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

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

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

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

näSta manuSStoPP:  
1 noVemBer 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 På er!
Sommaren är över och vilken sommar det har 
varit! För oss lite fotbollstokiga har det verkli-
gen varit en sommar att minnas med glädje.
I höst är det redan fem år sedan jag, min man 
och vår hund flyttade till Getinge. Att det blev 
just Getinge var faktiskt en slump, ingen av oss 
har några kopplingar hit utan det var vårt hus 
här på Västra järnvägsgatan som avgjorde det. 
Så här fem år senare kan jag konstatera att det 
var helt rätt val att flytta hit. Getinge har som 
ort allt man behöver på bekvämt avstånd, och 
då tänker jag inte bara på all utmärkt samhälls-
service utan även på läget mellan havet och 
skogen, stora som små företag och ett utbud av 
härliga matställen bara runt knuten.
När jag blev tillfrågad att sitta i Samhällsfören-
ingens styrelse blev jag väldigt glad, det är svårt 
att flytta till en ort utan att känna någon och 
när man inte heller arbetar på orten så är det 
svårt att hitta naturliga mötesplatser.  
På en utbildning med jobbet träffade jag på en 
annan Johanna som introducerade mig för det 
(då) kommande damlaget i Getinge/Slöinge 
och äntligen fick jag plocka fram fotbollsskor-
na igen efter att de har legat på hyllan i nästan 
10år.
Att fotboll och föreningsliv skapar gemenskap 
är nog ingen nyhet, kolla bara på hur mycket 
folk som samlades för att se VM tillsammans 
i somras. Vi behöver vara rädda om vårt för-
eningsliv i Getinge om vi ska kunna fortsätta 
växa och utvecklas som ort. 

johanna hjelmBerg, ledamot i Samhällsföreningen

Vid Pennan    

Johanna Hjelmberg
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 tryck: Grafika AB, Falkenberg  upplaga: 1.500 ex

nationaldagen
Nationaldagen firades enligt tradition i 
Broaparken med sång, flagghissning och 
utdelning av Getingepriset.
I år delades det 10e priset i ordningen 
ut, denna gång till Orvar Bengtsson som 
på grund av det stora arbete och engage-
mang som Orvar under flera år har visat 
för Getinge, fick motta årets pris.
Kyrkans barn- och vuxenkör under led-
ning av Elvira Tufvesson levererade fler-
talet stämningsfulla sånger och årets tal 
till nationen hölls av Jacob Andersson.

höStmöte
Boka gärna redan nu in höstmötet som i 
år är den 18 oktober kl. 18:30!

Text     

Johanna Hjelmberg

nytt från 
SamhällSföreningen 

höStmöte 18 oKtoBer  
Kl. 18.30 i förSamlingShemmet

hjärtligt VälKomna!

GetiNGe samhällsföreNiNGs
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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

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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Text

Lena Eriksson

I början av 2000-talet var byn utsatt för 
ständiga inbrott och försök till sådana. 
En idé att skapa en bevakningsgrupp 
växte fram och 2001 började man köra 
på nätterna två och två. Detta fungera-
de under några år och det blev betydligt 
lugnare, dock inte helt bra. 

Getinge kändes inte tryggt och vi kände 
oss bortglömda av de styrande och tjäns-
temännen inne i Halmstad. 2004 sam-
lades därför en grupp människor för att 
bilda en samhällsförening så som Kvibille 
gjort. Man tog hjälp av Kvibillegruppen 
och bjöd in till ett möte i MB-huset på 
hösten för att fråga Getingeborna om in-
tresse fanns. Svaret blev ett rungande JA 
och arbetet gick vidare. 

Den 17 mars 2005 bildades samhälls-
föreningen vid dess första årsmöte och 
Ingvar Bengtsson valdes till ordförande. 
Trygghet och trivsel och det eftersatta 
underhållet av gator och anläggningar 
i byn blev det första man tog itu med. 
Mycket kontakter med politiker och 
tjänstemän togs och det började kännas 
lite optimistiskt. 

oliKa arBetSgruPPer
Arbetsgrupper bildades som bl.a. arbeta-
de med behovet av bostäder i byn så att 
folk kunde bo kvar här när man ville sälja 
sitt hus. Vi ser resultatet av detta i dag. 
Det byggs och många barnfamiljer har 
köpt husen, vilket är bra för byns över-
levnad.

Promenadstigsgruppen som sedermera 
togs över av OK Lindena iordningställde 
leder och gav ut en karta över våra om-
givningar.

På hösten 2005 kom också det första 
numret av Getinge Samhällstidning.

Några eldsjälar arrangerade Getinge-
trippeln under några år, en riktig folkfest 

med deltagare från när och fjärran. 

framtid getinge
Halmstad kommun startade projekt för 
orter utanför staden och där kom Getinge 
med och ”Framtid Getinge” var en verk-
lighet. Tre representanter från samhälls-
föreningen träffade 2 - 3 gånger per år 
politikerna i samhällsbyggnadsutskottet. 
Resultatet från dom diskussionerna ledde 
fram till att t. ex det nya industriområdet 
kom till stånd och att vi fick lite fartsän-
kande installationer i byn. Cykelbanan 
från Hörsås längs fabriksleden är också 
ett resultat av ”Framtid Getinge”

 Ett förslag som vi aldrig fick gehör för 
var upprustning av Getingehallen.

god uPPSlutning
Allt rullade på och samhällsföreningens 
möten flyttades till församlingshemmet, 
uppslutningen från Getingeborna var 
strålande. 2013 var det rekord på höstmö-
tet, salen var helt full och folk stod längs 
väggarna. Kommunen ville lägga ner sop-
centralen (tippen), men fick backa efter 
vilda protester från Getingeborna.

Nationaldagen har firats i Broaparken 
varje år och där har också utsetts årets 
Getingebo som får motta blommor, en 
tavla med motivering och en prissumma 
på 1000 kronor.

