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Så möttes vi! 
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Klänning

 249:-



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
REPRO OCH TRYCK: Stibo Graphic
UPPLAGA: 300 000
NÄSTA NUMMER: 21 maj
MODELLER: Zainab och Fredrik, 
Sweden Models Möt en ny kärlek!

Vi bor på en av landets mest fantastiska platser, och det säger jag inte bara för att 
jag är hemkär och själv råkar bo i Nordvästskåne. När vi har besök från andra 
håll i landet får vi ofta höra vilken makalös skärva av Sverige detta är, oavsett 
om vi cyklar längst kusten mellan Råå och Rydebäck, besöker Kullahalvön, åker 
långfärdsskridskor på dammarna i Svalöv, eller håller till någon annanstans i 
närområdet. 

I år är det kärlekstema på Väla och vår kärlek till regionen lyfter vi fram i det här 
numret genom att berätta om några spännande utflyktsmål i närheten. Det blir 
ju så lätt att man åker tillbaka till samma platser när det är dags för utflykt – man 
vet så att säga vad man får. Men här kanske du hittar något nytt ställe att bli 
förälskad i. 

Kanske är det läge att bli lite småkär i ny musik? Den 20 april kommer hela 
Helsingborgs Symfoniorkester till Väla och bjuder på en konsertupplevelse av det 
mer ovanliga slaget. Upp med handen om någon hört en hel symfoniorkester spela 
i ett köpcentrum tidigare! Det kommer att bli speciellt och mäktigt och kanske 
är det lite som med utflykterna till naturen – när man möter något nytt kan det 
uppstå magi man inte visste fanns. Kom gärna och lyssna den 20 april! 

På tal om kärlek så hade vi en fantastisk bröllopsmässa i mars och nu fortsätter  
vi på den inslagna vägen. Vi har en tävling där du kan vinna ett helt bröllop 
inklusive allt. Den pågår fortfarande. Bläddra fram till sidan 26 och fundera på 
hur du ska fria! Senast den 29 april måste du skicka in ditt tävlingsbidrag och 
bröllopet äger sedan rum den 16 juni. Jag lovar att detta är någonting du heller  
inte upplevt tidigare. 

Vi är Väla – där oväntade, kärleksfulla möten är en del av vardagen. Ha en fin vår! 

Ulrika Nordström
Marknadschef Väla

Klänning 299 kr Bik Bok. Blus 399 kr Gina Tricot. 
Örhänge 99 kr Lindex. Klocka 2 999 kr, ringar 
390 kr/st Lyxxa

 HEMSIDAN
 VALA.SE
  
 FACEBOOK
 VÄLA CENTRUM

 INSTAGRAM
 #VALACENTRUM 
 #VIÄRVÄLA

Ulrikas kläder kommer från Peak 
Performance. Stylingen är gjord av 
The Body Shop.
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26 Vinn ett bröllop med extra allt!
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58 Nytt på Väla
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HOODIE
699 KR

CENTRE COLLECTION
MADE FROM ORGANIC COTTON

PANTS
499 KR



K. Cobler 899:-

Scorett Väla Centrum
Mån-Fre10-20
Lör-Sön10-18

Andover 799:-

Anaheim 799:-

Kesh 599:-

Valetta 1200:-

Kesh 699:-

Denton 899:-

HOODIE
699 KR

CENTRE COLLECTION
MADE FROM ORGANIC COTTON

PANTS
499 KR



There’s 
a whole lot to 

experience out there. 

Dress accordingly.  

Never Stop 
Learning.

34176-gant-halvsidesannons-180x130.indd   1 2018-03-16   17:39

201 - Fogra51 TAC300 Coated
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Skäm bort din 
gräsmatta.

899,-

Vertikalskärare SV 213 E
1300 W • 230 V
702-209

Gäller 2018-03-07 – 2018-05-23. Priser inkl. moms. Med reservation för slutförsäljning och eventuella tryckfel. 

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

Helsingborg_Väla Magasin_se_20180319_210x297.indd   1 2018-03-16   11:58:27



Zainab: Basker 149 kr, tröja 179 kr Lindex.
Byxor 249 kr, kjol 299 kr Bik Bok.  
Skor 699 kr Scorett. Örhänge 449 kr.  
armband 199 kr/st Lyxxa. Kofta 299 kr,  
väska 149,50 kr Gina Tricot

Golvet: Skor (röda) 1 599 kr Trampolin. Skor 
(lila) 599 kr, skor (röda) 499 kr Scorett. 
Skor (gula) 1 695 kr Trampolin. Väska 699 kr 
Desigual. Jeansrock 1 399 kr Levi's Store. 
Väska 100 kr Glitter. Skor (röda) 850 kr 
Trampolin. 

Plaggen på klädställningen kommer från 
BikBok, Gina Tricot, Desigual och MQ.

Vår i 
luften!
Butikerna är sprängfyllda med 
härligheter. Kom och frossa och 
inspireras av mönster och färg, 
klassiska jeans, prickigt och 
randigt. Våga mixa och skapa 
din alldeles egna personliga  
vårgarderob. Vårmodet 2018 
är här med snygga härliga 
plagg som gör dig på gott 
humör!

8 VÄLA M AGASIN
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Tröja 249 kr, nyckelring 99 kr 
Gina Tricot. Byxdress 1 499 kr 
G-Star. Scarfs 99 kr, väska 249 kr 
Lindex. Skor 1 599 kr Trampolin.
Klocka 1 599 kr Lyxxa.

1. Damjeans 599 kr Carlings 2. Damjeans 
1 099 kr Levi's Store 3. Herrjeans 1 899 kr 
G-Star 4. Damjeans 1 399 kr G-Star 
5. Damjeans 1 399 kr Carlings 
6. Damjeans 1 099 kr Levi's Store

Fredrik: Jeansjacka 1 099 kr, jeans 1 099 kr Levi's 
Store. T-shirt 199 kr MQ. Skjorta 699 kr Desigual. 
Glasögon 2 340 kr Optikern på Väla. Klocka 1895 kr 
Rydbergs Ur. Skor 1 695 kr Trampolin.

Denim är alltid en given trend när våren 
kommer. Det är nu vi brukar börja ha ljusare 
jeansplagg men faktum är att det handlar en 
hel del om mörkare toner den här våren. 
Och varför begränsa sig till ett par brallor 
eller en jeansjacka? 2018 kan du ha denim 
från topp till tå – ingen tvekan!

Denimfrossa
1

2

3

4

5

6



Fredrik: Rock 1 499 kr, tröja 699 kr Wagner. Scarfs 499 kr John Henric. Solglasögon 3 640 kr Optikern på Väla. 
Zainab: Tröja 899 kr G-Star. Örhänge 119 kr Gina Tricot. Solglasögon 2 350 kr Optikern på Väla. 

Fredrik: Skjorta 699 kr Desigual. Fluga 399 kr John Henric. Solglasögon 1 798 kr Synoptik.
Zainab: Jeansjacka 3 298 kr Desigual. Solglasögon 3 298 kr Synoptik. Örhänge 119 kr Gina Tricot.



Tröja 149 kr Gina Tricot. Stickad tröja 
399 kr, kjol 399 kr Bik Bok. Väska 149 kr 
New Yorker. Örhänge 129 kr Lindex. 
Solglasögon 1 798 kr Synoptik. Mobil-
fodral 299 kr Elgiganten Phone House.



