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GetinGe SamhällSför-
eninG ger ut Getinge Sam-
hällstidning fyra gånger per år. 
Alla Getinge- och Rävingebor får  
tidningen gratis utdelad. Vill ni som 
bor utanför området ha en tidning 
eller om någon vill ha en extra tid-
ning finns den att hämta på Elias-
sons kiosk eller hos Getinge snickeri.  
Tidningen går även att läsa i digital-
form på www.GetinGe.nu. 

 
Alla personer, föreningar och företag 
i bygden är välkomna med artiklar, 
bilder m.m. till tidningen och hem-
sidan.
Med reservation för ändringar och 

tryckfel. Vi förbehåller oss rätten att 
korta texter. OBS! material helst via 
mejl. 

KontaKta Gärna oSS  
- Om du har frågor eller funderingar.
Samhällsföreningen har bildats i 
syfte att främja samverkan mellan 
föreningar och företag i Getinge och 
Rävinge.

näSta manuSStOpp:  
1 nOvemBer 2017

 tryck: Grafika AB, Falkenberg  upplaga: 1.500 ex

SamhällStidning
Getinge

kerstin v carlsson
Ansvarig utgivare

tel. 0708-40 34 89
kvc@telia.com

håkan axelsson
Skribent  

tel. 070-552 96 87
asige1@telia.com

maria Bergstrand
Grafisk formgivare
tel. 0735-31 27 72

maja_kl@hotmail.com

lena eriksson
Annonsförsäljning 
tel. 0732-03 41 73

035.54780@telia.com

åke nilsson
Skribent

ake.lillsele@gmail.com

anne Ottosson
Fotograf

anne@banvaktarstugan.nu

linda hansen
Grafisk formgivare
linda@brannarp.se

anna kuczera
Skribent

tel. 070-252 82 92
annakuczera@hotmail.com

Vill du vara med?
Hör av dig till oss!

kaSSören  
har Ordet
Mitt namn är Per Ihlström är född och  
uppväxt i Getinge. Flyttade till Halmstad för 
att sen bo några år i Oskarström, 2009 gick 
flyttlasset tillbaka till Getinge.

Är gift och har två barn. Arbetar på Södra 
skogsplantor i Falkenberg och innan det så var 
jag 16 år på Dormer Tools. På Dormer började 
mitt styrelsearbete i fackklubben blev invald 
som styrelse elev 2003 och avslutade som 
ordförande 2015.

Genom åren har jag suttit med styrelser för 
bostadsrättsförening samt idrottsföreningar. Är 
fritidspolitiker sedan 2010 sitter med hem-
vårdsnämnden.

Blev tillfrågad 2016 om jag var intresserad 
att sitta i samhällsföreningens styrelse. Själv-
klart ville jag det.

Har alltid varit imponerad hur samhällsför-
eningen och Getinge som samhälle har arbetat 
med framgångar och motgångar.

Nu efter invigningen av paviljongerna så 
hoppas vi på att politikerna tar ett beslut på en 
F-9 skola blir kvar i vårat samhälle. 

per ihlStröm, kassör i Samhällsföreningen

Vid Pennan    

Per Ihlström

”Det är vi tillsammans i 
Getinge som ska forma 
vårat framtida Getinge”
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nytt från 
SamhällSföreningen

höStmöte 19 OktOBer  
kl. 19.00 i förSamlingShemmet

hjärtligt välkOmna!
SAmhällSFöreninGen Bjuder På Frukt

GETiNGE SaMhällSföRENiNGS

 tryck: Grafika AB, Falkenberg  upplaga: 1.500 ex

Den 27 maj anordnade vi en Nybyg-
gardag på Stationsområdet för att locka 
folk att bygga hus i det vackra Getinge. 
På plats fanns representanter från A-hus, 
Falkenbergs sparbank, Räddningstjäns-
ten, Getinge Gräv och Henrik Oretorp 
(kommunråd). Det fanns även möjlighet 
att få en grillad korv och gå tipsprome-
nad runt området.

nationalDaGen firaDeS 
traditionsenligt i Broaparken med sång 
av kyrkans barn- och vuxenkör under 
ledning av Elvira Tufvesson och en hög-
tidlig fanfar på trumpet av Jan Karlsson 
med assistans av Martin Alling. Jenny 
Håkansson höll talet till nationen och 
Getingepriset delades ut till Anita Mell-
berg för sitt intresse och engagemang i 
samhället speciellt inom kulturen.

framtiD GetinGe hade möte 15 
juni. De diskuterade utvecklingen av 
Getingeskolan där nu paviljongerna är 
på plats men inget beslut om det blir 
en F-6 eller F-9 skola. Vi tog upp att 

det inte finns några lokaler som är an-
passade för de som har funktionshinder. 
Det skulle ha gjorts en utredning om 
detta men den gjordes inte klar. Olan-
ders torg diskuterades där det planeras 
för en ombyggnad samt en busshållplats 
som Hallandstrafiken vill flytta dit och 
de konsekvenser som blir när parke-
ringsplatserna försvinner. Även Cultural 
planning och ungas fritid diskuterades. 
 
Cultural PlanninG hade 
möte 14 juni. De diskuterade att starta 
ett landsbygdsprojekt som handlar om 
att lyfta fram Getinges positiva själ och 
platsens kulturella kvaliteter. Vi kommer 
att bilda en arbetsgrupp som arbetar med 
detta projekt. Som ett första steg kommer 
samhällsföreningens styrelse tillsammans 
med medlemmarna i kulturgruppen ha 
ett möte i höst tillsammans med Simon 
Roos (utvecklingsstrateg på kulturför-
valtningen).

mB-huSet - den 21 juni hölls ett 
möte om vad vi vill ska ske där. Av mötet 

fick vi idéer som alla som är intressera-
de kan arbeta vidare med. Tanken är att 
försöka skapa ett nätverk med personer i 
eller utanför Getinge, som vill driva och 
förverkliga idéerna och komma med fler 
idéer. Målet är att få aktivitet i MB huset, 
inte ha möte om MB huset, därför har 
ingen grupp startats. Alla som är intres-
serad är hjärtligt välkomna att höra av sig 
så ser vi vart det leder. 

Helen Stened, mail: helen.stened@
gmail.com telefon: 076-8466016

hemSiDan Just nu pågår arbetet med 
att försöka få fram en layout med de 
funktioner som vi känner passar oss och 
som är modernare och anpassat till både 
mobiler och surfplattor. Även med en 
färgsättning och med innehåll (inte ar-
tiklar) som ska passa med framtiden.

gäSt På mötet Blir håkAn SundqViSt,  
närinGSliVSutVecklAre.

agenda: SkolAn, FrAmtid GetinGe,  
culture PlAnninG, ny hemSidA m.m.

text     

 Samhällsföreningens styrelse
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uteGym
anna Ginstmark (sammankallande), andreas 
henriksson, Morgan Kristiansson, Viktor Skö-
neman och linda Karlsson.

