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

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

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

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

näSta manuSStopp:  
1 auguSti 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 heJ..
 Jag heter Agnetha Söderberg och är född 
och uppvuxen i Getinge. Jag flyttade till 
Halmstad i 20-årsåldern och bodde där i 
några år. När jag träffade min man Peter flyt-
tade vi tillbaks till Getinge för att bilda familj 
och vi ville bo i ett trygg och mysigt samhälle 
där det finns närhet till allt. Jag arbetar som 
förskollärare i Suse förskola som byggdes för 
två år sedan. Vi har tre barn och alla spelar 
fotboll i Getinge IF. Det bli mycket fotbolls-
snack hemma hos oss kan ni tro…

Mitt intresse har alltid varit stort i sport 
och hälsa. Jag har spelat fotboll och inne-
bandy i Getinge som ung och nu blir det 
motionsrundor och gympa pass i byn. Jag 
intresserar mig för barn och -ungdomsfrågor 
och hoppas på utveckling för dom i Getinge.

Jag sitter som ledamot i Getinge samhälls-
förening och tycker det är spännande med 
olika samhällsutvecklingsfrågor. Detta görs 
även i gruppen Cultural Planning där jag 
och några till just nu kartlägger Getinges 
styrkor. För att ta reda på det så har vi skickat 
ut en enkät som heter ” Fånga Getinges själ”. 
Den ligger på Facebook både på Getinge 
samhällsförenings och på Getinge anslags-
tavla. Gå gärna in för stor bredd på svar om 
Getinge.

agnetha SöderBerg, ledamot i Samhällsföreningen

Vid Pennan    

Agnetha Söderberg 
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 tryck: Grafika AB, Falkenberg  upplaga: 1.500 ex

framtid getinge
Den 14 februari var det möte med Fram-
tid Getinge. Då diskuterades det om 
skolan där det pågår en utredning som 
innefattar bl.a renovering och nybygg-
nad. Denna utredning ska vara färdig vå-
ren 2019. Andra frågor som togs upp var 
biblioteket som ska ha meröppet, d.v.s. att 
du ska kunna komma in och låna böcker 
även efter stängning, Olanders Torg, pen-
deltågstation och revidering av Framtid 
Getinge.

årSmöte
Samhällsföreningens årsmöte hölls i För-
samlingshemmet den 20:e mars kl.19, ett 
60-tal bybor i blandade åldrar kom för att 
lyssna och visa sitt stöd till byn. 
Kvällen inleddes med att Henrik Lars-
son från Teknik- och fritidsförvaltningen 
informerade om klimatanpassningsåt-
gärderna i Getinge. Vilka åtgärder som 
är gjorda runt Suseån med dess natur-
park, hur området ska skötas och vilka 
planer det finns för framtiden. Henrik 
informerade även om Olanders Torg där 
det kommer att byggas en busshållplats. 
Ambitionen är att denna hållplats ska bli 
kommunens första kollektivtrafiknod, en 

hållplats med utökad service och extra 
hög standard. Denna hållplats ersätter 
nuvarande hållplatser Brovägen och Ge-
tinge station. Gång- och cykelnätet kom-
mer att förbättras, genom att gång- och 
cykelbanan längs Ekebergsvägen knyts 
ihop med gång- och cykelbanan längs 
Fabriksleden. Projektet beräknas vara 
klart till sommaren 2019.
Anna-Karin Johansson från samhällsför-
eningens kulturgrupp informerade om 
MB-huset och dess framtid. Det pågår 
samtal med kommunen och i nuläget är 
ingenting klart. Om du är intresserad av 
att vara med i kulturgruppen är du väl-
kommen att kontakta Anna-Karin (nira-
qana@gmail.com).
Efter fikapaus med frukt och vatten blev 
det årsmötesförhandlingar. Den nya sty-
relsen består av ordförande Håkan Ax-
elsson, vice ordförande Leif Johansson, 
sekreterare Joakim Ek, kassör Maria 
Tagesson, ledamot Agnetha Söderberg, 
ledamot Per Ihlström, suppleant Johanna 
Hjelmberg och suppleant Mikael Rund-
gren. 
Årsmötet avslutades med avtackningar av 
Joseph Ginstmark och Helen Stened som 
suttit i styrelsen och Christer Lind och 

Kerstin Nilsson ifrån valberedningen.

Cultural planning
Arbetsgruppen Cultural Planning håller 
på att mappa för att samla in information 
om Getinge. Just nu finns det en enkät 
“Fånga Getinges själ” på facebook (Ge-
tinge samhällsförening och Getinge an-
slagstavla) som ni gärna får gå in och svara 
på. Syftet med Cultural Planning-grup-
pen är att kartlägga och analysera Ge-
tinges olika styrkor och möjligheter och 
där vårt mål är att stärka och marknads-
föra Getinge med dess tillgångar.

nationaldag
Förberedelserna för nationaldagen på-
går för fullt. Ni är hjärtligt välkomna till 
Broaparken kl.16.30 där vi firar vår na-
tionaldag med sång, tal och utdelning av 
Getingepriset.

Känner ni för att engagera er i någon frå-
ga som berör Getinge så hör gärna av er 
till någon av oss i styrelsen, kontaktupp-
gifter finns på vår hemsida getinge.nu.

