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Getinge
Samhällsförening
Har bildats i syfte att främja samverkan 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 tryckfel. Vi förbehåller oss rätten att korta texter. OBS! material helst via mejl.

Maria Tagesson, sekreterare i Samhällsföreningen

Nästa manusstopp:
1 Augusti 2017

SEKRETERAREN
har ordet
För snart sex år sen valde jag att köpa hus i Getinge, ett gammalt hus med
mycket charm, kärlek och värme. Jag har så smått börjat renovera huset
men vill ha kvar känslan av ett gammalt hus med många minnen men med
min stil. Uterum, sovrum och källare har fått sig en ansiktslyftning och det
bästa är att allt material jag behöver finns att köpa i denna by.
Huset har även en stor trädgård där jag får plats att odla mina jordgubbar, hallon, vinbär, krusbär, rabarber, kryddor, äpplen m.m. För att utöka mina odlingar
satte jag förra året upp ett växthus som ska fyllas med vindruvor, tomater, gurkor, paprikor, physalis. Trädgården är även en plats där maten från grillen kan
avnjutas eller där jag kan njuta av solen medan jag läser en spännande bok.
Jag arbetar som fritidspedagog på Eldsbergaskolan där jag får äran att träffa
morgondagens stjärnor. Jag går en utbildning i Region Hallands regi som heter
Välmående ger resultat. Det är en utbildning där jag får möjlighet att reflektera
och förändra mitt ledarskap för att kunna stärka elevernas välmående som därigenom ska ge eleverna bättre studieresultat.
När jag valde att flytta hit var det några faktorer som gjorde att Getinge kändes
rätt. Det var nära till min bror med familj och min kusin med familj som jag
umgås mycket med plus att det finns bra bussförbindelser till stan och till mitt
dåvarande jobb.
När jag sedan flyttade hit upptäckte jag andra saker med byn. Förutom affär, kiosk och utomhusbad finns det bowlingbanor med möjlighet att deltaga i korpbowling. Jag och några vänner valde att bilda ett lag och testa på detta under en
säsong. Det var en rolig erfarenhet men kan nog också konstatera att bowling
inte var min främsta gren. Ibland hade jag turen att få ner en eller annan kägla
men fick ändå glada tillrop och goda råd från alla mer erfarna bowlare i hallen.
Jag upptäckte också att det finns en idrottsförening som erbjuder olika träningspass. Vilken frihet det är att bara kunna ta sin cykel ner till träningen. Jag har
testat de olika promenad och cykelrundorna som en förening har tagit fram. Att
packa en ryggsäck med god mat och ta med några vänner och sedan njuta av
naturen på nära håll, det ger mig styrka.
Cykelfesten som anordnas är ett roligt inslag där jag har fått möjlighet att lära
känna lite personer i byn. Och inte nog med det kan jag fira Valborg, Nationaldag och Midsommar i byn, gå spökrunda och gå på julmarknad.
Getinge är byn som har det mesta för mig men jag har fortfarande mer att upptäcka och ser fram emot att få vara en del av Samhällsföreningens engagemang
i Getinges utveckling.
Vid pennan
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Maria Tagesson

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.

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

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

Nytt från

Reptiler
Samhällsföreningen på besök

Vi har avverkat ett nytt år och vi har
haft årsmöte i församlingshemmet den
30 mars. Vi var ett 60 tal bybor i blandade åldrar som kom för att lyssna och
visa sitt stöd till byn.
Vi redogjorde för verksamhetsplan och
verksamhetsberättelse. Under kvällen
kom det upp frågor som rörde Getingeskolans och Almgårdens framtid. Just nu
ska paviljonger sättas upp för att bedriva skolan i Getinge framöver. Vi ser vad
som kommer att hända om detta framöver…som ni kanske har läst i HP så finns
det åsikter från Haverdals byskolas representanter att skolan bör läggas i Harplinge. Här i Getinge har vi en mycket
engagerad föräldraförening som gör allt
för att vi ska få en F-9 skola i Getinge.
Vi i samhällsföreningens styrelse stöttar
föräldraföreningen och har denna diskussion på styrgruppsmöten där vi träffar
politikerna. Vad kan vi i Getinge göra för
att påverka att den läggs här?
Vi avtackade Lena Eriksson från styrelsen och Kenneth Persson ifrån valberedningen. Nya medlemmar valdes
in i styrelsen, Joakim Ek och Johanna
Hjelmberg.
I Suseåns naturpark kommer det planerade arbetet att avslutas. Men det
kommer att byggas en koja som Suse
förskola arbetat fram samt kommer det

att planteras fadderträd som förskolorna
i Getinge kan följa genom åren. Kommunen har även planerat ett utegym i området och att då färdigställa motionsslingan. Vi kommer att få igång en utegyms
grupp och vill då att intresserade hör av
sig. Tanken är att utveckla området för
utegymmet. det är inte så stort utbud på
redskapen som kommunen köpt in och
kan vi utöka detta, därför vill vi veta vad
ni har att säga om detta i byn.
Vi kommer framöver fundera på våra
tilltänkta arbetsgrupper och hur vi ska
gå vidare med detta. Har ni funderingar tyck då gärna till. Det är alltid bra att
bolla idéer.
Framöver planerar vi för Sveriges nationaldag, hoppas vi ses då!
MB husets framtid diskuteras och
vi ser gärna att vi bildar en grupp som
är intresserade av detta och kan hålla i
uthyrningen och tilltänkta aktiviteter i
huset.
Den nya styrelsen består av Håkan
Axelsson, Helene Stened, Leif Johansson, Maria Tagesson, Per Ihlström, Agnetha Söderberg, Joseph Ginstmark,
Joakim Ek och Johanna Hjelmberg. Är
det något ni undrar över eller har tankar
kring i byn kontakta gärna oss.

GETINGE BIBLIOTEK. Den 20:e
februari kom Tropiska rum Zoologiska
från Genevad med Stefan Sandinge i täten till biblioteket i Getinge.
Med sej hade han Leopardsköldpaddor, kungs pyton, majs orm och en jättestor kungsboaorm.
Det var med blandade reaktioner barn
och vuxna mötte dessa slingrande reptiler. En del bar runt på dom och klappade
hej vilt medans andra stod och beundrade
dom på avstånd.
Ett mycket uppskattat besök och dom
är välkomna tillbaka…

Text

Text & Foto

Agnetha Söderberg

Anna Kuczera
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FRAMTIDEN
OVISS FÖR
MB-HUSET
RISK FÖR ATT DET
SÄLJS ELLER RIVS

- Låt oss göra en gemensam insats för att hindra att
kommunen stänger MB-huset för gott, säger Anita Mellberg,
en av Getinges kulturpersonligheter.

-Om alla i Getinge hjälps åt kan vi rädda MB-huset. Om ingen bryr sig kommer
kanske detta 70-åriga kulturhus att säljas eller rivas.
Det säger Anita Mellberg som är samhällets verkliga eldsjäl för att MB-huset ska
få leva kvar. Hon har lagt ned ett imponerade arbete för att hitta andra grupper som
vill nyttja huset.
Sedan kulturförvaltningen bestämde att det inte ska bedrivas någon ungdomsverksamhet i huset tycks kommunen stå handfallen angående användningen av
huset. Därför finns det en liten grupp som vill väcka opinion för att huset ska bli ett
samlingsrum i Getinge igen.