Kappa 799 kr, byxor 599 kr Lindex. 
Blus 499 kr MQ. Skor 850 kr 
Trampolin. Väska 2 299 kr, örhänge 
299 kr Raglady. Sushi 110 kr Sugoi.



Skjorta 599 kr, tröja 999 kr 
MQ. Byxor 169 kr, skor 299 kr 
New Yorker. Klocka 2 295 kr 
Rydbergs Ur. Juice 34 kr 
Coffeehouse by George.Tack till!

Tina Hansen på Kicks och 
Isabell Svensson på Nikita 
Hair fixade festlig make-up 
och hårstyling till våra 
modeller.



deichmann.com

SE_0031_Väla_Helsningborg_180x130_TSIY.indd   1 26.02.18   07:54

BYXOR FÖR ALLA 
TILLFÄLLEN
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väla centrum, tel: 042-20 54 60
www.naturkompaniet.se
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GÖR VARDAGEN TILL ETT ÄVENTYR



väla centrum, tel: 042-20 54 60
www.naturkompaniet.se
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GÖR VARDAGEN TILL ETT ÄVENTYR

Vi �nns på Väla!
250m2 fyllt med inredningstyger,
klädtyger, gardiner, kuddfodral,
sybehör och 100-tals kilo stuvar!

www.ohlssonstyger.se

E
S
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R
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O
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1395:-

1149:-

1095:-
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Det tog lite tid innan det sa klick mellan Stephanie och Daniel. 
Han var chefen på teknologiavdelningen på Elgiganten som 
anställde en student som skulle komma in och jobba extra. ”Jag 
jobbade under honom men kunde säga emot. När vi hade en fest 
sa Daniel att jag hade sålt för dåligt under dagen. Jag kom från 
Stockholm och kände inte igen skånsk sarkasm, så jag tog illa upp”, 
säger Stephanie. ”Jag fick en utskällning”, skrattar Daniel. Men det 
var den kvällen det började spraka. ”Sen dess har vi pratat oavbru-

tet och vi förstod snabbt att det var kärlek, vi kunde inte hålla oss 
ifrån varandra”. Efter några månaders dejting skulle Daniel åka 
till Thailand med en singelkompis och de fick fråga sig: vad har 
vi för relation? När det stod klart för dem att inga nya flörtar var 
önskvärda så visste de. De flyttade ihop för två år sedan efter bara 
en kort tid som par. Idag driver Stephanie företagsavdelningen på 
Elgiganten och de jobbar alltså inte i samma team längre. 

Romantiken 
på fiken

Det är kärlekens år på Väla, det vet alla som var på Bröllopsmässan  
i mars. Vi slog oss ned med några par vid ett fikabord och frågade: 
hur träffades ni, egentligen? 

Stephanie Örning, 24, och Daniel Olsson, 36, Ödåkra: 

Hittade kärleken på jobbet

Waynes Coffee

20 VÄLA M AGASIN



Hittade kärleken på jobbet

En Trine, alldeles i slutet av tonåren, var inte 
så imponerad av restaurangchefen Moncef när 
hon kom och sökte extraknäck på Lambada 
Cantina i Köpenhamn 1991. ”Jag hade kom-
mit från Frankrike ett par år tidigare med 
bara en t-shirt och ett par jeans. Nu hade jag 
pengar och en ny BMW. Jag var en player, en 
arrogant son of a bitch”, skrattar Moncef lite 
mer än 25 år senare. ”Trine litade inte på mig, 
men hon var snygg, smart och ärlig och hade 
ett sätt som gjorde att jag förstod att henne 
tar man på allvar”. När relationen utvecklades 
och började likna något hade Trine ett krav: 
”Jag skulle lära mig danska, och sluta med 
engelskan. Jag klarade det på tre månader 
med hjälp av intensivkurser”. Idag bor paret 
i Viken. Sonen Patrick läser till ingenjör i 
Göteborg, dottern Jasmine studerar ekonomi. 
”Nu har vi varit ett par i 25 officiella år. Det 
är fortfarande fantastiskt. Hon var den enda 
för mig redan från start” säger Moncef som 
driver Java Möbler med hjälp av Trine. 

Romansen klev  
in utan att knacka

Sabina Möller, 20, Ausås och Eddie Ek, 22, Åstorp: 

Gateau

Det är ingen underdrift att säga att Sabina 
stormade in i Eddies liv – och i hans lägen-
het. ”Vi hade väl alltid känt till varandra utan 
att känna varandra, men nu hade jag skrivit 
till henne på Facebook och bjudit henne på 
middag hem till mig. Hon knackade aldrig 
när hon kom, bara klev rätt in”. Det här var 
förra sommaren, i juli. Sabina tar emot pass-
ningen: ”Men jag hade ju ringt honom och 
fått portkoden, så han visste ju att jag var på 
gång. Jag tyckte det var lite mysigt att han 
bjöd hem mig på middag, istället för att före-
slås att vi skulle ses ute”. Sabina hade förklarat 
för sina föräldrar innan hon åkte till Åstorp 
att hon inte skulle stanna länge – det var ju 
första gången de sågs. ”Men hon blev tre på 
natten innan han körde hem mig. Det sa klick 
direkt. Det blev många sådana sena nätter, vi 
hade svårt att skilja oss från varandra”. Sabina 
jobbar som hår- och makeup-artist och på 
Gents på Väla, Eddie är egenföretagare inom 
eventbranschen. 

Moncef Eddine BouaBdallah, 54, och Trine Baadsgard, 45, Viken: 

En kärlekshistoria  
från Köpenhamn

Espresso House

VÄLA M AGASIN 21   



and KEVIN MURPHY

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

5%   
PÅ ALLA PRODUKTKÖP 

Bli medlem i vår kundklubb! 



15
.0
3.
18

Köp 5 
betala för 4! 
Gäller hela sortimentet 

till ordinarie pris. 

Fav
or

it
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Mini-fjärrströmbrytare 
3000 W 3-pack

14990

279:90
Art. 50987

Trådlös väderstation

49990

799:-
Art. 48393

Trådlös router AC1900

999:-
1279:-
Art. 61520

Smoothiemixer

19990

249:90
Art. 48773

Trådlöst headset med 
aktiv brusreducering

799:-
Art. 97499

180416_KjelloCo_Vala_180x267.indd   1 2018-03-14   14:30:1224 VÄLA M AGASIN
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ORD. PRIS 2894KR 

KOSTYM
2295KR

Väla | 042-202642 | brothers.se

STOCKH LM 
Klänning

799:-

S H O P  A T  M Q . S E

SPRINGTIME
THE BEST OF SHOE BRANDS

VIDORRETA 850:-

T
A

M
A

R
IS

 3
9

9
:-

GANT 750:-

THE BEST OF SHOE BRANDS
IN STORE AND ONLINE
NILSONSHOES.COM
VÄLA KÖPCENTRUM
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Gåva från 
GULDF YN D

Gåva från 
SM ARTE YES

Bröllopskläder 
från M Q

Underkläder från 
CHANGE

Ramar från 
ARTI . ZEN

Vinn ett bröllop 
med extra allt!

