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Getinge
Samhällstidning

Joseph Ginstmark, ledamot i Samhällsföreningen

LEDAMOTEN
har ordet
Joseph heter jag, jag är en inbiten data-nörd,
i alla fall om ni frågar min fru. Jag är född och
uppvuxen i en liten by som heter Töre, som
ligger 2 mil utanför Kalix i Norrbotten. Jag
valde att flytta till Getinge för 4 år sedan då
jag träffade min fru året innan, sa upp mig från
jobbet och sa upp lägenheten jag hyrde och
flyttade den långa vägen hit. Något jag aldrig
kommer att ångra!
Jag är egentligen på väg att lämna styrelsen
för samhällsföreningen då jag inte har tillräckligt med tid. Men jag kommer att vara
tillgänglig för teknisk rådgivning och frågor
gällande hemsidan eller annat som kan komma
till nytta för föreningen.
Till vardags arbetar jag på Getinge AB,
anställd som IT konsult på Office IT. Jag har
haft äran att hålla i två utbildningar inom mitt
område i både Nassau, utanför Boston och i
München, för Getinges anställda som arbetar
med datorinstallationer. Jag och min fru, som
redan är familjeföretagare, startade i höstas
upp vårt eget lilla IT-företag. Med en tanke
och vision om att det ska vara lätt för alla att få
bland annat ett riktigt bra wifi hemma, nu när
vi har fiber här i Getinge. Vi jobbar även med
att ge hjälp med datorbekymmer. Jag finns helt
enkelt till hands för de som har frågor om IT,
men som inte vet riktigt hur det fungerar och
som inte vill kontakta en stor dyr firma i ”stan”.
Vi kallar oss Hustjugofyra www.hustjugofyra.
se av den enkla anledningen att vi bor just på
Hus nr 24.
Mina livsdrömmar är att resa. Vi sparar och
sedan åker vi. En nyuppfunnen kärlek är alpinåkning, låter kanske konstigt för en Norrbottning, men jag har aldrig åkt slalom förut! Jag
satt vid datorn.
Vi syns på byn.

Vid Pennan

Joseph Ginstmark
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Kerstin V Carlsson

Lena Eriksson

Anna Kuczera

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

Annonsförsäljning
tel. 0732-03 41 73
035.54780@telia.com

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

Åke Nilsson

Håkan Axelsson

Anne Ottosson

Skribent
ake.lillsele@gmail.com

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

Fotograf
anne@banvaktarstugan.nu

Maria Bergstrand

Linda Hansen

Grafisk formgivare
tel. 0735-31 27 72
maja_kl@hotmail.com

Grafisk formgivare
linda@brannarp.se

Vill du vara med?
Hör av dig till oss!
Getinge Samhällsförening ger ut Getinge Samhällstidning 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 tidning finns den att hämta på Eliassons kiosk eller hos Getinge snickeri.
Tidningen går även att läsa i digitalform på www.getinge.nu.

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

Alla personer, föreningar och företag
i bygden är välkomna med artiklar,
bilder m.m. till tidningen och hemsidan.

Nästa manusstopp:
1 MAJ 2018

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.

Med reservation för ändringar och

Tryck: Grafika AB, Falkenberg Upplaga: 1.500 ex

TACK!

Nytt från
samhällsföreningen

Lions Club Susedalen tackar alla som
bidrog till ett bra resultat vid julgransinsamlingen.
Det blev 6500 kronor att lämna till
barndiabetesfonden.
Text

Bengt Ove Jernhed

SÖKES!
Föreningsträff
16 november anordnade vi föreningsträff
för våra medlemsföreningar i Räddningstjänsten Getinges lokaler. Vi var sjutton
glada och engagerade personer som träffades och diskuterade aktuella frågor för
Samhällsföreningen. Diskussionsfrågorna handlade om MB-husets framtid och
hur det kan användas, vilka önskemål det
finns för att utveckla utegymmet, hur vi
kan utveckla hemsidan så den blir tillgänglig för föreningarna och Cultural
Planning där vi ville veta vilka guldkorn
och smultronställen det finns i vår by.
Träffen avslutades med frågestund för
föreningar.

torg. De har haft möte med landskapsarkitekterna i kommunen

Julmarknad och julshow
2 december var det julmarknad i vår by.
Det var en dag när affärer, knallar, föreningar, och skolklasser visade upp sig och
hade fina erbjudanden. Många getingebor passade på att gå orienteringsrundan
och vara med i utlottningen av fina priser
skänkta av lokala företag. Julmarknaden
avslutades med en fantastisk julshow i
ett fullsatt MB-hus. Tack alla som gjorde
denna dag möjlig och så perfekt!

Tågstation Getinge
Vi har bildat en ny arbetsgrupp i Samhällsföreningen som heter “Tågstation
Getinge”. Gruppen ska precis som det
låter arbeta för att få en tågstation i Getinge. Vi ser det som en del i att göra Getinge attraktivt för oss som bor här men
även för kommande inflyttningar. Just nu
håller gruppen på att bildas så det kommer mer information senare.

MB-huset
Samhällsföreningen har börjat en dialog
med kommunen om möjligheterna att få
hyra MB-huset. Det finns många frågor
kvar att besvara innan det skulle bli aktuellt men dialogen har börjat.
Olanders torg
Arbetsgruppen Väg & mark arbetar med
frågan om utformningen av Olanders

Nätverket för
lokal demokrati
Den 27 november var det möte med nätverket för lokal demokrati. Då lämnade
vi in en skrivelse angående skolverksamheten i kommunen som nu Barn- och
ungdomsförvaltningen arbetar med.
Kulturgruppen
Kulturgruppen har gjort en nystart med
Anna-Karin Johansson som samordnare
för gruppen, mer information kommer
senare.

Känner ni för att engagera er i någon fråga som berör Getinge så hör gärna av er
till någon av oss i styrelsen eller skriv ett
meddelande till oss på facebook.

Text

Maria Tagesson

Skribenter
till tidningen
Vill du vara med i
vårt glada gäng?
Hör av dig till oss!
Kontaktuppgifter
finns på sidan 2

Getinge
Samhällsförenings

ÅRSMÖTE
20 MARS
Kl. 19.00 i

Församlingshemmet
Henrik Larsson
från Teknik- och
Fritidsförvaltningen
kommer och pratar
om Suseån och dess
förbättringar

Välkomna!
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SPARA TID & PENGAR

HANDLA PÅ

HEMMAPLAN

Hos oss hittar du
allt du behöver till
vardag som fest.
Varmt välkommen in!
Hälsningar
Annette med
personal

Beställ
smörgåstårta/
plankor till
vårens fester
hos oss!

