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Sid 3 • Gekås • Ulla # 2 • 2016NYHET! Nu finns Burger King på: Rasta Håby  Rasta Brålanda  Rasta Grums  Rasta Kalmar

VÄLKOMMEN TILL RASTA ULLARED
RESTAURANG   GATUKÖK   CAFÉ   BUTIK

HUSMANSKOST fr 79:- 
inkl. dryck, sallad, smör, bröd & kaffe

w w w. r a s t a . s e

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

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

E4  16 MANTORP     E4 17 18 NYKÖPINGSBRO     E4 19 TÖNNEBRO     E4 20 MÖLLETOFTA     E4 21 KLEVSHULT     22 ULLARED     E22 23 KALMAR 

Ta
 m

ed maten hem
!Take

Away

Rasta Ullared mitt emot GeKås utgång    Öl & vin-rättigheter    Tel  0346-30 720

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

på våra hotell, vid uppvisande av

Ullaredkortet eller 
Shoppingkortet

Kan ej kombineras med andra rabatter (ej alkohol)!

Prova Ullareds

Plankstek!
Fläskfilé eller Lax

Rasta Ulla mars -16 NY E.indd   1 2016-03-18   10:10
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Intro

Ä

V Ä L K O M M E N  T I L L  G E K Å S  U L L A R E D

ÄNTLIGEN ÄR VÅREN här på riktigt! Solen och värmen börjar ge sig till 
känna och sommaren är bara några veckor bort. Här på Gekås rustar vi 
för högtryck på alla håll i destinationen. Under våren har vi exempelvis 
skolat in hela 520 sommarjobbare som ska leverera bästa service när ni 
kommer till oss på semestern. Det är redan otroligt högt tryck på bok-
ningen av campingplatser, stugor och hotellrum så jag rekommenderar 
att ni är ute i god tid för att få plats. Nu håller jag tummarna för en riktig 
kanon sommar för alla som väljer att spendera ett par semester dagar 
hos oss. Grillkvällar på campingen och bad i Musa sjön hör 
verkligen sommaren till i Ullared.

Inför kommande högsäsong har vi jobbat hårt för att 
underlättatrafiksituationen.Ennyinfartochrondellfrån
väg 153 tas i bruk under midsommarveckan. Detta hopp-
as jag kommer minska på bilköerna som ringlade genom 
samhället förra året. Nya parkeringshuset med plats för 
550 bilar står redo att ta emot alla shoppingsugna turister. 

I detta nummer av Ulla får ni hänga med till Hotellet och 
få en liten smygtitt på nya frukostmatsalen. Inredningen är 
faktiskt riktigt häftig och ni får veta mer om tänket bakom designen. 
Har ni vägarna förbi får ni gärna komma in och ta en titt. På kommande 
sidor får ni även se delar av årets badmode, fotat på en tropisk strand, 
lära känna en av vinnarna i Ullared – Jakten på storsäljaren och följa med 
vår duktiga kund serviceavdelning under en arbetsdag. 

Glad sommar och hoppas vi ses i shoppingvimlet!

”GRILLKVÄLLAR PÅ CAMPINGEN 
OCH BAD I MUSASJÖN HÖR 
VERKLIGEN SOMMAREN TILL  
I ULLARED.”

VI RUSTAR FÖR 
SHOPPINGSOMMAR

Ulla är Gekås kundtidning som ges ut fyra gånger per 
år. Den landar i brevlådan hos dig med Shoppingkortet 
eller Ullaredkortet och finns att hämta i varuhuset, i 
Gekåsbyn eller på Rastas vägkrogar. Du kan också läsa 
Ulla på www.gekas.se.

Vårt mål är att alla varor som visas i Ulla ska finnas 
i butik, men på grund av vår höga kundtillströmning 
måste vi reservera oss för slutförsäljning.

Vi reserverar oss också för eventuella tryckfel. Enligt 
Gekås policy undviker vi att skriva ut priser i Ulla, men 
du kan lita på att vi har ett stort och prisvärt sortiment.

JAN WALLBERG, KONCERN-VD

Har du bytt adress? Meddela Handelsbanken Finans Kundtjänst 08-701 46 67. 
Saknas din tidning av någon annan anledning? Hör av dig till anki.k@gekas.se

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

Produktion Gekås AB:s marknadsavdelning  
PROJEKTLEDARE Katarina Larsson ART DIRECTOR Frida Liljedahl 

Produktion Make Your Mark  
PROJEKTLEDARE Sonja Björk Ebert REDAKTÖR Lotte Ivarson Sandén ART DIRECTOR Kim Appelbom 
MEDARBETARE Tom Bengtsson, Peter Cederling, Mattias Dahlström, Pernilla Fredholm, Josephine 
Graucob, Carina Gran, Marie Hidvi, Kristin Lagerqvist, Pontus Liedberg, Cecilia Nordqvist, 
Helena Skoog, Maria Strömberg, Peter Westrup TRYCKERI JC Grafisk Konsult AB, Vestjysk 
Rotation A/S OMSLAGSFOTO Marie Hidvi ANNONSFÖRSÄLJNING Mediakraft AB
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Ny frukost-
matsal på 
Hotellet.
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LdB.se

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

Namnlöst-3   1 2016-03-31   09:45

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

Äventyrspaket! 1650kr
Pris för 4 pers. Inkl. boende och två valfria aktiviteter.

Välkommen till 
Äventyrsberget

www.isaberg.com

Nyhet!

Namnlöst-5   1 2016-03-31   14:13
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Innehåll
4 8  S I D O R  S M A R T  S H O P P I N G  O C H  L Ä S N I N G

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

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

07 NYHETER FRÅN ULLARED 
Håll koll på vad som är på gång.

10 ÄNTLIGEN TRÄDGÅRDSDAGS! 
Tips för att pyssla och plantera.

14 TID FÖR UTELEK – FYNDTIPS 
Vårnyheter på leksaksavdelningen.

17 SVÄNG LOSS PÅ DANSBANDSFEST! 
Första helgen i juli är det dags igen!

18 KLÄDD FÖR SOL OCH BAD! 
Sommarens strandplagg är här – gör 
dig redo för sköna, soliga dagar!

24 HEMKÄNSLA PÅ HOTELLET 
Kolla in den nya utbyggnaden!

27 ÄVENTYR PÅ HÖG HÖJD 
Pirr i magen för hela familjen.

28 ALLTID REDO ATT HJÄLPA DIG 
Läs om en alldeles vanlig, händelse-
rik dag på Kundtjänst.

34 MÖT EN AV UPPFINNARNA 
Maria Andersson prisades för sin idé i 
Ullared – Jakten på storsäljaren.

36 LEKLEDARE, ARKITEKT & FLORIST 
Tre av Gekås vardagshjältar.

38 GOTT PÅ GRILLEN 
Recept för grillmiddagen.

43 MÖT 5 BESÖKARE 
Vad har de fyndat?

45 KORSORD 
Hjärngympa med chans till vinst.

46 FRÅGA JAN 
Allt du vill veta om Gekås.

18

36

38

10

07

27

Buskul fyndtips för 
utelekar, sid 14–15

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

Namnlöst-3   1 2016-03-31   09:45

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

Äventyrspaket! 1650kr
Pris för 4 pers. Inkl. boende och två valfria aktiviteter.

Välkommen till 
Äventyrsberget

www.isaberg.com

Nyhet!

Namnlöst-5   1 2016-03-31   14:13

ULLA_2_2016_LI_KORRAD-ny.indd   5 2016-04-14   10:11



Sid 7 • Gekås • Ulla # 2 • 2016

895:-Progressiva från

Ord. pris 1.495:-  

1 PAR 

Progressiva Implex Advance 
AR+ (antireflex/smutsavvisande) 

inkl. valfri båge i butiken.

1 PAR 

Progressiva Implex Advance 
polariserande (solglas), 

AR+ (antireflex/smutsavvisande)
inkl. solbåge.

1 PAR 

Enkelslipade 
(läs, avstånd eller terminalglas).

4.995:–
Jubileumspris

5.595:–
Ordinarie pris 10.085:–

Byt solglasögonen mot ytterligare ett par progressiva

DUBBEL RABATT OM DU HAR EGET RECEPT!
Om du inte behöver en ny synundersökning så kom in till oss och få snabbare service och rabatt på nya glasögon.

VI GER DIG: 600 kr rabatt vid köp av progressiva glasögon (tidigare 300 kr)   •  200 kr rabatt vid köp av enkelslipade glasögon (tidigare 100 kr) 
Erbjudandet gäller hela 2016 och kan inte kombineras med andra rabatter eller erbjudanden. Rabatten för eget recept är avdragen i prisexemplet ovan.

VI FIRAR 10 ÅR I ULLARED

SVERIGES 
snabbaste optiker

Tillverkning i Sverige

10
VI FIRAR 10 ÅR I ULLAREDVI FIRAR 10 ÅR I ULLARED

Våra optiker i Ullared 
talar även tyska!

Wir haben deutsch-
sprachige Optiker!

Butiken finns utanför GeKås vid P-huset. 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 gäller hela 2016 och kan inte kombineras med andra rabetter eller erbjudanden. 
Fler erbjudanden på vår hemsida glasogonfabriken.se

3 PAR - MEST RABATT

1 PAR 

Progressiva Implex 
AR+ (antireflex/smutsavvisande) 

inkl. valfri båge i butiken.

1 PAR 

Progressiva Implex 
polariserande (solglas), 

AR+ (antireflex/smutsavvisande)
inkl. solbåge.

3.995:–
Jubileumspris

4.595:–
Ordinarie pris 7.590:–

2 PAR - SMART VAL

1 PAR 

Progressiva Implex Advance
AR+ (antireflex/smutsavvisande)

inkl. båge.

Jubileumspris

fr. 2.995:–
* Detta erbjudande kan 

inte kombineras med eget-
receptkampanjen (Dubbelt upp).

Ordinarie pris 3.695:–

1 PAR - BÄSTA VI HAR

1 PAR 

Enkelslipade 
AR (antireflex)

inkl. båge.

1 PAR 

Enkelslipade 
polariserande (solglas) 

AR+ (antireflex/smutsavvisande)
inkl. solbåge.

fr. 2.495:–
Jubileumspris

fr. 2.695:–
Ordinarie pris 3.390:–

2 PAR - ENKELSLIPAT

Vårt bästa glas med vår bästa antirefl ex/ smutsavvisande behandling. Enkelslipat 
solpaketSmart köp!

Shoppingkortet

1234 5678 9012 3456

Emilia Emilsson 09-10

Shoppingkortet.

