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Alla Getinge- och Rävingebor får  
tidningen gratis utdelad. Vill ni som bor 
utanför området ha en tidning eller om 
någon vill ha en extra tidning finns den 
att hämta på Eliassons kiosk eller hos 
Getinge snickeri.

Kontakta gärna oss  
- Om du har frågor eller funderingar.

GETINGE 
SAMHÄLLSFÖRENING

Har bildats i syfte att främja sam-
verkan mellan föreningar och företag i 
Getinge och Rävinge. Vi ger ut denna 
tidning fyra gånger per år. 
Vi har även en hemsida:
www.getinge.nu. 
Alla personer, föreningar och företag i 
bygden är välkomna med artiklar, bilder 
m.m. till tidningen och hemsidan.
Med reservation för ändringar och tryck-
fel. Vi förbehåller oss rätten att korta tex-
ter. OBS! material helst via mejl. 

NÄSTA MANUSSTOPP:  
1/2-2017

Kerstin V Carlsson
Ansvarig utgivare
tel. 0708-40 34 89
e-post: kvc@telia.com

Maria Bergstrand
Grafisk formgivare
tel. 0735-31 27 72
e-post: maja_kl@hotmail.com

Lena Eriksson
Kassör
tel. 0732-03 41 73
e-post: 035.54780@telia.com

Anna Kuczera
Skribent
tel. 070-252 82 92
e-post: annakuczera@hotmail.com

Anne Ottosson
Fotograf
e-post: anne@banvaktarstugan.nu

Linda Hansen
Grafisk formgivare
e-post: linda@brannarp.se

Håkan Axelsson
tel. 070-552 96 87
e-post: asige1@telia.com

Åke Nilsson
e-post: ake.lillsele@gmail.com

ORDFÖRANDE
HAR ORDET 

Mitt namn är Håkan Axelsson och 
jag är ny ordförande i Getinge Sam-
hällsförening. Förutom mitt jobb 
på Getinge sterilization, så är jag 
också brandförman på deltidskåren 
här i Getinge. Jag köpte hus i Ge-
tinge för 22 år sedan, och för cirka 
tio år sedan träffade jag min nuva-
rande sambo Mette. Tillsammans 
har vi vår dotter Linnéa, som är 9 
år. Jag har alltid haft en drivkraft att 
påverka och utveckla.

JAG GICK MED i Getinge Sam-
hällsförenings styrelse för 5 år sedan, 
och nu alltså ordförande. Men utan en 
komplett styrelse är ordförande ing-
et. Samarbete är ett måste. Och detta 
skall ske opolitiskt, allt enligt de stad-
gar vi skall följa.

VARFÖR SKALL MAN då vara 
med i Samhällsföreningen? Den frå-
gan har vi hört flera gånger och svaren 
på den är många, men också klara och 
tydliga. Vi jobbar för alla föreningar 
med målet att skapa bättre samarbe-
te och gemenskap dem emellan, samt 
för ett tryggare och bättre Getinge. Så 
klart!

VAD HAR VI ÅSTADKOMMIT? 
Ja du! De som inte har sett vad som 

har hänt i samhället de senaste åren, 
de bör ta sig en titt. Skyddsvallar, fi-
ber, äldrevård, gång- och cykelvägar 
är bara några punkter som vi drivit på 
hårt. Just nu driver vi frågan angåen-
de skolans framtid tillsammans med  
Getingeskolans Föräldraförening. 
Man kan säga att fuktproblemen 
sträcker sig lätt mer än tio år tillbaka. 
Pinsamt! Jo då. Skolan är utan tvivel, 
ett problem som bara blir värre desto 
mer man rotar i det.

VAD KOMMER att hända inom 
det snaraste? Vi i styrelsen kommer 
att starta upp ett antal arbetsgrupper 
till, förutom kulturgruppen och äld-
reomsorgsgruppen.  Med gruppin-
delning vill vi skapa mer engagemang 
för specifika frågor som enskilda är 
intresserade av. Och vi i styrelsen kan 
inte göra allt för alla.

SLUTLIGEN! Personligen drivs jag 
mycket av skolfrågor då jag har en 
dotter som går i skolan. Så en ny F-9 
skola skall vi ha i Getinge om några 
år, och där ger vi oss inte i första taget. 
Till slut vill jag säga att. Ensam är 
man någon, men tillsammans är vi 
starka. Det är vi tillsammans som skall 
forma framtida Getinge.     

Vid pennan  

Håkan Axelsson

FAMILJEDAG PÅ BONNAGÅRD. Arrangerades av Centerpartiet Rä-
vinge-Getinge i mitten av september. Foto: Anna Ginstmark
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EXTRA ÖPPETHÅLLANDE 
UNDER JULLOVET

27 - 30 dec, samt 2 - 4 jan:
12.00 - 15.00 

GETINGE

BOWLINGH
ALL

JULLOVSE
XTRA!

För bokning och information Tel. 035-584 85

Pris: Förbokning 30 kr/tim (medlem 20 kr)
Drop in: 20 kr (medlem 15 kr)

EXTRA ÖPPETHÅLLANDE 
UNDER JULLOVET
27 - 30 dec, samt 2 - 4 jan:

12.00 - 15.00 

GETINGE

BOWLINGHALL

JULLOVSEXT
RA!

För bokning och information Tel. 035-584 85

Pris: Förbokning 30 kr/tim (medlem 20 kr)
Drop in: 20 kr (medlem 15 kr)

Kommunen var bra representerade av 
både tjänstemän och politiker från många 
förvaltningar för att berätta om vilka pro-
jekt som pågår och planeras.

SAPNA BILLENGREN LIND-
STRÖM Projektadministratör på sam-
hällsbyggnadskontoret presenterade kort 
hur arbetet i styrgruppen för ”Framtid 
Getinge” löper under året med idèlista, 
budget o.s.v. Hon pratade också om de 
resultat vi ser av gruppens arbete.

ETEL VENCEL som är ny på MB-hu-
set presenterade sig och delgav oss lite av 
hennes tankar om verksamheten.

HENRIK LARSSON från Teknik & 
Fritid pratade om översvämningsområdet 
öster om samhället och lämnade sedan 
över till MAGNUS ERIKSSON från 
räddningstjänsten som berättade lite om 
vad som händer om det kommer regn i 
stora mängder eller Suseån stiger. 

Området öster om ån, vid Klockarevä-
gen blir det byggstart våren 2017 och det 
ska förhoppningsvis vara klart till hösten.

MARIA JOHANSSON, också från 
Teknik & Fritid informerade hur det är 
tänkt att det ska se ut med dammar, väx-
lighet och backar. Det blir ca 1000 meter 
stig på dammarna med stenmjöl som är 
ett bra underlag för rullator och rullstolar. 

Det skall också finnas sittplatser och en 
utsiktsbrygga. Man har ändrat sig när det 
gäller trädplantering för det fanns inte 
med i det ursprungliga förslaget. 

Däremot kommer ingen belysning att 
sättas upp på området i det här skedet 
något som deltagarna hade synpunkter 
på. Ni vet ju att el och vatten inte är en 
bra kombination. Solcellslampor längs 
stigarna kanske kunde vara en ide.

Nu gäller det för oss att få fram fler för-
slag, och hundrastgård, lekytor, fågeltorn 
och utegym kom upp redan på mötet.
Efter detta presenterades sen tre namn-
förslag för området runt ån och alla 
närvarande fick rösta. SUSEÅNS NA-
TURPARK vann med stor majoritet, 
så nu går vårt förslag vidare till Kultur-
nämnden för beslut.

INTRESSANTA ÄMNEN

PÅ HÖSTMÖTET
Bara 80-talet Getingebor valde att komma på Samhällsföreningens höstmöte som 
arrangerades i samarbete med Getingeskolans Föräldraförening.
Ett magert deltagarantal om man tänker på att skolan berör så många och är så 
viktigt för våra barn och ungdomar och deras möjlighet till en bra skolgång. (Se 
artikel om skolan på annan plats)
I övrigt fick vi veta om arbetet som pågår i gruppen ”Framtid Getinge” som kan bli 
något positivt för vårt samhälle.

MEN ANTALET ÅHÖRARE EN BESVIKELSE

Text    

Lena Eriksson

Getinge Hembygdsförening har bör-
jat på arbetet med en ny hembygdsbok, 
som vi hoppas kunna komma ut med 
2018, 20 år efter att den förra boken 
kom ut.

Mycket har ju hänt under dessa år och 
detta skall vi försöka spegla i den kom-
mande boken, liksom sådant som inte 
kom med i den förra utgåvan. Därför 
uppmanar vi alla att komma med förslag 
på sådant ni tycker borde vara med i bok-
en t.ex. händelser eller personer. 

Vi har fortfarande några exemplar 
kvar av våra tidigare hembygdsböcker, 
”Getinge i forntid och nutid” av August 
Carling utgiven 1927 och ”Getinge-Rä-
vinge vår hembygd” utgiven 1998. Dessa 
kan vi rekommendera som perfekta jul-
klappen både för er som är nyinflyttade 
och etablerade Getingebor. Ni har kanske 
barn eller barnbarn som lämnat hembyg-
den och som behöver en påminnelse om 
sina rötter. Böckerna kostar 50 kr och ni 
köpa dem t.ex vid julmarkanden den 26 
november i hembygdsgården.

GETINGE
HEMBYGDSFÖRENING

Text & Foto    

Kenneth Persson
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VARMT VÄLKOMNA ÖNSKAR
TONI MED PERSONAL

Circle K Ekebergsvägen
Tel.nr 035-582 00

SKA DU FLYTTA , ELLER 
BARA SLÄNGA SKRÄP?
LUGN, VI HAR SLÄP
FRÅN 150 KR för 3 timmar

Boka ditt hyrsläp på 
www.circlek.se Vi har biluthyrning!

VI FÅR IN JULGRANAR 
24 NOVEMBER

Tvätta bilen skonsamt och miljövänligt hos oss!
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Tack!
Vi vill ännu en gång tacka er alla som var med och bidrog till 
denna fantastiska insamling. Att få detta stödet är så himla fan-
tastiskt! Tack vare er kunde vi nu sätta upp jalusier och skydda 
oss från mer brottslighet mycket tidigare än vi tänkt. Tack.Vi ses 
i kiosken! 
Med vänliga hälsningar

Daniel & Matthias

Daniel och Matthias som driver direk-
ten i Getinge har under dom senare åren 
varit utsatta för 7 inbrott/inbrottsförsök. 
Micke Glans fick en ide om att starta 
en liten insamling för att köpa en korg 
med lite smått och gott till killarna för att 
muntra upp dom. Sagt och gjort startade 
Micke en hemlig FB sida som han döp-
te till ”kiosken i Getinge-visa ditt stöd” 
och bjöd in 21 personer. Swichen började 
plinga in och det blev mer än Micke hade 
räknat med. Gruppen gick snabbt upp i 
ca 1058 medlemmar som alla ville vara 
med och stödja insamlingen.

Vid överlämnandet hade 466 hushåll 
samlat in 72 700 kronor men summan 
slutar inte där för fler Getingebor som 
inte har tillgång till Swich har lämnat en 
slant till Daniel och Matthias i efterhand.

En mänsklig kedja bestående av barn ra-
dade upp sej utanför kiosken och langade 
fram den stora checken till Micke som 
överräckte den till killarna. Den spontana 
reaktionen var HERRE GUD!

GetinGe 
-ett samhälle att räkna med 
när det gäller!

Text  

Anna Kuczera
Foto  

Anne Ottosson

Man ur Huse. En rejäl folksamling blev det när 
Getingeborna skulle visa sig från sin allra bästa sida.
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Text & Foto    

Åke Nilsson

När det nu ståtliga trädet planterades 
trodde väl varken fru Marianne eller Tore 
att trädet skulle ta sig men det växte fro-
digt i den vackra trädgården. Men inga 
frukter fick de se.
-Vi hade knappast trott att det skulle 
komma några valnötter men nu kan vi 
se att det ger skörd, säger Marianne och 
Tore.

