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UllaTill dig som  
gillar att fynda!

  sidor 
     smart 
shopping

48

Barnens coola

Höstmode

recept

LÄCKRA TILLBEHÖR 
TILL KRÄFTSKIVAN

Sveriges  
snabbaste optiker

NYA GLASÖGON  
MEDAN DU SHOPPAR

intervju

ÄGARDUON  
BAKOM GEKÅS



BESÖK ÄVEN VÅR:
SHOP ONLINE
och få 180 dagars full returrätt
Byt både i butik och online 
WWW.NY-FORM.COM

och många fler...

NY FORM ULLARED
Danska vägen 8, 311 60 Ullared

» Mittemot Gekås utgång
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ÖPPNINGSTIDER
Mån - Fre  09.30 - 19.00
Lördag 09.00 - 17.00
Söndag 10.00 - 17.00

EXTRA NEDSATTA PRISER

ALBY SAIL JACKET
Hög andasförmåga, vind-  
och vattetät.

1499,95

Marknadspris 2499,95

RAIN PANTS JR
Vind- och vattetät regnbyxor
med level 3000 membran.

154,95

Marknadspris 309,95

WELSEY TRENCH W 
Halvlång och klassisk  
Trench coat till dam.

1499,95

Marknadspris 1999,95

ALBY SAIL JACKET W
Hög andasförmåga, vind-  
och vattetät. 

1499,95

Marknadspris 2499,95

AMY 17 W
Vind- och vattetät softshell-jacka 
tillverkat i andbart material.

499,95

Marknadspris 1299,95

GREBBESTAD SR
Lätt och mångsidig fritidsjacka.

399,95

Marknadspris 799,95
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Intro

Ulla är Gekås kundtidning som ges 
ut fyra gånger per år. Den landar  
i brevlådan hos dig med Shopping-
kortet och finns att hämta i varu-
huset, 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.

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

UTGES AV  
Gekås Ullared AB, 311 85 Ullared  
ANSVARIG UTGIVARE  
Jan Wallberg 
PRODUKTION Gekås AB:s  
marknadsavdelning  
PROJEKTLEDARE Katarina Larsson  
ART DIRECTOR Frida Liljedahl 
PRODUKTION Make Your Mark  
REDAKTÖR Lotte Ivarson Sandén  
ART DIRECTOR Carolin Therstam  
MEDARBETARE Jonas Arnesson, 
Tom Bengtsson, Sonja Björk Ebert, 
Malin Cropper, Diana Dontsova, Sofia 
 Eriksson, Cecilia Hahne Hilgers, 
Marie Hidvi, Pontus Liedberg, Jesper 
Molin, Peter Westrup 
TRYCKERI JC Grafisk Konsult AB, 
Vestjysk Rotation A/S  
OMSLAGSFOTO Marie Hidvi  
ANNONSFÖRSÄLJNING Mediakraft AB

Härliga sommar! När detta tredje 
nummer av Ulla landar i brev
lådor och kundvagnar är vi mitt i 

högsommaren, den klassiska ”industrisemes
tern” pågår för full. Jag hoppas att vi alla nju
ter för fulla muggar av sommar, sol och bad! 
I Ullared är det full fart med semesterlediga 
shoppare och faktum är att de flesta redan nu 
handlar med fokus på den kommande hösten. 
Vi anpassar oss så klart och fyller varuhuset 
med varmare kläder och annat som passar 
att bunkra inför jobb och skolstarten. Och bli 
inte förvånad om du ser en och annan tomte 
kika fram under shoppingturen. Redan efter 
midsommar plockar vi nämligen in de allra 
första julsakerna. En tradition som är extra 
uppskattad av kunder som bara besöker oss 
en gång om året.

Aktiviteter & konferens 
Häng med till Gekåsbyn och äventyrsparken 
Upzone där modet sätts på prov när mamma 
Sonja och dotter Nelly ska upp bland träd
topparna. Vi berättar även mer om vad man 
som konferensgäst kan hitta på i Ullared med 
omnejd. Våra duktiga konferensvärdar fixar 
gladeligen allt från galamiddag till matlag

ning i skogen eller fiske i sjön. Besök gärna 
www.gekas.se och läs mer om vad vi har att 
erbjuda inför höstens konferensbokning!

Shoppingtips 
På kommande sidor visar vi höstnyheter till 
barngarderoben där 
bomberjackan är en 
av årets stora trender. 
Vi tipsar även om bra 
fynd till våra fyrfota 
vänner och visar allt 
du behöver för att 
skapa feststämning 
på kalas, baby shower 
och bröllop. Dessutom får ni hänga med till 
nyöppnade Glasögonfabriken och se hur 
tillverkningen går till bakom kulisserna. 
Egen slipning av glas på plats i butiken är vi 
ensamma i Sverige om!
Trevlig fortsättning på sommaren, hoppas vi 
ses snart!

I ÄVENTYRSPARKEN 
UPZONE SÄTTS MODET 
PÅ PROV NÄR MAMMA 
OCH DOTTER SKA UPP 
BLAND TRÄDTOPPARNA.

Jan Wallberg, koncern-vd

Nu smygstartar hösten

Missa inte vår nybyggda 
lekplats mitt i Gekåsbyn! 
Hela 950 m² äventyrlig  
lek med hinderbanor,  
gungor och linbanor.

JANS BÄSTA

Missa 
inte!

BESÖK ÄVEN VÅR:
SHOP ONLINE
och få 180 dagars full returrätt
Byt både i butik och online 
WWW.NY-FORM.COM

och många fler...
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Mån - Fre  09.30 - 19.00
Lördag 09.00 - 17.00
Söndag 10.00 - 17.00

EXTRA NEDSATTA PRISER

ALBY SAIL JACKET
Hög andasförmåga, vind-  
och vattetät.

1499,95

Marknadspris 2499,95

RAIN PANTS JR
Vind- och vattetät regnbyxor
med level 3000 membran.

154,95

Marknadspris 309,95

WELSEY TRENCH W 
Halvlång och klassisk  
Trench coat till dam.

1499,95

Marknadspris 1999,95

ALBY SAIL JACKET W
Hög andasförmåga, vind-  
och vattetät. 

1499,95

Marknadspris 2499,95

AMY 17 W
Vind- och vattetät softshell-jacka 
tillverkat i andbart material.

499,95

Marknadspris 1299,95

GREBBESTAD SR
Lätt och mångsidig fritidsjacka.

399,95

Marknadspris 799,95

http://www.gekas.se


För mer information besök www.NIVEA.se Skäm bort dig själv!Skäm bort dig själv!Skäm bort dig själv!Skäm bort dig själv!

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

It starts with you!

SKYDDAR 

DINA KLÄDER

 MOT

 GULA 
FLÄCKAR

 FRÅN SOLCREME*

NIVEA mer än 100 års erfarenhet av hudvård.NIVEA mer än 100 års erfarenhet av hudvård.NIVEA mer än 100 års erfarenhet av hudvård.NIVEA mer än 100 års erfarenhet av hudvård.NIVEA mer än 100 års erfarenhet av hudvård.NIVEA mer än 100 års erfarenhet av hudvård.NIVEA mer än 100 års erfarenhet av hudvård.NIVEA mer än 100 års erfarenhet av hudvård.NIVEA mer än 100 års erfarenhet av hudvård.

*tvättar lättare bort fl äckar på kläder orsakade av solcreme jämfört med tidigare formula

ULLAREDULLARED
Frukostbuffé 79:-

med småvarmt och bacon
Barnbuffé 45:-

Serveras: Alla dagar kl. 8 –10
Mars till December

Vi erbjuder: RESTAURANG  GATUKÖK  CAFÉ  BUTiK
Rasta Ullared mitt emot GeKås utgång    Öl & vin-rättigheter    Tel  0346-30 720    www.rasta.se
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48  
sidor 

smart shopping 
& rolig läsning

3 Intro
 Välkommen till 
 Gekås Ullared.
7 Noterat
 Smått och gott från 
 varuhusets värld.
9 Utvalt
 Produkter som vi 
 känner lite extra för 
 just nu.
32 Bakom kulisserna
 Våra hjältar på Gekås.

Sid 10
Nya glasögon på ett kick!
Hos Sveriges snabbaste optiker tillverkas dina glasögon 
medan du tar din shoppingrunda i varuhuset

Sid 30
Hur hisnande är Upzone?
Vi klättrar i trädtopparna och sätter betyg  
på äventyrsbanan.

Sid 20
Thomas & Torbjörn
Möt doldisarna som äger Gekås och jobbar som inköpare.

34 Recept
 Enkla och goda recept.
43 Nyfiket
 En pratstund med 
 några besökare.
45 Kryssat
 Hjärngympa med 
 chans till vinst!
46 Fråga Jan
 Vad vill du veta?
 Vd Jan Wallberg 
 svarar.

Alltid i Ulla

14

34

Innehåll

Vi  
gillar!

