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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 augusti 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 AB:s marknadsavdelning 
och Shout Advertising AB.

TRYCKERI
 JC Grafisk Konsult AB/Vestjysk Rotation A/S

OMSLAGSFOTO
Emma Isabel 

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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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

Sveriges piggaste  
50-åring jubilerar!

Du håller nu ett rykande färskt nummer av vår uppskattade kundtidning Ulla  
i din hand. I detta nummer har vi nästan inte fått plats med allt vi vill berätta.  
Så blir det lätt när det hela tiden händer massor av saker runt om i vår verksamhet.  
I år fyller vi dessutom 50 år vilket vi naturligtvis måste fira. På sidan 8 kan du läsa 
mer om Gekås och våra kunders resa genom åren.

FÖRUTOM ATT VARUHUSET HAR BLIVIT MYCKET STÖRRE har också vårt nya  
hotell blivit färdigt. Vi är väldigt nöjda med resultatet och hoppas att alla våra gäster 
är detsamma. Vi har också tagit över driften av Harrys i byn och gjort en total
renovering av både lokal och koncept. Vårt mål är att Harrys i Ullared ska vara 
det absoluta komplementet till en bra shoppingdag, oavsett om du går dit för en 
stärkande frukostbuffé eller middag med kvällsunderhållning.

VÅR LIVSMEDELSAVDELNING STÅR ÄNTLIGEN FÄRDIG! Redan under  
av delningens uppstartsfas blev den en riktig succé – vem älskar inte bra produkter  
till väldigt låga priser? Våra långväga kunder kan få det lite svårt att transportera hem  

alla färskvaror till oemotståndligt låga priser, men kylklampar och fryspåse 
löser det problemet för många. Även vår barnavdelning har efter 

feedback från er shoppare blivit både större och bättre, läs mer om  
det på sidan 36.

VI HAR OCKSÅ ETT TILLSKOTT I VARUHUSET med en egen  
fotograf som hjälper er med porträttbilder på barnen, familjen  
eller varför inte era allra bästa vänner. Hunddagiset har också 
slagit upp portarna för säsongen. Vår nya sportbar mitt inne  
i varuhuset har blivit en jättesuccé, glöm inte att prova den  
miljön. Kanske en liten pilsner eller bara en kaffe latte kan 
sitta fint under shoppingrundan.

Sist men inte minst blir det även i detta nummer av  
tidningen lite fyndtips med kläder, grillar och dukning  
som hör till nu när sommaren äntligen är här!

Boris Lennerhov, koncernchef, Gekås Ullared 



Sveriges piggaste  
50-åring jubilerar!

Storvinst på 
Ullaredlotten
Jan-Erik Sköld från Stockholm skrapade fram 
en storvinst på Ullaredlotten. En halv miljon 
kronor blev vinsten som bland annat ska 
användas till en storstadssemester och några 
veckor i värmen. 

Ullaredlotten kostar 
20 kronor och går att 
köpa i Spelbutiken, 
varubyte, kundtjänst 

samt i receptionen 
i Gekåsbyn. Lotten säljs 

även hos utvalda ombud, 
bland annat ATG.

Kungligt besök i varuhuset

Shopping- 
bussen 

Under högsäsong har vi på Gekås Ullared  
en egen busslinje som går i skytteltrafik mellan  
Gekåsbyn och varuhuset. Bussen är helt gratis  

och aktuell tidtabell hittar du på sidan 70  
i detta nummer av Ulla.

NOTISSIDAN 

Ola-Connys limpa
I mars lanserade vi en ny  
produkt i vårt brödsortiment, 
Ola-Connys limpa. Brödet sålde 
slut efter bara ett par timmar  
på premiärdagen och den 
ligger fortfarande i toppen 
bland våra storsäljare på 
Livsmedelsavdelningen.  
Ola-Conny själv intygar 
att brödet är kanongott!

Frukost för Gekåsbyns gäster
Missa inte att du nu kan köpa frukost på plats i Gekåsbyn. Ullareds catering och  
service erbjuder ett frukostpaket som innehåller en fralla, smör, ost, skinka,  
grönsaker, yoghurt, valfri dryck och en kopp kaffe. Frukosten hämtar du i  
campingbutiken från klockan 7.00 på morgonen och paketet kostar 49 kronor. 
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Under 2013 firar kung Carl XVI Gustaf 
40 år på tronen, och ger sig då ut 
på eriksgata i hela landet. Ett av 
stoppen på turnén var Gekås Ullared 
där kungaparet fick ett föredrag 

av Boris och en guidad tur genom 
varuhuset. Under rundturen gick 
mobilkamerorna varma i publiken 
där många ville få en skymt av de 
prominenta gästerna.

600 g

Limpa

skivat

Limpa
Ingredienser: Vetemjöl, rågmjöl, vatten, 

skållning, surdeg, malt, si
rap, vegetabiliskt 
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Näringsvärde 

per 100 gr: 

Energivärde 

1100 kj / 260 kcal

Protein 

6,8 g

Kolhydrater 

52 g

   varav sockerarter 

4,7 g 

Fett 

2 g

   varav mättat  

0,5 g

Natrium 

0,28 g

   motsvarande ca: 

0,7 g salt
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Ta bussen till Ullared!
I mars var det premiär för Swebus nya,  

reguljära busslinje från Jönköping till Ullared,  
med stopp i Skillingaryd och Värnamo. Det finns  

även en hel uppsjö av andra bussbolag som 
arrangerar shoppingresor till varuhuset. På vår 

hemsida, www.gekas.se, kan du söka på din stad  
och se varifrån din närmaste buss avgår.
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HEJ BORIS! 

Jag tycker att det är för lite herrkläder, och 
det kunde finnas lite större modeller. Är 

en trogen kund som har ledsnat på att det inte 
finns större storlekar. Det gäller även damstorlek.  
 
Med vänlig hälsning,  
Annika Börjesson 

Hej Annika, 
Under hösten 2013 kommer avdelningen för  
stora storlekar att utökas något. Utökningen  
av avdelningen gör vi för att kunna erbjuda  
kunder med större storlekar ett modernt,  
bekvämt och tilltalande sortiment. Det skall  
finnas fler variationer att välja mellan.  

Med vänliga hälsningar,  
Boris Lennerhov

HEJ :)

Kan ni införa nummerlappar till utgångs
kassorna, eller i alla fall till några kassor. 

Det är så dumt att ibland stå 1–2 timmar i kö,  
när man skulle kunna gå och handla under 
tiden... det skulle även ni tjäna på :) Sen skulle 
trängseln vid kassorna avta så man skulle kunna 
shoppa varorna som finns där med. Ofta tänker 
man: Åh hjälp, vilken kö det börjar bli! Det är 
nog bäst att vi går till kassan nu och avbryter 
shoppingen i förtid.  
 
Med vänlig hälsning, 
Petra

Hej Petra, 
Tack för ditt mail och din idé! Tyvärr är den lite 
omöjlig med 70 utgångskassor där det samman-
taget går ut en kund varannan sekund, det skulle 
bli lite villervalla. För att inte tala om alla de som 
inte har tagit någon nummerlapp för att de inte 
förstod att vi ändrat systemet. Vi märker väl när 
det ändras i varuhuset att det blir rätt förvirrat för 
trogna kunder. 

Med vänliga hälsningar,  
Boris Lennerhov

HEJ BORIS!  
Har funderat på idén ett tag nu. Då jag är 
hos er och handlar har man ofta händerna 

fulla av varor samt fullt upp med att köra kund
vagn. Saknar någon form av klämma på kund
vagnen där man kan sätta fast inköpslistan. Då 
slipper man att ta upp den ur fickan hela tiden 
och kan bära varor effektivare. Tack för din tid.  
 
 // Linda Davidsson

Hej Linda, 
Tack för ditt tips! Idén har varit uppe och vänt 
några gånger. Det vi hitintills inte lyckats lösa på 
ett bra sätt är hur den skall placeras. Våra vagnar 
utsätts för rätt oöm behandling och befinner sig 
utomhus en betydande del av tiden. Vagnar skall 
köras omkring med stora hjullastare och måste 
kunna sättas ihop utan att skada en sådan tingest.
Vi jobbar på det men jag kan inte lova när det 
finns en bra lösning. 

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

ANNONS



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 augusti 2013. Fler erbjudanden hittar du på vår hemsida glasogonfabriken.se

BUTIKEN FINNS UTANFÖR GEKÅS VID P-HUSET

Enkelslipade Komplett från.

Progressiva Komplett från.

Prog. fri-form Komplett från.

Endast i Ullared!
Glasögon på en timme och 50% på alla bågar. 
Boka tid innan ditt besök eller chansa på drop-in.

347:-
1.347:-
1.847:-

Ullared Centrum
Göteborg Hisingen | Vallberga | glasogonfabriken.se

på en timme

Vår stora huvudbutik
Vid husvagnsparkeringen strax intill p-huset. 

Vi är grannar med Panduro.

Fullt sortiment, synundersökning, kontaktlinser, 
och tillbehör. Verkstad med egen tillverkning.

QuickShop
Jämte BokOlle. På andra våningen är vi grannar 

med Ullareds Digital och Antons Musik.

Butik och showroom.

1

1

2

2

Slipade solglasögon
Går att få som enkelslipade eller progressiva! 
Otroligt bra pris oavsett val. 
Erbjudandet gäller färgade glas med Index 1.5.

enkelslipade nu  690:-
progressiva nu  1.680:-

50% 
på alla bågar!

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



På femtio år har Gekås Ullared vuxit från en lågprishandel  
i en villa till en världsunik shoppingdestination. Det hade inte 
varit möjligt utan det viktigaste av allt: Våra fantastiska kunder.  
Koncernchef Boris Lennerhov och ägarna Torbjörn Bäck och 
Thomas Karlsson inleder jubileumsåret med ett stort, rungande  
TACK till alla kunder. 
Text Sofia Eriksson   Foto Tom Bengtsson och Jesper Petersson

När Boris Lennerhov ska beskriva Gekås Ullareds kunder är det en sak han  
omedelbart tänker på:  
 – Våra kunder har ett särskilt positivt sinne och bär med sig en energi in  
i varuhuset som smittar av sig på personalen. Den energin gör hela shopping

upplevelsen till något extra. 
 De flesta som kommer till Gekås Ullared har planerat besöket långt i förväg. 