• Kulturskolan är positiv till att lägga
musik/teaterföreställningar i huset
• Riksteatern kan tänka sig lägga
föreställningar här
• Kontakter har tagits med bildningsförbund
• Kan företagen på orten använda
MB-huset mera

-Men då får inte MB-huset ”plundras” på
kartläggning av verksamheten och undert utrustning och möbler som finns där, sätiden råder stopp för uthyrning.
ger Anita Mellberg. Viss mindre investeEn utredning har inletts och nu riktas ringar måste också göras. Huset har inte
frågan till samhällsborna vilka idéer de fått kontinuerlig tillsyn och underhåll
har. Samhällsföreningen ska i slutet av under några år och det vill också till om
juni kalla till ett möte för att få folkets det ska bli tilltalande.
idéer.
Under försommaren kommer SamDen enda fasta verksamheten i hu- hällsföreningen att ordna ett möte för att
set under våren har varit Språkcafeet i få idéer av ortsborna. Det finns kanske
PRO:s regi. Men det har varit en stor förutsättningar för att öka beläggningen
mängd aktiviteter med Julmarknad, tea- i huset och öka intresset för att delta i
					ter för barn, museet har presenterat Svea kommande aktiviteter?
Larssons 110-års dag osv.
Maning till Getingeborna
- Men det skulle vara roligt om vi i kul- Jag blev både rädd och upprörd när jag
turgruppen kunde få ytterligare intresförstod att kommunen kanske har planer 					serade, önskar Anita. Med ytterligare en
på att stänga MB-huset för gott, säger Ideer för framtiden
handfull människor skulle vi kunna bredhon. Nu hoppas jag att alla Getingebor Under våren har Anita lagt ned mycket da verksamheten i vårt MB-hus.
arbete på att kontakta kulturen i komställer upp och räddar huset.
Kulturförvaltningen anser att huset munen för att locka dessa att lägga flera
inte är intressant för ungdomsverksam- arrangemang i Getinge.
Text & Foto
Här följer några som visar intresse för
het. Något som annars hade varit ett
Åke Nilsson
lämpligt ändamål. Nu gör kommunen en MB-huset:
Anita Mellberg är en känd kulturprofil i
Getinge sedan många år. Efter lärareutbildning i Tyskland (!) kom hon tillbaka
på 1970-talet och har sedan arbetat som
kulturbärare i samhället. Med sin bakgrund som pedagog har hon varit lämplig
för arbete inom skola. Hon fick sedan arbete som konsulent på kommunens kulturskola. Idag är hon pensionär och brinner för samhället och dess kultur.
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Eliassons

är årets Direktenbutik
Mycket har hänt för Daniel och Matthias och deras kiosk det senaste året.
Flytt av kiosk och inbrott som i sin tur
har lett till att ett helt samhälle som
ställt upp med pengar och hejarop…
Satsningen på den nya lokalen har verkligen blivit ett lyft för kiosken, med b.la.
postombud och 219 godissorter. Det har
redan lönat sig, Kiosken i Getinge blev
nämligen ”årets Direkten butik 2016”.
I Mars i år fick Daniel och Matthias
reda på att de var en av tre finalister till
utmärkelsen.
Några av grundförutsättningarna för
att över huvud taget bli nominerad är att:
man har Waves kassasystem och att

man har Clear Ones diverse tjänster.
Efter grundförutsättningarna så har
man tittat på omsättningsökningen jämfört med föregående år och man tittar
även på hur väl man följer Direktens helhetskoncept.
Daniel och Matthias var de som kammade hem vinsten! Prisutdelningen hölls
med pompa och ståt i Göteborg på Upperhouse gothia towers och motiveringen
löd: ”Med stor målmedvetenhet, engagemang och brinnande intresse för försäljning har butiken uppvisat en fantastisk
omsättningsökning med hela 24,2%. Butiken är ombyggd enligt Direktens koncept och har 95% i MarketCheck (konceptsäkring). Butiken uppfyller de fem

grundförutsättningarna och missar sällan
en Direktenträff. När man också lyckas
engagera kunder på orten på ett sådant
sätt som butiken har gjort under året då
är man en vinnare!”
Foto

Text

Daniel Eliasson

Maria Bergstrand

HUNDBAJSET
PROBLEM
ÄVEN I VÅRT GETINGE
Även hundar måste bajsa varje dag. Var
de bajsar beror på matte eller husse.
Hundar är inte så finkänsliga utan sätter sig när det är dags. Flera personer
har hört av sig och klagat på hundbajset
i Getinge. Men de vill gärna vara anonyma - kanske rädda för att bli utskällda?
Som hundägare är jag visserligen part i
målet men jag tycker att om Getinges
hundarbajsar i naturen så är det väl inte
ett jätteproblem. Då är det större miljöfara om hundägarentar upp bajset i plastpåsen och sedan kastar påsen i buskarna!
I Sverige finns ca 850 000 hundar och
de bajsar 240 000 kg per dag. I Halmstad
finns ca 8 000hundar som ger ett avträde

på 2 400 kg/ dag och i Getinge kanske
100 fyrbenta älsklingar som lämnar efter
sig 30 kg dagligen.
Om en hund bajsar utanför samhället
på sidan om vägen kan det väl inte störa
någon. Men om Getinges hundar lämnar
30 kg på olämpliga platser inne i samhället. Ja, då blir det givetvis kritik.
Med all rätt! Det är inte roligt att
trampa i skiten. Ännu värre om barnen
trampar i avföringen eller ta det värsta….
Små barn smakar ju på allt. Men även för
personer som kör gräsklippare är det inte
kul att köra genom ett ställe där ni rastar
hundarna.
Ur miljösynpunkt är det dock ännu värre när ni hundägare prydligt plockar upp
bajset i en plastpåse, går ett tiotal meter

Illustration: Maria Bergstrand

medan ni ser er omkring, och sedan kastar påsen. Vad är det för fel på er???
En hundskit tar någon vecka att försvinna om det regnar och ger då gödning
åt blommor och blader medan en vanlig
plastpåse behöver 100 år för att förintas.
Sammanfattning; ta upp efter er hund
inne i samhället!
PS. Siffrorna i texten kommer från olika
källor på nätet medan antalet kilo bajs
grundar sig på en osäker beräkning av
författaren.
Text

Åke Nilsson
& hunden Ingegerd, 7,5 år.
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Välkommen till vår välsorterade brädgård.
Vi har det mesta för ditt bygge hemma.

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

Vi har ny
biltvätt!
Det vill vi fira
med specialpris
på tvätt Juni ut.
Välkomna till
oss för att
tvätta bilen
skonsamt
och
miljövänligt!

SKA DU FLYTTA , ELLER
BARA SLÄNGA SKRÄP?
LUGN, VI HAR SLÄP
FRÅN 150 KR för 3 timmar
Boka ditt hyrsläp på
www.circlek.se

VARMT VÄLKOMNA ÖNSKAR
TONI MED PERSONAL
6

Vi har biluthyrning!
Circle K Ekebergsvägen
Tel.nr 035-582 00

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!

Nygrillat
varje dag!

Rykande
färskt butiksbakat bröd
varje dag!

Getinge

Alla dagar 9-20
Vår manuella Chark
är öppen för dig varje dag!
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härliga cissi har alltid ett leende över för sina kunder.

inredningen på Perstorp är stilren men samtidigt väldigt välkomnande.

Perstorp 101
Kör ca 200 meter ut på gamla E6an mot
Slöinge, sväng in höger genom en allé så
kommer ni till Perstorp 101. Väl där möts
man av en härlig värme när man stiger in
genom dörrarna in till Cissi och Thomas.
2013 köpte dom stället och började renoveringen mot ett spännande mål. Cissi
som jobbade som förskolelärare innan har
hela tiden haft pysslandet som hobby. I en
friggebod i sin trädgård har hon haft pysselkvällar tidigare men nu har hon gjort sej
ett paradis på sin gård.
När jag frågar Cissi hur hon vill att jag
ska beskriva deras verksamhet säger hon:
- Vi har stället och ni har idéerna!
Än så länge har dom haft en massa
olika uppdrag så som fruhippa, begravningar, julpyssel och nu senast blev det
påskpyssel. Dom har även gästats av kockar som kommer och lagar fantastisk mat

i det enorma köket som är utrustat med
modern inredning. Alla kvällar är skräddarsydda för just det tillfället.
Man märker att Cissi är väldigt
intresserad av inredning. Allt är väldigt
stilrent utan en massa plotter. Det är sparsamt med färg, mycket natur och få grejer.
Inredningen hittar dom på tex Formexmässor. En favorit är dansk design bland
annat. Man kan anlita Cissi för privat styling av hemmet vid tex en husförsäljning
eller om man bara helt enkelt behöver
styla om hemma. Alla hennes kunskaper
är självlärda.
Vissa dagar har hon öppet ”butiken” då säljs det blommor, arrangemang
och pysselgrejer. Än finns det inga bestämda tider utan man får hålla utkik på sociala
medier så som Facebook, Instagram och
Pinterest. Alla bilder som läggs ut där är

deras egna från gården/butiken. Det går
även att maila till cissi@perstorp101.se
för att fråga om öppettider, priser för hyra
eller om man vill komma och kolla in utbudet. Varje tillfälle är unikt och därför får
man diskutera fram ett kostnadsförslag för
just ert evenemang. Man kan betala med
kort, kontanter eller Swich.
Till sommaren kan man kanske få
turen att köpa en kopp kaffe med dopp
och sätta sej på den enormt fina uteplatsen
på baksidan, med utsikt över ängen och
känna lugnet. Perstorp 101 är godkända
för att tillhandahålla livsmedel. Kanske
blir det sommarens nya utflyktsmål?!
Håll utkik efter maj/juninumret av Allt
i hemmet så kommer där finnas ett reportage om Perstorp 101.
Text

