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Vilken sommar vi fick! Jag känner mig verkligen fulladdad efter så enormt många 
härliga soltimmar – som att kroppen fortfarande känns solvarm. Det går faktiskt 
att ana en del av brännan än. Då känns det enkelt att omfamna hösten med svalare 
temperatur, efterlängtat regn och mängder med härliga nyheter i butikerna. 
Välkommen härliga, häftiga höst! 

I det här numret bjuder vi på en mängd glimtar från alla de härliga bröllop vi hade 
på Väla i juni. När jag tittar på de bilderna blir jag stolt och varm. Kan tänka mig 
att många är nyfikna på hur det egentligen var att gifta sig på Väla. Bläddra fram 
så får du se. 17 förväntansfulla par kom hit och vilken lycka det var att se all kärlek 
och dela all glädje. Varmt tack till alla brudpar som medverkade!  

Nu går vi in i en spännande höst och jag lovar dig att det finns saker du inte 
vill missa! Jag tänker kanske främst på Väla Fashion Show. I oktober förra året 
lanserade vi denna magnifika fest, fylld av dans, show och glädje. Det blev en succé 
och självklart kör vi i år igen! Alla som shoppar på Väla för 1 000 kr bjuds på en 
biljett till Helsingborg Arena den 27 oktober.

Det är otroligt kul att få möjligheten att samarbeta med Sveriges bästa inom 
showbiz – artister, dansare, musiker, och stylister tillsammans med Välas butiker. 
Vi gör detta för att vi vill umgås med dig, ge tillbaka lite och uppleva något riktigt 
coolt tillsammans! 

Jag hoppas att du vill uppleva hösten med oss. Vi ses på Väla!

Ulrika Nordström
Marknadschef Väla

Filippa: Tröja 1 300 kr Filippa K. Blus 199 kr Cubus. 
Byxa 1 895 kr Odd Molly. Väska 399 kr Lindex. 
Örhänge 89 kr Åhléns. Skor 299 kr Skopunkten.

Simon: T-shirt 400 kr Urban Modern. Byxa 
599:95 kr Jeansbolaget. Skor 799 kr Scorett. 
Klocka 1 995 kr Rydbergs Ur.

 HEMSIDAN
 VALA.SE
  
 FACEBOOK
 VÄLA CENTRUM

 INSTAGRAM
 #VALACENTRUM 
 #VIÄRVÄLA

Ulrikas kläder och väska kommer 
från Tiger of Sweden. Armbandet 
är från Lyxxa.
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Ödåkra-Väla Marknadsvägen 3, 042-402 23 00
Boka synundersökning på smarteyes.se/boka.

new business
C O L L E C T I O N  B Y  S M A R T E Y E S

N E W  A R R I V A L S  I N  S T O R E S  N O W

180x130_Väla_4.indd   1 2018-08-20   16:07

M A K E  A N

I M P R E S S I O N

“That special 
feeling when you 

step into the  
office and know  

it’s gonna be a 
good day.”

S H O P  O N L I N E  A N D  I N  S TO R E

S TO C K H  L M  /

K A P PA

1 499 S E K
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Gör dig redo  
för höst!

199,-

Gäller 2018.09.10–2018.10.14. Priser inkl. moms. Med reservation för slutförsäljning och eventuella tryckfel. 

Vard 9–19 • Lörd 9–17 • Sönd 10–17
Jula Väla

Våra produkter underlättar dina projekt. 
Inget kan stoppa dig nu.

Lövblås/-sug 
004-908



Calvin Klein • Calvin Klein Jeans • Tommy Hilfiger 
Morris Lady • Boomerang • R.M. Williams …

042 - 20 50 60

HITTA HÖSTENS 
JEANS

SWE_10808_Väla_180x130_19.08.2018.indd   1 21-08-2018   13:28:41

Nu är vår butik fylld med 
höstens härliga nyheter!
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DAVID LINDGREN • PETRA MARKLUND 
MARIETTE • SAMIR & VIKTOR 

SVERIGES BÄSTA DANSARE  
VISAR MODE FRÅN VÄLA

S U C C É N  Ä R  T I L L B A K A !

8 VÄLA M AGASIN



En explosion för alla sinnen
Till mullrande bas och röster som ger gåshud kliver  
Väla Fashion Show upp på scenen igen. Med en explosion  
av färger, former, ljus och rosa rök bjuder vi på Sveriges  
största popstjärnor och årets snyggaste modeshow.  
Vi ses på Helsingborg Arena lördag den 27 oktober.

SHOPPA  FÖR 1 000 KR OCH  FÅ BILJETT!

VÄLA M AGASIN 9   



David Lindgren
Det stora publika genombrottet kom 2012 när David 
Lindgren blev fyra i sin första Melodifestival med 
låten Shout it Out. Men det var inte som om han 
kom från ingenstans. Den 35-årige artisten från 
Nederkalix församling i Norrbottens län hade varit 
på väg dit ända sedan han valde teaterlinjen på gym-
nasiet och fortsatte med Performing Arts School i 
Göteborg. Han jobbade på Wallmans i Helsingborg 
och blev musikalartist med stora roller i bland annat 
Hairspray på Chinateatern i Stockholm och High 
School Musical i Malmö. Redan 2009 medverkade 
han för första gången i TV-programmet Så ska det 
låta, i samma lag som Kikki Danielsson. 

Debutalbumet Get Started från 2012 låg etta på 
topplistan och han var med i Melodifestivalen på 
nytt både 2013 (Skyline) och 2016 (We are your 
tomorrow). 

Förra våren var han en av programledarna i 
Melodifestivalen och rev ned applåder i hela folk-
hemmet när han tolkade 24 mellolåtar på fyra 
minuter. Då gick han från känd artist till ett helt 
folkhems gunstling, och han fick förnyat förtroende 
att leda Mellon det här året. Förra hösten tog han 
sin forna hemstad med charmig storm när han med 
sedvanligt proffsig hand ledde den första upplagan 
av Väla Fashion Show. 

Väla Fashion Show tänker välta dig över ända i år 
igen. Ett läckert paket av artister ger dig puls, glädje 
och energi. Låt oss stolt presentera: 

Artisterna som klär 
arenan i toner
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David Lindgren

Mariette

Petra 
Marklund

Lilla halländska Harplinge har en del att stolt-
sera med. Här växte stora delar av Gyllene 
Tider upp och bandet har gjort en låt som 
bär ortens namn. Och så kommer så klart 
Mariette därifrån. 

Mariette Hansson var med i Sikta mot 
stjärnorna redan som 16-åring 1999 men 
det var tio år senare som hon fick sitt breda 
genombrott när hon kom fyra i Idol. Hon har 
varit med i Melodifestivalen både 2015, 2017 
och 2018 och tagit sig till final alla gångerna. 
Mariette har den prydliga resultatraden trea, 
fyra, femma. Cool mellanstation på vägen 
mellan Idol och Melloframgångar; 2013 
spelade hon gitarr i Magnus Ugglas band när 
denne uppträdde med Magnus den store på 
Hamburger börs. 

