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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 maj 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
Skribent
e-post: ake.lillsele@gmail.com

ViCe ordförande
har ordet 

För sisådär ett år sedan så fick jag frågan om jag ville sitta med i styrelsen. 
Jag var väl lite tveksam i början, men när jag tänker på Getinge och sam-
hällsföreningen arbete så känner jag en stolthet. 

Jag tycker att Getinge är en plats där jag trivs och känner stolthet över att bo på 
och jag rekommenderar gärna Getinge för vänner. Det är då svårt att vara nöjd 
och stolt över något men inte villig att hjälpa till om det behövs, så då blev det 
så... jag har platsen i styrelsen som vice ordförande.
 

Vi bor på en avstyckad gård utanför Getinge, närmare bestämt Folkastad, min 
man Peter och våra barn Emil och Tilde. Övriga som bor hos oss är fem Gute-
får, tre hundar, två katter, tre myskänder och två råttor.
 

Jag jobbar på Länstyrelsen som brandingenjör sedan tre år, men har tidiga-
re jobbat på kommunen som säkerhetsansvarig och på räddningstjänsten som 
brandingenjör. Så det är väl på så sätt jag kan bidra i styrelsen med min kunskap 
om hur kommun och stat fungerar. 
 

Jag hoppas på att Getinge ska fortsätta att utvecklas som den attraktiv plats det 
är, med fin fin service så som affär, kiosk, tandläkare och mycket mycket mer.

Må väl
Helen

Vid pennan  

Helen Stened

helen Stened. Vice Ordförande i Samhällsföreningen sedan ett år tillbaka.

GEtINGE SAMhällSFöRENINGS
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nytt från 
SamhällSföreningen

Text    

Lena Eriksson

rättelSe

Nu är vintern på väg att förvandlas till 
tidig vår och inte allt för mycket har 
hänt i byn sen skolbarnen flyttades 
till Plönninge. Vad som händer på den 
fronten vet vi ännu inget om, men så 
fort något händer kan du följa det på 
föräldraföreningens facebooksida. 

Samhällsföreningens styrelse beslöt 
på senaste mötet att stötta 9-ornas in-
samling till Auschwitz resan med 5000 
kronor. Vi tycker att ungarna är värda all 
uppmuntran de kan få efter en jobbig tid 
och vi hoppas verkligen att de får ihop de 
200 000 kronor som resan kostar.

PRO och boularna har varit i kontakt 
med kommunen om att få bygga ett för-
råd på kommunal mark vid banorna så 
att krattor och annan materiel slipper 
släpas från MB-huset varje gång. Vi 
hoppas givetvis på ett positivt besked, 
och att man även står för en del eller hela 
kostnaden. Fortsättning följer…

På hemsidan www.getinge.nu och vår 
facebooksida har vi efterlyst människor 
som kan vara intresserade av att arbeta 

i nya arbetsgrupper t.ex. för utegymmet. 
Många har nåtts av budskapet, men ing-
en har när detta skrivs velat engagera sig. 
Det är väldigt trist att man inte får all-
ting gratis och får vi inte mer respons så 
kan vi nog fortsätta drömma.

En grupp som gjort ett gediget arbete 
under hösten är väg och trafikgruppen 
som inventerat alla gator och vägar i byn 
och pekar på det eftersatta underhållet. 

30 mars är det årsmöte i samhällsför-
eningen och alla är välkomna. Styrelsen 
kommer i år att föreslå lite ändringar i 
stadgarna när det gäller vad som ska 
hända med föreningens pengar vid en 
eventuell nerläggning av GSF. I stora 
drag föreslår vi att pengarna sätts in på 
ett konto i banken tills en ny samhälls-
förening bildas i framtiden. På det sättet 
slipper man starta om från noll när man 
tycket att en ny samhällsförening är nöd-
vändig.

Vi ses 30 mars.

Johannes Wenzell, Jennie Reinhold och 
lille Kenai hjälps åt att ta första spadtaget 
på Stinsgatan en sen kväll i Januari. Pla-
nen är att grunden skall börjas på vecka 
6, för att vara helt klar när huset anländer 
vecka 11. Det kommer att bli en händel-
serik vår i det nya området i Getinge.

förSta Spadtaget 
är BeVittnat på 
StinSVägen.

I sista numret av Samhällstidningen blev 
det lite fel i bildtexten på “fibergänget”

Rätt skall vara: I gropen Dennis Peder-
sen, stående från vänster Kim Holmqvist, 
Rasmus Linde, Sofia Norén och Mats 
Johansson.

√
årSmöte 30/3 

Kl. 19.00 i förSamlingShemmet

hjärtligt 
VälKomna!

GEtINGE SAMhällSFöRENINGS
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Tvätta bilen 
skonsamt

och 
miljövänligt 

hos oss!

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!

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

Välkommen till vår välsorterade brädgård. 
Vi har det mesta för ditt bygge hemma.
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ett 50-tal perSoner bjöds på arabiska maträtter i en impone-
rande buffé på spräkcafeet i Getinge. Ett 25-tal rätter fanns på bordet och 
aptiten var stor bland gästerna.

Det blev stor succé när nyinflyttade sy-
rianer bjöd en grupp PRO-medlemmar 
på arabisk mat på språkcafeet i Getinge.
 Språkcafeet i Getinge bildades i hös-
tas på privat initiativ. Tillsammans 
med PRO har samlingsplatsen blivit 
fin plats för möte mellan medlemmar-
na och många hitflyttade syrianer. Ett 
50-tal personer njöt av den spännande 
maten. 

Språkcafeet, som finns i MB-husets fina 
lokaler, har hittills haft tiotalet träffar 
och är tänkt som en mötesplats mellan 
PRO-föreningens medlemmar och flyk-
tingarna. Medlemmarna har bl a bjudit 
på julgröt dan före dopparedagen och 
sedan bjöd nysvenskarna tillbaka med 
middag på 20-talet rätter med orientalisk 

smak. Halmstads kommun har ställt sig 
mycket positivt till det här initiativet och 
stöttar verksamheten. Även kyrkan vill 
hjälpa till.

Hitta språkvänner 
Tanken är att syrianerna ska få tillfälle att 
träffa PRO-medlemmar och öva på det 
svenska vardagsspråket. PRO:s ordföran-
de Kerstin Nilsson håller i språkövning-
arna. Viktigt är också att nysvenskarna 
får personliga kontakter med de boende 
i Getinge och hittar språkvänner bland 
PROarna. 
Det här projektet kommer att underlätta 
integreringen i det svenska samhället och 
ensamheten bland flyktingarna kanske 
lindras. 

samarbete med Halmstad 
Medlemmarna i PRO är djupt impone-
rade av de framgångar flyktingarna har 
gjort med det svenska spåket. En del av 
nysvenskarna har bott i Sverige mindre 
än ett år. 

Språkcafeet hade den här kvällen be-
sök av syrianer både från Getinge och 
Halmstad. Ett samarbete har etablerats 
mellan Cafeet och Dramalogen i Halm-
stad. Inom kort planeras ett gästspel hos 
Språkcafeet av Dramalogens teatergrupp. 

Cafeet ska hållas öppet varannan sön-
dag men i takt med att svenskarna och 
invandrarna börjar känna varandra bätt-
re kanske mötesplatsen hålls öppen varje 
söndag.

SYRIER BJÖD PRO-MEDLEMMAR

på araBiSK mat

de här glada nysvenskarna från Syrien bjöd delar av Getinge PRO 
på arabisk mat på språkcafeet i Getinge. De som lagade maten var fr v 
Mousab Alhasan, Ghada Sabah, Fadia Akbik och Ayah Alhasan.

Text & Foto    

Åke Nilsson
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Välkommen att fira 
Svea Larsons 1 10-årsdag 

hallands Konstmuseum vill berätta om Svea larsons donationsfond och 

vad den betyder för museets samling och konstlivet i halland och samti-

digt veta mer om Svea larson och hennes familj och liv.

Vi bjuder på kaffe och tårta. Kort föredrag kl 14 för de som vill lyssna och 

sedan tid för att titta på bilder eller berätta minnen. Det går bra att kom-

ma fram till kl 17.

För att tårtan ska räcka till alla gäster vill vi ha din anmälan före 8 mars

till Anita Mellberg, tel: 0703-27 85 86

Ett samarrangemang mellan 
Hallands Konstmuseum/Svea Larsons donationsfond,

Getinge bibliotek, PRO Getinge samt Kulturgruppen i Getinge

på MB-huset i Getinge måndagen den 13 mars kl 14-17.
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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

Alla dagar 9-20

Rykande 
färskt butiks-

bakat bröd 
varje dag!

