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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: 16 april
MODELLER: Line, Pete och Linn, 
Sweden Models Kärleksfullt år på gång! 

Varje Väla-år inleder vi med att sätta ett tema, något som håller ihop våra 
aktiviteter och planer och som passar ihop med resten av Välas innehåll. Det är 
både praktiskt och kul att hålla i en sammanfattande, röd tråd.

I år valde vi KÄRLEK som tema! Vad kan vara härligare än att kunna bidra till lite 
mer kärlek i världen? Eller åtminstone mer kärleksfulla aktiviteter som innehåller 
både omtanke, vänlighet, respekt och passion. Vi tänkte att tiden är mogen för 
oss att ställa till med festernas fest: ett bröllop. På Väla. På riktigt. Galet och 
annorlunda men helt klart minnesvärt.

För att komma i härlig bröllopsstämning inleder vi våren med en stor bröllops-
mässa. Vi samlar en massa fina verksamheter som alla jobbar med fester och 
bröllop. Detta tillsammans med våra egna butiker som plockar fram sina bästa 
bröllopserbjudanden och nyheter! Den 24–25 mars är du välkommen om du 
planerar bröllop, gillar bröllop eller bara gillar fest! Jag lovar att du blir både 
inspirerad och på kuppen kan lösa en massa praktiska detaljer. 

Nu startar vi även vår stora kärleksfulla tävling där du kan vinna ett riktigt 
annorlunda Väla-bröllop! Vi fixar hela bröllopet, festen, kläder, ring, supé – ja du 
vinner allt som du behöver för att kunna gifta dig, inklusive den minnesvärda 
festen efteråt. För 50 personer! Och ja, det är på Väla och datumet för 
Välabröllopet är den 16 juni!

Vi korar ett vinnande par men samtidigt kommer vi att erbjuda dropin-bröllop 
under den dagen för alla som vill men inte har fått ihop det, än. För dig som 
kanske också vill göra bröllopet annorlunda och minnesvärt. Eller ni som kanske 
aldrig får till det, som inte blir färdig med att spara ihop pengar till fest, eller som 
ur juridisk synvinkel bara vill få vigseln avklarad. 

Så ladda för en kärleksfull vår. Och uppmana alla förälskade i bröllopstankar att 
både besöka bröllopsmässan och att tävla. Kanske är det du som säger ”ja” hos oss.

Ulrika Nordström
Marknadschef Väla

Line: Blus 199 kr Gina Tricot. Örhänge 79:90 kr, 
klämma 149 kr Glitter. 

Pete: Skjorta 999 kr, slips 399 kr John Henric. 
Kavaj 2499 kr, näsduk 399 kr Volt.

 HEMSIDAN
 VALA.SE
  
 FACEBOOK
 VÄLA CENTRUM

 INSTAGRAM
 #VALACENTRUM 
 #VIÄRVÄLA

Ulrikas kläder kommer från Cirkus 
och Design Only. Klockan är från 
Rydbergs Ur. Stylingen är gjord av 
Make Up Store.
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Ny modekedja 

F Ö R  A L L A  M Ä N

PRISGARANTI
När du handlar hos Wagner kan du 

vara säker på att du får det bästa priset 
– Vi matchar konkurrenternas priser!

BYTESRÄTT365
Vi byter alltid din vara i alla våra  

butiker – 365 dagar om året.  
#Bytesrätt365. 

CLUB WAGNER

Bli medlem i Club Wagner och få 10% 
rabatt på ditt första köp. Tjäna 5%  

bonus på alla dina köp.

Wa g ner V ä l a  |   M a rk n a d s v ä gen 9  |   0 70 4 2 1 5 4 4 0  |   w a g ner f a s h ion . s e

Den billigaste är gratis.
Gäller 12/3 – 18/3 
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Hos oss  
börjar våren!
Det du behöver – till låga priser.

199,-

Grensax + sekatör
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

Skapa något nytt  
av ditt gamla guld!

Just nu erbjuder vi 20% rabatt på alla omarbetningar! 
Kom in med ditt guld så hjälper vi dig att skapa ett nytt 
vackert smycke som du har glädje av i många år.

Erbjudandet gäller i Lyxxas butik mellan 26/2-25/3 2018. Rabatten gäller på minst 14K guld och inte på stenar. Kan inte kombineras med andra erbjudanden.
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Den 24–25 mars blir det stor bröllopsmässa på Väla.  
Där hittar du allt det som gör en fantastisk fest.

Det är tid för vår, kärlek, bröllop och 
fest på Väla. Den 24–25 mars klär vi 
en hel helg i kärleksmagi. 200 butiker 
är med om festen och har erbjudande 
och happenings kopplat till bröllop 
och fest. Det händer också saker på 
eventytor och i gångstråk. Över 20 
gästande utställare låter dig kika på 
allt det där som gör festen riktigt 
lyckad, från mat till logi, från under
hållning till dukning.

På ett och samma ställe kan du nu 
kolla upp festlokaler, vem som kan fixa 
tapas och vem som kan fixa bröllops
tårta, vilka som kan komma och bjuda 
på livemusik, hur du kan tänka kring 
blommor och en massa annat.

Kärleksfullt välkommen till inspiration, 
planering och drömmar!

Årets mest kärleksfulla bröllopsmässa!

Väla  bröllop
Bröllopsmässa 24–25 mars

8 VÄLA M AGASIN
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Årets mest kärleksfulla bröllopsmässa!

Line: Klänning 2199 kr Marty. 
Örhänge 99:90 kr, Hårspänne 
179 kr Glitter. Brudbukett från 
Interflora. Pete: Kavaj 2499 kr 
Volt. Skjorta 1499 kr Marty. 
Fluga 399 kr John Henric. 
Näsduk 399 kr Volt.
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10 VÄLA M AGASIN

Musik & underhållning
Varje fest av rang behöver förstås musik 
och dans på något sätt! Gå runt bland 
våra utställare och säg hej till hen som 
kan ge dig din typ av hålligång. 

Utställare: Club Social 1  Disco 
Company 2  Söder Entertainment 3   
2 Covers 4

Dekoration & dukning
Synen är människans starkaste sinne. Vi äter alltså 
med ögat också. Missa inte den viktiga detaljen!

Utställare: Brafab/Ödåkras Uteplantor 9  Fest & 
Porslin 10  Partaj 11  Clas Ohlson 12  Ballonger 
& Party 13  Kullabygdens Shop 14  Interflora 
15  Kök&Form 16  Granit 17  Java Möbler 18

Festlokal & logi
Är det någon gång du ska kosta på dig en  
unik övernattning eller häftig festlokal så  
är det förstås på ditt bröllop.