Foto

Anna Kuczera

Anne Ottosson
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Det personliga apoteket för hela familjen
Din lokala hälsopartner
Apoteket Ekorren i Genge
Tel: 035 – 54 750
Öppet måndag – fredag
09.00 – 18.00
Välkommen!
apoteket.ekorren.genge@apoteksgruppen.se
www.apoteksgruppen.se/apotek/ekorren/genge
Gilla oss på facebook

Fröllinge Bilverkstad AB

Göteborgsvägen 26
305 76 GETINGE

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

det bästa för din bil

Volvo Närservice
Vi tar volvokort!

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

Allt inom modern hårvård för
honom och henne.
U�ör även öron-, näs- och navelpiercing

På Fröllinge Bilverkstad AB
Göteborgsvägen 26, 305 76 GETINGE
vi har handikappvänliga lokaler.
Jag ﬁnns i Ge�nge v.28, 32 & 36.
Semesterstängt v. 24.
Ring gärna och boka �d.
VÄLKOMNA!
Carina Johansson
Tel: 070-48 88 383
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BYNS
hjältar
Möt GETINGEs deltidsbrandkår
En onsdagskväll i april fick jag äran att
vara med på en brandövning med killarna i vår deltidskår. Kallt och ruggigt,
men blev varm inombords när jag fick
se dessa fantastiska män som kan vara
skillnaden på liv och död för oss alla.
Från 1 maj arbetar man med en vidareutveckling av IVPA (i väntan på ambulans),
som vi skrev om i tidningen för några år
sedan.
Detta kallas FIP och står för första insatsperson på plats. Kåren har fått en ny
bil för detta ändamål. Den bilen kommer
den styrkeledare som har vakten under
veckan att disponera och man åker då
direkt ut till olyckan från där man befinner sig tex. hemmet. Detta kommer
i dem flesta fall innebära att hjälp är på
plats flera minuter tidigare jämfört med
tidigare. Killarna välkomnar frågor och
förklarar gärna mer om ni stöter på dem
på byn.
Varje minut räknas
När ett larm går, bilolycka, brand, hjärtstopp eller något annat är tiden viktig. För
varje minut vid t.ex. hjärtstopp förlorar
man 10% av överlevnadschans. Styrkeledaren tar sig direkt till olycksplatsen och
kan starta det inledande arbetet medan
han väntar in den övriga styrkan. I bilen
finns bl.a. hjärtstartare, handbrandsläcka-

re, värmekamera så att man kan lokalisera
brandhärden, filtar, sjukvårdsutrustning
o.s.v. En intressant sak som jag förevisades var en släckgranat. Den ser ut som
en termos i rostfritt stål och kan slängas
in i ett brinnande hus och dess funktion
är att stjäla allt syre som föder elden och
därmed kan man släcka elden helt eller
fördröja brandförloppet .
Ny brandbil
Vår räddningskår har också fått en sprillans ny brandbil med all modern utrustning som tänkas kan. Ett klippverktyg
för att öppna bilar vid bilolyckor och
material för räddning i vatten, både fruset och strömmande, är viktiga delar. På
stationen finns även en räddningsbräda
på släp som snabbt kan kopplas på vid
drunkningstillbud.
Det finns idag vakanser i räddningskåren och Roger Berggren som är kårchef välkomnar sökande till de tjänsterna, både killar och tjejer. Han berättar
att Getinges första tjej är på gång och
vi håller alla tummar att hon är anställd
när du läser detta. Om någon är intresserad av jobbet som brandman så kan
man kontakta Roger på 035/588 30 eller
roger.berggren@halmstad.se
Text & Foto

Lena Eriksson

Christer Holmgren

Håkan Axelsson

Joakim Gustafsson

Fredrik Bjärnklint

Roger Berggren

Här ÄR de fem som ev. kan vara först
på plats om det händer något hos dig. Det
känns viktigt att ni alla memorerar dessa killars ansikten om olyckan skulle vara framme
hos just dig.
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Snickeriet i Getinge har idag ett stort utbud, här kan man köpa allt i träväg, tak, tegelpannor, isolering, spik och skruvar. Du kan
även få hjälp med finsnickeri och reparationer av t.ex. gamla fönsterbågar. Bilder: Privat

Getinge Snickeri & Trävaror AB
Det började 1934 när Ernst Gillberg och byggmästare Torbjörn Larsson
hade en snickerilokal i Getinge. Den låg
i korsningen Ekebergsvägen- Stationsgatan.
1936 gick dom skilda vägar. Torbjörn
fortsatte med husbygge och Ernst byggde en ny snickerifabrik mitt emot gamla
motellet. Där gjorde han snickeriarbeten
som fönster, dörrar, trappor och köksinredningar. I mitten av 50-talet började
Ernst tillverka stallfönster i teak och då
blev lokalen för liten, så han köpte en ny
tomt 1961 och det är på den plats snickeriet ligger kvar än på idag.
Sonen Bo tog över företaget 1965 och

Din djurbutik i Getinge
Stationsgatan 10
tel. 035-54 959
www.lyangetinge.n.nu

något år efter det började förfrågan på
byggmaterial öka. Då behövdes mer mark
för att kunna ha stort lager av allt material
hemma. Bo köpte 25 000 m2 av sin granne så nu finns det lagerlokaler under tak.
Snickeriet har en jättestor brädgård med
kunnig personal som gärna ställer upp
med råd och hjälp vid köp av material.
Bos son Per Gillberg började arbeta på
brädgården 1987 efter sin utbildning till
snickare. Med ett uppehåll för lumpen
kom han tillbaka och stannade i 10 år,
innan han flyttade ner i snickeriet. 1993
började Per jobba på kontoret och 2008
tog han över företaget efter sin far.
Idag har Getinge snickeri ett bra sam-

a!
n
m
o
Välk
Öppettider:
Tisdag - Fredag 10.00 - 18.00
Lördag enligt överenskommelse

Massage vid smärta och
stelhet i muskler och leder.
Aloe Vera produkter

arbete med Gebo snickerier på Österlen
som tillverkar stalldörrar, och är ett bra
komplement till deras stallfönster. Snickeriet är bland topp två i hela Sverige på
att tillverka och leverera stallfönster.
Utbudet idag är stort, här kan man
köpa allt i träväg, tak, tegelpannor, isolering, spik och skruvar. Du kan även få
hjälp med finsnickeri och reparationer
av t.ex. gamla fönsterbågar. På hemsidan
www.getingesnickeri.se finns ett bildgalleri att inspireras av. Snickeriet finns även
på Facebook.
Getinge snickeri har idag 8 anställda.
Text

Anna Kuczera

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

Dipl. Massageterapeut, Cert. Massör.
Gunilla Lysell Karlsson

Bokning 070-670 84 53

Bergsgatan 46 • 305 75 Getinge
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Håkan & Björn

HJULEBERG
Pingstdagen 4 juni kl 10:00Ͳ14:00 Rhododendronvisning
Veteranmopeder Falcon Moppers och Slöppers
Veterantraktorer, Filippa Falk Fårvallning
Ponnyridning, Agility , Lotteri
Vessigebro Dragspelsklubb underhåller kl 13:00
Servering av kaffe, våfflor och glass

LIONS CLUB SUSEDALEN
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Getinge
Samhällsförening

Välkommen
den 21 juni

GETINGEBORNA RYTER TILL:

RENSA TOMTMARKEN
PÅ STINSVÄGEN!

kl 18.00 till MB huset!!