12

Sid 38
Kul på konferens!
Att konferera i Ullared är en helt unik upplevelse.

Recept till 
kräftskivan

Barnens  
sköna  

höstfavoriter

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.

29

10 Nya  
bågar?



Ullared, Liseberg och Havet 
dina grannar när du bor hos oss! 

Laholm - Halmstad - Falkenberg - Hylte - Varberg - Kungsbacka

CAMPING HALLAND
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Noterat

Ullared, Liseberg och Havet 
dina grannar när du bor hos oss! 

Laholm - Halmstad - Falkenberg - Hylte - Varberg - Kungsbacka

CAMPING HALLAND

Den stora lekplatsen invigdes 
dagen före midsommar med 
premiärlek, bandklippning, 
ballonger och sockervadd.

Visste du att det går att 
beställa en trerättermeny i 
Campingbutiken i Gekåsbyn? 
Välj mellan två goda varm-
rätter, kyckling- eller fläskfilé. 
Perfekt att slippa matlagning-
en för en kväll!

VARDAGSLYX  
FÖR CAMPARE

Allt fler upptäcker fördelen med 
att kombinera shopping med 
övernattning och efterfrågan på 
stugor ökar hela tiden. För att 
möta behovet växer Gekåsbyn 
så det knakar och till hösten står 
72 nya stugor klara att ta emot 
de första gästerna! De flesta 
stugor blir på ca 35 kvm – några 
större, tillgänglighetsanpassade 
planeras också.  
Läs mer på www.gekas.se

72
nya stugor

Ett trevligt sätt att runda av en intensiv shoppingdag är att slå 
sig ner vid ett dukat bord och invänta middagen i lugn och ro. 
Till restaurangen i Hotellet mittemot varuhuset är alla är varmt 
välkomna, oavsett om man är hotellgäst eller ej.  
Boka bord på: 0346377 46.

Runda av med en god middag

I vinter kommer det att börja 
grävas och byggas uppe vid 
skidbacken i Gekåsbyn … En av 
de stora nyheterna under nästa 
år är att här kommer att finnas 
fler badtunnor och en simbas-
säng – med badmöjligheter året 
om! Även tillgången till bastu-
bad kommer att förbättras.
– Det kommer att bli ett helt 
badområde utomhus, vi tror det 
kommer att uppskattas mycket 
av både barn och vuxna, säger 
Johanna Olesen som är plats-
chef på Gekåsbyn.
Mer än så vill hon ännu inte av-
slöja om projektet, som kommer 
att vara klart först om drygt ett 
år, under sommaren 2018.

PÅ GÅNG 2018

Klättra, gunga, åk linbana – den efterlängtade nya lekplatsen lockar med 
hela 950 kvadratmeter av spännande aktiviteter för barn i alla åldrar. 

Placerad precis nedanför skidbacken är den perfekt för den som bor 
på campingen! Men det är även lätt att hitta dit från varuhuset, om 

barnen behöver leka av sig en stund efter shoppandet. 

Nu kan du förboka samt
liga campingplatser med 
el i Gekåsbyn, och slipper 

chansa! www.gekas.se

Boka nu!

950 M² FÖR LEK!

http://www.gekas.se


8 ULLA 

BESATT AV DIN HÅRFÄRG?
SKYDDA DEN!
DEN RÖDA

VILKEN ÄR DIN
#HAIROBSESSION
lorealparis.se

FÖR DET ÄR DU VÅRD.

lorealparis.se
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Duka för sensommarfest och bjud in vännerna, kräftskivan är 
nästan lika helig som midsommarfirandet. Hos oss hittar du 

alla dekorationer och tillbehör som behövs för en lyckad fest!

Godaste chipsen just nu! Att de 
dessutom innehåller 40 procent 
mindre fett och hela 13 procent 
protein gör inte saken sämre. Låt växterna frodas och bli en fin 

inredningsdetalj i detta flask
växthus. Finns i två storlekar på  
vår Till hemmet-avdelning.

Skapa ett smartare hem där 
du både kan tända lampor, 
stänga av kaffebryggaren och 
starta  motorvärmaren direkt från 
 mobilen. Produkterna du behöver 
finns på Mediaavdelningen.

Håll utkik efter nya mönster och 
färger på våra tokpopulära sittdynor 
på Babyavdelningen. I serierna finns 
också matchande barnvagnspåsar 
och  vindtäta filtar.

Form, färg och 
funktion – tråd
lösa hörlurarna 
Urbanista Seattle 
bockar av alla 
krav på listan! Uppdatera verktygslådan med tio nya 

make up borstar i innovativ design. De 
mjuka och täta stråna ger enkel applice-
ring och perfekt resultat.

Ladda för 
hösten och 
uppdatera in-
redningen med 
lite nya textilier. 
Dova pasteller 
och grå toner är 
trendiga färger i 
paletten. 

Utvalt

På shoppinglistan
Produkter som vi känner lite extra för just nu. 

9 ULLA 
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Beställ dina glasögon på morgonen och hämta dem 
efter lunch. Glasögonfabriken i Gallerian, precis intill 

Gekås, är Sveriges snabbaste optiker.
Text CECILIA HAHNE HILGERS  Foto PETER WESTRUP

Glasögonfabriken är 
snabbast i Sverige

”KUNDERNA TROR KNAPPT DET ÄR SANT NÄR 
VI BERÄTTAR ATT DERAS NYA GLASÖGON ÄR 
FÄRDIGA PÅ TRE TIMMAR!”

MEDAN DU SHOPPAR 

Även om en stor del av processen är automatisk krävs 
kunskap om detaljerna i glasögontillverkning.

Conny Kock och Magnus Siira 
driver Glasögonfabriken, som är 

en del i Gekåskoncernen.
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Den numera Gekåsägda optik
butiken Glas ögon fabriken har 
flyttat in i Gallerian, alldeles intill 
det stora varuhuset. I den 750 

kvadratmeter stora lokalen finns sju provrum 
där du kan göra synundersökning och från rull
trappan på bottenplan åker du direkt in i affären. 
Dessutom har man stora fönster från butiken in 
mot själva fabriken, så att du kan följa tillverk
ningen av dina nya glasögon på plats. 

– Det är en dröm vi har haft sedan starten. I 
Gränna kan du ju se hur polkagrisarna tillverkas, 
det här är samma tänk, säger Conny Kock. 

Ett avancerat minilabb tillverkar glasögonen i 
tio steg. Här görs allt från grunden, från att välja 
ut grundämne till själva glaset till att formslipa, 
härda, antireflexbehandla och putsa glasen. 
Själva processen tar 1,5 timme och leveranstiden till kund är max 
tre timmar. Längre tid än så tar det inte från synundersökning och 
beställning till glasögonen ligger färdiga på disken. Precis lagom 
tid för att hinna en shoppingrunda inne i varuhuset och fynda 
fryspåsar och hälsa på OlaConny innan du kommer tillbaka och 
kan hämta dina nya glasögon. 

– Vi är den snabbaste glasögonbutiken i Skandinavien. Det finns 
inga andra optiker som har både egen tillverkning och levererar 
direkt till konsument, säger Conny.

– När vi köpte in våra maskiner frågade vi leverantören var vi 
kunde hitta ett lika komplett labb. Han svarade USA… Så vi fick 

åka till San Francisco för att titta på ett labb med 
samma uppsättning maskiner som vi har här!

Tekniken hos Glasögonfabriken är samma 
som hos de stora sliperierna och minilabbet har 
kapacitet att mata in ett nytt glas för slipning 
var femte minut. I butiken finns över 5 000 olika 
glasögonbågar att välja mellan. 

– Vi försöker att ha ett sortiment som tilltalar 
alla, därför har vi satsat på ett stort och klassiskt 
urval med många färger, säger Conny Kock. 

Trenden går mot att bära glasögon med mer 
färg och att matcha med din klädsel. Conny har 
själv tio olika par glasögon hemma och tycker att 
vi ska våga mer och köpa fler. 

– Tänk på dina glasögon som en accessoar. 
Vi män har till exempel inte så mycket smycken 
och attiraljer, då kan vi ju variera våra glasögon 

istället. Ha ett par till vardags, ett par lite finare till helgen och ett 
par solglasögon, säger han. 

Glasögonfabriken är redan den snabbaste optikern. Nu är nästa 
steg att bli den största. 

– Det tror jag vi är inom tre år. Kundtillströmningen har re
dan ökat, man gillar att vi har f lyttat närmare Gekås, och vi har 
full kapacitet att ta emot ännu f ler. Hos oss ska du hitta allt du 
behöver, från fodral och putsmedel till clipon och kontaktlinser. 
Vårt mål är att bli den första optikern med kundvagn, istället för 
korg, i butiken!

