarta 
Varuhuset är stort, och ibland kan 
det vara svårt att hitta, men med 

karta i mobilen håller du koll!ULLAReD

http://www.gekas.se

HOBBY 
& FRITID

UTGÅNG

INGÅNG

PLAN 1

NEDRE
PLAN

NEDRE
PLAN

PLAN 2

PLAN 3

A10A9A7 A8A6A5A4A3A2

B10B9B7 B8B6B5B4B3B2B1

C10C9C7 C8C6C5C4C3C2C1

D10D9D7 D8D6D5D4D2D1

E10E9E7 E8E6E5E4

F10F9F7 F8F6F5F4F3F2F1

G10G9G7 G8G6G5G4G3G2G1

H10H9H7 H8H6H5H4H3H2H1

  10  9  8  5  4  3  2

  10  9  8  5  4  3  2

K10K9K8

HÄSTSPORT
& HUSDJUR

LIVSMEDEL

KOSM
ETIK

TILL HEMMET

BELYSNING

HEMTEXTIL

RENGÖRING

KROPPSVÅRD

UTGÅNGSKASSOR

DAMKLÄDER

RÖDA 
FIKET

VÄSKOR SÄSONG
SPORTBAR

HERRKLÄDER

HEM-EL

MEDIA

LEKSAKER

BABY

Nedgång till 
Hästsport &

Husdjur

Uppgång till 
Restaurang och 

Kaffebar!

BARNKLÄDER

PROVRUM
DAM

PROVRUM
HERR

KUNDTJÄNST

VARUBYTE

KUNDVAGNSPARKERING

RESTAURANG

FILMHÖRNA

KAFFEBAR

FRISÖR
Nedgång till 

Hobby & Fritid!

Uppgång till 
Barnkläder!

ÖVRE
PLAN
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Släpp in våren med nya textilier  
i säsongens   fräscha färgskala. På vår 

hemtextils avdelning hittar du allt som 
behövs för att förnya hemmet på ett enkelt 
sätt  allt från gardiner, dukar och kuddar 

till  kökshanddukar och grytlappar.  
Låt dig inspireras!
Text Helena Johansson  
Foto Tom Bengtsson

från Hemtextils-
avdelningen
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Tulpanmönstrat är en  
riktig klassiker på våren, den 

här varianten piggar upp  
ett helt rum med sina  

härliga färger. 

Med dessa receptprydda köks- 
textilier är bakningsinspira-

tionen aldrig långt borta. Finns 
i flera färger, med olika recept.

Vårfräscht 

Redo för bakning
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Rara pelargoner lockar  
fram längtan efter varmare 

årstider. Detta mönster finns  
i två olika färgställningar.

Sommarblommigt

Ulla  nr 1  |  2013   43    



Trenden att inreda med  
lantliga influenser och mycket 

vitt håller i sig även våren 
2013. På vår hemtextilsavdel-

ning hittar du bland annat 
denna serie med sirlig text.

Tänkvärda ord på väggen 
eller dekorativ kalligrafi på 
gardinerna – just nu är det 

omåttligt populärt med  
text i inredningen.

Kuddar finns i alla  
tänkbara färger och mönster 
hos oss. Välj och vraka bland 

säsongens nyheter!

Mjuka kuddar

Lantlig stil

Sirligt
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Så här års är sommarens 
solbränna  definitivt borta, och 
många vill bättra på  färgen en 
smula. Då kommer brunutan
sol produkterna väl till pass. 
På vår kosmetikavdelning 
finns det brunutansol från 
välkända märken i alla dess 
former – lotion, spray, gel 
och  servetter. Välj vad som 
 passar dig bäst! 

 
Text Helena Johansson  
Foto Tom Bengtsson

Till våren
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Tänk på att fördela brunutansol 
jämnt för snyggast resultat.

 
Glöm inte att tvätta händerna när du är klar,  

så slipper du bruna fläckar.
 

Brunutansol innehåller inte  
solskyddsfaktor, och skyddar alltså  

inte mot solens strålar.
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Gekås centrallager  
– så funkar det

På Gekås centrallager i Sönneräng lagras de flesta av Gekås 100 000 olika varor i 

väntan på beställning från varuhuset. Varje dag kommer leveranser hit var tionde 

minut, och med samma intervall lämnar andra varor lagret. 



