
1

SamhällStidning
Nr. 4 |  NOVEMBER 2017 |  Årgång 12Utkommer i Getinge med omnejd

Getinge

nytt från 
föreningen
Sid 3

GetinGe Profilen:

Karl-anderS
Sid 18

nyheter från
getinge if 
Sid 20

ingvar bengtSSon, grundaren av 

getinge StorKöK
Sid 14

höStmötet  
Sid 5

bilaga om 
JulmarKnaden

Missa inte! 



2

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 februari 2018

 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!

ledamoten  
har ordet
Hej jag heter Leif Johansson och är uppväxt 

på landet utanför Getinge Har bott 10 år i 
Slättelynga, -98 byggde jag och min sambo 
nytt hus på Örnakull strax söder om Getinge 
där vi bor med våra två killar.

Getinge har det mesta som behövs för att vara 
en bra plats att bo på, inte minst för våra barn, 
Skola, bad och ett flertal idrottsföreningar.

Jag driver ett företag sedan -94 som heter 
Getinge Gräv tillsammans med mina fantas-
tiskt duktiga medarbetare som utför anlägg-
ningsarbeten i Halland. Vi har fått äran att 
utföra projekt i Getinge samhälle som Sta-
tionsområdet, Fördröjningsåtgärder på Gärdes-
vägen och nu i höst även på Klockarevägen

Att få vara med att förändra, förbättra 
platser och funktioner i samhället känns extra 
roligt som boende i Getinge.

När jag blev tillfrågan om att vara med i 
GSF styrelse tvekade jag först men plötsligt 
har jag varit med i 4 år som ledamot.

Det finns ett stort engagemang i styrelsen för 
våra samhällsfrågor men också i de olika arbets-
grupperna som vi hoppas kommer att bli fler.

Jag beundrar verkligen det arbete som Ge-
tinge samhällsförening genomfört sedan den 
startades. Det är vi i Getinge som ska fortsätta 
detta arbete

leif JohanSSon, ledamot i Samhällsföreningen

Vid Pennan    

Leif Johansson
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Kulturella reSurSer 
Under hösten 2107 har vi startat en min-
dre projektgrupp ifrån Cultural planning 
där vi ska kolla av vad vi Getingebor vill 
lyfta fram när det gäller kulturella resur-
ser. Vad är då kulturella resurser? Jo det 
är bla föreningslivet, mat, värderingar, 
dans, bibliotek, parker, fula/vackra platser 
mm. Vi kommer påbörja ”mapping” där 
vi kan arbeta med enkäter, intervjuer och 
workshops. 

Det är viktigt att vi fångar själen i sam-
hället. Det ska vi göra genom att få fram 
invånarnas färdigheter, kunskaper, tankar 
och idéer. Syftet är att skapa samverkan 
och samarbete, synliggöra ortens starka 
och svaga sidor. Vi ska öka/skapa stolthet 
och identitet för att göra Getinge intres-
sant och attraktivt för både invånare som 
turister. Vi kommer att söka EU stöd från 
Jordbruksverket genom Lokalt Ledd Ut-
veckling Halland.

framtid GetinGe 
Den 12 september var det möte med 
Framtid Getinge. Där tryckte vi på att 
skolan och en kommande pendelstation 
som de viktigaste frågorna för Getinge. 
Det diskuterades även ombyggnad av 
Olanders torg och om busshållplatser. 

VärldenS barn 
Fredagen den 6 oktober hölls det en in-
samling för Världens barn och Radio 
Halland var närvarande för att göra ett 

reportage. Föräldraföreningen gjorde ett 
härligt arbete med stöd av samhällsfören-
ingen och företagare i Getinge, tack alla 
för insamling och för visat intresse.

StyrelSeKurS
Under hösten hölls det föreningsutbild-
ning med ledning av Ingvar Karlsson. 
Det var stort engagemang och intresse 
från ca 15 föreningskursare. Stort tack till 
Ingvar som gav oss kunskaper kring sty-
relse och föreningsarbetet.

Vårdcentralen
Det har varit möte angående Getinge 
och Harplinge vårdcentraler där det har 
diskuterats problematiken kring anställ-
ningar och rutiner som uppdagats under 
våren. 

föreninGSmöte
Torsdagen 16 november kallar vi till För-
eningsmöte hoppas vi ses ni som repre-
senterar era föreningar. Vi kommer sitta 
i diskussions grupper gällande olika ut-
vecklingsområde i Getinge.

JulmarKnad
Vi planerar för fullt för årets julmarknad 
med butiker, knallar och julshow.

Text     

 Agnetha Söderberg

Getinge samhällsförening anordnade en 
styrelsekurs där deltagarna träffades en 
gång i veckan i fyra veckor. Många var 
intresserade och deltagarantalet var stort. 
Kursledare var Ingvar Karlsson ifrån 
Kvibille som har många års erfarenheter 
inom styrelsearbete.

Kursens innehåll var väldigt lärorikt. De 
mer erfarna deltagarna fick en del tips 
med sej och för de som var lite nyare 
inom styrelsearbete kunde gå därifrån 
med mycket intressant kunskap.

Sista kurstillfället ägde rum på Perstorp 
101 med god mat och avslappnat prat till 
kaffet. Vi som gick kursen tackar Getinge 
Samhällsförening och rekommenderar 
fler att gå om fler tillfällen ges.

KurSdeltaGare:
Håkan Axelsson 
- Getinge Samhällsförening
Anna Kuczera - Samhällstidningen
Agneta Söderberg 
- Getinge Samhällsförening 
Peter Söderberg - Getinge IF
Jenny Ivarsson- LRF
Johan Dupont - Friluftsfrämjandet
Bo Karlsson- OK Lindena
Berit Bengtsson- OK Lindena
Ingrid Karlsson - Församlingsrådet
Maria Bengtsson 
- Getinge Föräldraförening
Robert Nilsson - Brännarps Vägförening
Niklas Börjesson - Getinge IF
Joakim Ek - Getinge Samhällsförening
Per Ihlström - Getinge Samhällsförening
Elisabeth Bengtsson - Församlingsrådet

StyrelSeKurS 
i getinge!

Text  

Anna Kuczera

vad händer i 
SamhällSföreningen 
JuSt nu….

KurSledaren Ingvar Karlsson
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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!
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rapport från
höStmötet

ett femtiotal Getingebor slöt 
upp på samhällsföreningens höstmöte 
och Håkan Axelsson (ordförande i styrel-
sen) inledde kvällen. Han redogjorde kort 
om vad som är på gång i byn:

· Vårdcentralen har anställt fler medar-
betare och kommer förhoppningsvis 
fungera bättre.

· Invigningen av skolpaviljongerna blev 
en succe och vi kräver fortfarande att 
Getinge får skola F-9.

· Några nya arbetsgrupper har bildats och 
alla är välkomna att delta I gruppernas 
arbete.

· En ny hemsida är under skapande och 
sjösätts innan du läser detta. www.ge-
tinge.nu

· Styrelsekursen har genomförts och re-
dovisas på annan plats i tidningen.

· Hur ska vi använda MB-huset?
· Det är viktigt att se positivt på Getinge.
 
SKolan
Joakim Ek (ordförande i föräldrafören-

ingen) pratade en stund om skolan och 
vad som ska ske framåt. Vi är väl alla 
överens om att skolan är viktig för vårt 
samhälles utveckling.

halmStadS närinGSliV 
Kalle Lindblom och Håkan Strömqvist 
från Halmstads Näringslivs AB tog över 
och presenterade sitt arbete för ett po-
sitivt företagande i Halmstad. Om man 
behöver hjälp med strategier, lokaler m.m 
för sitt företag är man välkommen att ta 
kontakt.

framtid GetinGe 
Efter detta tog Sapna från samhällsbygg-
nadskontoret över mikrofonen och för-
klarade kortfattat turordningen i arbetet 
med “Framtid Getinge”. Våra önskemål 
och synpunkter på höstmötet ligger som 
grund för budgetarbetet inom kommunen 
och diskussionerna i samverkansgruppen 
där representanter från samhällsförening-
en och politiker träffas.