Gå in på vala.se. Fyll i dina kontaktuppgifter 
och skicka med en bild på er två. Beskriv 
med minst 200 och max 1 000 ord ögon-
blicket när du insåg att du ville gifta dig 
med din partner. Det kan vara en rolig eller 
passionerad berättelse om hur ni träffades, 

Så här tävlar du:

• Vigsel på Gamla torget
• Vigselringar från Rydbergs Ur  

(värde 20.000 kr)
• Brudklänning från Jolie Bridal  

(värde 10.000 kr)
• Bröllopssupé för max 50 pers  

(värde 25.000 kr)
• Håruppsättning och styling  

från Nikita Hair & Vacker
• Brud-makeup från Kicks
• Fransar och bryn från Nikita Hair
• Grooming av skäggväxt från Gents
• Nytt set naglar från Kelly's Nails
• Mask och skrubb dagen innan från 

The Body Shop
• Brudbukett från Blommor från oss
• Bröllopskläder från SIR Skrädderi, 

MQ, Gant och John Henric
• Festskor från Deichmann

Nu har du chansen att vinna ett bröllop med extra allt. 
Den 16 juni förvandlas Väla till en vigselplats. Vi löser  
precis allt åt er från brudklänning till proffsfotograf, hotell- 
övernattning, underhållning och supé för 50 personer! 

Detta ingår: 

en lustig skildring, ett rim eller liknande. 
OBS! Tänk på att din berättelse kan komma 
att bli publik, så undvik känsliga detaljer 
som ni inte vill att allmänheten ska kunna 
läsa. Bäst skildring vinner. Vinnaren utses 
av Väla och presenteras den 30 april. 

• Utsmyckningar från Partaj
• Ramar från Arti.zen
• Underkläder och strumpbyxor från 

Change, Calzedonia och Twilfit
• Bröllopstårta från Café Schiller 

och Gateau
• Presentkort från Coop 

(värde 5 000 kr)
• Transport från Väla till hotell
• Hotellövernattning
• Ett urval av produkter från Rituals
• Efterrättsbuffé och bröllopspresent 

från Hemmakväll
• Gåvobord från bl.a. Ticket, 

Guldfynd, Lexington, Lindex, 
Jula, Synoptik, SmartEyes, 
Cervera och Boss Store

Eventuell vinstskatt betalas av vinnaren. Alla vinster är personliga, tidsbegränsade och kan inte bytas ut mot 
andra varor eller säljas vidare. Priset ska utnyttjas den 16 juni. Väla förbehåller sig rätten att dokumentera 
upplevelsen på Väla och publicera bilder och texter i Väla Magasin, på hemsidan och i sociala medier.

Totalt värde: 100.000 kr

26 VÄLA M AGASIN



Bröllopskläder 
från G ANT

Bröllopstårta 
från G ATE AU

Festskor från 
DEICHM AN N

Presentkort 
på 5 000 kr 
från COOP

Bröllopstårta från 
C A F É S C H I L L E R

Vigselringar från 
RY D B E R G S U R 
(värde 20.000 kr)

Bröllopskläder från 
S I R  S K R Ä D D E R I

Håruppsättning 
och styling från 
N I K I TA H A I R

Gåva från 
LE XINGTON

Gåva från 
LIN DE X

Brudbukett från 
B LO M M O R F R Å N O S S

Nytt set naglar från 
KELLY ' S NAI L S

Strumpbyxor från 
C AL ZEDON IA

Gåva från CERVER A

Underkläder 
från T WI LFIT

Håruppsättning 
och styling från 
VAC K E R

Gåva från 
SYNOPTIK

Gåva från 
T I C K E T

Konsultation och produkter 
från TH E BODY SHOP

Gåva från 
R I T UA L S



3  2FÖR

TOPPAR
& TROSOR

VI BJUDER PÅ DEN BILLIGASTE!

PP-annons-Väla.indd   1 2018-03-22   18:38

201 - Fogra51 TAC300 Coated
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1899:–599:–

1399:–

PRO TOUCH OZ 3.0 W
Flexibel och lätt löpar-/träningssko 
anpassad för ett neutralt löpsteg. Stickad 
”knitted” ovandel som anpassar sig efter 
fotens naturliga rörelser. Damstorlekar.

ASICS GEL-ZONE 5 W
Löparsko med DuoMax system som ger 
extra stöd och stabilitet under foten. 
Gel-dämpning i hälen absorberar stötar. 
God löpkänsla för dig med överpronation. 
Damstorlekar.

ADIDAS SUPERNOVA ST W
Löparsko med stötdämpande Boost med 
dubbeldensitet för ett spänstigt och extra 
stabilt steg. Damstorlekar. 

ASICS GEL-KAYANO 24 W
Löparsko med maximal dämpning och 
stabilitet för dig med lätt till måttlig 
överpronation. Hälkappan Metaclutch 
skapar en personlig passform runt hälen. 
Damstorlekar.

999:–
ORD. PRIS 1399:–

1299:–

NIKE W LUNARGLIDE 9
Stabil löparsko med Flywire-trådar som 
ger extra stöd och fördelar trycket jämnt. 
Responsiv dämpning ger en mjuk och lätt 
känsla i nedslag och frånskjut. Damstor-
lekar.

NIKE WMNS ZOOM SPAN 2
Löparsko med Dual Density-sula som 
ökar stabiliteten. Cushlon mellansula och 
Zoom Air ger en responsiv och god dämp-
ning. Passar löpare med lätt pronation. 
Damstorlekar.

799:–
ORD. PRIS 999:–

ASICS GEL NIMBUS 20 W
Löparsko som ger låg vikt och hög 
komfort, dämpning i fl era lager och med 
mellansula i FluidRide. Förstärkningar i 
ovandelen för extra stöd. Damstorlekar.

1899:–

TESTA PÅ-GARANTI
Testa dina skor i 30 dagar. 

Byt om du inte är nöjd!
Mer info i din butik och 

på intersport.se

RUN.STÖRST PÅ 
RUNNINGSKOR

300 EXPERTER!
Vi utbildar vår personal för att 
hela tiden ligga steget före med 
vad som händer i löparvärlden.



Säsongens
solglasögon är här

Marc Jacobs
1.548 kr Unofficial

598 kr

Välj bland fina nyheter från Ray-Ban, Tommy Hilfiger,
Marc Jacobs, Carrera och många fler varumärken.

Välkommen!

Köp två par solglasögon, få 25% rabatt på billigaste paret.
Erbjudandet kan delas av två personer.

2:a paret

25% 
rabatt



Ram från 99 kr Arti.Zen.

Rama  
in ditt liv

Jag började spela golf för nästan 40 år sedan, när jag 
var 10. Sommaren 2016 gjorde jag min första hole in 
one, på Tylösands 13:e hål. Det var förstås speciellt. 
Kul att det äntligen hände! Jag sparade bollen och 
scorekortet och la det på öppna spisen där hemma. 
Jag märkte aldrig att min fru norpade dem. Men nu på 
julafton fick jag bollen och scorekort tillbaka som en 
tavla. Nu hänger den på hedersplats i vardagsrummet. 
Jag har bowlat i många år och har en massa pokaler i 
flyttlådor i källaren, men den här inramade golfberät-
telsen är snygg nog för att få visas upp!

Niclas Borg, delägare i självbetjänings- 
 företaget Gordion.se, Halmstad: 

Hole in one

Svart ram 179 kr Arti.Zen.