Här på Gekås Ullared har vi över 100 000 artiklar i sortimentet  
och vårt mål är att kunden alltid ska mötas av välfyllda hyllor.  
För detta krävs ett stort lager och smart logistik. Häng med till  
Sönneräng, vårt centrallager som nu ska bli ännu effektivare. 

Text Sofia Eriksson   Foto Carina Gran

För inte så många år sedan arbetade  
vår lagerpersonal med utskrivna  

beställningslistor där de bockade av med  
penna och sedan faxade orderbekräftelsen. 
Men det tog tid och kunde lätt bli fel, och  
i takt med att varuhuset växte och kunderna 
strömmade till, behövdes ny teknik för att  
hinna med att ta emot och fylla på alla varor. 
I dag är lagret i Sönneräng, beläget ett par 
kilometer från varuhuset, ett väloljat tekniskt 
maskineri som varje dag levererar nästan  
1 000 sorterade pallar med kläder, mat och 
prylar. På den två kilometer långa sträckan 
mellan lagret och varuhuset kör Gekås egna 
lastbilar i skytteltrafik. Lastar på och lastar  
av. Allt måste flyta, och det gör det, tack  
vare tekniken.
 – Den är ett måste för att vi ska kunna hålla 
farten uppe, säger logistikchef Niklas Frejd. 

allt väl förBerett
Runt omkring Niklas susar gaffeltruckar på 
väg ut med varor. Men det råder ingen panik 
eller hets – det beror på att alla vet vad som 
ska göras och allt är väl förberett, förklarar 
han. Och att man vet från tidigare års kund-

statistik ungefär hur varje dag ska se ut.
 – Men ibland missbedömer vi, till exempel 
om det är fler kunder än vi trott eller om  
vi skyltar extra mycket för en vara så att  
försäljningen ökar. Då kan det hända att 
vi halkar efter. 
 Eller när en särskild pryl blir extra hett 
eftertraktad som jumpsuit-overallerna.
 – Då var det faktiskt helt galet. De tog slut 
hela tiden och vi skickade vidare dem så fort 
vi fick in dem. Alla var lite extra på tårna när 
de kom in.

tekniken sparar tid
Är det bråttom kan det ta mindre än två  
timmar från det att en lastbil anländer till  
centrallagret med varan till att den finns  
på plats i varuhuset. Tekniken har sparat  
massor med tid.
 – Jag hinner med 30–40 uppdrag per dag, 
berättar Fredrik, som är truckförare och en av 
80 medarbetare inom Gekås logistik. 
 Han får all beställningsinformation skickad 
direkt till datorn på sin truck och kan snabbt 
utföra de order som varuhuset skickar till ho-
nom. Lagret är enormt, men varje truckförare 

håller sig inom sitt område – denna dag är 
hans ansvarsområde bland annat barnunder-
kläder och pyjamasar. 
 Niklas Frejd har arbetat med Gekås logistik 
i 15 år, och under den tiden har lagret behövt 
byggas ut åtminstone fem gånger.
 – Varenda gång står man framför den 
tomma ytan och tänker att det här, det fyller  
vi aldrig upp, men det gör vi varje gång.

nytt HöGlaGer
Och nu invigs snart den nyaste lagerdelen:  
8 000 kvadratmeter stor, åtta nivåer hög och 
helautomatiserad. Inga människor behöver 
åka in där och lasta varor, det sköts av lager-
robotar och transportbanor.  
 Vid packningsstationerna står personalen 
och packar snabbt över kartonger på pallar 
som ska till varuhuset. Det är effektivt, men 
också enklare och mer ergonomiskt. 
 Gekås vann för några år sedan pris för sin 
logistik, och det är förstås Niklas stolt över. 
Men den bästa känslan är ändå att veta att 
kunderna kan hitta det de letar efter i varuhuset. 
 – Gekås logistik är egentligen inget unikt. 
Bara väldigt bra.

niklas frejd  
Gekås Ullareds  
logistikchef.

Så många pallar med varor körs  
till varuhuset från lagret varje dag. 

På lördagarna omkring 1 000.

800
Så många pallplatser finns i det nya lagret,  

som kompletterar de 19 000 pallplatser som fanns  
sedan innan. Dessutom finns en lika stor tillbyggd, 

men ännu tom yta för framtida behov.