öVerSVämning
Så kom augusti 2014 och regnet öste ner 
över oss och Suseån svämmade över alla 
breddar. Folk fick gå från hus och hem. 
Katastrofen var ett faktum. Arbetet med 
översvämningsskyddet för Getinge satte 
igång och det kändes som vi hade möte 
hela tiden och engagemanget var stort. 
Vi stod ju under hot av vädret och det 
var nog fler än jag som blev oroliga när 
det kom någon störtskur. Området och 

vallarna är klara och vi fick beviset under 
julhelgen 2017 att dom står pall och våra 
räddningskillar vet exakt hur dom ska 
bete sig. 

almgåden, SKolan och 
mB-huSet
Sen kom nerläggningen av Almgården 
och problemen med skolan. Almgården 
är nu ett minne blott trots mycket arbete 
av äldreomsorgsgruppen och vad gäller 
skolan har vi i nuläget inte riktigt klart 
för oss vad som händer. Kommunen har 
i alla fall beslutat att vi ska få en ny skola 
F - 9, men skjutit det fem år in i fram-
tiden. Mer besked om detta har lovats 
innan valet.

MB- husets framtid är en pågående 
diskussion med tjänstemännen. Vart det 
leder vet vi inte. Kulturgruppen jobbar 
sakta men säkert vidare.

Vad händer då nu?
Harplinge har bildat samhällsförening 
och är nu i projektet ”Framtid Harplinge”.  
Byborna där visar massivt stöd för sin he-
mort. Deras möten är lika välbesökta som 
våra var för 8 - 10 år sedan.

Kommunen tycker nog att vi fått så det 
räcker nu, men det vi har fått de senas-
te åren är ju kopplat till översvämningen 
och luftproblemen på Getingeskolan.

 Det är dags för er Getingebor att en-
gagera er. Gå på samhällsföreningens 
möten, två gånger om året, ingen stor 
uppoffring. 

 Känner du extra för något, gå med i en 
arbetsgrupp. Gå med i någon av alla våra 
föreningar. 

Ta initiativ för din, dina barns och 
barnbarns skull. Ingenting förändras av 
sig själv.

SamhällSföreningen 
- ett lyft för getinge!
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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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Nu har HFAB tagit första spadtaget för 
att bygga de två hyreshusen på Stations-
gården i centrala Getinge.
Fastighetsbolaget bjöd in Getinge-bor-
na till det högtidliga ögonblicket då 
bolaget inledde arbetet med att bygga 
de första hyresrätterna i samhället på 
årtionden. Nära 100 personer samlades 
för att bevittna byggstarten.

HFAB:s nye styrelseordförande Jimmie 
Tschander betonade hur viktigt det var 
att bolaget bygger utanför Halmstads 
tätort.

-Det är viktigt att det kommer nya bo-
städer på orten för att kunna erbjuda t ex 
äldre personer att bo kvar i Getinge om 
de vill flytta från sina villor, menade han. 
Det är ju inte möjligt om det inte finns 
lägenheter lediga.

20 nya lägenheter
Två hus med hiss skall byggas. Ett tvåvå-
ningshus med åtta lägenheter för senio-
rer över 65++. Dessa lägenheter har vissa 
trygghetsskapande inslag, t ex spisvakt, 
tittöga i dörren och låga trösklar.

Det andra huset är i tre våningar som 
kan sökas av alla i bostadskön. Det är 
också tvåor och treor med balkong. Hy-
resnivån på tvåorna blir ca 7 800 kr/mån 
och för treorna ca 9 300 kr. Kostnaden 
för varmvatten och hushållsel tillkommer.

förtur för getingeBor
De nya lägenheterna kommer i första 
hand att erbjudas personer boende i Ge-
tinge.

-HFAB har möjlighet att göra vissa 
undantag från våra regler vid uthyrning 
av nya lägenheter, säger Ulf Eriksson, 
chef för bolagets fastighetsutveckling. 

Det innebär att personer folkbokförda på 
postnummer i Getinge kommer först att 
få möjlighet att söka.

Bland Getinge-borna som söker kom-
mer sedan de som stått längst i bostads-
kön att erbjudas hyresrätten. Inflyttning 
beräknas kunna ske ca 1 maj 2019.

Om man bortser från de nyrenoverade 
lägenheterna på Begonian som var färdi-
ga i vintras är det 17 år sedan några nya 
byggen utfördes av HFAB på orten.

intenSiVt På Byggfronten
Byggandet är intensivt i Getinge just nu. 
Veckan före HFAB:s start började det 
privata byggbolaget Järnvägsvallen bygga 
åtta hyresrätter vid gamla stationshuset. 
De ska också vara klara i vår.

Även nybyggen av villor ovanför boule-
banan är aktuellt i höst.

BYGGSTART FÖR 
tre hyreShuS i getinge

nu Vilar inte längre HFAB på spaden. Bygget är igång för de två hyreshusen på
Stationsgården. Bolagets nye styrelseordförande Jimmie Tschander flankeras här av vice
ordförande Christel Eriksson och platschefen på bygget Marcin Fijolek.

Text & Foto     

Åke Nilsson

hfaB:S nya Vd Catharina Rydberg 
Lilja deltog i sin första byggstart och kunde
bl a glädja sig åt att bygget bara ska ta min-
dre än ett år.
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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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Söndagen den 15 Juli kl 18:30 landade ”HeliAir” en av sina helikoptrar på gräset i 
Suse Naturpark. Ett antal ivriga personer stod och väntade på en färd upp i det blå 
över Getinge Samhälle.

Alla tillstånd och försäkringar som behövdes var klara och HeliAir Sweden AB är spe-
cialiserade på att flyga rundflyg med helikopter, vilket brukar vara ett välbesökt och 
uppskattat event då det är många som vill se omgivningen från luften. Flygtiden var 4-5 
minuter och mer än väl för att se omgivningen från luften. Priset för detta slutade på 300 
kr per person (såväl vuxna som barn). Fotografering från luften var tillåten och helikop-
tern tog 6 passagerare per tur. När helikoptern lämnade och flög vidare till Ringsegård i 
Falkenberg hade ett fyrtiotal Getingebor sett fantastiska Getinge från ovan.

Text & Foto     

Håkan Axelsson

uPPdatering aV 
läget med  
KulturgruPPen 
och mB-huSet.

Jag var vid samhällsgruppens årsmöte 
med och informerade gällande MB-hu-
set. Vi hade då fått klartecken ifrån Tor-
sten Rosenqvist, chef myndighets och 
projektsamordning vid kommunen, att vi 
skulle få tillgång till huset och inväntade 
ett avtal för att ro det i land. 

Tiden gick och vår kontaktperson gäl-
lande avtalet blev sjukskriven utan att 
färdigställa avtalet. Under våren har vi le-
gat på för att få svar gällande MB-husets 
framtid. Vi har fått en ny kontaktperson 
vid kommunen och under sommaren ska 
det ske en besiktning utav lokalerna, så 
efter semestern får vi förhoppningsvis ett 
nytt beslut. 