Fina skördar
De nuvarande ägarna, Eva-Marie och 
Göran Andersson, har under många år 
skördat valnötter.
Detta i ständig konkurrens med ekorrar-
na som samlar inför vinterkylan.
-Vi har bott här i 25 år med goda skördar 

men under det här året har det inte varit 
ett bra år. Men vi fick så mycket förra året 
att vi fortfarande har kvar, säger Eva-Ma-
rie. Även i år ha våra ekorrar jobbat in-
tensivt och plundrat de flesta nötterna.
Trots att valnötterna i korgen de visar 
upp är ett år gamla, är de friska och goda. 
De kan tydligen lagras i torr omgivning 
ganska länge innan de förstörs.

Flera valnötsträd  
i samhället
Fortfarande finns det några enstaka 
nötter kvar i det stora och svårplockade 
trädet. Nötterna är gröna när de växer 
på trädet och ska torkas en tid för att de 
gröna skalet ska försvinna.
Getinge måste vara ett samhälle som pas-
sar bra för valnötter och andra exotiska 
frukter. Vi har hört talas om flera träd 
i samhället, bl a vid Getinge Snickerier 
som bär frukt. Annars är valnötsträd
känsliga för kalla vindar men Getinge 
samhälle ligger kanske speciellt bra till.
Valnötsträd kommer ursprungligen från 
Balkan och Mindre Asien.

VALNÖTSTRÄD I  
GETINGE GER FINA SKÖRDAR
När Tore Severinsson i Getinge fyllde 
50 år fick han en planta av ett valnöt-
sträd i present. Idag, nästan 38 år sena-
re, besökte han sitt gamla hus på Väster-
gatan och fick se ett träd som har blivit 
25 meter högt och bär frukt.
-Under de 20 år vi hade huset bar det 
ingen frukt men nu är det tydligen van-
ligt med fina valnötsskördar, säger Tore 
och tittar i korgen med nötter som de 
nya husägarna håller upp.

VALNÖTSTRÄD geR skördar även här i Getinge samhälle. 
Här håller Eva-Marie Andersson upp en korg med nötter från 
deras 25 meter höga träd. Hon flankeras av Marianne och Tore 
Severinsson (t v) och maken Göran Andersson.

eN koRg meD VALNÖTTeR 
fRåN fÖRRA åReTS SkÖRD 
I geTINge. VALNÖTTeR ÄR 
NyTTIgA och hAR goTT om 
pRoTeIN och jÄRN.

Fakta Om 
valnötsträd
Valnöten, som tillhör sten-
frukterna, är mycket nyt-
tig. 60 procent av nöten 
innehåller fleromättade
fetter och är proteinrik. 
Trädet kan bli 30 meter högt 
och fäller sina löv på hösten.
Valnötter odlas mycket i 
Sydeuropa och ger en lön-
sam och säker inkomst för 
odlaren. Stammen ger också 
ett bra timmer för snickerier.
I Sverige kan den odlas i zon 
1 och träd som växer i skyd-
dade lägen kan bära frukt. 
Nötterna plockas på hösten 
och ska torkas några måna-
der innan de kan ätas.
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Getinge

Alla dagar 9-20

Rykande 
färskt butiks-

bakat bröd 
varje dag!

Vår manuella Chark
är öppen för dig varje dag!

Spara tid och pengar - handla på hemmaplan.
Hos oss hittar du allt från julskinka till vörtbröd 
och julmust. Kort sagt - vi har fyllt butiken 
med allt som hör Julen till. 
 
Varmt välkomna in!

Bästa hälsningar
Annette med personal

Nygrillat
varje dag!

LÅT JULEN BÖRJA 

HOS OSS!

Getinge
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färskt butiks-

bakat bröd 
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Hos oss hittar du allt från julskinka till vörtbröd 
och julmust. Kort sagt - vi har fyllt butiken 
med allt som hör Julen till. 
 
Varmt välkomna in!

Bästa hälsningar
Annette med personal

Nygrillat
varje dag!

LÅT JULEN BÖRJA 

HOS OSS!
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Boråsvägen 1, 305 76 Getinge • Tel: 035-580 10 • Fax 035-583 10
www.getingesnickeri.se

Våra snickare hjälper dig om du vill ha något
specialtillverkat till ditt hem.

Det personliga apoteket för hela familjen
Din lokala hälsopartner

Apoteket Ekorren i Ge�nge
Tel: 035 – 54 750
Öppet måndag – fredag 
09.00 – 18.00
Välkommen!
apoteket.ekorren.ge�nge@apoteksgruppen.se
www.apoteksgruppen.se/apotek/ekorren/ge�nge

Gilla oss på facebook
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Text    

Lena Eriksson

Om Getinges föreningar får som dom 
vill kommer det att bli en Getinge-
dag i sommar. Idéen presenterades när 
styrelsen i Getinge Samhällsförening 
mötte representanter för nio föreningar 
i mitten på september.
En gång per år möter samhällsfören-
ingen ortens andra föreningar för att 
diskutera aktuella frågor i vårt samhäl-
le. GSF:s hemsida diskuterades också. 
Föreningarna önskar en manual för att 
lättare kunna skriva in på hemsidan.

JULMARKNADEN blir redan den 
26/11 och gruppen är redan i full gång 
och planerar evenemanget. Många idéer 
kom fram och blir förverkligade redan i 
år, annars får vi vänta till 2017.

HEMSIDAN bör kunna fungera som en 
plats med samlad information. Kalendern 
är en väldigt bra plattform för förening-
arna att lägga ut sina aktiviteter, om inte 
annat för att saker inte ska krocka. Tyvärr 
upplevs den som krånglig och förening-
arna efterfrågar en manual om hur man 
lägger upp information på hemsidan eller 
vem man skickar till. 

Det är viktigt att hemsidan uppdate-
ras ofta så man vänjer sig att gå in där 
regelbundet. Hemsidans inlägg kommer 
automatiskt till samhällsförenings face-
booksida, dock inte kalendern. 

Har en förening något större arrange-
mang kan det vara bra att kontakta ad-
min Joseph Ginstmark så lägger han upp 
informationen så att den även kommer in 
på facebook.

ANSLAGSTAVLORNA har äntligen 
kommit upp igen. Dom sitter utanför 
banken och vi kommer även att använda 
de som sitter på MB-huset bättre.

TIDNINGEN. Det hade varit bra om 

mer information om föreningarna varit 
med i tidningen och gärna innan det har 
hänt. Trevligt att läsa om, men det hade 
kanske varit roligare om man visste i för-
väg så man kunnat vara med. Alla fören-
ingar får ”annonsera” gratis i tidningen 
med en tredjedels sida, bara att höra av 
sig till tidningsgruppen. Står på sida 2 i 
alla nummer.

Alla tyckte att en GETINGEDAG var 
en bra idé. Kanske i samband med Kul-
turnatten som vi hoppas fortsätter även i 
Getinge nästa år. Föreningarna kan visa 
upp sin verksamhet för en bredare publik 
och på det sättet rekrytera fler medlem-
mar och ledare. Företagen får gärna hop-
pa på tåget och öppna för besök denna 
dag.

Viktigt att annonsera så även icke Ge-
tingebor lockas hit. Massor av idéer kom 
fram och vi hoppas kunna bilda en ar-
betsgrupp som tar sig an att planera.

UTEGYM är vi väldigt intresserade av 
här i byn. Många frågor kom upp: var ska 
det ligga? vem ska betala det? vem ska 
sköta det? Även på denna punkt bör det 
nog bildas en arbetsgrupp för frågorna är 
många.

GRÖNYTESKÖTSELN kom också 
upp på träffen. Vi fick in tio områden 
från de boende i byn som ”sköter” kom-
munens mark, men vi vet att det är fler. 
Dessa har vi i alla fall lämnat till Kultur 
och Fritidsförvaltningen för ett byte. 

Kommunen ska sköta de stora ytorna 
bättre t.ex. broaparken och lekplatserna 
mot att vi klipper mindre ytor i närhe-
ten av våra tomter. Vet du med dig att du 
inte skickat in så gör det nu till Kerstin V 
Carlsson på kvc@telia.com

FÖRSLAG OM EGEN DAG 

I SOMMAR
FÖR GETINGES OLIKA FÖRENINGAR

Text & Foto    

Kenneth Persson

HJÄLP!

Här är två av alla bilder som Hembygds-
föreningen har fått av flera olika givare 
som alla har en sak gemensamt, de saknar 
all form av information om när bilden är 
tagen, vad eller vem som är på bilden och 
vem fotografen är. Är det någon som kan 
hjälpa oss. 

Var har denna stuga legat, för troligtvis 
finns den inte kvar. Vilka är herrarna som 
spelar kort, är det från en revy eller är det 
från något kalas. Killen längst till höger 
har vi på fler bilder. Hör av er till någon 
i hembygdsföreningen om ni kan ge oss 
en ledtråd.

 

Gammalt och nytt. 
Nytt av gammalt. 

 
Återbruk och presenter. 

 
Öppettider uppdateras på Facebook 

eller ring 070-673 40 86. 
Ann-Marie Bengtsson 

 
Butiken finns vid Steninge Nygård. 

Från Getinge –Steningevägen,  
sväng av mot Vastad 2km. 

Välkomna 
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det bästa för din bil
Göteborgsvägen 26 
305 76 GETINGE

Telefon: 035-546 83
Mobil: 0708-15 46 83

Fröllinge Bilverkstad AB
Volvo Närservice 

Vi tar volvokort!

Allt inom modern hårvård för
honom och henne.
Utför även öron-, näs- och navelpiercing

På Fröllinge Bilverkstad AB
Göteborgsvägen 26, 305 76 GETINGE

vi har handikappvänliga lokaler.
Jag finns i Getinge v.48, 52 & 8.

Ring gärna och boka tid.

VÄLKOMNA!
Carina Johansson
Tel: 070-48 88 383

Snabba leveranser • Bra priser • Däckservice
Service & Reparationer av AC 

Genom åren har MB Huset varit ett le-
vande kulturhus med många besökare. 
Vi ska tillbaka dit! Ett första steg till att 
sätta MB Huset på kartan och ett hus 
att räkna med, var att delta och öppna 
upp huset under Kulturnatten + där vi 
alla kunde känna kulturen som gjorde 
sig påmind i väggarna. Vilka inspire-
rande kvällar vi fick uppleva. 

IDÉPENG
Kulturförvaltningen har de senaste åren 
ändrat arbetsätt så att kulturen ska spela 
roll i de ungas vardag. Ett led i detta har 
varit att erbjuda 12-25 åringar att söka 
idépengen. Idépengen är ett stöd som 
kan sökas av ungföreningar och organisa-
tioner ”där huvuddelen av medlemmarna 
är mellan 12 och 25 år och är bosatta i 
Halmstads kommun”. 

UNG OCH DELAKTIG
Stort fokus denna höst har varit att skapa 
och söka efter ungdomar som vill enga-
gera sig och arrangera i huset. Det har va-
rit en stormig höst för eleverna i Getinge 
vilket har gjort att jag velat att de ska få 
landa i den situationen som de befinner 
sig i. 

De unga som jag har mött har visat att 
de är intresserade av att arrangera saker 
på MB Huset. Jag är av den tron att unga 
ska få möjlighet att testa sina idéer och 
möjlighet att dra lärdom av exempelvis ar-
rangemangen de ordnat. En hel del spän-
nande inslag med ungdomsdelaktighet 
kommer att äga rum i december, dels in-
spirationskvällar, men också arrangemang 
i form idépengar. ”Ung och delaktig” och 
”Culture planning” har lyfts inom utveck-
lingsprogrammet Framtid Getinge. 

OM DU HAR andra förslag och idéer 
på hur Getinge kan utvecklas, ta kontakt 
med samhällsföreningen som represen-
terar Getinge i styrgruppen för framtid 
Getinge (där även samhällsbyggnads-
utskottets politiker sitter). 

Jag vill gärna komma i kontakt med fler 
unga i Getinge så hänvisa dem gärna till 
inspirationskvällarna 6/12 och 14/12, an-
mälan krävs!