Nygrillat
varje dag!

Rykande
färskt butiksbakat bröd
varje dag!

Getinge

Alla dagar 9-20
4

Vår manuella Chark
är öppen för dig varje dag!

HFAB:s BYGGPLANER
BLIR FÖRSENADE
Planerna på att bygga två hyreshus i
HFAB:s regi i Getinge har försenats.
En ansökan om bygglov har lämnats in
till kommunen men byggnadsnämnden
har en del synpunkter på ansökan.

Här i Begonians nya äldrelägenheter kommer jag och Erland att trivas bra, säger Astrid
Bengtsson (t h), som flyttat in i en av de nya digitaliserade lägenheterna. Här tillsammans med
Ing-Marie Nord som är planerare på Hemtjänsten.

FRÅN VILLA PÅ HÖRSÅS

TILL BEGONIANS
LÄGENHET
Efter 60 år i sin villa på Hörsås har
Astrid och Erland Bengtsson flyttat in
i en av Begonias nya digitaliserade lägenheter.
-Det är klart att det är lite vemodigt
att flytta från huset men samtidigt känna det skönt att lämna allt arbete med
huset och flytta in i den här fina och ljusa lägenheten, säger Astrid.
Astrid är 88 år och Erland 95 fyllda och
då kan det vara tid att dra sig tillbaka till
en lugn tillvaro på Begonian, tycker paret.
Astrid och Erlands lägenhet är en av sex
lägenheter i Begonian som renoverats
och byggts om för att bli Halmstads första s k digitaliserade äldrelägenheter.
Arbetet med planering av lägenheterna
påbörjades förra våren och det är ett unikt
samarbete mellan Hemvårdsförvaltningen, Halmstads Stadsnät och HFAB. Resultatet har blivit äldrelägenheter med all
möjlig teknik. Denna digitalisering ska ge
de boende ökad säkerhet och bättre service. Detta samtidigt som personalen med
ökad trygghet kan hjälpa hyresgästerna
om det behövs.

-Det är en rad detaljer som nämnden har
haft synpunkter på, säger Ulf Eriksson,
chef för HFAB:s fastighetsutveckling. Vi
har lämnat ett svar och hoppas få ett positivt svar inom kort.
Fastighetsbolaget vill bygga två fastigheter i samhället mellan boule-banan
och Östra Järnvägsgatan. Ett av husen
ska byggas i tre våningar och det andra
i två. Totalt planeras i 20 lägenheter. I
ett av husen blir det s k seniorlägenheter som ska erbjudas personer över 65 år.
PRO har önskat att det skulle erbjudas
trygghetsboende med omsorg dygnet
runt men så kommer det knappast att bli.
Den andra fastigheten ska hyras ut till
”vanliga” hyresgäster.
Eriksson räknar med att byggtiden blir
drygt ett år.
Text

Åke Nilsson

FULLT MED TEKNIK
Den lägenhet som Astrid och Erland
flyttat in i har vattenmätare, fönsteroch dörrsensorer, rörelsesensorer, termometrar och rökdetektorer. Digitala
lås och dörröga ger fördelen att de kan
öppna och låsa dörren sittandes i fåtöljen
och se på telefon eller surfplatta vem som
ringer på. De kan också ha automatisk
styrning av belysningen och varning om
någon glömmer strykjärn eller kaffekokare påslagen.
Det kan ju tyckas att det blir för mycket teknik för hyresgästerna men den kan
också underlätta arbetet för hemvården
och HFAB.
-Som lägenhetsförvaltare kan även vi
på HFAB spara resurser med denna teknik då vi kan läsa av på avstånd om något
fel uppstår i lågenheterna, berättade projektledare Erik Ahlström hos HFAB.
Att lägenheterna är intressanta bekräftas väl av att alla redan är uthyrda.

NY SÄSONG BÖRJAR
FÖR BOULE-TRÄNING
Nu är det snart dags för PRO att smyga
igång Boule-träningen igen i Getinge.
Så här på våren kan vädret ställa till
spratt men vi försöker börja träna redan
måndag 5 mars.
Måndagar och torsdag från 13.30 är
alla välkomna om vädret tillåter.
Vem som helst kan lära sig boule på
tio minuter. Bra och skonsam träning för
personer i alla åldrar. Vill ni prova på så
kom och försök några gånger. Det finns
klot att låna.
Ansvarig för boulen är Lena Gillberg,
ring henne på telefon 073-44 11 707, om
ni vill fråga något.
Text

Åke Nilsson

Text & Foto

Åke Nilsson
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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.

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

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

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

Håkan & Björn

www.getingesnickeri.se

035/580 10

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

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

Gammalt och nytt.
Nytt av gammalt.
Återbruk och presenter.
Öppettider uppdateras på Facebook
eller ring 070-673 40 86.
Ann-Marie Bengtsson
Butiken finns vid Steninge Nygård.
Från Getinge –Steningevägen,
sväng av mot Vastad 2km.
Välkomna
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YTTERLIGARE
FÖRETAG
KLARA FÖR
ETABLERING

ANNA SATSAR PÅ
KLINIK I GETINGE
Nu öppnar Anna Wendel veterinärklinik på fulltid i gamla Prostgården i Getinge. En
av de första patienter i den nya lokalen var Australiska terriern Aussie som här genomgår en
hälsoundersökning.

Nu får Getinge en heltidsöppen veterinärklinik. Anna Wendel har öppnat en
fullutrustad klinik i nya lokaler i familjens hus i gamla Prostgården.
Anna har varit veterinär i 20 år och bott
de senaste åren i Getinge. Hon har arbetat bl a på Hallands Djursjukhus och
tagit emot en del smådjur i bostaden.
Nu har hon rustat upp ett äldre hus på
gården med full utrustning, bl a tandröntgen.
-Jag har funderat på att bygga upp en
klinik under flera år för att kunna arbeta
från bostaden, berättar hon. Nu har jag
gjort slag i saken.
Anna är specialist på hundens och kattens sjukdomar med stor kompetens på
tandvård. Därför står en ny utrustning
för tandvård med bl a röntgenapparat i de
nya lokalerna.
TANDLOSSNING VANLIGT
-En stor del av landets smådjur drab-

bas av tandbesvär, förklarar Anna. Fyra av
fem hundar över tre år har problem med
tandköttet. Bakterier och plack som får
sitta kvar på tänderna leder ofta till tandlossning. Katter har samma problem.
Hon poängterar att det är väldigt
viktigt att hund- och kattägare sköter
djurens tänder. Daglig tandborstning
bör kompletteras med olika typer av
tuggstänger samt årliga besök hos veterinär. Tandröntgen är nödvändig för att
inte missa tandproblem.
Hon har också anställt en sköterska
och ska hålla öppet dagtid men även ta
emot patienter på kvällstid. Hon erbjuder
också hembesök om det passar patienten
bättre.
För att kunna erbjuda ännu bredare kompetens samarbetar hon med bl a
Hallands Djursjukhus i Slöinge som kan
ta emot mera komplicerade fall.