4 TIPS FRÅN 
GLASÖGONFABRIKEN

• Välj färg på bågar efter 
kläder. Titta i garderoben vilka 
färger som dominerar och välj 
bågar utifrån det. 
• Låt ansiktsformen styra. Om 
du har ett runt ansikte och 
väljer en rund båge blir ansiktet 
ännu rundare. Bryt formen med 
en kantig båge. 
• Komfort går först. Glasögo-
nen ska sitta skönt från första 
början.
• Se till att få rätt storlek. Glas-
ögonen ska gå kant i kant med 
ögonbrynen, eller strax under. 
Om man kan se dina ögonbryn 
genom glaset är glasögonen 
för stora. Har du progressiva 
glasögon gäller det att inte 
välja för smal båge, då slipar 
man ju bort stora delar av det 
progressiva fältet. Och har du 
starkt synfel kanske du ska väl-
ja lite mindre bågar, så att inte 
glasögonen blir för tunga.

”MINILABBET HAR KAPACITET ATT 
MATA IN ETT NYTT GLAS FÖR 
SLIPNING VAR FEMTE MINUT.”

Konceptet är helt unikt – för att hitta en 
motsvarighet får man åka till USA!

Conny Kock vid en 
av de avancerade 

maskinerna.
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Kalasdags!
Barnkalas, 40-årsfest och baby shower – livet är fullt av bra 
anledningar att fira lite extra! Bjud in vännerna till temafest 

och satsa på dekorationer som sätter stämningen.
Foto MARIE HIDVI och TOM BENGTSSON Text KATARINA LARSSON

En natur-
inspirerad 
dekorserie 
med gulliga 
skogsdjur på 
brunt papper. 
Låt temat gå 
igen på allt från 
tårtdekoration till 
gottepåse.

Placeringkort att lägga på tallriken 
i from av trendiga monsterablad.

DEKORERA MERA

Med pompoms i 
silkepapper skapar du 
enkelt en färgglad och 
romantisk inramning till 
festen. Fäst gärna flera 
stycken tillsammans på 
väggen eller häng dem i 
grupper från taket.

Flamingos,  
lösmustascher och 
placeringskort i 
griffelmaterial – välj 
tema för festen och 
gå loss på roliga 
dekorationer!

Vikbara lådor och trevåningsfat 
som känns som gjorda för små-
kakor eller något annat gott.

Klart godispåsarna till 
fiskdammen ska ha formen 
av just fiskar. Genialiskt!

Glöm det vita lakanet, hos oss 
finns ett mer naturtroget draperi till 
fiskdammen.
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Fenomenet 
babyshower har 
kommit för att 
stanna och vi har 
alla dekorationer 
som behövs 
för att skapa 
en barnsligt fin 
festdukning.

Folieballong i 
bebisform – ett 
måste på varje 
baby shower! 
Fyll flera stycken 
med helium och 
placera ut längs 
bordet. 

Välj luft-
ballonger 
som tema för 
dukningen. 
Pastelligt, glatt 
och lagom 
 barnsligt!

Säg det med folieballonger! Både 
siffror och bokstäver finns att fynda.

Pastellfärgade 
lanternor som 
går snabbt  
och enkelt att 
montera ihop. 

Fixa en pam-
pig tårta med 
kandelaber på 

toppen!

Set med 
heliumtub och 
30 ballonger 
finns just nu i 
sortimentet.

Födelsedagstårtan 
blir komplett  
med en rolig  
grattisbanderoll.

Konfetti i form av små bebisfötter.
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Årets stora trend är utan 
tvekan bomberjackan. Den 
dyker upp i både lång och kort 
modell och färgskalan varierar 
från svart och marinblått till 
armégrönt och plommonlila. 

En stickad halsduk 
i tubmodell värmer 
under kyliga dagar



15 ULLA 14 ULLA 11 ULLA 

Höstens coola 
barnmode

Hösten närmar sig så sakteliga och det är gyllene  
läge att redan nu fylla på garderoberna med lite  

varmare plagg. Årets mode är en tuff mix av blanka  
bomberjackor och hemstickade accessoarer.

Foto MARIE HIDVI Text KATARINA LARSSON  Modeller LOVA, OLIVER, TILDA, LUKAS, ALEXANDER OCH FILIPPA FRÅN LIND MODELS.

FÖRNYA GARDEROBEN
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Rejäla och värmande 
jackor som dessutom är 
snygga och trendiga. Ett 
perfekt upplägg för att 
göra både föräldrar och 
barn nöjda!

Stor luva med 
pälskant värmer 
gott på vintern
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När höstrusket 
kommer är det skönt 

att regnkläder i rätt 
storlekar är inhandlat 

och klart. På vår Barn-
avdelning finns både 

fodrade och ofodrade 
ställ att välja mellan.  

16 ULLA 

Satsa på ett 
 mönstrat set som 

sticker ut i mängden
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Bomberjackan är 
ett perfekt plagg för 
övergångssäsongen 

mellan sensommar och 
höst. Denna klassiska 

modell är lika snygg till 
chinos och skjorta som 

till jeans och t-shirt.   

Jackan har en  
smart reflexdetalj  

på mudden
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Passa på att shoppa vinter-
garderoben redan nu och bunkra 
upp med overaller och  värmande 

accessoarer. Redan i slutet 
av sommaren plockar vi fram 

 vinterkläderna i varuhuset. 

Overaller i vatten
tåligt material med 
 praktiska fickor och 

reflexdetaljer.
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Ägarduon  
bakom Gekås

INTERVJU

De var båda tonåringar när de började som extra- 
 personal på helger och lov. Den ene packade upp kalsonger, 

den andre fyllde på livsmedel. Idag äger de Gekås –  
men är sådana doldisar att inte ens alla i personalen vet  

vilka de är. Möt Thomas Karlsson och Torbjörn Bäck. 
Text SOFIA ERIKSSON  Foto JONAS ARNESSON

20 ULLA 

De syns inte mycket i tv-serien, men nästan 
alltid i varuhuset: ägarduon Torbjörn och 
Thomas har full koll på verksamheten.
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En dag för inte så länge sedan  jobbade Torbjörn Bäck 
med en  relativt nyanställd tjej på Leksaksavdelning
en. Hon undrade hur länge han arbetat på Gekås. 
 Torbjörn tänkte efter och svarade 28 år.

 – Hon tyckte att det var jättelänge! Men sedan efter en stund 
kom jag på att jag räknat fel, 38 år ska det ju vara! skrattar han. 

Ja, tiden går fort när man har  roligt. Och det har Torbjörn Bäck 
och  Thomas Karlsson. Lite i skuggan av kända Gekåsprofiler som 
VDJan,  OlaConny och Morgan har de i mer än 25 år ägt Gekås 
samtidigt som de jobbat som  inköpare. Torbjörn på Leksaks
avdelningen, Thomas på Kroppsvård och Rengöring. De var inte 
mer än tonåringar när de började på företaget, som så många 
andra ungdomar i Ullared gjort genom tiderna. På den tiden var 
företaget relativt litet med bara ett femtiotal anställda. Efter några 
år på lagret och ute i butiken började de följa med  grundaren och 
dåvarande ägaren Göran Karlsson på inköpsresor runtom i Sverige 
och världen. 1991 fick de frågan om de tillsammans med fyra 
andra anställda ville ta över ägarskapet. 20 miljoner kronor per 
person skulle det kosta, en inte helt oansenlig summa för Torbjörn 
och Thomas, som då inte ens var 30 år fyllda.

– Men det var aldrig ett svårt beslut, utan jag såg det som en 
fantastisk chans. Jag har nog bekymrat mig mer de gånger jag 
köpt in för mycket värmeljus, säger Torbjörn.

– Vi kände ett stort stöd i gruppen vi var då och hade stora, 
spännande planer att ta tag i, som att asfaltera parkeringen och höja 
kvaliteten på varorna. När vi tog över omsatte vi 675 miljoner och 
satte en miljard som mål, även om vi väl egentligen knappt trodde 
på det själva. Men det lyckades vi ju med. Nu siktar vi på sex miljar
der, säger Thomas och tittar ut genom fönstret från kontoret. 

”Vi är goda vänner och har känt  varandra sedan 
vi spelade i  samma fotbollslag.”

Både Thomas och Torbjörn rör sig mycket i varuhuset och har nära kontakt 
med medarbetarna. Här diskuteras de senaste inköpen med Jörgen Kareld 
som arbetar på Leksaksavdelningen.
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”Torbjörn börjar varje dag med att med block och penna i hand ta ett varv 
på Leksaks avdelningen och kolla läget.”

TORBJÖRN BÄCK
Ålder: 53.
Jobbar som: Inköpare.
Började på Gekås: 1977, som 
14-åring.
Ville bli som liten: Plogbilsförare.
Intressen: Idrott, gå i skogen och 
plocka svamp, resa.
Ser gärna på: Sport på tv, gärna 
fotboll.
Läser: Tidningen Offside.
Inspireras av: ”Jordnära 
människor som inte krånglar till 
saker, som Sveriges förbundskap-
ten i fotboll, Janne Andersson. 
Göran Karlsson har jag också 
lärt mig mycket av – utan honom 
hade inte Gekås funnits alls.”
Idé som känts tveksam men blev 
succé: ”Jag hade mina funde-
ringar kring Hotellet och trodde 
aldrig att det skulle bli så popu-
lärt som det blivit.”
Om 10 år har Gekås blivit: ”Det 
är helt omöjligt att säga, det 
händer så mycket i världen som 
påverkar. Vi kanske har byggt en 
badanläggning eller blivit Europas 
största second hand. Vem vet?”