Jag har valt att avvakta med större kul-
turengagemang tills vi vet hur framtiden 
ser ut. 

Jag kommer under vintern erbjuda en 
teaterföreställning för vuxna, vid sidan 
av de barnföreställningar som arrangeras 
på biblioteket, men mer information om 
detta kommer under hösten.

Nu får vi hålla tummarna att Getinge 
får stoltsera med ett kulturhus för norra 
Halmstad inom ett år!

Text  

Anna-Karin Johansson

höStmöte 
18 oKtoBer  

Kl. 18.30 i 
förSamlingShemmet

GetiNGe 
samhällsföreNiNGs

heliKoPterflygning 
öVer getinge
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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



11

tänK På
haStigheten!

i Vår By är det
30 Km i timmen

De sex nya lägenheterna på Begonian är extra utrustade med digitala lösningar som 
Säkerhetsdörr, tvättmaskin och torktumlare. 

 Det finns även automatiskt brandlarm och förhöjda eluttag. De boende kan också 
ha digitalt dörröga och på det sättet se vem som står utanför dörren i telefonen eller 
datorn.

 Varje lägenhet har fått sin egen uteplats. Utemiljön på gården är återställd och vi 
hoppas att Begonians hyresgäster trivs i de fräscha lägenheterna.

Text

Lena Eriksson

MiTT i BYnS 
cenTRuM

Foto

   Anne Ottosson 

Pendeltåg 
till getinge?
Det pratas om en tågstation i Getinge 
och den kan stå klar 2026, om vi vill! 
Det är nämligen då västlänken i Gö-
teborg och Varbergstunneln står klara. 
När dessa två enorma infrastruktur-
projekt är genomförda skapas förut-
sättningar för fler turer, fler stopp och 
sist men inte minst fler tågstationer.

 
Vart pratas det då om en tågstation i 
Getinge och finns förutsättningarna?

En tågpendelstation i Getinge är 
redan antagen i vår kommuns ”Över-
siktsplan 2030”. I vår regions   ”Regio-
nala trafikförsörjningsprogram 2016-
2019” benämns stråket mellan Slöinge/
Getinge och Halmstad som ett starkt 
pendlingsstråk.

 Finansieringen av vår nya tågstation 
sker genom prioriteringar och överens-
kommelser mellan kommun och region, 
besluten är och ska vara väl grundade i 
ett behov och en framtidstro. Förutsätt-
ningarna för en tågstation till Getinge 
finns, det som krävs är att vi pratar mer 
om var den ska ligga och när den ska stå 
klar. En ny tågstation i Getinge bidrar 
till utvecklingen mot ett Halmstad med 
150 000 invånare 2050.

 Låt oss se fram emot att stiga på tåget 
i vårt kära Getinge.

 
Text  

Pierre Håkansson
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Susedalens Hälsocenter öppnar 
i nyrenoverade lokaler i september!

Bemannat gym och gruppträning - lokal träning och hälsa nära dig
www.susedalenshalsoecenter.com  info@susedalenshalsocenter.com

www.facebook.com/susedalenshalsocenter

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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Getingepriset 2018 tilldelades Orvar 
Bengtsson med motiveringen: ”För ett 
stort arbete och engagemang i och för 
Getinge på många olika områden. Har 
levererat samhället ett antal serve-ess 
under åren.”

Orvar växte upp på Stomgården i Rä-
vinge socken som de arrenderade av kyr-
kan, 1979 köpte han loss gård och mark. 
Han har där drivit sitt lantbruk fram tills 
att sonen Mattias tog över verksamheten 
för 14 år sedan. Då flyttade Orvar med 
sin fru Berit till Berits mammas barn-
domsställe i Slättåkra, som är en gammal 
släktgård.

när orVar Vid 33 års ålder, 1973, 
sålde sina kossor hade han tid över på 
somrarna för att börja spela tennis. Han 
började sin tenniskarriär i den då nybygg-
da Getingehallen med nålfiltsmatta som 
underlag. 1974 valdes han in i Tennis-
klubbens styrelse och satt med till 1991, 
varav 13 år som sekreterare. Under sin 
tid i styrelsen var Orvar utbildningsan-
svarig och tränade barn och ungdomar i 

Getingehallen på söndagar i fyra till fem 
timmar. En av investeringarna i klubben 
blev en bollmaskin som användes flitigt 
på träningarna och underlättade när slag 
skulle nötas in.

Tennisklubben hade en utomhusbana 
men eftersom klubben växte var de i be-
hov av ytterligare banor. Marken ägdes av 
numera CleanPart och tack vare Orvars 
förhandlingsteknik så fick de köpa loss 
mark till både bana och klubbstuga. För 
att köpet skulle kunna genomföras fick 
medlemmar gå in med egna pengar som 
de sedan fick tillbaka under en avbetal-
ningsperiod i form av bl.a. medlemsavgif-
ter. Därmed kunde Bana 2 byggas 1976 
och därefter klubbstugan som blev färdig 
1982. Numera är även Bana 3 byggd och 
i år investerade klubben i att borra en 
brunn tillsammans med fotbollsklubben 
för att kunna vattna tennisbanorna. Or-
var är fortfarande aktiv och spelar tennis 
i en serie för 70-åringar. Engagemanget 
för tennisklubben har gått i arv och nu-
mera är sonen Stefan sekreterare, dottern 
Anette kassör, sonen Mattias utbild-
ningsansvarig och Mattias fru Kristina är 

ordförande.

orVar Var med i Getingekyrkans 
kör från det att han kom i målbrottet tills 
han flyttade från Getinge. Under sex år 
var han även med i manskören inne i 
Halmstad. Han var även styrelsemedlem 
i Centerpartiet i Rävinge-Getinge. En 
sak som han är extra nöjd med är att han 
var delaktig i hur den nya motorvägen 
skulle dras. Första förslaget som kom från 
Vägverket skulle dela många gårdar och 
därför arbetade de fram ett förslag som 
kom att heta sockengränsförslaget. Efter 
ett antal uppvaktningar på Vägverket gick 
detta förslag igenom och den nya motor-
vägen byggdes på 90-talet. Under ett an-
tal år satt även Orvar i arrendenämnden 
i Göteborg som hade i uppgift att lösa 
olika arrendetvister.