Tre företag är klara för att flytta till Getinges nya industriområde under det här
året. Senast är det Artium Invest AB som
köpt tomt och planerar att bygga kontor
och lager för Ehandel.
-Vi räknar med att starta bygget redan i
sommar, säger Martin Röing, som är VD
för bolaget.
Även företaget On Wheel Bildemontering som vi skrivit om tidigare tror på
en byggstart i sommar.
Företaget Artium Invest har köpt ett
markområdet för 1,2 Mkr av kommunen.
På tomten ska företaget bygga kontor och
lager på sammanlagt 1 500 kvadratmeter.
-Vi bygger för en kund inom E-handel
som idag finns i Halmstad, säger Martin
Röing. Vi vill komma igång så snabbt
som möjligt.
Företaget On Wheels Bildemontering
som ska flytta från Halmstad till Getinges nya industriområde kommer allt närmare en byggstart. Ritningarna till hallarna är satta på papper och det är bestämt
vilken tomt de ska bygga på.
-Vi arbetar för fullt med planerna och
har lämnat in bygglovshandlingar, säger Fabio Ishaq, VD för On Wheels. Vi
hoppas att byggstarten kan bli i höst och
då kan vi flytta över verksamheten under
första halvåret nästa år.
Företaget finns idag vid Motor Halland där hela kvarteret ska bebyggas med
hyresfastigheter. I Getinge ska företaget
fördubbla sin lokalyta. Nu har On Wheels fem anställda och kommer troligen
anställa ytterligare ett antal.
Även ett mindre byggföretag ska etablera sig på industriområdet.
Text

Åke Nilsson

Getinge
Samhällsförenings

ÅRSMÖTE
20 MARS
Kl. 19.00 i

Församlingshemmet

Text & Foto

Åke Nilsson
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NU LOCKAR MATOKLAVEN

NYA GÄSTER TILL RESTAURANGEN
Husmanskost till ett bra pris i trevlig miljö kan allmänheten
få i Matoklaven, Getingeverkens matsal. Det är inte bara de
anställda på Getinge som äter i restaurangen.
-Vi håller även öppet för allmänheten. Vi har många privatpersoner och gäster från andra företag som antingen köper
matlådor eller äter här, säger Elvira Sendlak, som är platschef på restaurangen.
Matoklaven ägs av Getinge och serverar frukost och lunch
till Getinges anställda. Men många vet inte om att vem som
helst kan äta i restaurangen.
-Vi har många gäster som är kunder eller besökare till Getinge AB från när och fjärran. säger platschef Elvira Sendlak.
Vill allmänheten äta lunch här rekommenderar jag gästerna
att komma mellan klockan 13-14, annars kan det vara lite
svårt att få plats.
Företaget Sodexo driver restaurangen för Getinges räkning
med sex-sju anställda. All mat tillagas på plats och ca 200
luncher serveras varje dag. Det finns tre dagens rätter att välja
mellan varje vardag. Matsedeln finns på Facebook eller kan
fås i matsalen.
Text & Foto

Åke Nilsson

Matoklavens platschef Elvira Sendlak hälsar även
allmänheten välkommen till Getinges restaurang där det serveras
frukost och lunch med tre dagens varje vardag

Du har bilbekymmer! Vi har lösningen!
Hos oss är alla bilar välkomna!
Service eller problem med bilen? Vi löser det, gamla som nya bilar.
Uppfyller alla biltillverkares krav vid service.
Välkommen att boka tid 035-580 80
Ekebergsvägen 35 | Getinge
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Gå gärna in och följ oss på facebook!
www.facebook.com/snabbservicegetinge

Tel 035-546 69
Ekebergsvägen 23

Välkommen in!

Allt inom bygg,
kakel och klinkers!

UTHYRES

MATTIAS HANSSON
0706-62 72 92

PELLE LUNDH

ÄNTLIGEN ETT DAMLAG
PÅ GETINGE IP IGEN!
Getinge ska åter igen ha ett damlag i seriespel DIV 4. Nu tillsammans med Slöinge GOIF.
Vi började att träna ihop hösten 2016 och
hade ett lag i F16 serien föra säsongen.
Där det blev en fin tredje plats i klass 2.
Nu är vi i fullgång med försäsongsträning
tre gånger i veckan. Ett pass på konstgräs
i Falkenberg, ett pass på grusplanen i Getinge samt ett fyspass i Slöinge idrottshall. Det ska bli otroligt kul att återigen
få se ett Damlag på Getinge IP:s fina

gräsmatta.
Just nu fokuserar vi på att bygga stabilitet och styrka både fysiskt och psykiskt.
Det är ett ungt men extremt sammansvetsat lag som nu tar steget upp i vuxenfotbollen.
Så är det någon som är sugen på att
damma av sina gamla fotbollsskor så är ni
välkomna ner på IP och träna. Vi skulle
behöva lite rutin i laget. Kom gärna ner
och stötta damerna på Getinge IP och
Slöinge IP när serien drar igång.
Text

Peter Söderberg

0705-80 21 91

WWW.HANSSONLUNDHBYGG.SE

Eliassons
kiosk & Spel

Välkommen in till oss!
Öppettider
9.00 - 20.00
alla dagar

tel. 035-543 80
Följ oss på facebook: Direkten-Eliassons
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Fröllinge Bilverkstad AB

Göteborgsvägen 26
305 76 GETINGE

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

det bästa för din bil

Volvo Närservice
Vi tar volvokort!