De gillar att shoppa, är fyndsugna och ser hela resan som en upplevelse  och 
ett tillfälle att umgås och ha det trevligt. Det är hemligheten bakom den 

goda och öppna stämningen, tror Boris. Varje vecka får han hundratals 
mejl och till och med ett och annat handskrivet brev från kunder som 

har något på hjärtat. Han svarar på alla personligen. 
 – Det kan vara att de vill tacka för ett bra varuhus eller komma 
med förslag på hur vi kan bli bättre. Kunderna ska man alltid 
lyssna på och respektera, för Gekås Ullared skulle inte finnas  

om de inte gillade det vi gör. Alla företag säger att kunden är  
viktig, men här gäller det verkligen. 

 Han tar den nya Barnavdelningen som ett exempel. På ritbordet 
såg det bra ut, men när kunderna väl strömmade till upptäckte  

de snabbt att det var svårt att hitta och för långt till toaletterna för  
kissnödiga barn.  

  – De hade en massa bra input kring saker som vi själva inte tänkt på.  
Tack vare våra engagerade kunder kan vi nu bygga om och skapa en bättre 

shoppingmiljö som passar våra kunders behov, säger Boris.

Vi har kunderna  
att tacka för allt

Våra kunder bär med sig en  
energi in i varuhuset som smittar 

         av sig på personalen.  
Boris Lennerhov, koncernchef



FRÅN LÅGPRISHANDEL  
TILL DESTINATION 

I dag lägger Gekås stor vikt vid rätt kvalitet 
och rätt pris på sina produkter. Tiderna då 
man bara prioriterade en låg prislapp, och 
sortimentet i varuhuset bestod av bland  
annat konkurs och restpartier, är sedan 
länge förbi. Och tur är det för en sådan affärs
idé skulle aldrig överlevt i femtio år. 
 – Dålig kvalitet är aldrig billigt, det är bara 
dåligt. Gekås Ullareds varumärke står för 
något helt annat: kvalitet för alla plånböcker, 
säger Boris.  
 Torbjörn Bäck och Thomas Karlsson 
äger Gekås sedan 1991, men de inledde sin 
Gekåsbana redan i tonåren som extra
personal. Då var varuhuset en lågprishandel 
med framför allt kläder och textilier. 
 – Konfektionen vi sålde byggde på parti
inköp och vi hade inte alltid alla storlekar,  
så kunderna blev glada om de hittade  
något som passade och de kunde fynda,  
säger Torbjörn.   

– Förr var det inte alltid fullt så viktigt med 
mode eller rätt färg, priset var däremot  
alltid viktigast. Tiderna har förändrats, 
liksom kundernas krav och ekonomiska 
situation, säger Thomas. 
 – Kraven och förväntningarna är 
något helt annat i dag, säger Torbjörn.  
 Boris kom in som vd år 2000. För  
att förbereda sig åkte han inkognito till  
varu huset och gick runt en hel dag och 
betraktade  kunder och personal.  Han såg 
utvecklings potential.  
 – Då var det trångt och långa köer både 
in i varuhuset och ut genom kassorna. Det 
fanns inga fik eller någonstans att vila. Klart 
kunderna  tappar gnistan och tröttnar om  
de har blodsocker nivån nere vid knäna, 
säger Boris.

FEMTIO ÅR AV UTVECKLING

Mycket har hänt på femtio år. Sortimentet 
utökas hela tiden och täcker i dag allt från 
heminredning, elektronik och livsmedel till 

leksaker, sport och hus
djurstillbehör. I samma takt  
har servicen blivit bättre och 
upplevelserna fler – nu finns kaféer, 
restauranger och barer, stugbyn och 
campingen växer stadigt och nyligen 
öppnade Gekås eget hotell med konferens
möjligheter. Den utvecklingen kommer att 
fortsätta, för det är vad våra kunder vill ha. 
 – Gekås Ullared är inget självspelande  
piano – det är mycket jobb. Men vi har varit 
duktiga på att göra saker vid rätt tillfälle, 
säger Thomas.  

 
 – Att vi klarat att ha en bra tillväxt över 
tiden beror säkert på att vi befinner oss mitt 
i verkligheten och får därmed kundernas 
respons blixtsnabbt. Då kan vi också 
snabbare och lättare göra rätt saker vid rätt 
tidpunkt, säger Torbjörn.  
 De anser att det faktum att de inte öppnat 
fler Gekåsvaruhus har varit avgörande. De 
har alltid hållit fast vid att Gekås bara ska 
finnas i Ullared så att själva besöket blir 
unikt och speciellt, inte något som kan 
upplevas i vilken stad som helst i Sverige.  
 – Det hade nog gjort oss splittrade. Istället 
har vi kunnat hålla fokus och satsa på rätt 
saker, säger Thomas.  

Vi har varit duktiga på att  
  göra saker vid rätt tillfälle.  

Thomas Karlsson, ägare
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1968
För första gången  
måste kunderna  

köa för att komma  
in i varuhuset.

1963
Göran Karlsson  
öppnar butiken  

Ge-Kås Manufaktur  
i en villa i Ullared.

1967
Ge-Kås flyttar  
in i det gamla  
stationshuset  

i byn.

1976
Ge-Kås lagertält  

brinner.

1971
Butiken flyttar  

till större lokaler  
i den gamla  

Pemacfabriken.

1981
Nu tas bindestrecket  

bort och företaget  
heter rätt och  

slätt Gekås.

1991
Göran Karlsson  
säljer företaget  

till sex anställda.

1996
Gekås toppar  

turistrådets lista över 
landets mest populära 

turistmål.

1997
Gekås startar  

en egen  
hemsida.

KVALITET FÖR ALLA PLÅNBÖCKER 
Kundens totalupplevelse är något som  
ligger alla tre varmt om hjärtat. 
 – Ett besök på Gekås Ullared handlar om  
vardagsflärd till rimligt pris. Rätt sortiment 
och bra priser i varuhuset är en grundför
utsättning för alla. Sedan brukar jag säga att 
vi ska bli en procent bättre på hundra saker 

Anekdoterna är många från åren som gått. Som den om paret som skulle gifta 
sig men blev osams om inköpen i kassakön på Gekås. Mannen tog bilen och 
stack och kvinnan blev kvar ensam och fick övernatta i en intilliggande villa.  
Dagen efter fick de köra henne in till Falkenberg. Mannen hade dessutom 
krockat med bilen och bröllopet, ja, det ställdes in. 

Många storsäljare har det blivit genom åren också. Som den där fisken. 
 – Den sjungande ”don’t worry-fisken” hittade vi på en mässa och hade med 
den på en svensexa en gång. Den blev en succé och sedan en extrem storsäljare 
på Gekås – vi sålde säkert 30 000 på ganska kort tid. Den kostade 200 kronor 
först, vilket var ganska mycket då. Men de allra sista minns jag att vi fick rea ut 
för 29 kronor, säger Torbjörn.

OCH GEKÅS I FRAMTIDEN
För tio år sedan blev Boris ombedd att sia om framtiden. Trots att han brukar 
vara bra på att gissa rätt så förutsåg han faktiskt inte att Gekås Ullared skulle vara 
så stort och välbesökt, nästan kultförklarat, år 2013. Tv-serien har förstås hjälpt 
till. Men hur kommer det då att vara om ytterligare tio år?
 – Vi tittar ständigt på hur vi kan bredda sortimentet och kommer också att 
utveckla Ullared som destination, med mer nöjesaktiviteter och bättre service 
som alla har råd med. Vi kommer fortsätta lyssna på vad kunderna vill ha och 
utvecklas i den riktningen. Exakt vad det blir, det får vi se, säger Boris.

Gekås i backspegeln

i veckan, istället  för att bli hundra procent 
bättre på en sak. Det är detaljerna som ska
par helheten: finns det kundvagnar, får jag 
ett leende i kassan, är potatisen  välkokt  
i restaurangen, är stugan ren och fin – allt 
det skapar kundens helhetsupp levelse av 
Gekås Ullared, säger Boris. 
 – Personalen är vår största tillgång och 

sättet de bemöter kunderna på får vi mycket 
uppskattning för. Det är en bristvara i handeln  
i dag, säger Torbjörn.  
 Gekås är en arbetsplats med gott rykte och 
där personalen trivs, något som vi är stolta 
över att ha varit med och skapat. Vi kan inte 
kalla oss en enda stor familj för nu är vi så 
många. Men den känslan finns i grunden. 
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2000
Boris Lennerhov  

tar över som  
vd för företaget.

2001
Gekås blir  

ägare av Gekåsbyn,  
camping och  

stugby i Ullared.

2008
Varuhuset börjar  

med söndagsöppet.

2009 
Tv-serien Ullared  

börjar sändas  
i Kanal 5.

2012
Premiär för  
varuhusets  
sportbar.

2011
Gekås Ullared  

öppnar sin egen  
restaurang i  
varuhuset.

1. HUR OFTA HANDLAR DU PÅ  
 GEKÅS ULLARED?
  Jag storhandlar 1 gång per månad   
 plus lite extra någon gång ibland.

2. VEM BRUKAR DU HANDLA MED? 
 För det mesta handlar jag själv   
 eftersom jag är ensamstående. Men  
 ibland blir det med en kompis eller   
 med mina döttrar.

3. NÄR VAR FÖRSTA GÅNGEN DU   
 BESÖKTE GEKÅS ULLARED?
 Det var 1967 när Göran hade  
 butiken i det gamla stationshuset.

4. VAD HANDLAR DU NÄR DU   
 BESÖKER OSS?
 Jag handlar allt möjligt. Men  
 senast blev det bland annat fem  
 par broddar.

5. HAR DU NÅGOT FYND SOM DU   
 SÄRSKILT KOMMER IHÅG? ELLER  
 FAVORITPRYL DU HANDLAT? 
 Jag köpte min kaffebryggare för  
 17 år sedan och den går än, utan att  
 jag har behövt hälla i ättika.