17  280

Så många hängande klädesplagg finns på  
lagret på en och samma gång. Det motsvarar ungefär 

5 kilometer kläder, och mer plats finns.

200 000
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Varorna kommer till lagret.  
nya lastbilar anländer ungefär  
var tionde minut.

Därefter hängs de på transportband  
och körs till en ångtunnel. I 140-gradig 
vattenånga slätas veck och skrynklor  
ut och foder puffas till. transport - 
bandet går vidare till hänglagret.

tung konfektion, till exempel ytter-
kläder och kavajer, tas emot vid en  
av två stationer och hängs på galgar 
som återvinns från varuhuset.  

när varor behöver fyllas på skickas en  
order till lagret. Då lastar personalen  
dem på en vagn på transportbandet, 
scannar av det i sin handterminal och 
skickar beställningen vidare via bandet  
till utlastningsplatsen.

Varornas väg från lastbil till butik

allt som är packat i kartonger förses 
med scanningskodsetikett och körs 
med truck ut på lagret, här av truck-
föraren Fredrik. Systemet läser av 
storleken på kollit och avgör sedan 
var det får plats.

Varorna lastas på pallar, som när de  
är fulla hämtas av en obemannad  
truck, som kör pallen till plastning  
så att inga kartonger trillar av  
under transport. 

när någon i varuhuset lägger en 
beställning skickas den också till  
truckförarens dator. Han kör till  
rätt skepp, det vill säga gång på  
lagret, och hämtar rätt vara och  
rätt antal. trucken scannar  
automatiskt av koden.

Varorna packas in i en av Gekås  
egna lastbilar som går i skytteltrafik  
till varuhuset. Varorna körs direkt  
de två kilometerna till varuhuset  
och tas emot vid någon av de fem  
lastportarna. Från leverans till galge  
kan det ta så lite som två timmar.

Så högt i tak är det i det  
nya lagret. Det innebär att pallar  

kan staplas i åtta nivåer.

17 meter
Så många personer arbetar på  

Gekås lager Sönneräng.

80

Då är lagret öppet och i gång, varje dag.
06:00–22:00

Antal plagg som varje dag passerar  
genom ångtunneln.

7 240
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Gävle

Karlskrona

Kalmar

ULLAREDULLARED

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

Vi har välsorterade servicebutiker och  
hotellrum på nio anläggningar.

Välkomna!
Hälsar Dan Tervaniemi med personal

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

mittemot gekås

gilla Rasta Sverige på facebook  
och ta del av alla våra erbjudandenscanna in vår hemsida   w w w.rasta.se

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

På alla 22 Rasta-anläggningar får du  
10% rabatt vid köp i våra restauranger 
och på våra 9 hotell, vid uppvisande av 

ullaredkortet eller shoppingkortet

Rasta Ullareds

lyx
iga räksmörgås

Rasta Ullared Ullamag Dec C.indd   1 2013-01-09   16:38

ANNONS



“ Bo billigt i samband med gekås-besök: 
Övernattning från 250 kr / person “

Varmt välkommen till
Hotellet i Falkenberg

Falkberget Hotel Apartments
Motellvägen 3, Falkenberg

0346 - 71 18 80
Falkberget.se

Vid bokning uppge kod “Ulla”

E.ON Biofor

Tanka fordonsgas i Ullared.
Du vet väl att du kan tanka fordonsgas i direkt anslutning till varuhuset på Falkenbergsvägen 21.
Med E.ONs tankkort får du rabatt. Ansök redan idag på eon.se/fordonsgas.

Välkommen!

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

O
nkelSnart är våren här!

Du missar väl inte första vårsolen? Välkommen in så hjälper vi dig med förberedelserna.

Vi har fullt sortiment avWeber   tillbehör och grillar.

Besök vår shop-i-shopen
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Kombinera resan till Ullared med 
en helg i Falkenberg!

Då får ni bo i våra härliga rum, äta en god middag och njuta av 
en underbar frukost samtidigt som ni kan blicka ut över Ätrans 
forsande vatten. Ni kan också passa på att utforska Falkenberg 

och göra något annat kul.

Pris från 770:-/person i dubbelrum. 
Vill ni bara ha rum och frukost är priset från 575:-/person.

Vill ni veta mer gå in på www.grandhotelfalkenberg.se 
eller ring 0346-144 50.