Torbjörn Bäck funderar över några av Leksaks-
avdelningens storsäljare, bland annat ständigt 

populära Skrällan-dockan.

Där utanför pågår, som vanligt skulle man nästan kunna säga, 
ett byggprojekt som ska få Gekås att växa ännu mer.  
7 000 kvadratmeter butiksyta byggs för att få plats med ett större 
sortiment och nya erbjudanden – vad är inte riktigt bestämt ännu.

– Vi vill hela tiden utveckla Gekås,  komma på sätt att bli ännu 
bättre, få ännu nöjdare kunder och få dem att vilja stanna här 
längre, säger Thomas.

– Men det viktigaste för oss båda är framför allt att göra bra 
inköp av varor – det är ju faktiskt det som Gekås handlar om, 
tillägger Torbjörn.

Idag är de ensamma ägare till Gekås AB. Något som förstås 
innebär en hel del ansvar, framtidsplanering och möten i de olika 
bolag som koncernen består av. Men en vanlig dag ägnar de till 
allra största delen åt att vara inköpare.

– Det är ju det vi är bäst på och tycker är roligast, säger Thomas.
Torbjörn börjar varje dag med att med block och penna i hand ta 

ett varv på Leksaks avdelningen och kolla läget. 
– Jag är 53 år och tycker fortfarande att det är väldigt roligt med 

leksaker, säger han och berättar minnen från barndomen då han 

varje lördag följde med mamma till frisören i Falkenberg. Medan 
hon lade håret kikade han på leksaker. Ett pussel från när han var 
liten, med prislappen 11 kronor, ligger inne på hans kontor bland 
färggranna actiondockor och moderna storsäljare. 

– Det är ett fascinerande jobb man har, och ett mycket  speciellt 
ställe att jobba på,  säger Thomas. Hela tiden händer det någonting. 
Det roligaste är att känna den där pulsen en lördag när det är rik
tigt mycket folk i varuhuset. Förväntansfulla kunder och personal 
som är extremt  taggade. Och när logistiken och flödet rullar på. 
Vi får in ungefär 1 000 pallar med varor varje dag och lika mycket 
bärs ut i påsar av kunderna. 

När vi ses är det snöig januari men Torbjörn och Thomas är 
solbrända efter en välbehövlig julledighet utomlands. Båda älskar att 
ta med sina familjer ut och upptäcka världen och är tacksamma över 
att ha möjligheten att göra det. Ibland reser de tillsammans, men just 
den här gången har Thomas varit i Thailand och Torbjörn i Mexiko. 

– Vi är goda vänner och har känt  varandra sedan vi spelade i 
 samma fotbollslag, Ullareds IK, och  umgås en hel del utanför jobbet, 
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Förutom ägare är Thomas Karlsson inköpare för Kroppsvård 
och Rengöring. Sedan han först började på Gekås som 
16-åring har han jobbat på flera olika avdelningar.

Läs om 
Gekås 

 historia på  
gekas .se

THOMAS KARLSSON
Ålder: 51.
Jobbar som: Inköpare.
Började på Gekås: 1981, som 
16-åring.
Ville bli som liten: Slöjdlärare.
Intressen: Motorsport, skidåkning 
och dykning.
Ser gärna på: Tv-serier, t ex 
Breaking Bad.
Inspireras av: ”Ingvar Kamprad. 
Det finns ju likheter mellan Gekås 
och Ikea: enkelheten, det sunda 
förnuftet och att komma utifrån 
landet. Och så Boris Lennerhov, 
han utvecklade Gekås otroligt 
mycket under sin tid här.”
Idé som känts tveksam – men 
blev succé: ”Jag var skeptisk till 
att ha söndagsöppet och trodde 
att ingen skulle vilja jobba då. 
Men både kunderna och perso-
nalen tycker att det är toppen.”
 Om 10 år har Gekås blivit: 
 ”Kanske dubbelt så stort? Och 
med fler hotell och roliga saker att 
göra vid sidan av shoppingen.”

”Vi vill hela tiden utveckla Gekås,  komma på sätt att bli ännu bättre, få ännu 
nöjdare kunder och få dem att vilja stanna här längre”

inte minst eftersom vi har barn i samma  åldrar, berättar Thomas.
– Vi är olika som personer och tycker inte alltid samma, men vi 

har aldrig varit osams. Det allra viktigaste är nog att vi båda har 
fötterna på jorden och förstår vad som är viktigt, säger Torbjörn.

De återkommer till det där med att ha fötterna på jorden flera 
gånger under  intervjun. Att det är något de beundrar både hos 
varandra och hos andra, och att de med hjälp av sunt förnuft har 
kunnat fattat många rätta beslut för Gekås framtid.

– Folk brukar undra vad hemligheten är bakom Gekås. Svaret 
är att det finns ingen. Det är enkelt: vi ska köpa in och sälja varor 
som människor behöver till ett bra pris och ha det snyggt och 
prydligt i varuhuset. Saker och ting ska vara enkla, det finns ingen 
anledning att krångla till det eller spela ett spel. Vi får ofta frågan 
varför vi inte öppnar fler Gekås på andra ställen. Men varför ska vi 
göra det? säger Torbjörn.

Nyligen blev de utnämnda till Årets entreprenör i en prestige
fylld tävling.

– Men vi ser oss inte som entrepre nörer, utan mer som utveckla

re och   investerare. Vi hade till exempel aldrig 
kommit på idén att starta ett Gekås själva. 
Vår grej är nog mer att omge oss med bra och 
duktiga personer, och det finns det många här, säger Thomas.

Vi tar en tur genom de vindlande  korridorerna innanför varu
huset, in och ut genom flera olika dörrar och hamnar till slut på 
lagret. På vägen hejar de åt höger och vänster och får glada leenden 
och hälsningar tillbaka. Det är här, ute i verksamheten, de tycker 
om att vara. Inte sitta på kontoret och administrera, utan vara 
en del av Gekåsmaskineriet, ha koll på sortimentet, prata med 
kunder och kolleger.

– Det är det här jag menar. Den 
här  atmosfären och gemenskapen 
vi har  skulle vi inte kunna bygga 
upp på något annat ställe. Den är 
typiskt för Gekås.  
Och då är det inga problem att 
jobba här i 38 år, säger Torbjörn.
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Enkelslipade glasögon
fr. 395 kr

Progressiva glasögon
fr. 995 kr

ENDAST I ULLARED

Tidbokning och info: glasogonfabriken.se eller tel. 0346–300 95  |  Drop-in i mån av plats
Öppet: Vard 09–19  |  Lörd 09–17  |  Sönd 11–17�|�Besöksadress: Danska vägen 10, 311 60 Ullared

Sveriges största optikbutik 
med leverans direkt

Köp fl er glasögon och få 50% rabatt på alla extra par

DU HITTAR OSS I NYA GALLERIAN

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:  T7UwL2e
 

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 2017. 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.  
 Sista nyhet är « Ragnarok» en familijevänlig resa 
genom spännande farvatten.  

Sista 
nyhet!
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VÄLKOMMEN IN TILL  
OSS PÅ BURGER KING  
ULLARED!

10% PÅ VALFRITT MEAL 
VID UPPVISANDE AV DENNA KUPONG I KASSAN
Kupongen gäller på Burger King Ullared tom 30/9 2017.  Kan ej kombineras med andra erbjudanden eller rabatter.

Ekelunds produkter är miljömärkta med GOTS som står för Global 
Organic Textile Standard. GOTS är en världsledande standard för 
organiska fibrer, inklusive ekologiska och sociala kriterier. 

Ekelund, Linneväveriet i Horred AB - Tel: 0320-80001 

Öppetider: jan-mars: vard. 10-16, april-dec: vard. 10-18, lör. 10-14 

söndagar: 16/7, 23/7, 30/7, 6/8 12-16

Se kollektioner och läs mer om företaget på ekelunds.se Certified by IMO CH
150221

Åk Sveriges vackraste väg till Horred, 30 min från Ullared.
Kör mot Varberg - Hjärtared - Källsjö - Kungsäter - Horred

Ekologiska presenter  
tillverkade i Horred, Sverige

Textila kollektioner från Ekelund Classic, Tina Nordström,   

Världens Barn, Viskaform, Mumin, vävgarner, outletförsäljning  

med utgående mönster, 2-sortering och designprover.

Gör en utflykt och upplev
svensk textiltillverkning

Välkommen
Tag med annonsen  
så bjuder vi på kaffe  
och glass till barnen.