GruPPen är i sitt uppstartsskede och vi har haft ett 
första möte. Vi har gått igenom de produkter som kom-
munen hittills har köpt in till Getinge utegym. Vi har 
studerat parkskissen och tittat var utegymmet är placerat. 
Kommunen har i dagsläget placerat ett fåtal produkter i 
vår nya park, gruppens arbete kommer bestå i att försöka 
utöka dessa. Vi har till nästa möte i augusti gett en hemläxa 
till alla i gruppen att studera andra utegym, läsa på, titta 
på bilder för att göra våra egna önskelistor på vilka andra 
produkter vi skulle önska till vårt utegym i Getinge. Arbetet 
kommer att fortsätta under hösten.

SAmhällSFöreninGenS  

arBetSgrupper

GetinGe 
SamhällStiDninG
Kerstin V Carlsson (ansvarig ut-
givare), Maria Bergstrand, lena 
Eriksson, anna Kuczera, anne 
Ottosson, linda hansen, håkan 
axelsson och Åke Nilsson.

Vi Vill visa Getinge vad byn står för, vad 
som sker i byn och vad här finns för möj-
ligheter. Vad som har hänt med utveckling 
Getinge och vad ska hända i framtiden. Vi 
vill framförallt att vi ska vara stolta över att 
bo i Getinge!

Getinge Samhällstidning är en tidning 
som kommer ut fyra gånger om året. Den 
delas ut gratis till alla hushåll i Getinge och 
Rävinge (ca 1900 hushåll …) och detta är 
möjligt tack vare alla annonsörer som annon-
serar i tidningen! Tidningen är uppskattad 
och responsen är stor. Den läses av alla från 
pärm till pärm, sägs det! Uppskattad även av 
personer utanför samhället som alltså kan 
hämta gratisex i Daniels och Mattias kiosk, 
Direkten. Den är till för alla Getingebor med 
omnejd, att annonsera i eller skriva i. Alla är 
välkomna att komma in med texter och bil-
der! Föreningarna i byn har första tjing att 
skriva gratis om sin verksamhet! Tidningen 
är opolitisk.

Det är 100 % ideellt fantastiskt arbete 
med reportage och bilder som gör tidning-
en!

VäG & marK 
Sivert hyllsjö (sammankallande), leif Johans-
son och lennart Svensson. 

GruPPen SKa jobba/bevaka frågor ang. nyanläggning, 
drift och underhåll av statliga och kommunala gator, gc-väg, 
park och grönytor mm samt förbättring av dessa. Vi har ett 
möte med Ulf Holm, Teknik och Fritidsförvaltningen, den 
15 augusti angående kommunens planering av framtida 
åtagande samt GC-vägar, dammutbyggnaden, bussvägar 
m.m.
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i Samhällsföreningen har vi olika arbetsgrupper som fokuserar på olika områden. Vår tanke med dessa 
arbetsgrupper är att få fler personer involverade i samhällsföreningen och i samhällets utveckling. Det är vi 
tillsammans som bygger Getinge och skapar den framtid vi vill ha. arbetsgrupperna kan pågå under lång 
tid eller jobba med specifika områden som har en tydlig början och slut. Just nu har vi följande arbetsgrup-
per i gång och de har fått presentera sig själva här nedanför.

SAmhällSFöreninGenS  

arBetSgrupper

KulturGruPPen
anita Mellberg (sammankallande), ag-
neta Davidsson och Gunilla Nilsson.

KulturGruPPen har sedan starten 2013 
arbetat som ett nätverk i samarbete med bibliotek, 
ungkulturgruppen och andra föreningar/organisatio-
ner i framför allt Getinge.

I höst visas två familjeföreställningar i samarbete 
med biblioteket (söndagarna 5/11 och 3/12) och här 
välkomnar vi gärna föräldrar som kan hjälpa till vid ett 
eller båda tillfällena då man ändå är på plats med sin 
familj för att se respektive föreställning.

Vi planerar i höst en föreläsning/workshop på tema 
trädgård och återkommer med information om datum 
och plats via mail, Getinge anslagstavla på Facebook, 
Getinge Samhällsföreningens hemsida och facebook 
och på anslagstavlorna på Getinge bibliotek samt vid 
Falkenbergs sparbank.

Hittills har vi gjort erfarenheten att det är så mycket 
lättare om vi delar upp ansvaret för olika kulturaktivite-
ter. Det är helt naturligt att vi under olika skeden i livet 
har en välfylld vardag med arbete och familj och därför 
hoppas vi inför hösten hitta getingebor i olika åldrar som 
vill vara med och planera kultur i Getinge. Är ni intres-
serade kontakta Anita Mellberg via epost mellberg49@
gmail.com eller via telefon: 0703-27 85 86

GetinGeSKolanS 
framtiDSGruPP
Joakim Ek (sammankallande), an-
ders Darelius, fredrik Jansson, lin-
da Nilsson, Mattias Bengtsson, Pierre 
håkansson och håkan axelsson.

GruPPen är nyBilDaD vars syfte är att 
arbeta för en ny Getingeskola som uppfyller de 
nya kraven på lokaliteter för den nyare läropla-
nen. Fokus ligger på att behålla Getingeskolan 
som en F-9 skola och därmed påvisa att skolan 
är en motor för ortens vidare utveckling, för t ex. 
befintliga, nya verksamheter och nyinflyttning.

Gruppen anser att en nedläggning av åk 7-9 på 
orten är en politisk handling med en agenda som 
på sikt kommer avveckla förutsättningarna för vi-
dare samhällsutveckling. Det anses då också strida 
mot kommunens vision och värdegrund, samt för-
svåra för den kommunala samhällsutvecklingen på 
bl a. industrimark och tomtmark.

Gruppen genomförde ett event med invigning 
av paviljonger. Politiker kommer att bjudas in och 
de kommer bl.a. få en rundvandring på skolan och 
i samhället för att ge dem en positiv bild av vårt 
vackra Getinge.

Arbetsgrupp som är på gång: 
GrannSamVerKan.

StäDninG 
Birgitta o Sivert hyllsjö, ann-Magreth o Sven-Erik 
Klarén, allan Nilsson, Bernt larsson, Kjell-Åke Walde-
marsson, lars Svensson och Bo Johansson. 

GruPPen har delat in Getinge i fem olika städområden och dessa 
områden städas en gång per månad. Alla vi boende i Getinge behöver 
dock hjälpa till så släng inte skräp i naturen. Använd papperskorgar, 
återvinningsstationen och återvinningscentralen.

text     

 Samhällsföreningens styrelse
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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.

Tvätta bilen 
skonsamt

och miljövänligt!

Kom in och 
prova vår nya 

biltvätt

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!
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I juni var vi några som träffades för att 
diskutera vad vi önskar av MB-huset 
eller rättare sagt vad vi vill ska ske där. 
Med hjälp av post-it lappar och frå-
gor som bland annat ” Vad vill vi med 
MB-huset?” och ”Vilken målgrupp och 
hur når vi dem?” fick vi fram ett gäng 
idéer som ses i tabellen nedan. 