Och Harplinge skulle dyka upp igen på sätt 
och vis när Per Gessle och Roxette letade 
förakter till 30th Anniversary Tour. Då anli-
tades 35-åringen som en gång i tiden gick på 
Sturegymnasiets musiklinje i Halmstad. 

Här finns det också programledartalang så det sjunger 
om det. Petra hade ju hand om Allsång på Skansen 
under 2014 och 2015, och blev den första kvinnliga 
programledaren för folkhemsklassikern. 

Då var hon etablerad som artist sedan länge, fast inte 
som Petra Marklund utan som September. Hennes 
Cry For You sålde guld i USA redan 2006. Hösten 
2010 var hon med i den första säsongen av Så mycket 
bättre och skapade ett stycke TV-historia. Hennes 
tolkning av Petters Mikrofonkåt var den stora hiten 
under programmets premiärsäsong. Hon toppade 
Sverigetopplistan i hela elva veckor. 

34-åringen från Nacka släppte sitt artistnamn och 
spelade in sin första skiva på svenska 2012 under eget 
namn. Det gick rätt bra det med. Händerna mot him-
len, skriven av en viss Jocke Berg från Kent, blev en ny 
tvärsäker listetta. 

I år har vi sett henne både som mellanakt i 
Melodifestivalen med Tuff brud i lyxförpackning och i 
Allsång på Skansen. 

Artisterna som klär 
arenan i toner
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Underhållning 
i världsklass

Samir  
& Viktor
Samir Badran och Viktor Frisk är killarna bakom 
några av de senaste årens mest skrålade refränger. 
TV-profilen Samir (var med i Paradise Hotel) och 
modebloggaren Viktor gjorde succé redan med 
sin första singel Success 2014. Den gick in på 
förstaplatsen på iTunes. 

De har förstås haft andra hits som Fick feeling 
och Saxofuckingfån men det är läktarsångsre-
frängerna i duons första Melodifestivallåtar som 
verkligen gjort avtryck. Det räcker att skriva ”för 
vi ska bada nakna på Sergels torg” för att de flesta 
läsare kommer att ha den refrängen i skallen 
resten av dagen. De har gjort mellon även med 
Groupie och Shuffla – där den senaste nådde en 
fjärdeplats i våras. 

Tidigt 2017 såg sagan ett tag ut att vara över 
när duon delade på sig efter en hektiskt tid med 
mängder av spelningar. Men senare samma år var 
de tillbaka med Kung. Då sa Samir att de tänkte 
”fortsätta göra musik så länge de kunde göra som-
marplågor som Sverige gillar”. Nu kommer Samir 
& Viktor till Helsingborg Arena för att få det att 
rycka  i nio tusen par ben. 

De fantastiska artisterna får sällskap på scen av ett här-
ligt gäng professionella dansare. Tillbaka som producent 
är Jenny Velvet Pettersson och hon har siktet inställt på 
att överträffa förra årets succé. Som att det inte vore 
nog återser vi även dansgruppen Sugar Collective, kända 
från bland annat talang 2017, som kommer bjuda på  
massor av häftig dans. 

Var beredd på en show som samlar allt i ett; från grymt 
snyggt mode till sinnesvidgande koreografi. Energi, fart 
och fläkt och många riktigt snygga moves. Underhållning 
i världsklass, helt enkelt! Frågan är väl bara huruvida du 
kommer kunna sitta stilla i stolen?



SHOPPA  FÖR 1 000 KR OCH  FÅ BILJETT!Bra att veta!
Det blir föreställningar både kl 16.00 och 20.00. 
Dörrarna öppnas två timmar innan föreställningarna 
startar. Kom i god tid – det blir upptrappning med 
happenings innan. Varje tusenlapp du handlar för på 
Väla berättigar dig till en biljett. Spara kvitton och 
visa upp i Väla Infocenter. Vill ni sitta tillsammans så 
måste sällskapets kvitton visas upp samtidigt då det 
är numrerade platser. 

Shoppa och få biljett 
Inköpsperioden som berättigar till biljett startar 
den 3 september och pågår fram till den 27 oktober, 
eller tills biljetterna tar slut. Tänk på att biljetterna 
kan ha en strykande åtgång! 

Så snart du har kvitton för sammanlagt 1 000 kr kan 

du hämta en biljett i Väla Infocenter. Dina kvitton 
stämplas som bevis på att du utnyttjat dem till biljett.

Byte eller återköp av vara 
Om du vill lämna tillbaka en vara du köpt och fått 
en Väla Fashion Show-biljett för så får du ett till-
godokvitto av butiken när du visar dina stämplade 
biljetter. Vill du istället vid öppet köp ha pengarna till-
baka måste du också lämna tillbaka din Väla Fashion 
Show-biljett i butiken.

Följ Väla Fashion Show på vala.se. På vala.se följer 
du uppladdningen och hittar all information om Väla 
Fashion Show. Väla Infocenter kan också svara på 
dina frågor och informera om allt som rör showen.
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199:-
STICKAT

VÄLA CENTRUME T O N  B R A N D  S T O R E  |  V Ä L A  C E N T R U M  |  0 4 2 - 2 0  5 5  7 5
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50%
på alla glas

Gäller även
progressiva

glas

Köp ett komplett par glasögon och få 50% rabatt på glasen. Erbjudandet gäller t.o.m. 19/11 2018
och kan ej kombineras med andra erbjudanden. Gäller ej företagskunder. Läs mer på synoptik.se

Väla Centrum | 042-20 40 13



Makeup-artistens 
tips för festen
När det vankas fest och dans får det gärna vara mycket av allt. Färg 
och flärd och detaljer och glitter. Makeup-artisten Malin Knutsson på 
The Body Shop sminkade modellerna till det här numrets modereportage. 
Här får du veta hur hon resonerar inför Väla Fashion Show i oktober.

När jag skulle jobba med dansarna till 
modereportaget i det här numret ville jag 
visa upp hur mycket fin makeup vi har så 
därför valde jag vår butiks favoritskugga i 
rött och en röd läpp på en av modellerna. 
Det är alltid snyggt med något extra när 
det är stora festligheter på gång, som Väla 
Fashion Show. En Star Stamp Liner fixar så 
att du får en stjärna stämplad vid ögonen. 
Kanske lite glitter ovanpå highlightern?

Det är dock ganska lätt hänt att det blir 
översminkat – att det blir för mycket på både 
ögon och läppar, som är de två detaljerna 
som är mest iögonfallande. Jag tycker att 
man kan välja. Om du har färgglada läppar 
så kan du ta det lite försiktigare med eyeli-
ner och mascara. Och tvärtom, om du satsar 
på ett kraftfullt uttryck kring ögonen så 
välj något mer neutralt till läpparna. Då blir 
det balans.

Makeup-artisten Malin Knutsson sminkar modellerna inför dagens fotografering
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Till den här makeupen valde jag att gå 
efter något som är helt och hållet i The 
Body Shops anda – naturligt! Alla är inte 
bekväma med en uppseendeväckande 
makeup, så mitt tips till bas blir då att 
lägga en BB-cream som jämnar ut toner 
men låter din egen hy lysa igenom. Ett 
lätt skimrande bronzing powder under 
kindbenen samt på sidorna om pannan ger 
dig en solkysst och något festligare look.

