
N R  5  2 0 1 8
I N S P I R AT I O N ,  
S H O P P I N G 
O C H  I D É .

VälaMagasin

SUCCÉN ÄR TILLBAKA!

UNDERBARA
LÅNGKOK!

5 PERSONER
OM SIN TRÄNING

8 sidor  
härligt 
höstmode





VÄLA 
200 butiker shopping. Vid E4/E6  
strax utanför Helsingborg.  
Gratis parkering. 

ÖPPETTIDER
Vardagar 10–20
Helgdagar 10–18

UTGIVARE: Väla
REDAKTION: Ulrika Nordström, 
Madelene Johansson och  
Webbyrån Petra 
PRODUKTION: Webbyrån Petra
FOTO: Freddy Billqvist och  
Lisa Wikstrand
REPRO OCH TRYCK: Stibo Graphic
UPPLAGA: 300 000
NÄSTA NUMMER: 19 november
MODELLER: Ernestine och Elvir

Släpp fram passionen! 
Något jag värdesätter väldigt högt i mitt liv är passion och engagemang. Jag får 
en sådan otrolig energi av att möta intressanta människor som brinner för saker 
och hyser ett djupt intresse för vitt skilda områden. Det kan vara allt mellan 
himmel och jord – en del är intresserade av djur, andra av mat. Vissa fascineras 
av sporter, andra av saker och ting.

Jag har ett närmast klämkäckt förhållande till utomhusaktiviteter. Stor passion 
för uteliv med andra ord och i år har min golf fått lite extra omsorg och träning. 
Man kan säga att jag blivit lite av en golfnörd. Jag älskar dessutom smarta 
funktionskläder, formgivna av personer som brinner för att hålla dig lagom 
rörlig, tillräckligt varm, lagom kall och torr i alla väder. Exempelvis när man 
spelar golf.

I detta nummer kan du läsa om andra personer som verkligen brinner för 
träning. Kul tycker jag att inspireras av människor som har tagit sin träning till 
en helt annan nivå än jag själv. Och snart är det dags för årets stora höjdpunkt 
Väla Fashion Show. Jag längtar efter att få uppleva passionerade artister, musiker 
och dansare som tränat i princip hela sitt liv för att bli så bra som möjligt och 
komma till den nivå dom är idag.

Dessutom kommer Väla Fashion Show att visa underbart mode från våra 
butiker. Smakfullt och hängivet kombinerat för att ge en färgstark upplevelse 
och massor med härlig modeinspiration. Så du lättare kan välja höststilen och 
blir rustad för att våra leva ut din egen passion.

Hoppas vi ses på Helsingborg Arena den 27 oktober. Annars finns ju allt du 
behöver på Väla!

Ulrika Nordström
Marknadschef Väla

Fuskpäls 699 kr, blus 399 kr Cassels. Kavaj 
499 kr Bik Bok. Väska 3 399 kr, solglasögon 
699 kr Raglady. Väskaccessoar 129 kr/st Accent. 
Örhängen 49,90 kr Glitter. 

 HEMSIDAN
 VALA.SE
  
 FACEBOOK
 VÄLA CENTRUM

 INSTAGRAM
 @VALACENTRUM

Ulrikas kläder kommer från Zara. 
Smyckena är från Glitter och 
stylingen är gjord av Make Up Store.
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Boka gärna tid hos Vacker Väla  042-13 14 14, Emporia 040-13 86 00  eller Center Syd 046-245 64 00   
eller besök www.vackerstore.se

VI ÄLSKAR HÅR

SNART ÄR  
BUTIKEN FYLLD AV  

HÄRLIGA JULKIT

*Erbjudandet gäller t.o.m 20181111 och kan ej kombineras med andra erbjudanden.

TALLRIKSVECKOR!
20-40%                

rabatt på tallrikar*
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Scorett Väla Centrum
Mån-Fre10-20
Lör-Sön10-18

Mount Verm lack 1450:-

Williams svart 1500:-

Mount Verm grön 1350:-

Williams cognac 1500:-

Mount Verm svart 1350:-

Williams cognac 1500:-



Ett stort tack till Välas duktiga make-up och hårstylister! My Cato 
på Vacker och Sara Warntoft på Make Up Store såg till att dansarna 
Ernestine och Elvir strålade i fotoblixtarnas sken.

När vädret blir gråare blir din outfit gladare! Om du vill ta ut 
svängarna lite behöver du inte leta länge i butikerna den här 
hösten. Fuskpälsar är supertrendigt och de får gärna ha 
glada toner. Rosa, lila, vinrött och senapsgult sätter färg på 
tillvaron. Om du är ute efter ett lite tunnare alternativ så är 
den klassiska rutiga kappan också helt rätt i höst!

attityd!
Mode med
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Kappa 699 kr, byxor 299 kr Bik Bok. Tröja 
299 kr Cassels. Scarves 149 kr, väska 

3 399 kr, solglasögon 699 kr Raglady. Skor 
899 kr Scorett. Yogamatta 449 kr Stadium. 

Ernestine Ruiz är dansaren och musikalartisten 
från Malmö som håller på med allt från jazzdans 
till klassisk balett. 
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Rock 1 199:95 kr, skjorta 499:95 kr, chinos 399:95 kr Jack & Jones. Luvtröja 549 kr, amerikansk fotboll 99:90 kr Stadium.  
Weekendbag 999 kr Accent. Sneakers 950 kr Nilson Shoes. Klocka 1 995 kr Rydbergs Ur. Glasögonbågar 2 500 kr Optica.

Elvir är dansaren från Halmstad som 
vunnit fyra SM-guld i breakdance med 
De La Kings från Malmö. Han berättar 
om sin träning på sidan 42. 
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Fuskpäls 599 kr BikBok. 
Tröja 1 099 kr, kjol 

949 kr, väska 2 999 kr 
Raglady. Ankelboots 

1 600 kr Scorett. 
Örhängen 249 kr Glitter.

More is more på Raglady, en butik som vill 
överraska dig med det senaste inom kläder, 
skor, väskor och smycken. Här hittar du 
varumärken som Juicy Couture, Campomaggi, 
Primeboots, Tory Burch, Michael Kors, Marc 
by Marc Jacobs och Kenzo.
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Jacka 1 800 kr, luvtröja 1 200 kr, 
chinos 1 200 kr Peak Performance. 
T-Shirt 149:95 kr, strumpor (4-pack) 
99:95 kr, sneakers 599:95 kr Jack & 
Jones. Glasögonbågar 2 500 kr Optica. 
Klocka 7 999 kr XXL Sport & Vildmark. 
Basketboll 799 kr Stadium.

Nordic Wellness på Väla Park är ett fullutrustat 
träningsparadis på 1 800 kvadratmeter. Det 
finns två gruppträningssalar, en stor cykelsal och 
crosscage för den som vill ha något att bita i. 
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Regnjacka 599 kr, byxor 299 kr Bik Bok. Polotröja 2 799 kr, väska 3 999 kr, örhängen 199 kr Raglady. Smartshake 99:90 kr Stadium.
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Fuskpäls 699 kr, klänning 399 kr, keps 
149 kr Cassels. Örhängen 129 kr Glitter. 
Ankelboots 1 199 kr Nilson Shoes. Gul väska 
699 kr, ljusrosa väska 699 kr, rosa väska 
499 kr, väskaccessoarer 129 kr/st Accent. 
Böcker från 89 kr Akademibokhandeln. 
Solrosor dagspris hos Blommor från oss. 
Fika från Wayne’s Coffee.

På Wayne's Coffee på Väla fikar du medvetet. 
Njut av allt från morgonkaffe till långfika och 
hälsosam lunch på ett KRAV-märkt kafé med 
ekologiskt utbud. 
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Rock 6 495 kr, skjorta 1 195 kr, chinos 1 795 kr, sneakers 2 495 kr Zgander. Glasögonbågar 3 800 kr Optica.  
Skateboard 699 kr Stadium. Solrosor dagspris Blommor från oss
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Omfamna hösten!