Målet är att försöka skapa ett nätverk 

med personer i eller utanför Getinge, som 
vill driva och förverkliga dessa idéerna 
och komma med fler idéer. Så får du som 
läser detta en lust att vara med och driva 
någon av idéerna eller har en ny idé så hör 
av dig så lovar jag att ha koll på om någon 
mer har hört av sig om detta. Även du 
som har önskemål om en kurs eller delta 
i verksamhet, men inte är intresserad av 
att driva kursen eller gruppen är hjärtligt 

välkommen att höra av dig. Det kanske 
är många som önskar samma sak som dig 
och då kan Samhällsföreningen söka bi-
drag från kommunen till exempelvis en 
kursledare eller kan vi starta en studiecir-
kel genom ett förbund.

Mail: helen.stened@gmail.com 
Telefon: 076-8466016

mB-huSet

Vad önskar Vi ska hända i Vårt MB-hus?

aktiViteter: LokaLerna:

filmvisning hyra ut rum till olika verksamheter

Bio en gång i månaden Teater hade fungerat jättebra i lokalerna

Gästartister Bion är bra lokal! Kunde användas till bio, samlingar, föreläsningar

föreläsare Möteslokal för föreningar

Teatergrupp för alla åldrar Kulturskolans kurser

Teater ej åldersuppdelat ”fri Puls” vill hyra för att ha yoga

aktiViteter: Kör för alla åldrar ”Familjekör” • Betongkurs • Bokklubb • Stick café • Sy-lan •Verksamhet a la 
Hjärtans hus i Halmstad • Trubadur afton • Pub • Quis

ViLken MåLgrupp och hur når Vi MåLgruppen?

MåLgrupp: hur Vi når ut:

Ungdomar annonsera på andra byars fB-sidor

Blandade åldrar Kurser finns på kulturskolans hemsida

alla i Getinge och dess omnejd

harplinge, Steninge, Kvibille..

VeM BehöVer Vara Med/aktörer?

koMMunen: Föreningar: studieFörBund:

Getingeskolans elever kan se musik och 
teaterföreställningar i biografen.

finns ”Reflex” kvar som förening? Kurser

Söka pengar till renovering föreningar i Getinge Cirkelledare

handicap anpassad? får man hyra ut 
lokal utan hC anpassat?

Samhället

Kommunen vad kan de göra?
Starta upp kulturföreningen Reflex. Kan vara 
integrerad med ”Kultur Getinge”

Söka medel från kulturförvaltningen till 
kurser mm

text  

Helen Stened



8

Nu har högstadieeleverna äntligen fått 
komma tillbaka till Getingeskolan. 
Fredagen den 25 augusti invigdes de 
nya paviljongerna med sång, musik och 
färgglada ballonger. 
Getinge Samhällsförening och Getinge- 
skolans Föräldraförening passade då på 
att anordna ett event för politiker och 
tjänstemän från Halmstad Kommun.

Politiker och tjänstemän bjöds in och 
buss från rådhuset i Halmstad hade ord-
nats. Jenny Håkansson var konferencier 
på bussen och talade mycket väl för Ge-
tinge. Väl framme vid paviljongerna  togs 
alla emot av media och representanter 
från Getinge samhällsförening. På den 
nya skolgården hade elever, lärare och 
Getingebor samlats för att lyssna på tal 
av Getinge Samhällsförenings ordföran-
de Håkan Axelsson och Rektor Ola Ek-
strand.

Även Tove Bergman, ordförande i barn 
och ungdomsnämnden, höll ett tal och 
efter att rektor Ola Ekstrand önskat alla 
lycka till släpptes ballonger under pom-
pa och stått. Den härliga musiken stod 
Martin Alling för. Glass delades ut och 
efter att eleverna återvänt till sina res-
pektive klassrum fick politiker, media och 
allmänheten ta sig en titt i dom nya pa-
viljongerna.

alla pOlitiker, tjänstemän och 
journalister fick sig även en busstur runt 
i Getinge under sakkunnig guidning av 
Jenny Håkansson från samhällsförening-
en. På sightseeingen kunde politiker se 
hur deras beslut har tagit form. Här vi-
sades den nya naturparken längs Suseån 
upp, de nya tomterna och industriområ-
det. 

De fick information om Getinge som 
inpendlingsort och hur många företag 

här finns och ortens stora föreningsliv 
med tillhörande anläggningar. Samman-
taget knyter detta an till betydelsen av en 
F-9-skola i Getinge och vad det inne-
bär, inte bara för Getinge utan också för 
Halmstad kommun i ett kort och långt 
perspektiv. Vid rundturens slut och när 
alla var tillbaka på Getingeskolan så dela-
des en broschyr ut till alla närvarande. En 
broschyr med ett budskap om Getinge i 
en positiv anda, men också att vi skall ha 
en fortsatt F-9-skola i Getinge.

Alla inbjudna fick sedan avnjuta da-
gens lunch i matsalen på skolan. Där fick 
alla möjlighet att diskutera kring det som 
man upplevt under förmiddagen.

Hela eventet avrundades med ett an-
förande av affärsmannen Carl Bennet 
som talade om vad han ansåg viktigt för 
Getinge AB och Getinge som ort. Hans 
budskap sammanfaller tydligt med sam-
hällsföreningens. Bra utbildning och god 

GetinGe kämPAr  
för Sin SkOla

Samling. På den nya skolgården hade elever, lärare och Getingebor samlats för att lyssna på tal
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infrastruktur är förutsättningar för att 
Getinge ska kunna utvecklas. Han pra-
tade också om den viktiga boendemil-
jön och att det finns ett rikt kultur- och 
idrottsliv i Getinge som fångar upp ung-
domarna. 

Allt som sades under detta anförande 
knöt ihop säcken för dagen. Getinge be-
höver sin F-9-skola. 

getinge Samhällsförening slåss för 
att Getinge ska få en helt ny skola, där 
den gamla ligger, eftersom det redan är 
planlagt område med närhet till Getinge- 
hallen och Getingebadet. Mycket talar 
för att den nya F-9-skolan ska ligga där. 

Enligt Tove Bergman kan det om 20-
25 år finnas stora skolor både i Harplinge 
och i Getinge. Harplinge är nämligen 
med som en hård konkurrent med ett 
upptagningsområde även mot Haverdal. 
Men där finns ingen mark – ännu.

Ett av Samhällsföreningens bästa ar-
gument är att Getinge ligger nära och 
har goda förutsättningar att utvecklas. På 
längre sikt finns dessutom en plan på att 
bygga en pendeltågsstation i Getinge. 

Getinge har stor inpendling, ungefär 
500 personer reser till och från de to-
talt 700 arbetsplatserna. En fungerande 
F-9-skola är avgörande om fler skulle vil-
ja bosätta sig närmare jobbet, menar både 
Carl Bennet och samhällsföreningen. 

eventet Blev lyckat och 
kanske fick några politiker sig en tanke-
ställare. En vecka efter eventet, skickade  
Getinge Samhällsförening ett tackmejl 
med broschyren bifogad. Då kan även de 
som inte kunde närvara få ta del av Ge-
tinges event.  Det är positivt för oss alla.