Gekås Ulla annons 215x139 maj17.indd   1 2017-05-31   15:13
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Repleksaker är roliga och aktiverande för hundar i alla åldrar. 
En hund med stort föremålsintresse är lätt att motivera och 
belöna med en leksak vid träning. Valpar har generellt ett 
stort behov av att bita och tugga och därför är det en god 
idé att ha bitvänliga leksaker hemma. På så sätt sparar du 
både möbler och skor från valpens vassa tänder!

En repleksak passar 
perfekt för kamplekar 

med syskonen
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Hund & Katt
Våra fyrfota vänner är älskade familjemedlemmar  

som vi så klart vill skämma bort på alla sätt och vis.  
På Husdjursavdelningen finns allt du behöver för  

hund och katt. Vi har samlat några bra shoppingtips! 
Foto TOM BENGTSSON och ISTOCK PHOTO  Text KATARINA LARSSON

Söt matskål med öron  
och målat mönster.

Fynda flexikoppel i flera  
storlekar och längder.

Håll vovven varm och torr på 
promenaden med denna praktiska 
jacka i fluorescerande material. 

Hos oss finns halsband och 
koppel i massor av varianter.

En hjälpande hand för att 
kasta bollen riktigt långt.

ALLT DU BEHÖVER

Fartfylld lek 
utlovas med 
denna färg-
sprakande 
fjädersvans.

Repbollen passar 
för busiga lekar 
och långa kast.

Rejäl godishink på 
1,9 kg fylld med små 
godisbitar som passar 
bra för träningspasset.

En leksaksvippa 
med fjädrar triggar 
kattens jaktinstinkt 

och håller dem 
sysselsatta och 

aktiverade länge.
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Många katter älskar att jaga laserpricken 
runt i rummet. Leken påminner mycket om 

jakten på en svårfångad fluga. 

Strassprytt halsband som finns 
i både blått och rosa. Bjällran 
hjälper till att hålla småfåglarna 
på behörigt avständ.

Praktiskt set med 
vattenflaska och 

skål som är enkelt 
att ta med. Passar 
både för katt och 

hund som behöver 
fylla på med 

vätska.

Klösträd är perfekt för katter som 
gillar att ligga högt och ha koll 
på omgivningen.

Laserpekare 
med auto-
matiska  program 
och oförut-
sägbara rörelser 
som  hjälper till 
att hålla katten 
sysselsatt. Lek-
saken har timer 
som stänger av 
automatiskt efter 
15 min.

Vattenfontänen ser 
till att katten dricker 
oftare tack vare att 
den alltid har rent 
och friskt vatten att 
tillgå.

Katter gillar både att klösa och klättra och 
behöver få utlopp för sitt naturliga beteende även 
inomhus. På vår husdjursavdelning har vi flera 
olika modeller av klösträd att välja mellan. 

Bästa utsikts
punkten för 

katter med koll

Minimera risken för dålig lukt och 
sandskvätt med en försluten kattoalett. 

Katter kan vara 
riktigt kräsna 
finsmakare, 
men vi har 
något för alla 
smaker.

Mysig bädd där katten 
och hunden kan ta en 

tupplur omsluten av tak 
och väggar.
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Matskålar av alla de slag 
finns det gott om på vår 
husdjursavdelning, från 
klassiska rostfria skålar till 
mönstrat och färgglatt.

Rejäla tennisbollar för 
rejäla vovvar. En riktig 
storsäljare i sortimentet!

Hundgodis är lysande för 
att belöna och motivera 
när valpen ska lära sig 
nya kommandon och 
konster.

Praktisk tunna för hundmats-
förvaring som håller maten 
fräsch och hungriga vovvar 

utom räckhåll.

Matta med 
kylande effekt 
som är skön 
för hunden att 
ligga på under 
varma dagar. 
Mattan finns i 
flera storlekar.

Nu har vi lanserat självplock 
av hundgodis! Fyll en burk 
med hundens favoritkex och 
få en garanterat glad jycke 
när du kommer hem.

Med mönster hämtade 
från tatueringsvärlden blir 
din jycke coolast i stan.

Mjuk och mysig 
sovplats!

Mjuk och mysig 
bädd som passar 
små och medel-
stora hundar. På 
insidan sitter en 
liten Macaron-
brodyr som rolig 
detalj.

I vårt sortiment hittar ni torr-
foderserien Brit Premium. Det-
ta är ett prisvärt foder av hög 
kvalitet med ett  kött innehåll 
på hela 40–45 procent. 
 Förutom köttråvara från 
 kyckling består fodret av majs 
och är berikat med laxolja, 
torkat äpple och fem hälso-
samma frukt- och örtextrakt. 
Äpple är en fiberkälla som 
bidrar till en bra tarmflora och 
örterna bidrar med smak och 
bättre ämnesomsättning. 
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UTMANINGEN

Det finns olika sätt att värma upp inför shoppingen. Till exempel i höghöjds-
banan om man gillar utmaningar och är nyfiken på hur högt upp till himlen 

man kan nå. Vi skickade Nelly och hennes mamma Sonja för att testa Upzone! 
Text SONJA BJÖRK EBERT  Foto MALIN CROPPER

En hisnande upplevelse

E fter en intensiv övertalningskampanj fick femtonåriga 
Nelly med sig sin något skeptiska mamma till höghöjds
banan Upzone intill Gekås camping. 

– Jag ser det som en bra uppvärmning inför vår shopping inne 
på Gekås och så älskar jag att klättra, berättar Nelly medan hon 
lirkar på sig sele, handskar och hjälm. 

Lagom tills solen tittar fram genom regnmolnen har hon och 
de andra tio deltagarna i dagens första grupp fyllt i formulären 
och fått på sig utrustningen. Allt under ledning av instruktörerna 
Sabrina Bagge och Marcus Persson som dubbelkollar klätter
selarna flera gånger och förklarar hur banorna fungerar. Det fattas 
egentligen bara en person i gruppen när man står samlade vid den 
första träavsatsen. 

– Min mamma skulle gå på toaletten… sa hon, förklarar Nelly. 
Jag ska sms:a henne, hon kommer inte att slippa undan. I alla fall 
inte den enklaste banan, den måste hon fixa.

Just då dyker Nellys mamma upp bland träden med andan i hal
sen. Den första banan klättrar både barn och vuxna med högljudd 
iver. Skratten och skriken far mellan träden och det fotas flitigt 
nerifrån marken. Efter den första banan som innebär att klättra på 
trästolar upphängda i luften och som avslutning åka på ett rep ner till 
marken kommer Nelly springande för att ta sig till bana två. 

– Jag har två timmar på mig, och ska definitivt upp på den högsta 
banan, den däruppe i backen, ropar hon och pekar.

Efter henne kommer hennes mamma med ett stort leende.
– Det var faktiskt jättekul fast jag var livrädd och nästan ilsken 

när jag skulle upp i första trädet. Jag är lite höjdrädd, men kände 
att jag måste testa i alla fall. Det känns så häftigt och nästa gång 
ska jag ta med mig hela familjen. Nu ska jag samla mig inför 
shoppingen, förklarar hon och tar upp mobilen för att filma dot
tern som nu hunnit upp i bana fyra. Den högsta banan mitt ute i 
sagoskogen med den ljusgröna mossan. 

Efteråt konstaterar vi att Upzone är ett perfekt avbrott i  vardagen 
och kan rekommendera alla som vill ha ett lagom utmanande 
 äventyr att prova!

Nelly och hennes mamma fick prova på att klättra bland trädtopparna i äventysbanan Upzone. Nedan beskriver de sina känslor!

SÅ HÄR BLEV BETYGET!

               MAMMA        NELLY

SKRATTANFALL   

SKRIK AV SKRÄCK  

TJUT!  

SVINDELKÄNSLOR 

WOWEFFEKT 

EN GÅNG TILL! 

Både Nelly och hennes något mindre modiga mamma var  
otroligt nöjda med upplevelsen. Hår är deras betyg på Upzone.

H H H H H
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H H H H H
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”ETT PERFEKT AVBROTT I VARDAGEN 
– KAN REKOMMENDERAS!”

UPZONE 
ÄVENTYRSPARK
Var: Gekåsbyn, jämte 
skidbacken.
Öppen: Alla dagar från 
april till november. 
Banor: 4 olika banor,  
från 3 till 18 meter.
Ivrigaste besökarna: 
 Familjer, kompisgäng, 
möhippor, svensexor och 
olika företag. 
Vanligaste kommentaren 
efteråt: ”Det var riktigt kul 
och nervpirrande, utmanan-
de.” ”En riktig upp levelse.” 
”Det här vill jag göra igen.”
Bokning: www.upzone.se
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BAKOM KULISSERNA

Möt tre av hjältarna på Gekås! Ludvig, Christoffer och Aron är tre av  
dem som jobbar för att göra ditt varuhusbesök till en bra upplevelse.