Gäller 2018.10.15–2018.11.18. Priser inkl. moms. Med reservation för slutförsäljning och eventuella tryckfel. 

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

Stolplykta 
422-075

999,- 

499,-
Spara 500,- 

–



Omfamna hösten!

Gäller 2018.10.15–2018.11.18. Priser inkl. moms. Med reservation för slutförsäljning och eventuella tryckfel. 

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

Stolplykta 
422-075

999,- 

499,-
Spara 500,- 

–
FILIPPA-K .COM

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 2018och kan ej kombineras med andra 

erbjudanden. Gäller ej företagskunder. Läs mer på synoptik.se

Väla Centrum | 042-20 40 13
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Här får du koll på allt inför 

Väla Fashion Show 
Väla Fashion Show den 27 oktober är mer än 90 minuters 
sprakande underhållning från scen. Succén är tillbaka med nya 
artister, nya nummer och nya sensationer. Det händer massor 
runt själva showen. Kom i god tid så att du inte missar något!

VI SES PÅ 

HELSINGBORG 

ARENA
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 D et blir föreställningar både kl 16.00 och 
20.00. Dörrarna öppnas två timmar innan 
föreställningarna på Helsingborg Arena 
startar. Det blir upptrappning med happe-

nings innan. Du vill inte missa förfesten i foajén. Välas 
butiker finns på plats i Helsingborg Arena och det 
blir mängder med aktiviteter i foajén innan showen: 
försäljning, erbjudanden, tävlingar, nyheter, prova-på, 
inspiration, demonstrationer. 

Kom gärna festklädd! Tycker du om att klä upp dig 
till gala så är det här rätt tillfälle. Ju fler som tar ut 
svängarna, desto mer blir publiken en del av höstens 
maffigaste show! 

Själva föreställningen är både hits, dans, gala, snygga 
kläder, show, glädje och energi. Artisterna David 
Lindgren, Petra Marklund, Mariette och Samir & Viktor 
kommer att uppträda med olika nummer från första till 
sista minut. Ett helt koppel av professionella dansare 
kommer att ge festen en koreografisk inramning som 
heter duga. Mitt i allt blir det mängder av snygga klä-
der. Dansarna har på sig det senaste från Välas butiker. 

– Vi ska bjuda på en virvlande modeshow som dels 
handlar om snygga kläder, men som i lika stor utsträck-
ning är fest, artister, dans och entertainment, säger 
Välas eventansvariga Anna Rosenberg.
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PETRA MARKLUND Sålde guld i 
USA som September. Ledde Allsång på 
Skansen under två säsonger. Stor succé 
under sitt riktiga namn med svenska 
texter på senare år, bland annat med 
megahiten Händerna mot himlen.

MARIETTE Var med i Sikta 
mot stjärnorna redan som 16-
åring. Slog igenom i Idol. Har 
varit i final i Melodifestivalen 
både 2015, 2016 och 2017.

DAVID LINDGREN Den folkkäre 
norrbottningen har faktiskt bott i 
Helsingborg, när han showade på 
Wallmans. Det var innan han gjorde 
succé både som artist och program-
ledare i Melodifestivalen.

Väla gästspelar 
på arenan

Njut av god mat 
före showen

Två timmar innan showen startar på Helsingborg 
Arena blir det förfest! Välas butiker finns på plats 
med exklusiva erbjudanden och happenings. 
Du kan få hjälp med speedstyling och spana in 
läckert höstmode i snygga montrar. Mingla runt 
bland goodiebags, ballonger och tävlingar. Kolla in 
höstens snyggaste mode för barn och unga. Gör 
din egen idolskylt medan du översköljs av glitter 
och glamour från Champagne Safari. Dröm om 
att äga någon av bilarna från Tesla och fundera 
på vad för mer kul du ska uppleva i höst med 
hjälp av Kultur på Väla. Detta och mycket mer 
väntar er på förfesten!

Restaurang Dahlberg på Helsingborg Arena kommer 
att erbjuda både mat och dryck innan showen. Njut 
av en buffé med högrevsgryta, grillad majskyckling, 
långbakad karré, potatisgratäng och bakade rotfruk-
ter med mera. Önskar du något lättare så finns det 
en charktallrik i baren. Boka bord på info@dahlberg.
one. Drop in i mån av plats. Dessutom säljer Trattoria 
Bonasera Pizza á la Roma och Pölsemannen står med 
sin vagn utanför entrén. 
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• Två gånger om fylls 
arenan till sista plats, 
vilket innebär att du 
får räkna med lite köer, 
bland annat till garde-
roben. Har du möjlighet 
så kom utan ytterplagg. 
Och som sagt – var ute 
i god tid!

•  Öronproppar är alltid 
en bra sak att ha med 
sig på sådana här 
tillställningar. Det här 
är en show som märks 
på alla sätt! Det är extra 
viktigt att barnen har 
tillgång till öronproppar. 

•  Har du en biljett som 
du av någon anledning 
inte kan använda? 
Snälla återlämna den till 
Väla Infocenter så att 
någon annan kan få se 
showen i ditt ställe!

•  Helsingborg Arena är 
stor och det är num-
rerade sittplatser. Håll 
koll på var du ska sitta. 
Och kolla gärna en 
extra gång på klock-
slaget på din biljett 
så att du kommer till 
rätt show! 

Att tänka på

I sista stund
Biljett till Väla Fashion Show skaffar du genom att 
handla för tusen kronor på Väla och sedan visa 
upp kvittona i Väla Infocenter. Detta kan du göra 
fram till showdagen den 27 oktober – om det finns 
biljetter kvar! Det kan vi inte garantera. Det är 
många som vill se höstens maffigaste show och 
biljetterna har en strykande åtgång. 

SVERIGES BÄSTA DANSARE De är 
centrala för höstens häftigaste show, som 
produceras av Jenny Velvet Pettersson. 
Hon har god hjälp av dansgruppen Sugar 
Collective, kända från Talang 2017.

SAMIR & VIKTOR Duon som 
har sockrat Melodifestivalen med 
slagkraftiga refränger. Bada nakna, 
Groupie och Shuffla är som gjorda 
för läktarsång.
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Väla | 042-202642 | brothers.se

KOSTYM
3190KR

Internationella 
Slipsdagen 18/10

30% RABATT
på alla slipsar från 
Atlas och Amanda 
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www.piraia.se

Håvas in nu även på nätet!

Kläder för yngel
som vill synas i stimmet!
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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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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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042–20 40 33
vala@iems.se
www.iems.se

VÄLA CENTRUM

GOTHAM
WOOL JACKET
1799,95

IN STORE AND ONLINE    
PART OF FEETFIRST
NILSONSHOES.COM

FALL
FAVORITES.
the best of 
shoe brands

DEPECHE 1299:- MAN: VAGABOND 1399:-
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Långsam mat
Hösten är långkokens förlovade stund. Det är nu vi tycker oss ha 
tid att stå vid grytorna, och säsongens råvaror gifter sig utmärkt 
med det som står och puttrar. Häng med här om du vill 
imponera extra mycket på gästerna i höst. 

1

6

4

3

2

5
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Långkokstrenden har varit stark i många år 
nu. Den startade på allvar med en engelsk 
kokbok som hette Frome Nose To Tail och 
som handlade om att ta tillvara på hela 
djuret, med alla styckningsdetaljer. Då går 
det inte att fuska med koktiden. 

– Vi kockar brukar prata om oädelt kött. 
Tunga, oxsvans, högrev, bringa. Sådant som 
är lite segare och kräver mer tid för att bli 
riktigt mört. Det finns inget negativt med 
ordet oädelt. Tvärtom är det här ju ofta 
bitar som betalar tillbaka oerhört mycket, 
bara man låter dem få sin tid, säger Stephan 
Broomé som driver Trattoria Bonasera. 