Vår manuella Chark
är öppen för dig varje dag!

Nygrillat
varje dag!

SPARA TID & PENGAR

HANDLA PÅ
HEMMAPLAN

Hos oss hittar du
allt du behöver till
vardag som fest. 

 
Varmt välkommen in!

Hälsningar
Annette med

personal

Beställ
smörgåstårta/

plankor till
vårens fester 

hos oss!

Välkommen att fira 
Svea Larsons 1 10-årsdag 
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ENSAMKOMMANDE ALAA FRÅN SYRIEN

på Väg att uppfylla 
Sina drömmar

enSam. För två år sedan kom Alaa Anous 
ensam till Sverige som Syrisk flykting. Det var 
jobbigt att komma hit utan kunskaper i svens-
ka. Men nu talar hon en utmärkt svenska. 
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Foto

   Anne Ottosson 
Text     

Åke Nilsson

För två år sedan flydde 19-åriga Alaa 
Anous sitt älskade Damaskus och bör-
jade sin krokiga väg mot Sverige som 
ensamkommande flicka. Idag kan hon 
efter två år fira att hon har fått sitt första 
jobb i Sverige.
 -Det fanns ingen framtid i Syrien, hela 
landet är förstört i detta fruktansvärda 
krig, säger hon. 
På svenska förstås. Det här är en flicka 
som lärt sig språket jättesnabbt. Hon 
bor nu i Getinge i sin enkla och spar-
samt möblerad lägenhet.
 -Jag är så glad idag. Jag har ett jobb och 
egen lägenhet, en dröm har infriats, sä-
ger hon. 

Hon hade ett bra liv i Syrien före kriget. 
Hon tillhörde en familj ur medelklassen 
i huvudstaden. Pappan var ägare till en 
firma som hyrde ut bilar och mamma var 
hemmafru. Hon har tvillingbröder och 
själv studerade hon ekonomi på univer-
sitet. Framtiden var ljus trots att Syrien 
inte var ett öppet och helt demokratiskt 
land. 

För tre år sedan började inbördeskriget 
och allt slogs i spillror. 

den lånGa FlYkten 
Granatattacker och bomber regnade 
över delar av Damaskus och efter många 
skräckfyllda dagar och månader beslöt fa-
miljen att försöka fly landet. De hade lite 
sparade pengar som skulle kunna räcka 
för att ta sig till säkerheten i Europa. 

Hennes bror åkte först och hamnade i 
Hudiksvall. När han var framme i Sveri-
ge var det Alaas tur tillsamman med sin 
farbror. De flög först till Algeriet, åkte bil 
till Libyen, tillbringade tio timmar i en 
ranglig båt på Medelhavet och räddades 
av kustbevakningen i land på Sicilien. 

-Sjöresan var fruktansvärd, jag har ald-
rig varit så rädd, säger Alaa. 

Efter två tumultartade månader på 
flykt kunde äntligen Alaa och hennes 
farbror sätta sig på ett tåg i Milano i Ita-
lien för att komma närmare drömlandet 
Sverige. Farbrodern stannade i Tyskland 
men Alaas fortsatte till Sverige. Hon kom 
till Malmö och tog sig så småningom till 
Göteborg där hon hade släktingar. 

-Sammanlagt tog det flera månader 

innan jag kom i trygghet i Sverige, säger 
hon. Jag var rädd varje dag. 

Idag är mamma och tvillingarna i Hu-
diksvall men pappan är kvar någonstans 
i Syrien. Alaa har svårt att prata om sin 
försvunna pappa. 

Halmstad var målet 
Hon hade hört mycket gott om Halm-
stad av bekanta så därför var staden hela 
tiden målet med resan. Den första tiden 
bodde hon i stan men fick på långa och 
krångliga vägar en lägenhet i Getinge. 

-Nu har jag lägenhet med eget kon-
trakt. Jag är så stolt och glad över detta. 
Nu kan jag bo själv och ta ansvar för mitt 
liv, säger hon på en förvånansvärt bra 
svenska efter bara två år i landet. 

ett FÖrsta arbete 
Under perioden i Getinge har hon åkt 
buss till stan för att läsa Svenska för in-
vandrare. Men snabbt insåg hon att det 
tog för lång tid för bli bra på svenska.

 Med stort mod och envishet fick hon 
praktik på Sannarpsgymnasiet och fanns 
där på förmiddagarna. Efter några lärori-
ka månader erbjöds hon ett halvtidsjobb 
på skolan. 

-Jag är personlig assistent och sköter 
om en flicka, berättar hon glädjestrålan-
de. Nu ska vi snart tillsammans ingå i en 
klass och då får jag lära mig ännu mera 
svenska. Språket måste man lära sig om 
man kommer till ett nytt land. 

Nu jobbar hon alltså på förmiddagen 
och efter en timmes matrast går hon till 
SFI för att förbättra svenskan ytterligare. 

Utan slÖJa 
Alaa ser ut som en helt vanlig flicka som 
går utan slöja. Men hon är troende mus-
lim. 

-I Koranen står det att det viktigast är 
att tro - inte att bära slöja, berättar hon. 
Jag trivs inte i slöja men dömer inte de 
som har slöja. För mig får var och en be-
stämma själva. 

Hon berättar att hon läser Koranen 
och försöker lära sig mera om sin religi-
on. Hon pratar varje dag med sin mamma 
i Hudiksvall och sin moster och får råd 
inte bara i teologiska frågor. 

-Jag har försökt lära mig laga mat och 
baka lite sedan jag kom till Sverige och 
då behöver jag råd av mamma och moster, 
skrattar hon. 

FramtidsdrÖmmar 
Hon beskriver sin första tid i Sverige som 
ensamt och svårt. Idag har hon pojkvän 
och fått många vänner. Allt känns allt 
positivt. Nu ska Alaa arbeta halvtid och 
samtidigt läsa in svenska betyg för att 
kunna studera vidare. Hennes dröm är att 
bli tandtekniker. 

-Jag vill tacka alla svenskar för att de 
öppnade sitt land och tog emot oss flyk-
tingar, säger hon. Jag har fått så många 
vänner bland svenskar och alla är så vän-
liga mot oss. Även om vi inte kan perfekt 
svenska hjälper många oss för att vi ska 
bli bättre. 

Nu är Sverige Alaas hemland och hon 
tror inte att hon flyttar tillbaka om det 
skulle bli aktuellt. 

-Jag vill gärna åka tillbaka och se Da-
maskus och Syrien igen men jag känner 
att det är Sverige som är mitt land idag, 
slår hon fast. 

ENSAMKOMMANDE ALAA FRÅN SYRIEN

på Väg att uppfylla 
Sina drömmar

alaa anouS kommer från Damaskus i Sy-
rien. Hon flydde sitt fosterland och håller på att 
bygga upp ett nytt liv i Getinge och Halmstad. 
Hon har både halvtidsjobb och egen lägenhet nu.



10

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.4, 8, 12, 16 & 20.

Ring gärna och boka tid.

VÄLKOMNA!
Carina Johansson
Tel: 070-48 88 383

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

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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Under många år har Getingeskolan ar-
betat för att låta niondeklasserna ta del 
av historiens vingslag i Auschwitz, som 
en del av undervisningen kring andra 
världskriget. Av olika anledningar änd-
rades detta för ett par år sedan till att 
bara genomföras vartannat år, vilket har 
medfört att elever födda 2001 inte får 
denna möjlighet. 

Med detta som bakgrund började några 
föräldrar engagera sig i att ta reda på in-
tresset hos föräldrar och ungdomar för att 
gemensamt arbeta ihop det kapital som 
krävs för en sådan här resa. 

i det samHälle vi nu lever i med 
många terrordåd, stora flyktingmassor 
och i vissa fall, stor främlingsfientlighet… 
Har vi då råd att låta våra ungdomar gå 
miste om den historia som utspelade sig 
under andra världskriget och i läger som 
Auschwitz? 