Hon delade ut ett frågeformulär där 

ideér samlades in av mötesdeltagarna.
 Det nya kommunrådet Jenny Axelsson 

(c) presenterade sig. Hon är ny ordföran-
de I samhällsbyggnadsnämnden och an-
svarig för “Framtid Getinge”.

olanderS torG 
Nästa programpunkt var planerna för 
Olanders torg som en framtida knut-
punkt för busstrafiken. Kommunen vill 
på detta sätt tydliggöra Getinges cen-
trum, men samhällsföreningens arbets-
grupp i dessa frågor är inte nöjd med 
förslaget och kräver att få ingå i arbetet. 
Catrin Carlsson och Sara Nylander som 
jobbar på Halmstads plankontor lovade 
att ta våra synpunkter till sig och börja 
lyssna mer på oss ute i orterna.

 
mötet aVSlutadeS med att 
Agnetha Söderberg och Maria Tagesson 
redovisade hur långt cultural planning-
gruppen kommit och Joseph Ginstmark 
pratade lite om den nya hemsidan.

Text     

 Samhällsföreningens styrelse
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På Vårdcentralen Getinge/Harplinge 
möter du nu en rad nya ansikten. Vård-
centralen har fått många nya medarbe-
tare med olika kompetenser som ska ge 
vård och service till bland andra invånar-
na i Getinge, Harplinge och Kvibille.

En av de nya medarbetarna är vårdcen-
tralens chef, Susanne Svensson. Hon har 
under många år varit chef inom ambulan-
sverksamheten i Halland och är nu, efter 
en yrkesmässig utflykt i Småland, tillbaka 
på hemmaplan.

Kompetenta oCh 
engagerade
– Det är ett spännande uppdrag att leda 
arbetet och alla kompetenta och engage-
rade medarbetare här på vårdcentralen, 
säger hon. Det är ett gott gäng som verk-
ligen vill göra det bästa för sina patienter.

Det senaste halvåret har det kommit en 
hel del nya medarbetare till vårdcentra-
len, och tidigare medarbetare som testat 

andra jobb har kommit tillbaka. Några 
har arbetat länge på vårdcentralen.

– Vi är 25 som jobbar i Getinge och 
Harplinge, berättar Susanne, och vi har 
ansvar för ungefär 5 700 listade invånare. 

många profeSSioner
Många olika professioner finns på vård-
centralen: Sjuksköterskor, undersköter-
skor, sjukgymnaster, psykolog, kurator, 
arbetsterapeut, läkare och medicinska 
sekreterare. Utöver läkarmottagning har 
vårdcentralen labb och provtagning, 
BVC, astma/KOL-mottagning, diabetes-
mottagning, barnhälsovårdspsykolog, ku-
rator och mycket annat. Bemanningssitu-
ationen har också blivit betydligt bättre 
den senaste tiden.

– En tid var det ju problem med främst 
läkarbemanningen, men nu har vi fem 
läkare som arbetar här kontinuerligt och 
minst en till är på gång in. Vi får också en 
ny psykolog, säger Susanne nöjt.

Det här innebär en ökad trygghet och 

kontinuitet i vården och det är lättare för 
patienterna att få tid.

– Vi har i dag inga problem med att er-
bjuda de tider som behövs till läkare och 
till våra andra kompetenta medarbetare.

utöKning i harplinge
I Harplinge är det distriktssköterskemot-
tagning fyra dagar i veckan, det finns även 
BVC och planen är att utöka möjlighe-
terna till läkarbesök i Harplinge.

– Vi vill hela tiden utveckla vårt arbe-
te för att bli ännu bättre på att möta de 
behov och önskemål som finns hos våra 
patienter på vårdcentralen i Getinge och i 
Harplinge, säger Susanne Svensson. 

längre öppettider
En sådan förbättring är utökade öppet-
tider. På tisdagar kommer vårdcentralen 
i Getinge att öppna klockan 07.00 och 
på torsdagar ha kvällsöppet till klockan 
18.00. Startdatum är inte fastställt.

– Vi jobbar också hela tiden på att det 

MånGA nyA AnSikTen På 

vårdCentralen i getinge

här är några av de nya ansikten du möter på Vårdcentralen Getinge/Harplinge: Tara Yasin, leg läkare, Susanne Svensson, vårdcen-
tralschef, Eric Lilford, specialistläkare, Jeanette Hallman, distriktssköterska, Susanne Fröberg Hansson och Margreth Hansson, medicinska 
sekreterare och Victoria Rodevåg, distriktssköterska. Ytterligare minst en läkare och en psykolog är på väg in på vårdcentralen.
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MånGA nyA AnSikTen På 

vårdCentralen i getinge

Text & Foto     

Lasse Nyman

ska vara lätt att få kontakt med oss, både 
via telefon och besök, säger Susanne. 

boKa tid på webben
Susanne vill gärna slå ett slag för möj-
ligheterna att kontakta vårdcentralen 
via 1177 Vårdguiden på nätet. Det är ett 
jättebra komplement till kontakt ansikte 
mot ansikte eller via telefon, tycker hon.

– Du kan dygnet runt göra många av 
dina ärenden via 1177.se om du loggar in 
med till exempel ett mobilt bank-id. 

– Du kan förnya recept, läsa din jour-
nal, ställa frågor och mycket annat. En 
mycket praktisk möjlighet är att du nu 
kan boka tid hos läkare, distriktssköter-
ska och andra medarbetare här på vård-
centralen bara genom några knapptryck-
ningar. Det här är en bra ny möjlighet, 
men man kommer alltid att kunna fort-
sätta kontakta oss via telefon.

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!
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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 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!

VI FÅR IN JULGRANAR 
29 NOVEMBER
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Efter många års väntan genomför nu 
kommunen sina planer att bygga ”bul-
lerskydd” vid nya industriområdet i Ge-
tinge. I sex veckor har schaktnings- och 
grävarbete pågått. En enkel beräkning 
säger att 800-900 lastbilslass jordmassor 
har flyttas till området. Några av veck-
orna gick den tunga trafiken genom de 
smala gatorna i samhället.

De bullerskydd som är inga höga vallar 
utan tanken är att jordmassorna ska följa 
landskapet. På kullarna ska det plante-
ras gräs, buskar och träd. Ett arbete som 
planeras att starta i början på november. 
Tanken är att kullarna ska nedbringa 
bullret från E6 och från de industrier som 
finns och de som är under etablering.

Hur mycket dessa låga kullar nedbring-
ar bullret återstår att se.

Stefan Eriksson, Kungsbacka, har kört 

den stora schaktningsmaskinen och här-
stammar från Getinge. Hans morfar väx-
te upp och bodde i samhället. Ulf Lars-
son, Tönnersjö, har varit maskinist på 
grävaren.

-Trevligt jobb men det har varit otro-
ligt blött och geggigt här, säger Stefan 
Eriksson. Om ni tycker att det har varit 
en intensiv trafik i området så beror det 
på att nästan 10 000 kubikmeter massor 
har körts fram. Det motsvarar mer än 800 
lastbilslass.

Bullerskydden börjar vid N:a Bro-
gårdsgatans slut och fram till Elastomix. 
Det andra vid Östra Järnvägsgatan slut 
och det tredje bakom Västergatan.

Ett tiotal träd ska även planteras längs 
stickvägen upp till Norra Brogårdsgatan

arbetet med att Köra fram massor till de nya bullerskydden vid nya industriom-
rådet i Getinge har pågått i nästan två månader. Stefan Eriksson, Fjärås, och Ulf Larsson, 
Eldsberga, har arbetat med schaktmaskin och grävskopa.

äntligen bullerSKydd
ViD nyA inDUSTRiOMRåDeT

nyA inDUSTRi- 
oMrÅDet fÅr 
TVå nyA FÖReTAG

Nu blir det nya etableringar på Getinges 
nya industriområde nästa år. OnWheels 
Bildemontering, Halmstad, har köpt en 
tomt på 16 000 kvadratmeter och Bygg o 
Bo i Norden har köpt ungefär hälften så 
stort område.

-Vi ser fram emot att flytta till Getinge 
och bygga upp en modern och miljövän-
lig bildemontering från grunden, säger 
företagets VD Fabio Ishaq. Vår nuvaran-
de anläggning vid Motor Halland ska ri-
vas och då tar vi chansen på en ny plats.