Nu för tiden gör Orvar så lite som möj-
ligt förutom att spela golf på somrarna, 
spela tennis och vara gårdskarl.

getingePriSet 2018

Text

Maria Tagesson
Foto

   Kerstin Carlsson
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Tvätta bilen skonsamt
och miljövänligt!

Kom in och prova vår 
biltvätt

Circle K 
Ekebergsvägen

Tel.nr 035-582 00

LUGN, VI HAR SLÄP
FRÅN 150 KR för 3 timmar

Vi har biluthyrning!

VARMT VÄLKOMNA 
ÖNSKAR TONI MED 
PERSONAL

Boka ditt hyrsläp på www.circlek.se

SKA DU FLYTTA, 
ELLER BARA SLÄNGA 
SKRÄP?

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

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 

Tel 035-546 69 
Ekebergsvägen 23 

Välkommen in!
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Lärkan är en av Getinges förskolor. Här 
har man fyra avdelningar i åldrarna ett 
till fem år. Grodan, Myran, Humlan och 
Nyckelpigan. Förskolan ligger på Lärk-
vägen och har en härlig baksida med 
massa grönska som passar för barnen att 
springa och leka i. 

Halmstad kommun gjorde en satsning på 
utemiljön med 350 000kr och med ytter-
ligare hjälp av bidrag från Boverket kun-
de Lärkan få en stor upprustning av deras 

utemiljö. Vilket var i stort behov. Det var 
åtta år sen sist något gjordes på gården 
och då fick man en ny klätterställning.

det har hänt mycKet på går-
den nu. Dom har fått en asfalterad cy-
kelbana, en bensinstation med biltvätt, 
två stycken hinderbanor, tre nya lekhus, 
en kompisgunga, ett lekhus för vattenlek 
och ett nytt förråd.

Även det estetiska har fått sej ett lyft så 
som omgjorda staket, nya buskar, växter 

och odlingslådor.
Det som är borttaget är en gammal lek-

stuga och ett staket runt rutschkanan.

lärKan har renoVeratS i 
omgångar tidigare. Det har bytts fönster 
och tak. Avdelningarna har fått nyreno-
verade kök och även personalrummet är 
renoverat.

uPPruStning 

aV lärKanS förSKola

Foto

   Anne Ottosson 
Text   

Anna Kuczera

många får PlatS i den nya kompisgungan. Här fylls den av Samir, Siri, Oskar och 
Edwin.

På gården finnS det gott om plats för barn med spring i benen. Här springer Siri medans killarna hejar på.

hinderBanan är väldigt rolig om 
man frågar Siri och Samir.



16

Varje större samhälle har en egen funge-
rande brandkår och även Getinge var ti-
digt med att rusta sig för brandbekämp-
ning.
-Redan 1929 fick samhället den första 
brandbilen tack vare Getingeverkens 
disponent Carl Steen, berättar Gösta 
Gustafsson. Idag pensionär men med 
40-talet år i brandkårens tjänst.
Mycket har förändrats för brandmännen 
på de 90 åren. Då var brandbekämpning
den stora uppgiften - idag har räddnings-
tjänsten många andra viktiga uppgifter.

Att Getingeverken ville ha en fungeran-
de brandkår är lätt att förstå. Den första 
brandbil var en öppen lastbil med en ste-

ge. En motorspruta kopplades på släp ef-
ter lastbilen. Några år senare inköptes en 
skrotad brandbil för 400 kr som rustades 
upp och sattes i beredskap i samhället.

Getingeverkens intresse för brandkåren 
falnade efter ett bråk med Getinges kom-
mungubbar och brandbilen såldes 1931 av 
disponenten och blev f ö Laholms första 
brandbil.

Kommunen tog öVer
Getinge kommun fick nu köpa en brand-
bil som användes i många år. Efterhand 
har brandbilar bytts ut och i dag har rädd-
ningstjänsten toppmodern utrustning för 
sina olika uppdrag.

Gösta Gustafsson och Bo Bengtsson 

började båda som deltidsbrandmän redan 
1965 och båda har över 40 år i tjänsten.

-När vi började var vår huvudsakliga 
uppdrag att släcka bränder, säger Bo. Då 
behövde vi inte heller all den utrustning 
som finns idag.

Stora Bränder
Vissa år hade brandkåren inte en enda 
utryckning, berättar veteranerna. Men å 
andra sidan hade de inte någon hög lön 
för uppdraget och övningar skulle genom-
föras.

-Vi hade ca 500 kr per år om vi var med 
på alla övningar, säger Gösta. På den tiden 
var vi med för att göra en samhällstjänst 
och för den goda kamratskapens skull.

GeTinGe BRAnDKÅR
fyller 90 näSta år

tidigare Var den Stora uppgiften att släcka bränder, idag är mångfalden uppdrag mera komplicerat. Styrkeledaren Joakim Gustafs-
son flankeras av veteranerna Bo Bengtsson (t v) och Gösta Gustafsson. De sistnämnda med 40-talet år i tjänst vid sidan om sina ordinarie jobb.
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Många stora bränder har härjat i Ge-
tinge. På 40-talet hotades kyrkan av en 
närliggande brand som förstörde bostads-
hus. I mitten på 1970-talet brann stora 
delar av plastföretaget Porolon ned. (Nu-
varande NMC)

Bunden Var tredje VecKa
Då som nu har deltidsbrandmännen be-
redskap men på den tiden tvingades de 
att sitta hemma vid telefonen när de hade 
beredskap. En siren fanns men hade be-
gränsad räckvidd. Även då skulle brand-
männen vara på plats vid brandbilen inom 
fem minuter.

-På den tiden fanns inga mobiltelefoner 
som kunde ge oss dagens stora frihet, säger 
Gösta. Men man visste inte om annat på 
den tiden.

många uPPdrag
Idag har räddningskårens deltidare bered-
skap var fjärde vecka och många uppdrag 
förutom att släcka bränder. Det flesta ut-
ryckningar gäller trafikolyckor men även 
drunkningstillbud och allt som har med 
att hjälpa människor i nödsituationer.

-Jag vågar nog säga att det inte finns någ-
ra uppdrag som är hopplösa för oss idag, 
säger Joakim Gustafsson, en av dagens fyra 
styrkeledare på stationen. Vi har välutbil-
dad personal och all utrustning som krävs 
för att göra ett bra och säkert jobb.