GÖRAN  
ALFSSON 
Ullared

 

1. HUR OFTA HANDLAR DU PÅ  
 GEKÅS ULLARED?
 Jag är på Gekås Ullared oftast 1 gång  
 i veckan eller allra minst 2 gånger  
 i månaden.

2. VEM BRUKAR DU HANDLA MED? 
 Det är lite olika, men oftast handlar  
 jag själv.

3. NÄR VAR FÖRSTA GÅNGEN DU   
 BESÖKTE GEKÅS ULLARED?
  Jag var så liten så det minns jag inte.

4. VAD HANDLAR DU NÄR DU   
 BESÖKER OSS?
 Jag handlar allt. Gardiner, påslakan,   
 precis allt. Det är väl egentligen bara  
 hästavdelningen som jag inte ser   
 någon anledning till att besöka.

5. HAR DU NÅGOT FYND SOM DU   
 SÄRSKILT KOMMER IHÅG? ELLER  
 FAVORITPRYL DU HANDLAT? 
 Det är mycket. Hela huset är fullt   
 av Gekås-grejer. Men om jag ska  
 säga något så är det nog alla  
 gardiner jag köpt på Gekås.

ANNIKA 
KARLSSON
Skällinge

1. HUR OFTA HANDLAR DU PÅ  
 GEKÅS ULLARED?
  Jag handlar cirka 6 gånger per år.

2. VEM BRUKAR DU HANDLA MED? 
 Jag åker med min bästa kompis, och  
 en gång om året åker vi med våra   
 familjer och övernattar i Gekåsbyn.

3. NÄR VAR FÖRSTA GÅNGEN DU   
 BESÖKTE GEKÅS ULLARED?
 Första gången jag besökte
 Gekås Ullared var som barn.

4. VAD HANDLAR DU NÄR DU   
 BESÖKER OSS?
 Jag handlar det mesta men det   
 största fokuset är på grejer till  
 barnen, typ kläder och leksaker.

5. VAD ÄR DET BÄSTA MED  
 GEKÅS ULLARED?  
 Att SHOPPA! Även om det är mycket  
 folk så tycker jag det är rofyllt att gå  
 omkring och shoppa i varuhuset.   
 Det blir egentid utan barnen. Kan   
 varmt rekommendera det till andra.

LINDA  
HAVTORP
Växjö

2002
Namnet Gekås  

byts till Gekås Ullared.

2010
Varuhuset får två nya  

våningsplan. Gekås startar  
sin egen frisörsalong och 
Kaffebaren öppnar. Den  
30 oktober uppmäts den  

längsta kön i historien  
på 1,4 km.

2013
Gekås Ullared öppnar  
ett eget Hotell. Gekås  

förvärvar Harrys-restaurangen  
i byn. Livsmedelsavdelningen  

utökar med färskvaru- och  
fryssortiment. Kungen och  

Silvia besöker Gekås.
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I år är det hela 50 år sedan varuhuset  
Gekås slog upp portarna för allra första  
gången. Det firar vi bland annat med att  
lansera en ”limited edition”-kollektion med 
snygga kläder och roliga produkter med  
jubileumstema. Vi hoppas att prylarna ska  
falla alla våra Gekås-fans i smaken! 
Text Katarina Larsson   Foto Tom Bengtsson

Gekås Ullared

HJÄRNGYMPA
Kul spel för stora och små barn, naturligtvis 

med typiska Gekås-motiv!

SEMESTERKUL
Hej knekt, poker eller patiens 
– en kortlek är bästa nöjet en 

ledig sommardag!

MOBILT
Imponera på vänner och bekanta med 

ett äkta Ullareds-skal till din iPhone.

REGN OCH RUSK
Håll dig torr i sommar med 
ett stiligt Ullaredsparaply!

LIMITED

EDITION

ULLAREDSMODE
Vår retroinspirerade Ullaredlogga pryder 

 plagg till både dam, herr och barn.
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Rock’n roll on tour!
Som en del av vårt jubileumsfirande kan vi nu erbjuda dig som kund 
en helkväll i folkparksmiljö på Hedevi i Ullared. Här finns chokladhjul, 
 popcorn, dansbana och massor av musik. Trubadur, dansbandet Date, 
coverbandet The Buddies och Brolle ser till att du får en upplevelse 
utöver det vanliga. Mat och dryck finns att köpa. 

Köp biljett i varuhuset, på 
Gekåsbyn eller på tickster.com.

Antalet biljetter 
är begränsat.

JUBILEUMSPRIS:

199 kr/biljett
MED SHOPPING- 

ELLER ULLAREDKORTET:

99 kr/biljett
(Max 2 biljetter/pers)

ORD PRIS: 295 KR
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JUBILEUMSERBJUDANDE

i Ullared 26 och 27 juni!

Konsert medBrolle 



��������������

������������
���

����������
�����������

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
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SUPERBUFFÈ 
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DVD FILMERDVD FILMER
FRÅN

 på valfri vara
20%

Erbjudandet gäller mot uppvisande av denna kupong och kan inte 
kombineras med andra erbjudanden. Gäller tom. 29/7 2013

(Erbjudandet gäller för en 
person och vid ett tillfälle 
mot uppvisande av denna 
kupong  på våra ord. outlet 
priser. Gäller tom 29/7 
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. 29/7 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!

Erbjudanderna gäller så länge lagret räcker och tom 29/7 2013

ANNONSANNONS



Märkesvaror 
du alltid hittar 

på Gekås!

Marknadsförs av Valora Trade AB.
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Erbjudanderna gäller så länge lagret räcker och tom 29/7 2013
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Livsmedels- 
avdelningen  
utökar  
– nu 2 500kvm stor!
Under våren har vår livsmedelsavdelning genom- 
gått en rejäl uppfräschning och ombyggnation.
Vi kan nu med stolthet presentera en komplett  
livsmedelsavdelning som blivit hela 2 500 kvm stor  
och har ett brett sortiment av alla färskvaror!

Foto Jesper Petersson och Tom Bengtsson
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Sveriges billigaste 
matkasse? Våra priser 

tål att jämföras!
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BRÖDAVDELNING 
Ola-Conny fyller på med sin 
populära limpa. 
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Nu kan du finna färsk frukt och  
grönsaker, en fräschare bröddisk,  

fler kyldiskar med ett brett sortiment av 
chark och mejeriprodukter och även flera 
frysdiskar hos oss på Gekås. Dessutom har 
vi sedan en tid tillbaka utökat sortimentet  
av torra specerier, såsom mjöl och tillbehör 
för bakning. Med andra ord kan vi nu  
erbjuda ett komplett livsmedelssortiment – 
förstås till riktigt bra priser! 
 – Vi har inte bara satsat på ett bredare  
sortiment utan även gjort hela avdelningen  
fräschare och investerat i nya diskar där 
produkterna   kommer mer till sin rätt,  
säger Daniel Persson, ansvarig för  
livsmedel på Gekås Ullared.

DANIEL PERSSON, ansvarig för  livsmedel på Gekås Ullared.

MEJERISORTIMENT  
Vårt utökade sortiment av mejerivaror 
omfattar även laktosfria produkter.

FLERA LOKALA LEVERANTÖRER 
OCH LAKTOSFRIA ALTERNATIV
Som ett resultat av mångas  
önskemål finns även en del laktos
fria mejeriprodukter i sortimentet.
 – Dessutom har vi försökt att 
gynna lokala halländska  mat
producenter. Vi har till exempel   
mjöl från Berte Qvarn, ägg  
från Hallandsägg, bröd från 
Östras Bröd och kött från JM:s 
i Harplinge. Med de kortare 
transporterna  sparar vi inte  
bara miljön utan får färskare 
produkter, fortsätter Daniel.  
 Så välkommen hit och 
handla din mat hos oss  
nästa gång!

KYLVAROR:  
Mejerivaror som t ex mjölk, grädde, crème fraiche, yoghurt,  
filmjölk, smör, ost i alla möjliga former och gräddfil.  
Färsk pasta, potatisgratäng, juicer och bärsoppor.

CHARKVAROR:  
Svenskt kött i olika former såsom köttfärs, ryggbiff och  
entrecôte. Pålägg, färdigmarinerat för grillen, bacon, kassler,  
olika sorters korvar och lax från Falkenbergs laxrökeri.

FRYSVAROR: 
Fryst fisk och skaldjur, kycklingfilé,  
bär och grönsaker.

Nyheter i sortimentet

Ulla  nr 2  |  2013   19    



Hej! 
I november köpte jag en amaryllislök på Gekås. Lagom till  
jul blommade den med fem stora klockor på vardera två 
stänglar. Efter blomningen ställde jag undan den för att  
vissna ner. Döm om min förvåning när jag upptäckte att en 
ny stängel började komma och som nu blommar med fem 
utslagna knoppar, plus en liten i mitten! Tala om lyckat köp! 

Hälsningar Birgitta

LÄSARSIDAN 

Hej!
I juli åker vi för tredje året i rad med ”hela tjocka släkten”  
till Ullareds camping för minnesvärda dagar! Det uppskattas  
lika mycket av alla, eftersom här finns verkligen allt! Även för 
sonen på sex år har dessa dagar visat sig vara betydelsefulla…  
 Mannen och jag tyckte att det var lite fubbigt när grann-
familjen stack till Thailand i två veckor i februari men inte  
Melvin, hans kommentar var istället:   
 — Det är väl inte så fubbigt, vi ska ju till Ullared! 

Vi ses i sommar!  
Hälsningar Hoverbys!

Att handla.
Den 9 januari 2013 var jag och  
min fru på Gekås i Ullared och 
handlade. Jag hade varit i bilen  
och hämtat notan som frugan  
hade glömt där. På väg in igen  
mötte jag en dam med två över-
lastade kundvagnar och allra  
överst i den ena låg 7–8 burkar  
med kattmat. Hennes man gick  
strax bakom mig. När han fick  
se damen med kund vagnarna  
som tydligen var hans fru  
utspann sig följande dialog:

– Va i h-vete har du nu köpt  
egentligen, sa han.

– Men det är ju så billigt, nästan  
bara halva priset, svarade damen.