Företaget demonterar och skruvar sön-
der gamla bilar och säljer delarna främst 
via nätet. Köpare av delarna är bilverkstä-
der och privatpersoner från hela Europa. 
För den här verksamheten krävs stora la-
gerytor och Fabio Ishaq säger att i första 
hand byggs tre hallar för att sedan stegvis 
utökas.

Jenny Axelsson, (C) ordförande i Sam-
hällsbyggnadskontoret säger i en kom-
mentar att det är mycket glädjande att 
Getinge växer både som bostads- och 
företagsort.

Text & Foto     

Åke Nilsson

Text & Foto     

Åke Nilsson

tänK på
haStigheten!

i vår by är det

30 Km i timmen
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grannar
Våra nya

Familjen Linde har gått omkring i sin 
lägenhet i Fyllinge och längtat efter vil-
la och trädgård. Nu har drömmen gått 
i uppfyllelse men att de skulle flytta till 
Getinge var inte tänkt från början.

-Som de flesta andra tänkte vi oss att 
flytta från Fyllinge närmare centrum för 
jobbens skull och barnens skola men hus-
priserna är ju så höga, säger Tobias Linde.

Vi är så nöjda över att vi hittade vårt 
drömhus i Getinge.

Familjen som flyttat till N:a Brogårds-
gat.18, består av Maria, Tobias, Eira 11 år 
och Jonatan 8 år samt katten Caesar. Ma-
ria som är född i Roslagen, arbetar som 
sjuksköterska. Tobias är född i Halmstad 
och är förskollärare. Barnen går i Wall-
bergsskolan.

getinge inget nytt
Nu ska det också sägas att Getinge inte 

är helt obekant för familjen.
-Vi har många kompisar här och har 

ofta varit hit, berättar Maria. Barnen har 
också flera skolkamrater som de kan träf-
fa så övergången för familjen har gått bra.

Barnen går fortfarande kvar i Wall-
bergs-skolan och det finns inga omedel-
bara planer på att flytta dem till Geting-
eskolan.

-Våra arbetstider passar ofta bra så att 

vi kan skjutsa barnen till skolan, säger 
Maria. Vi får väl se hur vi gör när barnen 
blivit lite äldre.

-Vi är så glada över att ha blivit Ge-
tingebor, menar Tobias. För att förenkla 
vardagens körningar var vi tvungna att 

köpa en extra bil men den kostnaden tar 
vi för att få bo i det här fina huset med det 
perfekta läget vid skogskanten.

den nya familJen Linde har flyttat från Fyllinge; föräldrarna Maria och Tobias 
samt barnen Eira och Jonatan, är glada över att ha hittat sin drömhus i Getinge.

NYINFLYTTADE NÖJDA
efter getinge-flytt

Text & Foto     

Åke Nilsson

har du något att Säga?
Skicka en insändare till oss!

Kontaktuppgifter hittar du på sidan 2
Redaktionen förbehåller sig rätten att korta i insänt material
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Kent Stävholt och Håkan Axelsson del-
tog i slutet av sept. i denna på Hotell 
TYLÖSAND. Anordnare var Länssty-
relsen, Polisen, Kommuner i Halland, 
bostadsbolag, Länsförsäkringar.

Länspolischefen inledde och som ome-
delbart därefter begav sig till Göteborg 
med anledning av oroligheterna i sam-
band med Bokmässan. Beredskapsdirek-
tören Niklas Nordgren från Länsstyrel-
sen berättade om deras åtagande, därefter 
följde en bedrägeriföreläsning av Anders 
Nyman.

Två Poliser från Varberg och Kungs-
backa berättade om rättigheter och skyl-
digheter i samhället.

Chefen för samhällsskydd och bered-
skap i Göteborgs stad Karin Eriksson 
berättade om den enskildes

72-timmars beredskap vilket var en del 
att tänka på. Vem minns inte översväm-
ningen?

Vår  Kommunpolis Kristian Nils-
son berättade att han nu börjar komma 
i kapp med att besöka de olika grann-
samverkansgrupperna i regionen, han får 
nu hjälp av nyanställde konsulententen 
Evelina Börjesson från Länsförsäkringar 
i Falkenberg. Vi får väl se när de hinner 
med oss, vi borde ju träffas för ett mera 
ingående samarbete.

grannSamverKan
kOnFeRenS 2017

 håKan Axelsson och Kent Stävholt KommunpoliSen Kristian Nilsson

anderS nyman höll en föreläsning 
om bedrägeri.Text & Foto     

 Kent Stävholt

tänK på
haStigheten!

i vår by är det
30 Km i timmen



12

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.52, 1 & 6.

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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ett varmt taCK till alla företag 
och föreningar som skänkte pengar till 
Världens barn genom samhällsföreningen!

Getinge Storkök, Wennerholms me-
kaniska verkstad, Pilgården Design, 
Christer Johanssons åkeri, Soundseal 
AB, Solhem kattpensionat, Jarälvs VVS, 
Britt-Mari Johansson, Magnus Trai-
lerfrakt, Stomgårdens ägg AB, Getinge 
hembygdsförening, Filpro AB, Möller-
ström Väg Markkonsult, Skåbacka Lant-

bruks AB, Sunchem AB, Clean part AB, 
Getinge bowlingklubb, Circle K Getinge, 
Jens Astrup design, Getinge gräv AB, 
Bårarps gård AB, F-M bildelar, Fröllinge 
bilverkstad, Getinge samhällsförening, 
Rävinge-Getinge Centerpartiavdelning, 
Underlund och Snabbservice.
Även ett varmt tack till Konsum som 
skänkte brödet till äggamackorna.

ny hemSida!
I dagarna lanserar Getingesamhällsför-
ening en ny design på vår hemsida.
Tanken är att den ska bli mer användar-
vänlig och lättare att läsa på alla typer av 
enheter så som plattor och även telefoner.
Om ni har förslag på saker ni vill se får ni 
gärna kontakta mig, Joseph Ginstmark, 
på joseph@hustjugofyra.se, så kanske ditt 
förslag kommer med på hemsidan.
 

Text     

 Joseph Ginstmark

En glad nyhet för Getingeborna! HFAB 
bygger två hyreshus i samhället med to-
talt 20 lägenheter.
-Vi sitter i diskussioner med en entre-
prenör för att utröna om de kan bygga 
de här fastigheterna under kommande 
år, säger Ulf Eriksson, chef för HFAB:s 
fastighetsutveckling.
Vi har av kommunen tilldelats tomten 
mellan boulebanan och MB-huset och 
om allt går som vi har tänkt kan vi få in-
flyttning om drygt ett år.

Ett av husen kommer att byggas i tre vå-
ningar och det andra i två. Ett av husen 
får seniorlägenheter och det andra byggs 
för ”vanliga” hyresgäster. Seniorlägenhe-
terna kommer att erbjudas personer som 
är över 65 år och för friska för äldrebo-
ende men som vill ha större trygghet och 
social samverkan än vad de får i sitt nu-
varande boende.

äntligen beSlut
Det har funnits en önskan från bl a PRO 
om att få trygghetsboende med omsorg 
dygnet runt. Men så blir det inte.

-Roligt att det äntligen kommer ett 
beslut i den här frågan men det är ändå 
en lite besvikelse att vi inte får boende 
med omsorg dygnet runt, säger PRO:s 
ordförande Kerstin Nilsson. Men det 
kanske kommer i ett senare skede.

Kommunen har anvisat tomten längs 
S:a Järnvägsgatan för detta bygge.

-Tillgången på trygghetsboende är 
efterfrågat i kommunen. Jag är glad att 
dessa bostäder är på väg att byggas, säger 
Samhällsbyggnadsutskottets ordförande 
Jenny Axelsson (C).

två nya hyreS-
faStigheter byggS  
i getinge näSta år

Text & Foto     

Åke Nilsson

Insamlingen till 
Världens barn!