Text CECILIA HAHNE HILGERS  Foto PETER WESTRUP

Kocken, boksäljaren  
& transportören

Ludvig Ahlberg, 24 år, har jobbat som kock på Gekås  
i fem år. I Restaurangen på varuhuset lagar han till  
mellan 1 000 till 2 000 wienerschnitzlar – om dagen.

TRE LUNCHTIPS:
1. Kyckling med 
barbecue-glaze, coleslaw 
och klyftpotatis. 
2. Wienerschnitzel med 
pommes frittes. 
3. Lax med romsås och 
potatis. 

Vilka arbetsuppgifter har du?
– Jag tar bland annat hand om beställningar till Restaurangen 

ute i varuhuset, som mjölk, kött, pommes frittes och klyftpotatis. 
Vi kockar och kallskänkan delar på ansvaret för att se till så att 
driften och samarbetet funkar.  
Hur mycket mat går åt varje dag?

– Som mest har vi haft 5 000 luncher på en dag. Annars 
 brukar det ligga på mellan 1 000 till 2 000 luncher. 
Hur stressigt har ni i köket när ni lagar 5 000 luncher?

– Då är det fullt ös. Det gäller att prata med varandra och 
hjälpas åt. Vi har en god stämning, man skrattar alltid minst en 
gång om dagen. Det bästa för att komma över stress är ju just att 
hjälpas åt och förbereda så mycket man kan, så att man ligger bra 
till för dagen efter. Det är det viktigaste.
Vad är det mest minnesvärda under dina fem år?

– Den dagen vi hade 5 000 luncher. Det var en onsdag i 
slutet av juli förra året. Det var bara att köra på fullt ut.  

Vad är roligast med att jobba som kock?
– Att det alltid finns något att göra och att man har 

sina arbetskamrater. Att vi har kul tillsammans på 
jobbet. 

Vilken är den vanligaste frågan du får när du 
berättar att du jobbar på Gekås?

–  “Känner du OlaConny och  Morgan?”.
Gör du det?!

–  Nej! Men det är det folk vill veta. Det, 
eller hur många  schnitzlar jag lagar till om 
dagen. 
Vilken är din egen lunchfavorit?

– Kyckling med barbecueglaze, cole
slaw och klyftpotatis, den är riktigt bra. 
Men den mest populära lunchrätten är 
wiener schnitzel med pommes frittes.  
Den säljer som smör. 
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TRE BOKTIPS
1. “Elon Musk : Tesla, SpaceX och jakten på en fantastisk 
framtid” av Ashlee Vance. 2. “Game of thrones”-serien av 
George R R Martin. 3. “Min hemlighet” av Petter Stordalen.

Vilken genre säljer mest?
– Barnböcker, överlägset, som 

”LasseMaja”böckerna. För två 
år sedan hade vi bästsäljaren 
”Kaninen som så gärna ville 
somna: en annorlunda god
nattsaga” (CarlJohan Forssén 
Ehrlin), den frågade kunder så 
mycket efter att jag fick be vår 
inköpare att ta hem den. Sedan 
sålde den som inget annat. Jag 
tror det gick åt 10 000 ex bara 
under hösten den kom hit. Det 
var föräldrarnas hopp, “nu ska vi 
få ungarna att somna”, liksom..!
Vad är “all time high”?

– Jojo Moyes! Det finns ingen 
som slår henne. Förra året sålde 
vi 6 000 ex av “Livet efter dig” 
och “Arvet efter dig” låg på 
10 000 sålda böcker. 
Vilken svensk författare är 
populärast?

– Det är jämnt mellan Mari 

Ljungstedt och Camilla Läck
berg. Thrillers säljer kanon.  
Vilken är den vanligaste 
frågan du får?

– “Har ni den här?!” om en 
viss bok. Som tur är har jag alla 
titlar i huvudet så jag kan svara! 
Vad är det bästa med jobbet?

– Att jag har eget ansvar för 
böckerna och arbetar i min egen 
lilla bubbla. Det är kul att se hur 
försäljningen går och att göra 
topplistorna över mest sålda 
pocketböcker varje månad. 
Läser du mycket själv?

– Nej, det är ju det ironis
ka…! Jag läser mest när jag har 
semester och ligger på stranden. 
Kommer det sportbiografier lä
ser jag dem förstås. Och biogra
fier om personer som jag tycker 
är intressanta, till exempel 
boken om Teslagrundaren 
Elon Musk. 

Vad innebär ditt jobb?
– Jag och mina kollegor tar 

hand om all interntransport 
mellan centrallagret och butiken. 
Vi kör pallgods, helt enkelt, med 
det som beställs från lagret till 
butiken. Vi har tre bilar och fem 
trailrar. En trailer kör enbart 
med kläder som är galgade och 
klara att tas direkt in i butiken. 
Avdelningarna beställer hur 
mycket de behöver, kläderna 
plockas ihop och går på ett band 
ner till trailern, sedan skjutsar vi 
bara på dem och kör. 
Hur ser en vanlig dag ut?

– Trailrarna börjar lastas 
05.30 för att stå färdiga till de två 
chaufförerna som börjar jobba 
06.00. Vi har en utlastningsyta 
där lagerpersonalen ställer fram 
de pallar som ska lastas. Sedan 

lastar vi enligt vårt körschema 

som också reglerar hur beställ
ningarna från butiken ska ske. I 
högsäsong kör vi från 05.30 till 
22.00. Lagerpersonalen jobbar 
fram till 23.45.
Hur många vändor per dag?

– Under högsäsong runt 30 
lass. En gång var det bilkö näs
tan hela vägen till Falkenberg. 
Vid sådana tillfällen är det lite 
svårt för oss att ta oss fram.
Blir det aldrig långtråkigt?

– Jo det är klart att det blir! 
Men det blir ju alla jobb. Gekås 
är en riktigt härlig arbetsplats 
med många glada människor. 
Vad är det bästa med jobbet?

– Det är kul när det är mycket 
att göra, dels känner man att 
man har åstadkommit någonting 
när man kommer hem och dels 
är det gött tempo. Dagen går fort, 
vi är ett gäng med härlig humor.

Våra 
hjältar på 

Gekås
TRE TRAFIKTIPS
1. Ha inte bråttom! 2. Försök komma hit med positiv inställning, 
det kan stocka upp rejält i trafiken här ibland. 3. Tänk på dina 
medmänniskor när du ska parkera, ställ dig inte för nära andra!

Christoffer Karls
son är 27 år och 
ansvarar för bok
avdelningen sedan 
2009. Han håller 
koll på bokhyllor
na, ser till att nya 
titlar kommer ut i 
butiken och fixar 
pockettopplistan 
varje månad. 

Aron Karlsson, 27 
år, är arbetsledare 
för transportde
len sedan tre år 
tillbaka och kör 
pallgods mellan 
centrallagret och 
varuhuset.
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DILLCRÈME 
2 äggvitor 

½ vitlöksklyfta 
Färsk dill 

2 dl rapsolja 
½–1 tsk vitvinsvinäger 

Salt

GÖR SÅ HÄR
Separera äggen och lägg äggvitorna i 

en bunke. Tillsätt vitlök och dill. Mixa 
till ett vitt skum med en stavmixer. 

Häll i lite rapsolja och mixa samtidigt. 
Tillsätt resten av oljan i en tunn stråle 
tills det blir en kräm. Smaka av med 

vitvinsvinäger och salt. 
Krämen går att  variera.  

Byt ut  dillen till basilika eller  
varför inte lite  dijonsenap.  

Äntligen dags  
för kräftskiva!  

Bjud in dina vänner och duka upp med kräftor. Servera 
matiga tillbehör som bulgur, flarn och dipp. Det är både 

gott och mättar bra. Låt dig inspireras av våra recept! 
Recept & foto:  DIANA DONTSOVA (@DIADONNA)

SOMMARTRADITION
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SALLAD MED BULGUR 
4 port

4 dl kokt bulgur 
1 dl grönsaksbuljong 

8 rädisor 
½ squash, svarvad 

2 avokado 
Pumpakärnor 

Flingsalt 
Svartpeppar 

GÖR SÅ HÄR
Koka bulgur med en buljongtärning enligt  anvisningarna 

på förpackningen. Börja med att lägga upp bulgur i 
en skål. Toppa med skivad rädisa,  svarvad squash, 

 skivad avokado och pumpakärnor. Strö lite flingsalt och 
 svartpeppar över. Serveras ihop med  dillkrämen! 

Servera i en stor 
skål eller i små 
portionsskålar 

Till hösten kan du lägga på svamp 
istället för sparris. Så gott!  

SPARRISFLARN 
Cirka 4-6 bitar

1 pkt smördeg, (rulle cirka 265 g) 
14 sparris

100 g cream cheese 
120 g riven västerbottensost eller  

annan lagrad ost (ca 3 dl) 
En näve hasselnötter 

Oxalis 
Honung 

GÖR SÅ HÄR
Rulla ut smördegen. Skär en ram (1 cm) innanför kanten. 
Det är viktigt att du inte skär igenom degen. Bred cream 

cheese över hela degen (förutom ramen). Toppa med 
riven västerbottensost. Lägg på sparrisen. Grädda i  

ca 20 minuter i 200 grader. Ta ut och låt svalna en stund. 
Dekorera med hackade hasselnötter och oxalis.   

