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Nu hyllar vi kärleken
Det borde vara förbjudet att längta bort tid, inte minst våren med all sin spirande 
grönska och efterlängtade värme. Men vi är så förväntansfulla och glada över att 
vi ska fira bröllop här på Väla den 16 juni, så vi kan inte låta bli att längta fram till 
dess. Under den lördagen erbjuder vi nämligen drop in-vigsel till alla som vill gifta 
sig. Två saker behöver du om du är giftassugen: självklart en partner som är lika 
sugen på att gifta sig som du, men även en beviljad ansökan om hindersprövning. 
Kan hända att en del tycker det är smått galet att gifta sig på Väla. Vi andra tycker 
bara det är roligt, häftigt, smidigt, praktiskt och annorlunda.

Jag är helt övertygad om att många som vill gifta sig helt enkelt inte riktigt får 
ihop allt som man drömmer om, och så blir det inte av. Här har vi lösningen. 
Och den stora mysiga festen kan ni sedan hålla när tid finns. När vi utlyste vår 
stora bröllopstävling, där vinsten bestod av ett helt bröllop, var i alla fall jag 
rejält nervös. Tänk om ingen ville gifta sig på Väla? Tänk om vi inte fick in några 
tävlingsbidrag alls? Men om vi fick!

Inte mindre än 115 par var med och tävlade. Par som funderade, beskrev, 
fotograferade sig själva och skickade in sina tävlingsbidrag. Vi har läst och läst. 
Våndats och valt ut. Gråtit och skrattat om vartannat över alla otroligt fina 
kärleksbeskrivningar. Ett stort tack till alla underbara par som har delat med sig av 
sina fantastiska berättelser och önskningar!

Men nu har vi valt. Den 16 juni blir Johannes och Alexandra herr och fru med 
varandra inför alla som vill komma och fira med oss. Platsen är Gamla torget på 
Väla kl 14.00. Före och efter blir det drop in-vigsel. Jag hoppas du vill vara med 
och skapa historia med oss!

Vi ses på Väla!

Ulrika Nordström
Marknadschef Väla

 HEMSIDAN
 VALA.SE
  
 FACEBOOK
 VÄLA CENTRUM

 INSTAGRAM
 #VALACENTRUM 
 #VIÄRVÄLA

Ulrikas kläder kommer från Cassels. 
Armbandet kommer från Lyxxa och 
örhängen från Vero Moda.
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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: 10 september
MODELLER: Isabella, Jakob,  Nordic 
Model Agency. Tack till Anders, Lena, 
Hollie, Viggo,  Agnes och hunden Glenn.

Kavaj 799 kr Camilla Malmströms. Blus 999 kr,  
väska 1 999 kr Design Only. Örhänge 99:90 kr 
Glitter. Solglasögon 3 050 kr Optica.
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Ödåkra-Väla Marknadsvägen 3, 042-402 23 00
Boka synundersökning på smarteyes.se/boka.
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Upp till 
500:-

Över 
700:-Över 
700:-

LJUSSTAKE, Table Top Stories, Rumours, 299:-, MUMINMUGG, Arabia, 
Vi åker på semester, 249:-, LJUSLYKTA GRÅ, Iittala, Kastehelmi, 149:-, 
RÖDVINSGLAS, Carolina Gynning, Love Me, 199:- (249:-)

LANTERNA, Holmegaard, Design with light, 16 cm, rökfärgad, 499:- (699:-),  
LJUSSTAKE, Stoff , Nagel, mässing, 449:-*, VINGLAS 4-PACK, Iittala, Essence, 
499:- (676:-),  VAS, Kähler, Omaggio, 20 cm, pärlemor, 499:-

Sjung om studentens 
  lyckliga dag …

Studenten är en stor dag som förtjänar ett stort fi rande med dekorationer, tårta, bubbel och såklart studentpresenter. 
Oavsett budget – vi har samlat våra bästa tips på gåvor att ge bort med kärlek.

BESTICKSET 40 DELAR, Anders Petter, Vänern, 999:- (1999:-), LJUSSTAKE 
LITEN, Klong, Gloria, mässing, 1049:-*,  LJUSSTAKAR 2-PACK, Georg Jensen, 
Cobra, 16 cm,  799:- (1099:-),  GJUTJÄRNSGRYTA GRÅ, Anders Petter, 
Stenfors, 4,4 L, 899:-

Upp till 
300:-

Upp till 
700:-

GLAS OLD FASHIONED 4-PACK, Orrefors, City, 25 cl,  599:-, LJUSLYKTA 
3-PACK, Skultuna, Kin, Dusty pink, 549:- , TALLRIK FLAT 4-PACK, Rörstrand, 
Swedish Grace, Snö, 27 cm,  649:- (876:-), LJUSSTAKE, Klong, Constella, 
699:-*  

*Utvalda butiker och online.
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m.fl

DOBBER
Shorts

599:-
365
Shorts

399:-

S H O P  AT  M Q . S E
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OSCAR JACOBSON | POLO RALPH LAUREN | PHASE EIGHT | TOMMY HILFIGER | LAUREN | ETON | PEAK PERFORMANCE   
SECOND FEMALE | BUSNEL | BARBOUR | JACOB COHEN | SAND | FILIPPA K | GAGLIARDI | HUGO BOSS | MORRIS LADY 

HANSEN & JACOB | CANALI | ASPESI | FIORE | VOLUSPA | MORRIS | LACROSSE | ODD MOLLY | SIR | STENSTRÖMS | TIGER

Student-
erbjudande 
KOSTYM 2999:-
Ordinarie pris 3998:-

MALMÖ CITY | TOPPENGALLERIAN | NOVA LUND  
VÄLA CENTRUM | CENTER SYD | EMPORIA | HANSA

M A RT Y- S TO R E S .C O M

Marty-Studenterbjudande-A4.indd   1 2018-04-17   13:11



Äntligen
sommar!

Viggo: Kavaj 429:95 kr, T-shirt 179:95 kr Piraia. Shorts 299 kr Polarn O. Pyret. Skor 899 kr Scorett. Godisklubba 39:90 kr Hemmakväll.
Jacob: Kavaj 2 799 kr, byxa 1 199 kr, skjorta 1 099 kr, slips 399 kr Camilla Malmströms. Skor 1 300 kr Scorett. Solglasögon 2 700 kr Optica.
Lena: Kappa 699 kr, blus 299 kr KappAhl. Kimonokavaj 769 kr, kimonobyxa 769 kr Saint Tropez. Örhänge 99:90 kr, armband 120 kr Glitter.  

Skor 349 kr DinSko. Hollie: Tröja 500 kr, armband från 49:95 kr/st, byxa 259:95 kr Piraia. Skor 1 100 kr Scorett. 
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Det är alltid kul att hitta nya kläder, men det är aldrig så roligt 
att shoppa som när du står inför en riktigt härlig fest. Och 
sommaren är fylld av dem; från mors dag till skolavslutning, 
från nationaldag till midsommar, från bröllop till grillkvällar  
och sensommarens skivor. Nu släpper vi loss!   
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Isabella: Klänning 769 kr Saint Tropez. Skor 349 kr DinSko. Väska 450 kr Scorett. Örhänge 129 kr Glitter. Klocka 1 900 kr Rydbergs Ur.  
Glasögon 79:90 kr Glitter. Anders: Kavaj 3 500 kr, skjorta 1 200 kr, näsduk 300 kr SIR Skrädderi. Byxa 799 kr Camilla Malmströms.  

Skor 1 100 kr Scorett. Solglasögon 3 800 kr Optica. Hunden Glenn: Koppel 129 kr Arken Zoo.