Joakim är f ö son till Gösta Gustafsson 
och det är vanligt att den här samhälls-
tjänsten ”ärvs” vidare i familjen. På statio-
nen i Getinge är det många som är andra 
eller t o m tredje generationens brandmän.

BehöVer Bli flera
Men det är inte bara frid och fröjd inom 
landets räddningstjänster. I Sverige finns 
det ca 15 000 deltidsbrandmän men de 
borde vara flera. Det räknas med att det 
fattas 2 500 deltidsbrandmän.

-Vi är 19 personer deltidsanställda i Ge-
tinge men vi har också vakanser och be-
höver anställda ytterligare 3-5 stycken för 
att fylla grupperna och ha några reserver, 
säger Joakim. Vi hoppas också att få in 
kvinnor, de kan göra stora insatser i kris-
situationer.

Innan jubileet nästa år kanske rädd-
ningstjänsten har anställt sin första kvinna 
någonsin. Hur det kommande jubileet ska 
firas är inte bestämt ännu. Gissar att rädd-
ningstjänsten återkommer i frågan.

GeTinGe BRAnDKÅR
fyller 90 näSta år

Text & Foto     

Åke Nilsson

Många undrar varför hembygdsgården fi-
rar midsommar på midsommardagen och 
inte på midsommarafton. Svaret kommer 
här:

1973 var Eva Johansson initiativtagare 
till att starta Getinge hembygdsförening. 
Detta gjorde hon med hjälp av ett åttiotal 
hembygdsintresserade människor. I janu-
ari 1974 gick Halmstad kommun med på 
att förvärva Brogård som hembygdsgård.

Den officiella invigningen av Brogård 

hölls 1975 som var midsommardagen och 
där är svaret varför det är på den dagen.

Christer Johansson är Getinge sam-
hällsförenings ordförande och med hjälp 
av ett gäng förväntansfulla barn bär han 
varje år fram midsommarstången som är 
vackert klädd med blomster och blader 
och med svenska flaggan i topp som sej 
bör. 

GeTinGe hemByGdSGård 
firar midSommar.

Det var många som hade samlats för att fira 
midsommar tillsammans

Inger och Birgitta säljer de populära lotterna 
i barnlotteriet.

För den som vill vinna lite korv och kaffe kan 
köpa lotter av Bo och Lennart.

Härligt med alla barnen som bär fram Mid-
sommarstången med hjälp av föräldrarna

Nu kommer midsommarstången på plats med hjälp av Christer och Bo.

Text   

Anna Kuczera
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Innehar Vårdavtal med  
Närsjukvården Region Halland

Dipl. Medicinsk Fotterapeut  
Karina Tengler

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

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

Sia-glass i Slöinge kan glädjas åt rekord-
försäljning i sommar tack vare den heta 
och torra sommaren.
-Vi räknar med att öka vår försäljning 
med fantastiska 30-38 procent i år, säger 
marknadsdirektör Stefan Carlsson på 
företaget.
Det snart 60-åriga företaget startades i 
Slöinge som ett sysselsättningsprojekt 
och har idag 20 procent av marknadsan-
delarna i landet.
SIA Glass tillhör Bertegruppen som 
grundades 1569 (!) och är Sveriges äldsta 

företag. Idag består gruppen vid sidan om 
SIA Glass också Berte Qvarn och Berte 
Gård och museum.

Glasstillverkningen startades 1961 som 
ett sysselsättningsprojekt när det lokala 
slakteriet lades ned. Idag har glassbolaget 
150 anställda.

reKord På alla fronter 
Årets försäljning slår alltså alla rekord. 
Ökningen av försäljningen är upp till 45 
procent bl a tack vare den rekordvarma 
sommaren.

-Vi kommer att sälja 23 miljoner liter 
glass och har en kraftig ökning på alla 
våra produkter, säger Stefan Carlsson. 
Det brukar bli en nedgång i försäljning-
en i slutet av sommaren med vi har inte 
märkt något tapp hittills.

Ökning har också noterats på alla pro-
duktsorter från pinnar till strutar och 
skopglass.

Men sommarens rekordförsäljning har 
också inneburit en del problem då pro-
duktionskapaciteten inte alltid räckt till.

Glädjande för företaget är också att di-
rektförsäljning i Glassbaren har varit ex-
tremt god. Glassugna och svettiga kunder 
har strömmat till från när och fjärran.

den heta 
Sommaren
ger reKord 
för Sia-glaSS glaSSButiKen Vid SIA Glass har haft rekordmånga besö-

kare under den varma sommaren. I baren finns det möjlighet för 
allmänheten att köpa glass av företagets olika produkter.

Text & Foto     

Åke Nilsson

faKta om 

Sia GlaSS

Startades i Slöinge 1961

Ägs av Bertegruppen

Antalet anställda 150

Tillverkar i år ca 23 milj liter 
glass
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Text & Foto     

Kenneth Persson

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

PELLE LUNDH 
0705-80 21 91

WWW.HANSSONLUNDHBYGG.SE

MATTIAS HANSSON 
0706-62 72 92

Allt inom bygg, 
kakel och klinkers!

Som många säkert hört talas om arbetar 
Getinge Hembygdsförening med en ny 
hembygdsbok. Vår senaste bok gavs ut 
1998, alltså för 20 år sedan och mycket 
har ju hänt i vår hembygd under dessa 2 
decennier. 

Boken eller kanske böckerna, vi funderar 
på att boken skall delas i två utgåvor, den 
ena skall handla mycket om näringslivet 
i Getinge och den andra mer om hän-

delser, samhällsutveckling och person-
ligheter. Än så länge pågår arbetet med 
att samla material i form av intervjuer, 
dokument och bilder som så småningom 
skall redigeras. Vår ambition är att alla 
företag i Getinge/Rävinge och som nu 
är verksamma skall presenteras på något 
sätt i boken och alla viktiga händelser 
skall komma med. Vi har redan kontaktat 
flera företag men det finns givetvis en risk 
att vi missar någon, så skulle ni inte höra 

av oss men vill vara med i vår bok ber vi 
er kontakta Getinge Hembygdsförening. 
Likaså tar vi gärna emot tips om sånt ni 
tycker skall vara med i boken. Med andra 
ord, var inte blyga utan har ni någon idé, 
hör av er.

nya hemBygdSBoKen

BoKKommittén Samlade runt arbetsbordet i hembygdsgården bestående av från vänster, Lennart Larsson, Carl- Anders Johans-
son, Bo-Christer Svensson, Kenneth Persson, Gunvor Holmgren, Sven-Erik Klarén och Ingvar Bengtsson
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SuSedalenS 
hälSocenter
Getinge kommer äntligen få ett efterlängtat hälsocenter/gym. Idén bakom detta är 
Camilla och Mikael Assarsson. Camilla och Mikael har många års erfarenheter av 
träning, kost och välbefinnande.

camilla och miKael aSSarSSon öppnar inom kort susedalens Hälsocenter på Ekebergsvägen.
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Hälsocentret finns på Ekebergsvägen i 
nyrenoverad lokal. Där är bra ventilation, 
högt i tak och ljusa fräscha väggar. Där 
finns även ett rum för ”häng” där man kan 
blanda sina energidrinkar eller dricka en 
kopp kaffe i lugn och ro. 