Text     

 Maria Tagesson

nytt från 
SamhällSföreningen 

Nationaldagen 6 juni
Firas kl. 16.30 i Broaparken med musik, 

flagghissning och utdelning av Getingepriset

Hjärtligt Välkomna!
ArrANGerAs Av: 

GetINGe sAmhällsföreNINGs & GetINGe hembyGdsföreNING
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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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De 20 nya lägenheterna som ska byggas 
av HFAB på Stationsgården i Getinge 
beräknas vara klara för inflyttning re-
dan till våren 2019.
-Ja, om ingenting oförutsett inträffar 
ska vi kunna flytta in de första hyresgäs-
terna före nästa sommar, säger bolaget 
fastighetsutvecklingchef Ulf Eriksson.
Det ena huset blir i två våningar med 
åtta seniorlägenheter och det andra 12 
lägenheter för ”vanliga” hyresgäster.

De två hyreshusen byggs i vinkel mel-
lan boulebanan och MB-huset. Bristen 
på hyreslägenheter är stor i Getinge och 
därför gör HFAB den här satsningen. 

Speciellt efterfrågat är s k trygghetsbo-
ende för seniorer ++65. För en tid sedan 
öppnade Begonian sex nyinredda lägen-
heter med beteckningen trygghetsboen-
de. Begonians lägenheter ingår i ett pilot-
projekt som HFAB driver med ett antal 
samarbetspartners. De plusboende som 
nu ska byggas har hiss, kakel och klinkers 
i badrum, tvättmaskin och torktumlare 
men ingen digitalisering.

De här lägenheterna är tänkta att er-
bjudas äldre personer som klarar sig själva 
när de t ex flyttar från ett större boende.

tolV hyreSrätter
Det blir plats för sex tvåor och lika många 

treor i den hyresfastigheten på tre våning-
ar som byggs i vinkel med seniorlägenhe-
terna. Även detta hus har hiss och normal 
standard för nyproduktion.

Storleken på lägenheterna är likvärdi-
ga i båda husen. Tvåorna är på ca 60 kvm 
och treorna 70 kvm.

Hyresnivån är ännu inte fastställd. Ut-
hyrningsprinciper och hyreskostnader 
kommer att presenteras på HFAB:s hem-
sida: www.hfab.se/sv/getinge

StationSgården 
getingeS nya hyreShuS
Klara redan till Våren

här ViSaS en SKiSS över hyreshusen i vinkel som kommer att byggas mellan boule-banan och MB-huset. Området har döpts till  
Stationsgården och inflyttningen planeras till våren.                 BILD: HFAB/WHITE ARKITEKTER

Text & Foto     

Åke Nilsson
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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 
 

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

Stefan Grimberg 0706-76 14 79

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

 

     035/580 10 
  www.getingesnickeri.se 

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
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Det blir ytterligare åtta nya hyresrätter i
Getinge nästa vår. Det är det privata 
fastighetsbolaget Järnvägsvallen som 
ska bygga. De har redan en fastighet på
Brogård vid gamla stationshuset.

-Vi har märkt ett stigande intresse 
allmänheten att få tag på en lägenhet 
inne ”centrala” Getinge, säger Roger 
Carlsson.
Nästa vår kan vi erbjuda de här moderna 
lägenheterna till i första hand vår egen 
kö, berättar Roger. Med HFAB:s båda 
nya hyreshus kommer det att finnas 28 
nya, fräscha lägenheter i samhället.

Det första huset som bolaget byggde fär-
digt för två år sedan upptar halva tomten. 
Av olika anledningar har beslutet dröjt 
om att bygga ett hus även på den andra 
halvan. Den stora byggboomen i Halm-
stad är en stor anledning till fördröjning-
en. Byggbolagen och myndigheterna har 
haft många stora projekt på gång som 
tagit resurserna.

hög Standard
Det nya huset börjar byggas efter semes-
tern och kommer att bli liknande som 

det redan befintliga. De åtta lägenheterna 
fördelas på hälften tvåor och hälften tre-
or. Storleken på lägenheterna blir ca 60 
kvm för tvåorna och 70 kvm för treorna. 
Hyran är inte fastställd ännu.

-Vi har strävat efter att ha lite högre 
standard i lägenheterna än normalt, säger 
Roger.

ingen oro
Med den här nybyggnationen kommer 
det -inklusive HFAB:s nybyggen - sam-
tidigt ut 28 nya lägenheter på marknaden. 
Finns det inte risk för överetablering i 
Getinge?

-Nej, vi är inte oroliga för det, svarar 
Roger. Vi har en egen lång kö med både 
äldre och yngre som söker bostad så de 
kommer nog att lösa sig.

Fastighetsbolaget Järnvägsvallen ägs 
till hälften av MTA Bygg och den andra 
hälften av Roger Carlsson och kompisar-
na Peder Roslyng och Ulf Henningsson.

nu har det privata fastighetsbolaget Järnvägsvallen klart för att bygga ytterligare ett hus 
vid gamla stationshuset. Roger Carlsson, VD för bolaget lovar att de nya lägenheterna ska vara 
klara till våren. 