1. Korg 80 kr Flying Tiger Copenhagen  
2. Cykel 3 999kr XXL Sport och vildmark 3. Blommor 79 kr/st 

Iems 4. Växt 250 kr Java Möbler  5. Kruka 395 kr Java Möbler  
6. Bommig kudde 199 kr Åhléns 7. Stol 299 kr/st Åhléns 
8. Matta röd 6 400 kr Java Möbler 9. Flaggstång 699 kr 

Cervera 10. Kakfat 550 kr Java Möbler 11. Kardemummabullar 
26 kr/st Café Schillers 12. Mugg 149 kr/st Kök & Form/Önska 

13. Bord 399 kr Åhléns 14. Snittblomma pioner 69kr/st,  
snittblomma tistel 49kr/st Hemtex 15. Glasflaskor i korg 
99:90 kr Clas Ohlson 16. Vimpel 79 kr/10 m Lagerhaus  

17. Filt 699 kr Hemtex 18. Randig kudde 199 kr  
Åhléns 19. Fåtölj 499 kr Åhléns 20. Matta rosa 6 900 kr  

Java Möbler 21. Matta turkos 8 100 kr Java Möbler  
22. Ljuslykta bambu stor 399 kr, ljuslykta  

bambu liten 249 kr Hemtex. 
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Jacob: Kavaj 2 699 kr, t-shirt 399 kr, 
jeans 799 kr, armband 299 kr Camilla 
Malmströms. Glasögon 2 240 kr Optica.
Klocka 4 790 kr Rydbergs Ur.
Josefine (frisör): Armband 299 kr,  
Design Only. Hårprodukter från Vacker.
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Tröja 1 999 kr, kjol 2 100 kr Design Only. Linne 249 kr Saint Tropez. Väska 249 kr KappAhl.  
Armband 79:90 kr/st, örhänge 129 kr Glitter. Klocka 2 195 kr Rydbergs Ur. Skor 199:95 kr Vera Moda. Hårprodukter från Vacker.
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Kavaj 4 500 kr, skjorta 1 200 kr, byxor 1 800 kr, fluga 400 kr, skor 2 800 kr SIR Skrädderi. Klocka 17 700 kr Rydbergs Ur. 
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Isabella: Klänning 3 299 kr, byxa 1 899 kr
 Design Only. Örhänge 149:95 kr Vero Moda.  
Väska 499 kr Scorett. Skor 399 kr DinSko.  
Agnes: Klänning 199:95 kr, leggings 129:95 kr  
Gosedjur 399:95 kr Piraia.  Diadem 69:90 kr 
Glitter Skor 499 kr Polarn O.  Pyret.  
Klädställning: Kavaj 3 700 kr, byxa 1 900 kr, 
skjorta 999 kr, slips 799 kr, näsduk 300 kr 
 SIR Skrädderi. 
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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.

Kavaj 799 kr Camilla Malmströms.  
Blus 999 kr, väska 1 999 kr Design Only. 
Byxa Saint Tropez 769 kr. Örhänge 99:90 kr 
Glitter. Solglasögon 3 050 kr Optica.  
Skor 599 kr Scorett.
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Jeansjacka 600 kr, shorts 499:95 kr Piraia. T-shirt 199 kr Polarn O.  Pyret. Skor 750 kr Scorett.
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Hollie: Tröja 500 kr, armband från 49:95 kr/st, byxa 259:95 kr Piraia. Skor 1 100 kr Scorett. Viggo: Kavaj 429:95 kr, T-shirt 179:95 kr  
Piraia. Shorts 299 kr Polarn O. Pyret. Skor 899 kr Scorett. Agnes: Onepiece 249 kr, skor 499 kr Polarn O. Pyret. Hårband 39:95 kr Piraia.  

Anders: Kavaj 3 500 kr, skjorta 1 200 kr, näsduk 300 kr SIR Skrädderi. Byxa 799 kr Camilla Malmströms. Skor 1 100 kr Scorett. Solglasögon 3 800 kr 
Optica. Lena: Kappa 699 kr, blus 299 kr KappAhl. Kimonokavaj 769 kr, kimonobyxa 769 kr Saint Tropez. Örhänge 99:90 kr, armband 120 kr Glitter.  

Skor 349 kr DinSko. Hunden Glenn: Koppel 129 kr Arken Zoo. Fåtölj 499 kr, blommig kudde 199 kr Åhléns.
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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.

Jacob: Kavaj 2 799 kr, byxa 1199 kr, skjorta 1 099 kr, 
slips 399 kr Camilla Malmströms. Skor 1 300 kr 
Scorett. Solglasögon 2 700 kr Optica. Isabella: 
Klänning 769 kr Saint Tropez. Skor 349 kr DinSko. 
Väska 450 kr Scorett. Örhänge 129 kr Glitter. Klocka 
19 000 kr Rydbergs Ur. Glasögon 79:90 kr Glitter.
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VÄLA

Väla shoppingcenter,  
Marknadsvägen, Ödåkra

TOR  S  24/5  
T .O .M  SÖ  N 2  7 /5

-25%
PÅ HELA  KÖPET  

V ID  KÖP  AV  
2 VA  ROR

S  E  E  YOU SOON

deichmann.com

SE_0031_Väla_Helsningborg_180x130_TSIY_stuts.indd   1 26.02.18   08:00

34995
Klänning

Marknadsvägen 9 | 260 36 Ödåkra-Väla| veromoda.com
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VI BYGGER OM TILL
EN NY FRÄSCH BUTIK 
PÅ VÄLA CENTRUM
Vi öppnar igen den 25 maj. Välkommen in 
så ser vi över dina möjligheter med Telia!
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Scorett Väla Centrum
Mån-Fre10-20
Lör-Sön10-18

K. Cobler 899:-Gäller ej extra kött, bacon, ost eller  
något annat tillbehör. Kan ej kombineras 

med andra erbjudanden Subway® is a 
Registered Trademark of Subway IP Inc. 

©2018 Subway IP Inc.
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1. Kaffe/teburk 31:80 kr/st Søstrene Grene 2. Klubbor 1 kr/st Søstrarna Grene 3. Muffinsformar 20:60 kr  Søstrene Grene  
4. Jordgubbar Willys 5. Skål 149 kr Cervera 6. Träbricka 143 kr Søstrene Grene 7. Kakor Coop  

8. Saftflaska 61 kr/st Bengtssons Ost 9. Kanna 329 kr Cervera 10. Assiett 259 kr/styck, tekopp 759 kr Kök & Form/Önska 

De stora givna sommarfesterna som studenten, bröllopen och midsommar 
kräver en massa kul planering. Grillkvällarna och utflykterna lämnar lite mer 
utrymme för spontanitet. Om du ska gå bort och vill ha med dig en present 
kommer här lite skön inspiration. 

Vi dukar för 
festsommar! 
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Vi dukar för 
festsommar! 17

18

19

20

11. Tablett 459 kr/4 pack Kök & Form/Önska 12. Pläd 349 kr Hemtex 13. Praliner 16 kr/st Bengtssons Ost 14. Kanelbullar Coop  
15. Kakfat 1 019 kr Kök & Form/Önska 16. Kakburk 46:40 kr Søstrene Grene 17. Snittblommor dagspris Blommor från oss  

18. Vas 699 kr Cervera 19. Termoskanna 1 939 kr Cervera 20. Glasvas 299 kr Åhléns
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Träffa rätt 
med gåvan
Det gör ju inget om presenten 
till den kära vännen lyckas med 
konststycket att vara både snygg 
och behövlig. Här hittar du gåvorna 
till bröllopsparet eller till studenten 
som kanske ska flytta hemifrån 
inom kort. 

Översta hyllan: Polaroidkamera 789 kr Media 
Markt. Magasin Pressbyrån. Mellersta hyllan: 
Blender 2 399 kr, skål 149 kr/st Cervera. Godis 
8:88 kr, champagneglas 35:90 kr/st Søstrene 
Grene. Marmorbricka 399 kr, termoskanna 
1 939 kr Cervera. Nedersta hyllan: Ljusstake 
399 kr/st, ljus 99 kr/12 st, skål 99 kr/st Cervera. 
Ribbings etikett 319 kr Akademibokhandeln. 
Vas 699 kr Cervera. Snittblommor dagspris 
blommor från oss.