Ringla lite honung över. 

Servera! 
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OUTLETBUTIKERNA I ULLARED

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

20 % Rabatt på 1 par 
skor över 500:-

20%
Erbjudandet gäller mot uppvisande av denna kupong och kan inte 
kombineras med andra erbjudanden. Gäller endast i Ullared och 
tom. 30/9 2017

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

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

www.ullaredlantman.se

Nyhet

Handla nu!
Erbjudanderna gäller så länge lagret räcker tom 30 sept 2017

Fri aktiveringsavgift 
vid nyteckning av 
abonnemang samt 

50% på alla tillbehör 
i butiken 

Erbjudandet gäller mot uppvisande av denna kupong och kan inte 
kombineras med andra erbjudanden. Gäller tom. 30/9 2017

100:-
ASIATISK BUFFÈ 

Gäller endast mot uppvisande av denna kupong. 
Kupongen går ej att kombinera med andra erbju-
danden. Gäller tom 30/9 2017

- Jakt 
- Vapen 
- Fiske 
- Airsoft 
- Outdoor

www.wildmarkullared.se

Handla Online!
Rabattkod: Fynda2017

Gäller Tom 30/9 -17

Giltig t.o.m. 30/9 2017. Endast en vara per kupong/person

Outletpris 299:-
  

Ord. Bu� kspris 499:-Ord. Bu� kspris 499:-

2 för 499:-
  

P Å  O U T L E T  B Y  M Q

V I  F I N N S  I  H A N D E L S H U S E T

JEANS 
The Teacher, dammodell

399:-
Ord.butikspris 599:-

SHORTS, Dobber

299:-
Ord.butikspris 499:-

2 FÖR 399:-

T-SHIRT, Dobber

199:-
Ord.butikspris 299:-

2 FÖR 299:-

2  PA R

  599:- JEANS 
The Postman, herrmodell

399:-
Ord.butikspris 599:-
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NYTTA & NÖJE

Vad sägs om att förlägga nästa konferens till Sveriges 
 populäraste resmål? Känn pulsen från varuhuset och 
boka en tv-kändis som konferencier till middagen. Att 

mötas i Ullared är en helt unik upplevelse! 
Text LOTTE IVARSON SANDÉN Foto: HIDVI GROUP OCH JESPER MOLIN 

Kul på konferens!
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Shoppingen är självklart en viktig punkt på programmet 
för de flesta konferensgäng som kommer hit.  
– Många är även nyfikna på Gekås som företag, och 
föreläsningar om varuhusets framgångshistoria är väldigt 

efterfrågade, berättar Erica Anderberg, konferenssamordnare.
Sedan 2013 är det möjligt att välja Ullared som destination för 

sin företagskonferens. Här finns allt som krävs i form av mötes
lokaler för upp till 130 personer och boende på både hotell och 
stugby.

– De fräscha och snyggt inredda lokalerna är en av sakerna som 
gästerna uppskattar, berättar Therese Berntsson, konferenssam
ordnare.

– Många blir positivt överraskade första gången de är här, de 
tycker att vår konferensanläggning överträffar förväntningarna – 
ingenting andas ”budget” trots att vi har en väldigt bra prisnivå, 
helt i linje med varuhusets filosofi. 

Den typiska konferensgruppen är runt 20 personer och spende
rar två dagar i Ullared.

– Men vi har också gäng på 100 personer. För en tid sedan var 
hela hotellet uppbokat av en stor grupp och det var en väldigt härlig 
stämning, berättar Veronica Ohlsson som är konferensvärdinna 
och finns till hands för gästerna under hela besöket.

Oavsett om det handlar om ett hundratal personer från ett 
storföretag eller tjugo förskollärare så är det en unik upplevelse att 
konferera i Ullared. Erica Anderberg berättar att det till och med 
blivit lite kult att ha konferens här. 

– Det kommer fler och fler långväga gäster som inte varit på 
Gekås tidigare men som är intresserade av fenomenet och som 
gärna vill komma hem med några påsar Morganchips!

Året om finns det ett stort utbud av aktiviteter att välja på för de 
som inte enbart vill shoppa när konfererandet är över för dagen. 
Här finns allt från äventyrsgolf och hisnande trädklättring i även
tyrsbana, till bad i badtunna eller bastubåt som man kan prova på. 

Eller så kanske man vill laga mat tillsammans med en egen kock 
och avsluta med en frågesport till kaffet?

– Förra veckan var det ett gäng som hade bingo på kvällen, med 
vår egen kändis OlaConny som prisutdelare precis som de ville! 
säger Therese Berntsson. 

De har också ordnat modevisningar och 50talskväll på en äkta 
amerikansk diner! Veronica poängterar att hon och hennes kollegor 
alltid gör sitt yttersta för att önskemål ska uppfyllas och att de 
hjälper till med stort och smått.

Inte så konstigt att många väljer att komma tillbaka och konfere
ra i Ullared år efter år!

”OAVSETT OM DET HANDLAR OM ETT  
GÄNG PÅ HUNDRA PERSONER ELLER TJUGO  
SÅ ÄR DET EN UNIK UPPLEVELSE ATT HA 
KONFERENS I ULLARED.”



Nyhet!

PROFFS®

Ecolink® Sea Mist är en saltvattenspray med naturlig styrka och 
värmeskydd. Produkten piggar upp håret och ger en perfekt finish 
eller beachlook. Appliceras bäst i handduks torkat eller torrt hår.

PROFFS®

Ecolink® Leave-in Creame med argan olja och inbyggt värme- 
skydd vårdar håret och ger glans med hjälp av allt det goda från  
naturen. Appliceras i vått eller handduks torkat hår och skyddar  
håret under föning eller användning av plattång.

CREATED & 
MADE IN SWEDEN

Konsumentkontakt:  www.proffs.eu, info@wishandway.se

10kr
RABATT

79 kr
MEAL



10kr
RABATT

79 kr
MEAL

ÄNNU MER MILJÖVÄNLIGT

DRYGT OCH EFFEKTIVT

DERMATOLOGISKT TESTAT
– SKONSAMT MOT HUDEN

√
√
√

Nyhet! Nu ännu skonsammare 
för hud och natur.

Besök vår (ca 600m2) STORA UTSTÄLLNING 
3 mil från ULLARED!

Vi erbjuder konkurrenskraftiga
helhetslösningar inkl. montering,  
snabba leveranser och  absolut  

bästa priser på olika slag av kaminer.

Söker du en helhetslösning med  
montering och en specialdesign på  

både grind, staket samt räcke? Vi på Karles  
gör ritningarna och tillverkar  

efter dina personliga önskemål.

Skenevägen 4, 512 60 Överlida, ring 0346-310 11, mejla info@karlses.se
www.karles.se



Sommarerbjudanden
Från

99:-/st 
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Maria Augustsson, 70 år, och 
Pelle Karlsson, 67 år, från 
Onsala. 
Ni har solkräm i kundvag
nen. Ska ni ut och resa?

– Ja, jag har bott i Onsala i 40 
år, men jag kommer från Gran 
Canaria, så dit brukar vi åka 
varje år. 

Vilket är ditt allra bästa 
shoppingfynd, Pelle?

– Spolarvätska! Det är halva 
priset här mot hemma. Vi bru
kar åka hit en gång om året och 
handla. Idag är jag på jakt efter 
en jacka, ett par byxor och lite 
andra kläder. 

Umulkhayr Dahir, 30 år och 
väninnan Rahma Ali, 30 år, 
med sonen Muaad, 1,5 år, 
Somalia/Svenljunga. 
Hur många gånger har ni 
varit på Gekås?

– Jättemånga! Här finns allt 
och det är så billigt. Vi ska köpa 
kläder, mest till barnen, och 
leksaker. 

Tommy Antfolk, 33 år, med 
pappa Dan, 60 år, båda från 
Värmdö.
Vad ska du köpa idag, 
Tommy?

– Det blir hantlar, hopprep 
och yogagrejer, eftersom jag 
håller på att bygga ett utegym. 
Jag tog husbilen ner, så pappa 
följde med som sällskap. Snart 
ska vi ta en paus i Sportbaren. 

May Anita Reppen, 47 år, och 
Torill Fredheim, 47 år, från 
Norge. 
Vad är er maxbudget idag?

– Runt 12 000 kronor! (May 
Anita) 
Har ni besökt Gekås förut?

– Jag var här första gången 
1996. Nu är vi åtta tjejer som 
 bilar hit varje år, det här är 
 sjunde året i rad. (Torill)
Vilka planer har ni för 
 helgen?

– “Shoppa, spise och söva!”