Långkok är en trend i sig. Men den tangerar 
flera andra. Vi svenskar tenderar att ha ett 
stort intresse för mat och sedan några år 
tillbaka får maten gärna ta tid. Långsamhet 
är fint. När vi tillagar till exempel framdels
kött så måste det få ta tid. Men nu är vi 

87

9

10

1. Kruka med fat 129 kr Cervera 2. Flingsalt 
99 kr Kök & Form/Önska 3. Träsked 99 kr 
Kök & Form/Önska 4. Träskål 79 kr Kök & 
Form/Önska 5. Visp 129 kr Kök & Form/
Önska 6. Träbestick 249 kr Cervera 7. Kruka 
379 kr Cervera 8. Gjutjärnsgryta 
899 kr Cervera 9. Från Grunden 329 kr 
Akademibokhandeln 10. Eat Good 299 kr 
Akademibokhandeln.

Maten hittar du på Coop eller Willys.

Fortsätter på nästa sida g

också inne på ett hållbarhetstänk där vi tar 
hand om hela djuret. 

– Oxsvansar var tidigare något som vi 
ratade, men det är ju den absolut bästa 
biten på hela kossan! Det blir fantastiska 
smaker. Svansen är den muskel som 
används mest, och när den fått koka nästan 
sönder – magiskt! 

– Det är mycket jobb för lite mat, men det 
fina är ju att du kan göra en riktigt schysst 
fond samtidigt. 

De egna fonderna är något som Stephan 
Broomé trycker hårt på. 

– De färdiga fonderna är det för mycket 
konstigheter i, och de är för salta. Det är 
nästan omöjligt för en privatperson att 
hitta en vettig färdig fond. Men det är lätt 
att göra egen fond. Spara bara kyckling
ben och skrov, kalvben, eller vad du nu vill 
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Skärbräda 649 kr, sax 999 kr Cervera. 
Kökshandduk 59 kr Kök & Form/
Önska. Sous vide-cirkulator 999 kr 
Kjell & Company. 

Maten hittar du på  
Coop eller Willys.

utgå ifrån. Låt småputtra i vatten ihop med 
selleri, morot, lök, timjan och lagerblad. 
Det är inte så himla noga med propor
tionerna. Smaka av så den känns mustig. 
Låt den småputtra över natten, sila på 
morgonen, frys in i kuber. Ge den i alla fall 
några timmar. Sen har du fond hela hösten. 
Använd inget salt; du saltar ändå köttet till 
grytan sedan. 

– Din egen fond gör underverk för ditt 
långkok. Det blir större smaker och run
dare. Börja gör egen fond! Det lättaste är 
kanske att frysa in räkskal och koka fond 
på dem. Din nästa fisksoppa kommer att bli 
något helt annat jämfört med om du använt 
en tärning. Men när det gäller fisk och skal
djur är det viktigt att tänka på tiden. Fisk 
och skaldjur ska inte koka mer än 20 minu
ter, annars får man en besk smak som är 
svår att få bort. 

Din framgång som hemmakock beror 
förstås på vilka råvaror du väljer. 

– Leta efter marmorerat kött med så mycket 
fett som möjligt. Tidigare var folk rädda 
för fett men ju mer fett desto bättre när det 

Stephan Broomé, Trattoria Bonasera.

kommer till långkok! Till restaurangen 
köper vi kött med insprängt fett. 

Tänk också lite modernt och hållbart och 
dryga ut din gryta med grönsaker. 

– Det funkar kanske inte om du gör en 
chili, men gör du en viltgryta så kan du 
nöja dig med 70–80 g kött per person och 
sedan dryga ut med höstens fantastiska 
grönsaker, rotfrukter och svamp. 

Långsamhet funkar även för dig som tän
ker vegetariskt. Det är rentav av en dygd, 
menar Stephan Broomé: 

– Våga gå ifrån de färdiga, överkokta 
bönorna och linserna. De funkar om det 
är omkokta chilibönor du ska göra, men 
annars blir det så väldigt mycket bättre om 
du blötlägger själv. Konsistensen, smaken, 
känslan, du vinner överallt. 

Sex vägar till ditt långkokta

1

2

3

4

5

6

Den klassiska lergrytan: Du lagar allt 
i samma gryta. Du kastar i potatisen ett 
par timmar senare än köttet, bara. Allt 
sköter sig själv på låg värme i ugnen, 
och smakerna får tid att gifta sig. Du 
bevarar fuktigheten och kan lugnt åka 
och shoppa på Väla medan grytan gör sig 
i ordning. 

Gjutjärnsgrytan: Din gryta blir inte 
bättre med en riktigt dyr jämfört med en 
billig. Men de dyrare är lättare att ren
göra, mer hygienska och ofta snyggare. 
Och kom igen, det är klart att det är kul 
med snygga köksprylar! 

Crockpot: Den här långsamtkokande 
elgrytan är en amerikansk utveckling 
av lergrytan. I Kanada och USA har 
de flesta hem en variant. Ett elektriskt 
uppvärmt ytterkäl värmer upp en 
innergryta av keramiskt material. Ett 
glaslock återvinner vätskan från ångan. 
Låg temperatur under många timmar ger 
dig ditt obevakade långkok. Grytan står 
och väntar på dig när du kommer hem 
från jobbet. 

Smokern: Kokkonsten uppstod bland 
amerikanska slavar, som blev tilldelade 
det minst attraktiva köttstyckena. De 
hittade ett smart sätt att tillaga det trista 
köttet långsamt så att det blev fantastiskt. 
Nu har smokern hittat till det svenska 
folkhemmet. 

Sous vide: Trendigt så det förslår. Väljer 
du 64 grader på vattnet så blir det inte 
varmare och det här är en säker väg 
till en perfekt mör köttbit. Men främst 
användbart när det kommer till bättre por
tionsbitar av kött och fisk. Du kan långkoka 
i en sous vide men då missar du allt som 
händer i smakväg när köttet får spendera en 
massa timmar med vin och rotfrukter. Och 
du missar Maillardeffekten – den kemiska 
reaktion som uppstår när man bryner kött, 
som ger färg och en mångfald av smak och 
doftnyanser. 

Ugnen: Här kan du förstås skjuta in 
både lergrytor och gjutjärnspannor. Lätt 
att ställa temperatur. Barnsäkert och 
minimalt slabbigt. Ugnen är din vän, 
långsamme själ! 
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Stekpanna 699 kr, 
Kök & Form/
Önska. 
Mortel 899 kr 
Cervera. 

Pannan fungerar på samma sätt 
som en gjutjärnspanna, men 
släpper inte ifrån sig något järn. 
Den ser lite annorlunda ut i bör-
jan men blir med tiden lika svart 
som en järnpanna. Tålig och 
hållbar. Använd inte diskmedel, 
men olja gärna in med neutral 
olja med jämna mellanrum. 

Många tycker om den lilla twisten 
av smak som kommer av gjutjärn. 
Långlivad klassiker som precis som 
kolstålspannan är överlägsen när 
det kommer till att få till den rätta 
ytan på en köttbit. Använd inte 
diskmedel, men olja gärna in med 
neutral olja med jämna mellanrum.

Stekpanna 699 kr, 
mortel 499 kr Cervera. 

Stekpanna 1 499 kr Cervera.

Pannkaksjärn 399 kr Cervera.

Kolstål

Gjutjärn

Beläggning
Den här pannan från danska Scanpan 
har både en keramik- och en plast-
beläggning som stöttar varandra. 
En best-i-test-panna som gör att du 
kan använda mindre fett och som är 
lättdiskad. Bäst till sådant som inte 
kräver så mycket bränd yta.

3 x pannor
När du gör ett långkok vill du först 

bryna ditt kött. Det gör du bäst i 
en panna av riktigt hög klass. 