Från vänster: Elvisp 499 kr Cervera. Vispskål 59 kr Lagerhaus. Handduk 49 kr Granit. Vattenkittel 879 kr Kök & Form/Önska. Trägaffel 59 kr, 
träpalett 49 kr, träslev 59 kr Kök & Form/Önska. Redskapskruka 279 kr Kök & Form/Önska. Marmorbricka 399 kr Cervera. Brödrost 1 699 kr 
Kök & Form/Önska. Kokböcker 129 kr/299 kr Akademibokhandeln. Olja 159 kr Bengtssons ost. Svartpepparskvarn 859 kr/2-pack Kök & Form/
Önska. Olja 199 kr Iems. Marmorfat 349 kr Åhléns. Basilika och rödlök Coop. Kaffebryggare 1 690 kr Media Markt. Gjutjärnsgryta 1 899 kr 
Cervera.
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Offshoulder-topp

249:-



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

Solskens-
erbjudanden 
från hjärtat.

Erbjudandet gäller 21/5–17/6 2018

 Apolosophy   Brun utan Sol   150 ml   89ª    
Vichy Idéal Soleil   Family Sollotion spf 30     300 ml   259:-   
ACO Sun   Kids Pump Spray spf 30     175 ml   159ª  

på  alla solprodukter. 
Den billigaste på köpet.

3 för 2

 Apolosophy   Brun utan Sol  150 ml  89ª 

Den billigaste på köpet.

Välkommen in till 3Butiken Väla 
eller tre.se

25
Sweet 

Potato Fries

Välkommen in till McDonald’s Väla.

SOMMARGÅVOR
Sommaren är full av fester, studentskivor och bröllop. Hemligheten bakom den perfekta gåvan 

är att anpassa den eft er mottagaren och att inte vara rädd för att visa personlig omtänksamhet 
med glimten i ögat. Alla uppskattar en gåva där givaren tänkt till!

TRADITIONELL RAKNING, 550 KR. 
Rakning med rakkniv och varma/kalla handdukar.

MÄSTERLIG RAKNING, 690 KR 
Rakning med rakkniv och varma/kalla handdukar, 
avslappnande skalp- och nackmassage, skön och 
 återfuktande ögon- och ansiktskräm.

KUNGLIG RAKNING, 850 KR 
Rakning med rakkniv och varma/kalla handdukar, 
avslappnande  skalp- och nackmassage, skön och åter-
fuktande ögon- och ansiktskräm,  trimning av ögonbryn 
och öronhår samt rogivande handmassage.

SKÄGG- OCH MUSTASCHTRIM 
Med rakkniv 550 kr, sax 320 kr, trimmer 200 kr

HERRKLIPPNING, 450 KR 
Pensionärer och studenter 350 kr

GENTS SEMESTERKIT 
Reserakhyvel Gillette Mach3 

med rakhyvelfodral, Proraso 

rakkräm och After Shave 

samt Benjamin Barbers 

alunstift. Flygvänliga 

storlekar. 439 kr.

STIMULERA HÅRVÄXTEN
Power Scalp Stimulating 

Electric Wet Brush

ökar blodflödet i 

hårcellerna och 

ökar tillväxten av 

nya hårstrån. 

Minskar stress 

och höjer humöret. 

Fungerar även bra 

i duschen. 395 kr.

SKUGGA PÅ BURK
Ab Definer förstärker 
 magrutorna eller, om 

du helt saknar mag-

muskler, ger  intrycket 

av en vältränad kropp. 

Sommarpris: 200 kr.

HYPNOTIST
Vitgörande tandkräm från Selahatin med 
en frisk smak av honung, anis och peppar-
mint. 150 kr.

ANNORLUNDA
PARFYMTREND 
Orto Parisi Viride kan 
bäst beskrivas som 
lukten i en fuktig  källare, 
full av  spindelnät och 
bortglömda saftflaskor. 
Efter några timmar 
övergår noterna i en 
örtig doft av tuggummi 
och godis från häl-
sokostbutiken. Sanslös i 
sin kreativitet lär denna 
skapelse inte tråka ut 

dig (eller omgivningen) 

i första taget. 

1.295 kr.

BLACK OAK BODY KIT 
Tvätta och återfukta huden 

med Benjamin Barbers maskulina 
doft Black Oak. 289 kr.

HÅLLBARA 
JEANS

Ta hand om dina 
jeans på bästa sätt.

Denim Wash

från amerikanska 
The Laundress 

bevarar färgen och 
håller jeansen rena 

och mjuka. 249 kr.

SAILOR’S SKÄGGOLJA   
Mjukgör skägget och skapar en 

hälsosam och fräsch lyster. 

Tre dofter. 139 kr/st. 

UPPGRADERA 
SKAFTET

Truefitt & Hill Wellington

Gillette – ger ett stilfullt

intryck  samtidigt som 
 tyngden vittnar om hög 

kvalitet. 999 kr.

PRESENTKORT

BARBER & PERFUME BAR,  VÄLA CENTRUM – 042-450 90 25   |   GENTS.SE   |   BARBER & SHOP,  LILLA TORGGATAN 3 – 042-12 40 50

Väla_nr3_Gents.indd   1 2018-04-26   15:57
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SOMMARGÅVOR
Sommaren är full av fester, studentskivor och bröllop. Hemligheten bakom den perfekta gåvan 

är att anpassa den eft er mottagaren och att inte vara rädd för att visa personlig omtänksamhet 
med glimten i ögat. Alla uppskattar en gåva där givaren tänkt till!

TRADITIONELL RAKNING, 550 KR. 
Rakning med rakkniv och varma/kalla handdukar.

MÄSTERLIG RAKNING, 690 KR 
Rakning med rakkniv och varma/kalla handdukar, 
avslappnande skalp- och nackmassage, skön och 
 återfuktande ögon- och ansiktskräm.

KUNGLIG RAKNING, 850 KR 
Rakning med rakkniv och varma/kalla handdukar, 
avslappnande  skalp- och nackmassage, skön och åter-
fuktande ögon- och ansiktskräm,  trimning av ögonbryn 
och öronhår samt rogivande handmassage.

SKÄGG- OCH MUSTASCHTRIM 
Med rakkniv 550 kr, sax 320 kr, trimmer 200 kr

HERRKLIPPNING, 450 KR 
Pensionärer och studenter 350 kr

GENTS SEMESTERKIT 
Reserakhyvel Gillette Mach3 

med rakhyvelfodral, Proraso 

rakkräm och After Shave 

samt Benjamin Barbers 

alunstift. Flygvänliga 

storlekar. 439 kr.

STIMULERA HÅRVÄXTEN
Power Scalp Stimulating 

Electric Wet Brush

ökar blodflödet i 

hårcellerna och 

ökar tillväxten av 

nya hårstrån. 

Minskar stress 

och höjer humöret. 

Fungerar även bra 

i duschen. 395 kr.

SKUGGA PÅ BURK
Ab Definer förstärker 
 magrutorna eller, om 

du helt saknar mag-

muskler, ger  intrycket 

av en vältränad kropp. 

Sommarpris: 200 kr.

HYPNOTIST
Vitgörande tandkräm från Selahatin med 
en frisk smak av honung, anis och peppar-
mint. 150 kr.

ANNORLUNDA
PARFYMTREND 
Orto Parisi Viride kan 
bäst beskrivas som 
lukten i en fuktig  källare, 
full av  spindelnät och 
bortglömda saftflaskor. 
Efter några timmar 
övergår noterna i en 
örtig doft av tuggummi 
och godis från häl-
sokostbutiken. Sanslös i 
sin kreativitet lär denna 
skapelse inte tråka ut 

dig (eller omgivningen) 

i första taget. 

1.295 kr.

BLACK OAK BODY KIT 
Tvätta och återfukta huden 

med Benjamin Barbers maskulina 
doft Black Oak. 289 kr.

HÅLLBARA 
JEANS

Ta hand om dina 
jeans på bästa sätt.

Denim Wash

från amerikanska 
The Laundress 

bevarar färgen och 
håller jeansen rena 

och mjuka. 249 kr.

SAILOR’S SKÄGGOLJA   
Mjukgör skägget och skapar en 

hälsosam och fräsch lyster. 

Tre dofter. 139 kr/st. 

UPPGRADERA 
SKAFTET

Truefitt & Hill Wellington

Gillette – ger ett stilfullt

intryck  samtidigt som 
 tyngden vittnar om hög 

kvalitet. 999 kr.