GetinGe kämPAr  
för Sin SkOla

rektOr Ola ekStrand höll ett positivt tal.

tOve Bergman klippte bandet till ballongerna tillsammans med en 
elev. Mattias Bengtsson övervakar.

efterSnack. Jenny Håkansson, Carl Bennet och Kristina 
Johansson.

glada pOlitiker. Stämningen var god trots vädret.

engagerad. Carl Bennets budskap  
sammanfaller med Samhällsföreningens.

text     

 Samhällsföreningens styrelse
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det bästa för din bil
Göteborgsvägen 26 
305 76 GETINGE

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

Fröllinge Bilverkstad AB
Volvo Närservice 

Vi tar volvokort!

Allt inom modern hårvård för
honom och henne.
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.36, 40, 44, 48 & 52.

Ring gärna och boka �d.

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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höga haStigheter  
RISK FÖR BARN OCH HUSDJUR

text 

Bo Sandqvist

-Folk kör alldeles för fort i Getinge 
samhälle. Det finns stor risk för att ett 
barn eller husdjur kan bli påkörda. Det 
säger några personer i samhället som 
vill vara anonyma.
-Det är kanske billister som inte vet om 
att det är hastighetsgränsen är 30 i sam-
hället, säger de upprörda damerna.

I infarterna till samhället finns det 
skyltar som talar om att det är hastig-
hetsbegränsningen är 30 km. Detta 
struntar många i och kör 50-60 i go-
dan ro. Kommer ett barn eller husdjur 
fram bakom alla häckar inne i samhäl-
let så finns det ingen chans att stanna. 

 dyrt att gaSa på
Bortsett från den stora tragedin att 
köra på något i samhället så kostar 

det mycket att åka fast för fortkör-
ning. Den här lilla tabellen kanske kan 
få en del billister att börja tänka efter. 

De flesta som åker fast skyller på stress, 
säger polisen. Nonchalans torde väl också 
vara en stor anledning.

Böter vid hastighetöverträdelse, fartbegränsningen 
30 eller 50 km/tim:

1-10 km/tim 2 000 kr

11-15 km 2 400 kr

16-20 km 2 800 kr + varning

21-25 km 3 200 kr + indraget körkort 2 mån

26-30 km 3 600 kr + indraget körkort 3 mån

över 30 km 4 000 kr + indraget körkort 3-4 mån

Källa: poliskontroll.se 

text    

Åke Nilsson

Tidigare hade vi eldsjälar som körde runt 
i byn på nätterna för att skydda oss från 
inbrott. Detta fungerade bra under någ-
ra år men bevakningen rann tyvärr ut i 
sanden. Nu finns istället grannsamverkan 
på vissa områden, men skulle behövas på 
fler. Även om man bor i hyreshus kan 
man ha en grupp och hjälpa varandra i 
trappan. Att ingå i en grupp gör att man 
lär känna sina grannar.

Ett klistermärke sätts väl synligt vid 
ditt hem som en varning till tjuven att 
det är bevakat. Viktigt att dessa märken 
är tydliga och fräscha så dom inte ser ut 
som dom har suttit där sen 60-talet, utan 
är aktuella.  

Vad innebär det då att ingå i en sam-
verkan? Du ingriper inte om du ser ett 

pågående brott, polisen kontaktas och du 
noterar ev. bilnummer och annat som kan 
vara viktigt. Man kan ha en SMS-grupp 
så man snabbt får tag i sina grannar. Kan 
vara bra även vid brand eller sjukdoms-
fall. Bra också om alla är lite vaksamma 
om man ser något skumt. Man meddelar 
sin grupp om man ska vara borta en tid 
och/eller någon annan kommer att ha 
tillgång till huset. Man kan också hjälpa 
varandra med att ta in posten, ställa sin 
bil på grannens uppfart, skotta snö m.m. 
för att huset inte ska se obebott ut. Timer 
är lätt att fixa så att ljus tänds och släcks 
i hemmet.

Man kan låna märkutrustning av sitt 
försäkringsbolag och märka sina kapi-
talvaror och annat som är intressant för 

tjuven. Man kan också göra en inventa-
rielista om tjuven ändå kommer på be-
sök. Ta lite foto i ditt hem och spara på 
en säker plats, dock ej i datorn eftersom 
den garanterat försvinner vid ett inbrott. 
Smycken och andra värdesaker letar man 
först och främst efter i sovrum och bad-
rum. Ha sådana saker på någon annan 
plats.

Låter det intressant kan du ta kontakt 
med samordnaren hos polisen via mail till 
kristian.nilsson@polisen.se

Polisen akut 112
Tipstelefon 114 14

mer grannSamverkan 
för en tryggare By.
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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

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

vill du vara med ?
Boka en annons!

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
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Mali i Västafrika är en av världens fat-
tigaste länder. Ett land sönderslitet av 
krig mellan olika religiösa och kulturel-
la grupper.
Robert Nilsson, kapten vid Försvars-
makten, har tillbringat ett halvår i FN-
tjänst i detta krigshärjade land. FN ska 
hjälpa den maliska regeringen att få alla 
parter att följa ett fredsavtal som skrevs 
under för några år sedan.

Robert är född i Småland och efter 
värnplikten sökte han anställning inom 
försvaret. Han har genomgått officers-
högskolan och arbetar som officer inom 
försvaret. Det innebär i hans fall att förse 
det svenska förbandet med den materiel 
som behövs.

-Det här är mitt första utlandsuppdrag. 
Ett halvår med starka upplevelser, men-
ar han. Och trots att uppdraget för den 
svenska truppen på 250 man ibland kun-
de se hopplöst ut känner jag att jag hade 
en viktigt roll i ett större sammanhang.

många kOnflikter
Läget i landet är oroligt och spänt. Där 
finns de mest extrema terroristgrupperna 
men också många mindre grupper och 
stammar som bär vapen. Det behövs väl-
digt lite för att en eldstrid ska uppstå.

Robert hade sin bas i huvudstaden 
Bamako. Hans uppgift var att förse det 

svenska förbandet i Timbuktu med ma-
terial. Detta arbete skulle genomföras 
ibland i 40-50 gradig hetta, på dammiga 
vägar med ständig uppmärksamhet på 
vad som kan hända.

-Att få till en logistikplanering efter 
västerländska mått är inte möjligt, be-
rättar han. Vissa dagar kunde vi inte ens 
lämna vårt högkvarter och då fick arbete 
vänta till en dag då det blev lugnare på 
gatorna.

Svårt lämna familjen
-De finns en del som arbetar åratal ut-

omlands men det är ingenting för mig, 
fastslår Robert. Att lämna hustru och de 
två barnen var svårt för mig och natur-
ligtvis jobbigt för dem också.

