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   Verksamhetsberättelse för Getinge Samhällsförening år 2019 
 

 

 

 

 

 

Styrelsens sammansättning för 2019 har varit följande:           

 

Ordförande  Håkan Axelsson 

Vice ordförande Joakim Ek 

Sekreterare  Anna Kuczera 

Kassör  Lena Eriksson  

Ledamot  Leif Johansson 

Ledamot  Anna-Karin Johansson 

Ledamot  Per Ihlström 

Suppleant   Mikael Rundgren 

Suppleant   Markus Lundin 

 

 

Markus Lundin entledigades på egen begäran i augusti 2019 

  

 

Representation 

Getinge samhällsförening har representerats i Nätverket för lokal demokrati av Håkan 

Axelsson och Joakim Ek. Getinge samhällsförening har representerats i Styrgruppen för 

Framtid Getinge av Joakim Ek, Leif Johansson och Håkan Axelsson.  

 

 

 

 

Nätverket för lokal demokrati.  

Nätverket för lokal demokrati har träffats tre gånger under 2019 Getinge, 12/8 Oskarström 

25/11 gullbrandstorp. På mötet den 20 maj samlades alla samhällsföreningar på IP i Getinge. 

Vårt värdskap fick positiv respons där vi visade upp vårt sätt att arbeta gentemot kommunen. 

Efter mötet bestämdes att samhällsföreningarna skulle träffas utan styrning av kommunen. 

Detta för att för att komma eniga till nästa gemensamma möte.   

 

Ett extra möte ägde rum i Kvibille där  alla samhällsföreningarna var representerade. 

Vi kom överens om att meddela kommunen att samtliga föreningar är missnöjda med hur 

arbetet emot kommun fungerar. 
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Styrgruppen för Framtid Getinge 

Styrgruppen för Framtid Getinge har inte träffats under 2019. Men revision av 

utvecklingsprogrammet ”Framtid Getinge ” har pågått och detta gicks igenom vid Höstmötet 

den 17 oktober. I form av det arbete som vi arbetat fram tidigare dvs ”hur ser Getinge ut år 

2050. Detta material är omnämnt i utvecklingsprogrammet och antogs av kommunen den 3/9 

2019.) nu har vi ett utvecklingsprogram att arbeta utifrån och framåt   

Utöver detta har följande frågor behandlats: 
 Utvecklingen av Getingeskolan 
 Lokal-inventeringen 
 MB-huset 
 Hundrastgård i Getinge 
 Tågstation i Getinge 
 Ungas fritid 

 

 

 

 

Aktiviteter under året: 
 

Årsmöte  

Samhällsföreningens årsmöte hölls i Församlingshemmet den 28:e februari kl.19, ett 60-tal 

bybor i blandade åldrar kom för att lyssna och visa sitt stöd till byn. Förutom 

årsmötesförhandlingar presenterades förslaget på ombyggnationen  av Olanders Torg. Vi 

avtackade Maria Tagesson och Agnetha Söderberg . 

 

 

 

 

Nationaldagen 

Nationaldagen, 6 juni, firades på  Hembygdsgården med sång av Kyrkans barn- och 

vuxenkörer under ledning av Elvira Tufvesson och en högtidlig fanfar på trumpet av Jan 

Karlsson och Martin Alling med flera. 

Talet till Nationen hölls av Mattias Ottosson och Daniel Eliasson.  

Getingepriset delades ut till Elvira Tuvesson med motiveringen.  

Med sång och glädje är hon ett föredöme och inspiration för  såväl vuxna som barn och unga. 

Genom att använda och utveckla sin begåvning, gör hon stora och framstående insatser inom 

kulturlivet.  

Ett stort Tack till Hembygdsföreningen som även i år sponsrade firandet och lånade ut 

hembygdsgården.  

 

 

Världens barn insamling 

Torsdag 3 oktober  kl 12:00 fick vi i Getinge besök av Radio Hallands Världens barn 

insamling. De kom till Räddningstjänsten Getinge, där många Getingebor slöt upp och 

skänkte pengar, vilket även många föreningar och företag gjorde. Falkenbergs sparbank och 

Susedalens Hälsocenter utmanade reportern med RC-bilar och Roddmaskin. 

Föräldraföreningen/Samhällsföreningen sålde massor av pyttipanna och ägg och intäkterna  

skänktes till insamlingen. 
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Höstmötet 

Höstmötet ägde rum 17 oktober kl.19 i församlingshemmet, ett femtiotal Getingebor slöt upp.  

Kvällens program var följande: 
 Håkan Axelsson inledde kvällen med att berätta vad som är på gång i byn.  
 Sapna och Jenny Axelsson berättade om skolan och dess framtid. Pauline Broholm Lindberg, 

Martin Zetterman och Niclas Brag deltog också.  
 