– Men kattmat, vi har ju ingen katt.

Ni får ursäkta mig, men jag kunde 
inte låta bli att skicka det här.

Med vänlig hälsning, 
Gert Havner

Hej! 
Så här fin tårta hade vår arbetskamrat Anitta gjort då vi tänkte överraska  
henne med en övernattning i tjejstugan. Det blev även badtunna, gott  
att äta, mannekängande och många goda skratt den kvällen. 

Marita, Örkelljunga

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

O
nkelKol eller gasol, stort eller smått?

Vi har grillen du vill ha! Och utemöblerna så klart.

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

5.995:-
Svenssonspris

Soffgrupp Singapore
Finns i grått och svart Weber-nyhet!

Pizzaugn till 57cm-grillen

Med Aimzonic Compact ljudämpare monterad och klar. Finns i 
kaliber 30-06 och 308w.  PASSA PÅ, BEGRÄNSAT ANTAL 

Luftgevärspaket med kikarsikte för superpris
Vi har gjort ett klipp, gör ett du också.

browning X-bolt SS Fluted

Hunter luFtgeVÄr

249:-

12 995:-

1390:-
•  0,75L 

patron termoS

aSg airSoFt Åtelkamera från kända 
wildgame innovations
lättskött och strömsnål 
4mp med snabb                      
respons tid

micro red 4

1490:-

ORIGINAL DAM

I svart och grönt 
Stl 36 till 41

995:-

Hunter 

Ordinare pris 1149:-

OPEN BLASTER
0.20  3000st

vapenpaket

muurikka

• 48cm 
• Stekhäll med ben

689:-

•  Fjäder driven
•  Komplett paket med 
    kulor och skyddsglasögon
•  Discoveryline

AIRSOFT

AIRSOFT

295:-

495:-

129:-99:-

OPEN BLASTER
0.25 3000st

•  Fjäder driven
•  14 kulor i magasin
•  0.2 Joule

G17

M15A1
JUST NU!

189:-
•  0,5L 
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Med Aimzonic Compact ljudämpare monterad och klar. Finns i 
kaliber 30-06 och 308w.  PASSA PÅ, BEGRÄNSAT ANTAL 
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SPÄNNANDE NYHETER UR VÅRT SORTIMENT!

mattor
Stilsäkra 

Att inreda med mattor är trendigare än någonsin  
och på vår hem textilsavdelning kan ni införskaffa dessa  
lantliga trasmattor med snygga ränder. Mattorna är  

50 x 80 cm och formatet gör dem perfekta som dörrmatta  
i sommarstugan, husbilen eller på farstukvisten. 

Beach  
    2013
Shoppa loss bland våra badkläder och bli redo för strandsäsongen på ett 

litet kick. Just nu finns det massor av baddräkter, bikinis, badshorts och 

uvdräkter att välja mellan på Dam-, Herr- och Barnavdelningen.

PRODUKTNYTT

Oavsett om du har trädgård, 
uteplats eller balkong går det 
att öka mysfaktorn betydligt med 
hjälp av ljus. På vår belysnings-
avdelning har vi just nu en rad 
produkter från varumärket 
Oriva som du kombinerar efter 
egen smak. Börja med att plocka 
på dig en transformator (40 W) 
och en sladd (15 eller 30 m), 
därefter är det bara att välja ut 
de armaturer  du vill koppla in. 
Lamporna säljs med alla LED-
ljuskällor inkluderade.  
 
Fråga gärna personalen  
i varu huset om du är osäker  
på hur det fungerar!

Sommarens fester  
kommer att bli roligare 
än någonsin! Nya 
Super-5-kamp innehåller 
tillbehör för fem galna 
grenar som gör vuxna  
till barn på nytt. Utmana 
vänner och bekanta 
i Sväng-stång, Huvud-
jägaren, Storkdansen, 
Jockey-språng och  
Dagis-race och du får  
en garanterad skrattfest! 

FESTLIG -kamp5

LYS UPP
TRÄDGÅRDEN!
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UNDER SOMMAREN huserade fotograf Marie Hidvi och hennes företag 
Hidvi Photoshoot i ett tält på parkeringen utanför varuhuset. Porträtt
fotograferingen blev så populär bland Gekås kunder att Marie nu fått en  
permanent plats för sin fotostudio inne i varuhuset. Hidvi Photoshoot  
hittar du på kundvagnsparkeringen på plan 2.

FOTOGRAFERNA SOM ARBETAR i Photoshootstudion är alla utbildade 
och har förmågan att lyfta fram det personliga i alla bilder. En fotografering   
tar cirka 20–30 minuter och kostar 349 kronor. I priset ingår då fyra stycken 
redigerade    bilder, storlek 10 x 15 cm, som man får med sig direkt. Du får 
även ett eget webbgalleri så att du i lugn och ro kan titta på alla bilder 
hemma. Du kan sedan välja att beställa fler bilder, förstoringar  
eller varför inte en fotobok med dina favoritbilder. 

BOKA TID för fotografering på  
photoshootgekas.se/boka-tid.  
Även drop in erbjuds i mån av tid.

Nu slår vi upp portarna för Hidvi Photoshoot, 
en fotostudio mitt i varuhuset. På ett roligt  
och proffsigt sätt kan du föreviga dig själv,  
barnen eller vännerna på bild under  
er shoppingtur i varuhuset.

Vi

Syskonkärlek.

Två generationer.

Bästa tjejgänget.

Redo för shoppingsemester.

Premiär för  
FOTOSTUDIO  
i varuhuset

Fotograf M
arie H

idvi.

349:-
för 4 bilder
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Sommaren är äntligen här och med den kommer de efterlängtade shortsen, de 
skira klänningarna och de svala topparna. I år är det ett färgglatt mode som syns i 

varuhuset, med mycket spetsar och transparenta material. Låt dig inspireras!

Foto Emma Isabel  Text Katarina Larsson
Hår och make up Jing Samnakphraisan  Modeller Helene och Iara, Avenue Modeller
Tack till personalen på Göteborgs Trädgårdsförening

I N S P I R A T I O N  F R Å N  D A M A V D E L N I N G E N

ummerSfeelings

ummerSfeelings
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Satsa på stickat även under sommarsäsongen. Ett grovstickat linne i en behaglig 
naturton, matchat med en väska i samma stil, är en lyckad kombination.
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Hitta din egen stil! Denim från topp till tå eller romantiskt 
spetslinne till färgglada capribyxor känns båda helt rätt.
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På vår damavdelning har vi ett brett sortiment av bikinis 
i alla möjliga mönster, modeller och färger.

28    Ulla  nr 2  |  2013



Pastellfärgade toppar i transparenta material 
är en av årets absolut största trender.
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Färgglada byxor har varit populärt hela våren och 
trenden håller så klart i sig över sommaren. Hos oss  

finns en hel massa olika kulörer att välja bland.
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En outfit blir komplett med snygga 
accessoarer! Just nu är klassiska väskor i 
äkta skinn ett riktigt bra fynd. Väskorna 

håller länge och materialet blir bara 
finare och finare med åren. 

På vår kosmetikavdelning hittar du 
som vanligt massor av smycken i olika 

stilar. Just nu är det populärt med stora 
smycken som verkligen sticker ut.

ummerSfeelings

ummerSfeelings
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HotelletHotellet

Att bo här ska  
vara som att komma hem  

till någon man känner!
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Nu har vi slagit upp portarna till världens första shoppinghotell 
mitt i centrala Ullared! Tack vare 115 rum och helt nya konferens-
möjligheter kan vi nu erbjuda våra kunder ett bekvämt boende 
endast 250 meter från varuhuset.
Text Sofia Eriksson   Foto Jesper Petersson och Katja Ragnstam 

Hotellet i Ullared är skräddarsytt för 
gäster som har fyndsmart shopping 

och trevligt umgänge som mål med sin 
resa. Rummen är 25 kvadratmeter stora och 
utrustade med fyra sängplatser, eget pentry, 
rymligt badrum och extra utrymme  
för shoppingfynden.
 – Många av våra gäster har efterfrågat 
ett boende med lite högre standard och 
bekvämlighet, och vi vill kunna erbjuda alla 
kategorier av boende. Därför har vi byggt 
ett gemytligt hotell med bra priser, utan att 
tumma på kvaliteten, berättar Sara Ståhle, 
platschef för Hotellet och Gekåsbyn.

HEMTREVLIG DESIGN  
Hotellet invigdes i april och är redan ett 
populärt övernattningsalternativ. Sara Ståhle 
beskriver inredningsstilen som svensk, 
tidlös, fräsch och enkel.
 – Vi har fokuserat på att lyfta in Ullareds 
vackra omgivningar i bilder och färger, och 
alla möbler är svensktillverkade. Vi vill ge 
Hotellet en ombonad, hemtrevlig känsla 
som känns välkomnande och härlig. Att bo 
här ska vara som att komma hem till någon 
man känner!
 

PLATS FÖR SHOPPINGFYND
Eftersom det är ett shoppinghotell har 
Gekås givetvis haft i åtanke alla gula kassar 
fyllda med shoppingfynd som gästerna har 
med sig till hotellrummet. Det finns extra 

förvaring  och krokar, och en helkropps
spegel  för den som vill prova sina nya out
fits. I varje rum finns en dubbelsäng samt 
en nedfällbar våningssäng med plats för två. 
Rummen har även köksskåp med diskbänk, 
vattenkokare och kylfack för den som vill 
kunna ordna fika eller kyla dryck. För 
frukosten finns en rad olika alternativ  
att välja mellan.
 – Vi vill erbjuda våra hotellgäster så 
mycket valfrihet som möjligt, därför har 
vi valt att inte inkludera frukost i priset. 
En del vill ordna egen frukost, andra 
tycker det är bekvämt att köpa på plats.  
I hotellets matsal kan man äta frukost  
för 60 kronor per person, och det finns 
även möjlighet att köpa frukostkorg och 
ta med upp på rummet. Harrys serverar  
en stor buffé från klockan 7.00 och även 
Kaffebaren i varu huset och en del andra 
restauranger i byn serverar frukost,  
säger Sara Ståhle.