HAR DU TIPS och idéer på hur kul-
turhuset skulle kunna användas eller om 
du har någon idé på något som du vill 
genomföra, hör gärna av dig etel.vencel@
halmstad.se

För mer information om utvecklings-
programmet se www.halmstad.se/getinge

MB HUSET 
– ETT LIVS LEVANDE KULTURHUS – 

Text    

Etel Vencel



11

Getinges karamellkung heter Gittan 
Wendel. Sen hon var 15 år har hennes 
familj gjort polkagrisar varje jul. Git-
tan har fört över traditionen på sina 
barn och nu även barnbarnen som 
hjälper till att dra den varma smeten 
och bemanna saxarna. För när det är 
dags att klippa hör man Gittan ”Alle 
man till saxarna” och då gäller det att 
vara beredd.

Hur går det då till att göra polkagrisar-
na?! Ta en kastrull och blanda i ingre-
dienserna, låt koka upp till 146 grader. 
Använd dej av en riktig sockertermo-
meter. När graderna är bestigna häll ut 
smeten på en smörad marmorplatta där 
pepparmyntsolja droppas på, sen gäller 
det att turas om och dra i den varma 
smeten tills den är lagom, resten av sm-
eten som är kvar i kastrullen hälls det i 
röd karamellfärg som sedan bildar den 
röda strängen på polkagrisen. När den 
röda smeten är inlindad är det bara till 
att klippa innan smeten stelnar.

DET ÄR MÅNGA som vill att Gittan 
kommer och hjälper dom med polkagris- 
baket nu innan jul och Gittan åker runt 
bland släkt och vänner för att sprida 
glädjen med hemmabakade polkagrisar.

RECEPT:

12 dl socker
3 ½ kkp vatten
1 ½ tsk ättika (12%)
(Koka upp till 146°C)
Pepparmyntsolja
Röd karamellfärg

Karamellkungen i Getinge! 
5 liter svagdricka blandas med 1 
pkt jäst och 2-2,5 kg socker och 
hälls över fem skivade råa potati-
sar i en ren hink. Blanda sen i 500 
gram russin, 1 kanelstång, en liten 
bit ingefära, en påse kardemum-
makärnor och en påse nejlikor. 
Rör runt så allt blandas och sätt 
gladpack över hinken. 
Låt stå i rumstemperatur i någ-
ra veckor, ju fler desto bättre. Var 
försiktig när du tappar upp så inte 
bottensatsen kommer med.
NJUT!
Varning, glöggen blir alkoholhaltig!

Härlig glögg 
AV SVAGDRICKA

Biljettförsäljning:
 Kiosken i Getinge tel. 035-543 80, 
fr.o.m. 1 november. Biljettpris: 200:-

Julkonsert
Getinge kyrka

Tisdag 29 November 
Två föreställningar kl. 16.00 och 19.00

Kålle Gunnarsson 
och hans musiker

Arr. Internationella gruppen 
Getinge-Rävinge församling

MB HUSET 
– ETT LIVS LEVANDE KULTURHUS – 

Text & Foto  

Anna Kuczera
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Massage vid smärta och 
stelhet i muskler och leder.

Aloe Vera produkter
Dipl. Massageterapeut, Cert. Massör.

Gunilla Lysell Karlsson

Bokning 070-670 84 53
Bergsgatan 46 • 305 75 Getinge

Öppettider: 
Tisdag - Fredag 10.00 - 18.00

Lördag enligt överenskommelse

Din djurbutik i Getinge
Välkomna!

Stationsgatan 10
tel. 035-54 959
www.lyangetinge.n.nu

 Välkommen till din kyrka! 
Gudstjänster - Dop - Konfirmation - Vigslar - Begravningar

Barn - och ungdomsverksamhet - Musikverksamhet - Körer
Diakonal verksamhet - Öppet hus - Internationella gruppen m.m.

Nu drar höstens verksamheter igång och du är välkommen!
Mer info. finns på vår hemsida, facebook eller i församlingsbladet.

www.svenskakyrkan.se/getinge-oskarstrom
Facebook: Getinge-Rävinge församling

Tel: 035-19 24 40

Välkommen till
FOTVÅRDEN i Getinge!

Sköna Fötter & Sånt
Getinge

Dipl. Med. Fotterapeut Karina Tengler

Ekebergsvägen 37
Tel 035-581 90

Bästa julklappen:
Ett PRESENTKORT till någon du vill överraska!

GOD JUL
Innehar Vårdavtal med

Närsjukvården Region Halland

Efter ett intensivt arbete är nu etapp ett 
klart i den södra delen av Getinge.

Rasmus Linde har haft ett styvt arbete 
att ta emot fiberkabeln som Sofia Norén 
drygt 100 m längre bort blåser iväg med 
sin fiberpistol, som går på tryckluft. När 
jag träffar på Sofia sitter hon vid sitt 
”nåddskåp” borta vid Olanders torg.
Vid sidan har hon en kompressor som 

med jämna mellanrum pumpar upp tryck-
et så hon kan skjuta iväg den tunna blå 
tråden rätt in till Rasmus som sitter hos 
kunden framför tjänsteförättaren/burken 
och tar emot ändan av fibern. Han har då 
telefonkontakt med Sofia som får order 
att mata på tills han säger stopp. Därefter 
smälter ihop han ihop fibern med sin spe-
cialmaskin, och sedan är det klart.
Innan de kommit så långt har det varit ett 
intensivt grävande och trixande för att kun-
na vibrera sig under gatan utan att gräva 
upp den, vilket har varit oundvikligt på någ-
ra ställen. Detta hände bland annat på Öst-
ra Järnvägsgatans sista del, där man stötte 
på ett större antal runda stenbumlingar som 
tydligen var resterna av en gammal gärdes-
gård. Det blev svettigt ett tag. I skrivandes 
stund har etapp två påbörjats

FIBERGÄNGET
PÅ PLATS

Text    

Kent Stävholt
Foto    

Anita Mellberg & Kent Stävholt

I GROPEN Kim Holmqvist och vidare från vänster; 
Rasmus Linde, Sofia Norén och Mats Johansson.

UTIFRÅN & IN
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Iron Man, Spider-Man och Black Wi-
dow är karaktärerna som Johannes 
Wenzell och Jennie Reinhold gestaltar 
när dom är ute på uppdrag för organi-
sationen Superhjältar mot cancer vilket 
är något de båda brinner kraftigt för. De 
åker på uppdrag runt om i hela Sverige 
för att sprida lite glädje hos sjuka barn.

Inte nog med att de är superhjältar utan 
nu har de även köpt första och största 
tomten på Stinsvägen i Getinge. Där ska 
de nu bygga sitt drömhus med leverans 
under vecka 11 nästa år med inflyttning i 
slutet av sommaren. 

HUR HITTADE NI TOMTERNA?
Efter att Hallandsposten skrev om att 
Halmstad kommun inte fått sålt sina 
tomter i Getinge så blev vi nyfikna på att 
kolla närmare på det vilket sedan ledde 
till att vi tog kontakt med kommunen för 
vidare information, säger Johannes. 

Tyvärr var det inte det lättaste att få in-
formation från rätt person. När vi ringde 
kontaktpersonerna som angavs på hem-
sidan blev vi bollade fram och tillbaka 

mellan olika personer utan att få ordent-
liga svar på våra frågor. Till slut fick vi 
tag på Niklas Simonsson som hjälpte oss 
med våra frågor och var till stor hjälp i 
vårt beslut. Vi fick även stor hjälp av Otto 
Martler och Kristin-Charlotte Eklund 
som har hjälpt oss med frågor och andra 
saker rörande tomten.
 
ATT BYGGA HUS KOSTAR EN 
DEL, HUR HAR DET LÖST SIG?
Det har löst sig bra. Vi har haft dialog 
med flera banker, men efter diverse för-
handlingar så blev det till slut Falken-
bergs Sparbank.Varför det blev just de 
är för att det är en fördel att ha nära till 
banken och vi fick även en väldigt bra 
kontakt med Susanne Johansson på Ge-
tingekontoret, säger Jennie. 

HUR KOMMER DRÖMHUSET 
ATT SE UT?
Huset kommer att bli cirka 180 kvadrat-
meter på 2 våningar med 5 rum och kök. 
- Sen blir det ett garage på cirka 100 kva-
dratmeter som vi kommer att sätta upp 
själva, säger Johannes med ett leende på 
läpparna. 
- Och jag får min walk in closet, säger 
Jennie.

VARFÖR VALDE NI ATT BYG-
GA NYTT?
Då vi letat i flera år och inte hittat vårt 
drömhus till rätt pris och utan renovering 
så kände vi direkt när vi fick chansen att 
bygga drömhuset till rätt pris att vi inte 
tvekade en sekund. När vi även visste att 
vi skulle få barn så kände båda två att vi 

inte ville lägga tid på renoveringar och ett 
nybyggt hus är ju förhållandevis under-
hållsfritt de första 10 åren.

VARFÖR GETINGE?
Drömmen var från början att köpa hus i 
Halmstad med närhet till havet men ef-
terhand i husletandet tittade vi på olika 
områden runt omkring Halmstad och när 
vi hittade tomten i Getinge och insåg att 
vi kunde bygga vårt drömhus så var det 
inget att fundera på längre. 

VAD HÄNDER TILL VÅREN?
Till våren kommer det att samordnas en 
hus- och tomtvisning som Getinge Sam-
hälsförening dragit igång och där kommer 
representanter från A-hus och dess under-
leverantörer, Halmstad kommun, banker 
och andra husleverantörer med flera att 
vara på plats för att få fler att köpa tomter 
att bygga på.

VARFÖR VALDE NI A-HUS?
- A-hus hade bra standard och pris på 
sina hus, säger Johannes.
- Man kunde bygga och beställa huset på 
deras hemsida A-hus online vilket var väl-
digt bra då man kunde sitta hemma i lugn 
och ro och fundera och ändra sina val till-
sammans innan man kontaktar säljare för 
fortsatt arbete. Man får även se huset i bil-
der och inte bara i en katalog med ritningar, 
säger Jennie. 
Vi kommer att följa familjen på vägen till 
deras drömhus i framtida nummer.

 BYGGER HUS I GETINGE

SUPERHJÄLTARSUPERHJÄLTAR

Text    

Håkan AxelssonFoto: Håkan Axelsson
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Vi kliver in i den nyrenoverade byggna-
den ute i Brännarp, där möts vi av Hans 
som visar in oss, och vi får genast ett 
glas must av nypressade äpplen.

Hans berättar sin historia med inlevelse 
och man kan leva sej in i de hårda tiderna 
när han berättar om nödåren under kri-
get. Hans far Bernt Bjurklint och hans 
morfar Carl Dellgren startade Hafi 1938 
i Heberg. Då tillverkades mos och sylt 
som såldes främst lokalt till ålderdoms-
hem och skolor. Sen kom kriget och det 
blev restriktioner på sockret.

1940 flyttades företaget till Brän-
narp. Det var fattiga tider och inga pengar 
fanns men en grupp bönder gick i borgen 
för Bernt Bjurklint, Carl Dellgren och 
Arne Dellgren (morbror till Hans) så dom 
kunde köpa mejeriet. Den första tiden var 

det tufft. Vädret var kallt och allt frös. Bernt 
och hans fru bodde på mejeriet i fem år.

1946 började det vända. Hafi 
fick stora kunder som sjukhus, bagerier, 
skolor, regementet och ålderdomshem. 
Alla ville ha saft och lingonsylt. Företaget 
hade då 5-6 stycken anställda. Järnvägen 
gick igenom Brännarp och man använde 
den för att skicka ut varorna till kunder-
na.

bernt sålde sin del i anläggning-
en under 50 talet, kvar i företaget fanns 
Bernts morbror Arne. Bernt flyttade till 
Harplinge och hade hand om distributio-
nen. Men även här mötte dom motstånd 
då grossisterna inte ville handla smått 
utan ville ha mycket och till billigt pris.