Utställare: Vallens Säteri Fest & Logi 5   
Örenäs Slott 6  Margretetorps 
Gästgifvaregård 7  Oxhallen 8

Kartlagt!
Så hittar du rätt på mässan

4

3

2

5

6

1

Entré

Entré

Entré

Entré

Entré

Entré

1

3

2

6

7

36

37

38

43

39

40

19

23

21
2520

22

26

9 10

14

11

15

12

13

18

28

29

30
31

34

35

VCE0109_Väla_Magasin_1_2018.indd   10 2018-02-26   16:38



VÄLA M AGASIN 11   

Välas egna butiker
Mängder av Välabutiker hakar på när det 
är bröllopsmässa och lite extra kärleksfull 
stämning på svenskarnas favoritcentrum. 
Missa inte hjärtana på kartan och erbju
danden och inspiration på nästa sida!

Kläder & accessoarer
Snygga plagg och accessoarer kan utgöra 
sömmarna som håller ihop en riktigt 
snygg fest.

Utställare: YACH Tillskäraren 36   
Proms & Weddings 37  Jolie Bridal 38   
Helsingborgs Stadsteater 39   
E. Malla S. 40  Lexington 41   
New Yorker 42  Lyxxa 43  Marty 44   
Joy 45

Proffshjälp
Ibland ska man helt enkelt ta hjälp av 
proffs för att få till pricken över i:et.  
Och kunna koncentrera sig på att ta in, 
känna och uppleva.

Utställare: FENA PR & Event 27   
Idas Hårdesign 28  Gents 29  LITO Salong 
& Barber  30  Lyko 31  Svenska Kyrkan 32   
Glitter 33  Helsingborgstandläkarna 34   
Brudkammaren & Fotograf Denise 35

4
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Entré

Mat & dryck
Tapas, bufféer, tårtor, extra lyxigt kaffe, massor av  
godheter. Du vill förstås att smaklökarna ska minnas  
ditt mest minnesvärda kalas länge, länge. 

Utställare: Cakes of Mine 19  CAFÉGO / Sofieros 
Kafferosteri 20  Nils H Restaurang och Catering / 
Sofiero Slottsrestaurang 21  Elgiganten  
22  Lagmark Gastronomi 23  Hemmakväll  
24  Café Schiller 25  Coop 26
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Elgiganten
Granngården
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AKADEMIBOKHANDELN Bli medlem och 
tävla i vårt Bröllopsquiz, chansen att vinna ett 
signerat exemplar av Johanna Kajson bok 
Planera ditt drömbröllop med Johanna Kajson.

ALBREKTS GULD 25 % på alla förlovnings 
och vigselringar. Goodiebags till de 100 
första betalande kunderna.

BENGTSONS OST Tävla och vinn en 
romantisk picknicklåda för två. Få även tips 
på charkuterier och sötsaker till festminglet 
samt ett alternativ till bröllopstårtan för det 
ostälskande paret.

CAFÉ SCHILLER Få inspiration och hjälp att 
göra era drömmars bröllopstårta.

CAMILLA MALMSTRÖMS Erbjudanden och 
inspiration till årets fester. En stylist från  
Portia hjälper dig välja fluga, slips och näsduk. 
Köp din kostym från SIR eller Oscar Jacobson 
med chans att vinna tillbaka hela beloppet.

CHANGE Tävla och vinn underkläder till 
festen. Få även tips och råd av våra experter 
på plats. 40 % vid köp av minst 3 varor.

CLAS OHLSON Inspireras av vår festportal 
med härligt ljus och gröna inslag. 

CUBUS 25 % på alla underkläder. Tävla och 
vinn ett underklädesset, valfri bh och trosa.  

DEICHMANN Få inspiration och tips på skor 
och väskor till festen. Köp 2 par skor och få 
30 % på det billigaste paret.

ELGIGANTEN  Demo av kaffemaskin, 
tävlingar, photobooth och goodiebags i vår 
monter mellan entré 5 och 6.

FINLAYSON Romantiska tips till 
bröllopsnatten hemma med massor av 
inspiration i butiken. 30 % på alla påslakanset.

GENTS Matcha bröllopsparfymen med 
bröllopsdrinken! Slå dig ner i parfymbaren 
och hitta en cocktail (alkoholfri) till bröllopet. 

GLITTER Få enklare uppsättningar/flätor 
och även olika tips inom hår.

GRANIT Kom in till oss, vi har dukat upp med 
massor av inspiration.

GRANNGÅRDEN Vi ger dig inspiration och 
hjälp med förberedelserna att gifta sig i en 
grönskande trädgård.

GULDFYND Tävla och vinn diamantörhäng
en. Alla som tävlar får en goodiebag. 

HEMMAKVÄLL Vi dukar upp en inspirerande 
godisbuffé. Tävla om riktigt goda vinster.

HUNKEMÖLLER Tävla om en tjejkväll där du 
och tre vänner skäms bort med ett under 
klädesset var, personlig service och tilltugg! 

IDAS HÅRDESIGN Gratis stylingtips och 
möjlighet till lättare gratisstyling. Tävla om 

Bröllop & fest i butikerna
presentkort på klippning, goodiebags till alla 
kunder så långt lagret räcker. 30 % på utvalda 
hårprodukter.

INTIMISSIMI Handla för över 999 kr och 
tävla om en valfri bh och trosa till den 
stundande festen. 

JOHN HENRIC Vi lär dig knyta fluga och 
slips samt vika näsduken.

JOY Få tips på kläder och accessoarer till 
festen och hur du kan färgkoordinera din 
outfit. Tävla om presentkort och personlig 
styling.

KAPPAHL Boka tid för personalshopping. 
20 % på hela köpet.

KÖK & FORM/ÖNSKA Vi dukar upp ett 
bord fyllt av inspiration.

LEXINGTON Träffa bröllopskoordinatorn 
Johanna Kajson hos oss kl 11.00–12.30 på 
lördagen. Hon ger sina bästa tips och råd 
inför bröllopet. 

LIFE Få tips på dagen efter bröllopetkit. 
Tävling, erbjudanden och goodiebags till alla.

LINDEX 20 % på underkläder och smycken 
samt underklädesexpert på plats. 

LUNDBERGS HANDSKAR & VÄSKOR Få 
hjälp att hitta rätta väskan till festen. Vi dukar 
upp ett bord fyllt med inspiration. 

LYXXA Hitta din drömring! Lyxxas vigsel 
experter och guldsmeder är på plats. 15 % vid 
köp av en vigselring över 7500 kr.

MARTY Måttbeställ din Stenströmsskjorta 
och vi bjuder få måttavgiften till ett värde av 
350 kr. Tidsboka via vala@martystores.com 
 eller 04220 33 58. 