Text     

 Samhällsföreningens styrelse

Bild: Pierre Håkansson

Julshow kl. 17.00 i MB-huset 
Martin Alling och Martin Golebiowski med vänner bjuder på julshow i musikens tecken. Komplett kompband 

med lokala artister såsom Sara Golebiowski, Emma Edvinsson, Jimmy Hägg och sist men inte minst  

Getinges fotbollsveteraner och brandmän. Magisk julstämning utlovas!

1. Räddningstjänsten | 2. Circle K & Snabbservice |3. Falkenbergs sparbank   
4. Konsum | 5. Carro’s Ting | 6. Direkten Eliassons kiosk | 7. MB-huset   
8. Apoteksgruppen | 9. Hembygdsgården med bland annat:  
Kaffeservering, “gissa laxen” och julspel med ungdomskören och barnkörerna 
med ledning av Elvira Tufvesson, Svenska kyrkan, kl. 16.00. Efter barnkören 
delar tomten ut godispåsar skänkta av Coop, ca kl. 16.15.

Perstorp 101 har öppet kl. 13.00-18.00 – inredning och blomster.  
Soppa till försäljning. (Ingår ej i stämpelrundan.)

Samla stämplar och ta chansen 
att vinna fina priser!
Varje numrerad plats har en stämpelkontroll från OK Lindena. Foldern som 
du samlar stämplarna i får du hemskickad tillsammans med Samhälls- 
tidningen. När du samlat alla stämplar lämnar du in foldern på något  
av ställena.

 

Varmt välkomna önskar årets julmarknadsgrupp  

Carro Svensson och Maria Tagesson

Julmarknad i Getinge
2 December 2017
Kl. 14.00–17.00

Tomten och Anna i Frost 
vandrar runt i Getinge 

och pratar med stora och 
små och delar ut jul- 

klappar som är skänkta 
av lokala företag.
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När Ingvar Bengtsson i Getinge fick ett 
alternativ att flytta till Göteborg och 
ett nytt jobb tackade han nej. Istället 
startade han ett företaget som idag he-
ter Getinge Storkök. Nu omsätter före-
taget 50 miljoner, har 25 anställda och 
drivs av Ingvars fyra söner.
-Vår far hade näsa för affärer och lämna-
de över ett fint företag till oss för tio år 
sedan, säger Marcus Bengtsson som är 
VD för bolaget.

Företaget har haft en stark tillväxt under 
de tio år som sönerna Bengtsson drivit 
företaget. Nu tillverkas ca 300 kokgrytor 
årligen i olika storlekar.

-Vi är marknadsledande i branschen 
när det gäller kokgrytor och har ca 35 
procent av marknaden i landet, säger 
Marcus. Den stora marknaden finns i 
Sverige men vi säljer också till Norge.

produKter till StorKöK
Kokgrytorna säljs t ex till skolmatsalar, 
stora restauranger, hotellkök och per-
sonalmatsalar. Grytorna säljs i storlekar 

från 50 liter och upp till den största gry-
tan som rymmer 400 liter.

Kokgrytorna är tekniskt avancerade, 
har omrörare, automatisk vattenpåfyll-
ning i manteln, elektrisk stjälpning och 
elektroniskt styrd kokning. I grytorna la-
gas olika maträtter men det går även att 
vispa grädde, göra potatismos, mm.

Det finns även varianter med kylning 
som blir allt mera intressant. Köket kan 
användas mera rationellt. Maten kan la-
gas i grytan, kylas ned och sedan serveras 
dagen efter.

Men det finns också andra specialpro-
dukter. En ägare till en korvkiosk i Göte-
borg har en 75 lit kokgryta där han varje 
dag gör hemlagad mos till sina kunder.

Stor efterfrågan
Intresset för företagets produkter ökar för 
varje år. Varför det?

-Det är många faktorer som spelar in, 
förklarar Marcus. Befolkningsökningen 
har varit kraftig och vi har en stark hög-
konjunktur. I de här tiderna vågar företa-
gen byta till moderna och effektiva kok-

grytor. Det lagas helt enkelt mera mat i 
storkök än tidigare.

Byten av grytorna kan också bero på att 
kunden vill ha effektivare kokgrytor med 
bra ergonomi och högre kvalitet.

Marcus berättar att en norsk kund har 
22 stycken 400 liters kokgrytor i sitt kök. 
Alla tillverkade på Getinge Storkök. Han 
tillverkar färdiglagad mat och har inves-
terat 10-11 milj kr i köket.

utbildning av Kunderna
Getinge Storkök har ingen direktförsälj-
ning till slutkund men två fältsäljare och 
en innesäljare har kontakter med återför-
säljare, kommuner, konsulter som ritar 
storkök osv.

Företaget har dessutom en bra upp-
byggt kontakt med kunderna efter för-
säljning.

-Dagens moderna kokgryta är en kom-
plex produkt så därför har vi kockar som 
åker ut till köparna och lär dem använda 
våra produkter, berättar Marcus. Det är 
en mycket uppskattad tjänst.

Hur ser då framtiden ut inom branschen?

ingvarS ovilJa att flytta
GRUNDEN TILL GETINGE STORKÖK

fyra bröder bengtSSon driver sedan tio år det mycket fram-
gångsrika företaget Getinge Storkök. Fr v Måns, Melker, grundaren Ingvar, 
Mårten och Marcus.

KoKgrytor i långa rader som ska slutmon-
teras. Företagets grundare Ingvar Bengtsson och VD:n 
Marcus Bengtsson gläds över efterfrågan på produkterna.

Foto

   Anne Ottosson 
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ingvarS ovilJa att flytta
GRUNDEN TILL GETINGE STORKÖK

När Ingvar Bengtsson för 50 år sedan 
startade företaget Getinge Service ef-
ter sin anställning som servicetekni-
ker på Getingeverken kunde han inte 
drömma om att han då lade grunden 
till en av samhällets mest lyckosamma 
småföretag.
-Jag startade företaget för att jag  inte 
ville flytta till Göteborg, säger Ingvar. 
Vi ville bo kvar här i Getinge där vi har 
våra rötter.

När Electrolux under en period ägde 
Getingeverken beslöts att flytta till-
verkningen av storköksprodukter till 
Alingsås där bl a Getingeverkens kok-
grytor tillverkades. Ledningen beslöt 
också att Electrolux och Getingever-
kens serviceorganisationer skulle slås 
samman. Detta innebar att Ingvars 
anställning skulle flyttas till Göteborg. 
Detta tackade han nej till och startade 
Getinge Service. Han arbetade många 
år med sitt företag men men många 
gånger funderade han på att konstru-
era och bygga en egen produkt. Han 
bestämde sig till sist att konstruera en 
egen kokgryta.

1997 var den klar och visades upp på 
Svenska Mässan och han hoppades få 
4-5 beställningar. Grytan blev en suc-
cé, han fick 45 beställningar! Det var en 
smärre chock men Ingvar lade ut svets-
ningen på legotillverkning och efter att 
han och de två anställda jobbade natt 
och dag kunde grytorna leveras.

-Då förstod jag att jag hittat rätt och 
började bygga upp det som i dag är Ge-
tinge Storkök, säger han.

Sönerna tog över
När Ingvar beslöt sig för att dra sig till-
baka efter lyckosamma år hade han pla-
nerat noga. Hans fyra söner tog över och 
fick olika områden att förvalta i bolaget. 
Bolaget bytte namn och Marcus blev ny 
VD, Mårten är kvalitets- och utveck-
lingsansvarig, Melker är servicechef och 
och Måns ansvarar för produktionen.

Nu har brödrakvartetten drivit före-
taget tio år tillsammans. En period som 
varit mycket framgångsrik med för-
dubblad omsättning och god lönsamhet.

-Jag kunde ha sålt företaget till utom-
stående men sönerna var intresserade att 
ta över och hade visat gott gry innan, sä-
ger Ingvar. Det var ett lyckat drag och 
jag har inte behövt ångra mig.

Att de fyra bröderna kan driva företa-
get med sådan framgång är ganska unikt. 
Det kan ju lätt bli osämja mellan bröder.

-Det tycks gå väldigt bra. Det är vik-
tigt att de har sina ansvarsområden och 
har lätt att tala med varandra och det 
tycks räcka, svarar Ingvar.