Då möts vi för att
diskutera vad vi
önskar ska hända i
vårt MB hus

Många ortsbor har retat sig på att inte kommunen rensar upp på de lediga tomterna på
Stinsvägen.
-Jag förstår att en del tomtspekulanter tvekar när de kommer hit och tittar säger, Eskil Olsson. På
bilden tillsammans med Lena Svedjevall (t v) och Anette Stjärnström. Kommunen borde göra allt
för att tomterna bebyggs.

Om-, till & nybyggnation
Roy Gustafsson 0706-76 14 78
Stefan Grimberg 0706-76 14 79

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
14

Varför vill ingen bygga och bo på
Stinsvägen i Getinge? Är det för att
området är fel eller för att tomterna har
börjat växa igen? Den frågan ställer sig
många i samhället sedan bara ett hus är
på plats fast tomterna har varit byggfärdiga i över ett år. En som har en förklaring till det låga intresset för tomterna
är Eskil Olsson:
- Om jag var sugen på en tomt och ser
den här igenväxta marken skulle också
jag tveka, säger han. Vi är många i samhället som tycker att kommunen skulle
röja ned buskaget varje år.
Vi kontaktar Markförvaltningen på kommunen där vi får kontakt med Robert
Palm. Han förklarar situationen:
- Vi har 1 400 personer i tomtkön och
flera gånger per år skickar vi ut ett erbjudanden till dessa, säger han. Tyvärr får vi
inte något stort gensvar. Lediga tomter
finns också på kommunens hemsida.
Tomtkön oändlig
Ansvaret för tomterna har Markförvaltningen och Robert Palm känns väl inte
helt uppdaterad på hur tomtmarken i
Getinge ser ut idag. Han framhåller att

den som köper tomten också ska göra i
ordningen den.
- Men tror du inte att tänkbara husbyggare blir tveksamma om det är risigt och
fult i området?
- Ja, det kan väl ha en effekt. Men tomterna ligger bra till, har ett pris under
marknadsvärdet och kan säljas direkt så
vi tycker att efterfrågan skulle vara större.
Även med tanke på att det är så stor brist
på tomter. Att få en tomt i centrum kommer säkert att ta 10-15 år.
Från kommunens sida finns det ingen
rutin att hålla tomtmarkerna i gott skick.
Palm framhåller att extra insatser görs om
obebyggda tomter blir en soptipp.
Några direkta planer att göra en rensning på tomtmarken finns inte idag.
Samhällsföreningen i Getingen kommer att ordna en Nybyggardag i maj men programmet är inte fastlagt ännu. Då ska tomtspekulanter bjudas
in till området.

Text & Foto

Åke Nilsson

Skolmodulerna är

ÄNTLIGEN HÄR!

Rynkeby
Loppet
Jag, Kent Stävholt, fick efter en stunds resonemang tillstånd och
guidning av lagbasen Eino Kozan (han som står och pekar ). Den andra personen sittande med pärmen i hand är snickaren Cyprian Szulc, båda anställda av
PEAB, som står för montering och byggnation.
Cyprian berättade att det skall monteras ca 100 stycken moduler som kommer
från Gråbo utanför Göteborg där de tillverkas. Trailers kommer just in time, och
avropas per mobil när de står på tur att köras in till den enorma lyftkranen, som
med stor precision lyfter klassrummen på plats. Om det visar sig behövligt kommer de att komplettera med ytterligare moduler på en andra våning, så att allt är
klart att flytta in till höstterminen säger arbetsledaren Dejan Ostojc.
Text & Foto

Kent Stävholt

Den 7 april träffades förskolebarn från
tre av Getinges förskolor, Lärkan, Suse
och Noaks Ark för att medverka i Team
Rynkebys skollopp till förmån för Barncancerfonden.
Vi hade vi en gemensam uppvärmning tillsammans till musik som leddes
av representanterna från Team Rynkeby, sen sprang barnen som är från 1-6 år
en snitslad bana runt Mulleberget! Alla
sprang efter bästa förmåga! Sen avslutade
vi med frukt och dricka i slänten i den
härliga vårsolen!
Text

Agnetha Söderberg

15

MOSTOR

IDAG ETT MO

Mostorps gårdsbutik är mycket populärt bland ortsbor och turister och butiken
ökar omsättningen varje år.

Ägarna till Mostorps slott, Ann-Helén och Peter von Braun i
slottets vackra matsal.
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Peter von Braun framför en damm vid
Mostorpsån. Ån är restaurerad och en
trappa för ädelfisk har byggts vid dammen.

TORPS GÅRD UTVECKLAS

ODERN FÖRETAG
Det är inte många som missar det vackra
Mostorps slott i granit som ruvar mellan
äppelträden på en kulle några kilometer
utanför Getinge. I slottet driver femte
generationen von Braun egendomen
som är en av de största i Halland.
Mostorp ger ett 20-talet personer anställning under året och på sommaren anställs
ungdomar till olika uppgifter. 800 djur betar på egendomen med de mest spännande är de 50-talet amerikanska bufflar som
lockar 4 000 turister till gården varje år.
-Det är ett tufft men mycket stimulerande uppdrag att driva en så här anrik gård
vidare till nästa generation, säger Peter von
Braun som äger och driver gården i form av
ett aktiebolag.
Sonen Baltzar funderar också att bli
lantbrukare och förbereder sig med studier i ämnet.
Modernisering av gården
När Peter övertog gården för drygt 30 år
sedan ändrade han inriktning på verksamheten och övergick till frigående bete för
djuren. Han fortsatte då också en imponerande satsning på att modernisera gården. Han lät bygga nya djurstallar, senare
gårdsslakteri och modern och tilltalande
butik.
-Totalt är det investerat ca 30 miljoner
på de senaste 25 år och det var nödvändigt att ändra inriktning inför framtiden,
säger han. Det var ingen självklarhet att
investera i eget slakteri men nu har vi kontroll över hela kedjan. Från uppfödning av
djuren fram till försäljning av köttprodukterna.
Gården håller också på att ställas om till
ekologisk verksamhet. Ytterligare ett steg
i strävan efter att vara modern.
Investeringarna klara
Gården omfattar 380 ha betesmark och
260 ha skogsmark. Egendomen är i det

närmaste självförsörjande med eget kraftverk, betesmarker för 800 djur, slakteri och
gårdsbutik. Omsättning ligger kring 22
miljoner och vinstmarginalen på runt 5-6
procent.
- För att vara ett lantbruk är det ekonomiska resultatet tillfredsställande, menar
Peter von Braun. Vi kan nu driva verksamheten utan några större investeringar
vilket känns tryggt.
Slakteri bra satsning
Investeringen i ett modernt slakteri har visat sig vara ett lyckokast. 2 500 djur slaktas
på gården, 600 egna och resterande nästan
2 000 slaktas för andra gårdar i Halland.
Det ger intäkter och gårdens slaktboskap
slipper ansträngande transporter.
- Vi hängmörar allt kött minst två veckor och kan hålla en hög och jämn kvalitet
på våra produkter, framhåller Peter.
Gårdsbutiken populär
Många i närområdet besöker Mostorps
gård för att handla i butiken. Där finns
en mängd olika charkprodukter. På hyllorna exponeras produkter som vanligen
inte finns i varje affär. Butiken öppnades
för fem år sedan och försäljningen har
ökat med 10 procent årligen. Mostorps
produkter finns också ute i andra butiker
i närområdet.
-Det stora intresset i Sverige för matlagning har bidragit till ökat efterfrågan
för vårt kvalitetskött, tror Peter.
Bison som dragplåster
För tiotalet år sedan köpte Peter av en
tillfällighet en uppsättning amerikanska
bufflar. Det har visat sig vara ett lyckat drag. Men inte för att tjäna pengar på
uppfödning och försäljning av kött. Bufflarna växer långsamt och det tar tre år
innan djuret är slaktfärdigt. Istället har de
ovanliga djuren blivit levande dragplåster
för att locka turister till gården. Årligen