MCDONALD’S Vinn en romantisk trerätters 
middag, med egen servitör, för två. Gå in på 
@mcdonaldsvala på Instagram för att tävla.

MQ Vi har DJ på plats i butiken, kom till oss 
och digga loss!

NEW YORKER Få hjälp att hitta din 
personliga feststil! Tävla och vinn din outfit 
värde 600 kr.

NIKITA HAIR Få inspiration till brud och 
baluppsättningar. Våra bröllopsmodeller går 
även runt på centrat och ger inspiration. 

ODD MOLLY Vi visar vår bröllopskollektion. 
15 % på alla klänningar (ej på bröllopskollek
tionen).

ONEMARKS Få inspriation till fest och 
balväskor.

OPTICA Tävla och vinn solglasögon från 
Rayban till ett värde av 1500 kr.

PANDORA Goodiebags till de 50 första 
kunderna vid köp över 499 kr.

PANDURO Få inspiration och tips på hur du 
skapar personliga meny, placerings och 
inbjudningskort samt bordsdukning.

PARTAJ Vi ger tips på hur du kan pynta 
bröllopet och festen med ballonger. 

PIRAIA Vinn plaggen till bröllopet! Vi lottar 
ut ett presentkort på 500 kr.

RAPIDE FOR BROWS Boka lyxig 3 tim 
bröllopsbehandling inför sommarens bröllop 
1800 kr (ord. pris 2210 kr). 

RITUALS Gratis hudvårds och makeup 
 råd givning samt fina erbjudanden i butiken, 
köp 4 betala för 3. 

RYDBERGS UR 15 % på alla förlovnings och 
vigselringar. Vid köp av ringar denna helg; 
20 % på morgongåvor klockor och smycken. 
Tävla och vinn era ringar! Dragning 1 maj. 
Värde upp till 20 000 kr. Gäller för alla som 
köper sina ringar hos Rydbergs Ur innan den 
30/4.

SYNOPTIK Gratis test av kontaktlinser. 

SØSTRENE GRENE Behöver du tips till 
bröllop och festdukningen? Vi har en expert 
på plats som ger tips. 

TELE2 Bli fotad med en Sonymobil, och ta 
chansen att vinna Sonyhörlurar 
(MDR1000X) värde 3000 kr. Vinnaren 
måste vara eller bli Tele2kund. 25 % på alla 
tillbehör.

THE BODY SHOP Visning av brudmakeup på 
modell. Få en lättare makeup själv samt tips 
och råd om vad din hud behöver. Tävling och 
erbjudanden i butiken.

TICKET Dags att planera bröllopsresan? 
Vi har erbjudande på bröllopsresor och 
tävling med fina priser.

WAGNER 20 % på valfri skjorta. Handla för 
minst 500 kr och tävla om en valfri slips eller 
fluga.

VERO MODA Tävla och vinn presentkort. 
20 % på utvalda styles. 

WAYNE’S COFFEE Goodiebags till de första 
15 kunderna/dag. Vi ger dig inspiration och 
alternativ på bröllopsfika och bröllopstårta.

ZIZZI Zizzi festar till det med tävlingar, 
bubbel och tilltugg. Handla för 400 kr och få 
100 kr i rabatt.

ÅHLÉNS Kläder, smink, presenter och inte 
minst doft! Åhléns hjälper dig med inspiration 
och tips till tärn och festkläderna, presenten 
till brudparet, demar smink för bruden och 
dofter för honom och henne.

Den japanska Hanami-ceremonin 
firar körsbärsblommans flyktiga 
skönhet. Precis som med livet 
själv, är dess skönhet kortlivad 
och skör och bör tas till vara på 
varje sekund. Sakta ned med The 
Ritual of Sakura och fira varje dag 
som en ny början.

celebrate each day as a new beginning

® 

T H E 
R I T U A L  O F  S A K U R A

YO U R  B O D Y.  YO U R  S O U L .  YO U R  R I T U A L S . A M S T E R D A M            PA R I S            L O N D O N            N E W  YO R K            R I T U A L S . C O M

S L OW 
D OW N

Väla - Sakura New Beginning 210x297mm.indd   1 2018-02-16   16:23
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Tävla och vinn ett galet  
härligt bröllop på Väla! 

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, 
hotellövernattning, underhållning och supé 
för 50 personer! 

Den 16 juni blir det dropinbröllop på Väla för dig som går 
i giftastankar men inte vill ställa till med stor baluns. Det 
går fort och det blir kul! Glöm inte att du måste ha skickat 
in hindersprövningen och fått den godkänd. Resten hjäl
per vi dig med på plats. Välkommen! 

Dropin-bröllop på Väla

Bröllopsdagen 
10.00 Förberedelser på Väla 

för brudparet

14.00 Vigsel på Gamla torget

14.45 Bröllopsfotografering

15.30 Champagneskål

Detta ingår: 
• Vigsel på Gamla torget
• Vigselringar från Rydbergs Ur 

(värde 20.000:)
• Brudklänning från Jolie Bridal 

(värde 10.000:)
• Bröllopssupé för max 50 pers 

(värde 25.000:)
• Håruppsättning och styling  

från Nikita Hair & Vacker
• Brudmake up från Kicks
• Fransar och bryn från Nikita Hair
• Grooming av skäggväxt från Gents
• Nytt set naglar från Kelly's Nails
• Brudbukett från Interflora
• Bröllopskläder från SIR Skrädderi, MQ, 

Gant och John Henric
• Festskor från Deichmann
• Utsmyckningar från Partaj
• Ramar från Arti.zen
• Underkläder och strumpbyxor från 

Change, Calzedonia och Twilfit
• Bröllopstårta från Café Schiller och Gateau
• Transport från Väla till hotell
• Hotellövernattning
• Gåvobord från bl.a. Ticket, Guldfynd, 

Lexington, Lindex, Jula, SmartEyes 
och Cervera

Totalt värde: 100.000 kr

16.00 Bröllopssupé och 
bröllopstårta på 
Restaurangtorget

18.00 Lyxig transport till 
hotellet för eget 
bröllopsfirande samt 
bröllopsnatten

Bröllo
psklädsel
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Så tävlar du!
Gå in på vala.se. Fyll i dina kontaktuppgifter och skicka med en bild 
på er två. Beskriv med minst 200 och max 1000 ord ögonblicket när 
du insåg att du ville gifta dig med din partner. 

Det kan vara en rolig eller passionerad berättelse om hur ni träf
fades, 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. 

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.

TACK TILL CAFÉ SCHILLER, 
LYXXA OCH INTERFLORA

NOTERA ATT BILDERNA ÄR EXEMPEL OCH INTE 
VISAR DE FAKTISKA VINSTERNA TILL BRÖLLOPET.

Bröllo
psklädsel

Supé fö
r 50 pers!