Text & Foto     

Åke Nilsson

GLÄDJE I GETINGE:
28 nya lägenheter 
SKa ByggaS i Vinter

efterlySning 
luCior

Är det du på bilden? Getinge hembygds-
förening behöver hjälp med att identifiera 
personerna på bilden. Känner du igen nå-
gon av barnen eller vet vem som har tagit 
fotot så hör av dig till Kenneth Persson 
eller någon annan i hembygdsföreningen.

Vi tror att fotot är taget på 70-talet.

Vänliga hälsningar 
Getinge hembygdsförening

taCK!
Getinge IF vill tacka för alla bidrag som 
kommit in till föreningen  i samband 
med Olle Grimberg’s bortgång. 

Han var en trogen Getingesupporter 
under många år!
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Välkommen att boka tid 035-580 80
Ekebergsvägen 35 | Getinge

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.

Gå gärna in och följ oss på facebook!
www.facebook.com/snabbservicegetinge

Välkommen till Lokal Diner, beläget på rastplats Susedalen utmed E6 mellan Halmstad 
och Falkenberg. Här erbjuds du smakrik och vällagad mat i en vacker miljö. Maten lagas 
från grunden och basen är Svenska råvaror.  Vi använder minimalt med halvfabrikat och 
undviker onödiga tillsatser.

Välkomna önskar Marie och Benny med personal
SVENSK HUSMANSKOST

ÄKTA-ENKELT

@lokaldiner         Tel. 0346-75 19 00
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PELLE LUNDH 
0705-80 21 91

WWW.HANSSONLUNDHBYGG.SE

MATTIAS HANSSON 
0706-62 72 92

Allt inom bygg, 
kakel och klinkers!

Eliassons 
kiosk & Spel

Välkommen in till oss!
Öppettider
9.00 - 20.00

 alla dagar
tel. 035-543 80

Följ oss på facebook: Direkten-Eliassons

Tel 035-546 69 
Ekebergsvägen 23 

Välkommen in!

För andra året i rad blev Getingebor-
nas favoritkiosk nominerad till ”årets 
Direkten butik”, det är något som ing-
en annan Direktenbutik tidigare lyckat 
med. 

Några av grundförutsättningarna för att 
bli nominerad är att:

Man har Waves kassasystem och att 
man har Clear Ones diverse tjänster. Man 
ska även ha medverkat på minst en Di-
rektenträff under 2017.

Efter grundförutsättningarna så har 
man tittat på omsättningsökningen jäm-
fört med föregående år och man tittar 

även på hur väl man följer Direktens hel-
hetskoncept.

Det finns 350 st Direktenbutiker i Sve-
rige och Eliassons var alltså en av de tre 
finalisterna även i år. Denna gång fick 
Daniel och Matthias som driver kiosken i 
Getinge dock nöja sig med en hedervärd 
2:a plats. Prisutdelningen hölls i Göte-
borg högst upp i festvåningen Imagine på 
Gothia towers. 

direKten eliaSSonS 
nominerade till 
åretS direKtenButiK 
– igen!

Bild: Direkten

Text      

Maria Bergstrand
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det bästa för din bil
Göteborgsvägen 26 
305 76 GETINGE

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

Fröllinge Bilverkstad AB
Volvo Närservice 

Vi tar volvokort!

Ett stort tack till alla fina kunder som jag har haft 
förmånen att träffa under mina drygt 7 år i Getinge.

Jag kommer från och med nu att jobba 100% i Borgholm.
Vänliga hälsningar Carina Johansson

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

Salongen i Getinge 
är nedlagd

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 bra tips till alla stela pensionärer i Ge-
tinge. Det finns plats för ytterligare per-
soner att Träna Med Ingrid på måndagar 
i Begonian.
-Vi brukar ha 25-30 personer som är med 
på den här träningen, men det finns plats 
för flera, säger Ingrid Måttgård. Hon är 
gymnastikens verkliga eldsjäl i Getinge, 
Totalt har hon drygt 100 adepter varje 
vecka i Getinge men också i Halmstad. 
Hon brinner verkligen för sin hobby att 
”mjuka upp” andra och samtidigt skänka 
gemenskap till gruppen.

I Begonian leder hon en grupp på mån-
dagar i 50 minuter. Träningen kan göras 
sittande eller stående. Allt efter möjlig-
het. Träningen är kostnadsfri och ingen 
anmälan behöver göras (Studiecirkel). 
Efter träningen kan deltagarna köpa kaf-
fe för en tjuga. Gruppen består mest av 
damer i åldern 60-90 år.

-Vi saknar verkligen lite herrar, säger 
Ingrid och deltagarna håller med.

På torsdagarna har hon en grupp som 
hon jobbat med under många år, genom 
Hemvårdsförvaltningen. Medelåldern är 

hög med deltagarna är otroligt rörliga. 
Ingrid leder också Fri Puls där både 

yngre och äldre är med.                                                        
-Jag har ägnat mig åt att leda gymnas-

tikgrupper i över 15 år och det är verkli-
gen roligt, säger hon. Målet med gympa 
för de äldre är att de ska bibehålla rörlig-
heten. För de lite yngre kan vi köra lite 
tuffare program beroende hur grupperna 
ser ut.

Text & Foto     

Åke Nilsson

trÄning oCH geMenSKaP
med ingrid på Begonian

ingrid måttgård är en verklig eld-
själ. Hon har gympa för över 100 personer i 
veckan.

måndagSöVningarna är 50 minuter och det kan bli lite svettigt på slutet.

damerna i BegonianS måndagsjympa övar både sittande och stående och trivs i gemenskapen.
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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!