1234 5678 9012 3456

Emilia Emilsson 09-10

0000

VALIDTHRU
MONTH / YEAR
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Vill du vara  med i ?Under sommaren kommer ännu en säsong av succéserien Ullared – säsong 8! – att spelas in på Gekås! Vill du vara med? Vi söker härliga människor till inspelningen av tv-serien. Anmäl dig själv eller någon du känner! Skicka din ansökan till ullared@kanal5.se.

Noterat
S M Å T T  O C H  G O T T  F R Å N  V A R U H U S E T S  V Ä R L D

Gekåsbyn ordnar varje år traditionellt 
midsommar firande – allt från att klä stången 

till Små grodorna! Alla är välkomna, både 
boende och icke-campare. Årets nyhet är att 

varuhuset håller öppet både midsommar-
afton och midsommardagen.

Fira midsommar med oss

En ledig kväll efter shop-
pingen? Om du valt rätt 
dag kan du och dina vän-
ner roa er med musik- och 
kunskapsquiz på Harrys i 
Ullared! 14 + 28 maj, samt 
onsdagar i juli, är spikade. 
Den 13 maj erbjuds även 
”Avecprovning med till-
behör”. Mer info på:  
www.harrys.se.

QUIZ PÅ HARRYS

Hasse och 
Lotta till 
Ullared!
Den 30 juli uppträder Hasse
AnderssonochLottaEngberg
i Ullared. Missa inte somma-
rens mysigaste spelning, köp 
biljetter redan nu! Info och 
biljetter: www.hasselotta.se.

107bussar!
Det var bussrekord på Gekås parkering lördagen den 
6februari.VilldutabussentillUllared?Härfinns

info om vilka som ordnar resor: www.gekas.se.
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1 PAR - BÄSTA VI HAR
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Enkelslipade 
AR (antireflex)

inkl. båge.

1 PAR 
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polariserande (solglas) 

AR+ (antireflex/smutsavvisande)
inkl. solbåge.

fr. 2.495:–
Jubileumspris
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2 PAR - ENKELSLIPAT

Vårt bästa glas med vår bästa antirefl ex/ smutsavvisande behandling. Enkelslipat 
solpaketSmart köp!

Rabatt  
för golfare
Alla som bor i Gekåsbyn och 
alla som har Shopping kortet får 
25 pro cents rabatt på greenfee 

hos Ullared 
Flädje Golfklubb. 
Ellerutnyttja
”Kom 4, betala 
för 3”-  erbjud-
andet. Läs mer på:  
www.fladjegk.se.
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GÖR EN UTFLYKT OCH UPPLEV 
SVENSK TEXTILTILLVERKNING

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

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

www.ekelunds.se

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

Välkommen 
Tag med annonsen så  

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

barnen

Destination Ullared Ekelund Sommar 2016.indd   1 2016-03-16   12:48:19

Utvalt

FJÄDERLÄTT INREDNINGSDETALJ

Äntligen är våra stora fjäderlampor 
 tillbaka i sortimentet igen. En inrednings-

detalj som verkligen ger en varm och mjuk 
känsla till rummet. Skynda att fynda!

MÄSTERKOCK

Tv-kockarna  
satte trenden och  

skinnförklädet är nu  
på mångas önskelista. 
Vår modell är tillver-

kad av äkta skinn och 
passar perfekt i både 
köket och vid grillen.

TESTA  
CONTOURING!

Ordet på allas läppar i 
sminkvärlden är con-
touring. En teknik där du 
jobbar med ljusa och mör-
ka toner för att skulptera 
ansiktsformen. 

P R O D U K T E R  S O M  V I  K Ä N N E R  L I T E  E X T R A  F Ö R  J U S T  N U

BLOMSTRANDE ENKELHET
Vackra blommor och grönskande växter varje 

dag, året om. Hur är det möjligt? Marknaden för 
 konst gjorda växter har verkligen utvecklats och idag 
ser de otroligt naturtrogna ut. Hitta dina favoriter 

på vår Till hemmet-avdelning. 

NATURGODIS  
I LÖSVIKT
Ettefterlängtatnytillskott
på Livsmedels avdelningen 
är naturgodis som du 
plockar själv. Förutom 
nötter i alla de former 
finnsävendragerade
bär och lyxig lakrits
i massor.

ÄNTLIGEN EKO
Senaste nytt från vårt eget  märke  Basic U är  toppar i eko logisk 

bomull.EnavvårensbästanyhetertyckervipåGekås!

Klädd som en

Vi har kitet 
för dig som 
vill prova! 

ULLA_2_2016_LI_KORRAD-ny.indd   8 2016-04-14   10:11
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VÄLKOMMEN 
SKÖNA MAJ

Maj månad är sannerligen en av årets vackraste. Våren tar 
för sig och vi kan njuta av blommor och buskar som slår 
ut i trädgården. Det är nu vi kan plantera, dekorera och 
förbereda för en härlig sommar utomhus. Ta en tur förbi 

vårt säsongstorg och låt dig inspireras.
FOTO KRISTIN LAGERQVIST  TEXT KATARINA LARSSON

TID FÖR TRÄDGÅRD
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VÄLKOMMEN 
SKÖNA MAJ
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SKAPA DIN EGEN 

KÖKSTRÄDGÅRD

Pallkragar är perfekt för dig som vill ha en snabb, 
enkel och lättskött odling på avgränsad yta. Att 
odla grönsaker är särskilt populärt och du kan 
odla i stort sett allt som inte tar för stor plats: 

rotfrukter, sallad, örter, jordgubbar och  
smultron är några exempel. 

   
Till pallkragen har vi praktiska avdelare i trä 
som separerar dina grödor och bågar som gör 
det  enkelt att skapa ett eget miniväxthus med 

fiberduk. Väven ger värme och skydd för vinden 
samtidigt som den håller djur och fåglar borta.

Bygg ditt eget växthus 
med pallkrage och fiberduk
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M O D E

TRÄDGÅRDS POESI MED ERNST

Självaste Ernst Kirchsteiger står för 
 designen av dessa poetiska plåtskyl-
tar som finns med flera olika texter.

Odlingsbänk på ben 
passar fint på balkongen 

eller uteplatsen

SMÅ GRODORNA …

Ingen trädgård är 
komplett utan minst 
en groda i grönskan. 
Denna duo väntar på 

säsongstorget!

TRÄDGÅRDSSURF

Klart trädgården ska ha sin 
egen lilla wifi-zon! Vår rostiga 
metallskylt är snygg och rolig 

på samma gång.

INRED UTE

En kopp kaffe i vårsolen medan du 
planerar hur du ska arran gera trädgården 
inför sommaren. Bättre än så blir det 
nästan inte. Krukor har vi i alla möjliga 
former, storlekar och stilar.

SÅ ETT FRÖ

Att välja fröer inför 
vårens odling är lite 
som att plocka lös-

godis. Men ett tips är 
att välja favoriter med 

omsorg och odla fler 
av varje sort. 

DEKORERA MERA

Skapa en personlig trädgård 
genom att bygga upp små stilleben 
på lite oväntade platser. Betong är 
ett populärt material som får fin 

patina med åren. 

Sid 12 • Gekås • Ulla # 2 • 2016
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ÖRTER TILL MAT OCH DRYCK

Örter är väldigt enkelt att odla samtidigt 
som det är otroligt trevligt att kunna skörda 

från sin egen trädgård till matlagningen. 
Det  praktiska såbordet fungerar både som 

arbetsbänk och odlingshylla.

VIKTIGASTE REDSKAPET

Man kan nästan säga att en bra sekatör är trädgårds-
mästarens bästa vän. Rena snitt är viktigt för att 

 undvika svamp- och bakterieangrepp på grenarna.

RÄTT REDSKAP

Passa på att 
in ven tera dina 

träd gårds   redskap 
och se om du 

behöver inför-
skaffa något nytt. 

På vår Hobby- och 
 fri tids avdelning  
finns det mesta  

du behöver.

FÄRGKLICKAR

Allt blir roligare med lite färg! 
Rosa redskap i slitstark plast 
från Fiskars sticker ut och är 
lätta att hitta i trädgårdslandet.

FLEXIBEL FORM

Låt växterna slingra sig i 
rund eller oval form med 
denna ställbara spaljé sig-
nerad Ernst Kirchsteiger. 

UPPDATERAD KLASSIKER

Den klassiska plastvatten-
kannan har fått en make-

over med fokus på färg. 
Mer rosa i trädgården!

STAPELBART

Odla på höjden med detta roliga 
torn av lerkrukor. Passar fint för 

både blommor och örter.
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ÄNTLIGEN UTELEK
Värmen och ljuset är här och vi kan fylla dagarna 

med roliga utomhusaktiviteter för barnen. 
FOTO TOM BENGTSSON  TEXT KATARINA LARSSON

GATUKONST

Låt barnen skapa 
konstverk med 

asfalten som duk. 

ANNA & ELSA

Sandset med  
figurerna från 
filmen Frost.

SANDLEK 

Favoriterna från 
filmen Bilar hänger 
med till sandlådan!

GALNA BLÄCKFISKEN

På med badkläderna och 
fäst bläckfisken i trädgårds-

slangen. Vattnet kommer 
spruta åt alla håll!  

KASTA MACKA!

Flytande vattendisk 
som passar perfekt för

att kasta macka.

LILLA POLISEN

Stopp i lagens namn! Den 
 polis dekorerade gåbilen 

komm er  garanterat bidra 
till fartfyllda lekar.

EGET HUS

Ett hemtrevligt, rosa hus eller ett 
 mysigt tipitält – lektälten lockar 

 verkligen fram fantasin hos barnen.
Sandlekar i alla 

 former hittar du på 
vår leksaksavdelning 

BUSKUL SHOPPINGTIPS
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HAJJAKTEN

En av deltagarna utses till haj 
och resten är småfiskar.  Placera 

ut mattor där småfiskarna är 
skyddade. Hajen ska fånga 

småfiskarna genom att träffa dem 
med en mjuk boll. Den som blir 

träffad utanför en matta blir också 
haj. Hajen kan ropa ”Storm!” och 
alla fiskar måste lämna mattorna. 

Sista småfisken kvar vinner.

HITTA REFLEXERNA

Göm ett antal reflexer, dela ut 
ficklampor och låt deltagarna leta 
efter reflexerna. Den som hittar 

flest har vunnit.

VATTENLIMBO

Lekledaren håller en vattenslang 
med strålen riktad horisontellt. 

Sätt på musik och låt deltagarna 
gå under strålen utan att nudda 
den, genom att luta sig bakåt. 

Öka  svårighetsgranden efter hand 
genom att sänka strålen. Den som 
nuddar är ute, och sist kvar vinner.