äntligen lugnare
Idag lever Ingvar en lugnare tillvaro med 
resor, golf och skötseln av fastigheten där 
Getinge Storkök finns. Han har behållit 
fastigheten och sönerna är hyresgäster.

Tidigare höll han ett mycket högre 
tempo. Samtidigt som han drev före-
taget var han aktiv kommunpolitiker i 
Halmstad och var Getinge Samhällsför-
enings förste ordförande. En post som 
han hade i sex år.

UNIK ÄGARBILD;
FYRA BRÖDER BENGTSSON
DRIVER GETINGE STORKÖK

faKta GetinGe 
StorKöK
Grundat 1967 av ingvar 
Bengtsson under namnet 
Getinge service.

Producerar kokgrytor till 
storkök

Antal anställda 25

Omsättning 2017, 50 Mkr

Marknadsandelar i Sverige 35 
procent

Ägare: Bröderna Marcus, 
Måns, Mårten och Melker 
Bengtsson

-Vi tycker att det ser stabilt och bra ut, 
svara Marcus Bengtsson. Mycket talar för 
att dagens trend håller i sig med storkök 
och färdiglagad mat. Vi ser optimistiskt 
på framtiden.

här en KoKgryta på 200 liter som 
snart är klar för leverans. Elmontör Max 
Bengtsson (t h) och chefen Marcus Bengts-
son poserar på bilden.

KoKgrytan m5 färdig för leverans.

Text & Foto     

Åke Nilsson

Text

Åke Nilsson

Foto: Anne Ottosson

Foto

   Anne Ottosson 



16

Äggamackor, Halloween 
& invigning!
Det har varit en intensiv höst för oss 
i Föräldraföreningen med flera olika 
event som vi har varit med på. Hösten 
startade med invigningen av paviljong-
erna för årskurs 6-9 och har fortsatt i 
samma positiva anda med insamling till 
världens barn, spökpromenad och till 
slut invigningen av årskurs F-3:s pavil-
jonger.

världenS barn
På fredagen den 6 oktober fick vi i Ge-
tinge besök av P4 Halland och deras 
Insamling till Världens barn. De cyklade 
inom byn och vi hoppades på stor upp-
slutning. Föräldraföreningen stod och 
sålde stekta äggamackor på torget. Vi 
fick sålt 120 st och fick in hela 7400 kr 
till Världens Barn. Vi vill tacka alla som 
var på plats och ge ett extra stort tack till 

Coop Konsum Getinge och Stomgårdens 
ägg som sponsrade med bröd och ägg!

halloween
I samband med årskurs F-3:s flytt till 
paviljongerna så anordnade vi en kuslig 
tipspromenad på Mulleberget i samarbe-
te med lärarna och fritidspersonalen på 
skolan. Vi fick hjälp av flera härligt läs-
kiga Getingebor som kom utklädda och 
redo att sätta skräck i eleverna. Vi fick 
även hjälp från OK Lindena med materi-
al att pynta berget med.

Det blev en härlig förmiddag med 
många skratt, både från elever och oss 
monster. 

invigning del 2
Så var det äntligen dags för inflytt för 
klass F-3 i de efterlängtade paviljonger-

na. Det har varit ett intensivt arbete både 
för lärare, rektor och all övrig personal att 
ro flytten i land. 

Onsdagen 25 oktober fick årskurs F-1 
åka till hembygdsparken i Ängelholm 
och årskurs 2-3 reste till Universum i 
Göteborg. På torsdagen var alla på utflykt 
på Gården Ön och veckan avslutades 
med en ryslig Halloweenfest som inne-
höll både sångstund, spökvandring, tacos 
och disco!

När det äntligen var dags för invigning 
var det en invigning i sant Getingeväder 
- regn. Rektor Nikola höll ett kort tal om 
det fantastiska i att få flytta in i helt nya 
paviljonger. Föräldraföreningens ordfö-
rande Joakim Ek höll också ett kort tal 
och bjöd på glass - något som möttes av 
jubel från alla barnen. En glädje som får 
även den mest förhärdade vuxne att dra 

blött. Invigning av paviljonger i november regnet.inSamlingen. En god uppslutning i arla morgonstund.

SpöKpromenad. Ett härligt gäng monster på Mulleberget.
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Äggamackor, Halloween 
& invigning!

Vill du 
vara med i 
styrelsen?
Kontakta oss!
Skicka ett mail till: 
getingesff@gmail.com.
eller följ oss på facebook!Text  

Getingeskolans Föräldraförening

på munnen. 
Hedvig och Elias från trean fick också 

hålla ett tal som dom gjorde med bravur. 
I talet tackar de alla som varit del i att 
besluta och bygga paviljongerna. Invig-
ningen avslutas med ballongsläpp och 
att barnen åt glass i sina nya klassrum.

taCK
Nu förberedder vi oss för jul, årsmötet  
i februari och snart även en ny härlig 
termin på Getingeskolan. Vi vill passa 
på och tacka all personal och alla elev-
er på Getingeskolan som hjälpt oss att 
genomföra alla dessa grejer och önska er 
alla en riktigt god jul!

blött. Invigning av paviljonger i november regnet. tal. Hedvig och Elias från årskurs 3.

reKtor niKola. Ballongsläpp.

I slutet av oktober intog regnet och 
översvämningen Getinge igen Men var 
det då någon fara? Fungerade organi-
sationen och vallarna som kommunen 
har lagt och lägger fortfarande mycket 
pengar på? Frågorna är många runt om 
i samhället. 

Tänkte ge mig på att försöka svara på 
dem. Något som inte är lätt. Men min 
insikt i både samhällsförening och Rädd-
ningstjänst bör vara till hjälp. Hade det 
fortsatt regna oavbrutet ett par dagar till, 
så hade vi säkert haft ett problem.

torSdagen den 26 oktober runt 
femtiden fick vaktstyrkan i Getinge larm 
och började sitt arbete. Under hela natten 
till fredagen bevakade man Klockarevä-
gen och Gärdesvägen.

Pumpar  rekvirerades från Halmstad. 
Nödvändiga rutiner för att förhindra en 
ev. översvämning vidtogs. På fredagen 
byttes pumparna ut mot “Hulda” Halm-
stads Räddningstjänst största och krafti-
gaste pump.

Men det befarade regnet som skulle 
komma in under helgen kom aldrig. Och 
därmed var faran över för denna gången.

detta var den första prövningen 
för räddningstjänsten Halmstad sedan 
översvämningen 2014 i denna frågan. 
Man kan nog säga att räddningstjänsten 
inte hade för avsikt att agera försent.

Därför blev det detta pådrag. Vattenni-
våerna var inte i närheten av dom vi hade 
2014. När alla åtgärder är klara med val-
larna kommer detta att bli bra. Att vallar-
na håller utgår jag efter.

Små justeringar och mer övning, kom-
mer göra att vi känner oss trygga i vårt 
arbete.

beredSKap vid 
överSvämning

Håkan Axelsson 
Ordförande Getinge samhällsförening

                              Brandförman Räddningstjänsten Getinge

Text  
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när man kommer hem till 
Karl-Anders och Karin möts 
man av en kavalkad av konst, 

böcker och en massa glas i alla dess fär-
ger och former. Det tar en stund innan 
man fått in alla intryck. Karin bjuder på 
kaffe i härliga gamla handmålade kaffe-
koppar. 

Dom visar sina fina handgjorda glas i 
skåpet som dottern Anna-Karin har blåst 

och man vågar knappt andas för man är 
rädd att slå sönder nåt. Här använder vi 
alla glas säger Karin som menar på att det 
skall inte bara stå i skåpen till ingen nytta 
och skulle det gå sönder något kan ju all-
tid Anna-Karin göra nya.

Karl-anderS Som har varit egen 
företagare sedan -79 som konsult har nu 
blivit pensionär och skaffat sej en rolig 
hobby som består av glas. Dottern An-

na-Karin hade en ugn som hon ställde in 
i pappas förråd där den mest stod i vä-
gen till en början. Men efter ett tag fick 
Karl-Anders upp ögonen för FUSING 
vilket innebär att man smälter glas till 
olika konstverk.