NÄRA TILL UNDERHÅLLNING
Tvärs över gatan från Hotellet  ligger 
nyöppnade Harrys, som nu drivs helt  
i Gekås regi. Förutom att starta dagen 
med Harrys stora frukostbuffé, kan  
gästerna äta och dricka gott på kvällen 
eller  uppleva trevlig underhållning. 
 – Att bo på Hotellet ska vara så 
okomplicerat  och prisvärt som möjligt, 
sammanfattar Sara Ståhle.

Premiär för 

Vi har byggt ett  
gemytligt hotell med bra  

priser, utan att tumma  
på kvaliteten. 

Sara Ståhle, platschef Hotellet och Gekåsbyn

NÄRA 
Ett stenkast från varuhuset  
ligger nya Hotellet.

HotelletHotellet
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HOTELLET

Antal rum: 115 rum à 25 kvm. 
Parkering: Utanför Hotellet finns reserv-
erade parkeringsplatser för hotellgäster. 
Det finns även ett låst inomhusgarage 
tillgängligt för 50 kr/natt.
Konferens: Konferensrum för upp till  
60 personer finns. Läs mer om konferens-
möjligheterna på www.gekas.se eller  
ring 0346-375 01.
Tillgänglighet: Hotellet har rum 
anpassade  för funktionshindrade. Dessa 
är extra rymliga, har större badrum och 
det finns möjlighet att låna lift.
Bokning: Ring 0346-375 01 eller boka 
via hemsidan. Kolla gärna boknings-
barometern på hemsidan så ser du när 
rum finns tillgängliga.

PRIS

1–2 personer: 990 kr/rum
3–4 personer: 1 390 kr/rum
Barn under 2 år bor gratis.

När vi prissatte Hotellet utgick vi från 
tumregeln att det inte fick kosta mer än 
fullservicealternativen i vår stugby. Pris-
sättningen grundar sig därför på priset 
för en 4-bäddsstuga inklusive sänglinne 
och städning. De nybyggda lokalerna och 
fantastiska läget får gästerna på köpet. 

NATURLIGT OCH STILRENT 
Naturen och Ullareds omgivningar  
har följt med in i inredningen.  
Vackra naturfoton pryder väggarna.

FRUKOSTPAKET 
Välj frukost i matsalen 
eller ta med en korg  
upp till rummet.

FRUKOSTALTERNATIV

Frukostbuffé: Innehåller frallor, tre 
sorters pålägg, filmjölk, flingor, ägg, juice, 
kaffe och te. Pris: 60 kr/person.

Frukostkorg: Innehåller en fralla med 
ost och skinka, yoghurt, juice, kaffe och 
te. Frukostkorgen hämtas i frukostmat– 
salen och tas med upp på rummet.  
Pris: 55 kr/person.

FRUKOSTMATSAL 
Ät din frukost i vår  
ljusa och fräscha matsal.



KONFERENSRESA 
Med plats för upp till 60 konferensgäster är Hotellet  
ett perfekt alternativ för företag som, vid sidan av  
konfererandet, vill lära sig mer om Ullared och Gekås.

BADRUM 
Varje rum har ett  
stort, kaklat badrum  
med dusch. 

LOBBY 
Till Hotellet hör en trivsam lobby 
för mingel och samvaro.
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Nyheter på
BARNAVDELNINGEN
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Nu är det lite drygt åtta månader sedan vår barnavdelning  
flyttade upp till andra våningen. Många av våra kunder var  
positiva till att avdelningen nu låg på ett eget våningsplan,  
och att ”genomfartstrafiken” minskade. Men vi fick även en  
del synpunkter på att det var för långt till toalett och att det 
kändes trångt mellan gångarna. Detta har vi tagit till oss, och 
därför kan vi nu berätta att från och med mitten av juni så  
möts ni av en klart förbättrad barnavdelning!

Foto Tom Bengtsson

Nyheter på

UTÖKAD YTA med 500 kvm gör att vi 
både kan ta in fler produkter och ha bredare 
gångar för att minska risken för trängsel.

FILMHÖRNA i bortre änden av  
avdelningen blir en oas för de barn som  
tröttnar på shoppingen före de vuxna.

2 TOALETTER mitt i lokalen gör att det 
är nära om nöden tränger sig på.

m2

BARNAVDELNINGEN
Välkommen till 

Barnavdelningen!
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Nu är sommaren här och barnens garderob behöver kanske uppdateras med lite nyheter.  
På vår barnavdelning finns massor av somriga plagg att välja mellan för barn i alla  åldrar. 
Här kommer lite tips som vi valt ut från storlekskategorin 92–122. Välkommen hit och 
upptäck hela sortimentet på plats i varuhuset!  
Text Katarina Larsson   Foto Tom Bengtsson

- tips för sommar garderoben!
BARNMODE 

Välkommen till 

Barnavdelningen!
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Dessa plagg 
finns på vår 

barnavdelning i 
storlek 92–122.
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Sugen på pubquiz, en eftershopping-drink i kvällssolen  
eller goda buffémåltider? Då är Harrys i Ullared något  

för dig. Den nyrenoverade restaurangen har precis  
öppnat i Gekås egen regi och bjuder på både  

underhållning och matupplevelser. 

Text Sofia Eriksson   Foto Jesper Petersson och Katja Ragnstam 

Snett mittemot Hotellet hittar du 
Ullareds nöjescentrum Harrys. 

Verksamheten har funnits i Ullared i flera 
år – men årets nyhet är att det nu är Gekås 
som driver det. Nyligen öppnade Harrys 
igen med totalomgjort kök och nyrenoverade 
lokaler med plats för 200 sittande gäster  
i restaurangen och 100 på uteserveringen.

DESTINATIONEN UTVECKLAS
För att säkerställa kvaliteten och få kontroll 
över prissättning, service och evenemang 
har Gekås AB valt att ta över driften. 
 – Vi ville fortsätta att utveckla destinationen 
Ullared, säger koncernchef Boris Lennerhov.   
 På det här sättet får Hotellets gäster nära 
till en restaurang och alla som besöker eller 
bor i Ullared får ett ställe för goda måltider, 
underhållning och fest.

RESTAURANGBESÖK MED MERVÄRDE
Restaurangchef Richard Asplund med  
personal hälsar alla gäster välkomna till  
Harrys där matupplevelsen är pricken  

över i:et under Ullaredsbesöket.
 – På Harrys ska man alltid kunna äta  
och dricka gott, och det ska också vara 
enkelt, bekvämt och trevligt. Ett restaurang
besök med mervärde, helt enkelt, säger 
Richard Asplund. 
 Det serveras rikliga bufféer till såväl  
frukost som lunch och middag vilket inne
bär att det finns något som passar alla 
i sällskapet.  Det finns även à la cartealternativ 
för den som önskar och dryckesvalen  
är många.

OLIKA SORTERS UNDERHÅLLNING
Harrys har öppet alla dagar i veckan och 
vissa kvällar erbjuds underhållning i form 
av pubquiz, coverband, trubadur eller dans. 
Tanken är att underhållningen ska passa 
såväl Gekåsbesökare i alla åldrar, som  
konferensgäster och Ullaredsbor.
 – Vi kan även ordna skräddarsydda  
arrangemang som choklad, champagne  
eller ölprovning för våra gäster,  
avslutar Richard.

– nu i Gekås regi

PIZZOR är populära storsäljare på Harrys.

RICHARD ASPLUND, restaurangchef på  

Harrys i Ullared, hälsar alla välkomna i sommar.



UNDERHÅLLNING 
PÅ HARRYS
Under våren och sommaren blir det 
underhållning i form av till exempel 
trubadurer, coverband och pubquiz  
vissa kvällar i veckan. För mer information 
kolla in www.harrys.se/ullared 

KONFERENS PÅ HARRYS
På Harrys finns konferensmöjligheter  
i konferensrum med plats för 32 personer. 
Kontakta oss för mer information. 

ÖPPETTIDER
Måndag–Torsdag  7–22
Måndag–Torsdag (fr o m juli) 7–23
Fredag–Lördag   7–24
Söndag   7–20
Söndag (fr o m juli)  7–23

Telefon: 0346-300 10
Danska vägen 7, 311 60 Ullared

FRUKOSTBUFFÉ

LUNCHBUFFÉ

MIDDAGSBUFFÉ

HARRYS BUFFÉER har något för alla, med  

både fräscha sallader, kallskuret och varmrätter.

Kl 7.00–10.00  
Frukostbuffé med bland annat  

varma rätter såsom ägg och bacon,  
smörgåsar, flingor, kaffe och te.

75  kr Kl 11.30–14.00  
Lunchbuffé med två  

varma rätter (kött och fisk),  
salladsbuffé och kaffe.

75  kr

Kl 17.00–20.00  
Middagsbuffé med minst  

två varma rätter, kallskuret och  
sallader. Även à la carte-meny  

finns med rätter från 95 kr.

149  kr
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PROFESSIONAL STRONG STYLING THAT´S PROFFS 
 

WISH AND WAY AB 08/766 04 02
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Välkommen till 
Äventyrsberget

Isaberg ligger i centrum. Händelsernas centrum. Här finns allt för dig som vill 
ha en aktiv semester i naturskön miljö. Cykla MTB eller vandra i storskogen. 

Bada, fiska och paddla i Nissans strömmande vatten. Leka och klättra i 
barnlekparken eller höghöjdsbanan Isaberg Tree Top Adventure...eller bara 

njuta i stillhet med djur och natur, till exempel i vår 
älgpark. För golfaren finns en 36-hålsbana som 

närmsta granne. Och när mörkret faller efter en aktiv 
dag har du en 3-stjärnig camping och 72 stugor 

att vila ut i – bara 1 timmes resväg från Ullared.

Nyhet!

www.isaberg.com

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

ETT NATURLIGT VAL
FÖR HUND & HÄST
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SÅ HÄR GÖR DU 
•   Ring 0346200 17, senast dagen innan, och boka en av de 10 boknings 
 bara platserna för att vara säker på att hunden får plats. Du kan även  
 satsa på en av de 20 drop inplatserna som finns tillgängliga.
 

• Ta med vaccinationsintyg och försäkringspapper. Ullareds hunddagis  
 kan tyvärr inte ta emot hunden om dessa intyg saknas. 