På ögonen är det lagt en guldskugga med 
lite skimmer. För denna modell är det vack-
ert att ta något med varmare toner som 
framhäver hennes blå ögon. Om det är den 
naturligare looken du vill uppnå, satsa på att 
framhäva dina egna färger med något som 
går i dina egna toner alternativt jobba med 
kontrastfärger. Gärna jordnära färger med 
skimmer som guld, brons, silver. Det blir 
naturligt men ändå festligt. En kort enkel 
vingad eyeliner lyfter ögonen och markerar 
utan att det blir för mycket.

Om du är ute efter en naturlig look så gör ett 
val: att ta ett lite mer vågat läppstift – tillex-
empel ett rött – till dämpade ögon gör det inte 
onaturligt utan kan lyfta en naturlig look. Men 
om detta trots allt inte känns hemma så satsa på 
ett nude läppstift efter dina egna toner – har du 
kalla toner så väljer du ett åt det mer rosa hållet, 
har du varmare så kan du välja ett som går mer 
åt det röda/gula hållet. Det är lättast att välja 
genom att få det provat direkt på läpparna! Vi 
hjälper dig gärna att hitta din perfekta nyans! 

1
2

3

FIXA LOOKEN!

Till Filippas make-up användes nya Colour Crush Lipstick som 
finns i 19 olika nyanser och kostar 165 kr styck.
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Här valde jag att lägga en makeup med lite 
mer färg. Jag jobbade även med en mer täck-
ande bas och lade då en foundation som är 
mer matt – men ändå ger en fin lyster. För dig 
som älskar att jobba mer med contouring för 
att framhäva och skulpturera fram dina drag 
är ett matt bronzig powder perfekt under 
kindbenen! Lite rouge fram på kinderna och 
en highlighter på de höga punkterna (kindben, 
amorbågen, brynben etc) gör dig redo för alla 
festens foto. Vill du ha det där lilla extra är ett 
glitter på kindbenen och dekolletage också 
snyggt till fest och gala.

Precis som på ögonen valde jag att jobba 
med rött på modellens läppar, en röd läpp 
är alltid klassisk och är, som tidigare nämnt, 
snyggt med en mer dämpad ögon-makeup. 
Men i det här fallet blir det mer vågat och 
modernt. För dig som vill satsa på att synas 
och inspirera på fest och gala så är denna 
look perfekt! Tips för att få läppstiftet att 
hålla längre: lägg en läpp-penna över hela 
läppen innan läppstiftet, så sitter det bättre 
och blöder inte ut.

1

3

Tidigare berättade jag om att fokusera på ett 
område, ögon eller läppar. I det här fallet har jag 
valt att göra något mer kreativt och vågat som 
fokuserar på båda, men som ändå inte blir för 
mycket då färgen återkommer och jag endast 
jobbar med rött i fokus. På ögonen la jag först 
ett matt, rött läppstift och sedan en något mer 
dämpad röd skugga. En svart eyeliner på ögon-
locket markerar och gör det hela mer djärvt.  

2

Till Linns make-up har följande produkter använts:

Läppstift Colour Crush 220 165 kr. All in one Cheek 
Colour 06 130 kr. Eye Shadow 330 75 kr. Thin Felt 
Eyeliner 150 kr. Foundationborste 195 kr. Face and 
Body Brush 195 kr. Blending Brush 120 kr. 

FIXA EN FÄRGSTARK LOOK!
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väla centrum, tel: 042-20 54 60
www.naturkompaniet.se
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GÖR VARDAGEN TILL ETT ÄVENTYR



VÅRA 
nya FLÄTADE

bullar

*Lansering 13 september 2018
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Varför ville du börja jobba på Telia?
E: Jag började på Telia eftersom jag tycker att försäljning är 
jätteroligt och jag älskar att träffa nya människor.
G: Jag vill jobba på Telia eftersom jag brinner för service 
och kundbemötande. Jag vill att mina kundmöten ska 
överträffa kundens förväntningar varje gång.
A: För att jag tycker det är roligt att sälja, träffa nya 
människor och hjälpa folk. Samt att det är kul att jobba för 
ett stort företag.
 
Vad kommer du att erbjuda Telias kunder framöver?
E: Jag kommer erbjuda en personlig service där kunden 
alltid står i fokus.
G: Jag kommer att ge dem den bästa upplevelsen och 
servicen de kan tänka sig. Det är viktigt för mig att de alltid 
går härifrån med ett leende på läpparna.
A: Jag kommer alltid vara glad och göra mitt allra bästa för 
att lösa kundens ärende. Mina kunder ska alltid vara nöjda 
när de lämnar butiken.
 

Vilken av Telias tjänster tycker du är bäst och varför?
E: Telia Mobil Komplett. Det är bra att man kan skapa familje-
lösningar där alla i familjen kan ha varsitt mobilabonnemang 
och ringa och sms:a fritt i hela EU. Det är en prisvärd 
och smart tjänst för alla typer av familjer. Dess-
utom är det bra att man kan spara surfen som 
inte används till ett senare tillfälle när den 
behövs mer.
G: Våra företagstjänster. Jag älskar att vi 
kan erbjuda helhetslösningar till företag 
som underlättar deras vardag. Det är inte 
många som kan erbjuda både mobila 
lösningar, fasta bredband, växlar och 
tekniker hos en och samma leverantör.
A: Telia Play. Jag tycker det är en super-
bra tjänst – man kan kolla på tv var och när 
man vill i hela Europa. Jag använder den 
själv varje dag. Det bästa är att HBO ingår så 
jag kan kolla Game of Thrones.

VÄLKOMMEN IN TILL OSS PÅ TELIA 
OCH TRÄFFA VÅRA NYA STJÄRNSKOTT!
Lär känna Emily, Gabriel och Amanda som har arbetat på 
Telia i en månad.



Höstens mode 
dansar in
Det tidiga höstmodet tar för sig. Blå och lejongula toner är 
färger som du gärna kan dansa in hösten i. Och var inte rädd 
för vare sig djärva mönster eller stormönstrat. Här kommer 
lite inspiration till dig som letar ny höstgarderob. 

Våra modeller i detta nummer tillhör Sveriges danselit och 
kommer från Wilson Dance Center/Factory. Linn Hegdahl 
har varit med i Let’s Dance och tillsammans med Jacob 
Persson vunnit SM i latin. De representerar Sverige på 
mängder av internationella tävlingar. Simon Gustafsson är 
europamästare i disco och disco fresstyle. Tillsammans med 
Filippa Lavre är han svensk mästare i duo disco, där paret 
också är vice europamästare.



Filippa: Tröja 1 300 kr Filippa K.  
Blus 199 kr Cubus.  

Byxa 1 895 kr Odd Molly.  
Väska 399 kr Lindex.  

Örhänge 89 kr Åhléns.  
Skor 299 kr Skopunkten.