PRESENTKORT

BARBER & PERFUME BAR,  VÄLA CENTRUM – 042-450 90 25   |   GENTS.SE   |   BARBER & SHOP,  LILLA TORGGATAN 3 – 042-12 40 50

Väla_nr3_Gents.indd   1 2018-04-26   15:57



PÅ TRAFALGAR SQUARE OCH
SUGEN PÅ EN SÅN HÄR?

GLÖM INTE
DE HÄR

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

Välkommen till FOREX Bank  
Helsingborg Knutpunkten, Väla Centrum • Ängelholm Storgatan 24  www.forex.se

OFFICIELL PARTNER

ALLT DU BEHÖVER FÖR 90 MINUTER I TV-SOFFAN.
Få saker gör en så peppad för fotbollsfest som att gå loss i de blå-gula färgerna. 

Öva in hejaramsorna, värm upp målgesterna och gör er redo!

SHOP THE LOOK

INTERSPORT 
SWEDEN SR TEE

199:–
ADIDAS  
SVFF MATCHTRÖJA

INTERSPORT 
SWEDEN HALSDUK

149:–

INTERSPORT 
RUSSIA PRINT TEE

99:–

529:–
ORD.PRIS 799:-

SE HELA VÅRT SORTIMENT PÅ INTERSPORT.SE
Lokala avvikelser kan förekomma. Med reservation för slutförsäljning och eventuella tryckfel.

Väla centrum • 042- 27 08 06

med lust och fägring 
stor”

1.

3.

4.

5.

2.

1. Ring i 18K guld 998:- (1.398:-) 
2. Ring i 18K guld 898:- (1.149:-) 
3. Ring i 18K guld 798:- (998:-) 

4. Ring i 18K vitt guld med 21 diamanter 
0.05 ct 2.298:- (2.998:-)

5. Ring i 18K guld med 21 diamanter 
0.05 ct 1.998:- (2.598:-)

GUL
DFY

ND.
SE

Livet blir godare med den du älskar!

Den perfekta  

gå-bort-presenten för  

sommarens alla fester!

Väla Centrum, Gamla Torget
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OFFICIELL PARTNER

ALLT DU BEHÖVER FÖR 90 MINUTER I TV-SOFFAN.
Få saker gör en så peppad för fotbollsfest som att gå loss i de blå-gula färgerna. 

Öva in hejaramsorna, värm upp målgesterna och gör er redo!

SHOP THE LOOK

INTERSPORT 
SWEDEN SR TEE

199:–
ADIDAS  
SVFF MATCHTRÖJA

INTERSPORT 
SWEDEN HALSDUK

149:–

INTERSPORT 
RUSSIA PRINT TEE

99:–

529:–
ORD.PRIS 799:-

SE HELA VÅRT SORTIMENT PÅ INTERSPORT.SE
Lokala avvikelser kan förekomma. Med reservation för slutförsäljning och eventuella tryckfel.



Samsung S3 Gear Frontier (värde 3 490 kr), ingår vid köp av Samsung S9/S9+ med Frihet 20 GB-Obegränsat, 24 mån bindningstid. Både nyteckning och förlängning. Prisexempel: S9, 20 GB, 659 kr/mån eller S9+, 20 GB,  
689 kr/mån, varav 350 kr/mån avser telefonen, minsta totalkostnad 16 066 kr resp. 16 786 kr, inkl. 250 kr anslutningsavgift. Erbjudandet gäller privatpersoner och så långt lagret räcker, dock längst t o m 15 juni. Med 
reservation för tryckfel och prisförändringar. För fullständiga priser se telenor.se.

Samsung smartwatch 
på köpet
Vid köp av Galaxy S9/S9+ med Telenor Frihet 20 GB 
och uppåt, från 659 kr/mån.

Samsung S3 Gear Frontier

Värde

3 490 kr



VÄNPRISER FÖR DIG 
SOM ÄR MEDLEM

Som medlem i Akademibokhandelns Vänner har du alltid de bästa priserna. Ninni Schulman 
är tillbaka med den spännande relationsrysaren Bara du och matlagningsbibeln Vår gröna 
kokbok lär dig laga god mat som både du och planeten mår bra av. Älskade serien Handbok 
för superhjältar har med spänning och fantastiska illustrationer lockat även den mest motvillige 
nybörjarläsaren. Bezzerwizzer är Sveriges stora frågespel där både allmänbildning och taktik 
avgör vem som vinner.  Välkommen till Akademibokhandeln!

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

499:-
Ord. pris 599:-

199:-
Ord. pris 249:-

129:- 
Ord. pris 159:-

249:-
Ord. pris 299:-
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Drop in-vigsel  
hela dagen!

16 juni

Den 16 juni är det mer kärleksfullt än vanligt på Väla. 
Då sker det maffiga giftermålet för vinnarna i vår 

bröllopstävling – och då kan också ni som går i giftastankar 
viga er på vår bröllops-dropin!

32 VÄLA M AGASIN



   

Drop in-vigsel blir det hela dagen. Det är förstås lika mycket på 
riktigt som ett vanligt bröllop. Det är för dig som inte kommit till 
skott, som inte känner att ett traditionellt bröllop är för dig eller för 
dig som vill göra något helt udda. Vigselförrättare finns på plats, 
det byggs upp en mysig bröllopsdel på Gamla torget. Det kommer 
att finnas många olika brudbuketter, där ni får låna en valfri 
bukett. Vi har också omsorgsfullt skapat en vigselplats där vackra 
bröllopsfoton kan tas efteråt. Naturligtvis följer ett drop in-vigsel 
samma procedurer som en vanlig borgerlig vigsel när  det gäller de 
officiella och lagstadgade delarna.

Är du giftassugen så gå in på vala.se och gör en intresse- 

anmälan. Där meddelar du också vilken tid du önskar komma.  

På det här viset undviker vi köbildning. Tänk på att ni måste  

ha ansökt om hindersprövning innan, vilket kan ta upp  

till tre veckor. Blanketter finns i Väla  

Infocenter eller på skatteverkets  hemsida.

Väla  vigsel

Det kommer att bli en udda och härlig bröllopsdag den 16 juni!   
För oss är det premiär med vigslar på Väla och vi vågar utlova att  
er dag kommer bli lite extra speciell. 

Varmt välkommen  
med din käresta till Väla
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Ginger viger det  
vinnande paret

Den 16 juni är det stor bröllopsdag på Väla. 
Givetvis kommer vinnarna i bröllopstävling-
en att får sitt storslagna bröllop med extra allt. 
Det är Ginger Tydén som förrättar vigseln för 
det vinnande kärleksparet. 

Varför blir man vigselförättare? 
– Det var mitt parti som frågade mig, det 
var någon som tyckte att jag skulle passa för 
det. Jag började sätta mig in i vad det skulle 
inne bära. Jag gör det för att jag tycker om 
människor, och en vigsel innebär en väldigt 
speciell dag i en människas liv, att säga ja till 
den man älskar. Jag har träffat många fantas-
tiska människor genom åren. 

– Och säg den plats jag inte varit på! Det 
vanligaste är förstås fortfarande att folk 
kommer till Rådhuset och gifter sig, men jag 
har varit på Sofiero slott, Vikingsbergsparken, 

Kullaberg, Örenäs slott, Ramlösa Brunns-
park, Linneaträdgården, på stranden, i 
trädgårdar – till och med i en snödriva 
utanför Dunkers! 

Men det blir första gången på Väla? 
– Ja, men det ska bli högtidligt och värdigt 
även i ett köpcentrum. Blommor och ljus, 
inget får passera. Det är inte så ovanligt med 
vigslar på allmänna platser. Människor har 
en väldig respekt för en vigsel och det är 
aldrig någon som stör. På Sofiero kan man 
ibland se en kamera sticka upp bakom en 
häck, men det är okej. 

Med 50–70 vigslar om året har du  
varit med om alla varianter? 
– Ja, verkligen. En gång ute på Kullen blev det 
lite otäckt. När jag var på väg till Grand Hotel 
i Mölle bröt de radiosändningarna och varna-

de  för kraftig åska och regn. Brudparet ville 
absolut ut på Kullaberg ändå så vi satte oss i 
två bussar. Så fort den officiella delen av vig-
seln var klar brakade det loss. Blixten slog ned 
i havet nedanför oss och det kom ett väldigt 
skyfall. Alla såg ut som dränkta katter när 
vi kom tillbaka till bussarna. Festdeltagarna 
kom i t-shirts och shorts till bröllopsfesten för 
kläderna hade ju blivit förstörda. 