Den här bilden är från vårt bröllop 
i maj 2013. Vi var ute på terrassen 
bakom Sofiero slott, men bilden är 
tagen ute i slottsparken. Det var en 
härlig och intensiv dag i jättefin miljö 
med mängder av intryck. Det är fint 
att ha något som ligger en varmt om 
hjärtat på väggen. Bilderna förmedlar 
en känsla, det är glada minnen. 

Ann Söderlind, rekryterare på 
Harvey Nash, Malmö: 

Förevigad  
kärlek

Det är lätt att skapa ett 
personligt och varmt hem om 
du ramar in det som ligger lite 
extra nära hjärtat. Så här har 
några av Välas besökare tagit 
hand om sina minnen. 



Vit ram 179 kr 
Arti.Zen. 

Ramverkstäder är vana vid att rama in i princip vad 
som helst från barnskor till hockeytröjor och fyra meter 
långa tygstycken. Hittar du en snygg tapet i färger som 
matchar interiören där hemma – gör en tavla! Ett kärt 
tidningsurklipp kan bli personligt och kul på väggen. 
Eller en utkastad skrynklig setlist från ditt favoritband. 
Det finns inga regler.

Testa lite. Försök att inte ha en för klar bild på förhand. 
Lek med olika färger på passepartouten. En del är rädda 
för svart, men det kan vara bästa sättet att få fram 
färger i en målning eller ett foto. Lägg ditt motiv jämte 
olika ramar och passepartouter för att se vad som fun-
kar bäst. En vanlig poster eller ett enkelt skolfoto blir 
oftast snyggast utan passepartout. Tänk på att det som 
ser ut som den bästa kombinationen i ramverkstaden 
ska hamna i hemmet också. Passar färgerna då? 

Skapa egna mästerverk!

Jag har ramat in min dotter Ebbas första teckning som föreställer 
något annat än det där som små barn brukar måla; solar, katter 
och blommor. Den här föreställer en ledsen ballong. Jag tycker det 
är ett fint motiv, bra uttryckt. Det är svårt att rita uttryck, men jag 
tycker det här är väldigt vackert och djupt för att komma från en 
treåring. Jag ville absolut spara den och nu har jag den på kontoret.

Det här ska bli en tavla över mitt hem och min trädgård, som ligger 
i Hasslöv på norra sidan Hallandsåsen. En dag var det en flygare ute 
och fotade och så ringde han på och hörde om man ville köpa en 
bild. Och det vore ju meningslöst att ha rullen liggande. Jag tänkte 
att det kunde bli en kul och personlig tavla, det är ju inte alla som 
har en sådan här. Platsen har varit min hembygd sedan 1997, och 
det är klart att den här bilden talar till mig.

Margareta Andersson,  
anbudsingenjör på NCC i Helsingborg: 

Hemmet från ovan

Silverram 159 kr Arti.Zen.

Henke Blomqvist, art director, Helsingborg: 

Stolt pappa

Rammakarens  
favorit

Ram 199 kr 
Arti.Zen.

Jag har förstås ramat in och ramat om mängder av tavlor till 
vårt hem, men just den här tänker jag faktiskt inte röra! Det 
är en oljemålning som min mamma och pappa fick när de 
gifte sig 1953. Den är tidstypiskt gjord och har sina brister 
men jag vill låta den vara som den här, den blir ett finare 
minne då på något sätt, känner jag. 

Sven-Anders Roos,  
rammakare på Arti.Zen:



Optica Väla Marknadsvägen 9
Optica Helsingborg Kullagatan 12
tfn 042-213070

Solglasögon visning Maui Jim 28 April på Väla.

The view’s better from here.

PolarizedPlus2® Sunglasses
COLOUR . CL ARIT Y.  DETAIL .

STYLE: MAVERICKS



PART OF FEETFIRST

199,-  str. 36-42

299,-  str. 36-42

199,  str. 36-42

299,-  str. 36-42

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

Gäller hela sortimentet!

 @skopunkten, skopunkten.com

 Str. 36-42  Gäller t.o.m. 13/5.

199,-
Ord. pris 299,-

A little pattern
goes a long way.

Kjol

299:-

lindex.com
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A SUNKISSED LAUNCH FROM KICKS BEAUTY.

NEW!

M O R E  O F  Y O U R

tan
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ZIZZI VÄLA · 042-202500 · ZIZZI.SE · FACEBOOK.COM/ZIZZI.VALA

PERSONAL 
STYLING

Boka en personal styling hos på ZIZZI, för 

dig eller varför inte med  din vännina. 

Helt utan kostnad!

Vi hjälper till att hitta din/er egen personliga 

stil, dessutom erbjuder vi 10% på hela köpet 

om ni väljer att handla hos oss.
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Missade du att driva upp egna chiliplantor när det var 
brännande aktuellt i början av mars? Lugn, det är inte  
för sent. Här kommer en lösning och mängder av andra 
våriga tips för dig som gillar trädgård och odling. 

Driv eget!

Jean-Pierre Morales på Granngården har tips 
för dig som gillar trädgård och odling.

På Granngården jobbar den utbildade 
trädgårdsmästaren Jean-Pierre Morales. 
Vi tog honom till hjälp för att få sköna och 
användbara tips nu när trädgårdssäsongen 
sätter igång på allvar. Och han lugnar den 
som eventuellt missat att förkultivera chili, 
paprika och tomat i ett litet minidrivhus 
hemma på köksbrädet. 

– Det börjar bli ont om tid, men det är inte 
för sent. Speciellt inte om du har ett växthus 
eller ett uterum. Det handlar ju om att plan-
torna ska hinna få tillräckligt mycket ljus 
och värme. Det börjar bli på gränsen nu, 
och du får kanske vänta på mogna frukter 
till slutet av sommaren, men det finns alltid 
sätt. En genväg är ju att köpa färdiga små-
plantor och vårda på bästa sätt där hemma. 
Men sedan är det ju också nu allt det andra 
roliga händer: kål, pumpa, bönor, majs  
– hela trädgården! 

Söta, goda fikon 
Har du ett uterum i västläge? Det är perfekt 
för fikonodling. Du kan ha ett helt träd där. 
Fikon växer bra och behöver förhållandevis 
lite sol. 

Tre grejer som växer  
och en som bubblar 

1. Chili De senaste årens stora trend. Chili 
är tacksamt, man får mycket betalt för sin 
insats, det blir snygga färggranna plantor 
– och den är sjukt användbar. Dessutom 
lätt att frysa in så att du säkrar en hel 
årsförbrukning. 

2. Inomhusodling Olika former av vatten-
odlingar har kommit starkt. Att ha tillgång 
till egen fräsch sallad på köksbänken är 
något som många uppskattar. 

3. Grönsaker Hänger ihop med både 
mattrenden och ekotrenden. Vi vill ha till-
gång till egna, ekologiska grönsaker. 

Bubblare Ätliga blommor! Krasse är 
ett fint och ätbart blickfång som blir 
pepprig och fin i  till exempel sallader. 
Ringblomma kan du använda i både sallad 
och efterrätter. 

De nördiga örterna
Nöj dig inte med enkel timjan och vanlig 
mynta. Testa citrontimjan och marock-
ansk mynta. Den senare är ett måste för 
alla som vill kunna svänga ihop en äkta 
svalkande mojito. 