Fru Maria nickar instämmande och 
berättar om ovissheten och oron hon 
kände när det rapporteras om oroligheter 
i landet.

-Då var det inte lätt att sitta hemma 
med familjen och vänta på besked om 
den svenska gruppen varit i stridszonen. 
Vi är glada över att han är hemma hos 
oss igen.

flera från getinge
Flera försvarsanställda från Halm-
stads-området har varit - eller är på väg 
- på uppdrag i Mali.

-Det är många starka upplevelser att 

delta i ett utlandsuppdrag, säger Robert. 
Jag tror att de flesta som åker får en an-
nan syn på livet. Det gäller att vara förbe-
redd på att livet där nere inte kan jämfö-
ras med att leva i trygga Sverige.

-Jag vill gärna tacka alla vänner och 
bekanta som har bidragit till att jag fick 
uppleva detta äventyr som jag kommer 
att bära med mig genom livet, slutar Ro-
bert Nilsson.

rOBert nilSSOn, kapten vid Försvarsmakten, är  
tillbaka efter ett halvår i FNtjänst i Mali.

faKta om mali
landet är en f d fransk koloni.

mali saknar kust men spelade 
tidigare en viktigt roll vid en 
av Afrikas stora handelsvägar.

Självständigt 1959 och blev 
demokratiskt 1991.

mali har 17-18 milj invånare.

Befolkningens medelåldern ca 
48 år.

det sjunde största landet i 
Afrika.

mali är idag delat mellan 
stridande grupper i norr och 
söder.

ROBERT I  
BRÄNNARP  
fn-SOldat  
i mali

text & Foto     

Åke Nilsson
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Getinge profilen  

amanda OScarSSOn
Amanda Oscarsson föddes för 28 år 

sedan i Skattagård i Getinge. Här har 
hon levt sina unga år med sin familj här 
som består av pappa Lennart, Mamma 
Karin och stora syster Johanna.  Amanda 
har alltid varit en riktigt duktig showare 
och läste musik, dans och teater i skolan. 
Matematik var väl aldrig riktigt Aman-
das grej men pappa Lennart pushade på 
så gott han kunde då det är han som står 
för affärs genen och mamma Karin för 
den kreativa genen i familjen. Mamma 
Karin har pysslat med det mesta från tor-

kade blommor till att måla tavlor. Syster 
Johanna höll på med sömnad mm.     

Amandas släkt är ju kända för oss gamla 
Getingebor. Farfar Bertil Oscarsson hade 
mataffär här som han startade 1953 med 
sin fru Inga. Affären låg på Stationsgatan, 
huset finns fortfarande kvar men är idag 
lägenheter. Affären lades ner 1987, alltså 
30 år sedan.   

Amanda och farmor Inga Doris Os-
carsson har alltid haft ett speciellt band 
emellan dem. Farmor Inga hade aldrig 
gillat sitt mellannamn Doris men när 

Amanda visade sina Doris ringar för far-
mor var hon stolt. 

Amanda ville från början bli känd och 
har stått ett antal timmar på scenen på 
MB-huset och sjungit playback. Hon och 
stora syster Johanna åkte till Mallorca för 
att få uppträda och showa men Amanda 
som alltid har sjungit lite hest fick reda på 
att hon hade förslitningsskada på stäm-
banden och detta medför att man inte får 
sjunga. En ledsen Amanda lämnade sin 
syster för att åka hem igen. Men efter lite 
tänkande kom Amanda på att man kun-

Foto: katriina mäkinen

amanda med sin älskade farmor Inga 
Doris Oscarsson.     Bild: privat

amanda med årets dog tag i Pride 2017
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text  

Anna Kuczera

de lika bra göra sej en karriär bakom ka-
meran också, vilket hon starkt har bevisat.

Amanda har testat på både det ena och 
det andra. När hon inte fick sjunga fick 
hon hitta på något annat i livet. Hon har 
tex varit produktionsledare och tekniker 
åt Niklas Strömstedt när han gjorde sin 
krogshow ”storhetsvansinne”, jobbat åt 
SVT Göteborg i 7 veckor med att vara 
publikbokare till programmet sommar-
kväll med Rickard Olsson, varit restau-
rangchef på Pinchos, jobbat på Gina 
tricot och startat eget företag. Kombi-
nationen med att vara frilansare och att 
jobba med smycken är ett perfekt sätt för 
Amanda att jobba och hon trivs mycket 
bra med det.

I starten av by MINDORIS gjorde 
Amanda stora ringar med hög glamfak-
tor. De var gjorda av plast, metall och en 
glittrig sten och hette ju givetvis Doris. 

I början var det mest kompisar som ville 
köpa men sen kunde vi se ringarna på ett 
gäng kända ansikten som Barbro Svens-
son alias Lill-Babs och Charlotte Perrelli.                                  

Nu är företaget verkligen utvecklat, 
Amanda har gått kurs i silversmide och 
gjort fina kollektioner. Hon har en väl-
digt fin hemsida mindoris.com du kan 
även följa henne på Instagram @bymin-
doris.

Det är Amanda själv som gör hemsi-
dan och sköter företaget till Pappa Len-
narts förtjusning.

 Givetvisfinns han där för stöttning 
men enligt han själv klarar Amanda allt 
med bravur.

Amandas förebild när det gäller sil-
versmiden är Efva Attling.

Hennes första kollektion HUMANS 
står för att varje individ är egen och unik.   

Den andra kollektionen heter A Few 

och är hennes unisexkollektion. A Few 
står för dom fyra elementen Air, Fire, 
Earth och Water.   

I årets melodifestival hade hon ett sam-
arbete med Mariette, den kända sånger-
skan från Harplinge. Där fick Amandas 
smycken jätte mycket bra respons/reklam. 

Senaste projektet har hon tillsammans 
med Pride festivalen. Amanda designar 
årets dog tag. En fin nyckelring kombi-
nerat med halsband som dom första 6000 
får som köper biljetter till Pride. Texten 
på lyder ”you are ready”. Den är till alla 
som inte vågat komma ut ännu och tagit 
nästa kliv i livet.

Ska bli så spännande att få följa Aman-
da och se vad hennes nästa projekt i livet 
blir, håll ögonen öppna så får vi se vad 
Getinge tösen hittar på härnäst.

Bild: privat

Smyckesbilder från: www.mindoris.com

Bertil Och inga Oscarsson poserar i sin affär.
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Hallands bär eller Noregårds jordgubb-
sodling som det hette förr har anor från 
början av 1950-talet, det var ett av de 
första självplocken i Sverige. På 70-ta-
let var självplockningen som störst, då 
plockade man jordgubbar för hela året, 
som man frös in eller gjorde saft, sylt el-
ler kräm på. Då låg självplocket på No-
regård, nu är det flyttat till Stora Berg. 
Bröderna Per-Olof och Lars-Erik Nils-
son är dem som idag driver Hallands 
bär efter sin far Olof Nilsson.