besöks Mostorp av ca 4 000 turister som
åker på buffelsafari i en gammal västernvagn efter en traktor.
Under visningen berättar en kunnig
guide om Vilda Västern, strövande buffelhjordar och den tidigare jakten på djuren.
Ät svenskt
Peter von Braun är en entusiastisk försvarare av det svenska lantbruket och det
svenska köttet. Han pekar på hur viktigt
det är för Sverige att det finns djuruppfödning. Både för att hålla landskapet öppet och för att erbjuda hög kvalitét på kött
med minsta möjliga miljöpåverkan.
- Det talas om att vi borde minska köttätandet i landet för att spara på miljön,
säger Peter. Men vi har bara 1 miljon kor
i Sverige. Dessa har en god livsmiljö och
bidrar till att landsbygden inte växer igen.
Som jämförelse har Indien 280 milj kor
vars kött de inte kan tillvarata av religiösa
skäl men detta orsakar kraftig miljöpåverkan.
- Vi i Sverige har världens bästa djurhållning och även det bästa köttet, säger
han. Ät svenskt kött!
Foto

Text

Anne Ottosson

Åke Nilsson

FAKTA
Det finns 1 miljard kor i världen.
Brasilien och Indien har tillsammans ca 450 miljoner.
USA och Kina har knappt 100
miljoner kor vardera.
I Sverige finns det ca 1 miljon
kor.
1970 fanns det 100 000 bondgårdar i Sverige, idag ca 14 000.

Källa: Jordbruksverket

17

MOSTORPS

GÅRD S

teatervärdAR

SÖKES

HISTORIA

Den vackra gården Mostorp ligger mellan Getinge och Slöinge. Slottet ligger i
Halmstad kommun och stallarna i Falkenberg, fastigheten delas av Mostorpsån. Fastigheten bildades för 160 år
sedan då Ludvig von Segerbaden köpte
upp delar av Mostorps by och flyttades
till platsen. Efterhand köpte han resten
av byn innehållande bl a tre skvaltkvarnar i Suseån. Han köpte sedan hemman
i Slöinge och Asige socknar.
Han var före sin tid på många sätt
och inrättade bl a penningfonder, en
sorts bank, där bl a anställda kunde låna
pengar. Olander Larsson, Getinges store
innovatör, som startade Getingeverken
och Hallands Frökontor lånade sitt startkapital från Mostorps donationsfond. Investeringar inleddes, gården byggdes om, en kraftstation byggdes
för att täcka egendomens behov och en ny ladugård sattes upp. Ett nytt slott
i granit uppfördes med inflyttning 1880. Mycket av den gamla inredningen
är bevarad, bl a entréhallen med friliggande trätrappa och matsalen med
sina boaseringar. Von Segebaden gav bort egendomen i början av 1890-talet
till sin yngsta dotter Ester och hennes man Rolf von Braun. 1960 övertog
hennes sonson Baltzar von Braun gården och en rad investeringar gjordes.
Kraftverket byggdes om och bostäder och djurstallar moderniserades.
I slutet på 1980-talet arrenderade Baltzars son, nuvarande ägaren, Peter
von Braun gården. Han genomförde en ny driftform till en svensk köttranch med 600 köttdjur av rasen Charlois. En stor del av gårdens dryga 300 Ha
består av vall och bete. Tillväxten av köttproduktionen slaktades i det egna
slakteriet och köttet såldes till butiker i Halland.
Under de senaste 10-15 åren har ca 30 Mkr investerats på gården i form
av en ny gårdsbutik, nytt och modernt slakteri och nya stallar. Efter Wapnö
gård är Mostorp den största gården i Halland.
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Foto

Text

Anne Ottosson

Åke Nilsson

Kulturgrupp inom Getinge samhällsförening arangerar tillsammans med
Getinge bibliotek familjeföreställningar två gånger /termin.
För att underlätta har vi byggt upp en
traditon att föräldrar(eller andra intresserade) från Getinge turas om att
vara värdar för de teater-, musik-och
dansgrupper från hela Sverige som
gästar Getinge med föreställningar
Att vara teatervärd är väldigt stimulerande och innebär bl a att:
- Ingå i kulturguppen i Getinge och
tillsammans med Getinge bibliotek
och kulturförvaltningen föreslå lämpliga föreställningar.
- Tillsammans med någon av bibliotekspersonalen ta emot och hälsa skådespelare/musiker/dansare välkomna
till Getinge samt hjälpa till att bygga/
riva scenografi inför och efter föreställningen.
- Ansvara för biljettförsäljning i anslutning till föreställningen och fixa
enkel fika till besökarna. (Förköp sker
på Getinge Bibliotek)
- Arbetet sker ideellt
Gästande skådespelare uppskattar
vårt sätt att hälsa dem välkomna till
Getinge och för oss som hittills varit teatervärdar har det också varit en
spännande upplevelse.
Ta kontakt med oss om du
undrar över något:
Anita Mellberg,

tel: 0703-27 85 86,
getingekulturgrupp@gmail.com
Agneta Davidsson eller
Gunilla Nilsson

på Getinge bibliotek,
tel: 035-546 22,
getinge.bibliotek@halmstad.se

Kultur & Nöje

Internationella
gruppen
Getinge-Rävinge församling.
Tommy Lindgren, Kent Rubensson och Börje Andersson utgör Elvis 4 Ever

Svenska kyrkans arbete för behövande i världen inklusive vårt eget land
är inget nytt påfund. Svenska kyrkans
mission bildades redan 1874 och Lutherhjälpen kom till efter andra världskriget
när behoven var skriande i Europa. I början av 1960-talet inleddes samtal om en
större samverkan mellan de båda organisationerna men det dröjde till 2008 innan
hela verksamheten samlades under det
nya namnet Svenska Kyrkans Internationella Arbete. I de flesta församlingar finns
det frivilliga som med olika arrangemang
och aktiviteter samlar in pengar för att
stödja Svenska kyrkans hjälpverksamhet.
Internationella gruppen i

Getinge-Rävinge församling är en sådan
grupp av frivilliga som hjälper till i denna
viktiga verksamhet. De har bl.a. ordnat
soppluncher och modevisning, vilket har
varit mycket uppskattat. Genom åren har
de arrangerat ett flertal mycket uppskattade konserter, t.ex. julkonserterna med
Kålle Gunnarsson och hans vänner, som
blivit något av en start på julen i Getinge.
Förra året blev efterfrågan på biljetter så
stor att man fick göra dubbla föreställningar för att alla skulle få plats.
Den senaste konserten som
arrangerades var med gruppen Elvis 4
Ever, tre goa gubbar i sina bästa år, som
inta bara har Elvislåtar på sin repertoar

utan vi fick även höra Abba, Sven-Ingvars
m.fl. härliga örhängen från 50-90 talet.
Publiken var så entusiastisk att trion på
stående fot lovade att återkomma.
Om du vill veta lite mer om gruppens
arbete eller kanske till och med hjälpa dem i deras goda verksamhet kan du
gärna ta kontakt med någon av medlemmarna Irene Karlsson, Ingela Bågenholm,
Ulla Gullander, Madeleine Johansson,
Mary Jansson eller Ingegerd Karlsson.
Alla goda krafter behövs för att vår värld
skall vara ett paradis för alla.