Så lyckas du med örtträdgården
Timjan, lavendel, rosmarin och salvia är 
medelhavsväxter som ofta hamnar i fuktig 
och kraftigt gödslad jord i Sverige. Det är inte 
så lyckat. Tänk när du häller din köpta jord i 
en pallkrage; då kan du trycka ner knytnäven 
i jorden utan ansträngning. De här örterna 
behöver jord som är tyngre. Köp lera och 
blanda med jorden. Eller ta jord från ditt land 
och lägg till lite pimpsten. Se till att örterna 
får mycket sol, gärna i söderläge, och låt dem 
torka ut mellan vattningarna. Mynta och 
gräslök klarar mindre sol och fuktigare jord. 

Och hur i hela friden får man  
ett olivträd att överleva? 
På vintern ska de stå så kallt som möjligt, 
men temperaturen får bara i undantags-
fall gå under noll. 3–4 grader är idealiskt. 
För mycket vatten gör att de ruttnar. 
Sommarhalvåret mår de bra ute. Olivträd 
tycker inte om att stå inne i lägenheter där 
de får för mycket värme, för lite ljus och 
har det för torrt. 

Så blir gräsmattan fin
Gödsla minst en gång om året, gärna fler. 
Men viktigast på våren. Mattan kan ha fått 
skador på vintern och behöver hjälp för att 
växa sig grön och fin. Dressa mattan med 
sand eller dressjord åtminstone en gång 
per säsong. 

Så tar du hand om ditt fruktträd
Bäst är att beskära dem under sensommar 
och höst. Det här är lite av en konst, men 
du fixar det själv. Se till att det blir lite 
luftigt och var noga med att klippa ner till 
grenkragen. Lämna inga stumpar. Stumpar 
torkar ut och det blir inte bra. Låt sedan 
trädet växa ut och ta plats på bredden. Då 
får du mer frukt. 

Varde ljus
Det finns flera appar som hjälper dig att 
mäta så att dina älsklingar får tillräckligt 
mycket ljus. En luxmeter för telefonen är 
kanske inte exakt, men den ger en finger-
visning. Ljus är viktigt och solen är bäst. 
Solen slår även den bästa LED-varianten, 
som dessutom behöver watt och driver 
elkostnad. Men bra växtbelysning gör 
underverk i vissa lägen. En chiliplanta 
som fått tillräckligt med ljus och värme 
ger kanske frukt i slutet av maj, istället för 
i augusti. 

Låt mattan blomma!
Har du en öppen yta som du inte riktigt vet 
vad du ska göra med? Bearbeta jorden, ge 
den lite fukt – och strö över en ängsbland-
ning. Sår du nu i månadsskiftet har du en 
mysig blomsteräng senare i sommar. 

Bli med växthus!
Har du redan ett så grattis! Växthus 
låter dig lyckas med dina odlingar på 
ett sätt som är svårt att uppnå annars. 
Tomat, chili och paprika mår extra bra 
i växthus (och funkar väldigt bra också 
i uterum). Slanggurka är rentav svårt 
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1. Trädgårdshandskar barn 19:90 kr 
Granngården 2. Märkpinnar 24:90 kr 
Clas Ohlson 3. Trädgårdshandskar 
99:90 kr Granngården 4. Spade 59:90 kr 
Clas Ohlson 5. Kultivator 59:90 kr Clas 
Ohlson 6. Sekatör 609 kr Granngården 
7. Sekatör 299 kr Jula 8. Rossekatör 
89:90 kr Granngården 9. Sekatör 
59:90 kr Clas Ohlson 

2

3

4

5

6

7

8

9

att lyckas med om du inte har växthus. 
Grejen med växthus är inte att det kan bli 
supervarmt mitt på dagen, det där kan 
man reglera. Grejen är snarare än optimal 
dygnsmedeltemperatur. 

Jo, du ska visst gödsla! 
Det kan stå att chilifröer inte behöver 
särskilt mycket näring. Jean-Pierre Morales 
och ett gäng andra erfarna chiliodlare 
hävdar bestämt att lite gödsel och ofta – 
kanske vid varje vattning – i själva verket 
gör underverk. Men överdosera inte. Står 
plantorna i ekojord kan det vara extra fint 
med lite särskild chilinäring. 

Vilken jord ska jag ha då? 
Jord är ganska förlåtande och innehåller 
mycket näring. Fråga hos din handlare vad 
som passar till just det som du tänker dig 
att odla. Proffsodlare odlar chili, paprika 
och tomat i både vatten, kokosfiber eller ste-
null. Jorden kräver lite mindre insats och är 
som sagt förlåtande, men det går lite lång-
sammare och det blir något mindre frukt. 
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joyshop.se

Välkommen att inspireras i vår butik och följ oss på Facebook och Instagram: joyshopse

Jacka 899:-
Topp 349:-
Byxa 599:-

Topp 249:-
Blus 499:-
Byxa 799:-

Knivskarpa veckor!

Väla Centrum

Köp 2 knivar få 

rabatt på den billigaste*
50%

*Erbjudandet gäller styckknivar till ord. pris. Kan ej kombineras med andra erbjudanden.

VÄLA CENTRUM • HELSINGBORG
*Finns i butik fr.o.m 16 april 2018, så långt lagret räcker.
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www.lyxxa.se 
Alltid fri frakt och fria returer.
Ett av Sveriges största smyckessortiment.

Lily and Rose 
armband Sofia Champagne, 995:-

KumKum 
halsband Goddess, 1 149:-

Efva Attling 
örhänge Little Kaboom & Stars 29 900:-

Emma Israelsson 
örhängen Drop, 3 995:-

By Birdie 
örhängen Sol Coin, 3 500:-

Edblad 
ring Bella, 399:-

Glittra in  
våren!
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FÖR ALLA MÄN

SKJORTOR
Se vårt stora urval från

ST

ST

KOSTYMER
Se vårt stora urval från

299
1499

42 VÄLA M AGASIN



NY I 
GÄNGET!

Chicken Burger Cheeseburgare

Liten läsk

Chili Cheese Tops

ÄppelpajLiten kaffe

Telefon: 0771-450 450
apoteket.se

Det går att bli symtomfri, så att 
du slipper besväras av din allergi. 
Fråga oss så hjälper vi dig att 
välja rätt produkter. Välkommen!

Apoteket 
Väla Centrum, Ödåkra
Mån–Fre 10–20
Lör–Sön 10–18

Konsten att lindra 
pollenallergi
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1. Kikare 1 999 kr Naturkompaniet 2. Kanna 979 kr Cervera 3. Mugg 99 kr Naturkompaniet  
4. Primus-kök 999 kr, gas till Primus-kök 55 kr Naturkompaniet 5. Pall 799 kr Naturkompaniet 
6. Pumptermos 299 kr Åhléns 7. Kängor 2 699 kr Naturkompaniet 8. Praktisk handbok 
199 kr Naturkompaniet 9. Prepping 249 kr Naturkompaniet 10. Solkräm barn 139 kr Kronans 
Apotek 11. Solkräm 30 spf 295 kr Kronans Apotek 12. Ryggsäck 799 kr Naturkompaniet  
13. Vattenflaska 449 kr Naturkompaniet 14. Glasflaskor 29:90 kr/st Clas Ohlson 15. Korg 
499 kr Kök & Form/Önska 16. Set i bambu 299 kr, muggar 59 kr/st Cervera 17. Mjuk fotboll 
79 kr Åhléns 18. Tält 5 799 kr Naturkompaniet 19. Filt 699 kr Åhléns.
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April, och det börjar bli lite välkommen värme i vindarna. 
Här kommer en guide för dig som längtar ut i naturen.  
Få koll på de där magiska utflykterna som du lätt når när 
du är färdig på Väla. 