Jag och familjen besökte Stora Bergs 
självplock och det nya caféet i början på 
juli. Det var länge sedan jag var på ett 
självplock, det är ganska bekvämt att köpa 
färdigplockade i butiken. Men nu när jag 
bor så nära och familjen ville åka på en 
liten utflykt så passade det ju bra. Jag 
måste säga att jag blev imponerad över 

hur många fina bär det fanns, jättegoda 
var dem också. Fördelen med att plocka 
själv är att man får precis dem som man 
vill ha. Man behöver inte ”fuska” som 
man i ärlighetens namn gör då och då i 
butiken med att flytta fula och fina bär 
från och till sin låda. Det gick himla fort 
att samla ihop en spann, och det var lite 
knepigt att sluta när man såg alla fina bär, 
bara EN till. När man väl slutat plocka 
och tittade upp blev man hänförd av den 
fina utsikten.

efter BärplOckandet gick vi 
in och tog en våffelfika i det nyöppnade 
caféet, wow vad fint och gott. Vilket ljus 
och vilken rymd, bord och stolar är ”hem-
masnickrade” och varje fikaplats är omslu-
ten av prydligt utplacerade hallonbuskar. I 
caféet kan man välja på våffla med grädde 
och färska bär eller bärbuffé med glass och 

SjälvplOck med 
framtidSutSikter  
på StOra Berg

Bären är fina och utsikten vacker, Siri plockar bär.

 

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 
 

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

Stefan Grimberg 0706-76 14 79

höStmöte 
den 19 OktOBer

kl 18.00 i 
förSamlingShemmet

gäSt På mötet Blir  

håkAn SundqViSt,  

närinGSliVSutVecklAre.

agenda: SkolAn, FrAmtid  

GetinGe,  culture PlAnninG, 

ny hemSidA m.m.

GETiNGE 
SaMhällSföRENiNG
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SjälvplOck med 
framtidSutSikter  
på StOra Berg

maränger, strössel mm. Även kaffe, te och 
egengjord saft serveras såklart.

jag pratade med ena brodern 
Per-Olof Nilsson om hur och när idén 
kom till angående caféet. För två år se-
dan köpte dem fastigheten på Stora Berg, 
det var då ett grisstall som ägdes av Evert 
och Lena Karlsson. I höstas kom bröder-
na på att de ville göra något mer kring 
självplocket och de var då de kom på att 
de vill göra ett café. För en tid sedan bör-
jade de odla vindruvor och de hoppas på 
att kunna göra eget vin till försäljning i 
framtiden. Per-Olof har massor med 
idéer kring verksamheten som t.ex. sälja 
picknick-korgar som man kan avnjuta 
några hundra meter bort på uppe höjden 
med vacker utsikt över havet, eller kanske 
hyra ut lokalen till olika festliga evene-
mang, men han vill poängtera att det bara 

är idéer än så länge, vi får se vad som blir 
verklighet.

jag Ber Om en bild på båda bröderna 
eftersom Lars-Erik nu också är i caféet. 
De skickar upp mig på loftet för att jag 
ska få med så mycket som möjligt av den 
fina lokalen. Även Lars-Erik berättar om 
framtidsplaner och om hur de kan öka 
antalet sittplatser om de utnyttjar loftet 
bättre. Jag måste säga att det var upp-
friskande att träffa så idérika människor. 
När jag ska tacka för mig dyker Evert och 
Lena Karlsson upp (de som ägde fastig-
heten när det var ett grisstall) med barn-
barn för att fika. Evert uttryckte stor en-
tusiasm kring den nya verksamheten och 
hur fint det blivit. kuSinerna Elliot Körner och Julia 

Nilsson tar hand om kunderna i caféet.

elliOt nehlmark sköter kassan 
vid självplocket.

Bröderna Per-Olof och 
Lars-Erik Nilsson mitt i den fina 
lokalen.

text & Foto    

Maria Bergstrand
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När getingebon Mats Thornqvist var 13 
år hittade han sin drömbil - en Fiat 500 
Topolino. Han cyklade hem till pappa 
och berättade att bilen fanns utanför 
samhället och kostade 200 kronor.

-Men pappa var inte lika förtjust i 
min idé och sa att 13-åringar ska inte 
äga bilar, säger Mats och skrattar så här 
nästan 60 år senare.
Det dröjde sedan tre år innan han hitta-
de en annan Fiat 500 ”Cabriolet” för 75 
kronor och den gången gav pappa med 
sig. Hela Mats liv har varit kantat med 
Fiat-bilar. Idag har familjen 6-7 styck-
en, några dock bara som renoverings-
objekt. 

Mats är född i Getinge i huset som han 
ärvt efter sin föräldrar. Många har sett 
Mats och frugan Dzintra åkandes i någon 
av familjens veteranbilar. För en tid sedan 
var de t ex i Norge och träffade vänner 
som naturligtvis har Fiat. Han utbildade 
sig till lärare och har arbetat som matte- 
och fysiklärare hela sitt liv.

intreSSet efter pappa
Intresset för bilar, och kärleken till Fiat-
bilar, har Mats efter sin pappa.

-Min far hade köpte en Fiat 500 året 
innan jag föddes så Fiat har följt mig hela 
livet, berättar Mats. Jag har också haft 
Fiat som bruksbil. Den Fiat 500 jag köp-

te för 75 kronor har jag haft i 50 år och 
jag har kört 26 000 mil med den.

-Fiats efterkrigsbilar var av mycket hög 
kvalitét, anser han. De hade en mycket 
enkel konstruktion och värmen var un-
dermålig men det fungerade som bruks-
bilar.
En av hans bilar - en Fiat Tipo - kör-
de han 50 000 mil innan den skrotades. 
Mats erkänner att han då hade en tår i 
ögonvrån.

långa renOveringSprOjekt
Idag har han ett par bilar som han till 
och från jobbar med. Att renovera en 
”skrothög” kan ta 10-15 år. Många re-

...till Italienska Fiatbilar!

m
atS l

ånga  kärlek...

Se vilken härlig Bil! Fiat 500 från 1947. Mats har 
ytterligare två Fiat 500.
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noverar bilar som de sedan säljer men så 
fungerar inte Mats.

-Jag har inte sålt någon av mina gamla 
bilar, säger han. Jag renoverar bilen och 
sedan vill jag också använda den. Fyra av 
mina gamla bilar är körbara.

I garaget står en verklig raritet. En Fiat 
500 C Giardieniera. En stationsvagn för 
fyra vuxna med dörrar i trä och masonite. 
Den här modellen tillverkade bara i två 
år i detta utförande. Den hade ju sina be-
gränsningar. Dörrarna hade lite svårt att 
fungera av det materialet i vårt svenska 
klimat.

Just den här bilen hittade han av en 

slump. Den låg i ett brant stup där den 
legat i många år och var en skrothög. Ef-
ter kontakter med polisen fick han lov att 
plocka upp bilen och nu står den i garaget 
sedan några år.

-Det är en av bilarna som jag ska reno-
vera men det kommer att ta tid, erkänner 
Mats.