Vi tillsammans tror på att få uppleva 
historien för att kunna föra resonemang 
och sätta den i ett sammanhang till da-

gens utveckling för att på så sätt utveckla 
större medmänsklighet. Vi har därför un-
der det senaste året planerat och arbetat 
för att denna livserfarenhet ska bli verk-
lighet. 

rUnt sextio ungdomar genom-
fört olika aktiviteter för att skaffa medel 
till förestående studieresa. De har bland 
annat utfört dagsverke, sålt från diverse 
försäljningskataloger, anordnat loppis, 
sålt fikabröd vid olika evenemang, bun-
dit kransar och medverkat vid olika jul-
marknader. Vi har främst kommunicerat 
via Facebook där vi har inspirerat och 
uppmuntrat varandra, fått löpande eko-
nomisk information av projektgruppen 
samt delat ut nya uppdrag. 

då vi inte är någon förening eller 
kommunal verksamhet har vi inte till-
delats så mycket medel via fonder, men 
Getinge Samhällsförening samt de för-
samlingar som finns i våra samhällen har 
varit tillmötesgående med bidrag och 
Olof Palmes minnesfond har beviljat oss 

38 000 kr. Allt detta bidrar till att vi nu 
närmar oss vårt mål. Resan är planerad 
till att genomföras i slutet av maj, så nu 
är vi inne i slutskedet då resan ska fin-
planeras och beställas. Det arbete vi nu 
har framför oss innan vi är framme vid 
slutmålet är att fortsätta tjäna in pengar 
samt att mentalt förbereda samtliga ung-
domar genom information, film och sam-
tal kring vad som väntar i Polen. 

vi tackar dem som på ett eller an-
nat sätt har bidragit till att våra ungdomar 
får möjligheten att uppleva Auschwitz 
och erfara händelser som aldrig får glöm-
mas. 

- Vi hoppas på fortsatt stöd i våra kom-
mande evenemang och är fortsatt tack-
samma för varje bidrag via swisch nr 123 
623 1721.

Vi BehöVer inte mer 
främlingSfientlighet 
- Vi BehöVer mer medmänSKlighet

Med vänlig hälsning

Eleverna & Projektgruppen 
G9RC – Getingeskolans reality check
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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

 

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 
 

50 ÅR SEN SISt…. EN MuSIKALISK ÅtERBLIcK tILL ÅR 1966
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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

Söndag den 4 december 2016 var det 
på dagen exakt  50 år sedan Lennart 
Oscarsson och Lasse Bengtsson gjorde 
sin första publika spelning på Getinge 
IF:s loppmarknad i Getinges medbor-
garhus. 

Anita Mellberg och Synnöve Christians-
son från kulturgruppen nappade direkt på 
Lasse och Lennarts idé om en jubileums-
konsert i MB-Huset där deras musikalis-
ka bana en gång startade och har sedan  
spelat och jobbat ihop  under årens lopp. 
De såg också konserten som en hyllning 
till medborgarhuset som betytt mycket 
för så många under årens lopp.

gäSter oCh originalmedlemmar 
från tidigare band som Boardwalkers, 
Kent Albins, 60Watt och Lasse ”Hank” 
LinSon, gitarrhjälte från Åled samt Sahra 
G, en ung lovande tjej från Getinge ,för 
att nämna några, bjöd på en musikalisk 
återblick men också inslag av bilder och 
händelser från Getinge på 60-talet. Såväl 
Sahra som musikerna hyllades av publi-
ken i den fullsatta salongen med applå-
der och stående ovationer. Konferencier  
var ”Tennis-Ola”  Mårtensson, även känd 
som  Getinges tennis orakel. 

VilKen KVäll! I trängseln och 
folkvimlet hittade vi konsertgäster från 

Getinge med omnejd men även hem-
vändare som hälsade glatt igenkännande 
på varandra. Lennart och Lasse fick med 
sin jubileumskonsert fart på publiken och 
många uttryckte spontant sin beundran 
över bandets musik, 12-åriga Sahras sång 
,nostalgiska bilder och Olas sätt att binda 
ihop alltsammans. 

Vår Kära Konsumbutik sponsrade 
med kaffe och dopp  och kökspersona-
len ,Synnöve ,Anita, unga artisten Sahra 
med mamma Viktoria G Ohlson skötte 
serveringen till de ca 250 besökarna. Da-
niel och Mattias i kiosken tog som van-
ligt hand om biljettförsäljningen och för 
första gången på länge gavs det en utsåld 
konsert i Mb-Huset. Tack även Berte 
museum som lånade oss affischer från 
60-talet.

i SamBand med att Lasse och Len-
nart efter konserten bjöd in de medver-
kande till en liten återträff överräcktes  
10 000 kr som  gåva till internationella 
gruppen i Getinge-Rävinge församling, 
representerad  av Ingrid Karlsson.

50 ÅR SEN SISt…. EN MuSIKALISK ÅtERBLIcK tILL ÅR 1966

Text    

Anita Mellberg

Foto    

Anita Mellberg & Lasse Bengtsson 

Vi utför slut- och  
flyttstäd, fönsterputs, 

veckostädning,  
trappstädning och  

företagsstädning m.m.

Välkommen att ringa  
0735-06 43 81

Getinge städ
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Det är en strålande vinterdag i januari, 
jag har bestämt träff med Anita Johans-
son som driver Lotushallen som ligger 
i Öinge utanför Getinge. Med mig på 
besöket har jag Anne som gladeligen 
ställer upp som fotograf när jag näm-
ner att det är hundar inblandade. Min 
agilityvän Birgitta och hennes 4 hundar 
ställer upp som fotoobjekt och passar på 
att träna samtidigt.

Anita Johansson är 10:de generationen 
på gården i Slättelynga. Hon och hen-
nes man Thommy drev tillsammans med 
Anitas pappa grisuppfödning. Tiden kom 
när det var dags att ta ett beslut om det 
var lönsamt och om man hade orken att 
fortsätta. Stallarna började bli slitna och 
skulle behöva rustas upp ordentligt om de 

bestämde sig för att fortsätta. 
Eftersom Anita och Thommys gård var 

förberedd för generationsboende så lät de 
studenter bo hos dem under konceptet 
”bo på lantgård”.

En utav studenterna var Jenny Damm 
och hon hade en önskan om en inom-
hushall att träna sina hundar och hålla 
kurser i. Det skulle vara en stor fördel att 
kunna träna inomhus när regnet piskar 
utanför och att kunna utnyttja kvällarna 
bättre under den mörka halvan av året.

Jenny som kommer från Borås är 
mycket framgångsrik inom hundsporten 
agility. 

Anita och Thommy valde att satsa på 
Jennys förslag om en inomhushall för 
hundsport. Med familjens kraft reno-
verade man ett av grisstallarna till trä-

ningshall, och i november 2010 stod det 
som nu heter Lotushallen färdigt. Man 
invigde med en inofficiell agilitytävling 
som man sedan har haft en gång om året 
kallad Lotuscupen.

Hallen är uppvärmd och har måtten 
13 x 31 meter och på väggarna finns fina 
bilder på Jenny och hennes hundar, man 
blir minst sagt inspirerad när man ser 
dem. Det var när Jenny var över till USA 
och tränade som hon hittade det perfekta 
underlaget till hallen. Mattan är stötdäm-
pande, fjädrande och minskar risken för 
halkolyckor när det går fort i svängarna 
och Lotushallen var först i Europa med 
att lägga den mattan. Jenny designar även 
egna hinder och försöker ständigt ut-
veckla och förbättra hallen.

Det finns kök och fikarum, där kan 

SuggStallet är numera 
tRäNINgShALL FÖR huNDSPORt

Birgitta med hunden Wiz som är en Shetland sheepdog. anita och Thommy med hundarna Bella, 
Agnes, Tuffa och Maja utanför Lotushallen.
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Fakta Jenny 
damm
Född och uppväxt i Borås. 
Hon flyttade till Slättelynga 
i samband med studier på 
Halmstad högskola år 2000, 
22 gammal.

Jenny började träna seri-
öst 1994 med Jack Russell 
terriern Frances. Samma år 
skaffade hon även hunden 
Lotus.

Hon driver företaget Lotus 
Education, och har sedan år 
2000 hållit i kurser runtom 
i hela världen. Hon designar 
även egna hinder.

År 2000 gör hon debut 
med landslaget i agility och 
2001 tar Jenny sitt första 
VM-guld (i Portugal) med 
hunden Lotus.

2010 bidrar Jenny med 
hunden Ina till VM-lagguld 
i ”largeklassen” i agility i 
Tyskland.

2014 vinner Jenny Europe-
an Open i Ungern och tog 
VM- silver i Luxemburg med 
hunden Lilli.