På hälsocentret kommer det finnas nå-
got för alla. Här ska man känna sej väl-
kommen hur tränad, otränad, gammal 
eller ung du är. Centret kommer att vara 
bemannat för det mesta så här finns alltid 
någon att fråga om hjälp och Mikael är 
noga med att poängtera att inga frågor är 
dumma frågor! 

Man kan gå på gruppträningar om det 
passar en. Gymdelen är Eleikocertifie-
rad vilket bland annat innebär den bästa 
utrustningen på marknaden från Eleiko, 
PT utbildad via Eleiko och i övrigt ett 
nära samarbete. Gymmet har maskiner 
och fria vikter för den som vill träna upp 
sin smidighet och styrka med hjälp av 
vikter. Andra redskap som roddmaskiner, 
dragmaskiner, bänkpress, cross fit-ställ-

ning, Power Rack för säker knäböj och 
löpbana finns också. För den som gillar 
hantlar kommer där även vara en hantel-
hörna.

Mikael själv var femton år gammal för-
sta gången han satte sin fot på ett gym. 
Han vet hur svårt det kan vara att börja 
träna innan man kommer in i det så han 
kommer vara på gymmet och erbjuda 
introduktionspass för de som behöver. 
Mikael tränar själv och tävlar i styrkelyft 

plus att han coachar en tjej på elitnivå i 
styrkelyft. Camilla brinner för yoga, dans, 
musik, kost och hur kroppen fungerar 
och hänger ihop med hjälp av faschian, 
vår bindväv. Det finns alltid en förklaring 
till varför man mår som man mår menar 
hon. Med hjälp av blodprover kan man 
utläsa mycket. Då tar man hjälp av en 
så kallad Bicom apparat. Detta förklarar 
Camilla gärna mer om du är intresserad.

Hälsocentret skall vara ett roligt ställe 
att träna på. Här skall det finnas ett sam-
spel mellan alla. Det viktigaste är att lära 
känna sin kropp och lära sej rätt teknik så 
man inte skadar sej.

Det kommer även vara spännande fö-
reläsningar man kan boka sej till.  Vissa 
kommer de själva att hålla i och ibland tar 
dom in gästföreläsare. 

”Det finns många 
bra hälsoeffekter med 
styrketräning bland 
annat att man går ner 
i vikt och behålla sin 
rörlighet”

Foto

   Anne Ottosson 
Text   

Anna Kuczera
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Vill du bo helt fritt från grannar och nära 
himlen kanske du ska göra som Anette 
och Kotte Gugutudis och flytta upp på 
ett berg.
De bor i det s k Örnnästet 157 m över 
havet på Högåsen några kilometer från 
Getinge.
-Vi tycker att vi bor centralt trots allt, 
säger paret. Det tar faktiskt bara fem mi-
nuter att åka till samhället och handla. 
Sedan kan vi åka upp igen till vårt fan-
tastiska hus med stillheten och utsikten.
 Men vi tar det från början.

 
Paret Anette och Konstantin, kallas Kot-
te av alla, träffades i 15-års åldern och 
blev ett par så småningom. Anette kom-
mer från Lidhult och Kotte kom med 
sina grekiska föräldrar till Halmstad som 
sexåring. Efter giftermålet bosatte de sig 
på Snöstorp i villa, fick två barn och kne-
gade på. Anette bl a som säljare för att nu 

arbeta på förskolan i Kvibille och Kotte 
som sedan många år varit ansvarig för 
försäljning av smörjmedel inom Norden 
och Baltikum.

 
 drömmen om landet
 Med jämna mellanrum berättade Anet-
te för Kotte om sin dröm att flytta ut på 
landet. En ide som han var mindre entu-
siastisk över.

-Jag trodde jag trivdes bäst i en stad 
men började ändå lite i smyg att titta efter 
objekt på landsbygden, säger Kotte. Jag 
hittade det här huset på nätet och beslöt 
att visa Anette ett avskräckande exempel.

Paret åkte den vindlande vägen upp på 
berget och klev ur bilen.

-Jag bestämde mig direkt för huset, 
jag behövde inte ens gå in.   Det kändes 
som att komma till sjunde himlen, säger 
Anette. Kotte blev väldigt förvånad när 
jag bara konstaterade att här ska jag bo. 

Så hans plan av avskräcka mig föll platt 
till marken.

 
örnnäStet i folKmun
 Huset byggdes i början av 1990-talet av 
byggmästaren Holger Andersson i Ved-
dige. Han valde inte den enklaste platsen. 
150 meter upp på toppen, ingen väg och i 
oländig terräng. Bygget genomfördes och 
byggaren var mycket framsynt och satte 
in golvvärme och bergvärme för att näm-
na några exempel. Holger, som kallades 
Jeppe på berget i folkmun, behöll huset 
några år innan han sålde det p g av sjuk-
dom.

Getingeborna döpte snabbt byggnads-
verket till Örnnästet och många skakade 
på huvudet åt den annorlunda byggnads-
idén.

Ytterligare en person har haft huset 
innan det köptes 2012 av Anette och 
Kotte.

Paret anette 
och Kotte
triVS att Bo 
nära himlen

”örnnäStet” är en imponerande byggnation. Idag kan man inte se Getinges samhälle från berget p a av alla skog men med hjälp av en 
drönarbild kan vi visa den vackra utsikten. (Bild Privat)
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ProBlem fem dagar
Paret har gjort stora investeringar i och 
kring huset. Huset har nästan fördubblats 
i yta och den sista biten upp till huset har 
asfalterats.

- För en besökare känns det kanske lite 
oändligt och krångligt att bo så här men 
det är samma sak när du bor i  en vanlig 
villa, säger Kotte. Ok, det är kanske lite 
större problem när vi ska till jobbet och 
det är mörkt och har snöat.