Naturen 
börjar på Väla!

13

14

15

16 17

18

19



Möllehässle naturreservat

Läge: Mellan Lerhamn och Mölle ute på 
Kullaberg. 

Karaktär: Kräver varken utrustning eller 
planering – bara att parkera och gå. 

Starta i Lerhamn. Parkera nere vid den 
mysiga lilla hamnen. Välj Paradisvägen 
och gå på den fina grusvägen med gräs i 
mitten förbi fantastiska gamla villor längs 
med kustbandet. Morsa gärna på korna 
som går och naturbetar på den gamla 
fäladen. Eller så går du direkt upp från 

parkeringen till den numera gruslagda 
järnvägsbanan som skiljer Lerhamn och 
Krapperups slottsträdgård åt. 

Den gamla Möllebanan gick mellan 
Höganäs och Mölle. Den var 10 km lång 
och var i bruk från 1910 till 1963. Nu utgör 
den en mycket familjevänlig och vacker 
promenadsträcka. Det är inga problem att 
gå med barnvagn här. Löparen kan med 
fördel avsluta passet med ett dopp från trä-
trampolinen i den lilla hamnen i Lerhamn. 
Här är vattnet djupt och klart. 

Josefinelust
Läge: Kör igenom Mölle, upp på 
Kullaberg, kör in vid skylt Josefinelust 
och parkera. 

Karaktär: Medelsvårt. Den steniga 
stranden är inget för hundar eller 
de minsta. 

Magisk utsikt ut mot Skälderviken och 
Hallands väderö. Hisnande höjdskillna-
der. Vid parkeringen: följ gulmärkt led 
norrut. Om du viker till vänster vid den 
blå leden hittar du en fantastisk utsikts-
punkt. Fortsätter du på gul led är du snart 
framme vid den gamla stentrappan som 
leder ner mot vattnet. Väl nere kan du leta 
upp två grottor: Fredrik den VII:s grotta 
och Josefinelustgrottan. Här är Kullaberg 
som mest dramatiskt och en vanlig 
promenad kan lätt ersätta ett tränings-
pass. Ta gärna med både pulsklocka och 
kikare. Du kan få syn på pilgrimsfalkar 
och kanske en tumlare. Du kan besöka 
Naturum ute vid fyren först och sedan gå 
en grottvandring med gps. Den tar två 
timmar och tar dig till fem grottor. 

Schweizisk armekniv 169:99 kr 
Teknikmagasinet

Axeltorpsravinen
Läge: Hallandsåsen, strax söder om 
Båstad. Kör mot Förslöv tills du kommer 
till backen mot Axeltorp. Leta efter 
P-skylt. 

Karaktär: Här är det ordentligt brant 
på sina ställen, men det finns också 
plattare delar.

Det är lätt att förstå att det fanns 
gott om vattendrivna kvarna längst 
Axeltorpsravinen förr i tiden när man ser 
de stora höjdskillnaderna. Sprickraviner 
med forsande bäckvatten är sådant som 
kan få vem som helst att brista ut i ett 
Ronjalikt vårskri, och sent på våren när 
bokarna just slagit ut är det som allra 
vackrast här. Vandraren kan starta vid 
vandrarhemmet Drivan i Båstad och gå 
Axeltorpsslingan som delvis sammanfal-
ler med Skåneleden. Den är 11 km lång, 
och då får man bokskog, raviner, backar, 
enebackar, ljunghedar och utsikt över 
Laholmsbukten. 

FOTO MATS SJÖBERG
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Hilleshögs dalar
Läge: Parkeringsplats finns när du läm-
nat Glumslöv och styrt mot Landskrona. 

Karaktär: Varierande. Tillgängligt för 
alla men den som vill anstränga sig 
hittar gott om möjligheter till det. 

Veteranjärnvägen Klippan-Ljungbyhed
Många fascineras av de gamla övergivna 
järnvägsvagnarna som står längs andra 
spår in mot Ljungbyhed. En gång i tiden 
fanns här perronger och pendlande 
människor som möttes och levde. 1961 
lades persontrafiken ned, men ända fram 
till 1979 kunde man se någon enstaka 
tågvagn på den kvarvarande sträckan till 
Ljungbyhed. Det som finns kvar är något 
för hobbyfotografen. 

Dressincykling är ett annorlunda sätt att 
ta sig ut i naturen. Det finns gott om fika-
platser längs den 6,5 km långa sträckan, 
och en utflykt är lätt att kombinera med 
andra strövtåg i Söderåsen-kommunerna. 
Man kan rentav kontakta Rönneådalens 
Sport & Fritid för att fixa så att man padd-
lar kanot till Forsmöllan och sedan cyklar 
dressin tillbaka.

Odensjön
Läge: Röstånga, Svalövs kom-
mun, inte så långt från en annan av 
Söderåsens pärlor, Skäralid. Du kan 
parkera vid turistbyrån i Röstånga och 
hitta till Odensjön via systemet av 
vandringsleder.

Karaktär: Kör man till vändplatsen 
i Nackarpsdalen och tar stigen till 
Odensjön så är den tillgänglighetsan-
passad. Odensjön välkomnar alla. 

Nordvästskåne är ju för evigt förknip-
pat med hav och sund, men inåt landet 
finns det ju gott om magiska ställen även 
för alla som älskar skog och sjö. Och 
Odensjön är speciell. Den runda sjön är 
150 meter i diameter, 19 meter djup, och 
omgiven av 30 meter höga branter. 

Länge sa folk att sjön var bottenlös och 
hade en egen förbindelse till en krypta i 
Lunds domkyrka. Och när sjön är som 
klarast ska man kunna se tornet från ett 
gammalt slott i djupet. Du får väl ta med 
dig ett cyklop och ett par simfenor och 
undersöka saken. 

Åk till Röstånga, parkera vid turistbyrån 
och gå ner för trapporna så kommer du 
snart in i ett system av vandringsleder. 
Följ en av lederna så kommer du till 

Odensjön, det är en promenad på en 
kilometer.

Terrängen, kuperad med kullar klädda  
med bokskog, barr- och blandskog samt  
dammar med rik strand- och vatten- 
vegetation inbjuder till avstressade frilufts- 
aktiviteter som exempelvis promenader, 
fiske samt bär- och svampplockning.

Filt 99 kr 
Lagerhaus

Läge: 500 meter från rondellen vid väg 
21/13, när du har Klippan bakom dig och 
är på väg mot Ljungbyhed. 

Karaktär: En vuxen och två barn är en 
lagom stor skara på en dressin.

Naturen här är unik. Rasbranterna vid 
stranden saknar motsvarighet i Sverige, 
förutom på Ven, där de kallas backafall. 
Vandraren ber om att få bli avsläppt här 
och tar sig sidan in mot Helsingborg. 
Leden som går längs havet tar dig till 
charmiga Ålabodarna, förbi Örenäs slott, 
upp till Fortuna strand, genom Rydebäck, 
förbi golfbanan in till Råå. Från Rydebäck 
till Råå är det cykelväg. Längs hela 
kustlinjen finns det gott om gamla Per 
Albin-värn från andra världskriget som 
man kan sitta och fika på eller läsa på 
eller sova på. 