Rin
gar &

 bukett!
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Påsken är bland det bästa vi vet. Här visar vi bara ett litet smakprov, hälsa på oss i 
butiken eller på webben för inspiration till bästa och roligaste påskpysslet, påskbaket 
och påskdekorationerna!

Påsk hos Panduro!

2990
Spara 10,–

PÅSK I MINIFORMATSYNTET I VASEN
SYNTETFJÄDRAR, L 22 cm. 4 st. Rosa  39,90
GLASKUPOL, med träfat. H 6 cm/Ø 5 cm. (39,90)  29,90
KONTAKTPLAST, 60 cm/2 meter. Terrazzo blå  99,90

MINIDÖRR KIT, H 18 CM. 3 Delar.  99,90
KYCKLINGAR, H 7 cm. 3 st.  54,90
ULLBOLLAR NEPAL WOOL, 50 st, pastellmix, Ø 20 mm  69,90

Hitta Panduros guldägg!
Varje dag 26/3–1/4 gömmer  
vi tre guldägg i våra butiker.  

Hittar du ett får du 50 % rabatt  
på ditt köp. Först till kvarn!

26/3–1/4
Äggjakt

FÄRGA DEKORÄGG

Posca pennor: 
opak, täckande färg 
perfekt för mönster

Hobbylack: 
bra grundfärg som  
fungerar på de flesta ägg

91647 91688

Sök på numret i bild under ”Inspiration” på panduro.com för information och materiallista.
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FÄRGA DEKORÄGG
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opak, täckande färg 
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Hobbylack: 
bra grundfärg som  
fungerar på de flesta ägg
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20%
på ögonmakeup

M O R E  O F  Y O U R

eyes

Gäller mellan 14/3-3/4.

Ej Dior, Sensai 
och Urban Decay.
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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

HELSINGBORG Väla Centrum 
Mån – fre 10 –20, lör – sön 10 – 18. Tel. 042 - 20 26 24.

SNEAKERS FRÅN DE 
STÖRSTA VARUMÄRKENA.

Var alltid förberedd för nästa träningspass. 
Oavsett om det är planerat eller spontant. 

Get ready to sport!

NIKE AIRMAX VISION

1 199:–

ADIDAS CF RACER TR K
Sko med ovandel i mesh och slitstark 
yttersula. Stötdämpande Cloudfoam 
för god komfort. Juniorstorlekar.

NIKE AIR MAX VISION
Streetsko med bekväm passform 
och dämpande AIR-enhet i hälen. 
Nät i ovandelen ger ökad ventilation. 
Herrstorlekar.

499:– 1 199:–

PUMA COURT 
POINT VULC V2
Tennisinspirerad sko med 
ovandel i syntetläder och 
yttersula i vulkaniserat 
gummi.  Herrstorlekar.

399:–

18 VÄLA M AGASIN
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❤Går du i giftastankar? Eller har du bara en härligt 

stor och skön fest att se fram emot? Här kommer 

inspiration till dig som ska ut och leta kläder till  

vårens och sommarens största  
och skönaste fester!
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Line: Kavaj 4500 kr, byxor 2200 kr J.Lindeberg. Tröja 800 kr Filippa K. Skor 699 kr, 
väska 399 kr Scorett. Halsband 4500 kr, hänge 32 500 kr, ring 16 058 kr Lyxxa. 
Brudbukett från Interflora. 

Pete: Kavaj 3999 kr, byxor 1999 kr, skjorta 1699 kr Marty. Sidennäsduk 199 kr John 
Henric. Skor 2999 kr Boss Store. Ballonger 49 kr/8 st (ej uppblåsta) Partaj. 

Fotoremsan: Poncho 699 kr Quinte. Skjorta 1499 kr Marty. Vigselring 16 058 kr Lyxxa. 

❤Går du i giftastankar? Eller har du bara en härligt 

stor och skön fest att se fram emot? Här kommer 

inspiration till dig som ska ut och leta kläder till  

vårens och sommarens största  
och skönaste fester!

Väla  fest

VÄLA M AGASIN 21   
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Klänning 2300 kr Filippa K. 
Halsband 17500 kr, armband 
4750 kr, vigselring 19.836 kr 
Lyxxa. Skor 699 kr Scorett. 
Väska 299 kr Deichmann. 
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3-delad kostym 7999 kr Boss Store. Skjorta 999 kr. Ring 1110 kr Lyxxa. Klocka 2295 kr Rydbergs Ur.

VÄLA M AGASIN 23   
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Linn: Klänning 999:99 kr Esprit. Tröja 249 kr Gina Tricot. Örhänge 2900 kr Lyxxa. Klocka 3195 kr Rydbergs Ur.  
Väska 249 kr Deichmann. Strumpor 59 kr Calzedonia. Skor 449 kr Deichmann. Line: Kavaj 3600 kr, byxor 1900 kr,  

väska 1000 kr Filippa K. Top 599 kr Quinte. Skor 399 kr Deichmann. Örhänge 99:90 kr Glitter.

24 VÄLA M AGASIN
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Kavaj 3500 kr, byxor 
1300 kr, t-shirt 500 kr 
J.Lindeberg. Scarfs 499 kr 
John Henric. Klocka 
21 900 kr Rydbergs Ur. 
Mini-bröllopstårta från 
Café Schiller. 
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Klänning 1999 kr Marty. Kappa 999:99 kr, väska 699 kr 
Esprit. Skor 599 kr Nilson Shoes. Skor från Nilson Shoes.
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Tack till!
Rebecca Svärd på Make Up Store och 
Nathalie Persson på Lyko fixade festlig 
makeup och hårstyling till våra modeller.

Skjorta 1600 kr Filippa K. Hårspänne 105 kr Glitter. Örhänge 21000 kr, hänge 8900 kr, ring 349 kr, klocka 7500 kr Lyxxa.  
Puderborste 295 kr Make up Store. Hårspray 179 kr, tuperingsborste 219 kr Lyko.

VÄLA M AGASIN 27   
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Utomlands är kontanter fortfarande det vanligaste sättet att betala. 
Glöm inte att växla innan du åker. Trevlig resa!

GLÖM INTE 
DOM HÄR

VILL DU SIPPA
PÅ EN SÅN HÄR? 

TUNIC 999
TOP 1099
TROUSERS 1199

VÄLA CENTRUM · 042 204 824
WWW.MASAI.SE

DamDam 999,-

VÄLA  ECCOSTORE.SE

HerrHerr 1199,-

DamDam 1099,-

PART OF FEETFIRST

28 VÄLA M AGASIN
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50%
RABATT

SKINNVÄSKOR &

Från M.Collection
Gäller på ordinarie pris och kan ej kombineras 

med andra erbjudanden.