Jenny har många SM-med-
aljer och NM-medaljer och 
hennes hundar Lotus, Lilly, 
Ina, Ogin och Elvis har åt-
skilliga titlar och meriter.

För information om bokning 
mm. se lotushallen.se

man beundra några av Jennys allra finaste 
priser och rosetter. Det finns toalett med 
dusch för både människa och hund. Det 
finns även platsbyggda hundburar samt 
TV att använda om man vill filma och 
analysera sin träning. I samband med 
renoveringen av stallet kom Thommy på 
att det vore trevligt med ett stort fönster 
mellan fikarummet och träningshallen, så 
att man kan titta på dem som tränar utan 

att störa. I samma byggnad finns också 
ett övernattningsrum med pentry. Det 
finns även en utomhusplan intill hallen 
för fina dagar.

Folk Från Hela världen 
tränar i lotUsHallen
I gästboken som ligger i köket i tränings-
hallen finns hälsningar från bland annat 
Polen, Japan och USA. Eftersom Jenny 
har haft stora framgångar i många län-
der känner hon många hundsportsmän-
niskor. Man har inte gjort någon speciell 
reklam för Lotushallen utan det har spri-
dit sig med den så kallade ”mun till mun 
metoden”.

Det är inte bara agility som tränas i 
hallen utan i princip alla hundsporter går 
att träna här.

Bl.a. Rallylydnad, lydnad, Freestyle, 
nosework och ringträning (för utställ-
ning) m.m.

Framtidsplaner 
Anita och Thommy har under en längre 
tid tvistat med skatteverket om hur vida 
agility är en idrott eller ej. I slutet på förra 
året vann man tvisten i domstol och agili-
ty anses nu vara en idrott. Detta ger eko-

nomiska fördelar för Anita och Thommy 
eftersom momsen endast blir 6% istäl-
let för 25%, vilket underlättar driften av 
verksamheten i framtiden. – Ett erkän-
nande för både utövare och arrangörer.

Hallen har en ramp så att rullstolsbur-
na ska kunna komma in och träna sina 
hundar. Så småningom ska även wc blir 
handikappanpassat. Till våren är tanken 
att man ska komplettera med en ny hin-
derpark från USA, så att man slipper bära 
hindren ut och in vid utom- och inom-
husträning. 

Anita poängterar att alla är välkomna 
till Lotushallen, proffs som amatör, eller 
elit som motionär. Birgitta inflikar att det 
bästa med Lotushallen är att när man hyr 
hallen har man den för sig själv, och man 
kan träna ostört. Det är dessutom toppen 

med den fina naturen runtomkring för att 
värma upp, rasta och varva ner hundarna.

varFÖr Heter då lotUsHal-
len JUst lotUsHallen

– Jo för att Jennys första bordercollie 
hette Lotus, han var både klok och stabil, 
det var med honom hon tog Sveriges för-
sta VM-guld i Agility.

Foto

   Anne Ottosson 
Text     

Maria Bergstrand

papillonen Maja testar hopphinder på utomhusplanen.
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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

Nu har det gått ett år sen vi tog över Snabbservice och vi är så glada att ni gamla 
och nya kunder har kommit till oss när ni behövt hjälp med er bil!
Välkommen igen, vi hjälper dig gärna!

Peter och Martina
Mattias, Micke, Olof, Uffe, Lia, Håkan och Jens

Vi finns på Facebook!
www.facebook.com/snabbservicegetinge

Tel 035-580 80 | Ekebergsvägen 35 | Getinge
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om jag Bara 
hade tid 
Tänk om jag hade lite tid över. Tänk så mycket jag 
skulle kunna hitta på då, tänk så mycket jag skulle 
kunna göra i mitt garage. Men jag hinner inte, tiden 
räcker inte till. Det är så mycket som man måste göra. 
Varje dag! 

Jag skulle också vilja vara med och hjälpa till med att 
få en ny skola i Getinge. Eller hjälpa till i byn med 
andra saker som vi vill ha. Men jag hinner inte. Jag 
fattar inte hur folk hinner med att lägga ner denna tid 
på såna saker. Jag är så imponerad.  De måste jobba 
mindre, eller de kanske inte jobbar alls. De kan i alla 
fall omöjligt ha barn för då skulle de absolut inte hin-
na. Jobba, laga mat, städa, sköta om sin bostad, barnen 
har läxor och sen ska man köra dem överallt. Nej det är 

helt omöjligt att jag 
skulle hinna med att 
engagera mig i annat. 
Kanske sen. 

Visst är det så man brukar tänka. Och visst ligger det 
lite sanning i det. Men ärligt, visst skulle vi alla ha lite 
tid över om vi bara hjälptes åt. Tänk vad det skulle göra 
om vi alla tog tag i lite grann istället för att några få ska 
lägga ner en massa tid på saker som vi alla vill ska bli 
gjorda. Vi vill väl alla ha en ny skola i Getinge? Varför 
är det då bara en lite skara människor som drar hela 
detta projekt? Har de mer tid än oss andra? Skolan är 
bara ett exempel på saker som berör oss men jag tycker 
det är ett bra exempel. 

Jag tror de flesta i Getinge följer debatten som pågår i 
tidningar, radio och tv gällande skolans vara eller icke 
vara. Blir det en ny skola eller ska befintlig renoveras? 
Kommer skolan vara F-6 eller F-9 skola? Ja det finns 
många frågetecken. Hur många av oss är det då som 
hjälper till att påverka vad som händer. Inte många! 
Hur många tror ni försöker påverka beslutet i byarna 
runt omkring, de byar som ser chansen i att få en ny 
skola. Jag skulle våga påstå att det är många fler än i 
Getinge. Kan det vara så att vi är så säkra på att skolan 
hamnar här eller är det så att vi inte har tid att påverka. 
Eller litar vi på att ett 10-tal människor i Getinge med 
omnejd ska lösa detta åt oss alla? För att de har mer 
tid än alla vi andra. 

Nej, skärpning kära Getingebor. Ibland handlar det 
inte om tid utan om vilja!

Text  

Krister Nilsson

Kommunfullmäktige sa nej till att avveckla Almgården i Getinge 
och i det beslutet gjordes ett tillägg att Almgårdens hyresavtal för-
längs tills man skyndsamt utrett ett kombinerat äldreboende med 
bistånd och äldrelägenheter genom om- eller nybyggnad.
 
Äntligen har den efterlängtade utredningen som Halmstads full-
mäktige beslutade om den 29 mars 2016 för Almgården blivit klar. 
I det beslutet avslog man förslaget om att avveckla Almgården och 
man gjorde ett tillägg att Almgårdens hyresavtal förlängs tills man 
skyndsamt utrett ett kombinerat äldreboende med bistånd och äld-
relägenheter genom om- eller nybyggnad.
 
Nu återkommer Hemvårdsförvaltningen med den begärda utred-
ningen. I utredningen konstateras i korthet att ett särskilt boende 
och äldrelägenheter i en och samma fastighet inte kan rekommen-
deras. Äldrelägenheter och särskilt boende kan man däremot med 
fördel ligga i närheten av varandra, så att gemensamhetsytor kan 
utnyttjas och mötesplatser kan samutnyttjas.

 
Men så fortsätter man i utred-
ningsförslaget: Skall ett äldre-
boende finnas i Getinge bör ett 
nytt äldreboende byggas och 
uppdrag ges från Hemvårds-

nämnden. Nu talar man plötsligt om ett äldreboende och inte om 
ett äldreboende med bistånd, alltså med personal dygnet om som vi 
har behov av i Getinge.
 
I sitt beslut så föreslår Hemvårdsnämnden; att Kommunfullmäkti-
ge besluta att godkänna utredningen gällande kombinerat äldrebo-
ende och äldrelägenheter avseende Almgården. I samma andetag 
föreslår de styrande i Hemvårdsnämnden att Kommunfullmäktige 
besluta att överlåta åt Hemvårdsnämnden att fatta beslut i ärendet 
om avveckling avseende Almgården.

Man följer inte Kommunfullmäktiges beslut att utreda ett äldrebo-
ende med bistånd och äldrelägenheter och så vidare. Hur kan man 
som politiker lägga ett sådant förslag till Kommunfullmäktige som 
helt går stick i stäv med fullmäktiges beslut. För Kommunfullmäk-
tige är ju vårt högsta beslutande organ. Tror de att vi som medborg-
are går att luras på detta vis, vi läser Hemvårdsnämndens protokoll.