Kompass 99:99 kr 
Teknikmagasinet

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

E 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 75

Nu har vårens solnyheter anlänt till butiken  
Välkommen in och hitta just ditt par

Tel 042-202630 | optikernpavala.se

Visning av 
Guess och 
Tom Ford
Lördag 28/4  

kl. 14–17

Visning av 
Fendi och 
Hugo Boss

Onsdag 25/4  
kl. 16–19
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BOKA ETT MÖTE
MED VÅRA SÄLJARE
FILIP ALM • VÄLA CENTRUM
filip.alm@teliacompany.com
010-457 12 21

SARA OLSSON • HELSINGBORG CITY
sara.olsson@teliacompany.com
010-457 12 10

VÄLKOMMEN TILL VÅRA BUTIKER I HELSINGBORG!

Hos oss får du en personlig kontakt som ger dig och ditt företag 
rådgivning och hittar den bästa lösningen för er. Vi kan bland annat 
hjälpa er med mobilabonnemang, mobila växellösningar, fasta och 
mobila bredband. Dessutom erbjuder vi Personlig Tekniker som ser till 
att allt funkar – allt för att ni ska känna er trygga med era IT-lösningar.

HEJ FÖRETAGARE
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Med 11,3 miljoner besökare årligen är 
Väla regionens största mötesplats. När du 
besöker Väla har du alltid en god chans att 
slumpartat stöta på gamla vänner, kolleger, 
bekantskaper. Men Väla är också en perfekt 
arena för planerade möten. 

På en Bröllopsmässa kan man låta fest- 
och giftaslystna besökare möta en massa 
människor som vet hur man fixar till en 
riktigt bra fest. Det blir samlat, överskåd-
ligt, jämförbart, effektivt och inspirerande. 
Samma sak när det är resemässa, mäklar-
dagar eller bara när Polisen i Nordvästskåne 
kommer på besök och möter allmänheten. 

LJUV MUSIK PÅ VÄLA! 
På Väla uppstår hela tiden mängder av möten, ofta helt oväntade. 
Ett av årets häftigaste möten är planerat och inträffar den 20 april 
när Helsingborgs Symfoniorkester kommer på besök. 

– Mycket av det vi gör här går ut på 
att spara tid och förenkla vardagen för 
människor. Ett annat exempel på detta är 
när vi fortsätter med våra politikerveckor 
inför höstens val. Då blir Väla en plats 
där man lätt får tillgång till information 
och viktigheter, säger centrumchefen 
Niklas Blonér. 

Den 20 april uppstår ljuv musik när 
två världar möts på Restaurangtorget. 
Helsingborgs Symfoniorkester tar hela 
ensemblen och uppträder klockan 15  
och 17. Konserten är förstås gratis för alla 
besökare på Väla. 

– Så roligt att vi kan bjuda på det här helt 
unika mötet! HSO hittar en publik som de 
kanske inte möter så ofta annars – alla våra 
besökare får en mäktig upplevelse  
som överraskar. 

Grundad 1911 är Helsingborgs Symfoni-
orkester en av landets äldsta. Kanske har 
du Naxos-utgivningen Svenska klassiska 
favoriter hemma? Den är det många som 
har. Den har sålt i över 150 000 exemplar 
och det är HSO som spelar på den. 

Mer kultur på Väla
Kulturen har sedan några 
månader flyttat in och gjort sig 
ordentligt hemmastadd på Väla. 
På Infocenter kan du köpa biljetter 
till förmånliga priser till de flesta 
stora evenemangen i Helsingborg 
med omnejd. Håll utkik 
efter speciella kam-
panjerbjudanden 
som du bara hittar 
via Väla. 

KULTUR
PÅ VÄLA

På webbplatsen för Helsingborgs 
Konserthus kan man läsa att Helsingborgs 
Symfoniorkester arbetar för en öppen, synlig 
och mer tillgänglig symfoniorkester. 

Det går knappast att bli mer öppen och till-
gänglig än att uppträda på regionens absolut 
största mötesplats, Väla. 

Helsingborgs Symfoniorkester
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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

Priserna ovan avser glasögon med valfri ”Classic design”- båge, ofärgade ”Standard”-glas 
(index 1,5) med UV-skydd, rep- och antire� exbehandling, fodral och putsduk. Vid val av andra glas, 
ytbehandlingar eller bågar utgår kostnad enligt ordinarie prislista. Läs mer på smarteyes.se.

Enkelslipade från 1000:-
Progressiva från 3000:-
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Apotek Hjärtat Väla Helsingborg
Vardagar 10–20
Lördag 10–18
Söndag 10–18
apotekhjartat.se

på  utvalda fotprodukter* 
Den billigaste på köpet.

3 för 2

Allt för
vintertrötta
fötter.

*Erbjudandet gäller 23/4–20/5 2018

 Footmender All in One 100 ml 279ª      
 CCS   Fotvårdssalva   175 ml     75ª   
 Scholl   Velvet Diamond fotfi l   299ª   
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Ring i 18K guld med
23 diamanter

2.498:-
(3.498:-)

Finns även i vitt guld.

Ring i 18K guld med
27 diamanter 0,25 ct

5.498:-
(8.598:-)

Finns även i vitt guld.

Ring i 18K guld med
30 diamanter 0,20 ct

3.998:-
(5.498:-)

Finns även i vitt guld.

Dags för  
 Vårfest!

Väla centrum • 042- 27 08 06 GUL
DFY

ND.
SE

Vinn ett galet 
härligt bröllop!

Gå in och tävla på vala.se
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E på nationella  
provet. Men jag  
ser i alla fall ut  
som en vinnare.

Nyhet!
Redken Brews
Groomingserie

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

VI FYLLER 10 ÅR!

Helgen den 27–29 april ställer vi till med stor födelsedagsfest! Vi fyller alla våra butiker 

med massor av festliga erbjudanden, skojiga tävlingar och inte minst – gott godis!

VÄLKOMMEN IN OCH FIRA MED OSS!

27–29/427–29/4

VI FYLLER 10 ÅR!

Helgen den 27–29 april ställer vi till med stor födelsedagsfest! Vi fyller alla våra butiker 

med massor av festliga erbjudanden, skojiga tävlingar och inte minst – gott godis!

VÄLKOMMEN IN OCH FIRA MED OSS!

ÅR!ÅR!
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300kr
RABATT

EPIC POP
Ord. pris från 999kr
Erbjudandet gäller t.o.m. 25/4.

pandora.net

 CELEBRATE WHO SHE IS
Personalise a NEW Floating Locket for a gift as unique as your mother

MY
Adventurous

MOTHER

© 2018 PANDORA Sweden AB  
c/o Pandora A/S | Havneholmen 17-19 | 1561 Copenhagen V | Denmark

*NÄR DU BYTER IN 1 UTVALT SPEL FRÅN INBYTESLISTAN
ENDAST 199KR

Köp denna nya utgåva för

F Ö R H A N D S B O K A  N U  |  U T E  2 6 .1 0 .1 8

Särskilda villkor gäller.