• Ta med koppel. Alla hundar rastas enskilt i en 800 kvm stor rastgård  
 på området. Det går även bra att ta med en favoritleksak eller filt. Ta  
 med egen mat om du vill att hunden utfodras under tiden på dagiset. 
 

• Dagistaxan är 50 kr per hund och timme. Har du mer än en hund  
 rabatteras priset. Ullareds hunddagis tar endast emot kontant  
 betalning och betalar gör du när du hämtar hunden.

VANLIGA FRÅGOR

Är alla hundar/hundraser välkomna?
Ja absolut, alla raser är välkomna! Vi kan även ta emot 
löptikar, och valpar över tre månader, förutsatt att de fått 
sina vaccinationer.

Aktiverar ni hundarna?
Vi rastar alltid var hund för sig i vår rastgård som är  
800 kvm stor. Rastning sker var tredje timme enligt  
ett rullande schema.

Hur länge kan jag lämna min hund hos er?
Hunden kan stanna hela dagen, men inte över natten.

Får hundarna leka med varandra på dagiset?
Nej, vi släpper inte ihop hundarna med varandra  
eftersom vi inte känner hundarna.

Hur många hundar är det på varje personal?
För tillfället är vi två stycken som sköter om de  
gästande hundarna men med denna utveckling  
och efterfrågan får vi nog snart öka personalstyrkan.

ÖPPETTIDER FÖR SOMMAREN 
Måndag–Fredag     9–18 
Lördag                 8–18
Söndag                 9–17 

            ADRESS
  Värnamovägen, Ullared  
            (ca 2 km från varuhuset)
    Vägbeskrivning och mer information hittar  
            du på www.ullaredshunddagis.se

Hundgårdarna är  
18 kvm stora.

Vi tar hand om din 
hund när du shoppar!
Ullareds hunddagis är ett hunddagis i liten skala 
som erbjuder en smidig lösning för dig som har 
hunden med på shoppingresan till Ullared. Här  
kan du lämna hunden i tryggt förvar hos utbildad 
personal medan du handlar i lugn och ro. I dags-
läget finns 30 platser, varav 10 går att förboka. Din 
hund får en egen, 18 kvadratmeter stor, hundgård 
med tak och väggskydd. Samtliga hundgårdar är 
utrustade med hundkoja och liggbänk under tak. 
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Nu närmar sig sommaren, och 
snart lägger sig grilloset över 
campingplatser och villaträd-
gårdar i hela Sverige. Kanske är 
det dags att byta upp sig till en 
ny variant eller skaffa lite nya 
tillbehör i år? Spana in grill-
utbudet hos oss och gör dig 
redo för sommarkvällarna.
Text Helena Johansson  
Foto Peter Brundin (miljöbild)

  Grillsäsongen 
   ÄR HÄR!

KLOTGRILL
Klassiska brikettgrillen One-touch Premium 

från Weber har termometer i locket  
och en praktisk asklåda.

DU VET VÄL ATT...
…vi även har en mängd olika 
grilltillbehör att välja bland. 

Allt från grilltänger och 
grillspett till  gallerborste 

och skyddsöverdrag.

CYLINDERGRILL
Smidig grill som kan användas som en traditionell klotgrill, 
eller fäll ut locket och få dubbelt så mycket yta att grilla på!
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GASOLGRILL
Weber Q 300 är en rymlig 

grill med praktiska sidobord. 
Dessutom har den två  
brännare, vilket gör att  

du kan grilla både direkt  
och indirekt.

GRILLTUNNA
Med smarta avställningsytor och 
gott om plats är detta en riktigt 
smidig grill, dessutom är den 

enkel att flytta.

GRILLHINK
Om du vill grilla på picknicken är en 
grillhink ett praktiskt och miljösmart 

alternativ till engångsgrillen.

MINI-KLOTGRILLAR  
Smokey Joe-grillarna med sin smidiga 

storlek och smarta funktioner är 
perfekta att ta med på utflykten.

Grillarna och alla 
tillbehör finns på
säsongstorget vid 

takkub G6.
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Äventyret i USA är minst sagt 
händelse rikt från början till slut. 

Bland de mer udda upplevelserna kan  
nämnas kramning av Redwoodträd i  
Kalifornien, cowboyliv i Nevada samt  
voodoolektioner i New Orleans. Dessutom 
besöktes natursköna Grand Canyon,  

semesterparadisen Florida och Hawaii  
och de mytomspunna städerna Los Angeles,  
San Fransisco, Las Vegas och New York.  

OLIKA FAVORITRESMÅL
Morgan och OlaConny är överens om att  
det var en helt fantastisk resa och frågan  

Än en gång har Gekås-profilerna Morgan och Ola-Conny 
lämnat vardagen på butiksgolvet för att ge sig ut på nya 
äventyr. I den andra säsongen av ”En stark resa med Morgan 
och Ola-Conny” är grabbarna på upptäcktsfärd i USA. 
Text Peter Roane   Foto Kanal 5

är då vad de uppskattade mest. OlaConny 
tvekar inte när han utser äventyren i  
Nevada till resans höjdpunkt.
 – Att få rida på Appaloosahästar med  
riktiga cowboys, det var spännande!
Morgan håller inte riktigt med. 
  – Jag är ju inte riktigt lika äventyrlig  
av mig som OlaConny. Istället blev jag  
imponerad över storstäderna. New York  
– det var en mäktig stad!

Oila_annons_215x280_Gekås_contour_utan_splashinfo.indd   1 4/9/13   08:54 
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210T Dull Polyamide Taslan 
5000mm/5000g/m2/24h.

fladen_ulla_annons_2013.indd   1 2013-04-11   14:56

FOCACCIA 
kyckling & fetaost 26:

PANPIZZA 
ost & skinka 22:

90 GR HAMBURGARE 
dressing, sallad & tomat 35:

PANINI 
salami & mozzarella 36:

KYCKLINGVINGAR 
nachochips & dip 32:

barmeny

ÖPPETTIDER
Mån–Fre 10–20
Lör (t o m 31 aug) 10–17
Lör (1 sep–31 dec) 10–20
Sön (t o m 16 juni) 10–17
Sön (17 juni–31 dec) 10–18

Här kan den i shoppingsällskapet som vill ta en snabb paus  
slå sig ner för att titta på tv, ta en fika, en bit mat eller njuta  
av en öl med tilltugg samtidigt som man kan titta på vimlet  
i butiken utanför. Självklart finns det gott om alkoholfria  
alternativ i sortimentet. Välkommen in att besöka oss!

— en oas mitt i vimlet
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GÖR EN UTFLYKT OCH UPPLEV 
SVENSK TEXTILTILLVERKNING

väverivisning, museum, butik, café, fynda II-sortering & designprover
www.ekelundhuset.se

 

Ekelund, Linneväveriet i Horred AB - Tel: 0320-80001
öppet: må-fre 10-16 - juli-aug & nov-dec mån-fre 10-18, lörd 10-14

Diskduk värde 69:-
Klipp ut & ta med, så får du en diskduknär du handlar i vår butikgäller hela säsongen 2013

Ekelund 215x138.indd   1 2013-02-28   13:59:38

Tanka fordonsgas
i Ullared och var med 
om att bygga det
hållbara samhället.
Välkommen till Falkenbergsvägen 21.

E.ON Biofor
 

 

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.  
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Med 5 grenar du aldrig sett!

© Användbart Litet Företag AB,  
Malmö, Sverige. All rights reserved.

Finns nu på Gekås!

...tillsätt bara vänner!

www.facebook.com/femkampen

Ulla.indd   1 4/11/13   4:38 PM

www.kanal5.se      www.strix.se     www.gekas.se

Hör av dig till Strix Television och 

berätta om dina planer!

Vill du vara med itv-serien Ullared?

Följ Gekås Ullared 
på Instagram!

Följ oss via @gekasullared_officiell 
och tagga dina egna bilder från Ullared 

med vår officiella hashtag 
#gekasullared.

På vårt nystartade Instagram-konto delar vi med 
oss av roliga bilder från vardagen i varuhuset.
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Duka upp för födelsedagskalas, midsommarfest eller en enkel 
kopp kaffe med prylar från Gekås. Hos oss finns det mesta du 
behöver när det vankas fika eller fest. Glas, koppar och fat hittar 
du på Till hemmet-avdelningen. Och något smarrigt att äta  
finns så klart på Livsmedelsavdelningen. 
Text Helena Johansson   Foto Tom Bengtsson

Dags för utomhusfika! 
Allt du behöver för att 
baka en klassisk jord-

gubbstårta finns på vår 
livsmedels avdelning!
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Dags för utomhusfika! 
Hållbara muggar, glas och 
assietter  i plast är smidigt 
att ta med sig på utflykter 
och  campingsemestrar!
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2. AROS KONSTMUSEUM, 
ÅRHUS

4.. RUBJERG KNUDE, 
LÖKKEN1. LÅNGA SANDSTRÄNDER PÅ 

NORDJYLLANDS VÄSTKUST 3. RANDERS REGNSKOG

6. DJURS SOMMARLAND

7.. FÅRUP SOMMARLAND 8. NORDSÖEN OCEANARIUM, 
HIRTSHALS5. FISKEHUSKAJEN, 

SKAGEN

1

63

5
GÖTEBORG

FREDRIKSHAMN

GRENÅ

VARBERG

ÅÅÅÅÅÅÅÅÅ

4 5555555

2

7

44444444444444448

SUPERPRIS TILL 
DANMARK I SOMMAR!

Specialpris Göteborg–Fredrikshamn/Varberg–Grenå fr 945:-*
med bil + 5 pers t/r. (Ord. pris 1 198�–�3 598:-)
Läs mer och boka på stenaline.se/ullared eller ring 0770-57�57�00**

Spara upp till 2�500 kronor på båtresan i sommar. I Danmark fi nns massor att upptäcka och 
med bilen förfl yttar du dig enkelt mellan spännande stadsliv och storslagna naturupplevelser. 
Passa på att besöka någon av Skagens många mysiga fi skrestauranger eller vandra genom 
regnskogen bland apor och krokodiler i Randers. Bada vid de milslånga sandstränderna, prova 
den prisvärda shoppingen, eller besök det spektakulära konstmuseet i Århus. 