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

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

På Fröllinge Bilverkstad AB
Göteborgsvägen 26, 305 76 GETINGE.
Vi har handikappvänliga lokaler.
Jag ﬁnns i Ge�nge v.6, 12, 18 & 24.
Ring gärna och boka �d.
VÄLKOMNA!
Carina Johansson
Tel: 070-48 88 383

Det personliga apoteket för hela familjen
Din lokala hälsopartner
Apoteket Ekorren i Genge
Tel: 035 – 54 750
Öppet måndag – fredag
09.00 – 18.00
Välkommen!
apoteket.ekorren.genge@apoteksgruppen.se
www.apoteksgruppen.se/apotek/ekorren/genge
Gilla oss på facebook
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Det är det här gänget som tagit på sig uppgiften att producera en ny hembygdsbok för Getinge-Rävinge.
Sitttande fr v: Carl-Anders Johansson, Ingvar Bengtsson, Gunvor Holmgren och Kenneth Persson.
Stående fr v: Bo-Christer Svensson, Lennart Larsson och Sven-Erik Klarén.

GETINGE-RÄVINGE

NY HEMBYGDSBOK
UNDER ARBETE
För ganska precis 20 år sedan utgavs en
hembygdsbok över Getinge och Rävinge
historia. Nu har arbetet med att producera en ny bok inletts i regi av Hembygsföreningen.
-Den förra boken såldes i över 1 000 ex
och vi fick beställa en ny upplaga, berättar
föreningens sekreterare Kenneth Persson. Nu tycker vi att det är dags för en ny
och modern skildring av våra socknar.
Varje hembygdsförening med självaktning ger ut böcker och för Getinge kom
den första redan 1927. En bok som också
delades ut som stipendier i Getinge skola
under många år. Den andra kom alltså för
20 år sedan. 1980 gav Lennart Larsson ut
en bok som dock bara berättade om Rävinge socken och dess tillblivelse.
I den kommande boken ska redaktio-

nen fördjupa sig i Getinges framgångsrika industrihistoria. Men även socknens
lantbruk och den förändring den näringen genomgått. Den tidigare stenindustrin
i Rävinge ska skildras och den i dag så
blomstrande företagandet kring frukt och
bär får sina kapitel.
- Men vad vore boken utan vardagsskildringar? , menar Kenneth. Boken ska
ge olika skildringar av vårt samhälle i utveckling.

hoppas få in så många bilder att boken
domineras av dessa. Gamla och nya bilder
från ert företag eller händelser i samhället.
När ni skickar bilder, glöm inte att skriva
en kort bildtext där ni talar om vilka som
finns på bilden och vad bilden visar.
-Vi ska koncentrera oss på händelser de
senaste 20 åren men också skildra saker
som skett längre tillbaka i tiden, säger
Kenneth Persson. Vi hoppas få in många
bilder och texter.

SKICKA TEXT OCH BILD
För att det här arbetet ska kunna genomföras behöver redaktionen hjälp från
företagare och privatpersoner. Skriv ned
en berättelse om historier i din närhet.
Berättelsen kan handla om händelser
inom företagandet eller bara om vardagslivet i Getinge och Rävinge. Redaktionen

LÅNG VÄNTAN
Redaktionen hoppas att boken är färdig
inom något år. Man räknar med att insamling av texter och bilder tar det här
året och att sammanställning och produktion tar en bit av nästa år.
Text & Foto

Åke Nilsson
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Välkommen på behandling
till Fotvården i Getinge!
Boka tid till Dig själv eller
ge bort ett presentkort!
Innehar Vårdavtal med
Närsjukvården Region Halland

Yoga
Kurser, klasser, workshops och utbildningar
Företagsyoga med föreläsning om stresshantering

Dipl. Medicinsk Fotterapeut
Karina Tengler

Kost- och näringsterapi
Hälsoanalys
Kostkonsulta�on

Camilla Assarsson
0702-24 28 97
www.susedalensyoga.se
info@susedalensyoga.se

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

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

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

VARMT VÄLKOMNA ÖNSKAR
TONI MED PERSONAL

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

TRÄGOLV TILL RÄTT PRIS!
Se ALLA
lv på
å
v ra go com
er.
t
n
e
c
t
mat

PERGO WOOD EK 3-STAV NATURAL 249:-/m2

PERGO WOOD EK PLANK NATURAL

449:-/m

2

Öppet vard 9-18, lörd 10-13 • 035-545 05 • www.mattcenter.com
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Öppet vard 9–18, lörd 10–13.
Göteborgsv. 48
Tel. 035/545 05
www.mattcenter.com

Årets Julmarknad
i Getinge blev en höjdpunkt i år igen.

Att det va lite regn kl 14.00 hindrade inte
många från att ge sig ut i byn för att träffas. Fantastiska och härliga möten med
människor blev det ändå och detta året
kunde man komma in och värma sig på
många olika platser.
Knallar och besökare från Getinge med
omnejd men även från Halmstad och
Falkenberg kom för att uppleva en liten
mysig julmarknad.
Många härliga möten blev det för både

barn och vuxna. Elsa och Anna i frost,
superhjälten spindelmannen, tomten som
delade ut julklappar och en fantastisk
julshow som avslut på dagen med ljuvliga
stämmor på scenen.
123 st deltog på Ok lindenas julrunda
och ett stort grattis till alla vinnarna 8
barn och 6 vuxna som den 16 dec fick ta
emot sitt pris från sponsorerna.
Vi vill rikta ett stort och varmt tack till
alla sponsorer för jultomtens julklappar

och priser till orienteringsrundan: Circle
K, Nordsjö, Direkten, Carro’s Ting, Adidas Group, Falkenbergs sparbank, Räddningstjänsten, Coop Getinge, Möllerströms väg & mark, Getinge Gräv och
Clean Part.
Vi i julmarknadsgruppen önskar alla en
god fortsättning på det nya året, utan alla
oss hade detta inte varit möjligt.
Text

Carro och Maria
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ÅRSMÖTE!
27 Februari 19.00 i klubbstugan på IP
Varmt välkomna!
Kontakta oss! Skicka ett mail till:
getingesff@gmail.com.
Eller följ oss på Facebook!

Välkommen på öppethus

Fredag 2 mars kl 16-19 och Lördag 3 mars kl 9-12!
Visning av nya kliniken!
Prostens
Veterinärmottagning

Prostens
Veterinärmottagning
Leg.vet. Anna Wendel

Vi bjuder på fika
små presenter!
Leg.vet. Anna Wendel
Gratis tandundersökning
under hela mars månad.