Har vigslarna ändrats på de här  
knappa 20 åren? 
– Egentligen inte. Men det har blivit vanligare 
med utebröllop. Det viktiga är att man har en 
reträttplats dit man kan ta vägen om vädret 
inte skulle vilja. Det är verkligen ett tips. 

Ginger Tydén har sett mer kärlek än de flesta. 
Sedan år 2000 har hon förrättat runt tusen 
borgerliga vigslar. Och hon har gjort det på alla 
möjliga och omöjliga platser. Men det här blir 
första gången någon gifter sig på Väla. 

Ginger Tydén, vigselförättare
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SWEDEN

-20% 
PÅ E T T  KÖ P *

E R B J U DA N D E G Ä L L E R  2 1  M A J  -  1 2  J U N I

* G Ä L L E R  E N DA S T  B U T I K E N  PÅ  VÄ L A  C E N T R U M 

V I D  U P P V I S N I N G AV  D E T TA M AG A S I N

K A N I N T E  KO M B I N E R A S  M E D  A N D R A  E R B J U DA N D E N

EXPLORE MORE

pandora.net
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PANDORA Concept Store
Väla Centrum | Helsingborg

Tory Burch
Caroline Svedbom

Marc Jacobs
Michael - Michael Kors

Kenzo
Juicy Couture

Med flera! Med flera! 
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Ny ägare - nytt koncept!

Mors dag, söndag 27/5 
Fira mor med en härlig bukett!

Du väljer fritt från våra bukettbuntar för 49:90 kr/st  
eller 3 för 129 kr och våra duktiga florister binder 

underbara buketter med blommor från vår fina snittkyl.  
Vi har också färdiga arrangemang och gebortbuketter. 

Kvalitetsblommor för alla tillfällen!

original.indd   1 2018-04-27   17:59:20

NEW SHOES
THE BEST OF SHOE BRANDS

TAMARIS 599:-

MAN: VAGABOND 1299:-

IN STORE AND ONLINE    
PART OF FEETFIRST
NILSONSHOES.COM
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Art. 97080

Roxcore Halo
Bärbar högtalare

29990

499:90

Art. 23548

Roxcore Flow U 
Trådlöst headset

29990

399:90

Powerbank  
7800 mAh 

19990

249:90
Art. 96870

Art. 48441

Hamburgergrill

9990

199:90

D-link Covr 
Mesh-system  
3-pack

2499:-
Art. 97722

NY!

Som-
mar-
tider

180521_KjelloCo_Vala_180x267.indd   1 2018-04-25   09:04:1438 VÄLA M AGASIN



Väla Centrum / 42203910

VÄLKOMMEN TILL 
GLITTER VÄLA! 

LIVE, LAUGH,
EARRINGS 

Välkomna till  
Pölsemannen  

på Väla Centrum!

 

Vid köp för 49 kr eller mer bjuder 
vi på en liten mjukglass!

49kr
Pusta i chicagobröd
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Puckad historia
Glassar kunde kallas för puckar redan 
från begynnelsen. Faktum är att när 
Mjölkcentralen startade glasstillverk-
ningen 1935 så fick bolaget namnet Puck. 
I sortimentet fanns glassar som Puckstång 
och Chokladpuck. Det här var den första 
förlagan till det som skulle bli Glace-
bolaget och sedan GB Glace. Men det var 
först 1982 som en puck faktiskt såg ut som 
en puck. Lakritspucken – en vaniljglass 
med lakritssås och lakritsöverdrag – var 
något av en chansning. Testpanelerna hade 
inte direkt gjort vågen. GB lanserade ändå 
och planerade för en tillverkning av sex 
miljoner glassar första säsongen. Företaget 
sålde hisnande 26 miljoner Lakritspuckar. 
Lakritspucken har kommit och gått, men 
försvann ur sortimentet senast 2011. Då 
kunde man istället köpa den som grädd-
glass i halvlitersförpackning. När den 
lanserades 1982 kostade den 2,75 kronor. 

Glassarna du inte trodde fanns
Du tycker att glass och rosépeppar låter 
som en udda kombo? Då har du inte varit 
i Filippinerna där man har svart bälte när 
det kommer till vågade glassar. Glassen 
som görs på krokodilägg hör till den mer 
sansade. Hur låter det med spädgrisglass? 
Vi är inte så långt från Salted Caramel som 
du tror. Spädgrisglassen är också söt och 
salt på samma gång – men den har krispig 
grissvål på toppen. Om du ändå besöker 

Filippinerna kan du passa på att testa den 
syrliga mangoglassen med jäst fiskröra på 
toppen. Du lär inte hitta den på Väla. Men 
det finns allt fler som experimenterar med 
udda glassmaker även i Sverige, så vem vet? 

Glassmaskin 649 kr  
Media Markt

Det är tid för glass igen. Vi tar dig tillbaka till barndomens glassar, 
tipsar om gin & tonic-sorbet och gör dig riktigt sugen på glass.

En maskin som kyler med egen kompres-
sor gör bättre glass. Principen är enkel. 
Kyla och rörelse är vad som krävs för att 
göra glass av din smet. Kvalitetsmaskiner 
har bättre roterande blad. Glassmaskiner 
hittar du på bland annat Media Markt, 
Elgiganten, Teknikmagasinet, Clas Ohlson, 
och Cervera. 

Hälsovådlig melodi
2002 anmälde en man i Göteborg Hemglass 
för att han ansåg att den välkända 
melodin från glassbilen var hälsovådlig. 
Länsstyrelsen slog dock fast att den inte var 
det. Melodin skrevs av Robert Sund från 
Orphei Drängar och har använts sedan 
1980. Den första Hemglass-bilen rullade i 
Täby hösten 1968. Vi känner för övrigt till 
en pappa som lurat i sin 3-årige son att när 
signaturen ljuder så betyder det att glassen 
tagit slut… 

Glassdrinkar för de inbitna
Vi döper våra surdegar och ägnar oss åt 
indirekt grillning med rubs som har egna 
kollektivavtal. Detta engagemang har själv-
klart också hittat till glassens värld. Boken 
Glass för kemister och andra livsnjutare 
av Ulf Ellervik kom förra året och lär dig 
bland annat hur du gör de bästa drinkarna 
i glassversion. Bokens Tequila Sunrise 
innehåller apelsinglass, grenadin och 
tequila. Du får också lära dig hur du gör en 
gin & tonic-sorbet. 

Glassigt  
värre! 

Ovan till höger: skapa din egen 
glassdröm med olika smaker av 
frozen yoghurt och tillbehör på 
Yogiboost. Varför inte kopiera 

Emmeli Wiborns somriga skapelse 
med mycket frukt och bär? 

Så väljer du glassmaskin 
Det finns en uppsjö av glassmaskiner att 
välja på, allt ifrån budgetlösningar för ett 
par hundralappar till värstingmaskiner för 
flera tusen. Det är värt att investera lite mer 
pengar. De billigaste kan inte kyla glassen 
själv, utan du måste själv kyla ned skålen 
ett dygn i förväg. Inget för den spontane. 
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Smarrigt  
på Väla! 

Du hittar glassmagi i alla former på  
Väla. Vi bad några av special isterna  

att servera oss läckerheter.  
Vilken är din favorit?

Kulglass och mjukglass från Triumfglass hittar du hos Coffehouse 
by George. Och så dessa läckra glassdesserter – Glassbomber. 

Hos Café Schiller är det kulglass från Carte d'Or som gäller. 
Den påhittige lägger till en chokladboll. 
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Gör din  
egen glass!

2013 öppnade den första American Spin 
Cream-butiken i Sverige på Väla. Glassarna 

är gjorda på mjölk vilket gör dem fastare 
och hårdare i konsistensen än traditionell 

mjukglass. Snurra till det med något unikt! 