Som ledamot i Kommunens Pensionärsråd fick vi en muntlig drag-
ning helt skilt från deras förslag om avveckling utan man informe-
rade att Getinge har en 6 000 kvadratmeter stor tomt att bygga på 
samt en tomt för äldrelägenheter, där man diskuterar med byggher-
rar om äldrelägenheter. Och det blir toppen med en nybyggnation 
på den tomten som var avsedd för barnomsorgens lokaler, den lig-
ger centralt och på en vacker plats.

Så vi medborgare boende i Getinge uppmanar de styrande att med 
största allvar ta Halmstadsfullmäktige beslut på allvar och fatta be-
slut efter det.

Vid pennan

PRO:s Ordförande Kerstin Nilsson

almgården SKa 
inte aVVeCKlaS 
utAN utvEcKLAS SägER vI I gEtINgE.

Tror de att vi 
som medborgare 
går att luras

”
Har de mer tid 
än oss andra? 

”
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nuVarande öppettider framtida öppettider

Måndag 12-19 Måndag stängt

tisdag 12-16 tisdag 12-19

Onsdag stängt Onsdag stängt

torsdag 12-19 torsdag 12-19

Fredag 10-14 Fredag 10-14

Under hösten har det varit lite rörigt på 
biblioteket eftersom det fanns misstan-
kar om att miljön inte skulle vara bra 
att vistas i. Eleverna på högstadiet för-
svann till Plönninge, mellanstadiet var 
redan där och biblioteket stängde med-
an det gjordes mätningar av luften. 

Det innebar att vi som personal fick del-
vis andra uppgifter tills vi fick klartecken 
att det inte fanns någon risk med att vara 
i lokalen. Nu är det ordinarie öppettider 
som gäller och verksamheten rullar på 
som vanligt. Vi har dessutom ett nytt 
ungdomsrum där några elever fått deko-
rera en vägg.

Tyvärr har kulturnämnden beslutat att 
flera av de mindre biblioteken i Halmstad 
kommun ska ha stängt ytterligare en dag 
i veckan p.g.a. besparingar. På Getinge 
bibliotek kommer det att bli måndagar 

som det är stängt men istället kommer 
det att vara öppet till kl.19 på tisdagar. Vi 
vet inte i dagsläget när detta träder i kraft, 
tråkigt men vi försöker göra det bästa av 
situationen och hoppas att servicen inte 
ska bli lidande och att Getingeborna 

fortsätter att besöka biblioteket lika ofta 
som tidigare. Än så länge är det öppet 
som vanligt, d.v.s. enligt nedan då vi inte 
vet exakt när denna förändring sker. 

Rapport från 
getinge BiBlioteK!

Välkomna till biblioteket i Getinge 

Agneta och Gunilla
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BeViS - KapSel 
Söndag 12/3 kl. 14.00
Inspirerande cirkusföreställning som förvånar och tar dirketkontakt 
med publiken. På ett nyfiket och fantasifullt sätt får de två jonglö-
rerna vardagens ting att förvandlas och förändras! Efter föreställ-
ningen blir det en workshop då publiken får pröva på de koncept 
som föreställningen innehåller. 4-12 år. Ett program från Kultur i 
Halland. 
Samarr. med Getinge samhällsförenings kulturgrupp
Entré 30 kr Förköp på biblioteket 035-546 22

Sagan om den lilla farBrorn – Boule-
Vardteatern 
Söndag 9/4 kl. 14.00
Det var en gång en mycket liten farbror. Ingen brydde sig om ho-
nom fast han var snäll. En dag kommer det en hund som blir hans 
vän. Farbrorn är så lycklig. Men kan lyckan bestå? En berättelse 
av Barbro Lindgren om ensamhet men framför allt om vänskapens 
glädje och värme. 3-5 år. Inget insläpp när programmet börjat. Ett 
program från Kultur i Halland. 
Samarr. med Getinge samhällsförenings kulturgrupp
Entré 30 kr Förköp på biblioteket 035-546 22

Vi planerar också att anordna barnens vårsalong 
som vanligt under våren.

händer på getinge BiBlioteK
Våren 2017

helgföreStällningarBoKtipSarträff 
Torsdagar kl. 15-16 
26/1, 23/2, 23/3 och 20/4
Vi träffas och tipsar varandra om 
böcker och fikar.

mySterieKluBBen
BoKBullen 
Torsdagar kl.15-16 
2/2, 16/2, 2/3, 16/3 och 30/3
Vi läser och pratar om böcker, pysslar 
och fikar! Från 10 år.

SportloVSprogram 
Måndag 20/2 kl.14-16
Tropiska rum kommer och visar or-
mar och andra tropiska djur!

Barnteater för 
förSKoleBarn 3-5 år
Är du hemma och ledig med barnen 
är du välkommen att gå på dessa före-
ställningar!
Föranmälan till biblioteket!

plumS- Kompani Vet hut 
Måndag 13/3 kl.9.30 och 10.45
Clownerna Maj och Tunk har drab-
bats av obotligt badsug. Med gummi-
båt och stor beslutsamhet tar de med 
sig publiken ut till havs på ett riktigt 
badäventyr. 3-6 år. Inget insläpp när 
programmet börjat. Ett program från 
Kultur i Halland. 

aBC – dramalogen 
Tisdag 4/4 kl. 9.30
En interaktiv föreställning som hand-
lar om lusten att lära sig läsa och skri-
va. Vi får följa tre bokstäver under de-
ras äventyrliga resa där de tillsammans 
med barnen prövar sig fram att bygga 
ord och skriver en historia.
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f10

priSutdelning

getingemix fliCKor

KioSKBemanning

KöKSSerViCe

hejarKlaCKen final Countdown”

p8

p12
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Text 

Anna-Lena Bylund

- G.I.F!!! Ropen ekar i Getingehal-
len och stämningen är hög. Tre helger 
fyllda med spelglädje, engagemang, 
hejaramsor och kamratskap. Så kan 
man sammanfatta Getinge cupen 2017, 
fotbollscupen som traditionsenligt ar-
rangeras av Getinge IF sedan 1984. 

I år var det 153 lag och totalt över tusen 
flick- och pojkspelare som hade anmält 
sig i åldersgrupperna 7-12 år. Från års-
skiftet gäller Svenska Fotbollsförbundets 
nya regler som innebär att man inte läng-
re får ha finalspel och utse vinnare. Viss 
osäkerhet kunde skönjas om detta skulle 
påverka antalet lag som ville delta i cupen. 
Glädjande nog blev det en viss ökning 
från föregående år då det var 148 lag an-
mälda. I stället för finalspel spelar lagen 
nu poolspel med 3-4 matcher per lag. 

Getinge cupens tidigare så uppskatta-

de ”finalinledning” där finalistlagen mar-
scherade in med facklor fick således i år 
modifieras något. Alla deltagande lag i 
gruppomgången ställer upp på spelgol-
vet, belysningen i hallen dämpas, sorlet i 
hallen lägger sig och det välkända introt 
till ”The Final Countdown” av Europe 
mullrar igång i högtalarna. Taktfast och 
högtidligt går två domare in med varsin 
sprakande fackla i handen följt av funk-
tionärer som bär på prisbordet. Alla del-
tagare får en medalj och i åldrarna 7-9 
år får spelarna dessutom varsitt diplom. 
Bland deltagarna i åldrarna 10-12 år de-
las även två ”Fair play pris” ut av domaren 
till spelare som ansetts spelat schyst en-
ligt ”Fair play reglerna” vilket är att spela 
schyst mot motspelare, medspelare och 
som även har varit schyst mot domare, 
ledare och funktionärer.

Föreningen har fått positiv respons 

både från andra lagledare och från publi-
ken att det var en mycket uppskattad cup 
i allt ifrån domarna till prisutdelningar-
na. Alla som har varit delaktiga i cupar-
rangemanget kan bara hålla med i att 
allt har flutit på bra i år. Föreningen har 
fantastiska ungdomar, ledare och föräld-
rar som engagerar sig från klockan 7 på 
morgonen till 21 på kvällen i allt ifrån att 
iordningsställa hallen varje fredags- och 
söndagskväll, sköta kioskverksamheten, 
ansvara för sekretariatet till att guida 
gästande lag, vara speakers och domare. 

Getinge IF:s styrelse och ungdomsför-
ening vill rikta ett stort varmt tack till alla 
sponsorer, föräldrar, anhöriga, spelare och 
frivilliga som möjliggör att cupen kan ar-
rangeras! Tillsammans sätter vi Getinge 
på cupkartan!