Vi har  
tagit en 

selfie med 
OlaConny

Jesper Lidbom, 22 år, och Therese Granberg, 18 år, från Umeå.
Hur många mil körde ni för att komma hit?

– 112 mil! Vi turades om och körde drygt 50 mil var. Vi startade 
klockan fyra på eftermiddagen i Umeå, övernattade i Uppsala, och 
var framme vid tvåsnåret dagen därpå. Vi bor på Hotellet. Hittills är 
våra bästa fynd kalsonger och en morgonrock!
Är det första gången ni är här?

– Ja, men vi har sett Ullared på tv. Och vi har redan hunnit ta en 
selfie med OlaConny. Nu ska vi bara hitta Morgan också..!
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Nyfiket

Ditt bästa fynd?
Vi tog en pratstund med några besökare.

Sommarerbjudanden
Från

99:-/st 



Välkommen  
till Falkenberg  

- året om!

falkenbergssparbank.se          0346-550 00

Bank & Försäkring

Falkenbergs Sparbank är  
en lokal, engagerad bank för  

såväl privatpersoner som företag.

Finns på välsorterade
campingplatser!

Torqwell AB  •  Östergårdsgatan 16  •  524 32 Herrljunga
Säljare Annette Linnarsson  •  Tel. 070 - 776 16 50
annette.linnarsson@torqwell.com

Tillverkat inom EU

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

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

Från Varberg är Ullared bara
30 minuter bort

- havet är alldeles intill
Hösten är snart! Boka nu!

26 augusti

23 och 30 september

2-5 november
Halloweekend
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TAS OFTA PÅ 
SOMMAREN

14.30

STRÖM-
MÅTT

HAR FOLK 
I EKOR

BRUNT 
SOCKER

DET MAN 
VET

ANTA

PÅ SI-
CILIEN

Si
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UPP VID 
VATTEN

Konstruktör: Pontus Liedberg
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SCHWEIZ

GAMMALT 
NAMN PÅ 

TOKYO

GRACE 
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GENE

HÄLSADE 
KUNGEN 

PÅ I 
ARVIKA

FINNS AV 
NAPO-
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SAK FÖR 

RÖKARE
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RINGO

LYSTE 
UPP 

BLAND 
HÄSTAR

PÅ

GULD-
MÅTT
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MARK I 
KÄRR
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LITE
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SIG PÅ 
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Kryssat

Skicka lösningen till ullakryss@gekas.se eller Ulla, Gekås Ullared, 311 85 Ullared.  
Skriv Kryssat 3/2017 i ämnesraden/på kuvertet. 

Lösningen ska vara oss tillhanda senast 1 september. Lycka till!

Kryssvinsten i detta nummer av Ulla är  
Självhushållning på Djupadal

Vinn!
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Ullaredaktionen förbehåller sig rätten att justera texterna för att få plats med fler frågor.

Har du idéer om hur vi ska bli bättre eller klurar du  
på en fråga? Koncern-vd Jan Wallberg svarar.

Webkameran? 
Jag har en fråga angående 
webkameran som finns 
på er hemsida. Jag brukar 
vara inne och titta hur 
mycket folk det är på parke-
ringen. Men sista tiden har 
ni riktat om kameran och 
man ser bara asfalten fram-
för ingången. Hur kommer 
det sig? 
Mvh Majsan

Hej Majsan! 
Du är inte ensam om att vara 
inne och kika på webkame
ran, faktum är att det är en av 
våra populäraste funktioner 
på www.gekas.se. Under vå
ren har vi renoverat fasaden 
på varuhuset och satt upp ny 
plåt längs hela framsidan av 
byggnaden. Under arbetets 
gång var vi tvungna att flytta 
webkameran och vinkeln blev 
då lite tokig. Men kameran är 
nu tillbaka på sin ursprung
liga plats ovanför varuhu
sentrén och det går återigen 
att se delar av parkeringen i 
mobil eller dator. 

VIPingång? 
Har just kom-

mit hem från  
  

ett besök i Ullared. Vill 
föreslå att de som bor på 
ert hotell skall få en egen 
VIP-ingång till varuhuset. 
Vad tror du om det? 
Hälsningar Hasse

Hejsan Hasse! 
Tack för att du tog dig tid 
att framföra förslaget! Jag 
förstår att man som övernat
tande gäst i Ullared vill ha en 
smidig shoppingupplevelse. 
Men vi på Gekås vill gärna 
behandla alla kunder lika i 
så stor utsträckning som det 
går. Oavsett om du övernattar 
eller bara svänger förbi för 
en snabbhandling är du lika 
viktig för oss. Vi jobbar för 
att förbättra shoppingmiljön 
så att alla våra besökare ska 
trivas och få en bra upple
velse. Hoppas du är med 
på hur jag menar och köper 
resonemanget. Tack vare 
kontinuerliga utbyggnationer 
av varuhuset har vi idag bara 
ett tjugotal ”ködagar” om året 
vilket både vi och kunderna 
är tacksamma för.

Större spelbutik? 
Har ni några planer på att 
bygga ut er spelbutik? När 
jag har handlat klart och 

är på väg ut brukar 
jag stanna till 

och köpa lotter, cigaretter 
med mera. Men kön är ofta 
lång och det hade behövts 
mer plats. Och varför har 
ni mobilsäljare i utgångs-
hallen? Dessa måste ni väl 
klara er utan. 
Kram Monica

Hejsan Monica! 
Tack för ditt brev. I Spelbu
tiken utanför kassalinjen 
erbjuder vi spel, tobak och 
lotter som en extra service 
till våra kunder. Ibland är det 
höjt tryck just där, då många 
kunder betalar i kassan och 
lämnar varuhuset vid ungefär 
samma tid. Vi tittar hela 
tiden på hur vi kan förbättra 
och utveckla shoppingupp
levelsen och vi håller just nu 
på att diskutera en eventuell 
ombyggnad av Spelbutiken. 
Men det kommer bli aktuellt 
först efter ett par år när den 
stora utbyggnationen är klar 
och varuhusytan blir ungefär 
en fotbollsplan större.  
   Mobilföretaget 3 som 
tidigare haft en permanent 
placering vid vår utgång finns 
inte längre kvar på samma 
plats. De har istället öppnat 
en egen butik inne i Gallerian 
som ligger precis bredvid 
varuhuset. 

Kundvagnsdepå? 
Var tillsammans med min 
fru i butiken igår. Som du 
säkert vet så behöver vi 
herrar inget, därför tog jag 
enbart en korg. Gick ner till 
nedre plan och fick då se 
många prisvärda produk-

ter som inte fick plats i 
min korg. Skulle det inte 
vara möjligt att installera 
en liten depå med vagnar 
 nedanför rulltrappan så 
man inte behöver gå till-
baka till parkeringen för  
att hämta vagn? 
Mvh Arne Arnesson

Hej Arne! 
Vad roligt att höra att du gjor
de bra fynd i varuhuset! Jag 
kan förstå att det är besvär
ligt när kundvagnsbehovet 
uppstår mitt i varuhuset. 
Vårt ständiga problem här på 
Gekås är platsbrist. Jag hade 
gärna sett extra kundvagnar 
både här och där i varuhuset 
men det är svårt att avsätta 
platsen för det. Vi vill ju få in 
så mycket bra produkter som 
möjligt på den yta som finns. 
Lösningen hittills är att ha 
en liten kundvagnsdepå (Bra 
ord!) på Plan 2 i varuhuset. 
Då behöver man åtminstone 
inte lämna varuhuset för att 
få tag på en vagn. Jag kollar 
vidare på om vi kan klämma 
in vagnar på ytterligare något 
ställe.  

Fråga 
Jan

Vad vill du veta?  

SKICKA DIN FRÅGA:  
fragajan@gekas.se  

eller skicka ett brev till:  
Fråga Jan, Gekås Ullared, 

311 85 Ullared.

http://www.gekas.se
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Quiz varje vecka
Lunchbuffé
À la carte

Händer på 
Harrys

HARRYS ULLARED | HARRYS.SE | 0346-300 10

Följ oss på Facebook och Instagram för mer info.
 Harrys Ullared    @harrysullared

Vi tror på
lokala beslut och
långa relationer.
Välkommen!

Nygatan 37, Falkenberg
0346-629 80
handelsbanken.se/falkenberg
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Med Shoppingkortet får du bonus på alla inköp du gör med 
kortet, oavsett om du väljer att dela upp betalningen eller själv 

sätta in pengar på kortet. Bonuspoängen omvandlas till  
värdecheckar som du kan handla för på Gekås Ullared.

Shoppa smart  
– på dina villkor

ANSÖK OM SHOPPINGKORTET
Att skaffa Shoppingkortet är både enkelt 
och smidigt. Du kan ansöka hemma vid 
datorn eller så hjälper vi dig på plats i 
varuhusets kundtjänst. Kortet finns i fem 
olika fäger: gult, blått, rosa, grönt och 
svart. Vilken färg är du? 