Hösten har anlänt med regn, mörka korta dagar och naturskiftningar. Hösten för paradoxalt nog med sig kallare och torrare luft, 
så nu är det dags att se över din hudvårdsrutin. För att huden ska få en chans att hålla en jämn fuktbalans är det dags att gå över 

till en rikare fuktighetskräm eller att komplettera med ett närande serum. 

Vad det gäller dofter så säger traditionen att det på hösten passar med lite kryddigare och kraftigare varianter, sådana som växer 
och utvecklas på huden som en Bergmanfilm. Men individualitet är inne igen, och hos oss hittar du de där exklusiva dofter som 

andas höst och som samtidigt har det där lilla extra.

8 5 

2 

1.  BENJAMIN DOFTBLOCK I CEDERTRÄ 4-PACK.  Smart funktionell väldoft som skyddar dina kläder och används i garderober, byråer och skor.  89 kr. 
2.  TRUEFITT & HILL WELLINGTON MACH3.  En lyxig rakhyvel för män som som är nöjda med Gillette Mach3 men ändå önskar mer stil & kvalitet. 999 kr. 
3.  BENJAMIN BARBER BLACK OAK BODY KIT.  Tvätta och återfukta huden med en härligt maskulin doft. Fungerar för alla hudtyper. 378 kr. 289 kr. 
4.  MOUSTACHE ROLL UP KIT.  Ett kit med borstar och gel för den som vill tvinna och rulla upp den perfekt formade mustaschen. 258 kr. 219 kr. 
5.  MARVIS AQUATIC MINT.  Härlig italiensk tandkräm i retrostil med en intensiv smak av Aquatic Mint. Även med exempelvis Amarelli lakrits. 89 kr. 
6.  MOLTON BROWN BATH & SHOWER GEL SET 2x300 ML.  Skonsam rengöring i dofterna Inspiring Wild Indigo & Intoxicating Davana Blossom. 478 kr. 299 kr.
7.  BENJAMIN BARBER BLACK OAK AFTERSHAVE GEL 50 ML.  Med en sensuell doft av tobak och läder som bärs upp av mörkare noter från olika träslag. 289 kr. 
8.  ROJA HAUTE LUXE PARFUM 100 ML. Det tog mästarparfymören Roja Dove nio månader att utveckla denna djupa, fylliga och magnifika Chypré med en 
       explosion av bergamott och blommiga exotiska noter över varmt, kryddigt trä, vanilj och ambra. I parfymen simmar dekorativa flagor av äkta guld. 30 000 kr.
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BARBER & PERFUME BAR,  VÄLA CENTRUM  042-450 90 25   |   WWW.GENTS.SE   |   BARBER & SHOP,  LILLA TORGGATAN 3  042-12 40 50
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Gäller t.o.m. 23/10

20%
på foundation, 

primers, puder & 
concealers

M O R E  O F  Y O U R

base
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ETIREL ROSE/KYLE
Vind- och vattenavvisande jacka. Dam- och herrstorlekar.

HELLY HANSEN DUBLINER INSULTADE
Jacka i vind- och vattentätt material i 100 % polyester. 
Herrstorlekar.

DIDRIKSONS BLISS
Parkas i vind-och vattentätt material. Damstorlekar.

McKINLEY LEE PADDED
Vinterjacka i vind- och vattenavvisande material, PFC 
fri vattenavvisning. Avtagbar huva och reflexdetaljer. 
100% Polyester. Juniorstorlekar.

ADIDAS YB SD BTS
Jacka med vattenavvisande egenskaper, värmande 
polyesterfyllnad och reflexdetaljer. Juniorstorlekar.

FIREFLY FOX AQX MID
Varmfodrad och vattentätt känga. Juniorstorlekar.

HAGLÖFS KRUSA GTX
Lätt vandringssko i GORE-TEX® med vattenavvisande 
ovandel, bra dämpning och grepp. Dam- och herrstorlekar.

McKINLEY RICHARD
Varm och vattentät vinterkänga med tjock sula och 
aluminiumskikt. Herrstorlekar.

999:-
ORD. PRIS 1 799:-

1 399:-
ORD. PRIS 1 799:-

299:-
ORD. PRIS 599:-

499:-
ORD. PRIS 699:-

399:- 899:-
ORD. PRIS 1 299:-

499:-
ORD. PRIS 699:-

599:-

KÄRA VÄDER, 
VI ÄR REDO MED  
JACKOR OCH SKOR!



ENDAST 10KR!
N Ä R  D U  B Y T E R  I N  2  U T V A L D A  S P E L  F R Å N  V Å R  L I S T A

N Y A  S P E L  F Ö R

G ä l l e r  e n d a s t  f ö r  s t a n d a r d u t g å v a .  S ä r k i l d a  v i l l k o r  g ä l l e r .

Social_MallAd_TradeOffer.indd   1 10/09/2018   14:31

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

V I S UA L 

C LOT H I N G  P R OJ E C T  /

J U M P S U I T

5 9 9 S E K
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Tyger från 119 kr/m  
Ohlssons Tyger.

Pimpa ditt hem!
Det finns två riktigt starka trender när det kommer till gardiner: takhängt 
och sammet. Båda trenderna har funnits ett tag men än märker inte 
Agneta Johansson, butikschef på Ohlssons Tyger, någon avmattning. 
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Bordsunderlägg 29 kr/st, glas-
figur, manet 249 kr, bordsduk, 
randig 249 kr Hemtex.

– Takhängt vill man ju ha för att få den här 
hotellkänslan, där gardinen går hela vägen 
från taket och ner mot golvet. Takhängt 
gäller för alla typer av gardiner, men det 
som går allra bäst just nu är alltså sammet. 

Gardiner åker på samma trendvägar som 
kläder och inredning. Storblommigt är 
inne, liksom mjuka, behagliga och mustiga 
toner. Naturtoner och naturmaterial som 
lin får gärna vara med! 

Gardiner är förstås ingen ensam ö i ett hem. 
De ska lira ihop med den övriga inredningen. 

– De flesta vill titta på matchande kuddar, 
sängkläder, dukar och mattor. Även om 
vi har mycket färdigsytt så är det många 
som vill sy själva, och då finns det dukväv 
i samma mönster som gardintygerna. 
Det kan ge ett samlat och snyggt intryck 
i ett hem. 

Det går utmärkt att leka lite med färger 
och mönster, men se till att det inte blir 
ett tivoli. Jobba med accentfärger som hör 
ihop, eller med mönster som har samma 
formspråk. Testa att mixa rost och puder

rosa, till exempel. Du får en kontrast som 
ger en stor effekt, men tonerna har fortfa
rande samma föräldrar. 

Gardinstång 199 kr 
Ohlssons Tyger 

ÅHLÉNS

Stol 419 kr, kuddar 
från 109 kr, svan-
kudde 50:90 kr, 
lådor från 14:30 kr 
Søstrene Grene.

SØSTRENE GRENEHEMTEX

Kuddar från 99 kr, fåtölj 1 499 kr, 
sidobord 999 kr Åhlens.
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Tofsar 39 kr/st 
Ohlssons Tyger.

Sticka din egen oversize filt med 
ordentligt stora maskor håller dig 
varm och samtidigt är en trendsä-
ker inredningsdetalj. Eller varför 
inte göra en gosig halsduk med 
chunky knits? Det är lättare än du 
kanske tror! 

Värme med chunky nits

Låt ett gammalt tygstycke få nytt liv med 
textilfärg. Kanske ska barnen få gå loss på 

en gammal linneduk? För den kreative finns 
det inga gränser. 

Nytt liv med färg

Mindre mängder dekortyger är kalas när 
du vill göra en modern variant av det 
klassiska gamla lapptäcket. Funkar förstås 
lika bra om du vill göra en babyfilt, ett 
kuddfodral eller ett helt överkast. 