Öppet vard 9–18, lörd 10–13.

Göteborgsv. 48 Tel. 035/545 05
www.mattcenter.com

TRÄGOLV TILL RÄTT PRIS!
PERGO WOOD EK 3-STAV NATURAL 249:-/m2  

PERGO WOOD EK PLANK NATURAL 449:-/m2 

Öppet vard 9-18, lörd 10-13 • 035-545 05 • www.mattcenter.com

Se ALLA 

våra golv på 

mattcenter.com

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

Kost- och näringsterapi
Hälsoanalys
Kostkonsulta�on

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

Prostens Bed & Breakfast
Prästgården 303, 305 77 Getinge | Tel. 070-583 38 67 

Prostens

Bed & Breakfast

Prostens
Bed & Breakfast

Prostens
Bed & Breakfast

Prostens
Bed & Breakfast

Prostens
Bed & Breakfast

B&B

Prostens
Bed & Breakfast

@prostensbnb          @prostensbnb 
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Här kommer mina elevers tankar kring 
deras fantastiska arbete kring Vasa skep-
pet med vissa lektioner kring Stockholm 
under 1600-talet.

Eleverna säger detta:
” Vi har läst böcker om Vasaskeppet 

och även sett många filmer om skeppet 
och hur det var att bo i Stockholm un-
der 1600-talet.Vi byggde skeppet från 
stora kartonger,trä,rep,stenar och massor 
lim. Vi gjorde först en ritning där vi fick 
hjälp av en av böckerna om Vasa som vi 
såg hur skeppet såg ut. Sen klippte vi ut 
sidorna och började måla alla träplankor. 
Vi har jobbat med skeppet på våra bild 
och historia lektioner och det har va-

rit både roligt och svårt.Roligt att göra 
de små kanonerna och facklorna inne i 
skeppet( tycker båda eleverna) och svårt 
då det många gånger varit pilligt och lim-
met var varmt.Vi ville visa alla besökare 
hur skeppet ser ut inuti därför lämnade vi 
en sida öppen så man kan titta in,där ser 
man bord,stol och facklor(de hade ju inte 
el på 1600-talet).

Vi har jobbat till och från med Vasa 
skeppet mellan v.4 till v.13.

Vi har lärt oss mycket om skeppet och 
varför det sjönk. Vi tycket att kungen 
skulle varit snällare mot de som byggde 
och lyssnat på dem när de sa att skeppet 
var vingligt- då hade kanske inte båten 
sjunkigt. Men lite tur är det ändå att hon 

nu finns i Stockholm för vi har fått peng-
ar från en fond så vi kan åka dit och se 
det riktiga skeppet! Det ska bli jätteroligt.

Utställningen finns på Getinge biblio-
tek mellan 27/3-28/5, där får man se vårt 
fina skepp och lära sig massor om Vasa,-
Stockholm på 1600-talet,vem som var 
kung i Sverige och massor mer.Hoppas 
ni ska tycka det är fint, vi är väldigt stolta 
över vårt arbete.

Varmt välkomna! ”

Elever som arbetat med detta projekt 
heter Zackarias Thorsson och Adam 
Mårtensson,särskolan på Getingeskolan.

VaSa
SKeppet
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GLAD 
SOMMAR

Önskar vi i Getingeskolans 
Föräldraförening

Kontakta oss! Skicka ett mail till: 
getingesff@gmail.com.

eller följ oss på facebook!

Anna Wendel, Leg. veterinär | Prostens Veterinärmottagning
Prästgården 303, 305 77 Getinge | Tel. 0760-50 55 75 

Prostens
Veterinärmottagning

Leg.vet. Anna Wendel

Prostens
Veterinärmottagning

Prostens
Veterinärmottagning

Prostens
Veterinärmottagning

Leg.vet. Anna Wendel

@Kattohund         

@Prostensvet

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

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

Välkommen på  
behandling till 
Fotvården i Getinge!

Boka tid till Dig själv eller ge 
bort ett presentkort!

Herrlaget gIF
21/6 kl 19.00 Herr a - genevad/Veinge IF
4/7 kl 19.00 Herr a - Kvibille BK
5/8 kl 14.00 Herr a - Skrea IF

18/8 kl 14.00 Herr a - Norvalla
1/9 kl 14.00 Herr a - Hyltebruks IF
23/9 kl 14.00 Herr a - Kungsbacka IF
29/9 kl 14.00 Herr a - Åsa IF
 

Damlaget gIF/SlöINge
*2/6 kl 11.00 Dam - WrY
17/6 kl 11.00 Dam - Vglt
19/8 kl 11.00 Dam - Vapnö IF
30/9 kl 14.00 Dam - tofta gOIF
*Spelas på Slöinge IP

VälKOmmeN PÅ
HemmamatcH!
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Lördagen den 21 april hade brandkåren i 
Getinge ordnat med en riktigt trevlig dag 
för allmänheten.

Syftet med dagen var att faktiskt visa 
vad brandkåren gör och för att locka mer 
personal till brandkåren.  Är ni intresse-
rade både man som kvinna hör av er till 
brandåren i Getinge. Ring kårchefen, 
Roger Berggren på tel. 0708 14 60 90. 