Text & foto

Kenneth Persson
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Svea Larson hade

gillat sitt 110 årskalas
På kulturnatten i höstas hjälpte Anneli
Adamsson från Hallands konstmuseum
oss att minnas Svea Larson vars förmögenhet testamenterades till Hallands
konstmuseum och ger museet ca 2 miljoner i årlig avkastning till konstinköp
med halländsk anknytning.
Föreläsningen blandades med getingebornas egna minnen kring Svea och det
gjorde Anneli fortsatt nyfiken på Getinges egen Svea.
Måndagen den 13 mars bjöd därför Hallands Konstmuseum/Svea Larsons
donationsfond, i samarbete med Getinge
bibliotek, Kulturgruppen i Getinge, PRO
Getinge samt Halmstads kommun
in getingeborna till MB Huset för att
minnas Sveas 110 årsdag och ännu en
gång fick vi möjlighet att gräva lite djupare i minnen kring Svea och hjälpa museet
att identifiera bilder från Sveas egna fotoalbum. Veckan före uppmärksammades
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Svea i HP genom en helsideartikel och
därför kom även personer boende utanför Getinge till kalaset.
Kerstin Nilsson,PRO och Anita Mellberg,kulturgruppen serverade kaffe ur
Getinge kommuns gamla kaffeservis,museet bjöd på konsums goda tårtor och MB
Husets café fylldes till sista platsen med
nyfikna och berättarglada Svea-vänner.
Bland annat berättade
Kurt Fajesson hur Sveas piano hamnade
hemma hos hans bror Erik där det återfinns än idag. Några damer hade minnen
från familj Larsons manufakturaffär där
man lämnade in sina nylonstrumpor för
”uppmaskning” för att de skulle kunna användas till ännu ett danstillfälle på
någon dansbana i närheten. Bland gästerna fanns en dam som är en av Sveas
sista efterlevande. Det berättades också
om den finska flickan Airi,som under
andra världskriget kom till familj Larson och som även invigde utställningen

Tack,Svea, som visades då donationsfonden funnits i 20 år.
Museets arkivarie Mattias Johansson dokumenterade getingebornas
berättelser och Andreas Johansson, som
är ansvarig för museets Bildstation hade
sammanställt de foton ur Sveas privata
album som Anneli visade. En del äldre
getingebor kom i sällskap med sina medelålders barn för att föra en del av Getinges kulturhistoria vidare.
Många foto väckte minnen och glatt
igenkännande av personer och byggnader
men vi tror att det finns ännu fler minnen
att väcka till liv.
Anneli Adamsson vill därför gärna att ni
som har något minne av Svea eller Sveas
familj eller som känner igen någon på bilderna ur Sveas eget fotoalbum, till höger,
hör av er och på höger sida hittar ni hennes kontaktuppgifter.
Foto

Text

Jan Svensson

Anita Mellberg
och Anneli Adamsson

Kultur & Nöje

Känner du igen någon?
Kontakta gärna:
Anneli Adamsson
avd chef Utställningar och samlingar
Hallands Konstmuseum
Telefon 035-162303
anneli.adamsson@hallandskonstmuseum.se

Bilder ur Sveas privata fotoalbum: Andreas Johansson
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Kulturföreställning på MB-Huset
tisdag den 18 april kl. 19

I centrum står en sommarnatt 1959 när tre miljoner svenskar lyssnade på ett historiskt
boxningsreferat. Nästan på dagen för ett år sedan friskade vi upp våra minnen om
gamla dansbanor och nu är det dags att få uppleva en musik- och berättarföreställning
om en tid när alla i Sverige lyssnade på radio.
Möt ikonerna och musiken från den stora radioepoken: Barnens brevlåda med Farbror
Sven, Karusellen med Lennart Hyland, Frukostklubben med Sigge Fürst, Sveriges
Bilradio med CeGe Hammarlund och mycket annat.

På scenen: Henrik och Alexandra Murdock, Falkenberg och Gun Bergström, Halmstad Manus och regi: Martin Odd
Efter föreställningen blir det kaffe med dopp och prat om våra egna Radiominnen.
Entré : 100 kr inklusive kaffe med dopp (under 18 år gratis) Förköp före 13 april hos Eliassons kiosk ,tel: 035-543 80
(Förköp så ingen blir utan kaffe och kaka) Ev. frågor: Anita Mellberg Tel: 0703-27 85 86, epost: getingekulturgrupp@gmail.com

ETT PROGRAM FRÅN HALLANDS BILDNINGSFÖRBUND I SAMARBETE
MED KULTURGRUPPEN OCH PRO I GETINGE SAMT

KulturföreställningEN

Radiominnen på MB-Huset

väckte många minnen till liv
Många av oss kommer ihåg tiden innan TV-tittandet tog över radions självklara roll i våra hem. Morronpigga kunde lyssna på Frukostklubben
med Sigge Fürst , för barnfamiljer stod
Barnens brevlåda med Farbror Sven i
centrum. Programmet Karusellen med
Lennart Hyland var populärt, på den tiden hade Sverige bara en radiokanal och
ingen TV. Det finns uppgifter om att teatrar och biografer fick lägga om sina föreställningar, vattenförbrukningen sjönk
kraftigt och restauranger och taxi fick
inte några kunder under sändningstiden.
Om MB-Huset uttryckte musikerna
Henrik och Alexandra Murdock från
Falkenberg förvånat : Vilken fantastisk
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lokal med scen ,varför har vi aldrig spelat
här tidigare??? Gun Bergström är känd
från sommarteater på slottets borggård i
Halmstad och otaliga år med egna barnföreställningar gjorde succé som gamla
Kerstin i föreställningen. Vi i publiken
deltog med spontan allsång till gamla
kära melodier.
Anita Mellberg och Kerstin Nilsson
serverade kaffe i Getinge kommuns gamla kaffeservis samt informerade kort om
MB-Husets osäkra framtid som ni kan
läsa om på andra ställen i tidningen.
Ett stort tack till Linda Hansen som
gjorde en fin affisch åt oss.
Mellan trivsamt småprat gjorde
besökarna (från Getinge men även Fal-

kenberg och Haverdal) en kort utvärdering och här nedan ett urval :
• Bra! Trevligt initiativ. Vi har åkt från
Haverdal för att uppleva detta i (i Getinge)
• Mycket roligt att minnas radioprogrammen från tiden utan TV när det var
sällsynt med underhållning. Då var radion viktig.
• Väcker minnen för födda på 30-talet.
Saknade Paul Temple.
• På en skala 1- 10 ger vi 10 poäng.

Text & foto

Anita Mellberg

Bank & Försäkring

Töm sparbössan, leta i
lådor, burkar och i bilen!
Välkommen till vårt kontor i Getinge
lördagen den 10 juni kl 10-13
Då har vi extraöppet för “Insättning av mynt”*
*gäller dig som är kund i Falkenbergs Sparbank

Vi bjuder på kaffe!
falkenbergssparbank.se
0346-550 00

Efterlysta!
UTHYRES

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

Tel 035-580 80 | Ekebergsvägen 35 | Getinge
Vi finns på Facebook!
www.facebook.com/snabbservicegetinge
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Getinge RiskERAR
att förlora
högstadiet
Den 28 februari höll GSFF sitt årsmöte där ett händelserikt verksamhetsår
redovisades. Naturligtvis intressant ur
många perspektiv. Det känns som att vi
kunnat bidra till att säkra arbetsmiljön
för våra barn och få Kommunen till att
inse att man inte klarat av sina åtaganden
kring underhåll och detta under en lång
tid tillbaka. Så här i efterhand, när fokus
inte direkt handlar om våra barns väl och
ve, utan om var och när en ny skola kan
komma till stånd ser vi också att önskemålen är många kring en eventuell ny
placering. Här måste vi alla som är intressenter till vår skola vara objektiva och inte
bara föra fram våra önskemål.
Paviljonger är beställda och arbetet är i full gång med både rivning och
markarbeten. GSFF fick ta del av denna
information redan 23 mars. Informationen gavs av en stabsorganisation ledd av
Hans Ekberg, räddningschef på BAS i
Halmstad, där Hans fått i uppdrag att
lösa situationen av kommunchefen. När
vi i GSFF träffade stabsorganisationen
den 23 mars har den varit aktiv i ca sju
veckor. Utan denna organisation hade
inte paviljongerna kunnat möjliggöras på
denna korta tid. Dock ska det tilläggas
att tidsramen är ytterst snäv, men målet
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är att åk 6-9 ska var på plats till starten av
HT-17 medan åk F-3 kommer flytta in
till höstlovet HT-17. Planen är att vissa
lokaliteter på själva skolan ska öppnas för
undervisning som t ex slöjdsalar. Dessa
salar kommer under denna tid att genomgå renovering och säkring av arbetsmiljön. Tyvärr får vi inte en helt samlad
skola i Getinge, utan åk 4-5 stannar på
Plönninge. Denna verksamhet har dock
visat sig fungera bra här.
Då framförallt Harplinge har fått
med skolan som en del i sin ”Framtid
Harplinge” har GSFF stöd från Samhällsföreningen i Getinge att föra upp
Getingeskolan F-9 på agendan ”Framtid
Getinge”. Detta ger också alla Getingebor en möjlighet att påverka frågan om
Getinge ska ha en F-9 eller en F-6 skola.
Hörs inte vi Getingebor så har vi
kanske inte någon F-9 skola kvar, vilket
kommer att påverka orten på sikt.