Prostens
Veterinärmottagning
och

Prostens
Veterinärmottagning

@Kattohund
@Prostensvet

Anna Wendel, Leg. veterinär | Prostens Veterinärmottagning
Prästgården 303, 305 77 Getinge | Tel. 0760-50 55 65
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Getingeparet Marie och Benny Östberg har kommit tillbaka som nya ansvariga för Susedalens rastplats.

GETINGEPAR TAR ÖVER
SUSEDALENS RASTPLATS
Marie och Benny Östberg från Getinge
är de nya ansvariga för Susedalens rastplats. Och paret är inga nybörjare. Båda
har arbetat på rastplatsen som omfattar
restaurang Lokal Diner och skötseln av
själva rastplatsen på båda sidor av E 6.
-Det kändes väldigt roligt och spännande när det till slut stod klart och vi fick
chansen att driva det vidare, säger paret.
Nu väntar de på sommarmånaderna då
det är fullt med turister både inne och
ute på den populära rastplatsen.
Det är Trafikverket som äger marken och
byggnaden som inrymmer restaurangen
och toaletter för resenärerna. Den unika
byggnaden blev klar 1996 och har haft en
rad entreprenörer under årens lopp. När
Ulf försvann så fick Marie och Benny
chansen att ta över.

-Vi funderade inte länge, säger dom. Vi
tror vi kan skapa något intressant av det
här.
Marie tar hand om matlagning och
bakning och Benny sköter skötseln på
utsidan.
LAGAR MAT OCH BAKAR
-Jag är ju inte ny här utan har funnits
i köket sedan Ulf öppnade sommaren
2012 säger Marie. Under åren har jag
både lagat mat och bakat. Nu under vintern klarar vi mycket själva med hjälp av
kocken Simon som i nuläget är timanställd. Under sommarmånaderna behöver
vi ytterligare timanställda för att klara det
ökade trycket. Marie erbjuder sju stycken olika a la carte-rätter samt hembakat.
Hon har alltså ensam fullt upp med detta.
Bennys uppgift är att sköta hela utedelen

med gräsklippning och allmän skötsel. På
vinterhalvåret är det lugnt men på sommaren är det fullt upp.
För några år sedan tilldelades Susedalen Sveriges bästa rastplats alla kategorier. En utmärkelse som förpliktar i
framtiden.
Paret Östberg har smugit igång verksamheten under januari månad och har
redan känt sig välkomna som nya ansvariga för rastplatsen. Vi har många nya
ideer och kanske kan vi förverkliga några
av dem i framtiden. Matsedeln kan intresserad se antingen via facebook eller
på Susedalens hemsida.

Text & Foto

Åke Nilsson
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Getinge profilen

Andreas Hansson
Kör vi ca 1 km söderut från rondellen vid
kyrkan kommer vi till gården Hönryd
112. Där i det gula lilla huset vid vägen
bor Andreas Hansson. Andreas är född
-83 i Getinge och har sina rötter på gården. Han har vuxit upp i det röda huset
bakom ladan där hans föräldrar bor idag.
I det gula huset som är byggt början på
50-talet har Andreas farmor Anna och
farfar Gunnar bott, och i närmare 20 år
bodde farfar själv kvar fram tills 2010 då
han gick bort. Huset stod först tomt men
sen renoverade huset upp och sedan flyttade Andreas in nått år senare.
Andreas gick de första 9 åren på Getinge skolan, därefter gick han på Plönninge gymnasiet för att avsluta med en
KY utbildning på Önnestad yrkeshögskola där han utbildade sej till gårdsmästare. Han har även jobbat i 14 år på Skåningagård med bl.a. växtodling och med
värphöns.
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Andreas är yngst av tre bröder men det
är bara Andreas som har fastnat för lantbrukeriet. Brodern Torbjörn driver ihop
med sin kollega Kersti bageriet ”Börjes
Konditori i Harplinge och Roger jobbar med ekonomi i Göteborg och bor i
Kungsbacka. När man frågar Andreas om
det alltid har varit självklart att bli bonde
så menar han att det aldrig har varit några tveksamheter utan intresset har bara
växt fram mer och mer.
Den 1 maj 2016 tog Andreas över
gården men han har fortfarande bra hjälp
av sin pappa som hjälper honom så gott
som dagligen. Vid behov kan han även ta
in en avbytare ifall han behöver vara ledig
eller ha extra hjälp. Annars sköter han det
mesta av arbeten själv. Det är viktigt att
man är händig när man äger en gård. Det
finns alltid saker som behöver göras, allt
från enklare vattenläckage och svetsningar och mycket annat. Att anlita hjälp till

allt hade kostat för mycket.
Dagarna är fullspäckade med arbete.
Arbetet börjar vid ca 05.30 för att köra
första omgången mjölkning. Sen är det
dags för mjölkning igen vid 16.30 tiden.
Däremellan skall allt annat skötas om så
som t.ex. foder till djuren skall fram och
en del pappersarbete skall skötas. Gården
har 45 mjölkkor plus kalvar och kvigor,
men i hela Sverige är medel ko antalet
närmare 90 kor/gård. Alla korna har en
nummerbricka i öronen som dom måste
ha enligt lag. Korna har även namn och
då får man sin mammas namn om det
är en kviga. På gården finns då en massa kossor som lyssnar till namnet Kajsa.
Andreas säger att alla kossor är olika med
olika personligheter och han pratar med
dom varje dag. Man ser att Andreas tycker mycket om sina djur när han klappar
om dom och låter dom bita på hans hand.
Fick lära mej nåt nytt idag, att kor inte
har några övertänder utan bara tänder i

Här i mjölkgropen står Andreas när korna skall mjölkas.
Nyfikna blickar får man när man kliver in i ladan.

Ko info:
Kor är färgblinda
Kor kan se i nästan 360 grader
Kor producerar 50 kilo saliv per dag
En ko kan gå upp för en trappa men inte
ner (kan inte göra rörelsen som behövs)
En ko kan inte spy
Kor har bra luktsinne
En ko tuggar 50 tugg per minut vilket
motsvarar 40 000 tugg per dag
Kon har fyra magar, Vommen, Löpmagen,
Bladmagen och Nätmagen

underkäken. Men stoppa handen i en
vuxens kossas mun vågar han inte för där
kan man bli fast.

hand vilket Andreas pappa har gjort så vi
får hålla koll om en sådär 20 år om vi ser
Andreas i Stockholm också.