1977 flyttade Hans och hans hus-

tru Gunilla ner från Göteborg. Dom kom 
att köpa aktierna i firman. Hans hade då 
tidigare aldrig arbetat i fabriken. Bara 
efter några månader hade Hans tagit 
över. Dom flyttade in i en sommarstuga 
i Haverdal, barnen började på dagis då 
Gunilla jobbade på kontoret halva tiden 
och var i fabriken resterande halva tiden. 
Dom hade 1 anställd och tog in extra folk 
när behovet fanns. Under den första ti-
den hade dom inte klarat det utan Hans 
svärföräldrar som ställde upp till hundra 
procent med både barnpassning och sylt-
kokning.

Men det fanns inte på kartan för 
Hans att misslyckas även fast det var en 
tuff tillvaro. Hans anställde nya ungdo-
mar som jobbade i fabriken. 1984 började 
Hafi exportera sylt till bland annat Tysk-
land, Schweiz, Frankrike och Italien.

Hafi, ett familje företag

på landsbygden
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Om-, till & nybyggnation
Roy Gustafsson 0706-76 14 78 

Stefan Grimberg 0706-76 14 79

JARÄLVS VVS AB
er lokala rörläggare

Vi utför allt inom VVS vid
renovering och nybyggnation.

Installerar och servar
värmepumpar och pannor.

Rörarbeten i badrum och kök m.m.

Tel. 035-582 40  fax. 035-542 31
e-post. jaralvs@telia.com

www.jaralvsvvs.se

Håkan & Björn

IARA Hud Estetisk Praktik

Moderna avancerade 
hudvårdsbehandlingar

www.iara.se

ValNötStrÄD i  
geTInge geR FIna sKÖRdaR

1988 började ett samarbete med 
IKEA. Hans åkte till USA för att lanse-
ra sina varor. I början av lanseringen stod 
han vid ett runt litet bord på onsdagar 
och delade ut sylt på knäckebröd så att 
folk skulle få upp ögonen för produkter-
na. Hafi hade då 5-6 sorters sylt och 3-4 
sorters saft.

sen fick doM industrier som kun-
der. Allt från att göra sylt till SIA glass, 
lingonsylt till bröd (lingongrova), sylt till 
kakor mm.
•	 2001	köpte	Marcus	Bjurklint	aktierna	i	

Hafi och nu driver han företaget i fjär-
de generationen.

•	 2006	 köpte	 Hafi	 Särdals	 Kvarn.	 Där	
kan man köpa Hafis produkter, fika på 
det mysiga caféet och gå runt och titta 
på utställningar i utställningslokalen.

fabriken i dag:
Hafi	 har	 25	 anställda.	 Både	 folk	 som	
kokar sylt och tekniker om maskinerna 
krånglar och kontorsfolk. Det är över-
vägande män som jobbar i fabriken. Här 
görs sylt i påsar, olika glasburkar och i 
containrar.
I	kokeriet	görs	25	ton	saft/sylt	varje	dag.	
I	 ett	 kok	görs	mellan	800	kg	 till	 2	 ton.	
Dom gör 6 kok per dag. 45 % av produk-
terna består av ekologiskt socker.
Sylten på Hafi kokas i vacuum i 70 gra-
der, kyls ner och sedan förpackas. I sorti-
mentet finns det 5 sorters sylt och 4 sor-
ters saft. Etiketterna är anpassade efter 
företaget som har beställt sylten.

Text  

Anna Kuczera
Foto  

Anne Ottosson

Hafi, ett familje företag

på landsbygden

bär fakta! Hafi är mycket noga med var bären kommer 
ifrån. Jordgubbar och hallon kommer tillexempel från Bosnien 
där mindre familjeföretag odlar EKO bär. I Värmland, i Branäs 
finns det 800 risbönder från Thailand som plockar bär. Alla med 
Visum och fast lön givetvis. Dom plockar blåbär, hjortron och 
lingon. Bären hanteras frysta. ALLA BÄR ÄR EKOLOGISKA!

Hans Bjurklint, en viktig 
pelare i Hafis historia.
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Veterinär Anna Wendel
Specialist kompetens i hunden & kattens sjukdomar.  
Kvälls- och helgmottagning på Prästgården i Getinge

Telnr 0760-50 55 75
www.facebook.com/kattohund

VILL DU VARA MED OCH STÖDJA 
GETINGE SAMHÄLLSFÖRENING?

Boka en annons för 2017!
Kontakta Lena eller Maria för mer information

Lena 0732-03 41 73 Mail: 035.54780@telia.com
Maria 0735-31 27 72 Mail: maja_kl@hotmail.com

Tel 035-580 80 
Ekebergsvägen 35 

Getinge

Nu är vintersäsongen i gång!
Du vet väl vad som gäller?
• Vinterdäck krävs 1 dec-31 mars

• Mönsterdjup minst 3 mm

• Dubbdäck får användas 1 okt-16 april

Glöm inte att boka tid för däckbyte!
Vi har däck i alla prisklasser och vi erbjuder däckhotell till er som behöver det!
Välkommen in vi hjälper dig gärna!

Hoppas vi ses på 

julmarknaden den 

26 november! 

Vi öppnar upp 

verkstaden för er och 

bjuder på korv med 

bröd, glögg och annat 

gott! Väl mött!



17

www.halmstad.se/ung

Du som är ung är varmt välkommen till att diskutera om och hur du 

skulle vilja förändra din fria tid.  Därför har du chansen att delta på 

en av dessa två inspirationskvällar eller varför inte båda :)

Vilka: Alla unga i Getinge

Tid: 17.30 - 19.30 

Plats: MB Huset

Vi bjuder på lussekatt och julmust

Inspirationskväll
Vad vill du ska hända i Getinge?  

Vilka: Alla unga i Getinge

Tid: 17.30 - 19.30 

Plats: MB Huset

Vi bjuder på pizza

6 december 14 december

Du behövs och är grymt välkommen! 

Anmäl dig till: etel.vencel@halmstad.se eller 0721- 74 87 32

DET VAR 
BÄTTRE FÖRR..  
Alla minns vi väl Torsten Svenssons Urmakeri som låg där på 
Ekebergsvägen eller Skölds charkuteriaffär som senare flyttade 
och blev en Ica affär. Kommer ni ihåg detta? Inte jag heller. 

Själv har jag bott här sedan år 1995 och tycker att jag har lärt 
mig vem många är, var dem bor och vem de är släkt med. Jag har 
sett många butiker komma och gå, Klädesaffärer, banker, kondi-
tori, radioaffär och Pizzerian mitt i byn. Jag har hyrt playstation 
i kiosken och sett bio i medborgarhuset. Jag har fått höra många 
berättelser om vad som funnits i Getinge förr. 

Varje gång börjar jag fundera på vad som hände? AHA nu vet 
jag! Det måste vara detta förbaskade internet som förstör för 
våra butiker eller vänta det är nog för att alla väljer att köra till 
stan och handla. Sen stannar jag upp i min tankeverksamhet och 
funderar igen. Hmm, om det nu är så varför kämpar vi för att få 
fiber i byn eller bättre bussförbindelser? 

Nej, jag tycker faktiskt inte det var bättre förr. Getinge blir 
bättre och bättre för varje dag. Alternativ ett, är det för att jag 
börjar bli äldre och visare eller alternativ två, är det för att byn 
utvecklas? Självklart är det alternativ två som sker i vår by. Men 
gör den det snabbt nog? 

I mina ögon är det mycket i Getinge som blivit bättre de se-
naste åren. Vi har mycket i den här byn som är kanon och som 
vi ska vara rädda om. Det är inte alla byar som har eget utom-
husbad eller inom en snar framtid en ny fin skola. Eller vad sägs 
om bank, livsmedelsbutik, frisörer, bensinmack, pizzerior, kiosk, 
bibliotek, sporthall, idrottsplats, brandstation, tandvård, apotek, 
snickeri, mattaffär, bilverkstäder, elaffär osv. Inte illa för byn som 
kommunen glömde eller vad tycker ni? 

Kanske är det för att jag aldrig har varit hos Torsten Svens-
son med min klocka eller handlat hos Bengt Bengtsson som jag 
tycker det är bättre nu.

Självklart kan saker bli bättre men det blir inte det av sig själ-
va. Vill vi att saker ska ske i byn får vi nog hjälpa till på vägen. 
Kommunen har som ni säkert hört förut inte resurser till så 
mycket numera. Jag som älskar statistik kan ändå inte låta bli 
att titta på resurserna. Enligt Kommunens hemsida har de 7900 
medarbetare som hjälper oss övriga i Kommunen. De informe-
rar samtidigt att det bor ca 95500 invånare i Kommunen. Detta 
innebär ju att 1 person har hand om ca 12-13 invånare. Det 
tycker jag är rätt bra faktiskt.  

För att göra Getinge ännu bättre krävs det nog att hela byn 
hjälper till med olika saker. Alla kan vi bidra med något, vem 
som gör mest eller minst har ingen betydelse. Bara man gör nå-
got. Det räcker inte att betala skatt tyvärr.

Getingeskolan, denna riksnyhet. Visst är det kanon att det 
äntligen händer något och att barnen ska slippa gå runt på en 
skola som inte håller måttet. Visst är det kanon att vi har för-
äldrar som lägger ner massor med tid och engagemang för att 
få till en ny skola. Visst är det kanon att vi alla hjälper till på ett 
eller annat sätt för att visa kommunen att skolan är viktig för 
Getinges framtid. Eller gör vi det? 

Kanske var det bättre förr ändå...

Text  

Krister Nilsson

Äntligen! Lördagen den 28 januari slår vi upp por-
tarna till Getingehallen och kör igång en av Hal-
lands största inomhuscuper för pojkar och flickor 
mellan 7-12 år. Det kommer att bjudas på fot-
bollsunderhållning under 3 helger med möjlighet 
att kunna se upp till 192 lag. 

Självklart kommer det att finnas möjlighet till 
mat/fika och dryck. Givetvis kommer det att fin-
nas möjlighet att vinna fina priser när vi kör flera 
dragningar per dag med våra klassiska lottringar. 
Så det är bara att ta med sig familjen ner till Ge-
tingehallen och heja. Missa inte detta!

GETINGECUPEN 2017

Lörd. 28 januari Poolspel P10

Sönd. 29 januari Poolspel P7 + P11 

Lörd. 4 februari Poolspel F7 + F8 + F12 

Sönd. 5 februari Poolspel F9 + F10 + F11. 

Lörd. 11 februari Poolspel P8 + P12 

Sönd. 12 februari Poolspel P9 

SPELSCHEMA
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Hårt arbete och brinnande lust brukar 
vara ett framgångsrecept för entre-
prenörer. Detta stämmer väl in på Jan 
Svensson och företaget Clean Part i Ge-
tinge. Bolaget är en av Europas största 
leverantörer av delar till städmaskiner.
-Det har varit en otrolig resa sedan jag 
startade firman på vår bondgård i Ytter-
gård, säger Jan. Jag kunde ju aldrig tän-
ka mig att efter 30 år sitta med ett starkt 
företag som säljer reservdelar till hela 
Europa. Clean Part köper hem delarna, 
lagrar dem i Getinge och säljer vidare 
till kunder i många länder.

Jan är född på bondgården i Yttergård, 
där hans far och farfar drivit jordbruk 
sedan 1920- talet. När det var dags för 
Jan att ta över gården insåg han snabbt 
att lönsamheten för jordbruk inte var till-
räcklig för att leva på. Han fick arbete på 
en firma som tillverkade olika produkter 
för städning och skötte jordbruket till-
sammans med bror Lennart på fritiden.

EftEr tiotalEt år som anställd 
började han fundera på att bli företagare. 
I sitt arbete förstod han sig att markna-
den för städmaskiner skulle öka och då 
behövdes reservdelar.

-Jag hade turen att hitta en italiensk 
tillverkare av reservdelar och blev genera-
lagent för Skandinavien, berättar Jan. Jag 

fick en bra start med det nya företaget i 
början på 1980- talet. Då kunde jag köpa 
hem reservdelar till vissa maskiner och 
sälja vidare till de som skötte underhållet 
på städmaskinerna. Nu har vi slitagedelar 
till alla städmaskiner på marknaden.

i början var bondgårdens alla 
byggnader centrum för företaget. Men i 
takt med att affärerna började blomstra var 
han tvungen att tänka på att bygga nytt.