Kreativt med tyger

Penslar från 39,90 kr,  
textilfärg 79:90 kr/st Panduro.

Sylåda 349 kr, sax 279:90 kr, tygbitar 46:90 kr/st, 
sytråd från 25:90 kr Panduro.

Garn 99:90 kr/st, stickor 44:90 kr Panduro.

Det finns massor av färger och tyger att 
leka med när du vill göra om där hemma. 
Men om du inte kan eller orkar sy själv då? 
Då kan du gå in till Sömmerskan på Väla. 
Här fixar du inte bara blixtlås, klänningar 
och byxor – allt som kan sys, kan sys här. 
Gardiner, kuddar, eller vad du önskar!

Sömmerskan 
på Väla

Pysseltips från Panduro

Krokar 30 kr 
Ohlssons Tyger.
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H Ö S T Y R A !

HELA SORTIMENTET

20%
GÄLLER ÄVEN PRIS-

SÄNKTA VAROR

RABATT PÅ

VI LÄMNAR



VÄLA

Allt till 
badrummet

4för3

Gäller all frotté, badrockar, badrumsmattor, duschdraperi, 
badrumsaccessoarer och förvaring. Vi bjuder på varan med lägst pris.

Gäller t.o.m. den 24/10.

3
2för

set

Köp 3 set, betala endast för 2 
*Erbjudandet gäller endast för medlemmar i Club CHANGE och kan  

ej kombineras med andra erbjudanden. Du betalar för de två dyraste seten.
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BYT IN. 
BYT UPP.

Erbjudandet gäller så långt lagret räcker, dock längst t o m 14/11 2018. Gäller vid nyteckning eller förlängning av Mobil Komplett 1-100 GB (inkl. Ungdom) 
Mobilt Bredband 10-100 GB eller Mobilt Bredband Plus 20-100 GB med 24 mån bindningstid tillsammans med utvalda mobiler eller surfplattor. 1 200 kr 
i extra inbytesvärde gäller för ett inbyte av valfri smartphone eller surfplatta oavsett modell och skick. Endast ett inbyte per köp. Inbytesvärdet erhålls 
som betalningsmedel på den nya hårdvaran och kan inte bytas mot kontanter. För allmänna villkor se telia.se/villkor. För mer info fråga säljare i butik. 

VÄLKOMMEN IN!

FÅ MINST 1200 KR NÄR DU 
BYTER IN DIN GAMLA MOBIL 
ELLER SURFPLATTA.

Erbjudandet gäller så långt lagret räcker, dock längst t o m 22/11 2018. Gäller vid nyteckning eller förlängning av Mobil Komplett 6-100 
GB (inkl. Ungdom) Mobilt Bredband 10-100 GB eller Mobilt Bredband Plus 20-100 GB med 24 mån bindningstid tillsammans med 
utvalda mobiler eller surfplattor. 1 200 kr i extra inbytesvärde gäller för ett inbyte av valfri smartphone eller surfplatta oavsett modell och 
skick. Endast ett inbyte per köp. Inbytesvärdet erhålls som betalningsmedel på den nya hårdvaran och kan inte bytas mot kontanter. 
För allmänna villkor se telia.se/villkor. För mer info fråga säljare i butik.

VÄLKOMMEN TILL TELIA-BUTIKEN VÄLA



Love
who you

are

87x130mm_ST_ANN_24September.indd   1 24-09-2018   09:56:30

deichmann.com

699:-
Läderkängor 
Str. 36-41
1 131 788 Happiness is  

right at your feet.
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DU SHOPPAR.  
VI BESIKTAR.
Ett helt nytt sätt att besikta bilen.

Nu har vi öppnat en ny station på Väla med ett helt nytt 
koncept. Vi besiktar din bil medan du shoppar, fikar eller 
går dina ärenden inne på Väla. Boka en tid innan eller 
besök vår drop-in. När du är klar är det bara att hämta 
din nybesiktade bil. Smidigt va?

BOKA DIN TID PÅ BESIKTA.SE ELLER 0774-400 800 
ELLER BESÖK VÅR DROP-IN

Välkommen till vår nya station på Väla!

BESIKTA.SE

VÄLA CENTRUM UTANFÖR ENTRÉ 3

ENTRÉ 3

ENTRÉ 1

IKEA

VÄLA

VÅRA ÖPPETTIDER:
MÅN–FRE 9–18
LÖR 10–15

VÄNPRISER FÖR DIG 
SOM ÄR MEDLEM

Som medlem i Akademibokhandelns Vänner har du alltid de bästa priserna. 
Kasta dig in i hisnande äventyr i Liza Marklunds nya roman Pärlfarmen. Eller 
laga en mustig höstsoppa med inspiration från Tommy Myllymäkis vackra 
Soppa, potage & buljong. Alla bokslukare kan äntligen läsa sista delen i den 
hyllade PAX-serien; Draugen. Det firar vi med vänpris 129:-/st på seriens tio 
delar! Och unna dig en vacker anteckningsbok med textilomslag för alla dina 
tankar och krumelurer. Välkommen till Akademibokhandeln!

Priserna gäller t o m 31 oktober 2018 för dig som är medlem i Akademibokhandelns 
Vänner. Bli medlem utan kostnad i butiken eller på akademibokhandeln.se.

229:- 
Ord. pris 289:-

199:-
Ord. pris 249:-

129:-
Ord. pris 169:-

20% RABATT 
Ord. pris 79-199:-
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Fem olika personer, fem olika sätt att ta 
hand om sin kropp och sitt välmående. 
Kanske hittar du lite inspiration när du 
läser om hur Johan, My, Jennifer, Åsa 
och Elvir ser på sin träning? 

Tränings  
glädje!

Hoodie 1 199 kr Intersport. 
Keps 299 kr, t-shirt 299 kr, 
byxor 399 kr, sneakers 
699 kr Intersport.

Elvir Aljicevic
Studerande, bor i Halmstad: 

När jag var liten var jag på en sommarlovsaktivitet 
som hette Sommarkul. Där träffade jag en kille som 
hette Kastriot Morina och höll på med breakdance. 
Jag ville bli som honom, han blev min inspiration. 
Nu har jag dansat breakdance i åtta år och dansen 
betyder allt för mig. Den har gett mig nya vänner, 
jobb, egna dansklasser och en massa upplevelser. 
Jag älskar att träna och jag äter hälsosamt också. 
Jag tränar varje dag; mest på Dansstudion och inte 
så ofta på gym. När man håller på med breakdance 
jobbar man mycket med den egna kroppsvikten. 
Det händer ganska ofta att träningspassen blir upp 
emot tre timmar långa.



Klocka 7 999 kr, paddlar 249 kr XXL Sport & Vildmark. 
Simglasögon 299 kr, våtdräkt Stadium.

Johan Bengtsson
Säljare på Stadium,  
bor i Helsingborg: 

Jag har alltid motionerat. Mest löpning och 
lite längdskidor. För några år sedan gjorde jag 
mitt första triathlon och fastnade direkt. Jag 
har gjort en halv Ironman (1,9 km simning, 
9 mil cykling och en halvmara löpning) och 
några olympiska (1,5 km simning, 4 mil cykel 
och 1 mil löpning) men jag drömmer om att 
klara en hel Ironman. Det är simningen som är 
den stora utmaningen, att få till tekniken. Jag 
tycker om variationen med triathlon. Jag kan 
simma i pool eller i havet; jag kan springa på 
bana, i skog, på asfalt. Det är känslan för dagen 
som styr. Det blir aldrig tråkigt. Och simning 
och cykel är riktigt skonsam träning – det är 
fint när man fyllt 40! Jag har två autoimmuna 
sjukdomar: diabetes och addison. Träningen 
ihop med bra kost, rätt medicinering och vila 
gör att jag kan prestera som vilken frisk person 
som helst.