åker runt eurOpa
Mats och Dzintra tycker om att använ-
da de gamla bilarna. Det har bl a besökt 
Fiat-vänner i Italien, Holland, Norge, 
England m fl och paret väcker berättigad 
uppmärksamhet när de susar fram i sina 

70-åriga bilar.
-De har bara 13 hästkrafter, ingen vär-

me och är okomplicerade i sin konstruk-
tion, säger han. Händer det något så är 
det lätt att fixa till. Det är ju ett stort nöje 
att åka omkring i bilar som man själv re-
noverat.

Vilka mål har då Mats med sitt stora 
bilprojekt?

-Jag ska försöka bli klar med de renove-
ringar jag håller på med och det kommer 
att ta åtskilliga år, svarar han.Då kan jag 
åka runt och njuta med olika bilar varje 
vecka på året.

faKta fiat:
Företaget grundades 1899 och idag äger Fiat 
nästa hela den italienska bilindustrin

koncernen har även byggt flygplan och fartyg

Fiat-bilarna har licenstillverkats över hela världen

lastbilen iveco är i grunden en Fiat

Fiat 500 topolino är italiens ”folkbil”

det har tillverkats ca 500 000 Fiat 500 av  
topolino-modellen.                      Källa: Wikipedia

en StOlt matS Thornqvist vid sin pärla, en Fiat 500 från 1947 
med 13 hästkrafter.
-Vi har varit i många länder med den här bilen, säger han.

i Sitt garage har Mats Thornqvist bottenplattan och hjulen 
till en Fiat C Giardieniera från år 1950. Idag ser ”vraket” inte myck-
et ut för världen men på den här bilden kan vi se hur bilen såg ut i 
originalskick.

i Sitt garage har Mats också en NSU-Fiat 1100 Neckar mo-
dell 1959 och som licenstillverkades i Tyskland.

text & Foto     

Åke Nilsson
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Även om avresan till Polen inte skedde 
förrän den 19/5-2017 började vår resa 
redan höstterminen 2016. Det var då 
det stod klart att lärarna inte skulle ta 
på sig ansvaret att ta dåvarande 9:or till 
Polen. Det beskedet fick många starka 
reaktioner av både elever och föräldrar 
som ansåg att en resa till Polen skulle 
vara ett bra sätt att lära sig samt vara ett 
minne för livet. 

Det var då ett gäng föräldrar besluta-
de sig om att själva försöka ta eleverna 
till Polen för att besöka Auschwitz. 

Eftersom att det var föräldrar och inte 
lärare som skulle få ihop den finansiel-

la biten krävdes de mer arbete, både av 
eleverna och föräldrarna. Det är nämli-
gen svårare att få bidrag om det inte är 
skolan som ansvarar för resan. Föräldrar-
na lyckades dock få ett antal sponsorer ( 
och stipendier) som skänkte pengar samt 
resekost. 

Vi elever fick jobba på ordentligt under 
höstterminen 2016 för att få ihop de ca 200 
000kr som krävdes för att genomföra resan 
till Polen. Det krävdes mycket arbete men 
alla jobbade på flitigt. Efter några loppi-
sar, försäljningar av bland annat kakor och 
blommor, anordning av disko och mycket 
mer hade vi äntligen råd med resan.

Själva avreSan till Polen starta-
de efter lunchtid fredagen den 19/5 2017. 
Efter att föräldrarna hade kollat att alla 
hade med sig pass och “sjukkort” gick vi 
på bussen och startade vår långa bussresa 
till Polen. Vi hade ett antal korta stop för 
att få sträcka på benen. När vi kommit en 
bit in i Tyskland hade vi även ett längre 
stop för att grilla korv. 

På måndag morgon var många trötta 
då bussresan tagit hela natten och många 
hade haft svårt att sova. Vi fick äta fru-
kost på McDonalds och därefter bar det 
av mot vårt första boende, ett vandrarhem 
i Krakow, Polen.

Efter att vi lämnat av våra saker bar 

gruppen med elever som fick besöka platSen där Rudolf Hess hängdes

RESaN SOM BlEV 
ett minne för livet
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det av mot Auschwitz. När vi var fram-
me blev vi indelade i 2 grupper och fick 
träffa våra guider. Guiderna talade endast 
polska så Daria (en av elevena) fick till-
sammans med sin pappa (en av projektle-
darna) vara översättare då dem båda talar 
flytande polska. 

auSchwitz är uppdelat i 3 huvud-
läger, Auschwitz I, Auschwitz II Birkenau 
och Auschwitz  III Monowitz. Vi fick 
tillgång att besöka 2 av dessa läger. I det 
första lägret gick vi tillsammans med en 
guide in i olika hus där vi kollade på olika 
montrar och bilder. Det fanns även stora 
rum där man bevarat gamla tillhörighe-
ter till de som dog. Vi fick bland annat se 
stora montrar med skor, grytor och hår. 

Själva upplevelsen och alla känslor är 
svårt att beskriva. Under den ca 2h långa 
vistelsen i de första lägret  fick vi en dju-
pare förståelse kring vad det var som hän-
de och jag tror att många fick en bättre 
uppfattelse om hur många människor 
det faktiskt var som miste livet. Under 
den guidade touren var det dock ganska 
stressigt och det gjorde att man inte rik-
tigt hann tänka igenom all information 
man fick. Jag tror att många fick insikten 
om hur det var att leva i Auschwitz när 
dem fick, i lugn och ro tänka på alla in-
tryck de fått under dagen. 

guiderna hade ett par regler som 
vi skulle följa. Under den guidade tour-
en fick vi ta bilder, det fanns dock vissa 
ställen som var så känsliga att man inte 
fick ta bild. Tex fanns där ett rum med en 
stor “monter” som var fylld med hår. Där 
fick man inte ta bild för att de var “rester 
av människor” och därför skulle man visa 
hänsyn. Vi fick inte heller skratta eller le 
för att vi befann oss på en av de största 
gravplatserna på jorden och det är därför 
mycket viktigt att visa hänsyn till alla de 
som mist livet där.

i de Olika byggnaderna var det fyllt 
med brev, de fanns uppsatta på väggarna 
och i “montrar”. Varje brev visade på en 
människa som mist livet.

När vi gick i trapporna mellan de olika 
våningarna i husen märkte man hur de 
var helt nertrampade. De var som stora 
gropar trappan. Då insåg man hur många 
människor det varit som gått här tidigare 
än oss och hur lyckligt lottade vi var som 
närsomhelst kunde gå ut därifrån.

i de andra lägret vi besökte var 
det mest ruiner. Efter kriget hade de mes-
ta rivits ner. Det var ett stort område med 
en räls i mitten. Där hade tåg fulla med 

människor anlänt. 
Guiden berättade att man förr hade 

få stå ute i över 20 timmar i minus 20°C 
för att skrivas in. Vi som klagat på att vi 
fått åka buss i 17 timmar och att vi frös 
för att det blåst.  Vi fick nog  oss alla en 
tankeställare över hur fruktansvärda lev-
nadsvillkoren var för de som levde på 
Auschwitz.