Den första byggnaden han satte upp 
där företaget finns idag räckte bara till 
några år och 2008 investerade han i de 
byggnader som idag rymmer företaget. 
Den totala ytan är över 2 000 kvadrat-
meter. Lokalerna är uppbyggda med ett 
skepp för administration och försäljning 
och en lagerdel som rymmer över 5 000 
detaljer.

-i takt mEd stigande miljökrav ökar 
efterfrågan på slitagedelar för varje år, sä-
ger Jan Svensson. Det kan vara borstar, 
sugmotorer, skurborstar, rondeller mm 
som vi säljer. Men företaget ägnar sig 
även åt viss bearbetning. T ex att köpa 
stora mattrullar av polyestermaterial som 
bearbetas och sätts på rondeller som sitter 
under städmaskinerna och används vid 
städning och polering av golv.

Företagets unika produktkatalog gör det 
möjligt för kunden på ett smidigt sätt hitta 

den artikel som passar till rätt maskin. För 
att kunna tillfredsställa marknaden har 
Clean Part ca 5 000 artiklar i sitt lager.

för att nå nya och gamla kunder 
satsar företaget på att delta i olika mässor. 
T ex världens största som arrangeras vart 
annat år i Amsterdam.

-Att delta i InterClean är viktigt för oss, 
berättar Jan. Där träffar vi gamla kunder 
och får nya kontakter. Det är dyrt och job-
bigt att vara på mässor men helt nödvän-
digt för att synas. Det finns också en rad 
mindre mässor som Clean Part är med på.

Jan och dottern Maria sköter normalt 
försäljningen. Nu håller Jan på att varva 
ned och då har även dottern Cecilia slus-
sats in på denna uppgift.

tEmpot är högt på företaget. En 
order som kommer in på telefon eller mail 
före kl 15 packas och skickas samma dag.

-Vi ska vara en komplett leverantör och 
våra kunder ska hitta sina produkter hos 
oss och få dem inom 24 timmar, säger 
Jan. Paket till våra utländska kunder tar 
normalt två dygn.

Men ska varorna komma fram snabbt 
så kostar det också. Företaget köper 
frakttjänster för över två miljoner per år.

jan har fyllt 70 år och varvar 
ned. Han besöker företaget ibland men 

LANTBRUKARSONEN BLEV 
FRAMGÅNGSRIK FÖRETAGARE I GETINGE 

DEN ADMINISTRATIVA delen av Clean Part består av fr v Cecilia 
Täreby, Jan Svensson som varvar ned, Maria Svensson och Marie-Loise 
Hallgren

JAN SVENSSON har arbetat upp ett nischat och stabilt fö-
retag i städbranschen i Getinge.
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Hårt arbete och brinnande lust brukar 
vara ett framgångsrecept för entre-
prenörer. Detta stämmer väl in på Jan 
Svensson och företaget Clean Part i Ge-
tinge. Bolaget är en av Europas största 
leverantörer av delar till städmaskiner.
-Det har varit en otrolig resa sedan jag 
startade firman på vår bondgård i Ytter-
gård, säger Jan. Jag kunde ju aldrig tän-
ka mig att efter 30 år sitta med ett starkt 
företag som säljer reservdelar till hela 
Europa. Clean Part köper hem delarna, 
lagrar dem i Getinge och säljer vidare 
till kunder i många länder.

Jan är född på bondgården i Yttergård, 
där hans far och farfar drivit jordbruk 
sedan 1920- talet. När det var dags för 
Jan att ta över gården insåg han snabbt 
att lönsamheten för jordbruk inte var till-
räcklig för att leva på. Han fick arbete på 
en firma som tillverkade olika produkter 
för städning och skötte jordbruket till-
sammans med bror Lennart på fritiden.

EftEr tiotalEt år som anställd 
började han fundera på att bli företagare. 
I sitt arbete förstod han sig att markna-
den för städmaskiner skulle öka och då 
behövdes reservdelar.

-Jag hade turen att hitta en italiensk 
tillverkare av reservdelar och blev genera-
lagent för Skandinavien, berättar Jan. Jag 

fick en bra start med det nya företaget i 
början på 1980- talet. Då kunde jag köpa 
hem reservdelar till vissa maskiner och 
sälja vidare till de som skötte underhållet 
på städmaskinerna. Nu har vi slitagedelar 
till alla städmaskiner på marknaden.

i början var bondgårdens alla 
byggnader centrum för företaget. Men i 
takt med att affärerna började blomstra var 
han tvungen att tänka på att bygga nytt.

Den första byggnaden han satte upp 
där företaget finns idag räckte bara till 
några år och 2008 investerade han i de 
byggnader som idag rymmer företaget. 
Den totala ytan är över 2 000 kvadrat-
meter. Lokalerna är uppbyggda med ett 
skepp för administration och försäljning 
och en lagerdel som rymmer över 5 000 
detaljer.

-i takt mEd stigande miljökrav ökar 
efterfrågan på slitagedelar för varje år, sä-
ger Jan Svensson. Det kan vara borstar, 
sugmotorer, skurborstar, rondeller mm 
som vi säljer. Men företaget ägnar sig 
även åt viss bearbetning. T ex att köpa 
stora mattrullar av polyestermaterial som 
bearbetas och sätts på rondeller som sitter 
under städmaskinerna och används vid 
städning och polering av golv.

Företagets unika produktkatalog gör det 
möjligt för kunden på ett smidigt sätt hitta 

den artikel som passar till rätt maskin. För 
att kunna tillfredsställa marknaden har 
Clean Part ca 5 000 artiklar i sitt lager.

för att nå nya och gamla kunder 
satsar företaget på att delta i olika mässor. 
T ex världens största som arrangeras vart 
annat år i Amsterdam.

-Att delta i InterClean är viktigt för oss, 
berättar Jan. Där träffar vi gamla kunder 
och får nya kontakter. Det är dyrt och job-
bigt att vara på mässor men helt nödvän-
digt för att synas. Det finns också en rad 
mindre mässor som Clean Part är med på.

Jan och dottern Maria sköter normalt 
försäljningen. Nu håller Jan på att varva 
ned och då har även dottern Cecilia slus-
sats in på denna uppgift.

tEmpot är högt på företaget. En 
order som kommer in på telefon eller mail 
före kl 15 packas och skickas samma dag.

-Vi ska vara en komplett leverantör och 
våra kunder ska hitta sina produkter hos 
oss och få dem inom 24 timmar, säger 
Jan. Paket till våra utländska kunder tar 
normalt två dygn.

Men ska varorna komma fram snabbt 
så kostar det också. Företaget köper 
frakttjänster för över två miljoner per år.

jan har fyllt 70 år och varvar 
ned. Han besöker företaget ibland men 

LANTBRUKARSONEN BLEV 
FRAMGÅNGSRIK FÖRETAGARE I GETINGE 

DEN ADMINISTRATIVA delen av Clean Part består av fr v Cecilia 
Täreby, Jan Svensson som varvar ned, Maria Svensson och Marie-Loise 
Hallgren

JAN SVENSSON har arbetat upp ett nischat och stabilt fö-
retag i städbranschen i Getinge.

Foto

   Anne Ottosson 

I hela sitt liv har Maria Svensson fun-
nits i pappa Jans företag Clean Part.
-Jag var väl knappa tio år när jag var 
med och lossade lastbilar, säger hon
skrattande.
Men trots det har hon hunnit skaffa sig 
utbildning och erfarenhet på annat håll. 
Hon har t ex bott ett år i Italien och sålt 
Kalles kaviar i New York. Dessutom har 
hon pluggat till beteende- och perso-
nalvetare och skaffat sig två barn.

när maria växtE upp fanns hela 
tiden ett stort intresse för föräldrarnas fö-
retag. Hon följde med pappa och mam-
ma till jobbet och lärde sig företaget från 
unga år.

-Både jag och min syster Cecilia har 
under uppväxtåren varit engagerade i 
företaget, berättar hon. Hos mig har det 
alltid funnits en tanke på att arbeta och 
utveckla företaget vidare.

Storasyster Cecilia valde en annan väg 
och efter juristexamen hamnade hon på 
Skatteverket. När nu Maria blev mamma 
igen valde Cecilia att lägga juristkarriären 
åt sidan och tillammans med Maria driva 
företaget.

EftEr gymnasiEt fortsatte Maria 
sina studier och tog en examen i beteen-
de- och personalvetenskap. En utbild-
ning som kan vara nyttig att ha för en 
företagsledare. Men hon ville också prova 
sina vingar och flyttade till Italien för att 
läsa språket. Efter ett halvår fick hon ett 
erbjudande att arbeta i landet hos en le-
verantör till Clean Part.

-Det var en spännande tid att arbeta 

som sekreterare, säger hon. Jag hade läst 
italienska i skolan så språket fungerade 
bra, berättar hon.

Men längtan hem till Getinge blev allt 
starkare och hon flyttade hem för att fort-
sätta i pappas företag.

maria bErättar att i städ-och 
hygienbranschen känner många varandra. 
Detta ledde till att hon och syster Cecilia 
började arbeta i en svensk butik i New York.

-Vårt företag har en svenskfödd leve-
rantör av polyestermaterial i New York 
och som vid sidan driver en affär med 
svenska produkter, t ex Kalles kaviar och 
hårdbröd, säger hon.

Under vissa perioder på året behövs ex-
trapersonal och vi tog gärna chansen att 
prova USA.

förEtagEt ClEan part har 
haft en mycket positiv utveckling under 
de senaste åren. Omsättningen stiger och 
det tillkommer nya kunder.

-Men konkurrensen är tuff, säger Ma-
ria. Det startas ständigt nya företag och 
detta fenomen måste vi följa noga

Företaget har lyckats väldigt bra de 
senaste åren utomlands. Maria vill satsa 
ännu hårdare på att få flera kunder och 
vill se ännu flera produkter i sin produkt-
katalog

-Vi ser intressanta tillväxtmöjligheter i 
Norden, avslöjar hon. Och vi planerar att 
utveckla vår hemsida så att kunderna kan 
göra sina beställningar direkt på datorn.

Det ser bra ut för Clean Part.

han litar fullt ut på sina döttrar som dri-
ver företaget idag.

-Det känns bra att våra flickor hade 
lust att ta över vårt företag, menar han. 
Efter många års slit kan nu Jan och fru 
Eva varva ned och släppa taget på job-
bet lite grann varje år. Det blir lite resor 
och eftersom golf är ett av Jans hobbies 
så väntar bl a en resa till USA för golfspel 
med goda vänner.

MARIA SVENSSON äR andra generationens ledare i Clean Part i Getinge. Hon har 
efterträtt pappa Jan som VD och i barnvagnen ligger kanske en blivande medarbetare i det 
framgångsrika företaget.

MARIA UNG VD hOS CLEAN PART
med många erfarenheter i bagaget

Foto

   Anne Ottosson 

fakta om 
ClEan part
Grundades år 1984 av Jan 
Svensson.

VD idag dottern Maria 
Svensson

Affärsinriktningen 
är trading med viss 
bearbetning

Antal anställda 8-9 st

Omsättning ca 20 Mkr

Säljer 60 procent utanför 
Sverige.

Antalet artiklar i lager 
nästan 5000

Text & Foto    

Åke Nilsson

I LAGRET som innehåller nära 5 000 ar-
tiklar jobbar den här kvartetten. Fr v Lisette
Andersson, Annika Pettersson, Marcus An-
dersson, Tim Sennemark och Marie Dahl-
qvist.