4  äggulor
1 dl  socker 
2 dl  mjölk
1,5 dl vispgrädde
(Ev. smaksättning:  
choklad, likör eller sylt)

Vispa samman äggulor med socker.  
Koka upp mjölk, vispgrädde. Vispa ner 
äggsmeten i den varma mjölkbland-
ningen och sila genom en finmaskig sil. 
Smaksätt med vad du vill (2 dl finhack-
ad choklad, ett par matskedar likör eller 
ett par matskedar sylt t.ex.). Låt stå i 
frysen i minst fem timmar (rör om då 
och då) eller kör i glassmaskin. 
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kronansapotek.se
Väla Centrum. Mån-fre 10-20, Lör-sön 10-18

Välkomna solen!Välkomna solen!
3 FÖR 2
BILLIGASTE PÅ KÖPET

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

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

Radiostyrt
Bil, båt eller drönare

199:-

Lite roligare. Lite smartare.

Gäller t o m  7 juni.

teknikmagasinet.se
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042–20 40 33
vala@iems.se
www.iems.se

FENDI nytt märke i butiken i vår.  
Välkommen in och prova sommarens  
hetaste solglasögon.  

Tel 042-20 26 30 | optikernpavala.se
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KOSTYM
2295KR

Väla | 042-202642 | brothers.se

44 VÄLA M AGASIN



Gäller 2018-05-21 – 2018-07-01. Priser inkl. moms. Med reservation för slutförsäljning och eventuella tryckfel. 

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

Sommaren är här!

Fönstertvätt

280 mm

001-584

Golvplatta 
 374-038

Solstol 
 000-804

Gräsklippare 

1,5 kW • 45 cm

 721-264

Trädgårdsslang 

1/2” • 15 m

 752-286

715-064

Kruksats 4 delar

249,- 

199,-
 Spara 50,-

  

–

29 90

4990
179,-

599,- 

499,-
 Spara 100,-

–

Gasolgrill 
004-488

137,-/mån i 12 mån.*  
Total kreditkostnad 145,-

 

1 499,-

137,-/mån i 12 mån.*  
Total kreditkostnad 145,-

 2299,-

1 499,-
 Spara 800,-

–

137,-/mån i 12 mån.*  
Total kreditkostnad 145,-

 1799,-

1 499,-
 Spara 300,-

–

Damcykel 
28”  

000-491



 24 maj - 3 juni är butiken fylld 

med kampanjerbjudanden!

 * Erbjudandena gäller 24/5 – 3/6.  
Vi reserverar oss för slutförsäljning och tryckfel.

Compact Care kattsand 10 kg
Premium Lavender & Elder. Ord. pris 209:-/st. 

Purenatural torrfoder till hund 12 kg
Gäller ej Grain Free. Ord. pris 579–649:-/st. 

499:-

Spara upp 
till 150 kr

249:-
 2 för

Spara 
169 kr
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FÖR ALLA MÄN

PIKÉ
Se vårt stora urval från 

159ST

Inför 
sommarens 
alla fester

Osthuset för Gourmete
r

w
ww.bengtsonsost.s

e

Hjärtligt välkomna önskar 
Livia med personal
Ost med kvalitet och tradition sedan 1951
Väla Centrum • 042-20 35 20
 www.bengtsonsost.se 

Delikata ost- och tapasfat för 149 kr/pers.
Ring eller besök butiken för att boka. 
Minimum beställning 6 pers

Annons Magasinet 2018 nr 3.indd   1 2018-04-26   14:54

VÄLA
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Richard Andersson är doktorand i stra-
tegisk kommunikation och undervisar i 
retorik vid Campus Helsingborg. Han ligger 
bakom flera av de enkla men viktiga råden 
som följer här. Men först ett litet tips: En 
kurs i retorik är ingen dum idé om du vill 
bli en bättre talare. En sådan har du dess-
utom nytta av i snart sagt alla situationer i 
livet. Vill du bli bättre på att få barnen till 
middagsbordet i tid? Bättre på att löneför-
handla? Bättre på att vinna diskussioner? 
Well, du hörde.  

Ett krångligt ord 
Lite fjärilar i magen kan alla ha men om du 
blir rent rädd när du ska tala inför en grupp 
människor så lider du av glossofobi. Det är 

en utbredd åkomma, och redan den insik-
ten kanske kan hjälpa lite? Glosso kommer 
från grekiskans tunga och fobi betyder 
rädsla eller skräck. 

Treminutersregeln 
Less is more! Var kortfattad och koncis när 
du ska hålla tal. Blir det för långrandigt är 
det lätt att du tappar publikens öron. Välj 
ut sådant som är roligt och speciellt, undvik 
långa tal som innehåller för många moment 
ur bruden eller brudgummens liv. 

Alla räknas
Du håller inte bara ett tal till den adres-
serade personen. Det är inte er två det 
handlar om. Du håller ett tal inför alla när-

Du har hört rent briljanta tal. Och säkert 
också lyssnat till en del som inte varit så 
intressanta. Här får du hjälp på traven om
du vill bli en bättre talare själv inför nästa
bröllop, pensionering eller annan högtidlig  
privat tillställning.

Vältalat
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varande. Vill du bli uppskattad som talare 
så tänk på hela publiken. Är det ett bröllop 
så prata till båda personerna, även om du 
bara har en relation till en av dem. 

Bejaka glädjen, undvik pinsamheter
Ett festtal mår bäst av att vara positivt, 
glädjespridande och hålla sig till nuet. 
Undvik att berätta pinsamheter som 
kanske är roliga för dig och din nära vän, 
men som får resten av publiken att skruva 
på sig. Fyllehistorier och att nämna gamla 
ex är inte så kul på ett bröllop. Och undvik 
att ta upp hela livsberättelsen. Tänk så här 
istället: Vid vilka tre tillfällen har den här 
personen gjort något som gör att jag verkli-
gen gillar hen? Där kan du ha hela ditt tal. 

5 kul ord som
hjälper dig

Inventio
Hitta stoffet för ditt tal. Fundera, 
gör research, leta och undersök. 

Disposito 
Bestäm hur du ska lägga upp 
ditt tal. 

Elocutio 
Klä ditt tal i ord, hitta fyndig-
heter och sådant som känns. 

Retoriken startade med de gamla grekerna och har 
funkat i mer än två tusen år. Genom att fundera över 
de här klassiska stegen blir du snabbt en bättre talare:

Memoria
Öva och lär dig ditt tal utan att 
behöva ett manus. 

Actio 
Gå igenom framförandet. Hur 
ser det ut i rummet, vilka  
gester och röstlägen ska du 
använda dig av? När ska du  
ha ögonkontakt med publiken?
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Den klassiska 
retoriken

Ethos 
Här etablerar du förtroende, vi-känsla, 
entusiasm. Om du ska hålla ett tal på ett 
bröllop kan det vara bra att presentera dig 
på ett sätt som gör att alla känner: ok, den 
här hen vill jag lyssna på för hen verkar ju 
verkligen ha en anledning att hålla det här 
talet. Är du läkare och tar emot en patient 
har du ethos (eller trovärdigheten) gratis i 
kraft av din vita rock och din utbildning. 
Är du en okänd för de flesta så behöver 
du säga något som får dem att bry sig och 
tro på dig. 

Logos
Mest för argumenterande tal. Det är här 
du framför förnuftiga argument. Du kan-
ske hänvisar till statistik eller vittnesmål. 
Men går att använda även i ett festtal. 
Tänk så här: Den här personen är min 
bästa vän och det har hen visat tre gånger 
genom att… 

Pathos
I argumenterande tal är känslor super-
viktigt. De får människor att reagera mer 
än logik. Man börjar därför med logiska 
argument (för att bygga upp) och avslutar 
med känsloargument (för att slå ned spi-
ken). Men glöm inte pathoset när du håller 
ett festtal. Det är känslorna folk minns. 
Var absolut inte rädd för att börja gråta. 
Din publik känner med dig som talare. 
Det finns tillfällen när folk inte fått sagt ett 
enda ord som talare, utan bara gråtit eller 
skrattat. De flesta minns de här ”talen” som 
väldigt fina. 