Källa: www.kalasguiden.se

VAD SKA VI LEKA? 
– tre roliga tips

MJUKA SKOTT

Populära Nerf är leksaksvapen som 
laddas med skumgummiskott. 

FAR OCH FLYG

Skjut iväg din insekt och 
se hur långt den flyger. 
Flera olika sorter finns 

i varuhuset.

HÖGTFLYGANDE

Dra i snöret och se 
 propellern flyga all 

världens väg. En riktig 
leksaksklassiker!

KUL PÅ STRANDEN

Variera vattenleken i oändlighet med 
bollen som kan studsa på vatten.

UTFORSKA DJURLIVET

Upptäck smådjurens värld med 
redskap från Alga Science.

FLYGA DRAKE

På blåsiga dagar är drakar  roliga 
leksaker för både stora och små.

BOBBY CAR

Den klassiska lek-
bilen finns nu i många 
upphottade modeller. 

Eller vad sägs om denna 
svarta fara med två  

olika dekalset att  
välja mellan.

KUL MED KÄRCHER

Låt barnen hjälpa till att tvätta bilen, 
cykeln eller altanen. Med en alldeles egen 
högtryckstvätt blir jobbet ännu roligare.

VATTENKRIG

Ladda för en blöt 
fajt med setet med 

vattenballonger och 
pumpspruta.

Kom ihåg – 
Fånga, titta, lär 

och släpp ut !

BUBBLIGT

Upp med händer-
na! Denna snälla 

pistol skjuter 
bara bubblor.
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Läckert till våren

och många fler

NANOK SMUTTIE
Superlätta och  
sköna fritidsskor.
Strl. 36 - 41

HELLY HANSEN ALBY
Läcker seglarjacka till 
herr och dam.
Strl. S-XXL

Hitta till oss:

till osportsliga priser!

NYHET!

SHOP ONLINE
och få 180 dagars full returrätt

Byt både i butik och online 
www.ny-form.com

osportsliga priser

nyform Ullared
Danska Vägen 8, 311 60 Ullared

(Mittemot Gekås utgång)
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SPARA UPP TILL

50%

249,95
Ord. 499,95

STORT URVAL AV
  LÖP & FITNESS

Nyhet!

”Must have”
1799,95

Ord. 3199,95

249,95

2 for 249,95 2 for 249,95

249,95
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M O D E

DANSVÄNLIG KLÄDSEL

Bra kläder och framför allt 
skor är en förutsättning 

för att orka dansa kvällen 
lång. Tänk på att komfort 

och stil inte behöver 
utesluta varandra. Det 
finns massor av snygga 

skor som både är bekväma  
och passar för festligheter. 

BILJETTER

Köp dina biljetter idag för en garanterad plats på  
sommarens stora fest! Biljetterna köps på www.biljettforum.se.  

Pris 225–465 kr exklusive ev leveransavgift.

RREDAN FÖRSTA ÅRET, 2014, såldes biljetterna snabbt slut till 
dansbandsfestivalenEnkvällijuni–ochdenblevensuper
succé!Den1–2juliärdetdagsigen.Härfårdumötanågra
av Nordens största orkestrar, som Lasse Stefanz, Arvingarna, 
Barbados och Larz Kristerz.
–Tidigareårharvihaftomkring4000besökare.Iårärmå-

let 5 000 och det ser mycket lovande ut, säger Peter Strandberg, 
ansvarig arrangör på Demo Festival som ligger bakom denna 
satsning. 

För varje år som gått har festivalen uppdaterats och förbättrats. 
–Förraåretbyggdeviomentrén,restaurangdelenochlanytt

golv. Resultatet blev otroligt uppskattat av besökarna, berättar 
Peter. 

Årets nyheter är att festivalen har utökats och nu erbjuder 
tre band per kväll, dessutom har öppettiden förlängts fram till 
02.00. Helgen blir komplett med shopping om dagarna och 
dans och festligheter kvällstid. 
–PlatsenprecisintillGekåsäroptimal.Nordensstörsta

dansbandkombineratmedEuropasbästashopping–detblir
en fullständig knockout, säger Peter. Vi ses på dansgolvet första 
helgen i juli i Ullared! 

P Å  G Å N G

TEXT  CECILIA NORDQVIST 

Sväng loss 
i sommar

För tredje året i rad arrangeras 
dansbandsfestivalen En kväll i juni.  

På Hedevi idrottsplats, bara ett stenkast 
från varuhuset Gekås, bjuder ett tusen-
kvadratmeter stort festivaltält upp till 
dans efter shoppingdagens slut. Upplev 

svängig musik, gemenskap, öl- och 
restaurangtält.

Läckert till våren
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Strl. 36 - 41
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till osportsliga priser!
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och få 180 dagars full returrätt
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STORT URVAL AV
  LÖP & FITNESS

Nyhet!
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1799,95

Ord. 3199,95

249,95

2 for 249,95 2 for 249,95

249,95

”NORDENS 
STÖRSTA 

DANSBAND PLUS 
EUROPAS BÄSTA 

SHOPPING – 
DET BLIR 

KNOCKOUT!” 

ARVINGARNA

LASSE STEFANZ

Psst, har du inte 
förberett en outfit 
innan avresa? Du 
hinner shoppa din 
festival klädsel i 

varuhuset!

GRO ANITA JOHANSEN, 
CONTRAZT
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M O D E

Visst är längtan efter sol och bad lite extra stark så här på 
våren? Vi samlade ihop ett urval av våra bästa nyheter 

bland bad- och strandplagg och skickade dem hela vägen 
till Isla Mujeres i Mexiko för fotografering. Tänk att snart 

kan vi känna sanden mellan tårna även här hemma. 
FOTO MARIE HIDVI  TEXT KATARINA LARSSON

SNART, SNART, SNART …

Sid 19 • Gekås • Ulla # 2 • 2016Sid 18 • Gekås • Ulla # 2 • 2016

SOL & BAD
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M O D E

KLÄDD FÖR STRANDLIV

Det är inte speciellt svårt att 
lyckas med strandoutfiten. 

Med en bikini, ett par slitna 
jeansshorts och en enkel 

strandklänning kommer du 
långt. Virkade spetsar är en 

av årets stora trender och 
snyggt på både badkläder, 

klänningar och toppar.

Satsa på en block-
mönstrad bikini i blå 

och turkos toner

Sid 19 • Gekås • Ulla # 2 • 2016Sid 18 • Gekås • Ulla # 2 • 2016

SOL & BAD
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M O D E

KOMPLETTERA OUTFITEN

För en lite mer klädd look på stranden är ett par 
shorts ett bra plagg att komplettera med. Perfekt 
när man vill ha något snabbt och enkelt att dra 
på sig. Till bandeaubikinin finns shorts i samma 
färgsprakande mönster att köpa till.

Solglasögon i olika 
 modeller hittar du på 
 Kosmetikavdelningen

Sid 21 • Gekås • Ulla # 2 • 2016
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M O D E

AVSLAPPNAT UPPKLÄDD

Efter en lång dag på stranden 
är det härligt att klä upp sig 
lite extra till kvällen. Denna 
rosa klänning med vackert 
mönster är en riktig dröm 
i bandeaumodell och maxi-
längd. Kraftiga smycken i 
silverton passar fint till.

Solhatten är den 
givna accessoaren 

för säsongen

Sid 21 • Gekås • Ulla # 2 • 2016
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M O D E

Sid 22 • Gekås • Ulla # 2 • 2016

MIXA OCH MATCHA

När det kommer till strandgarderoben 
vågar vi ofta ta ut svängarna lite extra 
när det kommer till färger och mönster. 
Hos oss säljs de flesta över- och under-
delar separat och det är gyllene läge att 
mixa och matcha precis som du vill.

Strandväska i 
grafiskt svartvitt 

mönster är ett 
riktigt trendtips 
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M O D E

Sid 22 • Gekås • Ulla # 2 • 2016

SATSA PÅ SHORTS

I år ska shortsen vara i 
längre modell och gärna ha 
lite höjd på midjan. Denna 
variant prickar dessutom 
in ytterligare en trend tack 
vare mönstret. Blått och vitt 
är årets färgkombination!

Mot stranden med 
panamahatten 
käckt på svaj !
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NY HEMKÄNSLA  
PÅ HOTELLET

 TEXT PERNILLA FREDHOLM FOTO CARINA GR AN

Som ett gigantiskt vardagsrum. Så kan man 
sammanfatta Hotellets nya tillbyggnad, som blev 
klarvidårsskiftet.Inredningenärflexibel,meden
varm, välkomnande och naturinspirerad känsla. 

UPPLEV ULLARED
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NYCKELORD: HEMTREVNAD

Inredaren Fredrik Wendt berättar att han 
inspirerats av en typisk svensk stuga.

F
FRUKOSTMATSALEN I HOTELLET i Ullared hade sedan ganska 
länge vuxit ur sin kostym. Dessutom saknades ytor för umgänge 
ochavkoppling,bådeförhotellochkonferensgästerna.Ettslags
välkomnande stort vardagsrum var vad som behövdes, konstate-
rar Sara Ståhle, vd för Gekåsbyn.
–Lösningenblevattglasainheladenutegårdsomramasin

av den U-formade hotellbyggnaden, och det har verkligen blivit 
fantastiskt bra! 
Ilokalenfinnsnuplatsförfrukost,fikaochenklarematser-

vering, vare sig man är konferensdeltagare eller hotellgäst. På 
kvällen öppnar baren för ett glas öl eller vin. På pelare ovanför 
svävar en trädkojeliknande låda, som inrymmer konferenssalen 
med plats för 130 personer. 
–Tankenärattdenävenskakunnaanvändassomfestlokal

för den som vill det. Den funkar också utmärkt för mingel, 
föreläsningar och konferenser, säger Sara Ståhle.

Ledorden i utformningen av den nya byggnaden är trivsel och 
flexibilitet.Ingeninredningärfast,utombaren.Alltannatgåratt
flyttarunt,föroptimalanvändning.
–Tillochmedsoffornaharhjul,allinredningskasnabbt

kunnaflyttasruntavenperson,beroendepåvilkabehovsom
finns,sägerFredrikWendtpåWendtSweden,somstårför
utformning och inredning av den nya lokalen. 

FREDRIK WENDT har tidigare även inrett hotellrummen och var 
väl förtrogen med det intryck som Gekås vill förmedla till sina 
gäster: en känsla av hemtrevnad och värme. Som en typisk 
svensk stuga, med sina trasmattor och avslappnade känsla. 
Ingen superdesignad lyx alltså, utan gediget och välkomnande, 
med koppling till den halländska naturen runtomkring. Detta 
samtidigt som arkitekturen i sig är ganska stram, vilket är en 
utmaning som heter duga. 