Text     

Åke Nilsson

TEMPOT äR hÖGT på Clean Parts lager. 
En order som beställs på telefon eller mail 
ska vara hos kunder dagen efter. Här skyndar 
sig Lisette Andersson med ett paket till en  
kund ute i Europa.
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OK Lindéna annordnade sin, väldigt uppskattade, spökrunda i Getinge för 10:de året i rad.
Vi var många som hade hittat fram både ficklampor och reflexvästar och fick skrämselhicka 
innan vi var tillbaka i tryggheten i sporthallen, där det serverades fika. Ett av dom roligaste 
arrangemangen i Getinge om man gillar kalla kårar och inte är alltför blodtörstig…

Text  

Linda Hansen
Foto  

Anne Ottosson



21

Visst var det så hon sjöng Lill Lindfors? 
Musik är verkligen glädjens verktyg. 
Det är inte många tillställningar vi har 
utan att musik på något vis är inblandat. 
Vi sjunger när någon fyller år, vi sjunger 
när vi vinner, vi sjunger när vi firar na-
tionaldag, vi sjunger när vi ska minnas 
och hylla, vi sjunger när människor går 
bort. Vi spelar musik vid invigningar, 
fester och kalas. Vid nästan alla andra 
typer av tillfällen så är det nästan alltid 
någon form av musik. 

Och det finns väl nästan inget som kan 
påverka oss så mycket som just musik. Jag 
såg en intressant dokumentär på SVT för 
några år sedan som handla om musik och 
specifikt filmmusik. De visade olika sce-
ner ur filmer med musik och utan. Vissa 
scener som var helt galet otäcka blev näs-
tan lustfyllda och komiska när musiken 
togs bort. Den skärrande rädslan för-
svann nästan helt. Det var jätteroligt att 
se, tyvärr minns jag inte vad dokumentä-
ren eller programmet hette, annars hade 
jag velat se det där igen!

MEN DET ÄR JU så, det ligger så 
oändligt mycket känslor inbakat i musik, 
som också är högst personliga. Hör jag en 
låt, poplåt med en riktigt skön basgång 
eller en takt som just jag tycker är oemot-
ståndlig så kan jag riktigt känna hur hela 
kroppen börjar dansa i takt med musiken. 
Rumpan kan liksom inte vara stilla. Tårna 

viftar i takt med trummorna. Är jag en-
sam hemma spelar jag ofta stora kvinn-
liga röster på hög volym och sjunger så 
högt jag bara kan. Så att stämbanden får 
kämpa sig trötta! Jag spelar körstycken 
och operaarior i en salig blandning och 
det är så härligt! Allt beroende på vilket 
humör jag är på just den dagen.

DETSAMMA TÄNKER VI ju på 
även i Getinge-Rävinge Kyrkokör här i 
Getinge. Vi väljer stycken som ska passa 
till just det tillfället. Det hade inte funkat 
med Klinga mina klockor på en minnes-
gudstjänst! Det hade inte varit lika stäm-
ningsfullt att sjunga sommarsånger till 
advent. Vi bygger stämning. Vi bygger på 
känslor. Och allra bäst är det ju när det 
är live, på riktigt! Just där, just då under 
konserten blir musiken inte bättre! Visst 
är det häftigt att sitta i en fullsatt kyrka 
och se alla ljus som är tända och mysa till 
alla de där fina julsångerna, hymnerna 
och få ståpäls på hela kroppen.

I HÖST KAN vi njuta av musik flera 
gånger. Till jul framför allt. 27 november 
firar vi Advent i Kyrkan med min person-
lig favoritsång som heter just ”Advent” av 
den svenska kompositören Otto Olsson. 
Varje år blir den också lite, lite bättre. Kö-
ren blir bättre, vi blir några fler och kan-
ske är det så att vi vågar sjunga ut lite mer 
för varje år som går! Sedan kommer Lu-
cia. Undra hur många gånger jag har gått 

eller sjungit med ett Luciatåg? Här i vår 
lilla by har vi turen av att ha två barnkörer 
och en ungdomskör som alla är med på 
Lucia. Väl värt ett besök.

FÖR NÅGRA ÅR sedan hade vi med 
Getinge-Rävinge Kyrkokör en julkon-
sert den andra advent i Rävinge Kyrka. 
Solist, nedsläckt, och jag minns när vi 
sjöng Decembernatt, en svensk text av 
Leonard Cohens ”Hallelujah”. Jag är helt 
säker på att ni känner igen den när ni hör 
den och det var sådan stämning i kyrkan. 
Flera åhörare fick tårar i ögonen och det 
är svårt att då stå där och få fram denna 
vackra melodi, och text utan att själv dar-
ra på rösten. En stund som jag nog alltid 
kommer att komma ihåg för det var ock-
så just i den tiden som jag träffade min 
nuvarande man. Hallelujah!

NI KAN JU OCKSÅ få njuta av Kål-
le Gunnarsson med Vänner den 29 no-
vember. Det brukar vara väldigt trevlig 
men dit behövs det en biljett som ni kan 
köpa i kiosken. Sist men inte minst, vi gör 
om det! Kyrkokörens julkonsert den 18 
december i Rävinge Kyrka. Helt gratis! 
Hela kören, solist och jag hoppas att vi 
gör den igen, Decembernatt! Vi ses då!

Text & Foto    

Anna Ginstmark

MUSIK SKALL 
BYGGAS UTAV GLÄDJE…
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Den 12 oktober bjöd vi, tillsammans 
med Getinge samhällsförening, in di-
verse politiker och ansvariga för Ge-
tingeskolan till öppet möte i försam-
lingshemmet. Målet var att skapa en 
dialog och förståelse kring det som 
händer med Getingeskolan. Tyvärr var 
uppslutningen inte så bra som vi hade 
hoppats på, det verkar som om föräldrar 
i Getinge med omnejd hade viktigare 
saker för sig denna kväll. 

Som tur är, så är vi tio väldigt drivna 
styrelsemedlemmar som inte viker oss 
för minsta bakslag och tillsammans 
med ca 80 intresserade ställdes en hel 
del frågor till de ansvariga för vår skola. 

Under denna kväll tog Tove Bergman, 
ordförande i Barn- och ungdomsnämn-
den, upp ett oroande förslag eller alterna-
tiv till en F-9 skola i Getinge. Hon säger 
att det inte är självklart att det behöver 
bli just de årskurserna i Getinge, utan att 
ett förslag på att lägga F-6 i Getinge och 
årskurs 7-9 i annan ort också kan vara ett 
alternativ. Denna information hade vi i 
styrelsen redan mottagit på ett av de mö-
ten vi haft med de ansvariga för vår skola. 

Vi i Föräldraföreningen ser dock inte 
detta som ett alternativ och kommer fort-
sätta att jobba för en skola i nuvarande regi. 
För att skapa förutsättningar för detta be-
höver vi hjälp och visat engagemang från 
föräldrar och andra berörda. Ni behövs!

Hjälp beHövs
Vi har möjligheten att driva frågor vidare 
och prata för vår sak, men vi behöver er 
hjälp. Varför ska vi ha en F-9 skola just 
i Getinge och ingen annanstans? Vad är 
det som gör Getinge till den allra bästa 
platsen att ha även årskurs 7-9 på? För-
slag och annan info kan du lämna på vår 
mailbox (se info nedan).

Resultat genom media
Mycket av det arbete och den informa-
tionen vi fått sedan det senaste numret av 
denna tidning har vi upplyst via media, 
så vi väljer därför inte att upprepa detta 
i det här numret. Vi kan säga att det har 
gett resultat och det är vi mycket glada 
för, men vi är inte klara på långa vägar.

Vårt mål är fortfarande att vi ska ha en 
ny skola om tre år och det fixar vi genom 
hårt och envist arbete från styrelse och 
med allmänhetens stöd.

möte i Kvibille
Några från styrelsen besökte Kvibil-
le Gästgiveri den 2 november efter att 
Kvibille Allförening hade bjudit in oss 
för att höra på deras vision om framti-
den. Många kommunpolitiker från de 
flesta partierna var där och en form av 
workshop genomfördes. Känslan vi fick 
var att Kvibille har samma problematik 
som vi i Getinge, med bl.a. skolan. 

väntan
Vi väntar fortfarande på resultatet av in-
spektionen för skolans inomhusmiljö, då 
ett uppskov för detta har beviljats. För-
hoppningsvis kan vi rapportera om detta 
i nästa nummer.
Slutligen säger vi i styrelsen: Ny F-9 sko-
la i Getinge om tre år! Detta är vår vision 
och vi hoppas att alla i Getinge med om-
nejd står bakom detta. Vi räknar med er!      

Kontakta oss!
Skicka ett mail till: 
getingesff@gmail.com.
eller följ oss på Facebook!

Text  

Getingeskolans Föräldraförening

GetinGeskolan på Höstmöte

F-9 skola i 
GetinGe?

tack!
Ja,
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GETINGE
SLIPERI
& SVETS

EKEBERGSVÄGEN 17
Lediga kontor och lokaler att hyra för tillverkning, försäljning, lager

Telefon: 0702030234 E-mail: kgeliasson@gmail.com

UTHYRES

Bank & Försäkring

Välkommen till oss på banken i Getinge!

Stående från vänster: Kristina Josefsson, Jan Ahlberg, Johnni Törneman, Ann-Catrin Niklasson,  
Åsa Zahr, Ann-Sofia Sundstedt. Sittande från vänster: Susanne Johansson, Birgitta Nyman. 
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DRÄNERINGAR & DAGVATTEN
BERG & STENSPRÄCKNING

STENLÄGGNING & MARKARBETEN

035-540 75

markfast.se
Yogalärare 
Bicomterapeut

Föreläsare 
Kroppsterapeut

Kurser och öppna klasser i olika former av yoga

Föreläsningar & workshops för företag 
- om yoga, forskning och effekter

Friskvårdsbehandlingar

Kontakt Camilla Assarsson: 
0702-24 28 97

www.susedalensyoga.se 
info@susedalensyoga.se

För första gången ordnade Falkenbergs 
cykelklubb och Falkenbergs sparbank 
ett matcykellopp som var döpt till Fal-
kenbergs sparbanksgiro. Start och stopp 
skedde i centrum i Falkenberg.

Det fanns tre olika sträckor man kunde 
ställa upp i 150 km, 75 km och 35 km. 
Kravet för att ställa upp var att man skul-
le ha en godkänd cykelhjälm och att man 
skulle följa trafikreglerna. Loppet hade 
124 stycken anmälda.

Rutten gick igenom Getinge med ett 
depåstopp utanför Falkenbergs sparbank 
där deltagarna kunde fylla på med lite en-
ergi. I Getinge bor den äldsta deltagaren, 
nämligen Kurt Persson med sin ringa ål-
der på 76 år. Kurt har cyklat många mil i 
sina dagar men mest på hobbynivå. Han 
har ställt upp i olika lopp som tex Hal-
landsloppet.

Falkenbergs 
sparbanks 
giro

på TVå hjul. 124 stycken glada cyklister deltog i cykelloppet den 9 september i år.
Foto: Håkan Axelsson

ÄlDsT. Kurt Persson passade på att ta sig en pause på hemmaplan.
Foto:  Anna Kuczera

Text  

Anna Kuczera

Getinge-Rävinge

Kyrkokör
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   Utför maskin�yttningar • Trailer för långgodstransporter

Markarbeten, Maskinuthyrning & Tvätthall
www.gg-ab.se, 035-583 14

Tel 035-546 69 
Ekebergsvägen 23 

Välkommen in!

Julkonsert
i Rävinge kyrka

den 18 december 
kl. 18:00 – 19:00

Lucia
Gudstjänst i Getinge kyrka

den 11 december
kl. 16:00 – 17:00 

Barnkörerna, 
ungdomskören och 
Kyrkokören deltar i 
Luciagustjänsten.

För första gången ordnade Falkenbergs 
cykelklubb och Falkenbergs sparbank 
ett matcykellopp som var döpt till Fal-
kenbergs sparbanksgiro. Start och stopp 
skedde i centrum i Falkenberg.

Det fanns tre olika sträckor man kunde 
ställa upp i 150 km, 75 km och 35 km. 
Kravet för att ställa upp var att man skul-
le ha en godkänd cykelhjälm och att man 
skulle följa trafikreglerna. Loppet hade 
124 stycken anmälda.