Karl-Anders började experimentera 
för tio år sedan och har hittat sina favo-
ritflaskor att arbeta med. En god öl vid 
namn Bavaria har lagom stora flaskor och 
bra etiketter som är lätta att få av, vilket 

Getinge profilen  
Karl-anderS
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Text & Foto  

Anna Kuczera

ett av alStrerna som kommer ut från bränn 
ugnen. 

Karl-anderS oCh Karin framför ett av Karl-Anders signum. Glasblomma av 
gamla flaskor.

Getinge profilen  
Karl-anderS annars kan vara det värsta med flaskor att 

etiketterna sitter som berget. Även snaps-
flaskor ingår i hans konstverk. Karl-An-
ders tar vara på det mesta i glasväg. Ett av 
stormens Gudruns offer var Karl-Anders 
växthus. De fönsterglas är nu  förvandla-
de till jättefina glastallrikar som är per-
fekta till kakor eller förrätter.

att göra ett alSter i ugnen 
tar ca 20 timmar. Först värms ugnen upp 
till 900 grader i tre timmar, därefter skall 
temperaturen sakta sjunka i ca 17 timmar 
till. Då är det tålamod som gäller, öppnar 
man ugnen för tidigt kan alstret spricka 
och gå sönder. Det kan även hända att det 
går sönder ändå om man använder olika 

material som inte har samma densitet, 
det vill säga att alla material inte passar 
ihop. Men då är det bra att vara lite enve-
ten som Karl-Anders och inte ge sej utan 
prova igen. Kopparplåt funkar t.ex. allde-
les utmärkt ihop med glas.

Efter materialet är bränt i ugnen kan 
man göra nåt som kallas Slumping. Då 
lägger man glaset på en konkav form och 
då böjs glaset till exempelvis en frukt-
skål.  Efterarbetet är också tidskrävan-
de, plattan man lägger glaset på i ugnen 
skall målas med ett speciellt pulver och 
torkas innan man kan använda den igen. 
Karl-Anders har sina knep för att få den 
torr, antingen torkas den ute vid fint vä-
der eller inne vid brasan på vintern.

Karl-anderS SpeCialitet är 
en blomma gjord av olika flaskor man 
lätt kan sätta upp på väggen. Den tåler att 
hänga ute både sommartid och vintertid. 
En sådan blomma kostar runt 300 kr.

Om ni är intresserade av att köpa nå-
got av Karl-Anders verk kan man bara 
kontakta honom och diskutera vad man 
är intresserad av. Han står även i tälten 
på Mellangatan vid julskyltningen i de-
cember. Då får ni hålla utkik efter hans 
senaste ide. Säger inte vad det är men det 
kan ha nåt med snaps att göra.

SönderblåSt växthusglas är perfekt att servera munkar på.

en annorlunda julgran i glas med 
träbotten.
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Åldersspannet är stort bland spelarna i 
Getinge IF; från de yngsta 4-5-åringar-
na i ”Boll och lek” till de seniora ”Old 
Boys”. Höstsäsongen har nu avslutas 
och här kommer några glimtar från Ge-
tinge IF:s verksamhet. 

Vi vill hälsa den nya tränarstaben 
varmt välkomna till en ny säsong i divi-
sion 4 och ger er här en kort presentation 
av den intressanta kvartetten:  

admir rahmanoviC
huvudtränare.
31 år gammal och har en Uefa Advanced 
tränarutbildning. Han har representerat 

flertalet klubbar och är ett känt ansikte 
inom den Halländska fotbollen. Admir 
kommer närmast från Slöinge GOIF.

hampuS Jörmalm
aSSiSterande tränare.
27 år gammal. Studerar idrottsvetenskap 
på Högskolan i Halmstad. Getingeson 
som förra åtet ansvarade för Getinge IF:s 
härliga u-trupp.

filip paulSSon
Spelande/aSSiSterande 
tränare. 
25 år gammal som närmast kommer från 

Kvibille BK. Getingeson i grunden. Har 
representerat Snöstorp/Nyhem och Vin-
bergs IF.

emil löveStedt
Spelande/aSSiSterande 
tränare. 
26 år gammal med en Uefa Advanced 
tränarutbildning. Har tidigare spelat i 
Getinge IF men kommer närmast från 
Kvibille BK.

 
taCK Getinge IF vill passa på att tacka 
Jonas Björkqvist och Andreas Ivarsson 
för sina fina år som tränare i föreningen. 

Glädjande nyheter 

från getinge if

obeSegrade. Getinges flicklag i F14-serien gick obesegrade igenom hela säsongen. Bild: Privat
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Glädjande nyheter 

från getinge if
barn oCh ungdom
Tittar vi på de yngre lagen så har de spel-
glada killarna i P04-06-laget fått ”flest 
matcher i benen” då de har spelat i två 
serier; P12 kompisliga och P13 Klass 3. 
Tjejerna i F05/06-laget har i år börjat 
spela 9-mannamatcher och tar sig an det 
nya formatet med bravur.

Vårt flicklag i F14-serien gick obese-
grade igenom säsongen och kunde den 6 
september titulera sig seriesegrare. Grat-
tis tjejer – vilken insats!

En annan glädjande nyhet är att Ge-
tinge IF kommer att starta upp ett damlag 
till nästa säsong under ledning av tränar-

duon Peter Söderberg och slöingebase-
rade Åsa Bellner. Det är F01/F02-laget 
som satsar för framtiden och som gjorde 
en fin säsong med en 3:e plats i serien.

Detta var bara ett axplock från vår 
verksamhet. Vi återkommer gärna fram-
över med information från våra andra 
fantastiska ungdomslag. 

Vi ser fram emot en intressant fotbolls-
säsong tillsammans med alla som är, och 
vill bli, engagerade i föreningen och med 
god uppslutning från våra härliga sup-
portrar.

Vill du  
Vara med?
Vill du eller någon du känner 
spela fotboll i en förening 
med engagemang, gemen-
skap och spelglädje?  Då är ni 
varmt välkomna till Getinge 
iF - den lilla klubben med det 
stora hjärtat!

Läs mer om Getinge iF:s 
verksamhet och träningstider 
på www.getingeif.se eller på 
föreningens facebooksida.

f05/06 år – ett lag med fart. Bild:: Maria Bengtsson

fair play. Bild: krister nilsson
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Getinge
Cupen 2018
Hjärtligt välkomna till Getinge iF:s Ungdomssektions cup i Futsal. 
Turneringen genomförs med poolspel för P7-P12 och F7–F12 i 
Getingehallen. Matchtiden är 1 x 12 min. Servering finns, t.ex.  
kaffe, varm korv, hamburgare, läsk, godis, frukt mm.

fölJande KlaSSer Spelar:

p7 (födda 11) f7 (födda 11)

p8 (födda 10) f8 (födda 10)

p9 (födda 09) f9 (födda 09)

p10 (födda 08) f10 (födda 08)

p11 (födda 07) f11 (födda 07)

p12 (födda 06) f12  (födda 06)

datum 

LÖRDAG  27 januari Poolspel P10   

SÖnDAG  28 januari Poolspel P7 + P11

LÖRDAG  3 februari Poolspel F7 + F8 + F12

SÖnDAG  4 februari Poolspel F9 + F10 + F11.

LÖRDAG  10 februari Poolspel P8 + P12

SÖnDAG  11 februari Poolspel P9

Välkomna!

Då var det dags att summera 2017 års 
fotbollssäsong. Inför året så tog Gif ’s 
styrelse och jag beslutet att vi ville erbju-
da alla spelare möjligheten att spela täv-
lingsmatcher under säsongen 2017. 

Då steget ibland kan vara stort från de 
äldsta pojklags serierna till div 4 som re-
presentationslaget spelar i, tänkte vi att 
genom att skapa 3 lag som alla spelar i 
seriespel så kan vi erbjuda alla killar möj-
ligheten att få spela tävlingsmatcher. 

Dessutom får våra duktiga unga spe-

lare möjligheten att känna på seniorspel 
tidigare. Så under året har vi haft ett A, 
B och ett U lag som spelat i div 4, reserv-
lagsserie 2 respektive reservlagsserie 3.