När Fredrik funderade över utformningen, såg han en 
liten bakgård framför sig, med en trädkoja. Byggnadsmässigt 
skulle alltsammans vara inglasat, för att ge en luftig känsla av 
utomhus. Trådstolarna ska kännas som trädgårdsmöbler och de 
grönasoffornalitesombersåer.Bardiskenärgjordavsten.Buf-
féerochkaffeskåpbeståravettgrovtträfanerlaminatsomserut
som brädor. Hyllorna är äppel lådor som är förstärkta med vin-
hållare.Eldstadendrivsmedvattenångaiställetföreld,men» 

Fakta 
KONFERENSRUM för 
2–130 personer.
PRISEXEMPEL: 325 kr/
person för dagskonferens, 
1 245 kr/person för  
tvådagars konferens.
HOTELLRUM 990 kr för 
dubbelrum, 1 490 kr för 
fyrbäddsrum.
FRUKOST 60 kr.
 
TÄNK PÅ att boka i god tid 
om du vill komma en helg 

eller under sommaren!
HÅLL UTKIK efter våra 
paket, som exempelvis 
Söndagspaket (hotell + 
tvårättersmiddag på Harrys) 
690 kr/person.
 
MER INFORMATION och 
bokning:  www.gekas.se/bo 
eller 0346-375 01. 
 Bokningen är öppen  
vardagar kl 9–18.

SOM UTE 
Det inglasade 

rummet ger 
en utomhus-

känsla.

Välj från en  
fräsch och diger 

 frukostbuffé för 60 kr.
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med den travade veden under blir intrycket rustikt och levande.
–Alltsammansskageintrycketavettverkligtuterumdär

sinnesintrycken är lugna, berättar han.
Vissa detaljer ligger det väldigt mycket arbete bakom. Som de 

sexmetallpelarnasomserutsombjörkstammar.Enfotografhar
letat upp olika björkstammar i naturen som sedan fotograferats 
och förts över till folie som man sedan klätt in pelarna i. 
–Detärsvårareänmantroratthittaraka,finabjörkstam-

mar som dessutom ska vara olika, i naturen, säger Fredrik.

LJUDMILJÖN HAR manocksålagtnermycketarbetepå.Ettstort
utrymme med många människor ger ofta en obehaglig ljudnivå. 
Här har man löst det med olika ljudabsorbenter. I den svävande 
konferenssalenfinnsdessadelsitaket,delspåväggarnaiform
av textiltapeter. Textilmattan på golvet ser ut som ett trägolv, är 
ytterst tålig och dämpar även den onödiga ljud.

Sara Ståhle är otroligt nöjd med slutresultatet, och hon kan 
konstatera att responsen från gästerna är väldigt positiv.
–Nuharvifåttettväldigttrivsamtutrymmeförvåragäster,

som vi dessutom själva kan använda för roliga arrangemang 
som schlageraftnar, trubadurkvällar och annat trevligt. Det är 
verkligen ett rum med möjligheter! •

BESÖK TUSENFRYD 
- NORGES STÖRSTA NÖJESPARK!

tusenfryd.no

Erbjudande för dig som är svensk Ullared kund. 

NOK 149/person  
på förköp av biljetter för entré och åkattraktioner *) (ord. pris 399 NOK).  
Biljetterna köper du på: www.tusenfryd.no Koden du skall använda är:  ULLA16TF
 

Alle priser är i NOK. Följande villkor gäller: Priset eller erbjudandet gäller per person och för max 5 personer per  
Ullaredannons. Gästerna måste visa upp Ullaannonsen eller svensk legitimation annars är inte biljetten giltig.  Priserna 
gäller på ordinarie öppningsdagar under säsongen 2016. För mer info ser vår websida www.tusenfryd.no.   
*) SkyCoaster kostar extra.

Välkommen till TusenFryd, Norges 
största klassiska nöjespark!
Vi ligger 20 minutter söder om Oslo. Avstånd från 
Göteborg är 272 km och från Karlstad är det 198 
km. TusenFryd är känd för sina stora berg-och 
dalbanor och fina barnområden med attraktioner 
för hela familjen.  
 Nyhet i 2016 är « Ragnarok» en familijevänlig resa 
genom spännande farvatten.  

Ragnarok öppnar sommaren 2016!

Nyhet!
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U P P L E V  U L L A R E D

FINA DETALJER

Äppellådor som 
hyllar blir en  

personlig detalj.
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HÄNG MED PÅ ÄVENTYR!
Krydda shoppingdagen med ett besök i äventyrsparken Upzone! 
Här finns utmaningar som passar både familjens våghals och 

den mest höjdrädda … Pirr i magen garanteras!
TEXT  CECILIA NORDQVIST

SSEDAN I HÖSTAS kan Ullared erbjuda sina besökare ett riktigt 
hisnande äventyr: då öppnade höghöjdsbanan Upzone mitt i 
Gekåsbyn.Enhöghöjdsbanaärsomenhinderbanafastden
sitter uppe i träden och består av linbanor, nät, tunnlar, klätter-
väggar och lianer.

Upzone är en perfekt familjeaktivitet där alla själva kan välja 
huravanceradklättringmanvillprovapå.Härfinnsfyraolika
banor, placerade på olika höjder och med olika svårighetsgra-
der–detfinnsnivåersompassarförvåghalsenlikavälsomden
mest höjdrädda.

Inga förkunskaper krävs. Det ni behöver förbereda är att se 
till att ha oömma kläder och skor som sitter bra på foten. Hjäl-
mar, selar och vantar provas ut på plats och sedan hjälper en 
instruktörtill–manbörjarmedatttränapåenintroduktions-
bana innan det är dags att ge sig upp på högre höjder.

I skydd av trädkronorna intill skidbacken väntar sedan 
någonting utöver det vanliga. Det gäller att utmana sig själv att 
våga klättra upp i dinglande repstegar och ta sig fram mellan 
stammarna på svajande hängbroar! 

Den modigaste kan ta sig upp på en plattform hela 18 meter 
upp, för att sedan kasta sig ut … Där är det fritt fall den första 
biteninnanselenochlinanfångarupp–garanteratenadrena-
linkick och rejält med pirr i magen!

UPZONE HAR ÖPPET alla  
dagar mellan mars och november. 

ÅLDERSGRÄNS: 8 år. Barn mellan 8 och 10 år behöver 
minst en med klättrande myndig vuxen under besöket.

BESÖK WWW.UPZONE.SE för bokning och mer info.

Allmän info

Vågar du? Utmana 
dig själv i sommar!

TRYGGT &  
SÄKERT

På Upzone står 
trygghet högt i 
fokus. Ni tar er 
säkert igenom 
banorna under 

guidernas vakande 
ögon och tydliga 

instruktioner. Om 
du som förälder 

inte har möjlighet 
att själv klättra 

med barnen kan du 
boka en utbildad 

instruktör. De 
hjälper barnen och 
klättrar med dem 
under ert besök. 

A K T I V I T E T

BESÖK TUSENFRYD 
- NORGES STÖRSTA NÖJESPARK!

tusenfryd.no

Erbjudande för dig som är svensk Ullared kund. 

NOK 149/person  
på förköp av biljetter för entré och åkattraktioner *) (ord. pris 399 NOK).  
Biljetterna köper du på: www.tusenfryd.no Koden du skall använda är:  ULLA16TF
 

Alle priser är i NOK. Följande villkor gäller: Priset eller erbjudandet gäller per person och för max 5 personer per  
Ullaredannons. Gästerna måste visa upp Ullaannonsen eller svensk legitimation annars är inte biljetten giltig.  Priserna 
gäller på ordinarie öppningsdagar under säsongen 2016. För mer info ser vår websida www.tusenfryd.no.   
*) SkyCoaster kostar extra.

Välkommen till TusenFryd, Norges 
största klassiska nöjespark!
Vi ligger 20 minutter söder om Oslo. Avstånd från 
Göteborg är 272 km och från Karlstad är det 198 
km. TusenFryd är känd för sina stora berg-och 
dalbanor och fina barnområden med attraktioner 
för hela familjen.  
 Nyhet i 2016 är « Ragnarok» en familijevänlig resa 
genom spännande farvatten.  

Ragnarok öppnar sommaren 2016!

Nyhet!
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LINDA JOHANSSON HAR LYCKATS 
ÅTERFÖRENA GERTI ODENMARK MED 

BORTTAPPADE VÄNINNAN – LYCKA!
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Lindaochhenneskollegorfinns
på plats för att lösa problem, svara 
på frågor, återförena borttappade 

väninnor … Följ med under en helt 
vanlig, händelsrik dag på Kundtjänst!

TEXT MATTIAS DAHLSTRÖM  FOTO PETER CEDERLING

R E P O R T A G E

  -KAN VI   
HJÄLPA DIG?

En dag på Kundtjänst:
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J– JAG VILL KYSSA er allihopa!  
Det är inte ett utrop man hör varje dag, varken vid kund-

tjänstdiskenpåGekåsellernågonannanstans.Enkärleks
betygelse man sällan stöter på, allra minst mellan människor 
som i grund och botten är främlingar för varandra. Men nu står 
verkligen Gerti Odenmark från Malmö nedanför den kornblå 
skylten som meddelar att det är hit varuhusets kunder ska gå om 
de behöver hjälp, och ropar ut just det där orden. Med arm-
bågarna på disken, händerna kupade runt Linda Johanssons 
ansikte och ögon som inte har långt till glädjetårarna. 

Den äldre skånska damen har till slut återförenats med 
väninnan Rose-Marie, som dessutom har haft Gertis hand-
väska, jacka och det mesta annat väsentligt i sin kundvagn. 
Rose- Marie har med växande oro förgäves bett Linda skicka ut 
efterlysningar i Gekås högtalarsystem och först nu, vid tredje 
försöket, har det lyckats. 

När Gerti och Rose-Marie, med ett fast grepp om varandra, 
ger sig tillbaka ut i butiken för att shoppa mer står jag, Linda, 
arbetsledaren Sandra Bolander och fotografen Peter kvar bak-
om disken. 
–Sådanahärdagar,närmankanhjälpatillpådethärsättet,

är jobbet väldigt roligt, säger Linda.

GEKÅS KUNDTJÄNST snittar ungefär 200 ärenden per dag, även 
omdeärfärredenhärgråadagenifebruari–räkneverket
ovanför kundtjänstdisken har en bit efter lunch inte riktigt tagit 
sig upp till 40-strecket. Kundtjänsten är heller inte den enda 
delen av Gekås omfattande kundservice, vilket blir tydligt när 
SandraBolandermedenvirvlandefartvisarossrunt–nedför
en trappa, ut i butiken, in genom en dörr, uppför en annan 
trappa,genomenkorridor,inpåettlagerochsåvidare–tillde
olika delarna. Rundturen tar oss från kundtjänst, reklamationer 
och varubyte till reception och kassavärdarna. 