 

 

Överlida Hotell ligger mindre än 20 minuter från  
Gekås Ullared. Vi erbjuder 2 nätter med 2 frukostar   
och 2 middagar med alkoholfri drink för endast:  

Enkelrum: 
750 kr 
Dubbelrum: 
1200 kr 
Trebäddsrum: 
1500 kr 
Relaxavdelning med bastu, bubbelbadkar och  
Thaimassage (30 % rabatt). 
 
Restaurangen erbjuder lunchbuffé, pizza, schnitzel. Bar 
med fullständiga rättigheter och sportkanaler. För mer 
info: www.overlidahotell.se eller ring på 0325-322 35.  

VI BYGGER OM 
OCH ÖPPNAR  IGEN I APRIL. 
VI BYGGER OM 
OCH ÖPPNAR  IGEN I APRIL. 

I ULLARED 
 

I ULLARED 
 

I ULLARED 
 

I ULLARED 
 HAR FÅTT NY ÄGARE.HAR FÅTT NY ÄGARE.

HARRYSHARRYSHARRYSHARRYS

Varmt Välkomna!Varmt Välkomna!
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I årets kommande tre utgåvor av Ulla kommer vi att ha med artiklar och bilder  
från de femtio år som gått sedan Göran Karlsson öppnade Gekås år 1963.  
Vi kommer intervjua kunder, ägare, anställda och ortsbor och vi hoppas  
samla så många spontana minnen från Gekås Ullared som möjligt.  
Vi hoppas även få in många bilder som visar hur samhället, varuhuset  
och campingen förändrats under åren.

I år är det 50 år sedan Gekås Ullared slog upp portarna  
och mycket har hänt sedan starten. Kommer du ihåg  
hur det var när varuhuset invigdes och billiga städrockar  
var bästa fyndet? Eller när köerna var kilometerlånga  
och Gekås synonymt med Göran Karlsson? Kanske åkte  
du på en av de första bussresorna eller minns härliga  
somrar på campingen? 

Dina minnen  
från Ullared

Hör av diG till oss och dela med dig av dina minnen, eller tipsa  
oss om vem vi borde prata med. Tveka heller inte att skicka in bilder, 
kartor och prylar. Hör av dig till oss i Ulla-redaktionen och hjälp oss  
att få ihop en riktig minneskavalkad!

kontakta:  
Ulla-redaktionen  

0346-375 00, red.ulla@gekas.se  

Gekås Ullared 
Marknadsavdelningen  

311 85 Ullared 
(Märk kuvertet ”50 år”) 

 
PS. Om du skickar över fysiska bilder  

eller prylar lovar vi skicka tillbaka dem.

54    Ulla  nr 1  |  2013



Dina minnen  
från Ullared

VAPENPAKET

ANNONS

ANNONS



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

Märkesvaror 
du alltid hittar 

på Gekås!

Marknadsförs av Valora Trade AB.

ANNONSANNONS



kryssa oCH vinn
Lös korsordet och skicka in meningarna i de färgade rutorna 
till oss så är du med i utlottningen av Ullaredlotter.
1:A pRIS: 10 ST ULLAReDLOTTeR à 20 kR

2-10:e pRIS: 5 ST ULLAReDLOTTeR à 20 kR

ADReSS Ulla, Gekås Ullared, 311 85 Ullared 

e-pOST ullakryss@gekas.se  
 
Märk vykortet eller mailet ”Korsordet 1/13”.
Ditt svar vill vi ha senast 31 mars 2013. LyckA TILL!
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KONTROLLNUMMER

Läs mer på baksidan.

Vinn GULD på din nitlott!

SKRAPAS

EJ
SKRAPAS

EJ

Tre lika ger vinst för motsvarande värde.

20:-

VINST INLÖSES

SENAST 1 MARS 2012.VINST INLÖSES

SENAST 1 MARS 2013.

Allt överskott går

till IOGT-NTO.

20:-

Tre lika ger vinst för motsvarande värde.

KONTROLLNUMMER

Läs mer på baksidan.

Vinn GULD på din nitlott!

SKRAPAS

EJ
SKRAPAS

EJ

Tre lika ger vinst för motsvarande värde.

20:-

VINST INLÖSES

SENAST 1 MARS 2012.VINST INLÖSES

SENAST 1 MARS 2013.