PLÅNBÖKER

Accent 50% Rabatt M.Collection 180x130NY.indd   1 2018-02-16   16:37:21

E
S
P
R
IT

.C
O
M

Vi öppnar på Väla!
Invigning 23/3 med 

massor av erbjudanden!
Ni hittar oss vid entré 5.
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Förra Alla Hjärtans Dag jobbade Andreas 
och hann inte styra upp med middagen. 
Men han fixade en specialbeställd hjärtfor-
mad pizza på kvällen. Den här 14 februari 
lär bli minnesvärd på ett annat sätt. Sofies 
inskickade tävlingsmotivering handlade 
bland annat om att leva med varandras bris-
ter och älska varandras skillnader. Och så 
skrev hon fint om frihet, tillgivenhet och 
respekt, utan kontroll och krav. Belöningen: 
ett presentkort modell rejält. 

– Att få vinna och handla för 10 000 är ju en 
dröm, jätteroligt! Vi ska titta på tränings-
kläder och någon parfym och det är klart 
att det blir mat och fika, sedan får vi se. 

Det började med några kommentarer på 
gymmet för tre år sedan. Andreas Wikdahl 
jobbade som receptionist och gymvärd på 
Filborna Arena, Sofie Håkansson var där 
och tränade. De lärde känna varandra en 
smula under månaderna som gick, mer 
och mer. Eller som Thomas Ledin skulle ha 
sagt: åh åh, det ligger i luften. 

– Det blev lite flörtigare med tiden. En 
dag när jag skulle gå och träna så visste 
jag att Andreas inte skulle jobba, och jag 
orkade inte göra mig i ordning. Typiskt nog 
jobbade han ändå. Han hoppade upp på 
löpbandet jämte mig och började snacka, 
minns Sofie.

Då var Andreas 22 och Sofie en 29-årig 
ensamstående tvåbarnsmor. Två olika liv; 
ingen självklar väg till flörtande och kärlek. 
Men på den vägen hamnade de i alla fall. 

Det blev en dejt där de av någon anledning 
som de inte minns idag bytte sina Fuck 
Cancer-armband med varandra. Någon dag 
senare droppade Sofie ett nytt armband vid 
Andreas vattenflaska på gymmet. Det hade 
samma Fuck Cancer-design, men den här 
gången stod det Skitfin. 

Nu har det gått ett par år och paret som 
vann Välas Alla Hjärtans Dag-tävling, där 
de får handla hur som helst för 10 000 under 
en dag, har hunnit med en del på den tiden. 

– Jag var 22 när vi träffades och hade just 
blivit vuxen, hon var 29 och hade redan två 
barn. Vi levde olika liv, jag visste inte vad det 
innebar med en vuxen relation. Vi gjorde 
slut ett tag men hittade snart tillbaka. Vi är 
olika men det är lite som med magneter – 
det är först när man sätter motsatserna mot 
varandra som det säger klick, säger Andreas. 

Mötet på gymmet  
ledde till dubbel vinst! 
Tänk att du går på Väla och någon sticker ett presentkort på 
10 000 kr i handen på dig med uppmaningen: varsågod, shoppa 
loss! Det var ungefär vad som hände Sofie och Andreas, 
vinnarna i Alla Hjärtans Dag-tävlingen. 

ALLA  DAG-TÄVLINGEN

Belåtna med shoppingrundan  
avslutar de dagen med en bit mat  
på Restaurangtorget.

De möttes på gymmet och tränar ofta 
tillsammans. Träningskläder var en självklar 
grej att handla.

Man ska inte shoppa loss hungrig. Sofie 
och Andreas startade sin runda med var sin 
smoothie på Naked Juicebar.
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by

K. Cobler 599:-

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

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

NOVITA 1300:- 

NOVITA 999:- 

JIM RICKEY 1300:- 

GANT 1300:- 
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Tallriksveckor

25%
på alla 

tallrikar*

Upp till

*Erbjudandet gäller på ord. pris, 26 feb-1 april 2018. 
Kan ej kombineras med andra erbjudanden.

@nakedjuicebarhbg

följ oss på instagram
visa det i kassan och få
10% rabatt på ditt köp

Gäller till 30/4 2018 på Naked
Juicebar Väla och Kullagatan

väla centrum, tel: 042-20 54 60
www.naturkompaniet.se

GÖR VARDAGEN 
TILL ETT ÄVENTYRby

K. Cobler 599:-

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

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

NOVITA 1300:- 

NOVITA 999:- 

JIM RICKEY 1300:- 

GANT 1300:- 
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Vår serie för  
din torra och  
känsliga hud

Apotek Hjärtat  
Väla Helsingborg

Vardagar 10–20
Lördag–söndag 10–18

apotekhjartat.se 

*Gäller ej receptbelagda läkemedel. 
  Kan ej kombineras med andra erbj.

20% 
rabatt på valfri vara*

Gäller t o m 
30/4 2018

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

Ta special care 
om dig själv
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Roxcore 
sportheadset

14990

179:90
Art. 23067

Multifunktionsskrivare

499:-
599:-
Art. 97559

160x130 cm

Stor värmefilt

49990

599:-
Art. 48497

Fukt- och  
svettsäkert

180312_KjelloCo_Vala_87x130.indd   1 2018-02-16   15:27:53

FILIPPA-K .COM
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NEWSS
P
R
IN
G

PIKÉ
Se vårt stora urval från

159ST

FÖR ALLA MÄN
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VÄLJ KÖTT, KYCKLING ELLER VEGANSKT

Gäller Chicken Bacon Ranch, McVegan eller Dubbel Cheese 
samt en mellan pommes frites och en mellan läsk

NY! Chicken Bacon Ranch
& Co

NY! McVegan
& Co

Dubbel Cheese
& Co

VÄLA
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Hitta till den kuligaste 
kulturen på Väla!
I Väla Infocenter är det både lätt och förmånligt att ta del av det 
bästa kultur- och underhållningsutbudet i Helsingborg med 
omnejd. Kolla här:

• Den 13 april 
öppnar änt-
ligen Sofiero 
igen! Köp det 
förmånliga 

säsongskortet till extra förmånligt 
Välapris, 200 kr (ordinarie pris 250 kr). 
Erbjudandet gäller fram till den 12 
april. Fri entré till Sofiero under hög-
säsong. Fri entré till Sofieros egna 
arrangemang. 10 procent rabatt vid 
köp av mat på Café Glasverandan. Ra-
batt på utvalda produkter i Slottsbu-
tiken. Rabatt på utvalda produkter på 
Sofiero Blomster & Trädgårdshandel. 

Missa inte detta kampanjerbjudande! 
(Gäller ej externa arrangemang som 
konserter och Sofiero Classic).