Dagen startade klockan ett på brand-
stationen. Där bjöds det på både korv 
med bröd och kaffe med kanelbullar. 
Dom visade hjärt- lungräddning på stora 
dockor och även på barndockor, som man 
sen fick prova på själva. Bra att veta att 
det finns en hjärtstartare inne på brand-
stationen om man är i närheten av någon 
som får ett hjärtstopp. Det fanns även 
möjlighet att testa på brandmannatestet, 

att gå på bandet. Detta var väldigt tungt 
och svettigt och respekten för brandmän-
nen ökade nog för många där.

Till barnens stora förtjusning hade de 
lånat en extra brandbil från Halmstad 
som barnen fick åka med en liten runda i. 

På Olanders torg fick vi se brandmän-
nen i aktion. En bil som hade voltat med 
en person i, och en från publiken fick 
agera statist och ringa efter hjälp på 112. 
Då fick vi se hela scenariot från att rädd-
ningsledaren kom och till att brandmän-
nen kunde plocka ut föraren på ett säkert 
sätt efter uppklippning av framrutan och 
taket på bilen.  Viktigt i denna situation 
är att skydda föraren från glassplitter och 
att man håller nacken stabilt hela tiden, 
då man inte vet om nacken kan vara ska-
dad. När taket är borta för man in en 

metall bår under föraren och lyfter ut 
honom. I vanliga fall vid en olycka finns 
ambulans på plats och har påbörjat even-
tuell behandling redan. 

Hela publiken applåderade när skåde-
spelet var färdigt.

Lite senare på eftermiddagen fick 
vi förklarat för oss hur det går till vid 
översvämningarna på Gärdesvägen och 
Klockarevägen. Håkan Axelsson berät-
tade om vilka åtgärder som kommit till 
stånd efter översvämningen 2014, och 
vad som hände på juldagen 2017. Mycket 
intressant och publiken gick säkert nöjda 
även härifrån.

ÖPPet HuS
HoS rÄddningStjÄnSten

Text   

Anna Kuczera

JoCKe från brandkåren 
förklarade under tiden vad 
som pågick.

den SKadade tas försiktigt ut med ett stadigt grepp om 
nacken för att förhindra allvarliga skador.

förSt Kontrollerar brandmännen den skadade och 
skyddar denne för glassplitter när dom klipper taket.
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Som elvaåring kom Visar Morina och 
hans föräldrar och syskon till Getinge 
som flykting från det krigsdrabbade 
Kosovo. Idag är han och hans familj ett 
exempel på den lyckade integration som 
de genomgått under de 20 åren de bott i 
Sverige.
-Om jag sammanfattar åren i Sverige så 
har de varit väldigt bra, säger Visar. 
Idag arbetar Visar på Getinge Storkök. 
Ett jobb han fick när han som 20-åring-
en gick från företag till företag i Getinge 
och frågade om jobb.

Visar växte upp i Mitrovica i Kosovo. En 
stad som delas av floden Ibri med serber 
på ena sidan och kosovo-albaner på den 
andra. När det forna Jugoslavien i början 
på 1990-talet rämnade, utbröt svåra stri-
der med etnisk rensning som följd. Fa-
miljen Morina stod ut flera år i krigszo-
nen innan de började sin långa flykt från 
krigets fasor. Via Malmö och Åmål  kom 
familjen slutligen till Getinge.

fin tid i getinge
Under den perioden kom en stor flyk-
tingvåg från Balkan till Sverige. Men inte 

på samma nivå som 2015-16 då långt 
över 100 000 syrier kom till vårt land.

-Uppväxttiden i Getinge var positiv 
för oss, menar Visar. Jag och mina sys-
kon satsade hårt på att lära oss svenska. 
Språket är ju nyckeln till att komma in i 
samhället.

Han och syskonen lärde sig snabbt 
svenska och han menar att barn har lätt 
att anpassa sig till något nytt. Då kanske 
det är lite svårare för äldre som inte kom-
mer in i den gemenskap som barn snabbt 
hittar.

ViSar morina från KoSoVo
eXeMPeL På LYCKad inVandring

efter gymnaSiet vandrade Visar med ett handskrivet CV i handen och gick från företag till företag i Getinge och erbjöd sina tjänster. 
Han fick slutligen jobb på Getinge Storkök. Tack vare sin framåtanda lyckades han få sin första anställning.
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ViKtigt att få arBete
I gymnasiet gick Visar industriprogram-
met och under skolåren och sommarloven 
jobbade han gärna om han fick chansen. 
Efter gymnasiet försökte han få svetsar-
jobb via arbetsförmedlngen men blev till 
slut trött på att vänta och tog saken i egna 
händer. 
Visar berättar:

-En dag tog jag mitt handskrivna CV 
och började besöka arbetsgivare i Ge-
tinge. Jag vet inte hur många nej jag fick 
och så bestämde jag mig för att göra ett 
sista försök.

Han stegade in till Getinge Storkök 
och träffade Måns och Mårten Bengts-
son. Visar erbjöd sina tjänster och brö-
derna visade honom runt på företaget. 
Några dagar senare ringde VD Marcus 
Bengtsson och erbjöd honom jobbet som 
svetsare!