Simon: T-shirt 400 kr Urban Modern. 
Byxa 599:95 kr Jeansbolaget.  

Skor 799 kr Scorett.  
Klocka 1 995 kr Rydbergs Ur.

Linn: Tröja 349 kr, kavaj 799 kr,  
örhänge 349 kr Joy. Byxa 1 700 kr 
Filippa K. Skor 349 kr Skopunkten.

Jacob: T-shirt 149:95 kr Jeansbolaget. 
Chinos 299 kr Cubus.  

Skor 649 kr Sko Rönne. 
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Kofta 299 kr, väska 299 kr Lindex. 
Klänning 1 400 kr, örhänge 69 kr, 

armband 59 kr Åhléns. Skor 699 kr 
Scorett. Klocka 1 995 kr Rydbergs Ur.
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Simon: T-shirt 99 kr Cubus. Byxa 1 500 kr 
Filippa K. Kavaj 999:95 kr, keps 399 kr 

Jeansbolaget. Skor 349 kr Skopunkten.

Filippa: Kofta 599 kr Lindex. Klänning 
1 795 kr Odd Molly. Skor 899 kr Scorett. 

Scarf 99 kr, örhänge 59 kr Åhléns.
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Jacka 2 500 kr Filippa K.  
Skjorta 1 300 kr Urban Modern.  

Byxa 1 500 kr Volt.  
Skor 799 kr Scorett.

Linn: Tröja 299 kr, örhänge 99 kr Lindex. 
Byxa 299 kr Cubus. Skor 1 800 kr 
Håkanssons. Väska 399 kr Åhléns. 
Klocka 1 895 kr Rydbergs Ur.

Jacob: Kappa 4 900 kr, t-shirt 450 kr 
Filippa K. Byxa 299 kr Cubus. Skor 
649 kr Sko Rönne. Väska 4 999 kr Volt.

f
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Skjorta 599:95 kr Jeansbolaget.  
T-shirt 99 kr, byxa 399 kr Cubus.  

Skor 1 995 kr Sko Rönne.  
Klocka 1 995 kr Rydbergs Ur.

Plaggen i bakgrunden kommer från Björn Borg.
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Topp 1 200 kr, byxa 1 200 kr Filippa K.  
Kappa 699 kr, keps 149 kr, örhänge 129 kr Lindex.  
Skor 1 300 kr Håkanssons. Väska 399 kr Joy.

Tack till!
Mathilda Andersson på Nikita 
Hair och Malin Knutsson på 
The Body Shop som fixade 
hår och make-up till våra 
dansande modeller.
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Samsonite Network 3  
Datorväska 14,1”

39990

549:-
Art. 69448

Ultra 3.0 USB-minne 
16 GB

9990

129:90
Art. 94793

Elements Portable  
Extern hårddisk 1 TB

649:-
729:-
Art. 61028 

Märkmaskin

19990

349:90
Art. 17900

Just
nu!

Snabb  
och säker  
backup

Roxcore Bullets WL 
Bluetooth-headset

29990

Art. 23527

180910_KjelloCo_Vala_180x267.indd   1 2018-08-22   13:33:58



VÄNPRISER 
FÖR DIG SOM ÄR MEDLEM

Som medlem i Akademibokhandelns Vänner har du alltid de bästa priserna. Jonas 
Gardell är tillbaka med en storslagen roman om sin familj. Nyfiken grönare får oss 
att äta grönare i vardagen och Ingelin Angerborns nya bok Skuggornas hus kommer 
slukas av många unga bokmalar i höst. Samla vännerna kring det prisbelönta 
frågespelet Smart 10, en given succé! Välkommen till Akademibokhandeln!

Priserna gäller t o m 30 september 2018 för dig som är medlem i Akademibokhandelns Vänner. 
Bli medlem i butiken eller på akademibokhandeln.se.

129:- 
Ord. pris 159:-

199:-
Ord. pris 249:-

199:-
Ord. pris 279:-

279:- 
Ord. pris 329:-

Follow us on Väla Centrum | Shop online at dinsko.com

499.-

499.-

499.-

499.-

499.-
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Jacka
nu 799kr
ord. pris 999kr



I våras fick Alexandras mamma syn på en 
tävling där ett lyckligt par kunde vinna ett 
bröllop på Väla. Allt skulle ingå; kläder, 
vigselförrättare, middag för 40 personer, 
tårta, hotell och ringar. 

– Hon skämtade med mig och frågade om 
det inte kunde vara något för oss. Jag berät-
tade om det för Johannes, men hade ingen 
aning om att han faktiskt anmälde oss 
till tävlingen. 

Idag väljer allt fler att frångå det traditio-
nella kyrkbröllopet. Bland annat har det 
blivit vanligare med vigslar utomhus, på 
speciella platser. Men vigseln på Väla får 
ändå sägas vara helt unik, något som inte 
hänt tidigare. 

– Alla var så trevliga och gjorde sitt 
yttersta för att vi skulle få en fin och 
speciell dag. Så blev det verkligen också. 
Jag tänkte inte så mycket på att vi gifte oss 

publikt. Jag la inte märke till människorna. 
När jag gick med pappa fram till Johannes 
la jag bara märke till honom. Det är min 
finaste minnesbild från dagen. Efter akten 
såg jag allt folk. Det var många bekanta 
ansikten som kommit för att se oss. 

Nu får jag ofta höra att: nämen det är ju du 
som gifte dig på Väla! Det har blivit något 
att berätta om. Vi har till och med skrivit 
”Väla” och datumet i våra vigselringar. 
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När Väla hamnade 
i en vigselring
Alexandra och Johannes har precis kommit hem från bröllopsresan 
till Cypern – nu begåvade med det nya gemensamma efternamnet 
Tillgren-Ström. I mitten av juni vann paret det historiska bröllopet på 
Väla, där precis allt ingick. 



Candy bar från Hemmakväll. Tårtan kom från Café Schiller.

Middag på Restaurangtorget.

Grooming hos Gents.

Den vackra vigselplatsen.

Kläder från MQ, Sir of Sweden, John  Henric och Gant . 
Skor från Deichmann.

Alexandra blir bröllopsfin. 
Make-up från Kicks, hår från Vacker.Sista detaljerna ihop med brudtärnorna.

Första kyssen som gifta. 
Bukett från Blommor från oss.

Dags att växla ringar. 
Ringar från Rydbergs Ur.

Dukat för fest!

Naglarna gjordes naturligt  
vackra av Kelly's Nails.
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Dropin och sen  
dropout som nygifta! 
Vid sidan av den stora bröllopsfesten på Väla i somras blev det flera 
mindre. 16 par vigdes under dropin-bröllopet av vigselförrättaren 
Jessica Stålhammar. Här är några söta historier från dagen. 
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Finnbogi och Andrea
Finnbogi hade planerat dropin-bröllopet i 
detalj, utan att Andrea hade en susning. Först 
var han tvungen att se till att Andrea kunde 
byta arbetshelg. Det krävdes några samtal med 
hennes chef och lite taktiksnack så att det inte 
skulle verka misstänksamt. Sedan flög han in 
henne från Island till Helsingborg. Men han 
kallade också på hennes föräldrar, systrar och 
bästa vän, även de från Island. Från Danmark 
anslöt hans bror med familj, och så kom hans 
föräldrar. Andrea visste inget utan trodde 
det skulle bli en vanlig shoppingtur till Väla. 
Hon fick möta alla i god tid så att hon fick en 
chans att handla lite extra fina kläder. Och när 
chocken lagt sig blev Finnbogi och Andrea ett 
lagstadgat par någon timme senare!