U-laget har Hampus Jörmalm ansvarat 
för under säsongen och han tillsammans 
med killarna har gjort ett fantastiskt jobb. 
Det bådar gott för Getinges framtid. 

A-lagets säsong är tyvärr en mindre 
besvikelse. Ofta en positiv anfalls fotboll 
där vi gjort många mål (52 st) men där vi 
har haft stora problem med vårt försvars-
spel, vi var det laget som släppte in näst 
flest mål i hela div 4(66st).

Det känns ändå positivt att det är 
många av våra yngre killar som fortsatt 
att ta kliv framåt. Att som Anton Anders-
son och Pontus Ekman vara ordinarie i 
en div 4 klubb redan vid 18-års ålder är 
imponerande. Att unga killar som Victor 
Borven, Isak Karlsson, Felix Henricsson 

och Axel Gustavsson alla gjort sin A-lags 
debut känns fantastiskt och spännande 
för framtiden. 

Så det är med en stor framtidstro på 
Getinge IF som jag lämnar över stafett-
pinnen till nästa års ledarstab för seni-
orlaget. Det har varit 5 fantastiska år i 
föreningen (tre som ansvarig tränare för 
a laget). 

Getinge IF är en fantastisk förening 
och att ha fått arbeta här i tre år är något 
som jag alltid kommer att bära med mig 
med stolthet och en varm känsla i hjärtat. 

Jag vill passa på att tacka alla spelare 
och ledare som hjälpt mig under mina år 
i föreningen. Stort tack och stort lycka till 
i framtiden.

Vid Pennan

 Jonas Björkkvist

TräNArEN hAr orDET
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Välkomna!
Ute i Brännarp finns en gård som heter 
lilla Brännarp. På den gården bor Isak 
Larsson med sin familj som består av 
mamma, pappa och lillebror. Isak har kört 
traktor på sina föräldrars gård sedan han 
var 5-6 år gammal och då var det ju inte 
helt otippat att han skulle välja att gå på 
Munkagårds gymnasium med inriktning 
lantbruk.

På skolan tävlar man varje år i olika 
grenar bland annat skol SM i plöjning 
där Isak och hans klasskamrat Albin Uh-
lin har tävlat två år i rad. Förra året kom 
dom på andra plats så detta året var det 
dags för revansch och dom tog hem guld-
medaljen.

Hur går då en tävling till inom plöj-
ning? Jo man får en bit mark som kallas 
teg tilldelad sej som är 2500-3000 kvm 

stort. Sen har man en tid på tre timmar 
som man ska ha plöjt den på. Man bör-
jar med en öppningsfåra i ena änden, se-
dan börjar man hos sin grannes teg och 
plöjer mot sin öppningsfåra mellan detta 
skall man plöja en kil och mellan kilen 
och din öppningsfåra ska man ha 36 st 
tiltor. Tiltor kallar man jorden som var-
je plogskär vänder upp. Detta ska vara så 
snyggt gjort som möjligt.

Vi säger stort grattis till Isak och Al-
bin för vinsten och önskar lycka till inom 
framtida projekt.

Text  

Anna Kuczera

iSaK larSSon tog  
hem guldmedalJen!

 

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

Foto: Privat

Eliassons 
kiosk & Spel

Välkommen in till oss!
Öppettider
9.00 - 20.00

 alla dagar
tel. 035-543 80

GOD JUL! Önskar Daniel & Matthias
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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

KraKel SpeKtaKel 
- en rytmiSK rymdbalett- 

teater SagohuSet



25

helgföreStällningar på 
getinge biblioteK 

våren 2018

Text 

Gunilla Nilsson

Söndagen 28/2 Kl. 14.00

Eli & Rio precis som alla andra – helt olika. 
Klänningar och mustascher! En tröja blir en 
byxa, en byxa blir en hatt! Hur påverkas vi av 
vad vi väljer att ha på oss? Följ med Eli & Rio 
på ett äventyr i hemmets alla rum, där de de-
lar med sig av sin överraskande och fantasifulla 
värld. Eli & Rio är en lustfylld föreställning där 
vi tar oss an roller och identitetsfrågor med rö-
relse, humor och öppenhet.

Entré 30 kr (max 100 kr/familj)

Föranmälan: 
Tel. 035-546 22 
eller getinge.bibliotek@halmstad.se

Ålder: 3-6 år

Söndagen den 28/1 Kl. 14.00

Det finns så många stjärnor. Hela himlen är full av dem på 
kvällen. Men det finns också andra stjärnor och röda juls-
tjärnor som växer i blomkrukor. Det finns filmstjärnor och 
sjöstjärnor. Det finns stjärnsmällar, stjärnraketer och stjärn-
hus…” - Ur Krakel Spektakelboken av Lennart Hellsing. Fritt 
baserad på Hellsings konstnärskap och karaktärer vilka leks 
fram med hjälp av rytm, dans och interaktivt skoj.

Entré 30 kr (max 100 kr/familj)

Föranmälan: 
Tel. 035-546 22 eller getinge.bibliotek@halmstad.se

Ålder: 4-9 år

KraKel SpeKtaKel 
- en rytmiSK rymdbalett- 

teater SagohuSet

är du nyfiKen på vad 

Som händer mer i vår 

på getinge biblioteK?

kolla under program  
& utställningar på  

bibliotek.halmstad.se  
eller besök oss på  

biblioteket!

eli & rio
- teater tre -
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Bank & Försäkring

Även små barn kommer att  
flytta hemifrån. Välkommen 
att prata barnspar med oss.

Vi ses på  
julmarknaden 

den 2 dec.
 Då bjuder vi på 

popcorn.

Ekebergsvägen 35 | GetingeHos 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!

Nu är vintersäsongen i gång!
Vet du vad som gäller?

* Vinterdäck krävs 1 dec-31 mars
* Mönsterdjup minst 3 mm
* Dubbdäck får användas 1 okt-15 april

Glöm inte att boka tid för däckbyte! 
Vi har däck i alla prisklasser och vi erb-
juder däckhotell till er som behöver det. 
Titta in så hjälper vi er gärna!

Välkomna in till oss på julmarknaden den 
2 december! Vi visar upp vår verkstad och 
bjuder på korv med bröd och annat gott. 
Tävlingar med fina priser. Väl mött!



27

Tänk så många olika förslag det har kom-
mit från politiken ang. vår äldreomsorg i 
Getinge. Den 2/12-16 fick vi besked att 
man diskuterade med Halmstads Fastig-
hetsbolag om att bygga äldrelägenheter 
på tomten snett framför MB-huset och 
ett äldreboende upp mot Fröberget på 
den 6000 kvadratmeter stora tomt som 
där finns. När vi läste vidare i förslaget så 
ville man lägga ner ”Almgården” vårt be-
fintliga äldreboende med personal dyg-
net om innan man påbörjade att bygga 
något annat i Getinge. Och nu pratade 
man plötsligt om ett äldreboende ett an-
nat ord för trygghetsboende som innebär 
något anpassade lägenheter för äldre.

Vi i äldreomsorgsgruppen i Getinge har 
från start i diskussionerna 2015 haft som 
önskemål och behov av ett äldreboende 
med personal dygnet om, tillsammans 
med ett trygghetsboende så gemensam-
ma ytor kan utnyttjas på ett bra sätt.

De som är äldre på landsbygden vill 
också kunna välja hur och var de vill 
bo den dagen när de är i behov av om-
sorg och sjukvård så som man kan inne 
i Halmstad. Almgårdens ålderdomshem 
börjades att byggas 1959 och blev inflytt-
ningsklart 1960 just på de villkoren, det 
var tidigare styrande i Getinge Kommun 
som insåg det behovet, ett behov som 
fortfarande finns år 2017 men som man 
inte ser inom femklövern.

I äldreomsorgsgruppen i Getinge sam-
hällsförening tog vi fram en skrivelse 
om vårt behov att ha ett äldreboende i 
getinge, en skrivelse som antogs på de-

ras årsmöte, samtidigt hade vi listor ute 
i samhället för påskrifter för ett modernt 
äldreboende med personal dygnet om.