Rutten gick igenom Getinge med ett 
depåstopp utanför Falkenbergs sparbank 
där deltagarna kunde fylla på med lite en-
ergi. I Getinge bor den äldsta deltagaren, 
nämligen Kurt Persson med sin ringa ål-
der på 76 år. Kurt har cyklat många mil i 
sina dagar men mest på hobbynivå. Han 
har ställt upp i olika lopp som tex Hal-
landsloppet.

Falkenbergs 
sparbanks 
giro

på TVå hjul. 124 stycken glada cyklister deltog i cykelloppet den 9 september i år.
Foto: Håkan Axelsson

ÄlDsT. Kurt Persson passade på att ta sig en pause på hemmaplan.
Foto:  Anna Kuczera

Text  

Anna Kuczera

Getinge-Rävinge

Kyrkokör

Världens största fartygstävling, The Tall Ships 
Races, besöker Halmstad 2017 och bjuder 
återigen in till en stor, internationell festi-
valupplevelse.

Nu söker vi dig som vill vara med att utveckla 
och planera TSR i Halmstad. Under hösten och 
våren ingår du i arbetsgrupper inom specifika 
områden i planerandet av festivalen. Antingen 
engagerar du dig lite mindre eller lite mer, men 
ju mer delaktig du är desto mer får du tillbaka.

Vi söker dig som är:
- Mellan 15-25 år
- Trevlig och utåtriktad
- Innovativ och idérik
- Intresserad av medverkandet i att planera   
   och skapa stora evenemang
- Driven att hitta nya utmaningar och
  utveckla dig själv
- Vill skapa nya kontakter och utöka 
  ditt nätverk

JOBBA MED THE TALL SHIPS RACES

Anmäl ditt intresse nu: tallshipsraceshalmstad.se/ung

När Tall Ships Races var här 2011 bjöd Halmstad på en stor fest med 400 000 besök, 
stora artister och ett evenemang i världsklass. I nästa års upplaga siktar vi ännu högre.
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Kulturnatt+ den  29 -30 september   
blev ” Getingedagar”  för oss som bor 
här och även  en del besökare från öv-
riga Halmstads kommun. Detta sedan 
man på kulturförvaltningen nu valt att 
inkludera småorterna. 
Tack vare alla hårt arbetande medver-
kande samt positiva besökare blev Ge-
tinges första kulturnatt en succé!

Redan i april tackade Kulturgruppen, 
Getinge  Bibliotek och Ungkulturavdel-
ningen på MB-Huset  tackade ja till att 
arrangera  kulturnattsaktiviteter för olika 
åldrar i nära samarbete med kulturförvalt-
ningen. Även  PRO Getinge, Ok Linde-
na, Getinge hembygdsförening, Getinge 
IF, Nissaflickorna samt Getinge Bowling-
klubb medverkade och presenterade  sina 
verksamheter. Några elever från årskurs 
9 ansvarade för fika under fredagen och 
fick en slant till den framtida skolresan till 
Auschwitz. Konsum sponsrade med kaffe 
och dopp  till torsdagsprogrammet och 
Falkenbergs sparbank med god choklad 
att bjuda besökarna på.

TORSDAGEN  BLEV HÄFTIG med 
ca 150 barn från Getinge, Steninge och 
Kvibille som på förmiddagen  såg Två 
ballerinor och Dalibor vid dragspelet. 

PÅ KVÄLLEN HJÄLPTE  Anneli 
Adamsson från Hallands konstmuseum 
oss att minnas Getinges mästare Carl 
Magnus  Arvid Carlsson, samt Svea Lar-
son (1907 -1989) vars förmögenhet tes-
tamenterades till Hallands konstmuseum 
och ger museet  ca 2 miljoner i årlig av-
kastning  till konstinköp med halländsk 
anknytning. Föreläsningen blandades 
med getingebornas egna minnen kring 
Svea och det gjorde nog Anneli fortsatt 
nyfiken på Getinges  egen  Svea. 

FREDAGEN BJÖD PÅ friskvård, 
livsstil och där visades upp ett stort utbud 
av  Getinges föreningsliv  samt Suseda-
lens yoga.

Under en  kort byavandring fick vi ta 
del av en tillbakablick på byggnaderna i 
centrum samt vad   vi som bor här upp-
fattar som fult  respektive vackert och vad 
vi gärna vill  bevara. Vandringen blev en 
försmak på kommande cultural  plan-
ning- projekt i Getinge och Marie Er-
iksson från kulturförvaltningen fotogra-
ferade. Resultatet kommer att visas upp i 
anslutning till julmarknaden.

FREDAGSKVÄLLEN BJÖD  på 
professor Fredrik Bäckheds föreläsning  
om Tarmfloran – en ”middagsbjudning 
med biljoner gäster“. Fredriks studier vi-
sar att vår tarmflora kan påverka vår häl-

sa. Vad vi äter spelar roll för balansen hos 
våra tarmbakterier, som i sin tur påverkar 
vårt hälsotillstånd. Publiken var nyfiken 
och frågorna duggade tätt efteråt.

Ungdomar avslutade kvällen med 
dans- musikuppträdande. Här ville app-
låderna aldrig ta slut när bl a Sahra Gole-
biowsky Olsson sjöng med stor inlevelse. 
Denna tjejen  lär vi få höra mer av!

HP HJÄLPTE OSS med notiser som 
informerade om byte av lokal när biblio-
teket med kort varsel  stängdes. Via hel-
sidesartikel i 7 Dagar fick vi god publici-
tet och uppdraget till Anita Mellberg att 
skriva krönika i kulturförvaltningens tid-
skrift Applåd inbringade dessutom 1000 
kr i honorar  till kulturgruppen.

MEDBORGARHUSET (MB-Huset) 
i Getinge invigdes 1948 och var då  en av 
Hallands bästa teater- och biograflokaler. 
Gästande teatersällskap gav revy- men 
också teaterföreställningar- och även 
operetter och bussturer arrangerades 
från Halmstad och Falkenberg då ingen 
av städerna hade lokaler av samma klass. 
Den gamla kåken börjar leva upp på nytt!

Ballerinorna och Dalibor

Kvällen avslutas med kaffe och dopp sponsrat 
av Konsum samt medryckande folkmusik av 
musikgruppen Skuggspel där Agneta Davidsson 
från biblioteket även ingår.

Text & Foto    

Anita Mellberg & Etel Vencel

GETINGES FÖRSTA
KULTURNÄTTER BLEV SUCCÉ! 

Anna Andersson med son David fanns också 
bland publiken.

Vi fick besök  av kulturförvaltningens avdel-
ningschef Simon Roos samt Rickard Bengtsson, 
kulturnattsgeneral.

Sahra Golebiowsky 
Olsson sjöng med 

stor inlevelse. 
Denna tjejen  lär 
vi få höra mer av!

” Kultur i Getinge 
VÅREN 2017
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50 År sen sist.......
för GETINGE  om GETINGE  i GETINGE  av GETINGE  till GETINGE

En musikalisk återblick till 1966
med 

  

Redan kl.14.00 öppnas dörrarna. Det bjuds på kaffe med dopp

Konferencier

Tennis Ola
Ola Mårtensson

Söndagen den 4 DECEMBER 16.00

GETINGE MEDBORGARHUS
BIO Salongen

Biljettköp: Direkten Eliassons Getinge 150:-

Allt överskott går till Internationella gruppen i Getinge/Rävinge Församling.

Ett samarbete mellan Lennart Oscarsson, Lasse Bengtsson, Kulturgruppen i Getinge och Halmstads kommun 

Boardwalkers - Mc Oscars  - Kent Albins

Lasse ’Hank’ LinSon - 60Watt

Sahra G

Vi hälsar Andreas Måttgård välkommen 
som ny kultur- och teatervärd  från och 
med i höst. Kulturgruppen håller på att 
planera vårens kulturaktiviteter och åter-
kommer så snart det är klart. Aktuella 
datum för familjeföreställningar  kommer 
att meddelas via bland annat Getinge 
bibliotek, förskolor i Getinge ,Kvibille 
och Steninge  samt samhällsföreningens 
Facebooksida.

FAMILJEFÖRESTÄLLNINGAR
Boulevardteatern är en kär gäst hos oss i 
Getinge  och senast spelades Lilla spö-
ket Laban som snabbt blev  utsålt. Skå-
depelarna Lise Edman, Ulf Montan 
och Sten Hellström  omnämnde  efteråt 
kulturgruppen och teatervärdarna Karin 
Krantz och Linda Fogelberg på teaterns 
Facebooksida och tackade för fika, sopp-
lunch och  hjälp med scenbygge och trev-
ligt mottagande.

I vår återkommer ensemblen med Sa-
gan om den Lilla farbrorn, en föreställ-
ning  om vänskapens glädje och värme. 
Efter en bok av Barbro Lindgren. 
www.boulevardteatern.se

Vi har ännu inte fått besked angående den 
andra  föreställningen och  återkommer 
med information via Getinge bibliotek, 
Facebook och kulturmail när det är klart.

På samma sätt kommer vi att sprida in-
formation om kulturaktiviteter  för vux-
enpublik.

GETINGES FÖRSTA
KULTURNÄTTER BLEV SUCCÉ! 

Kultur i Getinge 
VÅREN 2017

Text     

Anita Mellberg 

För mer information och anmälan Tel. 035-584 85

GE DIG SJÄLV EN JULKLAPP 
I FORM AV 1 TIMMAS BOWLING 

I GETINGE BOWLINGHALL!

GETINGE 
BOWLINGH

ALL

JULKLAPP
!

Du som aldrig provat på bowling förut erbjuds 
1 timmas prova på utan kostnad. 

Klot och skor får du låna och  kvalificerade
 råd av vår hjälpsamma personal.

Onsdag den 28 dec eller 4 jan kl. 10.00
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Ingvars Svets
& Smide

Brogatan 25
Getinge

035-44 614

Konst & brukssmide

www.gg-ab.se, 035-583 14

Markarbeten, Maskinuthyrning & Tvätthall

Ekebergsvägen 10, 305 75 Getinge

Logo 1

Logo 2

Logo 3

Undertexter för Logotypen

Logotype för 

Pms/Folie färger som skall användas:

Pms Röd 485

Foliedekors färger 

PMS 485

Stationsgatan 10
305 75 GETINGE

Öppettider:
Tis-Fre 09.00-18.00

HÅRSTATIONEN

Varmt välkomna önskar Else!

Tel. 035- 549 40
harstationen@telia.com
Facebook Hårstationen

Wendts
Montage AB

Allt inom
UNDERTAK

och
LJUDISOLERING070-984 02 55

Pl 401 • 305 76  Getinge

Ekomuseum Gudmundsgården
Hallands äldsta Gårdscharkuteri
Kött & Charkdelikatesser från gris, ox, hjort och 
vilt, catering, café och dagens lunch.

Öppet: Måndag-Fredag 10-18, Lördag 10-13
www.gudmundsgården.se
0346-40508

KRISTIANSSONS
  PLÅTSLAGERITJÄNST AB
  070 455 80 65

 Vi stödjer
utveckling
i Getinge
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Då var det dags att summera årets säsong. Resultatmässigt 
så har det varit en misslyckad säsong för a-laget och en god-
känd säsong av b-laget. Om vi börjar med b-laget så slutade 
laget på en femteplats i serien. Reservlagsserien var väldigt 
jämn och det var bara en 1 poäng upp till andra platsen. 
B-laget fortsätter att vara platsen där många av de yngre 
Getinge killarna får chansen att visa upp sig och det har 
många gjort. Väldigt positivt för Getinge if ’s framtid. 

A-LAGET HADE DET tuffare i år jämfört med fjolåret, 
då vi slutade på en fin femte plats. Andra året i en serie 
brukar oftast vara svårare men vi lyckades till sist klara kon-
traktet med hjälp av IF Kungsbacka som vann kvalet till div, 
3 vilket gjorde att vi spelar i div 4 även nästa år. Om man 
ska analysera säsongen så känns det som att vi fortsätter 
att försöka spela en offensiv, attraktiv fotboll men har i år 
saknat målskyttet. Jasmin Barucic som gjorde 24 mål för oss 
förra året lämnade för spel i Snöstorps ff i div 3 och vi har 
inte lyckats att fylla det tomrum som han lämnade. Vi har 
skapat väldigt många chanser i nästan alla matcher under 
säsongen men har haft fruktansvärt svårt att sätta ditt bol-
len och då är det svårt att skrapa ihop de poäng som krävs. 
Årets interna skytteliga vanns av Pontus Ekman på 6 mål. 