Paret räknar dock med att det endast 
fem av årets 365 dagar kan vara lite be-
svärligt att ta sig till jobbet på morgonen. 
Det har en fyrhjuling med snöplog och 
plogar vägen t o r Vearp på 15 minuter. 
Men de erkänner att de har en fyrhjuls-
driven bil parkerad halvvägs upp på ber-
get med snökedjor när det är för halkigt 

och snöigt.
De avråder alla att åka upp utan i för-

väg ha meddelat då den enskilda vägen är 
smal och krokig.

 
inga tanKar På flytt
 -Men känns det inte ensamt under mör-
ka kvällar?, frågar vi.

-Vi känner det inte så, svarar de med en 
mun. Vi har många vänner som besöker 
oss, vi har nära till samhället och ”civilisa-
tionen” om vi vill åka någonstans. Det här 
är bara som att bo i en vanlig villa med 
lite längre till grannarna.

-Härifrån flyttar vi inte så länge vi är 
friska och krya, säger paret Gugutudis.

idag är huSet På högåSen 40 meter långt och 400 kvadratmeter. Paret Anette och 
Kotte har byggt ut flera gånger för att få sitt drömhus.

Text & Foto     

Åke Nilsson
Foto

   Anne Ottosson 

faKta
Villa högåsen byggdes 1992

Byggdes av holger Anders-
son, Veddige

Arkitekt Sven nygren, Var-
berg

huset mäter ca 400 kvm med 
garage och altan

höjd över havet 157 meter

Ägare sedan 2012 Anette o 
Kotte Gugutudis

den här VacKra trappan byggdes på 
Getinge Snickeri av möbelsnickaren Roland 
Gillberg. Trappan beställde av byggmästaren 
Holger Andersson som sett  förlagan i tv-pro-
grammet och såpoperan ”Dallas” som visades 
på 1980-talet.

anette KoPPlar aV med ”vakthun-
den” Nemo i den vackra hammocken ute på 
altanen.
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Karl-Eric Kickuth alias Kalle föddes 
17 maj 1982 på Halmstad BB och är 
uppvuxen i Getinge.  Vi som har vuxit 
upp med Kalle minns han som den lil-
la spralliga idrottskillen med glimten 
i ögat. Kalle var väldigt intresserad av 
sport redan som liten. Getinge som då 
och nu hade väldigt mycket att erbju-
da inom idrott har format honom och 
hjälpt honom med den inriktning han 
har idag i jobblivet. Kalle har spelat 
både fotboll och innebandy, då han har 
dubbla nationaliteter har han ställt upp 
och spelat VM i innebandy för Tyskland 
både 2004 och 2006.

Kalle hittar vi nu hemmahörandes i 
Stockholm som nordisk försäljningsdi-

rektör för adidas och Reebok i hela Nor-
den. Det tycker jag är väldigt imponeran-
de att ta sej från vårat lilla Getinge till 
dit han är idag, så jag ska försöka få med 
kalles resa i kortfattade drag.

Redan som 10-12 åring visste Kalle att 
han ville driva en egen sportaffär. Kalle 
delade även ut reklam för Getinges dåva-
rande sportcenter och tänkte väl att han 
kunde tänka sej att ha en egen sport af-
fär i framtiden. När grundskolan var slut 
sökte han in på gymnasielinjen handel/
administration och kom in men snabbt 
där märkte han att det var inget för ho-
nom och han hade större visioner än det-
ta. Han fick gå till ungdomscenter och 
även där märkte de att Kalle hade större 
drömmar och ville mer. Kalle fixade själv 

så han fick praktik på Team Sportia i 
Halmstad fem dagar i veckan. Det gick 
väldigt bra för honom där och efter ett 
och halvt år blev praktiken fast tjänst. Så 
som 16 åring har Kalle fast inkomst och 
kan flytta till egen lägenhet på Viktoria-
gatan i Halmstad.

mellan 1998-2004 jobbade Kal-
le i Halmstad med att välja sortiment 
för Team Sportias 115 butiker i Sve-
rige.  Men en dag ringde telefonen på 
jobbet och det var Reebok som ville att 
han skulle jobba för dom med att bygga 
upp deras Life style division. Det nappa-
de Kalle på och blev då säljare i Norden. 
Här börjar Kalle klättra på karriärsstegen. 
Ett år senare är han ansvarig för Reeboks 

Getinge profilen
Kalle KicKuth
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Text & Foto  

Anna Kuczera

skokollektion och två och ett halvt år se-
nare är han nordisk produktchef.

någonStanS här i mellan träffar 
Kalle sin nyblivna fru Malin.  Paret är lite 
oense angående datum då Malin själv en-
ligt Kalle fick kämpa länge innan Kalle 
nappade på betet. 

Dom tillbringade även tid i Holland, 
Amsterdam där Kalle jobbade med pro-
dukter till hela Europa. Det var en tid där 
paret unnade sej och kunde ha det bra 
innan deras första barn dottern Filippa 7 
år kom till.  Efter det har det kommit två 
barn till Bastian 5 år och Bianca 2 år.
 2011 lämnade Paret Amster-
dam och flyttade till Stockholm. Vid den 
här tiden hade adidas köpt upp Reebok 
och Kalle ansvarar nu för modedivisionen 
i Norden. Två år senare blir han nordisk 
marknadschef och ansvarar för varumär-
ket i sin helhet. Ytterligare ett år senare 
2014 blir han chef för Reeboks tränings-
division i Europa. Och sedan 2016 har 
han stigit ytterligare till försäljningsdi-
rektör för adidas och Reebok i hela Nor-
den.  

Kalle har ett team under sej på ca 100 
personer. Men kalle är en prestigelös kille 
som vill se sitt jobb som en livsstil och 
ingen status grej. Han menar att han har 
fått chanser i livet och tagit dom. Många 
försöker headhunta honom men Kalle 
har det bra där han är och trivs med sitt 

jobb och har inga planer på att byta.
När vi träffar Kalle upplever man att 

han inte stressar upp sej i onödan. Med 
ett rätt nybyggt hus i Uthamra, Vallentu-
na, 3 barn, ett giftemål (28/7) på gång i 
skrivandets stund känner man att han har 
koll på livet.