Det är hit, till kundservicens olika delar, kunderna vänder sig 

”VAR ÄR MIN MAMMA OCH PAPPA?”
Ett av de känsligaste ärenden som kundtjänsten hanterar är 
barn som kommit bort. 

– När det är trångt i varuhuset och barnen bara ser ben 
runtomkring sig så kan de bli nervösa och rädda om föräldrarna 
inte hittas, säger Sandra Bolander.

Skulle de komma bort är det vid kundtjänstdisken barnen 
hamnar, medan kundtjänstpersonal och vakter försöker hitta 
föräldrarna.  

– Det allra viktigaste när man träffar barn som kommit bort 
är att man är lugn själv. Man frågar vad de heter, varifrån de 
kommer och vad föräldrarna heter. Sedan kan man ju som ett 
litet knep försöka distrahera dem lite, med ett gosedjur eller en 
bok. Ibland kan vi lyfta upp dem på disken så de kan sitta där 
och titta på butiken eller, beroende på hur gamla de är, kanske 
till och med hjälpa till. Det gäller att få dem att inte fundera på 
att de är ensamma för tillfället.

Linda Johansson i Kundtjänst träffar ofta bortsprungna barn 
och har lärt sig att läsa de olika situationer som kan uppstå: 

– Det är väldigt olika med barn, vissa är väldigt upprörda, 
andra väldigt lugna, det är olika från fall till fall. Sedan finns 
det barn som kommer bort flera gånger och råkar veta att vi har 
lite leksaker och böcker här i Kundtjänst.

BELÖNINGEN ÄR EN NÖJD KUND, 
TYCKER SANDRA BOLANDER.
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när något inte är som det ska. Med närmare 70 utgångskassor 
och nästan fem miljoner besökare per år blir det trots allt fel 
ibland. 
–Jagmöterjuoftakundennärviharmissatattlevereralite,

säger Sandra. Det är jag som får se till att vända det där och 
göra kunden nöjd ändå till slut. Allt från att coacha medarbe-
taretillatttabeslutkringgoodwill.Detgällerattvaraflexibel
och lyssna till kunden, även om vi har tagit principbeslut som 
går emot vad han eller hon vill.  

SANDRA BOLANDER började på lagret på Damavdelningen för 
drygt tio år sedan, då på helger, men blev snart handplockad till 
kundserviceavdelningen.  
–Jaghoppasattdetvarminförmågaattsekundensomgjor-

deattjagflyttadeshit.Jaghadeintesåmångakundmötennär
jag jobbade på lagret, det var något helt annat, men när jag kom 
tillKundservicefickjagläramigattmötakunden.Detärmin
styrka–attkunnahjälpa.

Det låter prestigelöst. Det är det också. 
–Allthandlaromattlösaproblemenistunden.Manmåste

vara ödmjuk, sätta kunden först och vara omtänksam. Flexibili-
tet är väldigt avgörande också.  

Skulle någon bli irriterad, och det är inte särskilt ofta enligt 
Sandra, gäller det att inte ta åt sig. 
–Detkanfinnasbakomliggandeorsakersomgörattkunden

inteärnöjdochideallraflestafallärdetinteensjälvsom
kunden är arg på. Det är ofta något helt annat än det som rör 
sig innanför våra väggar. Men när de sedan kommer hit och vi 
direkt säger ”det är inga problem” så rinner ilskan av dem.   

Idag har Sandra en arbetsledarroll som ska säkerställa frik-
tionsfri drift för alla på kundserviceavdelningen, hålla koll på 
var hjälp behövs och själv hoppa in. Bara under den halva dag 
som Ulla är på plats hinner vi se henne i tre, fyra olika roller. 
Ensituationsomgörattarbetsuppgifternaständigtvarierar.
–Ingendagärdenandralikutankanslutaprecishursom

helst. Man kan hoppa in i en kassa och avlasta där, svara på 

”MAN MÅSTE VARA ÖDMJUK, SÄTTA 
KUNDEN FÖRST OCH VARA OMTÄNKSAM.”

R E P O R T A G E

JENNIFER CARLSSON SER TILL ATT DET FINNS 
TILLRÄCKLIGT MYCKET PERSONAL PÅ PLATS.

BYTEN OCH  REKLAMATIONER ÄR OCKSÅ EN DEL AV KUNDSERVICE.

ANTAL UTGÅNGSKASSOR: 69
TOTAL OMSÄTTNING: 

5 miljarder kronor
ANTAL BESÖKARE PER ÅR: 

4,8 miljoner 
GENOMSNITTLIG SPENDERAD 

SUMMA PER KUND: 

3 300 kronor
ANTAL KUNDVAGNAR: cirka 
7 000 (alla är numrerade)

Ullared i siffror
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mejl och telefon i receptionen, stå för kundmöten eller sköta det 
administrativa. Det är verkligen en ständig förändring.   

FÖR ATT ALLT ska hänga ihop på en arbetsplats av Gekås storlek 
krävs givetvis minutiös planering. Jennifer Carlsson är den som 
lägger det omfattande schemat, ”i ett gigantiskt exceldoku-
ment”,ochhållerkontaktmeddeferieanställda.Enmånadsom
februari–ellervabruarisomdenjukallaspågrundavattdetär
åretssjukdomstätaste–sätterplaneringenpåprov.
–Vikanjuintetahöjdförsjukfrånvaro,utanviläggerdet

vi lägger och resten får vi lösa på plats, berättar hon i rummet 
på Gekås andra våning hon delar med Sandra och ytterligare 
två kollegor. I väldigt hög utsträckning kan vi ta hjälp av övriga 
avdelningar om det skulle bli många sjukskrivningar samma 
dag.Vivetattdetfinnsnågotsomhetervabruari,mendenbara
passerar, vi löser det.

Det omfattande pusslandet med schemat utgår från erfaren-
hetochstatistik.Fjolåretblirgrundenfördetinnevarande–och
Jenniferbörjaralltiddärpussletharflestbitarochmåsteläggas
snabbast och mest exakt.   
–Jagbörjaralltidmedkassan,därmåstemanvetavadvi

behöver. Det grundar sig mycket på statistik från förra årets 
siffror:prognoskringförsäljningochhurmångakassorviskulle
behöva för att klara prognosen. Behöver vi 33 kassor räcker det 
inte med 33 personer, det behövs ju rastavlösning, så jag har 
tagit fram en planering kring det.  

Nere vid varuinlämningen, strax utanför ingången, vid sidan 
av kassorna, kan kunder lämna in tidigare produkter som det 
visat sig vara något fel på och så testas de av personalen medan 
kunderna går in för att handla. När vi är på besök pillas det och 
meckas mest med elektronik av olika slag. Ytterligare ett exem-
pel på hur kunden i möjligaste mån ska ges chansen att få rätt. 

”MED ETT LEENDE OCH VÄNLIGHET 
BRUKAR DET MESTA LÖSA SIG. ELLER 
SÅ KAN MAN BJUDA PÅ EN CHOKLAD-
KARTONG!”

Precis samma princip som gäller på reklamationsavdelningen 
bara några meter bort eller i den lugna svala receptionen i en 
annan del av byggnaden där samtal och mejl besvaras. 
–Kundenskakunnafåsvarsåfortsommöjligt,förklarar

Sandra. I dagsläget arbetar vi så att alla fyra personer som tar 
emot samtal ska kunna hjälpa dig med det mesta utan att behö-
va slussa dig vidare.  

Det är kanske också i den här delen av butiken, i och runt 
kassorna, som kundservicearbetet ställs allra mest på sin spets. 
KerstinKarlssonharansvaretförattkassaarbetetskaflyta

så smärtfritt som möjligt. Det här är den smalaste delen av 
butikens blodomlopp. Här ska det helst inte bli stopp. Kundvär-
darna har som uppgift att underlätta för kunderna, som kanske 
är trötta efter en hel dags shopping, bland annat genom att visa 
vägen till den kortaste kön.

Kerstin har arbetat fram sin egen strategi för att göra kunder-
na nöjda och glada. 
–Medettleendeochvänlighetbrukardetmestalösasig.Eller

så kan man bjuda på en chokladkartong, skrattar hon. Man får 
tänka på hur man själv vill bli bemött.   

Och skulle inte det räcka har Kerstin en lösning som funkar i 
deallraflestalägen.
–Litesuntförnuftbrukarlösadetmesta.•

TILL VÄNSTER:
BEHÖVER DU HJÄLP MED 
NÅGOT? LETA EFTER DEN  
HÄR SKYLTEN!

NEDAN: KERSTIN KARLSSON SER 
TILL ATT KASSAARBETET FLYTER 
SMÄRTFRITT.

– BODY –

för mjuk och vacker hud.
Den nya Respons Body serien 

med jungfruolivolja, argan- och kameliaolja eller honung
återfuktar din hud och gör den mjuk och vacker. 

Loving care from nature
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M O D E

SSÄSONG TVÅ av Ullared – Jakten på storsäljaren är igång. Här får 
Sverigesallauppfinnareochinnovatörertävlaomchansenatt
sälja sin produkt i Skandinaviens största varuhus. Varje vecka 
utses en ny vinnare. 
StortgrattissägervitilluppfinnarenavdengenialaAnti-

monstersprayen–MariaAndersson,48år,frånKungsäter.

Du blev veckans vinnare i  Ullared – Jakten på 
 stor säljaren! Hur känns det? 
–Detkännsjätteroligt!Jaghadealdrigkommithitomdet

inte hade varit för mitt barnbarn Junia. Vi har gjort det här 
tillsammans. Vi är vinnare båda två.  

Hur kom du på idén till Antimonster spray? 
–DetbörjademedattJuniavarmörk-

rädd och hade sömnsvårigheter. Jag är en 
lösningsfokuserad person och jag ville hjälpa 

henne att kän-
na sig trygg. 

När barn 
är mörk-
rädda 
hjälper 
det inte 

att säga att 
monster och 
spöken inte 

finns.Detärviktigtatttabarnensrädslapåallvarochattmöta
demdärdebefinnersig.

Din spray består av avjoniserat vatten och lavendeldoft, 
och ska hjälpa barn att bli av med monster under sängen 
… Hur fungerar Antimonster sprayen? 
–Somförälderellernäraanhörigförklararduförbarnetatt

Antimonstersprayen fungerar mot monster och spöken. Sedan 
sprayar man på täcket och vid dörren till barnets rum. Sprayen 
tar bort alla monster och hjälper barnet att sova gott om natten. 
Jagbrukarjämföralösningenmedattmanblåserpåfingretså
försvinner det onda när barnet slagit sig. 