ännu ett lyCKat år 
för getinge Cupen!

final Countdown”

tjejer oCh Killar, 7 år



22

Nej, det är den inte. Inte för en byggnad 
som är ritad och byggd under början av 
80-talet... Skolans konstruktion var före 
sin tid och man använde isolering och 
kappilärbrytande material i grunden. 
Detta har förhindrat fukt att tränga upp i 
grunden. Det användes även s.k. sylltät-
ning för att förhindra att ev. fukt trängde 
upp i väggarna. Tyvärr, har man använt 
tryckimpregnerat trä till syll som måste 
bytas ut och efter åratal av dåligt under-
håll har detta gjort att fukt har trängt in 
från taket och ner istället. 

sen var de där med venti-
lationen!
Ventilationen körs idag i ett s.k. forcerat 
läge. Det innebär att ventilationen går på 
full effekt och har gjort så sedan man blev 
uppmärksammad på problematiken med 
dålig luft i lokalerna. Dessförinnan gick 
ventilationen i normalt driftläge kl. 8-15 
på vardagar, för att vara helt avstängt på 
helger. I forcerat läge räcker luften till ett 
begränsat antal barn i varje klassrum, ca 
15-17 barn, vilket inte är förenligt med 
verksamheten och verkligheten som idag 
ligger på ca 25-30 barn/klassrum.

kan man då använda skolan?
Dagen innan rapporten om inomhus-

miljön blev offentlig fick föräldrafören-
ingen en inbjudan av BUN för genom-
gång av resultatet. Denna presenterades 
Rolf Andersson, konsult på Sweco. Vi 
ställde då frågan ”Kan man flytta tillbaks 
elever till skolan?” och fick följande svar:

- ”Nej inte utan att man gör en 
omfattande renovering av bl.a. ventila-
tion, tak och byte av syllar etc.”

OM man flyttar tillbaks elever och det 

sen visar sig att några barn mår dåligt ef-
ter en renovering, vad gör man då? Vilken 
beslutsfattare vågar fatta nya beslut? Frå-
gan för politikerna är inte bara om skolan 
ska renoveras eller byggas ny, för som vi 
ser det så ska en renovering säkerställa 
att själva byggnaden ska hålla i minst 30 
år till. Då vi fortfarande inte vet vad som 
orsakat de allergiska problemen i höstas 
så vet vi inte heller vad som dyker upp vid 
en sådan renovering som är större än att 
”bara” fixa till ventilation. Det rör sig om 
att byta ut alla tryckimpregnerade syllar 
och att byta alla golvbeläggningar som är 
utslitna etc. Kvarstår gör även det faktum 
att lokaliteterna bör följa den nya läropla-
nen om läromiljöer. En ytterligare aspekt 
är hur vi ser på utemiljöerna som i dagens 
utförande i princip är obefintliga för de 
högre årskurserna. Så frågan är om politi-
ken än en gång ”vågar” spela ett högt spel 
och riskera att utsätta våra barn för nya 
eventuella besvär och dåliga läromiljöer? 

Sammantaget så ligger nu skolans öde 
i politikernas händer. Det vi vet är att det 
är beställt s.k. paviljonger och att de ska 
upprättas i anslutning till Getingeskolan. 
Dock ska åk 4-5 gå kvar på Plönninge. 
Frågan som kvarstår är alltså huruvida 
Getingeskolan ska genomgå en omfat-
tande renovering eller om den ska rivas 
för att ge plats åt en ny skola.

det ska bYGGas en nY sko-
la i GetinGe! 

- ”Det finns ingen anledning att änd-
ra det beslutet. Det är min, och som jag 
uppfattar det även nämndens, uppfatt-
ning”, säger Tove Bergman (MP), ord-
förande i Barn och ungdomsnämnden. 
”Det handlar inte bara om hälsoaspekter, 

utan om att det behövs en ny skola för 
att anpassa verksamheten efter dagens ar-
betssätt i skolan.”, fortsätter hon.

Nästa fråga kan vi tycka är än mer an-
märkningsvärd då det finns politiska tan-
kar på att förlägga åk 6-9 på annan ort. 
Detta är definitivt en strid som vi inte i 
skrivande stund varken förstår eller ac-
cepterar. Definitivt inte med tanke på att 
elevantalet i Getinge spås öka kraftigt de 
kommande 10-20 åren om vi får tro på 
hur kommunen vill att kommunen i stort 
kommer växa.

En ny F-9 skola i Getinge är rätt både på 
kort och lång sikt ur många aspekter. Pri-
märt för våra barn, men även för samhället i 
stort, såsom folktandvården, näringsliv och 
föreningsliv. Nu är det upp till oss alla att 
fajtas för att Getinge får en ny F-9 skola! 
Fortsättning följer…

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

Text  

Getingeskolans Föräldraförening

“GetinGeskolan 
inte så dåliG

…SOM BEFARAt” KuNDE vI LäSA I 
hALLANDSPOStEN DEN 2 FEBRuARI.
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uthyreS

Bank & Försäkring

falkenbergssparbank.se  0346-550 00 

Ge mig några  
minuter, så hjälper 

jag dig att få koll 
på din pension! 

Välkommen att boka tid  
för en pensionskoll!

Ann-Catrin Niklasson
Rådgivare, Getinge

GETINGE
SLIPERI
& SVETS

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

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

Just nu!
Ledig lokal 
170 m2 med 

personalutrymmen 
att hyra.



24

I en grön fabriksfastighet som mäter tre 
fotbollsplaner stor och med nära 60 an-
ställda finns en av Getinges mera ano-
nyma företag. Vi talar om cellplasttill-
verkaren NMC som funnits i samhället 
i nästan 30 år. 

-För många äldre boende i samhället 
är vi mera kända som vår föregångare 
Porolon som tillverkade olika former 
av cellplast, säger Roger Berggren som 
idag är HR manager eller personalchef 
som benämningen var tidigare. 

Företaget har belgiska ägare och inom 
gruppen finns två svenska bolag och ett 
mindre norskt. Totalt har den svenska 
delen 150 anställda. Plastproduktionen 
startades i slutet av 1980-talet av då-
varande Fagerdala och inriktning var 
isoleringsmaterial. Företaget fanns då i 
Frökontorets lokaler. 1995 flyttades pro-
duktionen till Porolons gamla industri-
fastighet. Denna fastighet byggdes strax 
före inkorporeringen i Halmstad kom-
mun och Getinge kommun var med och 
finansierade denna. Porolon hade som 
mest ca 120 anställda och produktionen 
i Getinge lades ner 1994. 

-Det var bra för företaget att komma in i 
ett större sammanhang, säger Roger Berg-
gren. Detta privatägda belgiska företag är 

världsledande inom tillverkning av cellplast. 
tre kUndGrUpper 
Cellplasten tillverkas i huvudsak i kund-
färdigt skick. Biltillverkare, byggindustrin 
och förpackningsproducenter köper ma-
terial NMC:s produkter. Biltillverkare 
använder våra produkter som emballage. 
Byggindustrin lägger in våra produkter bl 
a som krypgrundsisolering, isolering un-
der parkettgolv och som rörisolering.

Företag inom förpackningssektorn kö-
per olika former av cellplast som skydd av 
material vid transporter. All produktion 
säljs till grossister. Detta kan vara ytter-
ligare en anledning till att varunamnet 
NMC inte är så känt. Drygt 20 procent 
av omsättningen kommer från produk-
ter som tillverkas på andra platser inom 
koncernen och säljs vidare i Norden. Det 
är till stor del material som säljs till bygg 
och förpackningsindustrin. 

arbete i skiFt 
Arbetet på företaget pågår i treskift från 
måndag morgon till fredag kväll, dvs ing-
et arbete under helgerna. Ett tiotal an-
ställda finns på varje skift i produktionen. 

-Arbetet innebär både passning av de 
stora extrudar där den färdiga plasten 
”blåses ut” samt paketering av de färdiga 
produkterna, berättar Roger. De färdiga 

produkterna läggs sedan i våra stora lag-
ringsutrymmen på 17 000 kvadratmeter. 
Vi har över 600 olika produkter i lager 
och ca 1500 i sortimentet 

lätt men skrYmmande 
Produkter av cellplast är som bekant lätta 
men skrymmande. Det har både för- och 
nackdelar. En full last med cellplast på 

tillVerKning aV Cel  lplaSt 
löNSAM PRODUKt FöR NMC

En av nMC:s storsäljarE är 
skyddslister i cellplast som används för att 
skydda t ex fönster och dörrar vid transporter. 
Roger Berggren granskar listerna innan Peter 
Engman packar dem i kartonger. 

roger BergStröm har arbetat en stor del av sitt vuxna liv på NMC i Ge-
tinge i olika befattningar. Här stående framför svarta förpackningar med betong-
täckmattor som används för att skydda gjutningar under årets kallaste månader. 