Allt överskott går

till IOGT-NTO.

20:-

Tre lika ger vinst för motsvarande värde.

KONTROLLNUMMER

Läs mer på baksidan.

Vinn GULD på din nitlott!SKRAPAS
EJ

SKRAPAS
EJ

Tre lika ger vinst för motsvarande värde.

20:-

VINST INLÖSESSENAST 1 MARS 2012.

VINST INLÖSESSENAST 1 MARS 2013.

Allt överskott gårtill IOGT-NTO.

20:-

Tre lika ger vinst för motsvarande värde.

KONTROLLNUMMER

Läs mer på baksidan.

Vinn GULD på din nitlott!

SKRAPASEJ

SKRAPASEJ

Tre lika ger vinst för motsvarande värde.

20:-

VINST INLÖSES

SENAST 1 MARS 2012.

VINST INLÖSES

SENAST 1 MARS 2013.

Allt överskott går

till IOGT-NTO.

20:-

Tre lika ger vinst för motsvarande värde.

KONTROLLNUMMER

  UllaKRYSSET

För mer information besök www.NIVEA.seFör mer information besök För mer information besök www.NIVEA.se
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öppettider:

Måndag–fredag  8–20

lördag (t o m 31 augusti) 7–17

söndag (t o m 16 juni) 8–17

 

Öppet övriga helgdagar 

Långfredag 29/3  8-17

Påskafton 30/3  7-17

Påskdagen 31/3  8-17

Annandag påsk 1/4  8-17 

Valborgsmässoafton 30/4   8-18

1 maj   8-17 

Kristi himmelfärds dag 9/5  8-17 

Pingstafton 18/5  7-17

Pingstdagen 19/5  8-17

Sveriges nationaldag 6/6  8-17

Midsommarafton 21/6  8-16

Midsommardagen 22/6  stängt

 

PS!
För dig som planerar ett besök  
i varuhuset kan det vara bra att veta 
att vi normalt  sett har extra många  
shoppingglada kunder i varuhuset  
v 28–33 och v 38–50, medan det  
är lugnare och luftigare v 1–10.

kontakta varUHUset
Vår reception och växel är bemannad 
vardagar  kl 7.00–18.00. Helger och röda  
dagar är reception och växel stängd.  
Du kan även skicka ditt ärende till oss 
via epost, brev eller fax. 

Observera att vi inte har möjlighet att  
besvara frågor kring vårt sortiment eller  
ge prisuppgifter. 

Gekås Ullared AB
Besöksadress: Danska vägen 13
S311 85 Ullared
kundservice@gekas.se

Telefon (receptionen): 0346375 00
Fax: 0346301 38
Orgnr: 5563990877

GekåsINFO

HeMsida
På vår hemsida hittar du massor av  
spännande information. Läs om företagets 
historia, boka boende och få senaste info 
om vad som händer i varuhuset.
www.gekas.se

BloGG
Gekås egen blogg uppdateras flera gånger 
per dag med fyndtips, produktinformation 
och nyheter ur sortimentet. Perfekt när du 
vill få inspiration inför Gekåsbesöket.
www.gekas.se/blogg

Hitta Hit!
Under fliken Destination Ullared på vår  
hemsida kan du hitta vägbeskrivning till  
oss och kartor över  Ullared. 

Har du GPS? Knappa in koordinaterna till  
vår kundparkering  
57° 08’ 13’’N 12° 42’ 37’’e

inforMation

153

1 2 3 4

Värnamo

Svenljunga

Falkenberg

Varberg

Ullareds Hunddagis tar hand om din hund  
medan du shoppar.  
 
Telefon: 0346200 17 
www.ullaredshunddagis.se

Textilreturen är en bemannad återanvändnings  
station där du kan lämna dina överblivna kläder, skor  
och textilier. Textilreturen är ett samarbete mellan  
Gekås Ullared AB och Human Bridge. 
 
Öppettider:  
Måndag–Fredag.........8–18 

Textilreturen Ullared: 076110 17 10 
Human Bridge: 0383467 470
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Röda Fiket hittar du på plan 1, vid takkub J2. Här erbjuder 
vi enklare snabbfika i automater, och betalar gör du med 
mynt. Växlingsautomater finns.