Varför tror du att Antimonster sprayen blev veckans 
vinnare?
–Detfinnsmångamörkräddabarnochföräldrarsomkänner

sig maktlösa där ute. Problemet är väl igenkänt och många kan 
relatera till det. Andra som provat sprayen har även de sagt att 
den funkar. Min önskan är att sprayen ska kunna underlätta för 
flerbarnochföräldrarvidsänggåendet.

Hur var det att medverka i Ullared – Jakten  
på  storsäljaren? 
–Litepirrigtochnervöst,mensamtidigtjättekulochfasci-

nerande. Oavsett om vi vunnit eller inte har hela resan varit 
fantastisk. Jag säger som Junia sa innan vinnaren korades:   
”Vi är redan vinnare eftersom att jag inte är rädd längre.”

Känner du några mörkrädda barn? Nu finns hjälp att få!
Vi gratulerar Maria Andersson, vars uppfinning Antimonsterspray blev 

en veckovinnare i nya säsongen av Ullared – Jakten på storsäljaren.
TEXT  CECILIA NORDQVIST

Garanterat monsterfritt! 

G E K Å S  P Å  T V

T I L L  W E B B S H O P P E N : 
W I L D M A R K U L L A R E D . S E

Medlem av:

JAKT  |  VAPEN  |  FISKE  |  FRITID  |  OUTDOOR  |  AIRSOFT

16 995:-
irMCW

irMCW

irMCW

Ord.pris: 1 295:-

995:-

NY-
HET

Namnlöst-2   1 2016-04-05   10:30

BORIS LENNERHOV 
GRATTAR MARIA 
 ANDERSSON (T H) 
OCH HENNES 
BARNBARN JUNIA.

Missa inte! 
TIsdagar 20.00

Kanal 5
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Störst utbud på 
trädgårdsmöbler  

i Halland!

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

Vi har fullt sortiment avWeber   tillbehör och grillar.

Besök vår shop-i-shopen

O
nkel

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

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

Finns på välsorterade
campingplatser
med start 2016.

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

Tillverkat inom EU

T I L L  W E B B S H O P P E N : 
W I L D M A R K U L L A R E D . S E

Medlem av:

JAKT  |  VAPEN  |  FISKE  |  FRITID  |  OUTDOOR  |  AIRSOFT

16 995:-
irMCW

irMCW

irMCW

Ord.pris: 1 295:-

995:-

NY-
HET

Namnlöst-2   1 2016-04-05   10:30
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M O D E

LEKLEDAREN, ARKITEKTEN 
& FLORISTEN

 TEXT HELENA SKOOG FOTO PETER WESTRUP

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

Carina,JanochMarijobbarallapåGekås–hållutkik
bland barn, sneda väggar och blommor!

3 POPULÄRA AKTIVITETER PÅ LEKLANDET:

Bollhavet.
Linbanan.

Rutschkanorna.

Carina ”Smulan” Karlsson, 56 år, jobbar på Lek
land et och håller även koll på Torget och Massagen. 
Hon började på Gekås 2015.

VÅRA 
HJÄLTAR PÅ 

GEKÅS

PÅ LEKLANDET är det fullt ös 
varje dag. Barn mellan noll 
och tio år leker, några föräld-
rarfikarvidbordenutanför
och en pappa byter blöja i 
skötrummet. Carina ”Smu-
lan” Karlsson ser till att allt 
flyterpå,attallabarnföljer
reglerna och att de större inte 
smiter in i småbarnsdelen.
–Detärjätteroligt,alla

är så glada och positiva. Det 
enda problemet är att en 
del barn verkligen inte vill 
gå  härifrån, det är ett jätte  -
problem för vissa föräldrar!

VAD ÄR BÄST MED DITT JOBB?

–Allagoabarn!Ibland
kommer de fram och kramar 
om mig. Det är härligt!

VAD HAR DU GJORT TIDIGARE?

–JaghararbetatpåSko
Boo, Väskvaruhuset, Din 
 Väska, Ästad Vingård … 
 Under sex år körde jag racing 
för Tjabo Racing Team! 
Gekås och Sko-Boo sponsra-
de, och Göran Karlsson (som 
grundade Gekås) var också 
med. Mina intressen i övrigt 
är design och heminredning.
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M O D E

3 RENOVERINGSFEL ATT UNDVIKA

Mixa inte för många kulörer, max tre.
Se på helheten och bryt inte mot formspråket som finns.
Blanda inte en massa olika material.

3 TRENDIGA TRÄDGÅRDSVÄXTER:

Palettblad.
Alunrot.
Pelargon.

MARI ERIKSSON ärproffspå
blommor. Hon har jobbat 
somfloristiUllaredi33år
och ni hittar henne i butiken 
Blomstergruvan, precis vid 
parkeringen.

VAD ÄR DET BÄSTA MED  

DITT JOBB?

–Jagtrivsväldigtbraoch
det är spännande att följa 
Gekås utveckling. Jobbet 
följer årstiderna och blir 
därför aldrig enformigt. 
Dessutom mår jag så bra av 
den här miljön och det är 
roligtattträffasåmycket
människor.

VILKA VÄXTER GILLAR DU?

–Jagälskargrönaväxter
och äppelträd. Jag hade 
tidigare en handelsträdgård 
och tycker att det är roligt 
att odla hemma. Jag kan 
inte åka på semester utan att 
besökaolikablomsteraffärer
ellerplatserdärdetfinns
växter. Andra kanske kollar in 
bilar överallt, jag tittar efter 
blommor.

BÄSTA TRÄDGÅRDSTIPSET?

–Ettenkeltsättattlyfta
planteringen är att ta upp 
någon färg från huset eller 
altanen i dina odlingar. 

HÖGT UPP på ett berg 
står stora grävskopor och 
förflyttardenstensomnyss
sprängts bort från berget. 
Här ska Gekås byggas ut, 
med nya shoppingytor, nytt 
parkeringshus och nya kassor. 
Nedanför står Jan Göransson 
som ritat planerna.
–Dettarlångtidatt

spränga berg. Till 2018 ska vi 
bygga 7 000 kvadratmeter per 
plan här, och som mest blir 
det fyra våningar. 

HUR KOM DU IN PÅ 

ARKITEKTUR FRÅN BÖRJAN?

–Jagärbyggnadsingenjör

ochharalltidritat–ochritat
om arkitekternas förslag. Det 
är lätt att rita dyrt, men att få 
ekonomi i det är det svåra. Jag 
gillar det kreativa. Skapandet.

VAD ÄR DITT SIGNUM NÄR  

DU RITAR?

–Ingarätavinklar!I
kontoret där vi jobbar nu 
ritade jag inte en enda rak 
korridor, det blir lätt som 
”suckarnas gång” med långa, 
tråkiga korridorer. När jag 
byggerprivatfinnsoftastinga
rätavinklar–detsenaste
huset är bredare mot sjön än 
mot gatan.

Jan Göransson, 59 år, är byggledare och arkitekt på 
Gekås fastighetsavdelning och har ritat varu husets 
tillbyggnader och nya lokaler sedan 2008.

Mari Eriksson, 53 år, älskar gröna växter och 
blommor och sköter butiken Blomstergruvan,  
som har tillhört Gekås sedan 2013. 

V A R U H U S E T S  H J Ä L T A R
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Laxspett:
4 portionsbitar fryst lax

rapsolja

Glaze:
1 rågad msk honung
Saften från ½ lime

Limesås:
2 dl crème fraiche
Skalet från 1 lime

Saften från 1/2 lime
1 dryg msk flytande honung

1 handfull saltade cashewnötter

1 msk muscovadosocker 
1 msk soja

1 vitlöksklyfta
1 tsk sambal oelek 

4 grillspett i trä
Vita sesamfrön

GÖR SÅ HÄR
Lägg träspetten i blöt under tiden du 

 förbereder laxen och blandar  ingredienserna 
till glazen. Torka av fisken med hushålls
papper och skär den i bitar. Trä fisken på 
grillspetten och pensla på lite rapsolja så 

de inte fastnar i grillen. 

Grilla på direkt värme i några minuter på 
 varje sida, det går fort så var uppmärksam. 

Pensla glazen på fisken under den sista 
 minuten på grillen, akta så att spetten inte 

bränns. Strö sesamfrön på laxen och servera 
till sammans med grönsaksspett och limesås. 

GÖR SÅ HÄR
Blanda alla ingredienserna i en skål. 

Hacka nötterna grovt och strö över såsen 
vid servering. 

GRILLADE LAXSPETT 

MED GLAZE & LIMESÅS 

INGREDIENSER 4 PORTIONER

RECEPT OCH FOTO  MARIA STRÖMBERG

GOTT PÅ GRILLEN
För lata dagar med lunch i skuggan passar lättlagad, enkel 
och fräsch mat allra bäst. Kombinera det med smaken av 
grill och du har den perfekta sommarmaten. Vi tipsar om 

matig sallad, glazade laxspett och en klassisk efterrätt!

SMAKLIG MÅLTID!
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4 st kiwi
4 st bananer 

1 liten burk skivad ananas i egen
 juice, ca 140 gram nettovikt

200 gram jordgubbar

100 gram vit choklad

1/2 dl riven kokos
1 dl sötmandel 

Vaniljglass

GÖR SÅ HÄR
Skär bort skalet på kiwin och skär den och bananerna 
i skivor. Dela jordgubbarna i 4 delar och häll av spadet 

från ananasen. Skär ananasen i mindre bitar och blanda 
bär och frukter med varandra i en ugnstålig form. Riv 

den vita  chokladen och strö över fruktsalladen. Gratinera 
på grillen under lock i 5–10 minuter. Fruktsalladen är 

klar när den vita chokladen fått en lätt gyllenbrun färg. 

Tips! Det går utmärkt att göra en form av  
3–4 folieark istället för att använda en ugnsform.

Under tiden fruktsalladen står på grillen: Rosta kokosen 
i en het och torr stekpanna tills den är gyllenbrun, rör 
kontinuerligt med en stekspade så att det inte bränns 
vid. Grovhacka sötmandeln. Låt fruktsalladen svalna 
 något och servera den sedan med vaniljglass, rostad 

kokos och hackad sötmandel. 