* Erbjudandet gäller vid retur inom 5 dagar. Gäller 1 juni – 31 augusti 2013. Ange bokningskod: ULLARED. Begränsat antal platser. 
**  Bokningsavgift tillkommer vid personlig service.

          
FR945:-*

BARA FÖR DIG 
SOM LÄSER ULLA
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För dig som bryr dig 
om vår värld
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Gekås återvinner all mjukplast i samarbete med Trio-
plasts hållbarhetsprojekt TrioSmart. Ett recyclingprojekt 
där kunden efter ett års samarbete med oss blir certifi-
erad TrioSmart för sitt goda arbete för miljöns skull. 

Vad som är SMART med TrioSMART är att man 
sorterar plasten i olika fraktioner på företaget. Vi 
hämtar den sorterade plasten till någon av våra fabriker 
och gör så kallade re-granulat av den gamla plasten. Av 
re-granulaten blir det sedan nya produkter som går till-
baka till företaget. 

På Gekås har man valt att få tillbaka sin återvunna plast 
i form av gula plastkassar, men även som sopsäckar som 
säljs i butik. Även vi på TrioPlast använder oss av Trio 
Smart-konceptet och återvinner vårt spill och gör tex. 
retursäckarna till TrioSmart av re-granulat. 

Att sortera mjukplasten på sitt företag kan leda till att
vi på Trioplast via TrioSMART kan göra nya produkter
av plasten till ert företag. Kanske behöver ni precis som 
Gekås nya plastkassar eller har ni någon annan produkt 
i plast som ni vill ha tillverkad i återvunnen mjukplast. 

               170 ton återvunnen plast och gör en besparing     
             på ca 300 ton koldioxid vilket är detsamma som 
ca 160 000 mils bilkörning på motorväg eller ca 4000 
resor t&r Malmö - Ullared.  Det säger en del om vad 
man kan göra för miljön bara genom att tänka och agera 
SMART som Gekås. 

Om man inte återvunnit plasten genom TrioSmart hade 
170 ton x 0,27 = 56 ton gått till återvinning och 170 ton 
x 0,73 = 124 ton gått till förbränning. Smartkonceptet 
räddar plasten från förbränning och koldioxidutsläpp.

Gekås Ullared tänker SMART! 
Den gula plastkassen är karaktäristisk för Gekås. Det visste du säkert redan. Men vad du kanske inte vet 
är att kassen är gjord av återvunnet material från plasten som varorna är förpackade i vid ankomsten till 
Gekås lager. Varor som du sedan med glädje bär med dig hem i din Gekåskasse efter dina billiga och 
SMARTA inköp.

Vill du och ditt företag också bli TrioSmarta. Kontakta oss via telefon eller e-post. 
e-post: triosmart@trioplast.com Tfn: 0371-345 00 
Eller gå in på www.trioplast.com/triosmart och läs mer. 
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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

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

Scanna in  
vår hemsida   w w w.rasta.se

E6   1 HALLANDSÅSEN
E6   2 KUNGSRASTEN 
E6   3 SNAPPARP
E6   4 HÅBY
E6   5 TANUM
E6   6 NORDBY/Svinesund

E45   7 BRÅLANDA
E18   8 GRUMS
E20   9 VÅRGÅRDA
E20 10 GÖTENE
E20 11 MARIESTAD
E20 12 ARBOGA
Rv40 13 ULRICEHAMN
E4 14 BRUNSTORP
E4 15 ÖDESHÖG
E4 16 MANTORP
E4  17/18 NYKÖPINGSBRO
E4 19 TÖNNEBRO
E4 20 MÖLLETOFTA
E4 21 KLEVSHULT
 22 ULLARED
E22 23 KALMAR

På alla 23 Rasta-anläggningar får du  
10% rabatt vid köp i våra restauranger 
och på våra 9 hotell, vid uppvisande av 

Ullaredkortet eller Shoppingkortet

Grill - & TexMexbuffé
kl 18-21    Ät så mycket du vill

Serveras 1/7 - 11/8 på Rasta Ullared. Öl & vin rättigheter

Erbjudande!

Rasta Ullared mitt emot GeKås utgång    Butiken öppnar 08.00    Tel  0346-30 720    www.rasta.se

Rasta Ullared Ullamag April.indd   1 2013-04-09   11:04
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“Leende Dansmusik 2013 är precis det.
Musik att bli glad av. Som fyller lyssnaren
med lust och kärlek. Som att varsamt bli
kliad på ställen man inte tror existerar...”
- Dennis Andersson, Barometern

“En riktig höjdare!
Trovärdigt och mycket klädsamt.”
- Gitte Tinglöf-Kjellman, P4 Dans

“Njutbart, dansvänligt och välgjort!
Sätter ribban högt.”
- Roland Andersson, BLT

“Matz Bladhs har fått till en kanonskiva!”
- Johan Rylander, GP

UPPLEV MATZ BLADHS LIVE I SOMMAR
2/6 Mörrum, 28/6 Katrineholm, 29/6 Rydsnäs, 30/6 Vassmolösa, 3/7 Oskarshamn, 5/7 Urshult, 6/7 Tanumshede, 14/7 Gräsmark, 16/7 Malung, 17/7 Sävsjö,

19/7 Tydingesjön, 20/7 Kungälv, 21/7 Törringelund, 22/7 Falköping, 23/7 Örebro, 25-28/7 Finland, 30/7 Hågelby, 2/8 Liseberg, 3/8 Våxtorp, 4/8 Magra, 6/8 S. Sandby,
 7/8 Vilshult, 8/8 Linköping, 10/8 Nordmarkshyttan, 12/8 Tidaholm, 13/8 Broby, 14/8 Stjärnsund, 15/8 Skellefteå, 16/8 Boden, 22/8 Barva, 23/8 Bergvik, 24/8 Molkom,

29/8 Gröna Lund, 30/8 Docksta, 31/8 Uppsala    För senaste uppdatering besök www.matz-bladhs.se

Finns att köpa på bl.a

Matz Bladhs från Falkenberg,
en av Sveriges mest populära
dansorkestrar genom tiderna
med Repertoar, Stil & Profil.

ULLA.indd   1 2013-04-17   12:05:27Bo&Matz presenterar

2013

Bo Liljedahl, Håkan Runevad och 

allsångsorkestern med Gäster!

Måndagar i sommar. Premiär 1 juli!

Lasse Berghagen • Nanne Grönvall • Sara Carlsson • Lasse Holm
Magnus Carlsson • Danne Stråhed • Ann-Louise Hanson • Magnus Johansson • Elisa Lindström m.fl.

Biljetter: Turistbyrån 0346-88 61 01 • www.ticnet.se
Ev. rest. bilj. säljs på friluftsteatern allsångskvällarna från 17.30 • www.allsangpavallarna.se

specialkarosser aB

TÄVLING ANNONS
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TÄVLING 

TÄVLA OCH VINN BILJETTER  
till sommarens stora skrattfest på Vallarnas friluftsteater!

Smygpremiären går av stapeln den 27 juni 
klockan 19.30 och då är det dags för skrattfest 
på Sveriges vackraste utomhusteater. Vallarnas 
friluftsteater, precis vid Ätran i Falkenberg, får  
i sommar besök av våra största publikfavoriter 
som tar oss tillbaka till 80-talet. För mer  
information om föreställningen gå in på
www.vallarna.se 

För att kunna tävla måste du svara rätt
på frågan och bifoga en motivering till
varför just du ska vinna!

Skicka in ditt tävlingsbidrag  
till oss via vykort eller mail.

Att: Helena Johansson
Gekås Ullared
311 85 Ullared
 
E-post: vinn@gekas.se

Vi behöver ditt svar senast 15 juni.

TÄVLINGSFRÅGA
Vem gör efterlängtad comeback  
i sommarens buskisföreställning?

1. Peter Harryson     
X. Babben Larsson      
2. Annika Andersson

Motivera också varför just du ska
vinna biljetterna.

Nu har du som Ulla-läsare chansen att tävla och vinna biljetter till smygpremiären av  
sommarens buskisföreställning Livat i Parken – En förbaskat rolig folkparksfars! 

Tävla om  
2 biljetter.  

20 tävlande  
kommer att  

vinna!

FÖR ALLA ULLA-LÄSARE 
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Vill du passa på att se och göra något mer när du besöker Ullared i sommar?  
Här har vi samlat några tips på utflykter och aktiviteter. För mer information  
se turistbyråernas hemsidor.

visitfalkenberg.se, besokare.marknadvarberg.se, destinationhalmstad.se

UTFLYKTSTIPS för Ullared-besöket!

9 JUNI
FALKENBERG  
GOSPELFESTIVAL
Vallarnas Friluftsteater 
På Gospelfestivalen medverkar 
Christoffer  Hiding, känd från  
Idol och Swingfly, samt omkring  
hundra körsångare.

25 JUNI–11 AUGUSTI
FAMILJETEATER  
EMIL I LÖNNEBERGA
Storans trädgård 
Många hyss utlovas, bland annat blir  
lillasyster Ida upphissad i flaggstången 
och Emil fastnar i soppskålen. 

28–30 JUNI
SCANDINAVIAN OPEN/
SM I ROADRACING
Falkenbergs Motorbana 
Se Nordens bästa förare tävla i Scandi-
navian Open och SM i Roadracing.

5 JULI 
KUNSKAPSQUIZ
Ruby Red  
KunskapsQuizen är en klurig tävling  
i allmänkunskap och en liten koll på vad 
du vet om nästan vad som helst. Fritt 
inträde, fina priser. Varje fredag kl 21.00.

15 –16 JUNI
MUSEIDAGEN I DEROME
Veddige
På Derome Trä- & Nostalgimuseum 
bjuds det på motorsågande konstnärer, 
yxkastning, sågtävling och massor av  
aktiviteter för stora och små. Ång-
maskinerna körs igång och det sågas 
med ramsåg, driven av Sveriges största  
igångvarande ånglokomobil.