På plan 3 i varuhuset hittar du Kaffebaren. Här kan du 
välja mellan kaffe i olika former såsom latte, espresso 
och cappuccino. Det finns även ett brett utbud av goda 
bakverk och matiga mackor. Kaffebaren erbjuder även 
laktos- och glutenfria alternativ.

öppettider
Måndag–Fredag..........................9–19
Lördag (t o m 31 augusti).........8–16
Söndag (t o m 16 juni)..............9–16

I restaurangen på plan 3 erbjuder vi både varma och 
kalla rätter. Givetvis har vi även vegetariska samt laktos- 
och glutenfria alternativ. Dryck ingår i alla rätter. Sallad, 
smör, bröd, kaffe och dessert finns att köpa till bra priser.

öppettider
Måndag–Fredag..........................11–18
Lördag (t o m 31 augusti).........10–16 
Söndag (t o m 16 juni)...............10–16

I Sportbaren på plan 1 serveras ”fingerfood”, såsom 
pizza, panini, focaccia, chips med dip och ölkorv. Här  
kan du även beställa öl, vin och cider. Men självklart 
också juice, läsk och vanligt kaffe.

öppettider
Måndag–Fredag..........................10–20
Lördag (t o m 31 augusti)........10–17 
Söndag (t o m 16 juni)..............10–17

Gekåsbyn Ullared är en fyrstjärnig campinganläggning  
som erbjuder ett stort utbud av boendealternativ och 
en mängd aktiviteter. Campingen är öppen året runt 
och har över 550 platser för hus vagnar, husbilar och 
tält, cirka 350 av dessa med tillgång till el. Stugbyn har 
omkring 900 bäddar. 

Gekåsbyn Ullared AB
Besöksadress: Ulla Smidjes väg 20
S-311 85 Ullared
 
Vår incheckning hittar du på
Falkenbergsvägen 21, Ullared.

Boka boende via hemsida eller telefon.  
www.gekas.se/bo
Telefon: 0346-375 01 alt +46 346 375 01
E-post: gekasbyn@gekas.se
Observera att det INTE går att boka boende per e-post.

incheckning öppettider
Måndag–Fredag.............8–21
Lördag–Söndag..............8–19

utcheckning öppettider  
Måndag–Söndag............7–15

 

I april 2013 är det premiär för Hotellet mitt i Ullared. 
Hotellet kommer att ha 115 rum, frukostmatsal  
och konferensmöjligheter för upp till 60 personer.  
Boka ditt boende på Hotellet redan nu via hemsida 
eller telefon.

ÄTa BO

HotelletHotellet

I april slår vi upp  
portarna till vårt nybyggda  

shopping- och konferenshotell!  
Boka redan nu på gekas.se/bo  

eller 0346-375 01.

HotelletHotellet
Öppnar i april.

Boka på www.gekas.se/hotellet 
eller tel 0346-375 01



Vårt orienterings system 
hittar du i taket!c5c5

Välkommen till Skandinaviens 

största varuhus!
Nu 30.000 m2 

butiksyta

HOBBY 
& FRITID

UTGÅNG

INGÅNG

PLAN 1

NEDRE
PLAN

NEDRE
PLAN

PLAN 2

PLAN 3

A10A9A7 A8A6A5A4A3A2

B10B9B7 B8B6B5B4B3B2B1

C10C9C7 C8C6C5C4C3C2C1

D10D9D7 D8D6D5D4D2D1

E10E9E7 E8E6E5E4

F10F9F7 F8F6F5F4F3F2F1

G10G9G7 G8G6G5G4G3G2G1

H10H9H7 H8H6H5H4H3H2H1

  10  9  8  5  4  3  2

  10  9  8  5  4  3  2

K10K9K8

HÄSTSPORT
& HUSDJUR

LIVSMEDEL

KOSM
ETIK

TILL HEMMET

BELYSNING

HEMTEXTIL

RENGÖRING

KROPPSVÅRD

UTGÅNGSKASSOR

DAMKLÄDER

RÖDA 
FIKET

VÄSKOR SÄSONG
SPORTBAR

HERRKLÄDER

HEM-EL

MEDIA

LEKSAKER

BABY

Nedgång till 
Hästsport &

Husdjur

Uppgång till 
Restaurang och 

Kaffebar!