Vi fick in över 2000 namnunderskrif-
ter på ca 14 dagar dessa överlämnade vi 
till Kommunrådet Carl-Fredrik Graf den 
19/4-17 på Rådhustrappan.

 
man gJorde en överenskommel-
se den 3/3-17 inom 5-klövern tillsam-
mans med 2 politiska vildar de före detta 
SPI:arna att avveckla Almgården, direkt 
efter den överenskommelsen började 
man att tömma Amgården på boende. 
Man hade i ett tidigare skede tillfrågat de 
boende ca 20 styck på Almgården om de 
kunde tänka sig att flytta till Harplinges 
nya äldreboende men ingen nappade på 
erbjudandet.

Man frågade ytterligare ett par gånger 
till med den informationen att det finns 
10 platser som är reserverade för er i 
Harplinges äldreboende annars står det 
var och en fritt att välja något annat bo-
ende i kommunen, Almgården kommer 
att avvecklas.

Vid det tillfället hade inga beslut tagits 
i Kommunstyrelsen eller Kommunfull-
mäktige. Man kände sig tämligen säker 
från Alliansen efter överenskommelse 
med vildarna att få igenom sina förslag 
på att inte ersätta de gamla äldreboende.

Nu hände allt i rasande fart, den 18/4-
17 flyttade de 2 sista boende från Alm-
gården. Och då var så gott som samtliga 
möbler, kökssaker, tavlor och hjälpmedel 
ute från byggnaden

Byggnaden är helt tom nu. Halmstads 

Kommun/Hemvårdsförvaltningen beta-
lar hyran ända fram till 31 mars 2018.

Den 25/4-17 var det dags för Halm-
stads fullmäktige att fatta beslut i frågan 
om nedläggning. Men beslutet blev åter-
remiss pågrund av att man från styrande 
politiker inte kunde informera när det 
kommer att byggas ett äldreboende med 
personal dygnet om i Getinge.

Vi var många från Getinge som kom 
till Rådhuset denna kväll, en underbar 
känsla och man är stolt över den stött-
ning som finns i Getinge.

 
nu har man kommit så långt i sina 
beslut att man utökar antalet lägenheter 
på Begonian till något som kallas smarta 
hem och det innebär att man det kommer 
att byggas in rejält med teknik i de lägen-
heterna plus att de är förberedda för yt-
terligare teknik om den boende så önskar. 
Inflyttning är planerad 1 februari 2018 
och man har nu klart med detaljplan för 
trygghetsboende på tomten.

Som ni förstår så är inte sista ordet sagt 
i ärendet om vårt behov i Getinge, vi i 
äldreomsorgsgruppen kommer att träffas 
och diskutera vidare. Det handlar ju om 
att vi ska ha det så bra som möjligt när 
vi blir äldre.

Jag har försökt att förklara de olika 
turerna som har varit innan politikerna 
kunde fatta ett beslut.

 

LåT AVVeckLinG BLi TiLL 
UTVeckLinG inOM  
älDreoMsorGen i GetinGe

Vid Pennan

Kerstin Nilsson ordf i PRO Getinge

har du något att Säga?
Skicka en insändare till oss!

Kontaktuppgifter hittar du på sidan 2
Redaktionen förbehåller sig rätten att korta i insänt material.

inSändare
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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

Välkommen till
FOTVÅRDEN i Getinge!

Sköna Fötter & Sånt
Getinge

Dipl. Med. Fotterapeut Karina Tengler

Ekebergsvägen 37
Tel 035-581 90

Bästa julklappen:
Ett PRESENTKORT till någon du vill överraska!

GOD JUL
Innehar Vårdavtal med

Närsjukvården Region Halland
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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

Text & Foto  

Kenneth Persson

Bordstabletter och brickor med Getingemotiv målade av Nils Erik Nilsson säljes i 
Hembygdsgården under julskyltningen.

JulKlappStipS 
från getinge 
hembygdSförening

tänK på
haStigheten!

i vår by är det

30 Km i timmen
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Gåvor till 
någon du 
bryr dig om

du

Nu kan du ge en riktigt fin presentgåva till någon 
du tycker om och samtidigt bidra ordentligt till att 
förändra livet för några av de allra mest utsatta.

Våra exklusiva textilier från Ekelunds linneväveri i Horred är ekologiska och miljömärkta med 
GOTS (Global Organic Textile Standard). Babyfiltar och snuttefiltar, kökshanddukar och fantastiska 
plädar av högsta kvalitét.

Pralinstrutarna från Malmö Chokladfabrik har i år blivit extra fina med unik formgivning av 
Sven Norqvist. De är Fairtrade-märkta och innehåller inga e-nummer och inga nötter, mandel, 
jordnötter, gluten eller ägg.

Årets unika pralinstrutar är 
illustrerade av  

Pettson och Findus skapare, 
Sven Nordquist.  

SE-EKO-03
Icke EU-jordbruk

Läs mer och beställ på www.varldensbarn.se/produkter

Hälften av intäkterna går till Världens Barn!

god Jul & 
gott nytt år!
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Gåvor till 
någon du 
bryr dig om

du

Nu kan du ge en riktigt fin presentgåva till någon 
du tycker om och samtidigt bidra ordentligt till att 
förändra livet för några av de allra mest utsatta.

Våra exklusiva textilier från Ekelunds linneväveri i Horred är ekologiska och miljömärkta med 
GOTS (Global Organic Textile Standard). Babyfiltar och snuttefiltar, kökshanddukar och fantastiska 
plädar av högsta kvalitét.

Pralinstrutarna från Malmö Chokladfabrik har i år blivit extra fina med unik formgivning av 
Sven Norqvist. De är Fairtrade-märkta och innehåller inga e-nummer och inga nötter, mandel, 
jordnötter, gluten eller ägg.

Årets unika pralinstrutar är 
illustrerade av  

Pettson och Findus skapare, 
Sven Nordquist.  

SE-EKO-03
Icke EU-jordbruk

Läs mer och beställ på www.varldensbarn.se/produkter

Hälften av intäkterna går till Världens Barn!

vill du vara med oCh StödJa 
getinge SamhällSförening?

Boka en annons för 2018!

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

god Jul & 
gott nytt år!

Från oss alla i 
Getinge Samhällsförening!

Helsida 2200 kr/nr
Halvsida 1100 kr/nr  
B 118 x H 86 mm 600 kr/nr

B 118 x H 40 mm 500 kr/nr
B 57 x H 86 mm 400 kr/nr 
Logga i alla fyra nr 1000 kr/år.
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Julshow kl. 17.00 i MB-huset 
Martin Alling och Martin Golebiowski med vänner bjuder på julshow i musikens tecken. Komplett kompband 

med lokala artister såsom Sara Golebiowski, Emma Edvinsson, Jimmy Hägg och sist men inte minst  

Getinges fotbollsveteraner och brandmän. Magisk julstämning utlovas!

1. Räddningstjänsten | 2. Circle K & Snabbservice |3. Falkenbergs sparbank   
4. Konsum | 5. Carro’s Ting | 6. Direkten Eliassons kiosk | 7. MB-huset   
8. Apoteksgruppen | 9. Hembygdsgården med bland annat:  
Kaffeservering, “gissa laxen” och julspel med ungdomskören och barnkörerna 
med ledning av Elvira Tufvesson, Svenska kyrkan, kl. 16.00. Efter barnkören 
delar tomten ut godispåsar skänkta av Coop, ca kl. 16.15.

Perstorp 101 har öppet kl. 13.00-18.00 – inredning och blomster.  
Soppa till försäljning. (Ingår ej i stämpelrundan.)

Samla stämplar och ta chansen 
att vinna fina priser!
Varje numrerad plats har en stämpelkontroll från OK Lindena. Foldern som 
du samlar stämplarna i får du hemskickad tillsammans med Samhälls- 
tidningen. När du samlat alla stämplar lämnar du in foldern på något  
av ställena.

 

Varmt välkomna önskar årets julmarknadsgrupp  

Carro Svensson och Maria Tagesson

Julmarknad i Getinge
2 December 2017
Kl. 14.00–17.00

Tomten och Anna i Frost 
vandrar runt i Getinge 

och pratar med stora och 
små och delar ut jul- 

klappar som är skänkta 
av lokala företag.