En ko ger i snitt 30 liter mjölk per
dag och dom mjölkas ca 9-10 månader
under ett år. Andreas driver korna till en
speciell grop där han kan stå och torka
rent spenorna för att sätta på mjölkningsapparaterna. Mjölken kommer då i en
behållare som går via ledningar ner till
en kyltank. Den mjölken kommer och
hämtas varannan dag av lastbil från Arla.
Mjölken kontrolleras med prover och då
mäts även halten av mängden fett, protein, bakterier och celler och då ser man hur
mycket betalt man får för mjölken. Skulle
det finnas spår av ex penicillin i mjölken
kasseras all mjölk och Andreas blir då betalningsskyldig så det är noggranna kontroller som görs på vår goda mjölk. Har
man levererat felfri mjölk i 23 år får man
komma till Stockholm och ta kungen i

Det är ju inte bara korna som hör
till gården utan det tillhör också 154 hektar mark. Det är ungefär 300 fotbollsplaner. En stor del av marken är åkermark
där han odlar de flesta spannmålen som
korn, havre och vete. Korn och havre säljer han till Frökontoret i Getinge och vetet till Berte Qvarn i Slöinge. En annan
del av odlingen är gräs till djuren så dom
kan beta på sommaren men även gräsvall
och åkerbönor som han tar in och har till
foder till kossorna på vintern. En ny grej
som Andreas provar är att odla raps. Den
skall skördas för första gången i år. Den
skall bli till rapsolja och restprodukten
blir foder. Resten av hektaren består av
skog. Både gran och lövskog. På gården
ligger en rosa bal och Andreas förklarar
stolt att den rosa plasten är till förmån

för bröstcancer och dom blåa balarna är
för prostatacancer. Nästa år kan det synas
gula balar på hans åker som förmån för
barncancerfonden.
Att Andreas är en mycket upptagen man det kan man ju förstå men
lite tid till sina intressen prioriterar han
ibland. På vinterhalvåret slänger han
bössan på armen och går ut och jagar och
på sommarhalvåret tar han på sej dansskorna för att ta en svängom på tex Västerhagen. Andreas är singel men när jag
frågar honom om han inte ska söka till
tv programmet ”Bonde söker fru” skrattar
han lite försiktigt och menar att det där är
inget för honom.

Text & Foto

Anna Kuczera
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I skrivande stund pågår den uppskattade GetingeCupen i fotboll för fullt i
Getingehallen. Två cuphelger av tre är
genomförda hittills. I år är det en fantastisk uppslutning med hela 173 deltagande kill- och tjejlag i åldrarna 7-12 år,
vilket innebär ca 1 400 barn.
Antalet lag har ökat med 20 stycken sedan föregående år. – Vi kan konstatera
att upptagningsområdet har utökats och
omfattar området från Hallandsås i syd
till Göteborg i norr och Värnamo i öst,
berättar en glad Jacob Andersson som är
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samordnare av GetingeCupen.
HELT Ideellt
Hela cupen bedrivs ideellt med ett underbart engagemang från såväl spelare,
föräldrar, GIF-medlemmar och lagledare, glatt påhejade av släkt och vänner.
Cupupplägget är Futsal och alla lag garanteras att få spela minst tre matcher á
12 minuter. Varje lag består av en målvakt
och fyra utespelare samt max 7 avbytare
per match. Turneringen genomförs med
poolspel och alla deltagare får pris i form
av diplom och/eller medalj. Dessutom

delas ett speciellt ”Fair play pris” ut i varje
åldersgrupperna 10-12 år till den spelare
som på ett utmärkande sätt har bidragit
till att göra cupen till en glad och positiv
upplevelse. I åldersgruppen F12 tilldelades Celine Vicente ”Fair play priset”.
Tack
Stort tack till alla som på olika sätt engagerar sig och bidrar till att göra GetingeCupen till en härlig upplevelse!
Vid tangentbordet

Anna-Lena Bylund
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Öppet hus

på räddningstjänsten Getinge
Lördagen 21:a april kl 13:00-16:00
Lördagen 21:a april kl13:00 -16:00 kommer räddningstjänsten i Getinge att
hålla öppet hus för allmänheten. Vi kommer att visa upp vår verksamhet,
med bland annat en förevisning av en trafikolycka. Det kommer finnas
möjlighet att prova på HLR (Hjärt Lung Räddning) och vårt gångbands-test
på ett löpband.
Vi kommer också att informera om översvämningsskyddet, hur det är tänkt
att fungera och vilka åtgärder vi från Räddningstjänsten gör vid höga vattenflöden. Både vuxna och barn kommer att få åka brandbil, vi bjuder även på
korv och fika.
Tanken med den här dagen är att visa upp vår arbetsplats, utrustning och hur
vi jobbar för allmänheten. Men det viktigaste är att få upp intresset för ett
väldigt bra extra-jobb där man samtidigt gör en god sak för samhället.
Om vi i framtiden skall ha kvar den fina service vi ger invånarna i Getinge med
omnejd behöver vi nu mer personal och vi vill även öka vår
mångfald för att få in fler kvinnor och män på
deltidsstationen här hos oss, alla är välkomna att söka.
Vi kommer göra allt för att du skall trivas
och få en händelserik upplevelse.
Välkomna!
Roger Berggren
Kårchef
Räddningstjänsten
Getinge
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Våra nya
Grannar
NYINFLYTTAT PAR

TILL SKATTAGÅRD
Getinge är inne i en generationsväxling.
Äldre husägare flyttar till lägenhet och
säljer sina fastigheter och ungdomar
flyttar in.
Ett exempel på detta är Erika Boström
och Robin Karlsson. Ett ungt par med
dottern Lilian på sju månader. Och de är
väldigt nöjda över huset på Pärlgräsvägen i området Skattagård.
-Vi letade hus i flera år och när vi insåg
att villorna i Getinge var så mycket billigare än i Halmstad bestämde vi oss att
flytta till samhället, säger de två ungdomarna.
Erika kommer ursprungligen från Linköping medan Robin är född i Halmstad.
När de blev ett par bodde de i början på
Vallås i lägenhet och började titta på lediga hus.
De hittade flera intressanta hus i Getinge och började vänja sig vid tanken att
bo här. Detta trots att de inte hade någon
anknytning till Getinge.
-Vi hittade vårt drömhus på Skattagård
och det var många hundratusen billigare
än i jämförbart hus i Halmstad, berättar
dom. Att boendet är en bit utanför stan
har ingen betydelse för oss. Vi tycker att
Getinge verkar vara ett fint samhälle med

Ett av de senaste nyinflyttade paren i Getinge är Erika Boström och Robin Karlsson, med lilla Lilian, som nu bor i Skattagård.

all service vi behöver.
Erika är kommunikatör på ett företag i
Halmstad men är huvudsakligen barnledig just nu. Robin arbetar som CNS-ope-

ratör i ett företag som tillverkar besiktningsutrustning till sjukhus.
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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Påsklovsöppet

Händer i
hembygdsföreningen

I Getinge
Bowlinghall

23 februari kl. 10.00
Vernissage för fotoutställning i Getinge Bibliotek
Stig Haglund var Hallands Nyheters lokalreporter i Getinge från början
av 60-talet till en bit in på 90-talet, och det bilder från denna tid som
vi visar i denna fotoutställning. Utställningen pågår till den 23 mars.