Text

Getingeskolans Föräldraförening

Stryrelsmedlemmar:

Joakim Ek
Annika Thörn
Linda Nilsson
Fredrik Jansson
Helen Jansson
Håkan Axelsson
Mattias Bengtsson
Maria Bengtsson
Linda Kristiansson
Linda Hansen
Kontakta oss!
Skicka ett mail till:
getingesff@gmail.com.
Eller följ oss på Facebook!

Getinge
Samhällsförening

Välkommen
den 21 juni

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

kl 18.00 till MB huset!!

Då möts vi för att
diskutera vad vi
önskar ska hända i
vårt MB hus
Allt inom bygg,
kakel och klinkers!

Eliassons
kiosk & Spel

MATTIAS HANSSON

Välkommen in till oss!

WWW.HANSSONLUNDHBYGG.SE

0706-62 72 92

PELLE LUNDH

Tel 035-546 69
Ekebergsvägen 23

Välkommen in!

0705-80 21 91

Öppettider
9.00 - 20.00
alla dagar

tel. 035-543 80

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

Hair by Riffe
Ring för att boka tid på
Tel. 035-540 70
Facebook: hairbyriffe.
Instagram: hairbyriffe
Öppettider
mån, ons & fre 9-16
tis & tors 9-18
ojämna söndagar 9-16
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Fidel Castro var Kubas diktator
i över 50 år och ledare i landet idag är
hans bror Raul statshuvud.

Bo Engberg är en av de många
framgångsrika försäljare som arbetat för
Getinge Industrier. Han har gjort stora affärer på Kuba och träffat landets ledare Fidel
Castro.

BO ENGBERG:

ETT HELT LIV I GETINGES TJÄNST
SÅLT PRODUKTER I HELA VÄRLDEN
- Så här i efterhand känns det naturligtvis lite stort och unikt att ha skakat
hand med Kubas diktator Fidel Castro,
säger Bo Engberg. Han är en av Getinge AB:s många säljare som sålt företagets produkter över hela världen. Bo
och hans fru Evy har bott utomlands i
årtionden under de många år som Bo
arbetade för Getinge AB. Han berättar om den roliga men tuffa tiden som
säljare av Getinges produkter. Nu är de
pensionärer och tillbringar en stor del
av tiden i sitt sommarställe i Glommen.
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Bo är född i Sverige men uppväxt i Brasilien med sin familj. Hans far hade ett utlandsjobb och med uppväxten fick också
Bo lära sig portugisiska och så småningom även spanska. Familjen kom tillbaka
till Sverige och han fick senare arbete
hos Electolux där han gick den berömda
”Dammsugarskolan”. En skola som skapade många goda säljare när dammsugaren skulle etableras i de svenska hemmen.
När Rune Andersson blev chef för Getinge-verken, värvades Bo över till Getinge.

Borta från familjen
Med sina språkkunskaper, sju språk !,
blev han snabbt utlandssäljare och gjorde sin första resa till Latinamerika 1975.
Efter detta blev det 30 år i utlandstjänst.
Med placering i Florida, Frankrike och
Karibien.
- Det var otroligt spännande år men
under mina affärsresor kunde jag vara
borta en månad, ibland nästan två. Det
är tufft när man hade fru och två barn,
säger han.
Fru Evy nickar instämmande.

Efter många årtionden i Getinge AB:s tjänst utomlands tillbringar nu
paret Evy och Bo Engberg all ledig tid i sitt
sommarhus i Glommen.

- Det var ju lika ensamt för familjen.
Då fanns det inte mobiler, eller datorer
och några samtal över skype var inte påtänkt, menar hon. Men jag vill inte sitta
ensam med barnen utan började studera
och utbildade mig både som mäklare och
heminredare.
Kuba blev storkund
Bo reste över hela Latinamerika och han
insåg snabbt att på Kuba fanns det många
affärer att göra. Första resan genomfördes
i slutet av 1970-talet. Men det var inte så
enkelt att komma dit.
- Efter revolutionen och Castros maktövertagande sattes ö-republiken under
bojkott. Det var bara Sovjet och andra
kommunistländer som hade kontakter
med landet, berättar Bo.
När jag skulle åka dit fick jag först åka
till Mexico och sedan till Havanna. Kubanerna hade i början av 1980-talet satsat på internationella utställningar med
inriktning hälsovård och utbildning. Allt
tack vare Sovjets strida penningström till
Castro. Det lilla fattiga landet fick under
många år stora bidrag.
Getinges Parma-autoklaver var en produkt som lockade kubanerna. Kuba köpte
alltifrån ”fältautoklaver” av mindre storlek till mindre stor upp till sådana som
rymde 2-3 kubikmeter.
Att Bo var lyckosam i jobbet bevisas väl
bäst av att Bo Engberg ett år blev Getinges bästa säljare då han totalt sålde för
över 30 Mkr.
- Våra produkter passade utmärkt in på
Kubas satsning på läkemedel, sjukvård och
utbildning, menar han. Vi hade visserligen

en del konkurrens men USA: s företag fick
ju inte göra affärer med diktaturen Kuba.
Skakar hand med Fidel
Ungefär 25 gånger har Bo varit på Kuba
och vid ett av tillfällena kom Fidel Castro
in i Getinges utställningsmonter. Castro
var mycket vänlig och ställde frågor om
Getinges olika produkter.
- Jag blev fotograferad när jag skakade
hand med Castro och den bilden blev ett
kärt minne, menar han. Tyvärr kan vi inte
hitta denna bild, trots många timmar i arkiven, säger Bo.
- I samband med utställningen var vi
också inbjudna till hans palats och fick
avnjuta den mest fantastiska buffé. Överdådligt med mat och dryck medan den
vanlige kubanen hade svårt att få mat för
dagen.
-Allt fanns att köpa på Kuba under den
tiden men man måste ha kontakter, säger
han. Byråkratin och svarthandeln dominerade detta fantastiska land. Jag hoppas
att det stegvis blivit bättre där.
Lyckas som säljare
Från att sälja dammsugare till att sälja autoklaver till världens länder är ju steget rätt
långt. Men knepen är kanske desamma.
- Hur ska en bra säljare vara skapt?
- Tidigare var det nog personliga egenskaperna som avgjorde, svarar han. Då var
det väldigt viktigt att skapa goda relationer med kunden. Kanske mera då än nu.
Produktkunskapen är också viktigt och
att man tror på och tycker om den produkt man ska sälja.
Han poängterar också att med dagens

FAKTARUTA
Fidel Castro: han ledde en
lyckad statskupp på Kuba och
var landets ledare i över 50
år. Kuba sattes i blockad av
USA på 1960-talet och detta
handelshinder gäller fortfarande delvis. Istället gav Sovjet
stora bidrag till Ö-riket fram
till Sovjets fall.
Autoklav: en form av
tryckkokare där kemikalier,
plast,vätskor, textilier, glasoch metallvaror steriliseras.
Produkten används bl a i biologiska laboratorier, pharmaceptisk tillverkning och inom
sjuk- och tandvård. Produkten
har under årtionden varit en
stor försäljningsprodukt hos
Getinge AB.
Getinge AB: Getingeverken
startades 1904 och Electrolux
förvärvade bolaget 1964. 1989
köpte Carl Bennett och Rune
Andersson företaget som börsintroducerades 1993.
tekniska utveckling med datorerna har
säljrollen förändrats.
För några år sedan gick Bo i pension
och varje ledig stund tillbringar paret vid
sin sommarstuga i Glommen utanför
Falkenberg. Ett hus som de haft i många
år och blivit deras lugna hemvist efter årtionden utomlands.
Text & Foto

Åke Nilsson
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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

HÅRSTATIONEN
Öppettider:
Tis-Fre 09.00-18.00

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

Stationsgatan 10
305 75 GETINGE

Varmt välkomna önskar Else!