 

Retorik betyder helt enkelt  
konsten att övertyga. Även 
om du inte ska hålla ett argumen-
terande tal kan det vara bra att 
känna till de här tre grundpelarna: 

Snacka snyggt 89 kr, Vi måste prata 249 kr 
Akademibokhandeln

Ännu mer intresserad av retorik och 
konsten att tala? Du hittar böcker om 
ämnet på Akademibokhandeln.

Om du inte vill hålla tal kan du visa 
din uppskattning med en personlig 
present eller kort.

Presentask 29 kr Lagerhaus

Var kortfattad och 
koncis när du ska hålla 
tal. Max tre minuter!

Timglas 79 kr Hemtex

Förbered dig
Det finns visst naturbegåvningar som 
kan skjuta från höften och komma 
undan med ett treminuterstal. De 
allra flesta behöver förbereda sig väl. 
Du behöver utstråla att du vet vad du 
ska göra. Öva, öva, öva. Träna på att 
komma ihåg de viktiga hållpunkterna. 
Start, huvudstolparna, mål. 

Ursäkta dig inte
Alla har oerhört stort medlidande 
med en nervös talare. Det är ingen 
fara, du klarar dig, det låter inte så 
nervöst som du tycker att det känns. 
Men det är ingen bra idé att börja 
med att tala om att du hatar att hålla 
tal, eller att du är så nervös att du ser 
stjärnor.  Du riskerar att göra publi-
ken obekväm. De är med dig ändå. 

Var fysisk
Klinga i glaset, ställa dig upp resolut, 
kör igång! Ta ett djupt andetag och 
tryck fram bröstet, var reslig. Äg, helt 
enkelt. Ett bra kroppsspråk gör att du 
fångar publikens intresse. Har du inte 
naturlig pondus så kan du faktiskt 
skaffa dig en genom att träna lite 
på det här. 

Ta ner förväntningarna
Ett tal måste inte få alla att applådera 
eller skratta högt. Det kan vara bra 
och värdigt ändå. 

Läs inte innantill
Om du har ett manus så blir det lätt 
stolpigt. Och har du repeterat in varje 
ord minutiöst är det lätt att det låser sig 
när du plötsligt glömmer bort var du 
är. Försök att göra upp en karta inne 
i huvudet med några enkla stolpar. 
Jag startar här, sen ska jag hit, sen ska 
jag hit, sen avslutar jag. När du övar 

 kommer talet att låta lite olika varje 
gång, men grunderna är desamma och 
det blir mer levande, personligt och 
roligt att lyssna till. 

Disponera
Det här är fin matte att förhålla sig 
till: 10 procent inledning, 10 procent 
avslutning. Resten är själva talet. Du 
väcker intresse (kanske tar du hjälp av 
ett citat?), du får sagt några fina saker, 
du avslutar. För lång inledning eller 
för lång avslutning gör att du tappar 
publikens öron. 

Alla måste inte hålla tal
Du kan hitta många andra sätt att visa 
din uppskattning inför den person 
du vill hylla. Och alla som håller tal 
måste inte vara hysteriskt roliga. 
Alla behärskar inte humor inför en 
stor publik. Det som känns roligt på 
papperet i hemmet kanske inte är 
roligt för alla i publiken som du inte 
ens känner? Har du läst av situationen 
och publiken? Du kanske ska sjunga 
istället, eller visa ett kort bildspel? 
Eller bara säga några väl valda ord 
i enskildhet när du överlämnar 
en present?

Våga tala från hjärtat
Lär av den gamle cyklisten Glenn 
Magnusson, som blev den förste 
svensken på många år att vinna en 
etapp på Giro D’Italia på 90-talet. 
Han fick frågan: hur känns det? Han 
svarade inte: fantastiskt, det här har 
varit en pojkdröm. Istället berät-
tade han hur han kände sig som en 
bonnläpp från Västergötland, hur han 
hade flyttat från fru och barn ner till 
Italien för att satsa på att lyckas som 
proffscyklist, hur han hade gått upp 
på prispallen i sina tofflor och blickat 
ner på den tidens store stjärna, Mario 
Cippolini, som blivit tvåa och stod där 
i moderiktiga accosearer och Rolex-
klocka på armen. Glenn: ”Allt jag 
kunde tänka var; där fick jag dig, ditt 
jävla as!” Du hör själv? Alltså: våga 
tala från hjärtat. Det blir roligare då. 
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www.lyxxa.se 
Alltid fri frakt och fria returer.
Ett av Sveriges största smyckessortiment.

Sandberg 
örhängen Rio Rosenkvarts, 5 900:-

Mockberg 
klocka Elise Mesh, 1 149:-

Efva Attling 
halsband Little Miss Butterfly, 800:-

Skultuna 
manschettknappar Crown, 
598:-

Caroline Svedbom 
örhängen Dione, 1 550:-

Thomas Sabo 
charm Studentmössa, 
599:-

För sommarens 
alla tillfällen!

10%*
  

på hela 
Rio-kollektionen
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Ta med denna kupongen till butiken
för att få 100kr rabatt

Gäller på samtliga produkter från iDeal Of  Sweden

Vi finns vid entré 5

JUST NU
400 KR RABATT
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Café Schiller, Väla Centrum 042-20 26 45

Grattis på studenten 
alla föräldrar!

Hos oss hittar ni fantastiska  
student tårtor och smörgåstårtor  

till lika fantastiska priser.
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Erbjudandet gäller i Frisyrmakarna Väla ingång 5, 042-20 21 61
samt Frisyrmakarna Höganäs, Storgatan 7, 042-34 03 01
Boka gärna din tid hos oss online, www.frisyrmakarna.se

10% 
på bal, brud  
och festupp
sättningar

rabatt

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 

Erbjudandet gäller endast för medlemmar  
i Club CHANGE och kan ej kombineras  

med andra erbjudanden.

40%

När du köper  
minst 4 varor
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M O R E  O F  Y O U R

sun

Gäller mellan 25/4-15/5.

25%
på SPF, Self Tan  

& After Sun
Ej Dior och Sensai
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För två år sedan lyfte en helikopter upp 
232 pallar med solcellsutrustning på Välas 
tak. Det var ett skådespel som krävde att 
takkonstruktionen förstärktes på sina håll 
– solcellerna väger över 100 ton och täcker 
11 000 kvadratmeter av fastighetens tak. 

Redan 2012 inleddes ett arbete som skulle 
göra Väla till en förebild när det kommer 
till energieffektivisering. Solcellerna på 
taket var en naturlig frukt av det arbetet. 

– Vi är en väldigt stor arbetsgivare med 
närmare 3 000 anställda. Vi är regionens 
största mötesplats med över elva miljoner 
besökare per år. När man är stor och stark 
är det extra viktigt att ta ansvar. De senaste 
åren har vi sänkt vår energiförbrukning 
med 25 procent, bland annat genom finjus-
tering av tekniken. Solcellerna ger den 
energi som behövs för att kyla ned våra 200 
butiker, och utsläppen har minskat med 
450 ton per år sedan de kom på plats, säger 
centrumchefen Niklas Blonér. 

Det finns många sätt att arbeta med miljö-   
frågor. Solcellerna – kyleffekten de åstad-

kommer är jämförbar med om du placerade 
ut 20 000 kylskåp i korridorerna – är en 
del i ett stort och komplext maskineri. 
All el som används på Väla kommer från 
antingen solcellsanläggningen eller från 
vind- eller vattenkraft. Fjärrvärmen som 
köps in är miljömärkt och produceras av 
restvärme från andra företag, avfall och 
träpellets. 

– Nu har vi vunnit utmärkelsen 
"Svenskarnas favoritcentrum" två år på 
raken och det är för att vi ständigt utveck-
lar och förbättrar precis alla områden. Att 
arbeta med miljö- och energieffektivise-
ringsfrågor är lika naturligt som att hela 
tiden söka upp möjligheter som förbättrar 
servicen för besökarna.  

Energiska fakta 
Miljöarbetet handlar också om det som du 
som besökare känner av och möts av när 
du besöker Väla. Varje sekund passerar 250 
kubikmeter luft genom våra aggregat och 
all luft i den stora huvudfastigheten byts 
och filtreras två gånger i timmen. 

Den enorma solcellsanläggningen på taket 
till Väla bidrar med en hel del energi. Den 
årliga produktionen motsvarar hushålls-
elen för 200 villor (exklusive uppvärmning) 
eller elanvändningen för 100 villor med 
värmepump.