T-shirt 159 kr, tights 349 kr, 
yogamatta 449 kr Stadium.

Åsa Gustafsson 
Sjukgymnast på Idrottsskade-
mottagningen i Landskrona: 

Jag håller mest på med yoga, både den fysiska 
och dynamiska när man jobbar med kroppen 
och den som mer är ett verktyg för att hitta 
till närvaro, inre balans och andning. I höst 
håller jag i yogakurser. Jag träffar många olika 
sorters kroppar i mitt yrke som sjukgymnast, 
och yoga är något som passar alla. Det finns 
så många olika sätt att bygga upp en kropp 
med hjälp av yoga – var och en kan hitta sina 
godbitar som passar. Det man tränar upp på 
yogan – hållningen och att kroppen och tan
karna är på samma plats – kan man använda 
alltid, när man är med sina barn eller vad 
som helst.

Jag är gammal elitgymnast och har stått på 
händer sen jag var fyra år, men det måste 
verkligen inte se ut som på bilden här! Det 
spelar ingen roll var man är när man börjar, 
det finns övningar som hjälper alla.

Hydroflaska 449 kr Naturkompaniet.
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Många tycker det är konstigt att jag föredrar att träna 
intervaller på löpband istället för att springa  utomhus. 
Men jag får inte alls samma motivation utomhus. 
Och jag tycker vanlig joggning är ganska tråkigt; det 
fungerar inte. Intervallträning på löpband är min grej! 
Och så tränar jag styrka innan eller efter intervallpasset. 
Jag ökar farten för varje intervall och håller på i 20–25 
minuter. Ibland kan jag knappt sluta! Man bygger upp 
kapaciteten efter hand och jag får ett lyckorus efter varje 
pass. Jag kan ha en del ångest i min kropp men träningen 
hjälper mig – jag blir lugnet själv efteråt. Jag springer all
tid med tvåans lutning. Min pojkvän som tränar extremt 
mycket har tipsat mig om det. Då blir effekten motsva
rande den du har om du springer utomhus. 

Som PT måste jag kunna lite om allt så det blir 
ganska varierad träning för min del. Jag har 
provat det mesta, men jag är en danstjej så 
det blir mycket sådan träning. Jag fascineras 
över hur kroppen är uppbyggd och hur den ser 
ut. Då är dansen tacksam. Tidigare blev det 
mycket zumba, nu är det sh’bam som gäller. 
45 minuters gruppträning är perfekt; det är 
olika stilar för varje låt. För tillfället känner jag 
att gruppträning är det som motiverar mest 
och som känns roligast, men det går i perioder. 
Ett tag var det styrka, en period var det cykel. 
Redan som liten var jag med mina föräldrar på 
gruppträning. Jag satt längst bak i salen och 
tittade. Gym har alltid varit en självklar del av 
mitt liv och min hemmaplan är gymmet!

Linne 299 kr, tights 749 kr Team Sportia. 
Träningshandskar 379 kr, skor 699 kr 
XXL Sport & Vildmark.

T-shirt 299 kr, tights 599 kr Björn Borg. Skor Stadium. 
Svettband 99 kr Team Sportia.

Proteinbar 19 kr 
XXL Sport & Vildmark.Rawbar 29:90 kr Stadium.

My Hansson 
Säljare på Björn Borg, 
bor i Helsingborg: 

Jennifer Lagergren 
Platschef och PT på Nordic 
Wellness, bor i Helsingborg: 
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Art. 48476

Nackvärmare

29990

349:90

Art. 64450 

LED- 
cykellampor

19990

249:90

Fjärrstyrd  
lampa  
3-pack

29990

399:90
Art. 50006 

LED- 
lampa med 
rörelsevakt

9990

139:90
Art. 64319

Värmefilt

39990

599:-
Art. 48497 
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Georg Jensen 
örhängen Halo, 28 000:-

Ole Lynggaard Copenhagen 
berlock Sweet Drop Ametist, 11 500:-

Blomdahl Medical 
halsband Brilliance Puck Hollow Crystal,  899:-

Mockberg
klocka Ilse Petite, 1 299:-

Charlotte Bonde 
örhängen Hedwig Deco Hoops, 1 200:-

Lily and Rose 
örhängen Macy, 795:-

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

Höstinspiration 
på Lyxxa!

Passa på  
under höstlovet!

20% rabatt* 
 på allt från Blomdahl

50% rabatt*   
på öronhåltagning

*gäller under v.44



Jacka 799:-
Jeans 499:-
Topp 249:-

joyshop.se

Lite roligare. Lite smartare.

4 3för

HALLOWEEN

Erbjudandet gäller samtliga Halloween/maskeradartiklar.
Blanda fritt – billigaste produkten på köpet. Gäller t.o.m 2018-11-04
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Parkour är grymt kul och nu kan du testa 
det på Väla! Två ledare från Air Wipp finns 
på plats hela tiden fram till onsdagen 31 
oktober. Det blir dropin-träning för alla som 
vill testa på. Varje dag koras två vinnare 
(snabbaste tjejen och snabbaste killen) på 
hinderbanan. Dessutom bjuder ledarna på 
kortare shower med jämna mellanrum. 

Väla     höstlov❤

När PLAY TOUR kommer till Väla kan 
du bland annat komma och provspe-
la rymdäventyret Starlink – Battle for 
Atlas, ett spel som många entusiaster 
pratar väldigt varmt om just nu. Det helt 
nya LEGO DC Super Villains har bara 
funnits på marknaden i tio dagar när 
du kan spela det på Väla. Ett annat helt 
nytt spel som besökarna kan bekanta sig 
med är Just Dance 2019. Dessutom finns 
det en park för mindre barn fylld med 
Playmobil-leksaker.

PLAY TOUR
SÖNDAG 28 OKTOBER

PARKOUR
29–31 OKTOBER

Torsdag och fredag blir det lite mindre fart-
fyllt men lika häftigt i Make up zone. Här kan 
nyfikna besökare bli stylade och testa en helt 
ny stil med nya färger. Du kan få en makeup 
lagd på plats och en massa nyttiga tips och 
råd som inspirerar.

MAKE UP ZONE
1–2 NOVEMBER

Höstlovet är välkommet. På Väla ser vi till att alla lediga barn och ungdomar 
känner sig lite extra välkomna på höstlovet. Här hittar du kul lovaktiviteter!



Vi firar med att lansera VÄLA Photo abonnemang!
Använd upp hela beloppet varje månad i VÄLA Photo app

Photo

Passa på att köpa VÄLA Photo app-presentkort - Vi dubblar beloppet !
                                     T.ex köp app-presentkort för 250kr, erhåll 500kr.

Beställ via app, www.valaphoto.com eller i butik

Ladda ner vår app

Ladda ner vår app

- nu i ny fräsch lokal!

VÄLA Photos erbjudandet avser abonnemang om 149kr/månad som fritt kan nyttjas i VÄLA Photo App. Fullständiga villkor på valaphoto.com/villkor.
*24 månaders bindningstid, 149kr/månad, startavg. 250kr, avi 49kr (0kr autogiro). Total kostnad 3826kr.

SST NET

SST NET

Teckna idag erhåll kameramobil *0kr (värde 3495:-)

Apple iPhone SE
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Huawei P20 Lite

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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SEBASTIAN
HELA SORTIMENTET

HÖSTENS MUST-HAVES!
MOROCCANOIL

HAIR & BODY SET

BAREMINERALS
HELA SORTIMENTET

3 FÖR 2
VI BJUDER PÅ DEN  

BILLIGASTE VAR AN!

299:- 3 FÖR 2
VI BJUDER PÅ DEN  

BILLIGASTE VAR AN!
REK. PRIS 749:-
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väla centrum, tel: 042-20 54 60
www.naturkompaniet.se

GÖR VARDAGEN 
TILL ETT ÄVENTYR

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

Erbjudandet gäller t o m 4/11 2018.