SE_RDR2_MallAd_180x130.indd   1 22/03/2018   12:29
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Photo

Nu lanserar vi vår App!
Framkalla enkelt dina foton som du har i mobilen, datorn eller på sociala medier.

Fotokopior, förstoringar, fototavla, kollage, kalendrar, studentskylt och mycket mer

Ladda ner vår app idag och få 20% rabatt på hela din order!

Beställ direkt via vår app -  www.valaphoto.com - eller i butik vid ingång 3 på Väla

Ladda ner vår app

Ladda ner vår app

Photo
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25% RABATT
Erbjudandet gäller 11/4-8/5.

GÄLLER CCS FOT. 

Väla Centrum
Mån-fre 10-20, Lör-sön 10-18

kronansapotek.se

Student  
i sikte!

349 kr
 (inkl. montering) 

Alla våra studentskyltar  
är regntåliga.

Välkommen in till oss.
Snabbast via ingång 2. 

 

Tel 042-20 34 35 

OSCAR
Grattis till studenten OP3B

2018-06-08 JULIAGrattis till studenten OP3B2018-06-08

Diamantringar!

2 999:-
(ord 5 499:-)

Ring i tvåfärgat 
18K guld med 

23 diamanter 0,10 ct

19 999:-
 (ord 29 999:-)

Ring i 18K vitt guld med 
13 diamanter 0,65 ct

6 999:-
(ord 12 999:-)

Ring i 18K vitt guld med 
41 diamanter 0,54 ct

G
äller så långt lagret räcker, dock längst t.o.m

. 10/6 2018 

SPARA
6 000:-

NYHET!

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

DOGMAN – NY BUTIK FÖR  
FAMILJENS ALLA DJUR

Dogman har sitt huvud-
kontor i Åstorp, bara några 
väldigt långa hundpromena-
der från Väla. Nu kommer 
kedjan till just Väla. Dogman 
har produkter för husets alla 
djur, från ätbara som hund-
tugg, foder och belöningar 
till de inte så ätbara som 
bäddar, halsband, leksaker, matskålar och vårdartiklar 
(kattungar och hundvalpar håller kanske inte med). 
Dogman öppnar i slutet av april i Väla Volym mellan 
Dormy och Elgigantens varuutlämning. 

UTESERVERINGEN  
ETT SÄKERT VÅRTECKEN

Nu finns det möjlighet att 
njuta av solen i samband 
med lunchen på Väla. 
Uteserveringen utanför 
entré 6 är öppen igen 
och välkomnar med sköna 
loungesoffor, gott om 
bord och sittplatser och 
en skön lummig miljö. 

Restaurangtorget har 9 olika kök som frestar med allt 
från klassisk husmanskost till wokrätter, indiskt och 
grekiska grillspett. 

NU ÄR HEMTEX  
ÄNNU FRÄSCHARE

Hemtex har byggt om butiken som nu blivit ännu mer 
mysig och inbjudande. I den nya butiken hittar du pro-
dukterna i det ljus de verkligen förtjänar. Här finns allt 
för ett vårladdat hem. Välkommen in i den nya butiken 
mellan entré 2 och 3.

HELT NORMAL NY BUTIK PÅ VÄLA

Den danska kedjan Normal har nått stor framgång på 
kort tid genom att erbjuda produkter som du använ-
der i vardagen till låga priser. Det handlar till exempel 
om produkter inom personlig vård, kosmetik och ren-
göring, från Gilette till L'Oréal och Maybelline. Varorna 
köps in från distributörer i hela EU, utan mellanled. 
Med jämna mellanrum finns helt nya varor i butikerna, 

allt efter vad man har hittat att locka med just den 
här gången. På fem år har Normal öppnat 84 butiker 
i  Danmark, och på ett år 12 butiker i Norge. Det finns 
tre butiker i Malmö. Väla är den fjärde etableringen i 
 Sverige. Det ska också öppnas tre butiker i Stockholm 
inom kort. Du hittar Normal på Väla mellan entré 5 
och 6. 
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BLOMMOR TILL DIG FRÅN 
BLOMMOR FRÅN OSS

Nu blomstrar det ännu 
mer på Väla, när Blommor 
från oss öppnar vid ingång 
6. Möt kreativa florister 
som binder ett arrange-
mang med blommor från 
snittkylen, eller skapa din 
egen bukett genom att 
köpa blommor i buntar 
som du arrangerar själv 
i hemmet. I sortimentet 
finns också färdiga plan-
teringar, gå bort-buketter 
och trendväxter. 

OHLSSONS  
TYGER PÅ VÄLA

Ohlssons Tyger har öppnat på 
Väla mellan entré 4 och 5. Där 
hittar du ett brett sortiment 
av inredningstyger, klädtyger, 
gardiner, kuddfodral, sybehör och 
massor av stuvar. 

FRUKT OCH BÄR  
VID INGÅNG 5

Ray Fruit i Helsingborg levererar 
frukt och grönsaker till företag i 
hela Sverige, allt från restauranger 
och pizzerior till livsmedelsbuti-
ker. Från och med 1 maj kan du 
nu köpa frukt och bär även som 
privatkund på Väla. Det blir frukt 
efter säsong vid ingång 5 (jämte 
Röstånga Mölla). Bärälskande besökare blir extra glada 
över möjligheten att kunna handla blåbär, hallon och 
jordgubbar i sommar. Du kommer även få chansen att 
smaka på något nytt eftersom Ray Fruit importerar 
från hela världen. 

JAVA MÖBLER ÖPPNAR 
TRÄDGÅRDSBUTIK

Java Möbler har sedan 
tidigare funnits på Väla. 
Nu har de även öppnat 
en tillfällig butik utanför 
entré 5 på Väla. Det blir 
allt från paviljonger till 
möbler, grillar och krukor. 
Butiken på 150 kvadrat 
har öppet över hela 
sommaren och innehåller 
samma karaktäristiska design som du kan hitta i den 
ordinarie butiken inne på Väla. 

SYMFONIORKESTERN  
SPELAR PÅ VÄLA! 

Om du aldrig haft tillfälle att lyssna till en symfoniorkes-
ter så ska du passa på att göra det den 20 april. Klockan 
15 och 17 gästar Helsingborgs Symfoniorkeser Restau-
rangtorget på Väla med full ensemble bestående av 60 
musiker. Det blir en häftig gratiskonsert i en udda miljö 
för en symfoniorkester. 

Helsingborgs Symfoniorkester har stolta anor och spe-
lar bland annat på Naxos-utgivningen Svenska klassiska 
favoriter, som sålt i över 150 000 exemplar. 
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HUSQVARNA GUIDAR TILL 
PERFEKT GRÄSMATTA

Husqvarna har en Pop Up Store 
vid Gamla torget på Väla från 
27 mars till 30 juni. Där visas 
bland annat Husqvarnas smar-
taste gräsklippare, Husqvarna 
automower® X-Line, och det 
bästa ur varumärkets batte-
ridrivna serie. Här finns sådant 
för dig som ska klippa, trimma, 
blåsa eller såga – enkelt, tyst 
och sladdlöst. 
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STUDENTKAMPANJ

VÄLA CENTRUM 042-20 22 32 
VALA@SIR.SE   WWW.SIR.SE

KOSTYM, SKJORTA
OCH SLIPS

3500:- 
(ORD PRIS 5400:-)