Mats och Nancy
Mats skulle gifta sig med sin sambo från Mexiko redan tidigare under 
året, men deras son föddes två månader för tidigt så den bröllopsplanen 
gick om intet. Tacksamt då att Väla kunde erbjuda dropin-bröllop i 
juni. Det fanns oro för språkförbistring i samband med ceremonin men 
paret tog seriöst på repetitionerna så att varje ord på svenska nådde 
fram även till en spansktalande nybliven mor som till vardags tragglade 
med de inledande SFI-glosorna.

Marita och Tomas
Marita bokade in sig och blivande 
mannen Tomas tidigt på dagen, så 
fort Väla öppnade. Det var väl lika 
bra att skrida till verket direkt, om 
man nu ändå hade väntat så himla 
länge! Marita och Tomas hade varit 
förlovade i 41 år utan att komma till 
skott, och nu tyckte barnen att det 
var dags att de blev gifta. 



lördag
29/9

VI FIRAR HELA DAGEN!

VÄLA CENTRUM, GAMLA TORGET

Biltvätt för hållbara bilister
Dygnet runt. Varje dag.
Välkommen till vår moderna biltvätt på OKQ8 Minipris, Väla Centrum  
i Ödåkra. Här kan du få en renare bil samtidigt som du behåller ditt  
lika rena samvete.

Biltvätten har både reningsverk och oljeavskiljare som ser till att eventuella 
tungmetaller och andra föroreningar i spillvattnet inte hamnar i naturen.  
Och givetvis använder vi bara Svanenmärkta produkter.

När du använder OKQ8’s biltvättar bidrar du dessutom till vattenrenings- 
projektet Solvatten som gör stor skillnad för familjer i Uganda.

Välkommen in till oss på OKQ8 Minipris!

PS. Hos oss betalar du med OKQ8-kort, Tanka/Volvo-kort, VISA-kort,  
AMEX samt alla övriga bankkort.

Minipris
OKQ8 Väla Centrum, Ödåkra. Tel kundservice 020-65 65 65.

En modern biltvätt
Bara Svanenmärkta produkter
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IN STORE AND ONLINE
NILSONSHOES.COM
VÄLA KÖPCENTRUM

IN STORE AND ONLINE
NILSONSHOES.COM
VÄLA KÖPCENTRUM

DEPECHE 899:-

VAGABOND 1199:-

CLOU 1199:-

VAGABOND 
1399:-

BOOTS.
the best of
shoe brands

Kom till världens centrum:
Väla Centrum, mellan Hemtex och Waynes Coffee, 
entré 2. Tel: 042-20 58 00  E-post: vala@ticket.se

Väck reslusten 
den 6 oktober!
Är du sugen på att resa men inte riktigt 
klar över var, när och hur?  
Besök mässan Reslust på Väla, lördagen 
den 6 okt, kl 10-18 på Gamla Torget!

Lyssna på amerikaspecialisten Swanson’s 
föreläsning om resor till USA, eller MSC Cruises 
föreläsning om kryssningar. Scandorama och 
Ölvemarks Holiday finns också på plats med 
erbjudanden och information om deras olika resor.
 

• Kl 11: Swanson’s
• Kl 13: MSC Cruises

 
Även VING finns på plats, och har med sig sina 
maskotar Lollo & Bernie. De kommer uppträda på 
scenen kl 12, 14 och 16 och dessutom mingla och ge 
dina små en kram.
 
Anmäl dig till föreläsningarna genom att mejla  
vala@ticket.se eller genom att kontakta 
Ticketbutiken på Väla. Tävlingar med fina priser 
utlovas under dagen!

Resor i Europa sedan 1984

DAVID LINDGREN • PETRA MARKLUND 
MARIETTE • SAMIR & VIKTOR 

SVERIGES BÄSTA DANSARE  
VISAR MODE FRÅN VÄLA

SHOPPA  

FÖR 1 000 KR OCH  

FÅ BILJETT!

S U C C É N  Ä R  T I L L B A K A !

EN EXPLOSIO
N AV  

MODE & M
USIK
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Masai är dansk design 
i vackra kvaliteter

Kappa 2699

Väla, Väla Centrum, 042 20 48 24
www.masai.se

Välkommen in och  
prova höstens nyheter.

Tel 042-20 26 30 | optikernpavala.se

Väla | 042-202642 | brothers.se

Perfect  fit
FIND YOUR

BYXOR FRÅN
699KR
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M O R E  O F  Y O U R

skin

20%
på ansiktsvård & 

utvald kroppsvård

Gäller ej Rituals, Sensai & 
Emma S. Ultimate

Gäller t.o.m. 2/10
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2018 är hundens år enligt den kinesiska astro-
login. Här tipsar några experter på Arken Zoo 
och Dogman om schyssta produkter till din 
hund – och så berättar fyra hundägare varför 
jycken är en sådan kär vän. 

Kärlek
på 4 ben!

Vi hade precis varit på Bali och surfat 
när vi fick honom, det är därför han 
heter som han gör. Vi hade siktat in 
oss på en vattenhund när vi sprang på 
en Cobberdog hos en granne. Efter det 
var det ingen tvekan. Cobberdogen är 
framavlad sedan 80-talet på egenska-
per istället för utseende. Han är en 
helt fantastisk familjehund: extremt 
glad och älskar att gosa. Väldigt social 
men samtidigt så pass självständig att 
det aldrig är några problem att lämna 
honom ensam. Han skäller aldrig, har 

ingen jakt och ingen vakt i sig. Ingen 
vall heller. När jag och min fru är ute 
och går är han mån om att hålla koll 
på oss båda, men det är ju inte samma 
sak som att han måste valla. Bali 
fick ett eget Instagramkonto direkt 
när vi hade hämtat hem honom från 
Norge. Nu har @balithecobberdog 
över 200 följare. Det är en ganska ny 
ras men den känns som att familjen 
växer. Jag har aldrig hört talas om 
någon som haft några problem med 
en Cobberdog.

Peter Jarl, brandman och surfing
brädkonstruktör och döttrarna 
Lea och Vega, med Australian 
Cobberdogen Bali: 
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Jag har haft Sigge i två och ett halvt år. Han är sex nu men hade 
några jobbiga första år i livet. Det här är fjärde stället han bor 
på och det är först nu han har fått bli en fantastisk, social och 
kär hund. 