Röda priser, 
men framför 
allt rosa.

20%
på utvalda rosa

produkter

2ª 
per produkt går till

Cancerfonden

Vi samlar in pengar, så att andra kan samla 
mod. Köp våra rosa produkter och bidra till 
forskningen. Tusen tack, från hjärtat.

2ª 
per produkt går till

Cancerfonden
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PRISERNA I ANNONSEN GÄLLER SÅ LÄNGE LAGRET RÄCKER 
DOCK LÄNGST TOM 15/11. LEKIA VÄLA, 042-3017550

ALLTID MINST 20% RABATT 
PÅ LEGOASKAR ÖVER 600KR 

Lucy är din alldeles egna lilla 
hund som gör som du säger. 
Hon reagerar på 12 komman-
don och gör som du säger! 
Sitt, ligg, dansa med mera. 

Hunden Lucy

Ett klassiskt vitt minikök med både 
spis och diskbänk! Hällen är gjord 
av trä och diskhon är gjord av plast 
och går att lyfta ur. 
Storlek: 62x30x51 cm 

Micki Bistro Minikök 

Superpopulära spelet nu i 3D. Skjut ner 
spökena som syns på väggarna. Den 
som trä� ar � est vinner. En pistol och 
3D glasögon ingår. Köp till extra 
pistol och glasögon 119:-

Ghost Attack 3D 

Pilbågset med 2 st Lazer 
Arrow bågar med ljus och 
laser ljud. Tävla mot dina 
motståndare om vem som 
är den bästa prickskytten. 

Lazer Arrow 
battle set

399:-
Ord. pris: 599,-

SPARA 200kr!

Ord. pris 449,-

299:-
OTROLIGT PRIS!

Lekhus i trämaterial med lek-
platta, innehåller stickersark 
med gardiner och tavlor. Figurer 
och möbler köpes separat. 

Pippi Villa Villekulla
Lekhus i trämaterial med lek-
Pippi Villa Villekulla

Ord pris 599,-

399:-
SPARA 200kr!

399:-
Ord. pris: 599,-

SPARA 200kr!

Ord pris 449,-

299:-
SPARA 150kr!

VÄLKOMMEN 

TILL LEKIA VÄLA!

hal l o
we e n 

Fira en läskigt god Halloween med både 
bus och godis tillsammans med oss! 

Väla Centrum, Gamla Torget

SHARE THE POWER

Discover more 
at desigual.com

Add VALA MAG AW18.indd   1 17/9/18   10:09
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 V äla är regionens största mötes
plats, och ni minns vad Bamse 
sa: Om man är riktigt stor och 
stark så behöver man också 
vara riktigt snäll. 

Det är viktigt att alla känner sig omhänder
tagna och det gäller i hög grad barnen. 

– Hela familjen ska trivas. Det är viktigt för 
föräldrarna att barnen har det bra här. Det 
ska aldrig vara något extra besvär att ha 
sitt barn med sig till Väla, tvärtom, säger 
Niklas Blonér. 

Mammorna och papporna som är för
äldralediga möts i klungor på Väla för att 
umgås, fika, shoppa och uträtta ärenden. 
Mammorna med små barn kan gå till 
den dämpade belysningen, de behagliga 
färgerna och de sköna möblerna i amnings
rummen när det är dags för mat. 

Föräldrarna med större barn som satt sig på 
bussen eller i bilen och halvvägs kommer 
på att de glömt både blöjor och barnmat 
kan lugnt åka vidare. Det finns gratis blöjor 

BARNVÄNLIGA VÄLA! 
När barnen trivs, trivs föräldrarna. Det är enkel matematik. Men det krävs en 
massa eftertanke och uträkningar för att nå dit. Här berättar centrumchefen 
Niklas Blonér om hur man gjort Väla till barnens favoritplats – också! 

i Väla Infocenter och en burk barnmat 
kostar 15 kronor. Där går det också att 
låna en sulky.

De flesta restaurangerna på centrumet har 
anpassade barnmenyer. Självklart finns det 
mikrougnar och barnstolar. 

Men det barnvänliga tänket på Väla går 
mycket längre än så. 

– Det finns ju massor som ingen direkt 
tänker på. Ytorna är rejäla så det är lätt att 
ta sig fram med vagn. Vi jobbar väldigt 
seriöst med säkerhets och trygghetsfrågor. 
Kommer du med buss så finns det leder och 
gångar som gör att du aldrig behöver korsa 
en väg. Väla är barnsäkrat så långt det är 
möjligt. Händer det något så finns det alltid 
sjukvårdsutbildad personal och utrustning 
nära till hands. Vi har alltid både unifor
merad och civil vaktpersonal i tjänst. Ingen 
förälder behöver vara orolig för att lämna 
ett litet större barn självt på Väla. 

Det finns flera lekplatser på området, både 
inne och ute. De små barnen har hittat sin 

favorit på lekplatsen mellan entré 4 och 5. 

Med jämna mellanrum anordnas det extra 
aktiviteter för de besökande barnen.

– De mekaniska hästarna brukar ju vara 
enormt populära. Ansiktsmålningen likaså. 
I samband med de stora loven har vi alltid 
aktiviteter. Det här höstlovet blir det till 
exempel parkour och makeup. 

Sedan har du förstås shoppingen. 
Regionens största mötesplats är störst också 
när det handlar om skön shopping för för
äldrar som vill hitta rätt grejer till barnen. 

– Du har leksaksaffärerna och varför inte 
zoobutikerna där man kan gå in och kika 
på kaniner och akvariefiskar? Men förstås 
också alla butiker med barnkläder. Stora 
kedjor med barnavdelningar och specialise
rade barnbutiker som Piraia och Polarn O. 
Pyret. Nu är vi ju stolta över att välkomna 
KidsBrandStore, som är nyöppnat och 
har massor av märkeskläder för barn 
och ungdomar.
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LUNDBERGS
HANDSKAR & VÄSKOR
www.lundbergsvaskor.se

Följ oss även på: facebook.com/lundbergsvaskor

REA

Lite-Shock är stark och lätt! 
Det är en av de Samsonite serier
som väger minst och som görs i det 
mest stöttåliga material. Vikt från 1,7kg. 
10 års garanti.

*Kampanjperiod 14/9-31 okt. Gäller så länge lagret räcker. 

55cm Ord 3799:- Nu 2649:-
69cm Ord 4199:- Nu 2899:-
75cm Ord 4499:- Nu 3149:-
81cm Ord 4699:- Nu 3249:-

Stora diamanter 
till finslipade priser!

Erbjudandena gäller så långt
lagret räcker, dock längst 
t.o.m. 23/10 2018 

Se fler erbjudanden i butik. Välkommen in! VÄLA CENTRUM TEL: 042-20 40 24

Ringar i 18K guld med en diamant 0,30 ct 

10 199:-
(ord från 14 499:-)FRÅN

WE LOVE

diamonds!

 Paraply med reflekterande material 
   31-9435 

 LED-lampa för arm 
   31-9486 

 Reflexväst 
   34-9134-1 

 LED-lampa minitwist 
   31-9500 

 Cykelbelysning LED 
   31-5470 

Lys upp 
mörkret

Lys upp 
mörkret

Priserna gäller i alla våra säljkanaler t.o.m. 24 december 2018. 
Vi reserverar oss för ev. tryckfel och slutförsäljning. 

 12990
 

 7990
  4990

 

 2990
  7990
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Väla

Våra duktiga florister binder 
underbara buketter och vi har också 

massor med färdiga 
arrangemang och gebortbuketter. 