Om vi istället pratar kaffe eller rostade 
mackor så skulle du kunna ha 115 kaffe-
bryggare eller brödrostar igång dygnet runt 
i ett år och sedan sörpla i dig drygt 8 kubik-
meter kaffe eller mumsa på 50 miljoner 
rostade mackor. Du kan också ha 75 ugnar 
igång dygnet runt i ett år och sedan bjuda 
dina gäster på närmare 700 000 kavringar.

SÅ GÖR SOLEN NYTTA PÅ VÄLA
Det är solen som kyler Väla. På taket till svenskarnas favorit centrum 
finns en av landets största solcellsanläggningar. Tekniken gör ditt 
besök behagligt samtidigt som den bidrar till att sänka energi-
förbrukningen rejält. 

Visste du att Väla har sänkt  
sin energiförbrukning med  
25 % de senaste åren.
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Priserna gäller med 
reservation för 
slutförsäljning

www.kokoform.nu   Ingång 4 & 5

Nu 399 kr

Global knivset 
Kockkniv, grönsakskniv och skalkniv 
ord pris 3099 kr

Sommarens måste!
Öllåda Holm                    
ord pris 649 kr Plats för 6 öl med öppnare 
på sidan! 

fa
un

tle
ro

y.
se

Nu 2299 kr

87x130VM_18.indd   1 2018-04-28   08:57

Hbg City
Tel. 042 - 12 44 00 

Väla Centrum
Tel. 042 - 20 26 68

20% RABATT
På Microblading/ 3D bryn 

(Ord. pris 3900kr) Gäller t.o.m den 30:e juni

www.kellysnails.se
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Gäller barn mellan 0-11 år.
Ordinarie pris 329:- 
Välkommen till Nikita Hair Väla Centrum! 
Boka tid på nikitahair.se

199:-
Barnklippningar varje tisdag

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

GÖR VARDAGEN 
TILL ETT ÄVENTYR
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Glömde hämta på 
dagis. Men håret är 
i alla fall perfekt.

Maria Nila Heal Duo
Schampo och balsam
499:-

LYKO,  VÄL A CENTRUM, TELEFON : 042-202255,  ÖPPET TI DER: MÅN DAG - FREDAG: 1 0 -20, LÖRDAG -SÖN DAG: 1 0 -1 8. 

 GÄLLER T.O. M . 31/12 -1 8, EJ I KOM BI NATION M ED AN DR A ERBJUDAN DEN .

VI HAR ALLT  
SOM BEHÖVS  
FÖR ETT LYCKAT 
STUDENTFIRANDE!

KOM IN OCH BESTÄLL  
ERA STUDENTBALLONGERUpp Till

500 kr

rabatt
*

Samsonite_BagoramaSummer_SoundBox_170_240 - ver2.indd   1 2018-04-12   13:37:28

LUNDBERGS
HANDSKAR & VÄSKOR

Tel: 042-20 23 23     E-post: vala@lundbergs-vaskor.se www.lundbergsvaskor.se

55cm 4-Hjul 1399:- 999:-
67cm 4-Hjul 1699:- 1199:-
77cm 4-Hjul 1899:- 1399:-
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NYTT PÅ VÄLA

CARPLUS FÖRENKLAR 
DITT BILKÖP

Att skaffa ny bil är för många ett stort beslut med 
många komplexa val. Men nu blir det lite lättare, i och 
med etableringen av Carplus Store på Väla.

Här blir bilsnacket vardagligt anpassat efter besökaren. 
Carplus Store stöttar spekulanten med stöd och råd 
och svarar på alla frågor när det gäller en mängd olika 
bilmodeller.

FLYING TIGER COPENHAGEN 
I NYA LOKALER

Flying Tiger Copenhagen har 
flugit vidare till nya lokaler och 
öppnat mittemot Dressmann 
vid entré 4. Nyöppningen blev 
extra rolig för en lycklig vinnare 
i deras Instagram-tävling om 
ett Store Run där vinnaren fick en minut på sig att plocka 
 med sig så många varor hen kunde bära från butiken.

SÅ RESER SKÅNINGARNA  
I SOMMAR

Ticket på Väla sitter på rykande färsk information om 
vart skåningarna ska semestra i sommar. Mallorca är 
etta precis som förra året men faktum är att Spanien 
– med Mallorca och Malaga – tappar när det gäller 
bokningar. 

– Spanien har varit otroligt populärt länge och det har 
drivit upp priserna. Det sker också ett litet tapp helt 
naturligt. När man varit i Spanien vill man kanske prova 
nåt nytt, säger Helena Ståhl på Ticket. 

Här är de tio mest populära resmålen bland skåningar-
na sommaren 2018, i tur och ordning: Mallorca, Kreta, 
Split, Rhodos, Malaga, Alanya, Cypern, Bangkok, Lissa-
bon, Beirut. Alanya, Bangkok och Beirut är nya på listan 
jämfört med förra året. 

HÅKANSSON BLIR 
GRANNE MED SCORETT

Den exklusiva skobutiken Håkansson har många kända 
varumärken och hög service. Nu har den flyttat och 
blir granne med Scorett mellan entré 5 och 6. Anneth 
Lindström är butikschef för båda butikerna:

– Båda butikerna lever kvar som tidigare men det 
kommer att vara öppet emellan dem så att kunderna i 
princip uppfattar det som en butik. Det blir ett större 
utbud på en mindre yta än tidigare. 
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GIFT ER PÅ VÄLA  
LÖRDAG 16 JUNI!

Den 16 juni har du och din partner chansen att viga er 
hos oss på vår drop in-vigsel. Varmt välkomna med din 
käresta till Väla.

DEN STORA TRÄDGÅRDS- 
FESTEN – KÖP BILJETT TILL 
VÄLAPRIS!

Du har tillgång många av regionens största kulturupp-
levelser via Väla – till extra förmånligt pris! Passa till 
exempel på att handla biljett till Den Stora Trädgårds-
festen på Sofiero 24–26 augusti. Biljetten kostar 120 kr 
(ordinarie pris 140 kr) och gäller till valfri dag. Välkom-
men till Väla infocenter innan  augusti!

Den Stora Trädgårdsfesten är ett självklart evenemang 
för alla trädgårdsintresserade, från balkongodlare till 
trädgårdsfantaster. Möt de främsta inspiratörerna 
och experterna, njut av fantastiska idéträdgårdar och 
mycket mer. Det blir också försäljning av växter, träd-
gårdsprodukter, närproducerad och en massa annat. 
För mer info, se www.sofiero.se

VILA ÖPPNAR NY BUTIK

VILA är ett genuint kvinnligt varumärke som haft en 
spännande resa sedan starten 1994, då VILA blev en 
del av det danska familjeägda modehuset Bestseller. 
Framgången har tagit varumärket från lilla Skander-
borg på Jylland och ut i hela Europa. Nu är turen 
kommen till Väla.

Den 24–27 maj är det premiär på Väla för kedjan som 
säljer prisvärt mode till kvinnor med en personlig stil. 
Det blir den 17:e svenska butiken.

Hela öppningshelgen är det 25 procent rabatt på allt 
i butiken. Då kommer det också att delas ut VIP-kort 
till de 100 först betalande kunderna. Korten ger 15 
procents rabatt på sortimentet under hela 2018.

FIXA NY GASOL  
PÅ PARKERINGEN

Plötsligt händer det – gasolen är slut! 
Men nu är ny gasol aldrig långt bort. 
Det finns en fantastisk automat upp-
ställd mellan Väla Park och entré 4.   
Du trycker in princip bara på en knapp 
 och så tar automaten hand om din 
gamla flaska och matar ut en ny. Det 
är prisvärt, snabbt och servicen är 
tillgänglig dygnet runt. 
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Living life to the fullest deluxe
J O E L KI N NAMAN BR AND AMBASSADOR

CARL EDMOND WATCHES  combine scandinavian 
minimalism and swiss ingenuity. 

Built for people like you, who try to live life extraordinary 
to the maximum fullest deluxe.

Complete Carl Edmond line-up available at Rydbergs Ur.