När han var valp åkte han med sin dåvarande husse i last-
bilen, men sedan blev det förbud på att ha husdjur med sig. 
Då var han inte van vid att vara själv hemma och klarade inte 
det. Han gick loss på kök och inredning, och blev placerad i en 
bur – men det gjorde det bara värre. Sedan hamnade han hos 
en tjej på landet, som hade flera hundar. Men bullterriers är 
speciella och kan leka på ett rätt burdust sätt. Så tjejen tyckte 
inte att det funkade. Sigge hamnade hos en omplacerare och 
skulle eventuellt avlivas när jag fick syn på honom i ett forum 
för bullterriers på Facebook. Jag hade en sedan tidigare. 

Det första jag gjorde var att kastrera honom. Det gjorde 
sitt till. Han var en mentalt skadad hund när jag fick honom. 
Han vågade aldrig titta mig i ögonen, han var helt avstängd. 
Men jag lät honom få tid att anpassa sig och nu är han en rar 
och trygg hund som leker jättebra med andra hundar och som 
gärna ligger på mig i soffan. Han har så mycket kärlek i sig 
och det är fantastiskt att ha fått vara med om och se den här 
förvandlingen!

Jenny Nilsson,  
butikschef på Arken Zoo,  
med bullterriern Sigge: 

Fortsättning på nästa sida

f
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Min man drömde om en stor hund och vi sneglade länge på 
en Malamute när vi skulle bli med vår första hund, men ju 
mer vi läste på, desto mer fastnade vi för en finsk lapphund 

– som är otroligt familjevänlig, tämligen lättränad och i mer 
lämplig storlek för våra barn på 14, 12 och 10 år. Dessutom 
ser han ut som en nallebjörn. Det är faktiskt så han fick sitt 
namn. Jag är uppvuxen i Texas och träffade min man på 
Baylor University där maskoten är en björn – Baylor Bear. 
Och han fick ju lite Texas-värme nu under sin första sommar, 
eller hur? Men Lapphundar gillar egentligen kyla, och han 
trivdes utmärkt när vi gick en valpkurs i januari och februari. 
Man har ju hört att det första året med en hund är jobbigt för 
många, men det har varit fantastiskt och Baylor har gjort så 
mycket gott för vår familj. Mellanbarnet som var hundrädd 
är numera hängiven hundvän. Och jag som trott att min man 
egentligen var en kattmänniska – han har fallit helt för Baylor. 
Det har vi gjort allihop.

AnnChristine Lindstedt, 
varumärkesstrateg,  
med svenska lapphunden 
Baylor: 

Emma Rosenqvist, 29 
från Marieholm, med 
blandrasen Hugo: 

Hugo är en blandning mellan Amstaff och Pitbull men 
har märkligt nog täckning som en Rottweiler. Jag har 
haft honom sedan han var ett halvår; nu är han sju. Det 
roliga är att min katt inte gick alls ihop med min förra 
blandras, en Bordercollie-blandning. Och Hugo kunde 
inte umgås med vare sig katter eller hundar hos de två 
ägare han bodde hos innan jag fick honom. Men Hugo 
och katten Tuva är verkligen bästa kompisar. De ligger 
båda och sover med oss i sängen; Hugo ligger ihopkru-
pen i någons knäveck under täcket. Det krävdes en del 
jobb innan de blev kompisar. Man fick jobba med galler 
och stängda dörrar för att hålla dem skilda åt när de var 
ensamma hemma. Men efter en tid tog det sig och det 
har varit värt allt jobb.

Hugo är väldigt omtänksam. När vi kom hem från 
BB med första barnet for han upp på mig, glad och rätt-
fram som han är. Men barnet förstod han att han skulle 
ta det väldigt försiktigt med. Han brukar ta Lokes och 
Leos filtar för att bädda åt sig själv, och han har lyckats 
sova i både spjälsängen och babynestet. Han och de små 
killarna är vänner för livet.
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6 bra grejer som din 
hund kommer gilla
Dogman är en av Nordens främsta återför-
säljare av husdjursartiklar. Sedan april finns 
kedjan med en ny butik vid Väla Volym, bredvid 
Toys R Us. Dogman har förstås produkter för 
husets alla djur, men här kommer tre fina tips 
till din hund:

Arken Zoo grundades 1987 och är Sveriges 
största rikstäckande husdjurskedja. Butiken på 
Väla är en av kedjans äldsta butiker och den 
ligger snett emot entré 3, bredvid Smarteyes 
och Folktandvården Skåne. Här kommer några 
medvetna tips från butikschefen Jenny Nilsson:

Harmony är ett super-
premiumfoder som är 
spannmåls- och glutenfritt. 
Helfoder av naturliga råvaror. 
Fritt från sojaprodukter, 
konserveringsmedel, färg-
ämnen och smakförstärkare. 
Harmony ger din hund en bra 
magkänsla!

Av organiskt, åter-
vunnet och tvättbart 
material. Finns i två 
storlekar och färger. 

I konstläder av hållbart återvunnit 
material. Hållbart så att även den 
starkare hunden kan få leka. 

Din hund behöver synas ordent-
ligt när det snart blir mörkare om 
kvällarna. Finns i vattenavvisande 
material för kvällar som inte bara är 
mörka utan också regniga.

Naturligt protein, havre, hallonextrakt 
och mangoextrakt återställer hundens 
och pälsens naturliga fuktbalans. 

Smarrigt tugg lindat 
med kyckling. 1

2

3

4
5

6
Valpfoder 179 kr Dogman
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Reflextäcke 299 kr 
Arken Zoo

Bädd 389 kr Arken Zoo

Leksak 99 kr Arken Zoo



SE VÅRT STORA 
URVAL FRÅN 

SÄSONGENS 
JEANS &   
 BYXOR

DRESSMANN.COM
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299,-

PART OF FEETFIRST

3 2FÖR
billigaste paret på köpet
KÖP 2 - billigaste paret 1/2 priset

Gäller hela sortimentet!

299,-  str. 36-42

  str. 36-41

299,-  str. 36-41

Erbjudandet gäller t.o.m. 31/10 
2018 på Naked Juicebar 
Väla och Kullagatan.

20kr
(ord 27kr)
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Välkommen in till  
McDonald’s Väla!

698:- 
998:-
Gerardii. 
Finns i flera färger 
samt i två storlekar 
Ø 41 mm / Ø 33 mm.

* Kan inte kombineras med andra erbjudanden eller rabatter. Gäller ej på akvarium, bilburar, presentkort  
eller beställningsvaror. Vi reserverar oss för tryckfel. Gäller endast hos Arken Zoo Helsingborg, Väla.

VÄ R D E C H E C K  T I L L  A R K E N  Z O O  H E L S I N G B O R G ,  VÄ L A

H U N D R A  K R O N O R
Gäller t.o.m. 19 september 2018 vid köp över 500 kronor.

100:-
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Telenor Kombo - Erbjudandet gäller privatkunder och förutsätter och gäller så länge som kund innehar abonnemang för mobiltelefoni och fast bredband registrerade på samma  
personnummer hos Telenor. Ökad hastighet för fast bredband gäller endast fiberabonnemang. För annan uppkoppling erbjuds ökad mobilsurf. Mer info och villkor på telenor.se

Bli kombokund  
– få mer surf i mobilen eller 
snabbare bredband hemma 

Skaffa både bredband och mobilabonnemang  
hos oss så bjuder vi på en uppgradering.