-Den  27 juli 2007 fick jag mitt första 
riktiga jobb. Det var en stor dag i mitt liv 
och hade dessutom turen att komma till 
detta intressanta lilla företag, då med sex 
anställda. Företaget har haft en otrolig 
utveckling under de senaste tio åren och 
har nu 25 anställda..

nya mål
Efter sju år som svetsare på Storkök ville 
Visar gå vidare och bestämde sig att stu-
dera sociologi. Kanske inspirerad av sin 
fru som är socionom.

-Att plugga som vuxen ger en helt ny 

dimension åt studierna, säger han. Jag 
tyckte om  skolan  tidigare men vuxen-
studier var något ännu bättre.

Under studietiden som vuxen arbetade 
han extra på ett statligt verk i Halmstad. 
När han blev klar med studierna fick han 
anställning där och trivdes mycket bra. 
Men en dag kom det ett samtal från Ge-
tinge Storkök. Visar erbjöds ett nyskapat 
jobb som personalansvarig och arbetsle-
dare.

-Jag tvekade inte en sekund, säger Visar 
leende. Att få komma tillbaka till detta 
företag som gav mig en så fin start i ar-
betslivet kunde jag inte säga nej till.

BeSöKer hemlandet
Varje år besöker han sitt Kosovo och sta-
den Mitrovica där han växte upp. Famil-
jen har också skaffat ett boende i födel-
sestaden.

-Hur känns det att komma ”hem”?
-Det är väldigt trevligt att hela familjen 

kan träffas där, svarar han. Men samtidigt 
känns det främmande. Staden har för-
ändrats väldigt mycket de senast åren.

Några planer på att flytta tillbaka till 
Kosovo har han inte nu. Han och famil-
jen känner sig rotad i Sverige och han vill 
se sina barn växa upp och få sin framtid 
i Sverige.

efter 20 år i SVerige börjar Visar Morina känna nästan som en svensk men någon 
riktig ”Svensson” blir han nog aldrig.

Text & Foto     

Åke Nilsson

Här finns en 50-meters bassäng med 
ett 3-meters hopptorn och en 1-meters 
trampolin, avgränsad undervisningsdel i 
den stora bassängen för simskola samt en 
separat barnpool med djup på 90 cm och 
som grundast 75 cm. Alla med tempere-
rat vatten. Enklare omklädningsutrym-
me finns. Fritt inträde.

BadSäSong
Badssäsong 2018: 1 juni - 2 september

ordinarie öppettider
Måndag–fredag kl. 10.00–19.00.
Lördag–söndag, helgdag kl. 10.00–18.00.

ändrade öppettider
Midsommarafton har Getingebadet öp-
pet mellan kl. 10.00–15.00.

Bassängerna stänger 30 min före anlägg-
ningen stänger.

Källa: www.halmstad.se

äntligen har 
getingeBadet 
öppnat!
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Lions Club                 
SUSEDALEN            

och                                   
Hjulebergs Egendom            

bjuder in till                         
Hjulebergsdagen          

med                        
Rhododendronvisning                        

Den 10 juni 2018    
10:00-15:00 

Program                                                                                         
Rhododendronparken  öppen.

Tavelloppis, Våffelcafét , Veteranbilar  

Konstutställning med Lions Kulturstipendiat 
2017  Ann Marie Klauninger

10:00 15:00                                                                                               

Ponnyridning och Barnens Bondgård 

 11:00 15:00                                                                                                      

  Agility vid slottet 11:00 och 13:00 

Veterantraktor korteg i parken  12:00 och 
14:00  

 Vi visar Abilds Medeltidskyrka 15:00 16:00   

Välkomna till en trevlig dag med                                                   
Lions Susedalen  och Hjulebergs Egendom

Boka på 
1177.se

Hos oss ska du alltid känna dig välkommen. 
Du är viktig för oss!

Vi erbjuder:
Läkar- och distriktssköterskemottagning, 
BVC, sjukgymnaster och arbetsterapeuter 
samt psykolog och kuratorer.  

VÄLKOMMEN TILL VÅRDCENTRALEN
I GETINGE OCH HARPLINGE!

Vill du Vara med oCh StödJa  getinge SamhällSförening?
Boka en annons!

Kontaktuppgifter finns på sidan 2
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För tre år sedan startade paret Helena 
Peterson och Mattias Ek ett byggprojekt 
som är värt all respekt.
Paret beslutade att bygga ett helt nytt hus 
i Vearp fem meter (!) från det gamla torp
som de bor i. Torpet mäter ca 70 kvadrat-
meter och de nya huset blir över 200 kva-
drat. Huvudansvaret för själva bygget är 
Helena och Mattias med starkt stöd av
pappa Anders Ek.
-Helena och jag jobbar kvällar och hel-
ger men det tar tid att bygga hus, säger 
Mattias skrattande.

Entreprenören Mattias flyttade in i det 
lilla torpet i Vearp för drygt tio år sedan. 
Redan från början väcktes tanken att 
bygga ett nytt på tomten. När han träf-
fade barnmorskan Helena Peterson från 
Karlskrona för fyra år sedan började pla-
nerna konkretiseras.

långa förSeningar
För tre år sedan inleddes projektet med 
att en stor lada revs som fanns på tomten 
för att ge plats åt det nya huset. Under 
ladan fanns en bäck som gick i rör och 
bäcken fick ledas om i nya rör.