Wendts
Montage AB
070-984 02 55
Pl 401 • 305 76 Getinge

Logo 1

Logo 2

Allt inom
UNDERTAK
och
LJUDISOLERING

Välkommen på
behandling till
Fotvården i Getinge!
Boka tid till Dig själv eller ge
bort ett presentkort!
Innehar Vårdavtal med Närsjukvården
Region Halland
Dipl. Medicinsk Fotterapeut Karina Tengler

Logo 3

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

Undertexter för Logotypen
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Markarbeten, Maskinuthyrning & Tvätthall
www.gg-ab.se, 035-583 14
Ekebergsvägen 10, 305 75 Getinge

Naturpasset 2017
i Långasand
1 juni - 13 augusti
Försäljningsställen:
Ugglarps camping,
Strandstugan i Långasand,
Matöppet i Slöinge,
Kiosken i Getinge,
Vandrarhemmet i Steninge.
Naturpasset säljs
1 juni-13 augusti,
kontrollerna sitter ute
t o m den 13 aug.

Pris 60:Kontaktpersoner:

Nationaldagen
6 juni
Firas kl. 16.30 i
Broaparken med
musik, flagghissning
och utdelning av
Getingepriset

Hjärtligt
Välkomna!
Arrangeras av:
Getinge Samhällsförenings
& Getinge Hembygdsförening

Anne-Marie Röllike:
070-354 53 01

Getinge Samhällsförenings

Björn Johansson:
0346-436 47,
070-632 01 40

kl18.00 till MB huset!!

Välkommen
den 21 juni
Då möts vi för att
diskutera vad vi
önskar ska hända i
vårt MB hus
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Skog
sg .

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.

TWR
x
ing

Berg

sg.

Täp
pan
v.

Getinge

E6

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.
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ev

Hörsås

Erbjuder lånebil vid inlämnande av bil, om behov ﬁnns.
Bilmärken som jag har extra kunskap om är: Mercedes,
Nissan, Chrysler, Jeep, Porsche mﬂ.

Psst, Jag har
däckhotell

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

Ring gärna för tidsbokning eller
prisförfrågan, tel. 035-58 100.
Öppet vardagar 08.00-17.00
Välkommen till Hörsås 101
MVH
Tobias

Nu kör vi uteträning!
Fyspass: Måndagar kl. 19-20 till och med vecka 25.
Effektiv träning för hela kroppen där vi jobbar både parvis och enskilt med
varierande styrke- och konditionsövningar. Alla tränar utifrån egen förmåga.
Samling utanför Lilla gymnastiksalen i Getinge kl. 19.00
Kostnad: 50kr/gång eller 300kr för alla åtta gånger.

Träning inomhus drar igång igen vecka 36.
Frågor eller funderingar? Tveka inte att höra av dig!
Anna Hurtig 073-414 84 14

Välkommen till
Läs mer om våra pass och tider på tkfripuls.se
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Getinges alerta boulare spelar tre gånger i veckan vid skapligt väder. Alla är välkomna att delta.

PROVA PÅ
BOULE
PÅ GETINGES BANOR

I år kanske det är din tur att börja spela boule? Boule är en rolig,
billig och förlåtande sport eller kanske vi ska kalla det en motionsform. Det brukar sägas att det tar någon timme att lära sig
spelet men åratal för att bli riktigt bra.
Det är en bra form för motion och både damer och herrar spelar
tillsammans. Det som behövs är en uppsättning klot som kostar en
hundralapp på sportaffären. Sedan tar ni med er ett glatt humör och
kommer med i gruppen. Vill ni prova på någon gång så finns det klot
att låna vid banorna.
Boule är en mycket stor sport i Frankrike där det finns minst 150
000 spelare. I Sverige räknar man med minst 50 000 utövare. Bl a
har de flesta pensionärsföreningar en egen boule-grupp.
Den livaktiga PRO-boulen rullar på varje måndag och torsdag från
kl 1330 och då är alla välkomna. Ni behöver inte vara PRO-are för
träna och spela på Getinges nya och fina banor.
På onsdagskvällarna brukar vi träffas vid sextiden och många har då
med sig lite att äta och dricka i pauserna. Det brukar finnas en grill
på plats om man vill lägga på en korv eller kotlett. Vid dåligt väder är
det dock bara de riktigt stora entusiasterna som ställer upp.
Ansvarig för PRO-boulen i Getinge är Lena och Rolf Gillberg och
de kan nås på telefon 073-441 17 07
Text & Foto

Åke Nilsson

Sagan om när
en vattenskada
utmanade ett
föräldrakooperativ!
Söndagen den 4 augusti 2016 steg jag in på Noaks
Arks förskola efter semestern och upptäckte att
stora delar av undervåningen stod under vatten!
Mycket har vår gamla förskola varit med om, men
detta var en ovälkommen nyhet!
Ett gemensamt mål för alla förskolor i vårt land är
att barnen ska utveckla sin förmåga att fungera i en
grupp, hantera konflikter och gemensamt kunna
ta ansvar. Under detta gångna läsår har barnen på
Noaks Ark fått uppleva när vuxna människor verkligen levt efter det vi tränar och utvecklar barnen
i. Vattenskadan krävde uppfinningsrikedom, gott
humör, hoppfullhet, bärkraft, telefonsamtal, beslutsamhet och framför allt samarbete. Mycket verksamhet förlades utomhus vilket nu har resulterat till
att vi äter ute i skogen en dag i veckan bara för att
det är roligt. Maten får vi från vår lokala restaurang
Local Diner som satsar på närproducerad husmanskost. Vattenskadan drev också på vår önskan om att
låta våra middagssovande barn få vila utomhus. Nu
sover barnen i friska luften året runt i vårt alldeles
nybyggda vindskydd. Tack vare vattenskadan fick
vår inomhusmiljö också sig ett ordentligt lyft med
utökad lekyta för barnen och uppfräschade väggar
och delvis nytt golv. I går packade jag upp den sista
lådan i vår nya lilla stuga på gården som nu tjänar
som kontor och personalrum. Det är med stolthet
jag tänker på att vår ganska slitna vattenskadade
förskola nu bytts ut till en förskola i tiden. Bestående av ett gäng kloka barn som fått uppleva att:
du behöver inte vara ensam och stark, utan det är
tillsammans vi fixar det!
Text

Ingrid Alling
Förskolechef

Ps. Om du vill se hur vi har det eller veta mer om vår
förskola så gå gärna in på www.noaksarksforskola.se
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MUSIK FEST !!

17 juni - Pensionat Lundåkra Farm Lodge
Efter succeföreställningen den 4 dec i Getinge medborgarhus
kickar vi igång sommaren med en riktig musikalisk fest.
Det blir God mat, dans och massor av underhållning.

Missa inte .......

Stefan Gerhardsson
The Shadnicks
feat. Lasse ”Hank” LinSon
Rock Gurre
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Entré biljett 395:- Bokas på: bokning@studio38.se
I priset ingår, mat, underhållning och bra musik. Dryck tillkommer, Baren är öppen hela kvällen
Begränsat antal platser, endast förköp. 17 juni kl. 19.00 Pensionat Lundåkra Farm Lodge Kvibille.

Vi kommer samtidigt att släppa en DVD från föreställningen den 4 december.
DVD box säljas för 295:- då följer det också med 1st CD med bara musiken. Begränsad upplaga.
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DVD box kan förbeställas på: dvd@studio38.se
Säljs även på Direkten Eliassons (Kiosken) i Getinge