23 JUNI
VARBERGSKLASSIKERN:  
VARBERG OPEN WATER 
Kallbadhuset
Varbergsklassikern är samlingsnamnet  
på sex lopp i Varberg. Genom att fullfölja 
minst fyra av de sex tävlingarna under  
en tolv månaders period har du genom-
fört en Varbergsklassiker. I Varberg  
Open Water tävlar du i havssimning  
i öppet vatten.

27–30 JUNI
STRANDCUPEN/ 
VARBERGS STRANDCUP 
Stenbrottets boulebana
Varbergs Strandcup kombinerar trivsel 
och umgänge med tävlingsboule  
i unik miljö.

Falkenberg Varberg
10–14 JULI
KRÄFTFESTIVALEN
Glommen
Kräftfestivalen erbjuder hantverks- och 
knallemarknad, tivoli och kräfttält där du 
kan äta färska havskräftor och lyssna till 
trubadurer på kvällen.  
På fredag 12 juli är det loppmarknad och 
lördag 13 juli kan du delta i Kräftloppet: 
Juniorloppet (2 km), Glommaloppet (5 km) 
och Kräftloppet (10 km).

12–13 JULI
VÄSTKUSTLOPPET/ 
STCC-ELITSERIEN I RACING
Falkenbergs Motorbana
Missa inte klassiska Västkustloppet.  
Det kommer att bli södra Sveriges  
största motorsportevenemang  
under 2013. 

19–20 JULI
WHEELS & WINGS
Falkenbergs Motorbana
Wheels & Wings bjuder på bil -
utställning, swapmeet, flyguppvisning 
och barn attraktioner.

9–11 AUGUSTI
SJÖNEVADS MARKNAD 
Sjönevad i Vessigebro
En traditionsrik marknad med  
400 utställare, tivoli, serveringar,  
ölhall och underhållning.
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UTFLYKTSTIPS för Ullared-besöket!

29 JUNI
DIGGILOO
Brottet
Missa inte sommarens stora familjeshow 
med humor, rock, schlager och pop då 
Diggiloo kommer till Halmstad. 

5 JULI
GYLLENE TIDER
Marknadsplatsen

10 JULI
UEFA DAM-EM  
ITALIEN-FINLAND
Örjans Vall
Se gruppspelsmatchen i fotboll   
mellan Italien och Finland i UEFA  
Dam-EM 2013.

20 JULI
HALMSTAD SPORTS  
CAR EVENT
Brottet
Här möter du bland annat sportbilar, 
GT-bilar, formelbilar, racingbilar, rallybilar 
och specialbilar. I år fyller Porsche 911 
aktningsvärda 50 år och det uppmärk-
sammas med en speciell utställning. 

Varberg Halmstad
29 JUNI
TRIATHLON  
HÅRDAST I HALLAND
Åkulla Friluftsgård

6 JULI
PETTER
Majas, Apelviken

12 JULI
ULF LUNDELL 
Societetsparken

13 JULI
MAKRILLFESTIVALEN
Buas Hamn
Makrillfestivalen bjuder på upplevelser 
för alla åldrar. Du kan köpa och äta  
paradrätten stekt makrill med potatismos.  
Artister underhåller och du kan roa dig 
på festivalområdet med att köpa lotter, 
spela på tombola och besöka konsthant-
verkare som visar och säljer sina alster. 

25 JULI
NORVALLA MARKNAD
Väröbacka
Besök en av västsveriges största och  
mest populära endagsmarknader med 
250 knallar och stort tivoli. 

1 AUGUSTI
MISS LI
Majas, Apelviken

ULLARED
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Passa på att kombinera shoppingresan till 
Gekås med ett besök på Ullared Game Fair. 
Mässan erbjuder något för alla frilufts
intresserade, oavsett ålder. Utställarna   
visar upp ett stort utbud av jakt och  
fiskeut rustning, redskap för skogsbruk  
och möjlighet  att ta del av hunduppvisningar. 
Du kan även testa på olika skytteaktiviteter 
samt kast med flugfiskespö och många 
andra spännande aktiviteter.

TROFÉBEDÖMNING
På mässan deltar ett flertal föreningar och 
förbund såsom Jägarförbundet, Skogs

styrelsen och Viltskadefonden. På plats finns 
också trofébedömare för dig som vill poäng
bedöma dina jakttroféer.

MAT OCH UNDERHÅLLNING
Harrys i Ullared, som ligger i anslutning  
till mässområdet, kommer att erbjuda  
vilt på menyn och rolig underhållning  
på fredagkvällen.
 Mässan har fri entré. För mer information, 
gilla Ullared Game Fair på Facebook.

Gå på friluftsmässa 
i Ullared!
Den 7–8 juni är det dags för årets upplaga av Ullared Game Fair, 
en jakt-, fiske-, skogs- och outdoormässa som arrangeras bara  
ett stenkast från varuhuset.  

7–8 juni
FRI ENTRÉ

ANNONS
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KRYSSA OCH VINN
Lös korsordet och skicka in meningen 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 2/13”.
Ditt svar vill vi ha senast 15 juli 2013. LYCKA TILL!

  

ULLAKRYSSET
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ÖPPETTIDER

Måndag–Fredag  8–20

Lördag (t o m 31 aug) 7–17

Lördag (1 sep-31 dec)  7–20

Söndag (t o m 16 juni) 8–17

Söndag (17 juni-31 dec) 8–18

 

Öppet övriga helgdagar 

Sveriges nationaldag 6/6  8–17

Midsommarafton 21/6  8–16

Midsommardagen 22/6  Stängt

Alla helgons dag 2/11  7–18

Julafton 24/12  Stängt

Juldagen 25/12  Stängt

Annandag jul 26/12 Stängt

Nyårsafton 31/13 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 e-post, 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
S-311 85 Ullared
kundservice@gekas.se

Telefon (receptionen): 0346-375 00
Fax: 0346-301 38
Orgnr: 556399-0877

GEKÅSINFO

HEMSIDA
På vår hemsida hittar du massor av  
spännande information. Läs om företagets 
historia, boka boende och få senaste infor-
mationen 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

MUSASJÖN

HEDEVI
IDROTTSPLATS

INCHECKNING 
GEKÅSBYN

SÖNNERÄNGS
SJÖN

Falkenberg

Värnamo

Varberg

Svenljunga

BYGDEGÅRD
SKOLA

MOTELLET
HARRYS
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MY WAY
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HÅLLPLATS
Varuhuset

HÅLLPLATS 
Ställplats, 

Sönneräng 

HÅLLPLATS
Extra parkering, 

fotbollsplanen

HÅLLPLATS
Extra parkering, 

incheckning

HÅLLPLATS
infarten till 
Gekåsbyn

1

Textilreturen är en bemannad återvinningsstation  
som gör det möjligt för dig som kund att lämna dina 
överblivna kläder, skor och textilier på plats i Ullared. 
Textilreturens bemannade återvinningsstation ligger  
1,5 km från varuhuset. Insamlingsboxar finns även  
på varuhusparkeringen, i Gekåsbyn och vid  
Textilreturens infart. 
 
Öppettider  
Måndag–Fredag.........8–18
Insamlingsboxarna kan nyttjas dygnet runt.    

Ullareds hunddagis tar hand om din hund medan du 
shoppar. Ring för att boka plats, eller chansa på drop in. 
Endast kontant betalning. 
 
Telefon: 0346-200 17 
www.ullaredshunddagis.se

SHOPPINGBUSSEN 2013 
VECKA 23
Fredag..........9.00–20.30
Lördag..........8.00–17.30
Söndag.........8.00–12.00
Fredag och lördag uppehåll  
mellan 12.30 –13.30.

VECKA 24–25
Köruppehåll

VECKA 26–33
Vardag..........9.00–20.30
Lördag..........8.00–17.30
Söndag.........9.00–18.30
Uppehåll alla dagar  
mellan 12.30 –13.30.
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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 ............................8–19
Lördag (t o m 31 aug) ....................7–16
Lördag (1 sep–31 dec) ................. 7–19
Söndag (t o m 16 juni) ..................8–16 
Söndag (17 juni–31 dec) .............8–17

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 aug) ................ 10–16
Lördag (1 sep–31 dec) ...............10–19
Söndag (t o m 16 juni) ............... 10–16
Söndag (17 juni–31 dec) .......... 10–17

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 aug) ................ 10–17
Lördag (1 sep–31 dec) .............. 10–20
Söndag (t o m 16 juni) ............... 10–17
Söndag (17 juni–31 dec) .......... 10–18

Harrys i Ullared serverar buffé till frukost, lunch och  
middag. Även à la carte-meny och pizza finns. Vi erbjuder 
även underhållning i form av pubquiz, coverband eller 
trubadur vissa kvällar i veckan. 

Öppettider
Måndag–Torsdag ..........................7–22
Måndag–Torsdag (fr o m 1 juli)...7–23
Fredag–Lördag ...............................7–24
Söndag ..............................................7–20
Söndag (fr o m 1 juli).....................7–23

Gekåsbyn Ullared erbjuder fyndsmart boende  
i en mängd olika former. Vår fyrstjärniga camping-
anläggning är öppen året runt och tillhandahåller  
550 platser för husvagn, husbil och tält. 350 av dessa 
har tillgång till el. Stugbyn har omkring 900 bäddar  
i olika stugmodeller. 

Vårt nybyggda shoppinghotell ligger endast  
250 meter från varuhuset, har 115 rum, frukostmatsal 
och konferens möjligheter för upp till 60 personer.

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

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

Incheckning öppettider
Måndag–Torsdag ..........................8–21
Fredag ................................................8–22 
Lördag–Söndag ..............................8–21 

Utcheckning öppettider  
Måndag–Söndag ........................... 7–15

ÄTA BO

HotelletHotellet

HotelletHotellet
Boka boende eller konferens på  

nyöppnade Hotellet, beläget endast  
250 meter från varuhuset.
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Välkommen till Skandinaviens 

största varuhus!

Returadress: Gekås Ullared AB, Danskavägen 13, 311 85 Ullared. Avs: 21Grams AB, Box 43, 121 25 Stockholm, Sweden.

Nu 35 000 kvm 

shopping