Ta del av erbjudandet i vår Telenorbutik  
eller på telenor.se 



20% 
RABATT

Erbjudandet gäller endast på Life Väla 10/9-10/10 2018
 och kan ej kombineras med andra erbjudanden. 

NU 183:-

Life D-vitamin 100 mcg
Högkoncentrerad D-vitamin 
som bidrar till normalt immun-
system, samt normal 
benstomme och muskelfunktion.
90 kap. Rek 229 kr.

Solskens-
      vitamin!

10�%
Vi erbjuder 10�% rabatt 
på sulning, klackning, 
och nyckelkopieringar. 
Erbjudandet gäller           september 
vid uppvisande av kupongen. 

Tel: 042–20 51 31
Mobil: 0709–12 60 30

N� ��tt �� os�

�i� �n��� 5!

 14-16

649:-
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Centrumchefen Niklas Blonér fotograferas 
i ett rum som inte så många känner till. Det 
spelar ingen större roll var rummet ligger. 
Det kan mycket väl ligga i en helt annan 
stad. Det finns en anledning till hysch-
hyschet. Upp med handen du som känner 
en bankkamrer som vill berätta exakt hur 
övervakningskamerorna är placerade. 

Personalen som bemannar skrivbor-
den framför skärmarna i den dämpade 
belysningen är inte anställda direkt av 
Väla utan sysslar med säkerhet på entre-
prenad. Säkerhetsrummet utgör den 
kanske mest dramatiska delen i det paket 
som utgör Välas hela säkerhetstänk. Den 
som vill Väla något ont kan räkna med att 
upptäckas. 

För ett par veckor sedan såg man hur några 
personer nattetid tog sig upp på taket till 
Väla för att försöka hitta en ingång, i jakten 
på eftertraktat stöldgods. Det tog bara 
någon minut innan inkräktarna konfron-
terades. Flyktförsöket slutade med ett 
vådligt hopp från taket. Och sedan lagens 
långa arm. 

– Vi accepterar ingenting annat än att 
människor kommer hit för shopping och 
för att njuta av livet. Men det behöver ju 
inte handla om dramatiska inbrottsför-
sök nattetid. Det är så mycket som ingår 
när man pratar trygghet och säkerhet. 
Personalen ska aldrig behöva känna sig 
otrygg, inte våra besökare heller. Då får du 
i ena änden se till att det alltid finns ordent-
ligt belysning, i nästa att den som drabbas 
av ett sjukdomstillstånd får snabb hjälp, 
säger Niklas Blonér. 

Väla är bemannat dygnet runt, på olika 
sätt. När du kommer hit för att äta, handla, 
umgås och uträtta ärenden kanske du får 
syn på någon av de uniformerade väktare 
som alltid är i tjänst. Men det finns civil 

Tryggt, säkert  
& trivsamt!
Regionens överlägset största mötesplats lockar över elva miljoner 
människor varje år. Då finns det också miljoner anledningar att 
värna lite extra om tryggheten och säkerheten. På Väla är säkerhe-
ten en jätteapparat som pågår dygnet runt i det tysta. 

vaktpersonal också. Alla är utbildade i 
akutsjukvård. Närmare 3000 anställda får 
kontinuerligt möjlighet att utbilda sig i 
HLR. Alla känner till säkerhetsplanen och 
vet exakt vad som ska göras i varje given 
situation; ifall det skulle börja brinna, om 
någon skulle bli akut sjuk, vad som helst 
som kan inträffa. Du är omhändertagen, 
utan att märka det. 

– Ingen mamma eller pappa ska behöva 
vara orolig för att skicka sin 13-åring på 
egen hand till Väla. Vi jobbar kopiöst 
medvetet med förebyggande säkerhets-
arbete. Blir det ett strömavbrott så har vi 
reservkraft som träder in. Vi genomför 
kontinuerliga kontroller av nödbelysning 
och nödutgångar. Vi har en hög utrust-
ningsnivå med bårar, sjukvårdsmaterial, 
hjärtstartare och vilrum. 

– Vi har infört nolltolerans mot alla former 
av stölder. Allting polisanmäls och går 
hela vägen. Alla vet hur de ska agera i olika 
situationer. Vi är helt enkelt väldigt väl 
rustade när det kommer till trygghets- och 
säkerhetsfrågor. 

Två år i rad har svenskarna utsett Väla till 
deras favoritcentrum. Väla har vunnit pris 
för service, tillgänglighet, utbud och trivsel. 
Tryggheten och säkerheten tar alla de där 
ämnena i hand. 

– Det pratas mycket om otrygghet i 
samhället. Här har vi väldigt få incidenter 
trots att vi har så väldigt många besökare. 
Det beror på att vi jobbar så medvetet och 
proaktivt med säkerheten. Alla ska kunna 
komma hit och njuta av livet och känna att 
de är i trygga händer.
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Sandberg 
ring Cocktail Ametist, 8 900:-

Emma Israelsson 
ring Lady Sparkle 2 195:-

Efva Attling 
halsband Million Stars, 69 900:-

Dulong Fine Jewelry 
örhängen Kharisma Medium, 13 500:-

Charlotte Bonde 
örhängen Hedwig Deco Mix, 1 400:-

Pernille Corydon 
örhängen Waterfall, 599:-

www.lyxxa.se 
Alltid fri frakt och fria returer.
Ett av Sveriges största smyckessortiment.

En gyllene höst 

på Lyxxa!
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McKINLEY HYBRID
Lättpaddad jacka med vind- och vattenavvisande egenskaper. 
Finns i flera färger. Dam- och herrstorlekar.

McKINLEY ICY LW
Dunjacka i vind- och vattenavvisande 
lättviktsmaterial i 100% nylon.  
Dam- och herrmodell.

PEAK PERFORMANCE MARY/ JEFF
Mjuk och värmande softshell med 
praktiska detaljer. Finns i flera färger. 
Dam- och herrstorlekar.

1 199:-
ORD. PRIS 1 999:-

599:-

799:-

KÄRA VÄDER, 
KOM IGEN BARA!

McKinley Dylan & Harper

499:-

ADIDAS RUN 70S
Löparinspirerad sneaker med tvåfärgs stickad 
ovandel. Mjuk dämpning och klassiska detaljer. 
Damstorlekar.

NIKE MD RUNNER 2
Klassisk streetsko med skön retrodesign. God 
ventilation. Phylon EVA sula ger god komfort och 
dämpning. Finns i flera färger. Herrstorlekar.

699:-649:-



LYKO VÄL A,  VÄL A CENTRUM, MARKNADSVÄGEN 9, TELEFON : 042-202255, LYKO.SE

 ÖPPET TI DER: MÅN DAG - FREDAG: 1 0 -20, LÖRDAG: 1 0 -1 8, SÖN DAG: 1 0 -1 8
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JOICO
HELA SORTIMENTET

HÖSTENS MUST-HAVES!
SCHWARZKOPF

OSiS+

MAKEUP  
REVOLUTION

3 FÖR 2 20%
VI BJUDER PÅ DEN  

BILLIGASTE VAR AN!