Efter besöket delades vi in i små grup-
per och diskuterade lite olika insikter vi 
fått. Därefter fick vi i uppgift att skriva 
om våra tankar efter besöket. Dessa texter 
satt sedan uppe på väggen när vi slutade 
skolan.

när vi kOmmit tillbaka till vandrar-
hemmet fick vi fickpengar och tillåtelse att 
gå ut i Krakow för att köpa mat och se oss 
omkring. Därefter fick vi tillgång till våra 
rum samt duschar på vandrarhemmet. 

på Söndagen Skulle vi åka och 
se en saltgruva. Föräldrarna väckte oss 
och efter lite frukost följde en bussresa 
till saltgruvan. Vi fick gå ner ganska djupt 
ner i gruvan.  Väll nere fick vi en guidad 
tour och vi fick höra historier om hur det 
var för de som jobbat där. I gruvan fanns 
det uthuggna skulpturer av människor 
som gjort något stort för de som jobbat 
där. Det fanns även en stor kyrka som 
huggits ut. Kyrkan var fortfarande aktiv. 
De som gick till kyrkan behövde dock 
inte gå ner de ca 50 våningarna av trappor 
som vi gjort, utan kunde ta hissen. Efter 
vår rundvandring fick vi äta i deras res-
taurang. Därefter bar det av mot Gdansk.

Efter en ca 6h lång bussresa var vi 
framme vid en stugby i Gdansk, där skul-
le vi spendera natten. Vi fick kvällsmat i 
deras restaurang och sedan tändes det en 
eld där de som ville fick grilla. 

måndagen Började med frukost 
i stugbyns restaurang, därefter åkte vi till 
“Westerplatte” (där andra världskriget i 
princip började med anfallet mot Polen). 
Där fick vi en historisk genomgång av 
Gunnar Bylund, en av  projektledarna, 
om andra världskriget. 

När besöket var slut fick vi fickpengar 
och “ledig tid”  som vi spenderade på ett 
köpcenter i Gdansk.

Därefter gick vi på färjan där vi skul-
le tillbringa vår sista natt innan vi skulle 
vara tillbaka i Sverige. På färjan åt vi mid-
dag och sedan fick vi göra vad vi ville. 

Morgon därpå väcktes vi av personalen 

på färjan  som gjorde ett uttalande i en 
högtalare som fanns i varje rum. Sedan åt 
vi frukost på färjans restaurang. Därefter 
gick vi av båten, satte oss på bussen och 
blev sedan körda hem.

reSan kOmmer definitivt att vara 
ett minne för livet. Jag har lärt mig myck-
et och tror mig fått en djupare förståelse 
och insikt om vad som hände i Auschwitz. 
Jag är väldigt glad att föräldrarna tog in-
itiativet till att genomföra den här resan. 
Det här är något jag alltid kommer att 
bära med mig. Jag är mycket glad att jag 
fick vara en del av detta trots att besöket i 
Auschwitz var ledsamt.

 Historien kommer alltid att vara i det 
förflutna och det är inget vi kan ändra på, 
vi kan bara blicka framåt och se till att 
något som detta aldrig sker igen.

platSen där Rudolf Hess hängdes

text  

Diana Kling

”Vi kan bara blicka 
framåt och se till att 

något som detta  
aldrig sker igen”
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Bank & Försäkring

Välkommen till oss på banken i Getinge!

Birgitta Nyman Kristina Josefsson     Susanne Johansson Tel. 0346-550 00   falkenbergssparbank.se

Ekebergsvägen 35 | Getinge

Hos oss är alla bilar välkomna! 
Välkommen att boka tid 035-580 80
Gå gärna in och följ oss på facebook!
www.facebook.com/snabbservicegetinge

Du har bilbekymmer! 
Vi har lösningen!
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uthyreS

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

PELLE LUNDH 
0705-80 21 91

WWW.HANSSONLUNDHBYGG.SE

MATTIAS HANSSON 
0706-62 72 92

Allt inom bygg, 
kakel och klinkers!

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

Hair by Riffe

Eliassons 
kiosk & Spel

Välkommen in till oss!
Öppettider
9.00 - 20.00

 alla dagar
tel. 035-543 80

höStmöte 
den 19 OktOBer

kl 18.00 i 
förSamlingShemmet

gäSt På mötet Blir  

håkAn SundqViSt,  

närinGSliVSutVecklAre.

agenda: SkolAn, FrAmtid  

GetinGe,  culture PlAnninG, 

ny hemSidA m.m.

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

Markarbeten, Maskinuthyrning & Tvätthall

Ekebergsvägen 10, 305 75 Getinge

Logo 1

Logo 2

Logo 3

Undertexter för Logotypen

Logotype för 

Pms/Folie färger som skall användas:

Pms Röd 485

Foliedekors färger 

PMS 485

Stationsgatan 10
305 75 GETINGE

Öppettider:
Tis-Fre 09.00-18.00

HÅRSTATIONEN

Varmt välkomna önskar Else!

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

Wendts
Montage AB

Allt inom
UNDERTAK

och
LJUDISOLERING070-984 02 55

Pl 401 • 305 76  Getinge

 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

Välkommen på behandling till 
Fotvården i Getinge!
Boka tid till Dig själv eller  
ge bort ett presentkort!

Sköna Fötter & Sånt Getinge
Ekebergsvägen 37. Tel. 035-581 90
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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 finns.
Bilmärken som jag har extra kunskap om är: Mercedes, 
Nissan, Chrysler, Jeep, Porsche mfl.

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

Öppet vardagar 08.00-17.00
Välkommen till Hörsås 101
MVH
Tobias

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

Hörsås
Bergsg.

Täppanv.
Ör
ing
ev
äg
en

Sk
og
sg
.

x

Fa
br
ik
sl
ed
en

E6

TWR

G
et
in
g
e

Psst, Jag har
däckhotell

Till alla föreningar i Getinge

anmälan
Anmälan gör du till håkan Axelsson, 
Getinge samhällsförening 
tel: 070-552 96 87 eller mail:  
hakan.axelsson@getinge.com

anmälan vill vi ha SenaSt  
den 20 SeptemBer.

eftersom vi genomför detta som en 
studiecirkel behöver vi namn, adress, 
telefonnummer och personnummer vid 
anmälan.

mer infOrmatiOn
har du frågor eller undrar över något är 
du välkommen att höra av dig till:  

håkan axelSSOn
tel: 070-552 96 87 eller till  

ingvar karlSSOn
tel: 070-566 08 39 
mail: ingvar.kvibille@telia.com

välkOmna med anmälan!
getinge SamhällSförening

Getinge samhällsförening bjuder in alla föreningars styrelser i Getinge  

till styrelse/föreningskurs på Brandstationen i Getinge den 

28/9, 5/10, 12/10 och 19/10 mellan kl. 18.00 – 20.00
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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!