Arbetsgruppsträff 

 

5 September kl 18:30 anordnade vi en arbetsgruppsträff. Syftet var att få info från grupperna 

och se vad vi kan hjälpa varandra med.  

 

 

Föreningsträffen     
12 september kl.18.30 anordnade vi föreningsträff för våra medlemsföreningar i Getinge 

Grävs lokaler. Det var 17 glada och engagerade personer som träffades och diskuterade 

aktuella frågor för Samhällsföreningen. Diskussionsfrågorna handlade bl.a. om MB-husets 

framtid    

Det bestämdes att en skrivelse ang. framtiden för MB huset omg. skulle lämnas in. 

Träffen avslutades med allmän diskussion om hur det ser ut i Getinge. 

 

 

 

Styrelsemöte:  

Styrelsen har under arbetsåret haft 10 protokollförda möten. 

 

 

 

 

Medlemmar 

Antalet medlemsföreningar, som betalt avgiften, var vid årets slut 21 stycken. 

 

 

Ekonomi:  

Om föreningens ekonomi hänvisas till kassörens rapport och revisorernas berättelse.  

 

 

 

 

 

Flaggning: 

Flaggningen i broaparken har utförts av styrelsen under början av 2019. När ombyggnaden av 

broaparken drog igång har ingen flaggning utförts. Under hösten anmälde sig Bo Sandqvist 

till uppdraget, och kommer under 2020 att påbörja detta. 

 

 

 

Arbetsgrupper:  
I Samhällsföreningen har vi olika arbetsgrupper med olika focusområden. Vår tanke med 

dessa arbetsgrupper är att få fler personer involverade i samhällsföreningen och i samhällets 

utveckling. Det är vi tillsammans som bygger Getinge och skapar den framtid vi vill ha. 
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Arbetsgrupperna kan pågå under lång tid eller jobba med specifika områden som har en tydlig 

början och slut. Under 2019 har vi haft följande arbetsgrupper:  

 

 

 

Cultural Planning 

Gruppen bildades under 2017 och består av Agnetha Söderberg, Caroline Sköneman, Gunnar 

Bylund och Maria Tagesson. 

Syftet med gruppen handlar om att lyfta fram Getinges positiva själ och platsens kulturella 

kvaliteter. Det ska vi göra genom att få fram invånarnas färdigheter, kunskaper, tankar och 

idéer. Gruppen vill skapa samverkan och samarbete och öka/skapa stolthet och identitet för att 

göra Getinge intressant och attraktivt för både invånare, kommande invånare och turister. 

Gruppen arbetar med att få fram två foldrar för nyinflyttade och besökare. 
 

 

 

 

 

Getingeskolans Framtidsgrupp 

Gruppen bildades under 2017 och består av Joakim Ek, Anders Darelius, Fredrik Jansson, 

Linda Nilsson, Mattias Bengtsson, Pierre Håkansson och Håkan Axelsson. 

Syftet är att arbeta för en ny Getingeskola som uppfyller de nya kraven på lokaliteter för den 

nyare läroplanen. Fokus ligger på att behålla Getingeskolan som en F-9 skola och därmed 

påvisa att skolan är en motor för ortens vidare utveckling, för t ex. befintliga, nya 

verksamheter och nyinflyttning. Har även haft en bevakande funktion under denna period. 

BUN har beslutat att de vill ha en F-9 i Getinge. Diskussionen om konditionen av  lokalerna 

har pågått länge. Förslag har delgivits Föräldraföreningen och en gemensam skrivelse har 

lämnats till kommunen där vi inte tycker att ”den planerade” renoveringen är tillräckligt 

adekvat. Tyvärr beslutade kommunen så sent som januari /Februari att renovera. Vår känsla är 

att politikerna lägget  ner samhällsservice i sina serviceorter och gynnar de orter som är mer 

socioekonomiskt starka. 

 

 

 

Hemsidan & Facebook 

Ett problem  som vi i styrelsen har haft svårt att komma på en bra lösning på. Men jobbar med 

frågan kontinuerligt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Julmarknadsgruppen 

Gruppen bestod av Carolina Svensson, Anna-Karin Johansson och Håkan Axelsson. 

1 december var det julmarknad i samhället. Det var en dag när affärer, knallar, föreningar, och 

skolklasser visade upp sig och hade fina erbjudanden. Många Getinge-bor passade på att gå 
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orienteringsrundan och vara med i utlottningen av fina priser skänkta av lokala företag.  

Planerna på en julshow i MB-huset fick ställas in pga, byggnadens el blivit utdömt.  