• Het passion, intriger, längtan efter 
bekräftelse – och en pyrande 
revolution. Se Figaros Bröllop på 
Helsingborgs Stadsteater till för-
månligt Välapris, 200 kr. (Erbjudan-
det gäller inte premiären).

• Biljetter till alla konserter som 
The Tivoli arrangerar. Passa på att 
skaffa din biljett när du ändå är 
ute och handlar, umgås, möts och 
uträttar ärenden!

KULTUR
PÅ VÄLA

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:-

PRESS HELSINGBORGS STADSTEATER
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Bok 299 kr Akademibokhandeln. Ask 
29 kr, anteckningsbok 149 kr Åhléns. 
Assiett 189 kr, tegods 289 kr Cervera. 
BH 620 kr, trosa 290 kr Twilfit.

Malena Glamin, Twilfit: 
Trenderna skiftar med säsongen, 
men de ser också olika ut bero-
ende på ålder. Nu ser vi ljusare 
färger och mer spetsar. Många 
lägger stor vikt vid komfort så det 
är mer ovadderat, utan bygel och 
mer tekniska material som andas. 
De yngre väljer i stor utsträckning 
sportigare modeller. 
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Underbart
snyggt!
Underkläder har blivit en biljonindustri som aldrig 
upphör att fascinera oss. Välkommen in till några av 
Välas butiker för en titt på vårens läckraste under. 

Fortsättning på nästa sida g

1. Handdukar 39:90 kr Søstrene 
Grene 2. Ansiktsrengöring 255 kr 
Kicks 3. Mjukgörande kräm 
295 kr Kicks. 4. Herrkalsong 199 kr 
Björn Borg 5. Barnkalsonger 2-pack 
199 kr Björn Borg 6. BH-topp 349 kr 
Björn Borg 7. Barntrosor 2-pack 
199 kr 8. Damtrosa 199 kr Björn Borg

2

3

1

4

5

6

7

8

Johanna Grip, Björn Borg: 
Det ska vara sportigt! Träningskalsonger i mik-
rofiber har inte enbart med funktion att göra. 
Det ska också se sportigt ut. Sportiga tränings-
kalsonger är en av våra riktiga storsäljare. Och 
det är klart, om man har rätt funktonskläder 
överallt men en tjock bomullskalsong närmast 
inpå, då blir det ju inte så bra! 
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1. Nattlinne 449 kr Intimissimi 2. Halsband 898 kr  
Pandora 3. Ring 599 kr Pandora 4. BH 399 kr Intimissimi  
5. Trosa 99 kr Intimissimi 6. Dagkräm 605 kr Kicks  
7. Parfym Miss Dior 945 kr/50 ml Kicks

2

3

1

4

5

6

7

Trendiga under i vår!  

1. Överkast 398 kr Søstrene Grene  
2. BH 499kr Change 3. Damtrosa 
349 kr Change 4. Livsstilsmagasin 
från Pressbyrån 5. Parfym Tiffany 
& Co 995 kr/50 ml Kicks  
6. Armband med berlocker 
1896 kr Pandora 7. Bricka 109 kr 
Søstrene Grene 8. Plånbok 599 kr 
Onemarks 9. Halsband 1099 kr 
Pandora

2

3

1

9

8

4

5

6

7

Christina Johansson, Change: 
Många är väldigt medvetna och 
är ute efter hela set, det ska både 
vara snygg trosa och bh. Vi kan 
också se att den axelbandslösa 
bh:n ökar. Trender kommer och 
går men en sak som består är 
att det ska vara vit spets om det 
vankas bröllop! Vår bröllops-
kollektion heter Kerra och i den 
finns hela kitet, med kimono och 
nattlinne i siden. 
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1. Marmorbricka 349 kr Cervera 2. Bok 
269 kr Akademibokhandeln 3. Överkast 699 kr 
Åhléns 4. BH 249 kr Hunkemöller 5. Damtrosa 
169 kr Hunkemöller 6. Vattenflaska 169 kr 
Hunkemöller 7. Handkräm 199 kr Åhléns

2

1

4

5

3

6

7

Matilda Winter, Hunkemöller: 
Bh:ar med dekorerande banddetaljer 
har varit populära ett bra tag nu, och 
man ser att det finns med igen när man 
tittar på årets kollektion. Man använder 
helt enkelt bh:n som en del i sin outfit, 
banden behöver inte gömmas längre. 
En annan trend är bygellöst, framförallt 
äldre upplever byglar som bökiga och 
skaviga. Men det här kan också vara en 
storleksfråga! Faktum är att nästan 80 
procent har fel bh-storlek. Man fortsätter 
att köpa den bh-storlek man alltid haft, 
trots att kroppen förändras med åren. 

Några under som gjort avtryck
Boxershorts i siden
Killar och män som var med i slutet på 
80-talet minns med fasa stora fladdriga 
boxershorts i mönster och färger som 
hade skrämt slag på små barn idag. Och så 
skulle de vara i siden. Som undantagslöst 
kröp upp och rullade sig på låren. Hade 
man dessa kalsonger på sig och dessutom 
sov i trendriktiga sidenlakan var det 
inte säkert att man kom upp till skolan 
eller jobbet på morgonen. Man halkade 
mest omkring. 

Nylon erövrar världen 
1940 kommer den nya nylonstrumpan till 
Sverige och sopar banan med silkesstrum-
porna. Det nya materialet krullar sig inte 
vid anklarna och upplevs som en sensation. 
När andra världskriget är verklighet behövs 
nylonet till fallskärmar, och kvinnorna 
börjar färga benen i bruna toner och målar 
dit en söm med penna, så att det ska se ut 
som om de bär nylonstrumpor i alla fall. 
När kriget är över säljer Macy’s slut hela 
kollektionen på 50 000 par nylonstrumpor 
på bara sex timmar. 

Like a virgin 
Leggings i spets under en kort kjol eller 
kortbyxor? Det här blir helrätt under 
tidigt 80-tal när Madonna slår igenom och 
blir en stilbildare för en hel generation av 
unga kvinnor. 

Stringtrosan gör entré 
Under tidigt 90-tal kommer stringtro-
san och gör sitt segertåg över världen. 
Succén kopplas ihop med det tajta byx-
modet, där man inte vill röja trosornas 
silhuett. Men det är ingen helt ny grej vi 
talar om. Stringtrosan dyker upp redan 
på 1940-talet, men används då bara av 
striptease-dansöser.  

Varmfront för y-fronten
Under 30-talet lanseras den amerikanska 
jockeykalsongen med praktiskt Y-front. 
Varje svensk kille som gjort lumpen kan 
prata i fem minuter utan uppehåll om sin 
relation till Kronans vita kallingar med 
Y-front. De var i princip oförstörbara, täm-
ligen fladdriga, allt annat än snygga. Rätt 
många minns dem som väldigt sköna. 