-Arbetet med grunden och övriga mar-
karbeten blev försenade ett halvår och då 
kändes det lite tungt för oss, säger det 
positiva paret. Men nu när väggarna är 
murade och takstolarna är resta känns allt 
bra.

all fritid går åt
Det byggande paret kan berätta många 
historier kring bygget. T ex när murste-
nen som skulle komma i god tid före de-
ras semester anlände istället sista dagen 
på deras semester.

Detta innebar att en del av murningen    
har fått göras i regn och snöslask under 
våren. All fritid har gått åt men det spelar 
ingen roll. De är så uppslukade av bygg-
projektet.

-Vi tycker det är så roligt att se hur byg-
get skrider fram, säger Helena. Vi behö-
ver t ex ingen tv för att fördriva kvällarna.

inflyttning årSSKiftet
Planerna på inflyttning i nya huset har 
fått ändras gång på gång men nu är 
hoppet att de kan flytta in till årsskiftet. 
Mycket beroende på väder och vind men 
också på att paret bygger ”när pengarna 
kommer in” som de säger. Någon exakt 
budget har de inte för bygget.

Det nya huset ska möbleras med många 
gamla klenoder. Helenas stora intresse är 
inredning och möbleringen kommer att 
gå i gammal stil med bl a möbler från 
1700-talet.

-Det vore trevligt att komma in i huset 
till nyår men annars blir det lite senare 
under våren, säger de två.

ett nytt huS är på gång i Vearp. Paret Helena Peterson och Mattias Ek jobbar på
sitt drömhus.

huSBygget i Vearp
BLeV LångProjeKt

Text & Foto     

Åke Nilsson

grannar
Våra nya
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Då hoppas jag att ni har fått tomatplan-
torna i jorden efter min förra artikel och 
att de har börjat komma små plantor nu 
i era pluggar.
I denna artikel går vi vidare med plan-
teringen av härliga grönsaker som man 
kan för så för att ställa ut i sin trädgård 
nu när vädret tillåter.

Varför inte plantera lite härliga gurkor 
att knapra på? Gurkorna försår man nu. 
Dessa är bra att förså i rätt djupa förpack-
ningar. Själv använder jag mej av tomma 
vindruvskartonger eller plast behållare 
som dom säljer bland annat jordgubbar 
och bär i så sparar man in kostnaden på 
dyra odlingstillbehör. Det viktiga när 
man planterar om sina gurkor när det har 
kommit en sådär två blad förutom hjärt-

bladen (de två första taniga bladen som 
kommer på växterna) är att man är väl-
digt nätt på handen och är försiktig med 
roten. På gurkorna skall man heller inte 
planera ner stjälken längre ner för då kan 
växten mögla och dö. När det är dags att 
plantera ut dem tänk på att gurkor är jät-
te känsliga för blåst och att stark sol kan 
bränna sönder bladen. Så ställ dem i lä 
med lite skydd för solen så ska ni se att ni 
har egenodlade gurkor till sommaren. Ett 
tips till är när ni vattnar plantorna vattna 
inte på stjälken utan på jorden jämte och 
tänk på att vattna jämnt, inte för blött el-
ler torka ut för mycket. 

Finns allt från snackgurka som bar-
nen brukar älska till inläggningsgurkor, 
så tänk ut vad ni känner för och börja så. 
Finns inget bättre än att ta fram en burk 

egeninlagda gurkor till höstgrytan eller 
varför inte lägga några skivor på lever-
pastejmackan. 

zuCChini
Nu när ni ändå är i farten kan ni peta ner 
lite zucchini frön också. Dessa gör man 
exakt samma med som gurkorna. Här 
skall ni tänka på att dessa plantor tar väl-
digt stor plats och behöver rätt mycket 
jord. 

En regel för alla växter är jämn vatt-
ning, inte torka ut eller vattna för myck-
et..

Odlarglädje

Text & Foto  

Anna Kuczera

Små Söta SnaCKSgurKor till barnen. Går utmärkt att 
odla på fönsterbrädan hemma.

fina Små gurKplantor i sina plast behållare. Strax redo för 
omplanteringen i större kruka.



21

Är du precis som vi lite nördig när 
det gäller odling av både ätbart och 
vackert i din trädgård? Har du också 
för många plantor och sticklingar 
som inte får plats? Tycker du att det 
finns för många fröer kvar i påsen? 
Svarar du ja på minst en fråga är du 
kanske intresserad av en informell 
odlingsgrupp för oss här i Getinge. 
Vi kan byta med varandra av det vi 
har över, och ge varandra tips och 
ideér. Skicka ett mail till Anna Kuc-
zera på annakuczera@hotmail.com . 
eller Lena Eriksson på 035.54780@
telia.com. Du kan också ringa el-
ler sms:a Lena på 073-203 41 73. 
Vi tänkte en träff på förmiddagen 
söndagen den 10 juni. Plats och ex-
akt tid får du reda på senare när du 
anmält dej.