BARNKLÄDER

PROVRUM
DAM

PROVRUM
HERR

KUNDTJÄNST

VARUBYTE

KUNDVAGNSPARKERING

RESTAURANG

FILMHÖRNA

KAFFEBAR

FRISÖR

Nedgång till 
Hobby & Fritid!

Uppgång till 
Barnkläder!

ÖVRE
PLAN

Hitta rätt!

Kundtjänst

Toaletter

Handikapptoalett

Rullband/trappa

Hiss

Skötrum

Amningsrum

Barnvagnsparkering

HISSHISS
HISS
HISS
HISS
HISS
HISS
HISS

Restaurang

Kaffebar

Sportbar

Filmhörna

Frisör

Rökruta

Internetcafé

Nödutgång

HISSHISS
HISS
HISS
HISS
HISS
HISS

Hobby- och fritidsavdelningen 
har flyttat till ett nybyggt 
nedre plan med nedgång vid 
takkub J2. 

Observera att nedgången  
till Hästsport- och husdjurs-
avdelningen fortfarande finns  
vid takkub A1. Välkommen ner!

Nyhet! Nedre 
plaNNu hittar du våra 

 barnkläder på ett   
helt eget våningsplan. 
Ta rulltrappan  upp till 
övre plan, uppgång 
vid kub J2.
 

Obs - uppgång till 
Restaurangen  
finns endast vid 
kub J10 på Leksaks-
avdelningen.

övre
plaN

plan 3
 Restaurang
 Kaffebar
 Toaletter
 Skötrum
 Amningsrum
 Barnvagnsparkering
 Filmhörna
 Frisör 
 Rökruta

plan 2
 Kundvagns-  
 parkering

plan 1

 Dammode
 Mammakläder
 Stora storlekar
 Ytterkläder
 Underkläder

DamkläDer

HerrkläDer

 Herrmode
 Stora storlekar 
 Ytterkläder
 Underkläder 
 Arbetskläder

kroppsvårD 
 Tvål & Dusch
 Munvård
 Schampo & Balsam
 Hårstyling
 Hygienartiklar

kosmetik 
 Doft
 Smink
 Hudcreme
 Hårfärgning
 Bijouterier

rengöring 
 Tvättmedel
 Diskmedel 
 Rengöringsmedel

 Resväskor
 Handväskor
 Sportväskor
 Plånböcker
 Neccessärer

väskor 

leksaker
 Dockor
 Leksaksbilar
 Spel
 Måla & Rita 
 Barnböcker

BaBytillBeHör 

 Barnvagnar
 Babyartiklar
 Babyhygien
 Babysängkläder 

till Hemmet 
 Husgeråd
 Glas & Porslin
 Förvaring
 Krukor
 Engångsartiklar
 Ljus & Servetter
 Ramar & Tavlor
 Kontoret  
 Städartiklar

Belysning 
 Innebelysning
 Utebelysning
 Lampskärmar 
 Elmaterial
 Glödlampor &  
 Halogen

Hemtextil

 Sängkläder
 Kuddar & Täcken
 Gardiner
 Dukar
 Handdukar
 Mattor
 Duschdraperier

HoBBy & FritiD
 Verktyg
 Färg
 Elartiklar
 Biltillbehör
 Cykeltillbehör
 Sport

livsmeDel
 Bröd
 Konserver
 Charkvaror 
 Kakor & Kex
 Hälsokost
 Godis
 Snacks
 Drycker

meDia 

 TV & DVD
 Stereo & Radio
 Film
 Musik & Ljudböcker

Hem-el 
 Hushållsmaskiner
 Hår- & kroppsvård

service
 Sportbaren 
 Kundtjänst
 Varubyte
 Toaletter
 Rullband/trappa
 Skötrum
 Röda fiket
 Internetcafé

BarnkläDer
 Pojk- & flickkläder

neDre plan a1

neDre plan J2

övre plan

Hästsport & 
HusDJur

 Djurmat
 Djurtillbehör
 Ridkläder
 Täcken & Schabrak
 Bett & Grimmor
 Säkerhet & Skydd
 Vitaminer & Mineraler
 

 Böcker
 TV- & datorspel
 Datortillbehör
 Telefoner
 Mobiltillbehör
 Klockor
 Foto

 Babykläder
 Ytterkläder
 Underkläder

 Fiske
 Trädgård