Medan andra tyckte det var jobbigt att de 
var så fladdriga att själva paketet när som 
helst kunde trilla ut. Idag har försvarsmak-
ten en ny och grön variant av kallingar. 

Sportbehå föds av suspensoarer
Den första sportbehån lär ha tillverkas i 
USA på 70-talet när någon tog och sydde 
ihop två suspensoarer. Ganska snart kom 
man på hur man egentligen skulle göra när 
man ville ge bysten stöd i samband med 
träning. Den svenska löparen Lisa Lindahl 
är tidigt ute och lanserar Jogbra 1978. 
Resten är behå-historia.  

Underkläder blir show
Victoria’s Secret Fashion Show har haft stor 
impact på trenderna inom underkläder 
under 00-talet. Den årliga modevisningen 
med superkända modeller är big business. 
Faktum är att världens dyraste behå kom-
mer härifrån. På showen år 2000 bar Gisele 
Bündchen en fantasy-behå som hette Ruby. 
Om du skulle vilja köpa den hem till byrå-
lådan får du hosta upp med 15 miljoner 
dollar. Som hittat! 
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VÄLA CENTRUM • HELSINGBORG
*Kampanjen gäller från 17/3 till och med 15/4 2018. 

Kan inte kombineras med andra erbjudanden.

SV

Q317_BRAPARTY_Windowsticker_Promo ø40cm_SV.indd   1 22-08-17   12:54

m.fl

SKJORTA

699 KR
FRÅN

Väla | 042-202642 | brothers.se
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  OAVSETT SYNFEL

PÅ ALLA GLAS
  OAVSETT SYNFEL

PÅPÅ ALLA GLASALLA GLAS

Väla Centrum | 042-20 40 13

Köp ett komplett par glasögon och få 50 % rabatt på glasen. Erbjudandet
gäller t.o.m. 9/4 2018 och kan ej kombineras med andra erbjudanden.

Gäller ej företagskunder. Läs mer och boka tid på synoptik.se

Fyll påskägget med
                glittrande godsaker!

Kedja 
    från 
      949:-

Smycken i 
18K guld 

Blå 
topas

HANDLA  

DYGNET RUNT  

PÅ GULDFYND.SE

FRI FRAKT
14/3-2/4

Väla centrum • 042- 27 08 06Er
bj

ud
an

de
na

 g
äl

le
r  

t o
 m

 1
7/

4 
20

18
.

Örhängen 

1.498:-
(1.998:-)

Hängsmycke 

698:-
(998:-)

Ring med  
29 diamanter 0,15 ct

3.998:-
(5.998:-)

Finns även i vitt guld.

Ring med 184 diamanter  
0,50 ct WSI

6.998:-
(9.998:-)

Ring med  
184 diamanter  

0,50 ct WSI

7.498:-
(10.998:-)

ADIDAS
THE BEST OF SHOE BRANDS

ADIDAS 999:-

MAN: ADIDAS 899:-

IN STORE AND ONLINE    
PART OF FEETFIRST
NILSONSHOES.COM
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Väla Centrum, Gamla Torget

Påsken blir 
godare med 
den du älskar!

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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Väla slog upp portarna första gången 
den 13 mars 1974. Ända sedan 
dess, i 44 år, har Väla varit en del 

av först Helsingborgarnas vardag och så 
småningom hela nordväst-Skånes. 

1975 fanns det 20 butiker på Väla. Nu 
är den siffran 200. Utbudet har breddats 
och vässats genom åren, och nu är Väla 
en attraktion som har lätt att locka till sig 
de allra mest eftersökta produkterna och 
tjänsterna. Det finns gott om exempel på 
stora varumärken som efter sin etablering 
i landets tre största städer har Väla som 
nästa naturliga steg i sin utvecklingsfas – 
framför alla andra jämförbara kommuner. 

Förra året hade Väla en unik position i 
handels-Sverige med 100 procent uthyrda 
lokaler, och blev utsett till svenskarnas 
favoritcentrum för andra året i rad. Det är 

en position att ta hand om, säger centrum-
chefen Niklas Blonér. 

– Vi har nått hit genom att vara bäst på att 
lyssna och möta de behov som människor 
har. Vi kommer att utöka servicen ännu 
mer, och på så sätt underlätta för alla som 
besöker oss. I vintras blev det stor succé när 
Däckskiftarna byggde en verkstad på par-
keringen så att folk kunde passa på att byta 
till vinterdäck när de var inne och gjorde 
ärenden. I mars kommer Däckskiftarna 
tillbaka och det här är en typ av service 
som våra besökare uppskattar. 

Årligen besöker 11,5 miljoner människor 
Väla. Det är en fascinerande siffra, särskilt 
om man sätter in den i ett sammanhang. 
11,5 miljoner är tillexempel fler än vad 
Gröna Lund, Liseberg och Astrid Lindgrens 
värld lockar tillsammans under ett år. 

Men är man stor och stark behöver man 
också vara riktigt snäll. När många 
människor möts, upplever, handlar, umgås 
och uträttar ärenden skapar det en mängd 
möjligheter till spinoff-effekter. I samband 
med julhandeln kunde besökarna få alla 
sina paket inslagna vid Gamla torget, mot 
en liten serviceavgift. Alla pengarna som 
kom in gick oavkortat till organisationen 
Min Stora Dag, som förverkligar önske-
drömmar för barn och unga med svåra 
sjukdomar och diagnoser. I år genererade 
paketinsamlingen 40 000 kronor. 

Samtidigt samlar Väla in petflaskor från 
butikerna – en liten insats som nu förvand-
lats till över 50 000 kronor som skänks till 
Barncancerfonden. 

44 ÅR  
I SAMHÄLLETS TJÄNST

Antalet butiker som fanns att handla i vid 
öppningen 1974. Efter 44 år i samhällets 
tjänst finns det nu 200 butiker. 

20

Antalet utmärkelser i rad som 
svenskarnas favoritcentrum. 

2

Uttrycket "här hittar du 
något som passar just dig" 
har sällan varit mer på sin 
plats. Så här många olika 
dagens rätt kan du välja på 
när du besöker Väla.

263

Väla fortsätter att utvecklas och blir en allt viktigare del av 
samhällsbygget. Centrumchefen Niklas Blonér säger att 
servicegraden kommer att skruvas upp ytterligare under 2018. 

11,5

10

miljoner människor 
besöker Väla varje år.