CellplaStmattor som ska läggas under par-
kettgolv är en storsäljare hos NMC. Här packar Nazif 
Hajra skyddande plast innan de transporteras ut till 
grossister. 
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Markarbeten, Maskinuthyrning & Tvätthall
www.gg-ab.se, 035-583 14

Tel 035-546 69 
Ekebergsvägen 23 

Välkommen in!

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

Fakta om nmc 

Koncernen NMC har sitt 
säte i Belgien. 

Omsättning ca 2 miljarder 
och 2000 anställda 

Världsledande i branschen 

NMC Sverige AB omsätter 
ca 90 Mkr. 

Fabriken i Getinge har ca 
60 anställda 

Tillverkningen av cellplast 
startades 1989 av Fagerda-
la som 2008 blev NMC 

Text & Foto    

Åke Nilsson

tillVerKning aV Cel  lplaSt 
löNSAM PRODUKt FöR NMC

en lastbil väger mindre än två ton. En bil 
som annars kan ta 10 ton. Detta fenomen 
får till följd att frakterna blir mycket höga 
per ton cellplast. 

-Det är dock en fördel ur konkurrens-
synpunkt, säger Roger Berggren. Vi har 
förstås en del konkurrenter men vi finns i 
en bra region med många kunder. Frakt-
kostnaderna hindrar oss att expandera 
men gör det svårt även för andra att kom-
ma in på vår marknad. Om en tillverkare 
ska skicka den här typen av produkter 
mer än 50 mil blir fraktpriset så högt att 
en stor del av vinsten äts upp. 

God lÖnsamHet 
Det är ett stabilt och lönsamt företag som 
huserar i de militärgröna byggnaderna på 
Stentorpsvägen. Produkterna är efterfrå-
gade och en viss konkurrens finns men är 
inte så besvärande. Nu är det full produk-
tion i fabriken med stor efterfrågan på 
material från NMC kunder. 

-Vi ser positivt på framtiden och hopp-
as att konjunkturerna håller i sig ett bra 
tag till, säger Roger Berggren. 

PELLE LUNDH 
0705-80 21 91

WWW.HANSSONLUNDHBYGG.SE

MATTIAS HANSSON 
0706-62 72 92

Allt inom bygg, 
kakel och klinkers!
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Det hela började med Bengt Aron Pe-
tersson född 1863. Tillsammans med 
sin fru Anna Christina född Bengts-
dotter född 1861 arrenderade han en bit 
obebyggd mark i Uppnora av Mostorps 
gods och där byggde de sitt hem. 
Marken var stening, stubbig och ood-

lad men han tog sej an uppgiften för att 
kunna starta sitt egna lilla småbruk. Ett 
arbete som han fick göra på sin fritid, ti-
dig morgon och sena kvällar då han även 
jobbade som snickare åt Mostorp på dag-
tid. Boningshuset bestod då av två små 
kammare och ett litet kök. Senare bygg-

de dom till ett större rum som kallades 
”Stuan”. 1926 friköpte Aron marken som 
i dag är på knappt tre hektar. 

Paret skaffade sej sex barn men tyvärr 
gick tre av dom bort innan dom fyllt 
fjorton år. En son dog senare i spanska 

1939. Från vänster: syskonen Rune, John och Vera.

FRIDhEM huSägare i fyra generationer: 
aron, emil, john & johan. 

omKring 1912. Från vänster: Aron, Hulda,  
Anna Christina och Jenny

johan oCh hanS familj framför den gamla spisen som 
är bevarad sen huset byggdes. 

fridhem ligger lite utanför Getinge i naturskön miljö. 
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För ett år sedan flyttade paret Anna 
Wendel och Svein Henriksen till gamla
prästgården i Getinge. Redan när de tit-
tade på den gamla, vackra gården tändes
idén att de skulle öppna ett Bed & Bre-
akfast i huset.
-Vi försöker bevara det gamla samtidigt 
som vi ser behovet av moderna, miljös-
marta lösningar, säger Anna som till 
vardags är smådjursveterinär i Falken-
berg. Paret har redan haft ett överras-
kande antal gäster, många av dessa från 
andra länder.

Den gamla prästgården är från 1870 
och består av ett stort boningshus och 
bryggstuga som är under upprustning. 
Paret är stora miljövänner, Svein är po-
litiskt aktiv i miljöpartiet och ordförande 
i miljönämnden i Halmstad. De har nu 
en gård som har jordvärme, solceller på 
brygghusets tak, laddstolpe för elbilar och 
serverar ekologiskt till frukost för gäster-
na.

-Vi har redan fått en lovande start och 
har även nu under vintern haft gäster här, 

berättar Anna. Vi har redan bokningar 
till sommaren.

Gäster via nätet
Prostens Bed & Breakfast är anslutna till 
en en bokningssida på nätet kallad Air 
B&B och det är via den kanalen paret 
räknar med att få de flesta gästerna.

-Den här nätsidan är stor utomlands 
men vi tror också på att besökare i Ge-
tinge som arbetar här kortare tid eller 
hälsar på bekanta kommer att bo hos oss, 
säger Anna. Det är ju också naturligt att 
de flesta gästerna kommer sommartid.

Paret har ett starkt djurintresse och 
under sommaren har paret får i hagen 
och välkomnar hundar till gården. Till 
sommaren hoppas de att bryggstugan är 
klar och där finns det även möjlighet för 
gästerna att laga mat själva. Bl a finns det 
bakugn i huset för att baka bullar eller 
grädda bröd.

Paret hoppas det ska sjuda av liv i 
prästgårdens stora park i sommar, både av 
människor och djur.

Text & Foto    

Åke Nilsson

nytt B&B Startat 
I gEtINgE

anna wendel hälsar alla gäster välkomna till den nyöppnade B&B i Getinges gamla 
prästgård. Hon och Svein Henriksen har redan haft ett antal gäster i huset och har redan 
bokningar från utländska gäster i sommar.

Text  

Anna Kuczera
Foto  

Anne Ottosson

sjukan när han gjorde militärtjänstgöring 
i Amerika, en flyttade till Falkenberg och 
fick fyra barn. Den siste sonen Emil flyt-
tade hem till sina föräldrar omkring 1935 
med två av sina barn. Den sistfödde John, 
född 1937 var den som tillsammans med 
sin fru Britt kom att överta Fridhem 1977 
efter Johns föräldrar Emil och Julia. 1981 
flyttade dom in med sina barn Torbjörn, 
Jörgen och Johan. Innan dom flyttade in 
hade dom gjort en om- och tillbyggnad 
av huset. 
Idag har yngsta sonen Johan, född 1980 
och hans sambo Ida tagit över som fjärde 
generation av Fridhem. 2016 köpte dom 

huset av Johans föräldrar och flyttade 
från Skrea till Fridhem kring midsom-
mar samma år. Johan och Ida har tre små 
söta flickor Amanda, Klara och Vera. När 
jag frågar tjejerna vem som skall överta 
huset då tidigare ägare alla har varit män 
tittar dom på varandra och föreslår sin 
kusin Anton som ju också är kille.  Men 
Amanda som är en riktig hästtjej skulle 
också kunna tänka sej att ta över som 
femte generation för att få till lite ”Girl 
Power” på Fridhem.

Innan inflyttning hann dom med att re-
novera köket och ett badrum på neder-
våningen. I köket har dom behållit den 
gamla vedspisen som påminner dom om 
husets gamla anor. Nästa projekt blir ta-
ket som skall läggas om och fasaden som 
skall bytas ut. Nu är det upp till Johan och 
Ida att sätta sin prägel på huset och göra 
om det till sitt egna. Johans bror Jörgen är 
snickare och kan säkert komma med lite 
goda råd när det gäller renoveringen. 

Det bästa av allt är att med huset följ-
de det med en livs levande gräsklippare 
( John heter den). 