Välj fritt från våra bukettbuntar 
för 49:90 kr/st eller 3 för 129 kr! 

original-87x130.indd   1 2018-09-25   10:36:21

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

Ödåkra-Väla Marknadsvägen 3, 042-402 23 00
Boka synundersökning på smarteyes.se/boka.

second skin
CO L L E C T I O N  B Y  S M A R T E Y E S

180x130_Väla_5.indd   1 2018-09-24   10:38

Välkommen in till  
McDonald’s Väla!
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Välkommen till Väla Centrum 
Följ oss på: facebook.com/TheBodyShopSverige
instagram.com/thebodyshop  • thebodyshop.com

GIVE
GIVE
GIVE

Give back to nature  
this Christmas

FACIAL MASK DUO, 350:-
Dra ut orenheter och lås in fukt 
för fräsch och lystergivande 
hud i jul och vinter. En vegansk 
multimasking-duo med Himalayan 
Charcoal Purifying Glow Mask och 
British Rose Fresh Plumping Mask. 

OLIVIA THE OWL, 195:-
Hoo-hoo! Möt ugglan Olivia som 
gömmer sex stycken 
överraskningar. Dessa fräschar 
upp din bad- och duschsrutin 
och ger huden extra skydd på 
vinterdagarna. Extra bonus? 
Ugglan kan användas som 
sparbössa!

BORN LIPPY™ 
BUTTERFLY, 240:-
En bevingad 
gåva med fem 
läppbalsam. Mjukgör, 
fuktighetsbevara och 
skydda vinterläpparna 
i friska dofter av frukt 
och bär.

ULTIMATE ADVENT 
CALENDAR 1195:- 
(värde 3145:-)
Vår Ultimate 
adventskalender är fylld 
till brädden med 25 
lyxiga produkter varav 
hela 14 storfavoriter.

DELUXE ADVENT 
CALENDAR 795:- 
(värde 1555:-)
I Deluxe adventskalender 
väntar bland annat en 
Body Butter 200 ml och 
fyra makeupmåsten.
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HÄMTA DITT E-KÖP 
SAMMA DAG PÅ VÄLA

Nu har Väla blivit med Instabox! Instabox är en frakt-
tjänst som väldigt många e-handlare i Sverige använ-
der. Beställer du något på nätet kan du oftast hämta 
det redan samma dag i din Instabox. Du hämtar ut 
paketet med en pinkod som skickas via sms. Förstås 
kan du be en vän att hämta ditt paket, så länge hen 
har koden. På Väla hittar du Instaboxen vid rulltrappan 
mellan entré 5 och 6.

VÄLA MAGASIN KAN  
BLI BÄST I SVERIGE

Det magasin du håller i handen är ett av Sveriges vas-
saste i sitt segment. Väla Magasin har nämligen blivit 
nominerad till Svenska Publishingpriset 2018. Priset 
har funnits sedan 1990 och omfattar en rad kategorier 
inom kommunikation. Väla Magasin är nominerad i 
kategorin bästa Kundtidningar B2C, där B2C står för 
business to consumer, alltså från affärsverksamhet till 
konsument. Den 7 november utses vinnarna på Berns 
i Stockholm. 

NU ODLAR VI 
FÖR SOMMAREN

N R  2 2 0 1 8
I N S P I R AT I O N ,  
S H O P P I N G 
O C H  I D É .

Vårkänsla!

UT I NATUREN 
& MÖT VÅREN! 

Så möttes vi! 
– 3 PAR BERÄTTAR

VälaMagasin

16 juni – drop in  
vigsel på Väla

N R  3  2 0 1 8
I N S P I R AT I O N ,  
S H O P P I N G 
O C H  I D É .

Festsommar!

LÄR DIG ATT  
BLI EN BÄTTRE 
TALARE

SOMMARENS
GLASSIGASTE
REPORTAGE

GÖR DIG 
REDO FÖR 

VälaMagasin

N R  4  2 0 1 8

I N S P I R AT I O N ,  

S H O P P I N G 

O C H  I D É .

Dans
feber!

4 VÄNNER
i nöd & lust

HÖSTENS MODE 

DANSAR IN!

BILDERNA FRÅN 

KÄRLEKSFESTEN 

DU ÄR I TRYGGA

HÄNDER PÅ VÄLA!

VälaMagasin

SUCCÉN ÄR TILLBAKA!

NYTT PÅ VÄLA

399,-

PART OF FEETFIRST

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

Gäller hela sortimentet!

399,-  str. 36-42499,-  str. 36-42

#SKOPUNKTEN.COM

#3FÖR2

Kängor!

399,-

Ord. pris 499,-

Ord. pris 499,-

Str. 36-42  Erbjudandet gäller t.o.m 11/11.
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NYTT PÅ VÄLA

VÄLA PHOTO HAR FLYTTAT 
TILL NYA LOKALER

Vill du besöka Väla Photo gör du det fortfarande i 
gången vid entré 3 men den har flyttat några meter 
in från utgången sett. Butiken har dessutom fräschats 
upp med nytt sortiment, ny inredning och ny belys-
ning. Visste du att Väla Photo har en app där du enkelt 
och smidigt kan uträtta det mesta inom fototjänster? 
Det finns också en hemsida – valaphoto.com. 

DÄCKSKIFTARNA  
TILLBAKA PÅ VÄLA

Det är den tiden på året igen när du behöver skifta till 
vinterdäck. Det kan du göra på Väla, samtidigt som du 
umgås, uträttar ärenden och handlar. Däckskiftarna 
finns på plats från den 25 oktober till den 10 december 
på parkeringen vid Arken Zoo utanför entré 3. Precis 
som tidigare handlar det om en fullskalig däckverkstad 
med kontor och verkstadsdel. Du kan också förvara 
dina sommardäck hos Däckskiftarna, samt få hjulen 
balanserade eller trasiga däck lagade. Det är drop-in 
som gäller. För info och priser, se dackskiftarna.se

VÄLA ❤ HÖSTLOV

Det händer som vanligt massa kul på Väla i samband med 
höstlovet. PLAY Tour är ett turnerande spelevent som lå-
ter besökarna testa några av de häftigaste nya spelen på 
marknaden. Alla gamingentusiaster ska notera söndagen 

den 29 oktober i almanackan. Måndag till onsdag blir det 
parkour med dropinträning. Torsdag och fredag kan du 
få en make up och en helt ny stil i Make Up Zone. Läs mer 
på sidan 49.
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PIRAIA NYSATSAR

Konceptet är fortfarande detsamma: märkeskläder för 
barn och ungdomar mellan 0 och 16 år. Men nu har butiken 
vid entré 2 fräschats upp. Den har också fått bättre och 
mer lättillgängliga lagermöjligheter, vilket vässar servicen. 

Dessutom har utbudet av varumärken breddats ytterligare. 
Du hittar märken som Gant, Levis, Tommy Hillfinger, Ralph 
Lauren och name it.

SYNSAM ÖPPNAR PÅ VÄLA

Nu har Synsam kommit till Väla. I den nya butiken 
mellan entré 2 och 3 möter du legitimerade optiker 
som ser till hela din ögonhälsa, med individanpassade 
kvalitetsglas, brett sortiment och ett smart Life-
style-abonnemang som gör det enkelt att ha glas-
ögon, solglasögon och linser. Synundersökningen 
bokar du direkt på synsam.se.

SNEAKERS OCH MER PÅ 
THE ATHLETE'S FOOT

The Athlete’s Foot etablerar sig för första gången i 
Sverige, och premiären sker på Väla! I den helt nya bu-
tiken i mittgången mellan entré 3 och 6 hittar du skor 
och kläder som passar aktiva och trendiga personer. 
Här väljer du bland stora världskända varumärken som 
Nike, New Balance, Adidas och Puma – men också 
nya nischmärken som inte är lika etablerade på den 
svenska marknaden.

Kedjan är amerikansk och har funnits sedan 1971. Idag 
finns det 518 butiker världen över, i 29 länder. Den ägs 
av Intersport Int och den nya svenska butiken på Väla 
kommer att ha ett extra stort urval av sneakers från 
de största märkena.
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