Extra öppet under
påsklovet
3 - 6 april
kl. 12.00 – 15.00
Pris: 50 kr/spelare och
timma (medlem 30 kr)
Bokning på tel:
035-584 85

18 mars kl. 14.00
Föreningens årsmöte i Begonians matsal. Utöver sedvanliga förhandlingar bjuder vi på eftermiddagskaffe en stunds underhållning av Torbjörn Johansson i form av ett enkelt musikkryss.
30 april kl. 18.00
Våren hälsas välkommen till Getinge i hembygdsgård med sång av Getinges körer och vårtal av Daniel Björk.
10 maj kl. 08.00
Gökotta i Bårarp. Vi inleder med kort morgonbön i samarbete med
Getinge kyrka. Därefter går vi en poängpromenad med förhoppning
om att få höra göken och sedan fikar vi ur medhavd frukostkorg.
Ni som vill samåka kommer till hembygdsgården 07.30
26 maj
Vårresa – Tidsresan genom Kungs Riket.
Vi åker från Getinge kl. 08.00 och börjar i forntiden med besök på Fjärås Bräcka, där vi även äter medhavd frukost, fortsätter till medeltiden
vid Hunehals Borg och slutar vid sekelskiftet 18–1900 i Äskhults by.
Dessutom ska vi äta härlig lunch på Skårs Gård i Fjärås. Pris för hela
resan inkl lunch, 550 kr (förutsätter full buss)
Bindande anmälan till Eva Svensson, tel 035-546 45
Utöver detta kommer vi att ha öppet i hembygdsgården varje onsdag
mellan 2 och 4. Välkommen in och ta del av det
som finns i våra arkiv, eller bara prata bort en stund.
PS. Vi saknar 2 fotoalbum, som någon har lånat för länge sedan. Om
någon vet var de finns vill gärna ha tillbaka dem.
Text & Foto

Kenneth Persson
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Program på
Getinge bibliotek
våren 2018

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!

Familjeföreställningar:
Eli & Rio -Teater Tre

Klänningar och mustascher! En tröja blir en byxa, en byxa
blir en hatt! Hur påverkas vi av vad vi väljer att ha på oss? Eli
& Rio är en lustfylld föreställning där vi tar oss an roller och
identitetsfrågor med rörelse, humor och öppenhet.
Söndag 25/2 kl.14.00.
Ålder 3-6 år. Föranmälan 035-546 22 eller
getinge.bibliotek@halmstad.se. Entré 30 kr.

Lilla syster kanin
-Dockteatern Tittut

Lilla syster Kanins storebror har lovat att passa sin syster,
men det är inte så lätt. Särskilt som hon matvägrar, gallskriker och till råga på allt nästan blir rävmiddag. "Om man bara
är lugn och inte blir arg och förtvivlad, så går det" tänker
storebror. En berättelse med humor och värme om en värld
alla barn kan relatera till. Inget insläpp när programmet börjat.
Torsdag 8/3 kl. 9.30 och 10.45.
Ålder 2-6 år. Föranmälan 035-546 22 eller
getinge.bibliotek@halmstad.se. Entré 30 kr.

Visor för frågvisa
-Camilla Åström

Hur långt är ett år? Var ligger länder som Ängland och
Dalsland? Med stor glädje, energi och publikkontakt spelar Camilla Åström & kompanjonerna nyskrivna låtar som
speglar händelser och funderingar ur ett litet barns liv. Nyfikenhet, egensinnigt, humoristiskt och existentiellt för både
små och stora frågvisa!
Måndag 23/4 kl.9.30 och 10.45.
Ålder 3-8 år. Föranmälan 035-546 22 eller
getinge.bibliotek@halmstad.se. Entré 30 kr.

Andra aktiviteter:
Boktipsarfika för vuxna

Vi träffas för att tipsa varandra om böcker
och fikar.
Torsdagar 8/2, 8/3, 5/4, 3/5 kl. 15.00–16.00

Mysterieklubben

Läsklubb för dig från 10 år. Vi pratar om våra favoritböcker, fikar och gör något kul tillsammans.
Torsdagar 1/2, 15/2, 1/3, 15/3, 29/3, 12/4 och
26/4 kl. 15.00-16.00.
Föranmälan 035-546 22 eller
getinge.bibliotek@halmstad.se.

Babycafé med boktips

Kom och träffa andra föräldralediga (eller moroch farföräldrar) och få lite spännande boktips
Vi träffas på biblioteket över en enklare fika,
umgås och pratar barnböcker.
Fredagar 2/2, 16/2, 2/3, 16/3, 13/4 och 27/4

Fotoutställning

av lokalfotografen Stig Haglunds bilder.
23/2-29/3
Ett arrangemang av Getinge hembyggdsförening
Vernissage 23/2 kl. 10.00

Barnens vårsalong

På barnens vårsalong ställer barnen på förskolorna i närområdet ut de skapelser som de jobbat
med under våren. Vi hoppas kunna ha barnens
vårsalong som vanligt efter påsk!

Välkomna!
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En fin tomatplanta med mycket tomater.

tomater som mognar långsamt i trädgården är en härlig syn.