Johan med sin pappa John och sin äldsta 
dotter.
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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

 Vi Stödjer
utVeCKling

i getinge

Vi byter batterier på klockor
Guld, Silver, Smycken och verkstad
Öppetider Måndag-Fredag 13.00-16.30
Eller ring 035-544 41 för att avtala annan tid.

Skattagårdsvägen 18, Getinge

Innehar Vårdavtal med Närsjukvården Region Halland
Dipl. Medicinsk Fotterapeut Karina Tengler

Sköna Fötter & Sånt
Getinge
Ekebergsvägen 37
Tel. 035-581 90

Välkommen på behandling till Fotvården i Getinge!
Boka tid till Dig själv eller ge bort ett presentkort!
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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 smådjursmottagning 
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 har kattungar som börjar växa till sig. Alla säger att vi ska kastrera dom. Vad 
tycker du? Hur går det till?

Hälsar kattfamiljen 

Hej!
Ska du inte avla på din honkatt kan det vara en bra idé att kastrera den. Det 
minskar även risken för juvercancer. Vid kastrationen opererar veterinären bort 
äggstockar och oftast även livmodern. I regel kommer man till veterinären med 
sin katt på morgonen och får hämta henne på eftermiddagen. Katten sövs inför 
ingreppet. Ett litet snitt görs bakom naveln och kvar blir några stygn på magen 
som i regel inte syns om det är stygn som löser upp sig själva. Ibland behövs en 
krage på huvudet som hindrar henne från att slicka sitt sår. Honan är relativt 
pigg redan dagen efter ingreppet. Hon får också extra smärtlindring med hem. 

En hona som är okastrerad löper med jämna mellanrum. Vissa honor löper 
sällan, andra honor löper ofta. Unga katter som får gå fritt ute kan få oplanerade 
kattungekullar redan vid 6  månaders ålder. Då är de varken fysiskt eller mentalt 
mogna för detta, varför det är bra att kastrera i tid. 

På en hankatt är  ingreppet enklare. Katten sövs och testiklarna opereras bort. 
Just eftersom ingreppet är mindre på en hankatt än på en honkatt kostar det 
också mindre än att kastrera en honkatt.

När en hankatt blir könsmogen börjar urinen lukta extra starkt. Det märks 
framför allt om han börjar markera på oönskade ställen inomhus.Den okastre-
rade katten hamnar också lättare i slagsmål, ofta med rivsår och svårläkta bölder 
som följd. Han kan också bidra till att fler oönskade katter föds i grannskapet.

Nu under våren har vi specialerbjudande på kastrering några lördagar. Idmärk-
ning med tatuering ingår. Ring o boka på telefon 0760-50 55 75.
Hälsningar  Anna 

Välkommen 
till den lilla 
förskolan

med familjen 
i fokus!

Vill du veta mer?
Ingrid Alling Tel: 035-543 65
forskolechef@noaksarksforskola.se

www.noaksarksforskola.se
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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
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TWR

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

Träna med oss i 
och möt våren med mer energi!

Varmt välkommen!

Vi erbjuder träning inomhus till och med vecka 17.
Varierande och inspirerande för en stark, uthållig och funktionell kropp. 

Läs mer på tkfripuls.se

Uteträning!
Måndagar, vecka 18-25, kl. 19.00

Fyspass kondition/styrka. 
Samling vid Lilla gymnastiksalen i Getinge.

Måndagar Cirkelträning       kl. 19.00 Lilla gymnastiksalen

Tisdagar Seniorpass       kl. 09.30 Karl XI Servicehus, Halmstad
  Tabata/Flex       kl. 18.00 Lilla gymnastiksalen
  Boxing        kl. 19.00 Lilla gymnastiksalen

Onsdagar Lättpass       kl. 18.00 Lilla gymnastiksalen
  Herrarnas pass       kl. 19.00 Lilla gymnastiksalen
  Styrka/kondition     kl. 19.00 Getingehallen

Nyhet!

Du bestämmer själv, 
utifrån din förmåga, 

hur utmanande varje pass ska bli!
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-Välkommen av prova på det härliga 
boulspelet! Du lär dig spelet på fem mi-
nuter och kan delta i en fritidsaktivitet 
som är bra träning för äldre kroppar.
Det säger Lena Gillberg som är ansva-
rig för PRO-boulen i samhället.

-Alla är välkomna till en träff där vi be-
rättar vad det innebär att spela boule, 
meddelar Lena. Vi ha nya, fina banor och 
vem som helst kan spela boule. Men vi 
hoppas få ännu flera spelare och därför 
bjuder vi in alla intresserade till en träff 
lördagen den 11 mars kl 13.00 i MB-hu-
set där intresserade får veta mera. Vi bju-
der naturligtvis på fika.

Boule är en stor sport över hela Europa, 
inte bara bland pensionärer. I Frankrike 
finns det 150 000 utövare och i Sverige 
minst 50 000, troligen flera.

Sporten är unik på det sättet att den pas-
sar lika bra för kvinnor och män. Dessut-
om krävs det en mycket billig utrustning. 
För under hundralappen kan du köpa de 
tre kloten som du måste ha för att spela.

Många spelar boule bara för motionens 
skulle. Det blir många ryggböjningar och 

annan gymnastik när man ska röra sig på 
boule-banan. I Getinge finns det två nya 
boule-banor i centrum och normalt bru-
kar ett 20-tal träna och spela några gång-
er i veckan. I vinter har en trägen skara 
på 10-talet spelare varit farten i regn och 
blåst.
Det är också vanligt att PRO-gänget 
åker till Ståhl-hallen i Halmstad under 
vintern för att kunna spela inne i värmen.

PRO BJuDER IN INtRESSERADE tILL 

Bouleträff 
i getinge

några gånger i under vintermånaderna åker Getinges boule-spelare in till Ståhlhal-
len i Halmstad för att träna inomhus.

boUleträFF
Lördagen den 11 mars  
kl 13.00 i MB-huset där intres-
serade får veta mera. 

Vi bjuder naturligtvis på fika.

Välkomna!

Text & Foto    

Åke Nilsson

julmarknad 
2016
Måste säga att jul och nyår, kom och 
gick väldigt snabbt. Men lite reflektio-
ner på julmarknaden i Getinge finns 
det tid för.

Julmarknaden i Getinge har växt dom 
sista 15 åren, till att vara det bästa året 
på väldigt många år 2016. Vi som lägger 
mycket jobb på detta, är väldigt glada 
att se så många människor från Getinge 
med omnejd, går runt och tittar på alla 
fina saker som människor har tillverkat. 
Även lotterier till välgörenhet och allt 
annat nyttigt och gott man kan köpa.

En sak som vi är väldigt stolta över är 
Orienteringsrundan som var ett nytt 
koncept för 2016.
Vi har under några år provat på tipspro-
menad, men inte riktigt lyckats. Vi tog 
därför hjälp av OK Lindena som satte 
upp orienterings huvar och markörer.
Det slutade med att vi fick in ett hund-
ratals svarskupongen. Lördagen den 17 
december hade vi en gemensam utdel-
ning till alla vinnare.
Vinnarna fick dela på vinster på ett sam-
lat värde av ca 3000 kr, som var sponsrat 
av Konsum , Möllerström Väg & Mark-
konsult AB, Carros Ting, Reebok/Kalle 
Kickuth och Samhällsföreningen
 
     

Text & foto    

Håkan Axelsson
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GetingeCykelfest@gmail.com 

 
Betalning efter anmälan till 

Bg: 453-7163  märk med 
cykelfest + namn och telefon. 

Datum: 

Cykelfest 
Vad kan vara bättre än att 
cykla från matbord till mat-
bord  i Getinge med  omnejd 
och därefter samlas till ett 
riktigt partaj med liveband 
och dans . 

Senaste anmälan: 
2017-06-17 

Cykelfesten 
går ut på att 
äta en kom-
plett middag 
med tre rät-
ter men inte på samma ställe 
och med olika personer. 
Alla kommer i förväg få reda 
på vilken rätt man är värd 
för och vilket klockslag som 
man får gäster till.  
I övrigt kommer instruktioner 
att ges under kvällen till    
vilka olika adresser man ska 
åka och till vilken tid man 
ska vara där.  
Och inte nog med det, efter 
att ha festat med kända och 
okända vänner samlas vi till 
ett gemensamt partaj. 

Varje hushåll/par kommer att i 
sitt hem få bjuda på en av de 
tre rätterna; förrätt, varmrätt 
eller efterrätt. 

 Kostnad: 100 kr per person 