Det som däremot har varit väldigt positivt för A-laget 
och föreningen som helhet är alla dessa unga killar som ta-
git stora steg i sin utveckling under året. Under hösten har 
det inte varit ovanligt att vi haft 5 st killar i truppen föda 
1999. Detta lovar väldigt gott inför framtiden. 

UNDER 2017 KOMMER seniorverksamheten gå igenom 
ganska stora förändringar då föreningens goda arbete på ung-
domssidan har givit oss i seniorerna nya positiva utmaningar. 
För att föreningen ska fortsätta att kunna erbjuda alla som 
vill, möjligheten att spela fotboll och få utvecklas i sin egen 
takt har jag tillsammans med styrelsen arbetat fram en seni-
or- model som innehåller tre lag.  Hela det duktiga p15/16 
tar steget upp i seniorerna och ingår i seniorerna. Detta inne-
bär att senior verksamheten kommer innehålla någonstans 
mellan 40-45 spelare nästa år, vilket är väldigt glädjande. 

JAG VILL PASSA på att tacka alla supportrar som varit 
och stöttat laget under året. Ni betyder mycket mer än vad 
ni tror. Vidare vill jag passa på och tacka alla runt laget som 
hjälper till med alla möjliga saker för att vi ska kunna fo-
kusera på fotbollen, det är oerhört mycket värt.  Till sist vill 
jag rikta ett riktigt stort tack till Ola Andersson som efter 
detta året slutar med sitt engagemang i och runt a-laget. 
Du har gjort ett fantastiskt jobb och det kommer vara tomt 
utan dig nästa år. 

Med vänliga hälsningar
Jonas Björkkvist seniortränare Getinge IF 

FORZA GETINGE!

Fotbollsåret 2016
Fråga veterinär

ANNA WENDEL 

Om du bor i Getinge med omnejd och behöver en veterinär som 
bryr sig om dina smådjur kan du få den hjälp du behöver. Anna togs 
sin veterinärexamen i Uppsala 1998. Hon erhöll specialistkompetens 
i hundens och kattens sjukdomar 2008 under sin tjänstgöring vid 
Hallands Djursjukhus i Slöinge. Anna arbetar nu vid Falkenbergs 
Djurklinik och Varbergs Djurklinik. Anna har även en liten små-
djursmottagning hemma på Prästgården i Getinge på kvällstid och 
helger efter tidsbokning på telefon 0760- 50 55 75. Hon utför där 
enklare åtgärder och ingrepp som t ex vaccinationer, pass, idmärkning 
och besiktning. Hon gör även hembesök för tex avlivning i djurets 
egen lugna miljö.

Maila din fråga till: fraga.anna@jokul.se

Hej Anna! 
Vi funderar på vad det finns för risker med att fira jul nu när vi 
har fått en matglad hund i huset?

Hälsningar Fam Andersson

Hej!
Ja, Julen står för dörren och december månad som är härlig bru-
kar även vara fylld med juletidens frestelser. 

Det gäller att vara försiktig med julmaten. Hundar mår inte bra 
av för fet och salt mat. Därför kan ett hundsäkert ställe vara bra 
att tänka på där julskinkan kan svalna! 
Jäsdegar kan ge hunden alkoholförgiftning. Julgranskulor och 
presentsnören och julnötter kan ge stopp och skador i mage och 
tarm. 
Både russin och choklad kan ge dödlig förgiftning. 
Ju mörkare och beskare choklad, desto mer kakao och teobro-
min och därmed större förgiftningsrisk  Symptomen är illamå-
ende, att hunden dreglar, kräks, får diarré och buksmärtor En 
hund på 10 kilo kan äta 12-40 gram mörk choklad utan att få så 
allvarliga symtom att veterinär eller djursjukhus behöver upp-
sökas.  Om hunden i stället har ätit ljus choklad kan den äta ca 
100 gram.
En glad hundsvans kan fort vifta omkull de stämningsfulla stea-
rinljusen och orsaka katastrof och de elektriska ljusslingorna har 
ofta dragningskraft på valpar med sina tuggvänliga sladdar.

Lycka till, 
Anna 
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Välkommen till TWR i Getinge som är en nystartad bilverkstad i Getinges utkant.
Jag har lång erfarenhet i branschen som mekaniker/diagnostekniker, på både märkesverkstad, 
allbilsverkstad och i motorsporten.
Jag utför service, diagnos och reparationer på alla bilmärken. Jag reparerar även ac-system och 
säljer däck i alla prisklasser.
Utför specialarbeten som ombyggnationer, renovering och optimering av bilar.
Erbjuder lånebil vid inlämnande av bil, om behov �nns.
Bilmärken som jag har extra kunskap om är: Mercedes, Nissan, Chrysler, Jeep, Porsche m�.

Ring gärna för tidsbokning eller 
prisförfrågan, tel. 035-58 100.

Öppet vardagar 08.00-17.00
Välkommen till Hörsås 101
MVH
Tobias

Getinge

Hörsås
Bergsg.
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TWR

Assistansförsäkring ingår vid service vid uppfyllda krav.
Räntefri delbetalning via Resurs Bank.

Pågående termin varar till och med vecka 50 – det är aldrig för sent att 
börja! Gratis träningspass mellan höst- och vårtermin, välkommen att 
testa! Läs mer på tkfripuls.se

Träningsklubben FriPuls erbjuder träningspass på hemmaplan i  
Getingehallen och Lilla Gymnastiksalen i Getinge.  
Läs mer om våra pass och tider på tkfripuls.se

Frågor eller funderingar? Höra gärna av dig till Anna Hurtig 073-414 84 14

Varmt välkommen att träna med oss i

Pigg och stark i vinter!
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Att lämna arbetslivet och ta steget in i 
pensionsåldern kan säkert för många 
vara en stor omställning. Flera företag 
har därför bildat någon form av sam-
manslutning för före detta anställda, 
där de kan träffas och umgås under ge-
mytligt förhållande.  Detta tyckte Bertil 
Mårtensson att även Getinge AB bor-
de ha och skrev därför 2004 ett brev till 
Carl Bennet om sin idé samtidigt som 
han bad om lite bidrag till föreningens 
verksamhet. 

Det dröjde dock till 2006 innan Bertil 
fick svar och eftersom det var positivt, 
kan Getinge AB Seniorklubb i år fira sitt 
10-årsjubileum.

DET FÖRSTA MAN gjorde var att bil-
da en styrelse som bestod av Rune Kling, 
som blev klubbens förste ordförande, 
Bertil Mårtensson, Astrid Bennet (inte 
släkt med Carl) Bodil Hammarström 
samt Anders Carlsson. Vidare fastslog 
man i sina stadgar att rätt till medlem-
skap har alla som är anställda i Getinge 
AB i Getinge vid pensioneringen och 
medlemsavgiften fastställdes till 50 kr, 
inte per år utan som en engångsavgift. År 
2006 var antalet medlemmar 45.

GENOM ÅREN har man genomfört 
en hel del arrangemang, inte minst resor, 
ofta kombinerade med något trevligt stu-
diebesök, som i år då man var i Skåne och 

Vannaröds Slott i Sösdala där förre VD 
och ägare av Getinge AB, Rune Anders-
son mötte upp . Utöver visning av slottet 
berättade Rune om sina verksamheter 
i sitt Mellby Gård AB samt händelser 
förknippade med hans tid i Getinge och 
vi fick besöka hans Mellby gård där han 
har sin nuvarande stora hobby, nämligen 
uppfödning av travhästar. Gården var 
exemplariskt välskött. Utflykten slutade 
med fika på Killeröds café.

LITE SENARE I ÅR besöktes klub-
ben av sin beskyddare Carl Bennet, som 
först spelade en dubbelmatch i Slöinges 
fina tennishall med några kända profiler 
såsom Jarl Wallefors, Orvar Bengtsson 
och Claes Ledel för att därefter delta i ett 

studiebesök hos Getinge Storkök, som 
presenterades av Ingvar Bengtsson och 
därefter hade vi medlemmar ett givande 
samtal med Carl där han betygade sitt 
långsiktiga ägande av GETINGE AB 
och sedan avslutades besöket med ärt-
soppa och pannkakor i personalmatsalen. 

DET SOM NU närmast väntar är års-
mötet med jullunch den 15 december, till 
vilket styrelsen hälsar alla ca 90 medlem-
mar välkomna. För har du som är med-
lem inte varit med förut är en bra början 
rundvandring i verkstaden och därefter är 
jullunch. 

Text     

Kenneth Persson
& Bertil Mårtensson

Foto    

Sven-Erik Klarén

Getinge AB Seniorklubbs nuvarande styrelse från vänster, Bernt Inge Christoffersson, Odd Werner, 
Anders Carlsson, Bo Christer Svensson, Bertil Mårtensson.

GETINGE AB SENIORKLUBB.

VEM ÄR DU OCH VAD JOBBAR 
DU MED?
Jag heter Etel Vencel och jag är en glad, 
engagerad ung dam som har ett brinnan-
de intresse för unga och deras fria tid. Jag 
är uppväxt i Halmstad, men gjorde en av-
stickare till Växjö i cirka 9 år. Nu är jag 
tillbaka och fått äran att jobba med ett 
projekt som heter #Fokus Getinge.  Pro-
jektet innebär dels att undersöka 
vad unga i Getinge vill ha/göra på sin 
fria tid, men också få något att hända för 
ungdomar i Getinge framför allt på MB 
Huset.  

HUR TÄNKER DU KRING MB 
HUSETS FRAMTID?
Min vision är att skapa ett levande kul-
turhus för alla! Just nu håller ett spännan-
de arbete på att ta form. Jag har förmånen 
att träffa föreningar i Getinge samt ung-
domar som vill att huset ska öppna och 
leva upp igen. Mitt arbetsmotto är att 
ingenting är omöjligt och ju mer vi kan 
göra tillsammans desto roligare blir det 
att jobba! 

VAD KAN VI SOM UNGA GÖRA?
Som unga kan ni söka stöd via idépengen, 

starta arrangörsgruppen och berätta om 
ert drömmars MB Hus. Jag tror inte på 
att styra verksamheten alltför mycket 
utan vill coacha unga i exempelvis deras 
sätt att se verksamhetsförändringar på. 
Vi vuxna måste låta de unga testa olika 
varianter och visa att det är okej att miss-
lyckas, vi lär oss av dem istället!  

”INGET ÄR OMÖJLIGT!”
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Julshow kl. 16.30–ca 17.30
i MB-huset

Julmarknad i Getinge
26 November 2016

Kl. 14.00–17.00

1. Räddningstjänsten | 2. Circle K & Snabbservice |3. Falkenbergs sparbank  
4. Konsum | 5. Carro’s Ting | 6. Eliassons kiosk | 7. MB-huset   
8. Apoteksgruppen | 9. Hembygdsgården med bland annat: Barnkör med ledning 
av Elvira Tufvesson, Svenska kyrkan, kl.16.00. Tomten på besök, ca 16.20.
Knallar i två tält. 
Mer info på Getinge.nu och Getinge Samhällsföreningens Facebook-sida.

Samla stämplar och ta chansen 
att vinna fina priser!
Varje numrerad plats har en stämpelkontroll från OK Lindena.  
Foldern som du samlar stämplarna i går att hämta på de numrerade platserna, 
när du samlat alla stämplar lämnar du in foldern på något av ställena. 

Varmt välkomna önskar årets julmarknadsgrupp  
Carro Svensson, Håkan Axelsson och Maria Tagesson

Tomtar vandrar runt i Getinge  

och pratar med stora och små  

och delar ut saker som är  
sponsrade av företag.