Odlarglädje
Att odla sina egna grönsaker och blommor är lättare än vad många tror. Att gå
ut i trädgården och plocka sallad, gurka
och tomater till en sallad är en ren fröjd.
I denna artikel tänkte jag berätta lite
om tomatodling.
Att äta tomater är väldigt nyttigt då dom
innehåller en massa vitaminer. Som A,
C, E och B6. Den röda färgen innehåller lykopen som är ett av naturens mest
kraftfulla antioxidant. Det finns studier
som säger att lykopenet kan motverka
hjärt-kärl sjukdomar. Är du diabetiker
kan tomater stabilisera sockret eftersom
dom innehåller krom. Vill du motverka
benskörhet ska du också äta tomater eftersom de innehåller folsyra och kalium.
Som du ser går det inte hoppa över tomaterna. De som säger att dom inte tål
tomater kan prova de gula eftersom det
brukar vara det röda färgämnet som ger
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en allergisk reaktion.
Hur odlar man då sina egna tomatplantor.
Jag sätter mina fröer runt alla hjärtans
dag men där råder det lite skilda meningar. Det går även börja sätta i mars månad.
Välj sorter som passar dina odlings
möjligheter. Ska dom stå utomhus eller
i växthus. Köper ni fröer från affären står
det oftast på påsens baksida.
Jag använder mej av en växtlampa i
källaren när jag planterat. Svalt men med
mycket ljus då trivs plantorna bäst i början. Så fröerna i såjord i små pluggar så
det inte blir för stark jord. När plantorna
har kommit upp en bit och du har fått
ett par blomblad är det dags att omskola
plantorna. Ta en liten större kruka med
planterings jord och sätt ner plantorna en
bra bit under jorden så du slipper långa
rangliga plantor. Nu behöver dom lite
bättre ljus. Har du nåt fönster med myck-

et ljus går det ypperligt att ställa dom där.
När plantorna har växt till sej ytterligare
och blivit stora och kraftiga är det dags
för en sista omskolning. Och det är samma sak där. Stoppa ner dom en bit under
jorden så blir dom kraftigare i stammen.
När det är dags att ställa ut plantorna
måste man vänja dom vid sol och blåst.
Ta ut dom några timmar varje dag i en
veckas tid. Akta så dom inte bränns sönder av solen bara.
Man behöver inte pollinera tomatplantor det sköter dom själva.
Lyckas ni med detta får ni jättegoda tomater med en hel annan smak än på dom
som ni köper i affärerna.
Får ni många tomater finns det en hel
del man kan göra med dom så som ketchup, marmelad, krossade tomater och
Tomatpuré.
Text & Foto

Anna Kuczera

Torkade tomatskal som man kan mala ner till en underbar tomatkrydda.

Alla barn i
förskoleålder!
Välkomna till

NOAKS ARKS
FÖRSKOLAS

BARNLOPP
& ÖPPET HUS
Koka ner tomaterna med olika smaksättning så blir det en jättegod
tomatkross

20 MAJ kl.10.00

Kråkerörsvägen, Getinge
200 meter - ingen avgift
Det kommer delas ut
startnummer från kl.9.30
Medalj till de som har spring i
benen och deltar i loppet!
Efter loppet är ni välkomna att
hälsa på vår förskola.
Fika!

Kom och ha en härlig
och social dag
tillsammans med oss!
OBS! Det kommer vara begränsat med
parkeringsutrymme på Kråkrörsvägen
pga banan barnen ska springa!
Tomatplantor som växer sej stora i växthuset. Tobaksplantorna är
bra mot ohyra.
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Vi stödjer
utveckling
i Getinge

HÅRSTATIONEN
Öppettider:
Tis-Fre 09.00-18.00

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

Stationsgatan 10
305 75 GETINGE

Varmt välkomna önskar Else!

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

Allt inom
UNDERTAK
och
LJUDISOLERING

Vi söker en erfaren caféföreståndare till vårt sommarcafé

Har du erfarenhet av att driva caféverksamhet, van vid att styra personal och vill jobba i
lantlig miljö? Vi behöver en caféföreståndare under Juni och Juli månad som kan hjälpa
och styra vår sommarpersonal och som vill vara med och utforma verksamheten som
ju är alldeles grön. Arbetstider går att diskutera.
Kontakta oss via info@hallandsbar.se
Logo 1

Logo 2

Är du pensionär och vill sälja jordgubbar
på torget i Halmstad?
Vi söker en torgare till torget i Halmstad under sommarmånaderna onsdag-lördag.
Erfarenhet av liknande uppdrag är meriterande.
Kontakta oss via info@hallandsbar.se

Logo 3

Undertexter för Logotypen
Markarbeten, Maskinuthyrning & Tvätthall
www.gg-ab.se, 035-583 14
Ekebergsvägen 10, 305 75 Getinge
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Logotype för
Pms/Folie färger som skall användas:

Vill du vara med och stödja
Getinge samhällsförening?
Boka en annons!
Kontaktuppgifter finns på sidan 2

Bank & Försäkring

SÖKES!

Skribenter till tidningen

Vill du vara med i vårt glada gäng? Hör av dig!
Kontaktuppgifter finns på sidan 2

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.
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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.

TWR
x

Hörsås
Berg

sg.

Täp
pan
v.

en

Välkomna!

Välkommen till oss på kontoret i Getinge
lördag 10 mars kl. 10-13

Getinge

Henrik Larsson
från Teknik- och
Fritidsförvaltningen
kommer och pratar
om Suseån och dess
förbättringar

PRESENTER
& POPCORN

sled

Församlingshemmet

Fika!

Fabr
ik

Kl. 19.00 i

Vi tipsar om
våra tjänster för
barn och ungdomar!
Sparande, kort,
Swish m m

sg.

ÅRSMÖTE
20 MARS

Ballonger!

G
A
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N
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en!
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Skog

Getinge
Samhällsförenings

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

Psst, Jag har
däckhotell

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

Ring gärna för tidsbokning eller
prisförfrågan, tel. 035-58 100.
Öppet vardagar 08.00-17.00
Välkommen till Hörsås 101
MVH
Tobias
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Cykelfest
Datum:
Vad kan vara bättre än att
cykla från matbord till matbord i Getinge med omnejd
och därefter samlas till ett
riktigt partaj med liveband
och dans .

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

Mer info kommer löpande
på www.getinge.nu

GetingeCykelfest@gmail.com
Ange eventuella matallergier i anmälan
Betalning efter anmälan till
Bg: 453-7163 märk med
cykelfest + namn och telefon.
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Cykelfesten
går ut på att
äta en komplett middag
med tre rätter men inte på samma ställe
och med olika personer.
Alla kommer i förväg få reda
på vilken rätt man är värd
för och vilket klockslag som
man får gäster till.
I övrigt kommer instruktioner
att ges under kvällen till
vilka olika adresser man ska
åka och till vilken tid man
ska vara där.
Och inte nog med det, efter
att ha festat med kända och
okända vänner samlas vi till
ett gemensamt partaj.

Senaste anmälan:
2018-06-01