Odlingsgrupp

Getinge Bowlingklubb driver, som ni säkert känner till, 
sen många år tillbaka Getinge Bowlinghall i egen regi. 
Sen ett par år tillbaka har Sigge Busch jobbat heltid som 
hallföreståndare men en hel del av skötsel av hallen görs 
ideellt av klubbens medlemmar. Tyvärr kommer Sigge att 
lämna denna tjänst i höst för träda in i pensionärsskrået 
och därför söker vi en ersättare för Sigge.
Omsättningen i hallen är dock inte tillräcklig för en 
heltidstjänst i fortsättningen utan vi måste nöja oss med 
en deltidsanställning. 

Vi söker därför dig som skulle kunna jobba som recepti-
onist/hallskötare ca 20–25 timmar per vecka. Några stora 
tekniska kunskaper krävs inte för det blir inte tal om att 
kunna reparera några maskiner. Det är dock bra om du 
har god datorvana och gärna behärskar officepaketet. Vi 
har kollektivavtal med hotell och restaurang, som även 
reglerar lönen. Låter det intressant och vill ha mer infor-
mation, är du välkommen att höra av dig till  
Kenneth Persson på 070-609 04 27.

Bowlinghallen är stängd nu över sommaren men till 
hösten kör vi igång igen och då är du välkommen, gam-
mal som ung. Vi har öppet för daglediga tisdag, onsdag 
och fredag fm, vi spelar korpbowling varje vecka och 
bowlingskola för ungdomar onsdag em. Utöver dessa 
fasta abonnemang är det många som bokar hallen för 
ren festbowling, inte minst är det mycket populärt att 
förlägga sina barnkalas till Getinge bowlinghall och det 
är ni givetvis välkomna att göra även i fortsättningen.

Söker medarbetare

Vi ses i  
Getinge 

bowlinghall 
– Sveriges  
närmaste
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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

 Vi StödJer
utVeCKling

i getinge

Vill du Vara med oCh StödJa 
getinge SamhällSförening?

Boka en annons!
Kontaktuppgifter finns på sidan 2

VällyCKat 
öppet huS
På noaKS arKS FÖrSKoLa
Söndag den 20.maj, i fantastiskt soligt 
väder, välkomnade Noaks Arks förskola 
till öppet hus med  Bamse-barnlopp på 
Kråkerörsvägen.   Det var ett 30-tal barn 
med spring i benen som deltog i loppet 
och fick motta en guldmedalj. Barnen 
kunde sedan, tillsammans med föräldrar, 
syskon, mor-/farföräldrar och grannar, 

bekanta sig med och utforska förskolans 
ute- och innemiljö.
Tack alla ni som kom  och gjorde denna 
dag till den trevliga förmiddag det blev! 
Och tack till Coop Konsum Getinge för 
fikat!
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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.
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äg
en
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.

x
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en
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TWR

G
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g
e

Psst, Jag har
däckhotell

Välkomna till  
Kvibille Gästgivaregård & Ostbod

Mitt i Halland, mellan Halmstad och Falkenberg, där slättland möter skog  
ligger Kvibille Gästis, gästgivaregården har anor sedan 1600-talet.

Besök gärna vår ostbod,  
i samarbete med Kvibille Mejeri.

Vi anordnar alla slags arrangemang så som  
familjefester, bröllop, minnesstunder, firmafester,  
julbord och catering. 
Varmt välkomna önskar Marika & Anders med personal

Öppet året runt | Tel/fax 035-560 21 | www.kvibillegastgivaregard.se 
För menyer och öppettider se hemsidan eller ring Marika tel. 035-560 21
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GetingeCykelfest@gmail.com 
Ange eventuella matallergier i anmälan 

 
Betalning efter anmälan till 

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

Datum: 

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

Senaste anmälan: 
2018-06-01 

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

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

 Mer info kommer löpande      
på www.getinge.nu 

 

GetINGe hembyGdsföreNINGs 

Midsommar
MidsoMMardagen 23/6 2018 

Kl. 13.00. frIlUftsGUdstJäNst I tältet 
I hembyGdsGÅrdeNs trädGÅrd

Kl 14.00. reser vI mIdsommArstÅNGeN 
och seN blIr det dANs och rINGleKAr. 

dessUtom bJUds vI pÅ “mUsIK & sÅNG 
frÅN förr I tIdeN” Av sAbINA heNrIKssoN

försälJNING Av KAffe eller sAft med 
vÅfflor. lotterIer mm. frI eNtré

        

Midsommarkalas
 på Brogård

Måndag den 25 juni kl 14.00
  

hembyGdsföreNINGeN bJUder AllA
 äldre pÅ eftermIddAGsKAffe med 

hembAKAde KAKor I broGÅrds trädGÅrd. 
tvÅÅKers spelemäN UNderhÅller med s

ÅNG och mUsIK. 
om sKJUts tIll hembyGdsGÅrdeN öNsKAs,

rING 070-609 04 27 Alt 070-976 16 97

 

välKomNA

ArrANGemANGeN sKer I sAmArbete med 
KUltUrförvAltNINGeN I hAlmstAds KommUN 

och stUdIeförbUNdet vUxeNsKolAN

Psst! Glöm inte!

Wendts
Montage AB

Allt inom
UNDERTAK

och
LJUDISOLERING070-984 02 55

Pl 401 • 305 76  GetingeSkribenter och 
redigerare till 

tidningen

SöKeS!

Vill du vara med i vårt glada 

gäng? Hör av dig!

Kontaktuppgifter finns på 

sidan 2