20%

Spacer BH
349kr

www.albinasnacks.com

I vår butik hittar du färskrostade nötter från vårt rosteri och färskbakad baklava från vårt bageri. 
Välkomna in  

och njut!

 

Hela världen  
i ett nötskal
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Cooee vaser

149:-från

Höstnytt!

Apotek Hjärtat Väla Helsingborg
Vardagar 10–20
Lördag 10–18
Söndag 10–18
apotekhjartat.se

Erbjudandet gäller 10/9–7/10 2018

på utvald munvård.
Den billigaste på köpet.

3 för 2

Var på bettet,
köp 3 för 2.

 Hjärtats   Tandborste   Barn   2-pack   29:90   

   SB12   Munskölj   Duo   500 ml   185ª    
 Flux   Munskölj   Cool Mint   500 ml   69ª    
 iWhite Instant   Tandkräm   75 ml   79ª    
 Plackers   Twin   Tandtråd med hållare   35 st     49:90 

Den billigaste på köpet.

www.jeansbolaget.se 
042-20 31 65

Adidas  •  Aqua Limone  •  Calvin Klein • Cheap manday • Clean Cut 
Diesel  •  Garcia • Lee Levis • NaisyMay • Object • Only  •  Pieces  

Premium • Replay • Resteröd • Rock´n Blue • Saki • Selected 
Homme • Tiger Uplront • Vila • Wrangler 

jeansbolagetvala
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deichmann.com

399:-

449:-

AZ_180x130_SE.indd   1 16.08.18   12:44

kronansapotek.se
Väla Centrum. Mån-fre 10-20, Lör-sön 10-18

Gäller solskyddsprodukter från ACO, Piz Buin, Eucerin, 
La Roche Posay, Vichy och Hawaiian Tropic. 

Billigaste på köpet. Gäller t o m 12/6.

G Ä L L E R V IC H Y A N S I K T S VÅ R D 
T.O. M . 9/ 10

25% RABATT
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NYTT PÅ VÄLA

VÄCK RESLUSTEN DEN 6 OKTOBER! 

Om du är sugen på att resa men inte riktigt är klar 
över var, när och hur, ska du besöka mässan Reslust på 
Väla lördagen den 6 oktober kl 10–18 på Gamla torget! 

Här kommer du att få all den inspiration du kan tänkas 
behöva. Är du sugen på USA så ska du besöka ameri-
kaspecialisten Swanson’s föreläsning klockan 11. Lockas 
du av en kryssning så lyssna till vad MSC Cruises 
har att säga en timme senare. Klockan 13 berättar 
Scandorama/Ölvemarks Holiday hur du kan ta dig med 
flyg eller buss lite varstans i världen. Alltså: 

11.00 Swanson’s 
12.00 MSC Cruises 
13.00 Scandorama/Ölvemarks Holiday
VING finns också på plats. De har med sig sina masko-
tar Lollo & Bernie som kommer att uppträda på sce-
nen flera gånger under dagen och dessutom mingla 
och ge dina små en kram. 

Det är Ticket du ska vända dig till om du vill lyss-
na till föreläsningarna. Anmäl dig med ett mejl till 
vala@ticket.se

m.fl
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NYTT PÅ VÄLA

HTH VISAR KÖK PÅ VÄLA

HTH är specialister på kök och ett välkänt varumärke 
som länge haft en butik i närheten av Väla. Nu finns 
ett av Nordens största köksmärken även på Väla. 
Under perioden 10 september – 7 oktober hittar du 
HTH på Gamla torget. Här kan du få hjälp med både 
rådgivning och ritningar. Under perioden kommer det 
att finnas bra kampanjerbjudanden. 

TELIAS BUTIK I NYA, 
FRÄSCHA TONER

Teliabutiken mellan entré 1 och 2 har klätts i helt 
ny skrud. Har du inte varit där sedan nyöppningen i 
somras så kan du vid nästa besök vänta dig ny inred-
ning, nya kassor och väggar. Det har blivit ljusare och 
mer öppet. Dessutom har produkterna placerats mer 
strategiskt så att du får lättare att hitta. 

FRÅN CHURROS TILL 
GLASS – OCH MYCKET MER! 

Freakin'Ies har öppnat 
på Väla mellan entré 1 
och 6 och erbjuder glass 
och andra godsaker. 
Gräddglassen tillverkas av 
vispgrädde, ägg, socker 
och äkta smakämnen som 
jordgubbar och chocklad. 
Inga tillsatser, bara riktiga 
ingredienser. Det började 
med glass och sorbet, och nu kan du också handla 
 floats (läsk med glass, ett amerikanskt påfund), milks-
hakes och churros. 

– Churros är ett spanskt friterat bakverk som doppas i 
socker och kanel. Vi testade konceptet med glass och 
sorbet i pop up-butik förra året och det gick så bra att 
vi bestämde oss för att satsa på en permanent butik, 
säger butikschefen Barbara Hartman. 

RAPIDE ERBJUDER 
VAXNING

På Väla ökar servicegraden ständigt. Här kan du klippa 
dig, laga tänderna, äta och umgås när du ändå ska iväg 
och handla. Nu kan du också vaxa benen! Det är Rapi-
de Brow & Lash Bar som utökar utbudet med vaxning 
och brasiliansk vaxning. Ta bort oönskad hårväxt på 
ben, armhålor och bikinilinjen och bli än mer belåten 
efter ditt Välabesök.

– Våra butiker i Stockholm har haft vaxning med stor 
framgång. Det är jättemånga som efterfrågat det här, 
säger butikschefen Ellen Seger-Malm. 
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KIDSBRANDSTORE TAR PLATS PÅ VÄLA

KidsBrandStore är en av Nordens största webbutiker 
när det kommer till kvalitetskläder, skor och accessoa-
rer för barn och ungdomar. Nu finns det en butik mel-
lan entré 1 och 6 på Väla. KidsBrandStore har märkes-
kläder från flera av världens ledande varumärken och 

några av dessa hittar du exklusivt hos kedjan. De säljer 
trendriktiga kläder från bland andra Ralph Lauren, Adi-
das, Gant, Tommy Hilfiger, Peak Performance, Lacoste 
och Lyle & Scott. 

APOTEK HJÄRTAT  
I NY SKRUD

Apotek Hjärtat har fått en modernare inredning som 
är både mer inbjudande och överskådlig. Kunderna 
uppskattar verkligen den nya inredningen, berättar 
butikschefen Lotta Lönnegren. 

– Det är mer ombonat och mysigare. Vi som jobbar 
här är lika glada som kunderna! 

Vissa utvalda apotek i kedjan har begåvats med ett helt 
nytt inredningskoncept. Mer och fler färger, trädetaljer 
och metall har ersatt den interiör som fanns tidigare.
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