GINO – GRILLAD FRUKTSALLAD MED  
VIT CHOKLAD, KOKOS & VANILJGLASS 

INGREDIENSER 4 PORTIONER

Sallad:
500 gram halloumiost 

300 gram färska jordgubbar
150 gram färska hallon
50–100 gram valnötter

65–70 gram röd mangold
65–70 gram färsk babyspenat

150 gram sockerärtor

Rapsolja

Honungsvinägrett:
2 msk flytande honung

1/2 dl olja
3 msk balsamvinäger

1 tsk vatten
1 nypa flingsalt

1 nypa chiliflakes

GÖR SÅ HÄR
Skär jordgubbarna i bitar och 

blanda med övriga ingredienser 
till salladen förutom halloumi
osten. Skär osten i centimeter
tjocka skivor, torka ytan med 

hushållspapper och pensla 
sedan med rapsolja. Grilla på 
direkt värme, någon minut på 
varje sida, eller tills osten fått 
färg. Toppa salladen med den 
varma osten och ringla över 

honungsvinägrett. 

Mixa samman alla ingredienser 
till vinägrett. Låt stå fram till 

servering.

HALLOUMISALLAD MED JORDGUBBAR, 

HALLON & HONUNGSVINÄGRETT 

INGREDIENSER 4 PORTIONER

Gino är en tidlös dessertklassiker som här
 får en modern twist med rostad kokos och 

grovhackad mandel. 

R E C E P T
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BIG KING
CRISPY
CHICKEN

SWEET 
CHILI WRAP

LONG 
CHEESEBURGER

Limited time!
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NIVEA SUN 
störst på 
solskydd 
för hela 

familjen*

Brett NIVEA sortiment för alla åldrar och 
 hudtyper. Vårdar och rengör ditt ansikte.

NIVEA mer än 100 års erfarenhet av hudvård.

För mer information besök www.NIVEA.se

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

Skäm bort dig själv!

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

® Burger King and Whopper are registered trademarks of the Burger King Corporation. 
™ Taste is King, BKool and KING FRIES are trademarks of the Burger King Corporation.

BIG KING
CRISPY
CHICKEN

SWEET 
CHILI WRAP

LONG 
CHEESEBURGER

Limited time!

Namnlöst-2   1 2016-03-31   09:38

info@torqwell.com
www.torqwell.com

–FÖR FRÄSCH TVÄT TMASKIN–

–FOR EN REN VASKEMASKIN–

2st

Fräsch tvättmaskin / Ren vaskemaskin

Ren och fräsch tvättmaskin

Rent i rör, filter och trumma

Renare tvätt

Motverkar dålig lukt

Ökad livslängd på maskinen

Ren og hygienisk vaskemaskin

Rengjør rør, filter og trommel 

Renere vask

Motvirker dårlig lukt og bakterier

Øker levetiden på maskinen

TvättmaskinRent

VaskemaskinRent

Rek. användning 1 gång/månad 

Anbefalt bruk 1 gang/mnd 

–FÖR SKINANDE REN DISKMASKIN–

Vårdar och förebygger / Renser oppvaskmaskinenDiskmaskinRent

OppvaskmaskinClean

2st Rek. användning 1 gång/månad 

Anbefalt bruk 1 gang/mnd 

–FOR EN SKINNENDE REN OPPVASKMASKIN–

Ren og frisk oppvaskmaskin

Rene rør, filter og spylearmer

Renere oppvask

Motvirker dårlig lukt og bakterier

Øker levetiden på maskinen

Ren och fräsch diskmaskin

Rent i rör, filter och spolarmar

Renare disk

Motverkar dålig lukt

Ökad livslängd på maskinen

TvättmaskinRent
DiskmaskinRent

För ett fräscht hem

Gro Well

FasadRent    TakRent
AltanRent    StenRent

Bank & Försäkring

Flytta till  
Falkenbergs 

kommun?
Välkommen till oss

- en engagerad bank!

falkenbergssparbank.se          0346-550 00
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High Chaparral är en nöjespark i Småland, 
helt olik alla andra. Här upplever ni det 
riktiga Vilda Västern så som det en gång 
var i mitten av 1800-talets Amerika.  
Du får träffa alla de olika karaktärerna 
som levde i Vilda Västern; cowboys, 
banditer, sheriffer, mexikaner, indianer 
och så  High Chaparrals egna hjältar 
Lucky Luke och Zorro förstås.

              Vet du att High Chaparral 
bara ligger 85 km från Ullared.

Öppet 28 maj – 14 augusti samt helgerna 
19 - 21 & 26 - 28 augusti. Kl. 10-18 varje dag

HC_Ulla_215x139.indd   1 2015-11-05   09:06:07

 

 Djurparken öppen varje dag! 

Mars – September  2016  •  Påsk – skördefest

Sveriges största kombinerade Djur– och Nöjespark

• Djurpark och Stugby Öppet dagl.  25/3 – 2/10 2016

• Nöjespark och karuseller Fri åkning

• Äventyrs/upplevelsebad Tempererade bassänger

• Alla attraktionerna öppna dagl. 11/6 – 14/8 2016

• Allt öppet även helgerna 20 – 21/8, 27–28/8 2016

Kolla vårt säsongskort
–se erbjudande från 750 kr på www.olandsdjurpark.com

Följ oss på
Boka nu!
- upplevelse för hela familjen 
nära brofästet på Öland, Sweden!

Tel: 0485-392 22
info@olandsdjurpark.com
www.olandsdjurpark.com

Göteborg

Malmö

Stockholm

Kalmar

Ölands
Djurpark

 Ölands Djur- och Nöjespark

Se säsongsutbud på 
www.olandsdjurpark.com
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Åsa och Christer 
 Svensson, 49 och 50 år, 
Nässjö.
HAR NI NÅGON 

SHOPPINGSTRATEGI?

–Nej,nej,haha,viär
dåliga på strategier! Vi har 
med oss en liten inköpslista, 
så vi vet ungefär vad vi 
ska ha. Vi brukar köpa 
kläder, hygienartiklar, 
bakplåtspapper och 
kontorsgrejer. 

May-Lise och Karl-
Evert Svensson, 74 år, 
Lidköping.
VAD BRUKAR NI KÖPA HÄR?

–ALLT!Gardiner,
disktrasor, kläder, krukor … 
Vi kommer tre gånger om 
året och stannar alltid över 
natten. Den här gången bor 
vi på motell, men annars 
bor vi i stuga. Vi är riktiga 
Ullaredfans! 

Theo Öman, 17 år, 
Göteborg.
HAR DU VARIT HÄR FÖRUT?

–Baranärjagvartreår,så
det är längesen. Nu är vi här 
med klassen, så vi har fått veta 
en del om Gekås historia. Jag 
kanskeköpernågrafilmer,
eller tv-serier som ”Hawaii 
five0”.

Marjam Alipour, 28 år, 
Helsingborg.
VAD HAR DU SHOPPAT IDAG?

–Mestbebisgrejer.Jag
kommer hit kanske en gång 
om året. Vi brukar sprida ut 
oss och sedan möts vi upp och 
äter lunch. Det viktigaste är 
att ha god tid på sig och inte 
stressa.

N y fiket

... det viktigaste 
är att ha god 
tid på sig och 
inte stressa.

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

Carolin Svensson, 24 år, Stockholm.
KOMMER DU OFTA HIT TILL GEKÅS?

–Ja,jagkommerhärifrånsåjagärhärkanskeengång
imånaden.MennuskajagfaktisktflyttatillStockholmi
helgen.

VAD HAR DU I KUNDVAGNEN?

–Jagharköptenresväskainförflytten,byxoroch 
lite annat.

VAD ÄR BÄST ATT SHOPPA HÄR?

–Mittbästatipsärattletaeftervanligamärkenpå
exempelvis smink och hygienartiklar, som är mycket 
billigare här. Jag brukar oftast köpa alla städgrejer här.  
Och en del kläder.

HAR DU NÅGON SMART TAKTIK?

–Haha,jagbrukar”gåvarvet”.Degöromhärlitedåoch
då, så det ändras ibland, men oftast börjar jag med smink 
och hygienartiklar, sedan kläder och elektronik.Te
xt

: H
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en
a 
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High Chaparral är en nöjespark i Småland, 
helt olik alla andra. Här upplever ni det 
riktiga Vilda Västern så som det en gång 
var i mitten av 1800-talets Amerika.  
Du får träffa alla de olika karaktärerna 
som levde i Vilda Västern; cowboys, 
banditer, sheriffer, mexikaner, indianer 
och så  High Chaparrals egna hjältar 
Lucky Luke och Zorro förstås.

              Vet du att High Chaparral 
bara ligger 85 km från Ullared.

Öppet 28 maj – 14 augusti samt helgerna 
19 - 21 & 26 - 28 augusti. Kl. 10-18 varje dag
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OUTLETBUTIKERNA I ULLARED

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

20 % Rabatt på 1 par 
skor över 500:-

20%
Erbjudandet gäller mot uppvisande av denna kupong och kan inte 
kombineras med andra erbjudanden. Gäller endast i Ullared och 
tom. 25/7 2016

Erbj. gäller för en person om man beställer buffé, mot uppvisande 
av denna kupong och kan inte kombineras med andra 
erbjudanden.  Gäller tom. 25/7 2016

VI BJUDER PÅ LÄTT DRYCK!

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

www.ullaredlantman.se

Nyhet

Handla nu!
Erbjudanderna gäller så länge lagret räcker tom 25 Juli 2016

Fri aktiveringsavgift 
vid nyteckning av 
abonnemang samt 

50% på alla tillbehör 
i butiken 

Erbjudandet gäller mot uppvisande av denna kupong och kan inte 
kombineras med andra erbjudanden. Gäller tom. 25/7 2016

89:-
SUPERBUFFÈ 

Gäller endast mot uppvisande av denna kupong. 
Kupongen går ej att kombinera med andra erbju-
danden. Gäller tom 25/7 2016

- Jakt 
- Vapen 
- Fiske 
- Airsoft 
- Outdoor

www.wildmarkullared.se

Handla Online!
Rabattkod: Fynda2016

Gäller Tom 25/7 -16
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Kryssat
H J Ä R N G Y M P A  M E D  C H A N S  T I L L  V I N S T !