 

 

 

 

Kulturgruppen 

Gruppen bestod av Chris Loneberg-Gessle, Anneli Gessle-Lundell och Anna-Karin 

Johansson. Under hösten 2019 anordnades ett ljusstöpnings-event. Vi blev ca 20 st deltagande 

i åldrarna 15-75 år. Tack vara möjligheten att bruka Hembygdsgårdens lokaler och den 

hembakade fikan ifrån Cafe Kom in i Getinge, blev eftermiddagen en gemytlig träff där 

samtal, skratt och kunskap utbyttes i helt nya relationer.  

Under året har vi även fått erbjudanden om föreställningar via Teaterföreningen, men varit 

tvungna att tacka nej då vi inte haft lokal att erbjuda. 24 januari hade vi teaterföreställningen  

”Den förskräckliga" i församlingshemmet.  

Barnkulturen planeras som vanligt tillsammans med Getinge bibliotek och under året har vi ca 

6 stycken offentliga föreställningar, där det kommer publik ifrån både samhället och andra 

platser i kommunen. 

Kulturgruppen har sedan starten 2013 arbetat som ett nätverk i samarbete med bibliotek, 

ungkulturgruppen och andra föreningar/organisationer i framför allt Getinge. 

 

 

 

Marknadsföringsgruppen/Tidningen 

Gruppen består av Kerstin V Carlsson (ansvarig utgivare), Maria Bergstrand, Lena Eriksson, 

Anna Kuczera, Anne Ottosson, Linda Hansen, Håkan Axelsson och Åke Nilsson. 

Under 2019 kom det ut fyra nummer av Getinge Samhällstidning. Den delas ut gratis till alla 

hushåll i Getinge och Rävinge. Tyvärr kommer tidningen att läggas ner. 

Gruppen bestämde gemensamt att sista numret delas ut i november månad 2019. 

Orken till att fortsätta finns inte inom gruppen.  

 

 

 

 

Städgruppen 

Gruppen bildades under 2017 och består av Birgitta o Sivert Hyllsjö, Ann-Magreth o Sven-

Erik Klarén, Allan Nilsson, Bernt Larsson, Kjell-Åke Waldemarsson, Lars Svensson och Bo 

Johansson.  

Alla vi boende i Getinge behöver dock hjälpa till så släng inte skräp i naturen utan använd 

papperskorgar, återvinningsstationen och återvinningscentralen. Birgitta o Sivert Hyllsjö 

valde att lämna gruppen under slutet av året. 

 

 

Tågstation Getinge 
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I december 2017 beslutade styrelsen att starta en arbetsgrupp som arbetar med frågan om en 

framtida tågstation i Getinge. Vi ser det som en del i att göra Getinge attraktivt för oss som 

bor här men även för kommande inflyttningar. Pierre Håkansson utsågs till sammankallande 

för gruppen. Arbetet att tillsätta gruppen med fler pågår. 

 

 

 

 

 

 

Utegymsgruppen 

Finns inget aktivt engagemang för tillfället för denna gruppen.  

 

 

 

 

Väg & mark 

Sivert Hyllsjö, Lennart Svensson och Leif Johansson ingår i gruppen. Gruppen ska 

jobba/bevaka frågor ang. nyanläggning, drift och underhåll av statliga och kommunala gator, 

gc-väg, park och grönytor mm samt förbättring av dessa. 

Under 2019 har gruppen arbetat med följande frågor: 
 Bullervall mellan Västergatan och motorvägen 
 Nedskräpningen vid återvinningsstationen 
 Gång- och cykelväg bakom smedjan 
 Gångbro över Suseån 
 Beläggning av vägar 
 Suseån bakom skolan som används som tipp-plats 
 Soptunnor längs med olika promenadstråk 
 Olanders Torg 

 

Sivert Hyllsjö valde att lämna gruppen under slutet av året  

 

 

 

 

Äldreomsorgsgruppen 
Kerstin Nilsson, Kerstin V Carlsson. Anna Andersson. Carina Nilsson. Birgitta Larsson. 

Jessica Ramberg. Evy Larsson och Kenneth Persson ingår i gruppen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Getinge samhällsförenings styrelse vill avslutningsvis tacka alla föreningar och boende i 

Getinge och Rävinge, för det engagemang och stöd som visats oss under året. Du kan gå 

tillbaka till dina sparade Getinge samhällstidningar under året och där står mera utförligt olika 

händelser.  
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Getinge 2020-02-12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Styrelsen 

 

 

 

Håkan  Håkan Axelsson Joakim Ek      Lena Eriksson      

                        

 

 

 

Leif Johansson Markus Lundin   

 

 

 

 

 Mikael Rundgren Per Ihlström  
     