år med Sveriges 
nöjdaste hyresgäster.
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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

46 VÄLA M AGASIN

VCE0109_Väla_Magasin_1_2018.indd   46 2018-02-26   16:42

http://www.valaphoto.com/


NY 
JEANSMODELL

HIGH WAIST
HAILEY

HÖG MIDJA
STRETCH
SMAL PASSFORM 

399:-

87 mmx130 mm_VälaMagasin_S.indd   1 19/02/2018   10:39

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

Välkommen på Bröllop 
& fest 24–25/3!
Vi på Ticket hjälper er hitta rätt bröllopsresa  
eller den perfekta presenten till brudparet.
Var med i vår tävling och ta del av våra fina  
erbjudanden under helgen. 

Tävla om  
presentkort på 

2000:-

Endast bokningsbart hos Ticket Väla. Kan ej kombineras med andra rabatter. VING: Gäller 
per bokning  på utvalda avresedatum från Malmö och Köpenhamn. Bokas 24–31/3.  
Tourpacific: Bokas senast 31/7. LotusTravel: Bokas 24/3–30/6. RCCL: Bokas 24–31/3.

Upp till 1500:- rabatt på Sunprime, 
Sentido, OBC, Casa Cook och långdistansresor.

Spara 6700:- till Maldiverna, Baros – 
världens mest romantiska resort.

500:- rabatt/pers på skräddarsydda resor.

1000:- rabatt/hytt på alla kryssningar.

649:-

599:-
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PART OF FEETFIRST

299,-  str. 36-42

349,-  str. 36-42

299,-  str. 36-42

349,-  str. 36-42

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

Gäller hela sortimentet!

 @skopunkten, skopunkten.com

199,-
Ord. pris 299,- Str. 36-42  Gäller t.o.m. 8/4.

SWEDISH FIKA ACCORDING TO WAYNE´S.

SWEDISH

FIKA
EST. 1994

Annons Väla Magazin 12mars_87x130mm.indd   1 2018-02-08   15:52:30

LEVI’S® STORE
VÄLA, GROUND FLOOR 

Magasin_Väla.indd   1 21.02.2018   12.06.37
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49:-

Trick&Treat
Hundgodis 500 g

Välförtjänt Vovvebelöning!

Erbjudandet gäller 14/3-10/4

GÄLLER LA ROCHE-POSAY TOLERIANE,  
VICHY ANSIKTSVÅRD, REN, EMMA S.  

OCH IDUN MINERALS HUDVÅRD.

25% RABATT

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

kronansapotek.se

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

WAGNER NU PÅ VÄLA

Den danska herrmodekedjan Wagner öppnade första 
butiken i Sverige 2015. Nu finns kedjan även på Väla. 
Wagner har öppnat i mittgången mellan Stora torget 
och Gamla torget. 

Män mellan 20 och 50 är den huvudsakliga målgrup-
pen. Lindbergh är ett av de tyngsta märkena, men här 

finns också varumärken som Bison, Shine Original och 
Junk de Luxe. 

Wagner har levererat kvalitetskläder till prismedvetna 
män sedan 1946, och har sedan tidigare över 50 butiker 
i hemlandet, ett femtontal i Norge och ett tiotal i Kina.

BYT TILL SOMMARDÄCK  
PÅ VÄLA! 

Till slutet av april kan du passa på att byta till sommar-
däck på bilen när du är på Väla.

Däckskiftarna har en prydligt inredd verkstad på 
parkeringsytan utanför Arken Zoo. Det är en fullskalig 
däckverkstad med kontor och kaffe och verkstadsdel. 
Du kan också förvara dina vinterdäck hos Däckskiftar-
na, samt få hjulen balanserade eller trasiga däck lagade. 
Det är drop-in som gäller. 

TRÄFFA HIF OCH VINN 
MATCHBILJETT

På skärtorsdagen den 29 mars är Helsingborgs IF på 
plats på Stora torget.

Där kan du snurra på lyckohjulet och vinna biljetter till 
hemmapremiären den 8 april då HIF möter Öster hem-
ma på Olympia. Flera spelare är på plats och skriver 
gärna autografer eller varför inte utmana dem på FIFA? 
HIF är på plats hela dagen och du har också möjlighet 
att köpa matchbiljetter till premiären till extra bra pris. 

FO
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POPPIS HÄSTAR  
TILLBAKA I PÅSK! 

De mekaniska hästarna 
som älskas av barn (eller för 
den delen vuxna som väger 
mindre än 65 kilo) kommer 
tillbaka till Väla i påsk. De 
finns i olika storlekar och står 
redo i hagen vid lekplatsen 
utanför Intersport. Du får 
reda på dem helt gratis och 
det finns ingen som helst risk 
för allergier! 

OS-MERITERAD KOCK 
LAGAR MAT PÅ COOP

Stora Coop Väla och Petter Carlsson (dubbla OS-guld 
och ett OS-silver i matlagning 2016) bjuder på Dagens 
rätt i mästarklass måndag till fredag.

Men det finns också en möjlighet för skolor och ar-
betsplatser i Helsingborg och Ödåkra att komma och 
laga mat fyra tisdagar under våren. Grupperna som är 
inbjudna får vara med och lära sig hur man lagar smak-
rik, nyttig, hållbar och prisvärd mat tillsammans med 
Coops personal, och som avslutning får deltagarna vara 
smakpanel.

– Vi vill bidra till att både barn, ungdomar och vuxna 
får mer energi till träning, studier och arbete, säger 
butikschefen Johan Åberg.

Mejla vala.bc@coop.se om du är intresserad av att 
komma och vara smakpanel på tisdagar.

SÄTT IN OCH TA UT PENGAR 
PÅ GAMLA TORGET

Bankomat har öppnat ett kontant-
center på Gamla torget nära Väla  
Infocenter. Där kan du både ta ut 
och sätta in sedlar i automaten. 
Det går fint att ta ut euro. 

PÅSKENS ÖPPETTIDER
 Skärtorsdag 29/3: 10–20
 Långfredag 30/3: 10–18
 Påskafton 31/3: 10–18
 Påskdagen 1/4: 10–18
 Annandag påsk 2/4: 10–18

HITTA DITT NYA TYG  
PÅ OHLSSONS TYGER

Ohlssons Tyger har ett brett sortiment av inredningsty-
ger, klädtyger, gardiner, kuddfodral, sybehör och mas-
sor av stuvar. Nu kommer familjeföretaget till Väla och 
öppnar mellan entré 4 och 5. 

Företaget startade 1971 i en liten källarlokal i Umeå. 
Idag är det en hel kedja med ett 20-tal butiker som 
drivs av tredje generationen Ohlssons. 
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rydbergsur.se • info@rydbergsur.se • 042-20 25 35 • Väla Centrum

Köp era ringar före 1 maj och tävla 
om att vinna pengarna tillbaka!

*Vinnarna utses 
den1maj. Vinstvärde 
upp ti l l  20 000 kr.
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