AFTON-
MÅLTID

SPÄNNS 
UPPVID 
MÅLET

GODA SÄGS 
VARA DYRA

BRÄNNING SOM 
RÖR SIG

DEN AVSLUTANDE

ARTIST 
MED 

COLORS

LÅTA 
UVLIKT

TV-
KRISTI-

AN

STORT 
MÅRD-
DJUR

PLATS-
FRÅGA

SMÄLL
LE-

KAN-
DER

DEN 
LÅNGA 
TIDEN

VAT-
TEN-

DRAG

POST-
LAPP

UT-
FRÅG-
NING
STOR-

SKRATT

ETAPP-
VINST

YRKES-
GRUPP

KLUBB-
MUSIK

MUSI-
KALISK 

PEO

HALS-
DUK

BRIT-
TISKT 
FLYG-

VAPEN

SAGO-
LAND

MED 
ANDRA 

ORD
FLOCK-
VAREL-

SER MED 
EGEN Ö

SEGT
TRÄ

IN-
LEDER

SKA-
KA I

DRAS 
MOROT 

UPP I

I HULA-
HULA-

FLICKAS
KJOL

DUN-
DER-

VÄDER

GRUS

GALEAS

SOV-
STUND

DEJT

VAKTUT-
RYMME

DUR-
SÅNG

MOT 
BOTTEN

SVAR

LJUVLIG

LÄNGTA

SÖT

BRÄNSLE

LAND I 
ASIEN

LIKNAR 
BLÅBÄR

PYJAMAS- 
HÄST

EN FRÅN 
STOR-
MYR-

TORPET 
I SELMA 
LAGER-

LÖFS 
BOK

Konstruktör: Pontus Liedberg

PARAD

PROME-
NERAR

LIGGER 
NÄRA 

HÖGA-
NÄS

KON
INTE PÅ 
TOPP-
LISTAN

NAMNET
DSTADEN

I VIET-
NAM?1997

GEL-
LER

GLASS-
ORT

OM-
SLAG

FOT-
LED

TJIPP-
PRO-

GRAM

SAMLAS 
PENGAR 

PÅ

KUL-
TING-
MOR

HA HA
HA

FÅNG-
AR 

REN

ÄR INTE 
GE-KÅS-

VARA

DILL-
AT

DET 
HÖGSTA 
KORTET

LIGGER 
FRIENDS
ARENA I

HÖGT 
AN-

SEDD

ELEK-
TRISK 
APPA-

RAT

FRUKT-
DRYCK

TITTA I 
TAROT-
KORTEN

VET DU 
PÅ HUVU

Vilken mening kom fram i de gula fälten? Kanske blir du en av de fem lyckliga 
vinnarna av boken Grilla vego av Paul Svensson!

Skicka lösningen till ullakryss@gekas.se eller Ulla, Gekås Ullared, 311 85 Ullared. Skriv Kryssat 2/2016  
i ämnesraden/på kuvertet. Lösningen ska vara oss tillhanda senast den 30 maj. Lycka till!

OUTLETBUTIKERNA I ULLARED

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

20 % Rabatt på 1 par 
skor över 500:-

20%
Erbjudandet gäller mot uppvisande av denna kupong och kan inte 
kombineras med andra erbjudanden. Gäller endast i Ullared och 
tom. 25/7 2016

Erbj. gäller för en person om man beställer buffé, mot uppvisande 
av denna kupong och kan inte kombineras med andra 
erbjudanden.  Gäller tom. 25/7 2016

VI BJUDER PÅ LÄTT DRYCK!

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

www.ullaredlantman.se

Nyhet

Handla nu!
Erbjudanderna gäller så länge lagret räcker tom 25 Juli 2016

Fri aktiveringsavgift 
vid nyteckning av 
abonnemang samt 

50% på alla tillbehör 
i butiken 

Erbjudandet gäller mot uppvisande av denna kupong och kan inte 
kombineras med andra erbjudanden. Gäller tom. 25/7 2016

89:-
SUPERBUFFÈ 

Gäller endast mot uppvisande av denna kupong. 
Kupongen går ej att kombinera med andra erbju-
danden. Gäller tom 25/7 2016

- Jakt 
- Vapen 
- Fiske 
- Airsoft 
- Outdoor

www.wildmarkullared.se

Handla Online!
Rabattkod: Fynda2016

Gäller Tom 25/7 -16
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Fråga Jan

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

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

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

HAR DU IDÉER PÅ HUR VI SKA BLI BÄTTRE, VILL DU GE OSS BERÖM  
ELLER KLURAR DU PÅ EN FRÅGA? SKRIV EN RAD TILL OSS!

Träffpunkt?
Hej Jan! Jag var på Gekås 
igår, mycket att handla 
och trevlig personal. Har 
funderat på att när man 
åker till er åker man 
nästan alltid med vänner. 
Man träffas i varuhuset 
för att se vad de andra 
hittat och då står man 
alltid i vägen. Hur skulle 
det vara att ha en inhäg
nad plats mitt i varuhu
set? Där kan det finnas 
bänkar att sitta på och 
korgar att lägga ifrån sig 
ångervaror. /Jill

Hej Jill! Tack för ditt mejl, 
och roligt att höra att du 
uppskattade vår personal. 
Jag kan förstå att det är 
tråkigt att känna att man 
står i vägen för andra 
kunder när man möter upp 
sitt sällskap i varuhuset. 
Vi har tyvärr lite svårt att 
upplåta den här formen av 
sällskapsytor i varuhuset. 
Vi har begränsat med plats 
och vill få in så mycket bra 
shopping som möjligt på 
butiksytan. Mitt förslag 
ärattnistämmerträffen
trappa upp, på kundvagns-
parkeringen.Därfinnsgott
om plats för vagnarna och 
även sorteringskorgar där 
ni kan lämna ångervaror. 
Behöver ni ny energi är det 
nära till Restaurangen och 
Kaffebarenentrappaupp.

Plattare parkering? 
Hej! Var och handlade hos 
er igår och var ute med 
vagnen två gånger. Jag 
upplevde problem med 
att köra vagnen mellan 
 affären och bilen. Under
laget lutar, först åt höger, 
sedan åt vänster och 
tillbaka igen. Har man en 
tung vagn får man ta i gan
ska bra för att inte köra 
in i något. Provgå gärna 
sträckan så är det ganska 
uppenbart. Man skulle 
behöva göra om asfalten 
hela vägen så att den ligger 
i våg. Gångstråken till en 
del parkeringar är inte så 
bra då man måste gå där 
bilarna kör. Även där lutar 
vägen så att det är pro blem 
att gå med vagnen.  
/Bosse

Hej Bosse! Tack för dina 
synpunkter. Jag har själv gått 
med vagn på parkeringen och 
vet att det kan vara be  svär-
ligt. Området är lite kuperat 
och vi har varit tvun gna att 
förhålla oss till marksituatio-
nen när vi anlagt parkeringen. 
Dessutom har parkeringen 
viss lutning efter som vi 
måste ha bra avvattning av 
ytorna för att det inte ska bli 
pölar eller översvämning. I 
kommande utbyggnad av 
parkeringen satsar vi på p-hus 
med 550 plats er och bygger 
då både gångramp, rullband 

och hiss. Jag hoppas att dessa 
parkeringsplatser ska bli 
 lät till  gäng liga och bra för alla. 

Matslöseri?
Var för några dagar sedan 
och handlade. Väl framme 
vid kassan fanns plötsligt 
en kyld, plastförpackad 
laxsida i vagnen. Troligen 
hade någon av ”misstag” 
lagt den i fel vagn. Nåja, 
bad kassörskan fortsätta 
slå in varor medan jag 
gick tillbaka med laxen. 
”Nä, det behöver du inte, 
vi slänger den ändå!” 
Förstå förvåningen. Nog 
kan väl den behandlas 
bättre i t ex restaurangen, 
personal köpet eller skänk 
den till   sammans med an
dra artiklar till behövan
de. /PG Andersson

Hej PG! Tack för ditt mejl. 
Jag förstår din förvåning, det 
är aldrig roligt när mat går 
till spillo på detta sätt. Men 
vi har väldigt strikta lagar 
och regler att efterfölja när 
det kommer till hantering 
av livsmedel. När kylkedjan 
brutits kan vi inte garantera 
bästföredatum och varan får 
inte användas på något sätt. 
Men laxen gick ändå inte 
helt till spillo. Alla kasserade 
matvaror och matrester från 
varuhuset och restaurang-
erna skickas för återvinning 
på Falkenbergs Biogas. Så 

istället för att hamna på 
sopberget blir avfallet till 
miljövänligt fordonsbränsle. 

Slippa krediten?
Hej Jan! Vill tacka för en 
bra butik som jag besökt 
under hela livet. Jag har 
en fråga om ert kundkort, 
Shoppingkort et. Var in
tresserad av att skaffa kor
tet men inte längre när jag 
förstod att man måste ha 
kredit på det. Varför inte 
göra ett bonuskort av något 
slag och inte tvinga folk att 
kredithandla? Skuldfällan 
hamnar alltför många i 
nuförtiden. /Birgitta

Hejsan Birgitta! Vad roligt att 
höra ifrån en stamkund. Vad 
gäller Shoppingkortet så är 
det mycket riktigt ett kredit-
kort och inte ett renodlat 
bonuskort. Många efter frågar 
kreditfunktionen och upp-
skattar möjligheten att kunna 
dela upp betalningen. Men 
vadflerakanskeintevetäratt
det går precis lika bra att an-
vända kortet som ett sparkort. 
Alltså att man sätter in peng-
ar på kortet, kanske lite varje 
månad, och då kan an vän da 
det som ett vanligt betal-
kort. Man får precis samma 
bonus och förmåner även om 
man väljer att inte använda 
krediten. Hoppas detta kan 
få dig lite mer in tres serad av 
vårt Shoppingkort igen! 

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

Från Varberg är Ullared bara
30 minuter bort

Havet är alldeles intill
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Nytt namn –
samma villkor

När du handlar med ditt Shoppingkort får du idag 
dina fakturor från Handelsbanken Finans – Säljfinans. 

Den 5 april byter de namn till Ecster.

Vad innebär förändringen? 
Alla dina villkor är oförändrade och Handelsbanken Finans är fortfarande kredit
givare. Ecsters namn och logotyp kommer finnas på hemsida, app, fakturor, brev 
med mera. Ecster ska fokusera på att skapa ännu bättre köpupplevelser med 
tillgängliga och flexibla tjänster och produkter som ger dig som konsument  
bättre koll på vardagsekonomin. Du behöver med andra ord inte göra något  
mer än att komma ihåg Ecster nästa gång du får en faktura för Shoppingkortet. 

Mer information finns på www.ecster.se

Shoppingkortet

1234 5678 9012 3456

Emilia Emilsson
09-10

Shoppingkortet.

1234 5678 9012 3456

Emilia Emilsson
09-10

0000
VALID
THRU

MONTH / YEAR

DU SOM HAR SHOPPINGKORTET FÅR 
25 PROCENT RABATT PÅ GREENFEE PÅ 

ULLARED FLÄDJE GOLFKLUBB. DU VÄLJER 
SJÄLV OM DU VILL SPELA 9,12 ELLER 18 HÅL. 

För mer info och bokning – ring 0346204 40, mejla 
info@fladjegk.se eller surfa in på www.ullaredfladjegk.se

HEJ ALLA 
GOLFARE!

ERBJUDANDE
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