Kalle har bosatt sej i ett samhälle som 
han själv beskriver som inte helt olikt 
Getinge. Där finns skola 1-9, simbas-
säng och givetvis en sporthall. Här är han 
tränare för sin son Bastian i fotboll och 

försöker hänga med på Filippas aktiviter 
så mycket han kan. Han älskar att vara 
pappa och umgås med sina barn så myck-
et han hinner fast han har ett jobb där det 
innebär mycket resor och möten. Barnen 
brukar ibland säga till Kalle att telefonen 

är hans bästa vän. Det kan man ju förstå 
om man får en ca 200 mail om dagen som 
han får. Det är inte alltid lätt när man har 
ett jobb där man måste leverera dygnet 
runt och sköta familjelivet. Det gäller att 
ha en bra balansgång. Då kan det vara 
skönt att komma ut i skogen och plocka 
bär eller snickra på sitt hus som omväx-
lingskull.

faSt Kalle har flyttat till Stock-
holm har han full koll på vad som händer 
i Getinge. Han får Getinge tidningen 
uppskickad till sej, är med i Getinges sida 
på FB och när han kör förbi svänger han 
alltid inom för att kolla om det hänt nått 
nytt här. Om sanningen ska fram har han 
nog mer koll på Getinge än många av oss 
som bor här har.  Han umgås även med 
sina gamla vänner härifrån också fort-
farande. Vissa träffar han och andra via 
sociala medier.

Men hur mycket han än bryr sej om 
Getinge har storstadslivet satt klorna i 
honom och han menar själv att han be-
höver den stimulansen livet i Stockholm 
ger honom. Men håll koll så kanske du 
ser honom när han tar sej en sväng inom 
Getinge nästa gång han passerar.

Kalle har kvar glimten i ögonen än.
Foto: Kerstin Carlsson

Kalle med Sina gamla vänner från Getinge hemma i garaget (Foto: Privat)

autografSKriVning från VM i 
Zürich 2004 (Foto: Privat)
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Nu undrar man hur det har gått för er alla med era odlingar i värmen och 
med vattenförbudet som hängde i hela sommaren. Jag själv är själaglad 
för några som inte trivdes i värmen var ju mördarsniglarna. Nu slapp jag 
gå upp varje morgon och springa runt med pannlampa på kvällarna när 
mörkret kommit och bli biten av alla knott för att jaga dom små slemmi-
ga typerna. Man får glädjas åt det lilla.

Tänkte tipsa om ett bra hjälpmedel när det gäller vattningen. Ibland när 
man tittar på sina krukor tänker man att oj vad torrt det är! Men det är inte 
säkert att det är så torrt som vi tror. Nu säger många varför behöver man 
ett instrument till det man kan ju bara köra ner fingret i jorden och känna 
efter. Och visst det kan man men för oss som inte har så långa fingrar och 
många krukor rekommenderar jag denna fuktighetsmätare från Nelson 
Garden. Du bara sticker ner den i jorden så visar den nivån på fuktigheten 
i dina krukor. Ett smidigt sätt att slippa över/undervattna. Priset ligger 
runt en hundralapp på granngården.

Nu håller vi tummarna för att vi får en fin höst med en massa frisk luft så 
vi kan strosa runt i naturen och samla en massa härlig energi.

Odlarglädje

Text & Foto  

Anna Kuczera

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 Kuczera på 
annakuczera@hotmail.com eller Lena 
eriksson på 035.54780@telia.com. 
du kan också ringa eller sms:a Lena 
på 073-203 41 73. 

här Ser man de olika graderna av fukt i jorden, rött, grönt och blått.

Odlingsgrupp
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Den 1 juli-18 är dagen som Riksförbun-
det svensk trädgård, trädgårdsriket och 
studiefrämjandet hade ett arrangemang 
som heter tusen trädgårdar. Här får vem 
som helst vara med. Enda kravet är att 
man tycker om att visa sin trädgård.

I Getinge har vi Maria Berg som är 
med i detta och hade sin trädgård öppen 
för alla som ville komma och titta.

När vi kommer fram till Maria tar hon 
hövligt i hand och hälsar oss välkomna. 
Vi stiger in i trädgården som är ett hav av 
olika växter och trädgårdsarrangemang. 
Här kan man lätt förvilla bort sej mellan 
träden, buskarna och alla mysiga sittplat-
ser som är utspridda lite var stans.

Hela 60 personer var och besökte träd-
gården denna dagen.

Försäljning av Marias egentagna fo-
ton, växter och fika kunde den som ville 
spendera sina pengar på.  Ni kan gå in 
på Marias hemsida och titta på hennes 
fotografier där.

Maria Berg 
öppnar sin trädgård!

Text   

Anna Kuczera

en liten Bro som leder in i skuggan under trädet.många KreatiVa Skulpturer hittar man 
här och var i trädgården.

Blommorna lyser med många olika färger 
trots torkan i år.
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Vågar man komma med en fundering om 
svensk sjukvård så här i valtider? Sjuk-
vård är ju ett väldigt vitt begrepp som 
innefattar närsjukvård, akutvård, specia-
listvård, barnavård mm. mm. Det mesta 
i svensk sjukvård är naturligtvis jättebra 
men en del kanske kan bli bättre, t.ex. 
närsjukvården. Vi ska vara glada för att vi 
har en vårdcentral med läkare i Getinge 
problemet är dock rotationen av perso-
nal. Personligen har jag lyckligtvis inte 
behövt söka läkare alltför ofta, men varje 
gång har det varit en ny bekantskap.

I början av sommaren var vi i på en resa 
i Sydtyrolen. Efter ett par dar svullnade 
mina ben upp och blev missfärgade. I den 
lilla byn där vi bodde fanns ett apotek så 
jag gick dit tillsammans med en reskam-
rat för att kolla om dom hade stödstrum-
por. Det hade dom men apotekaren ville 
kolla mina ben och efter lite diskussioner 
på halvtaskig tyska och engelska tyckte 
han jag borde besöka en läkare. Jaha vart 
åker jag då? Klockan var omkring 4 på 
eftermiddagen, och jag såg framför mig 
en kväll i väntrummet på ett akutsjukhus.

 – Nä vi har läkare här i byn, jag ringer 
och säger att du kommer, sa apotekaren. 
Frugan o jag knallade dit och i en privat-
villa satt där en skylt utanför dörren som 

upplyste om här har vi Dr Josef Franz 
Mahlknecht. Vi gick in kom till en vänt-
sal där det redan satt sex personer men 
ingen reception och ingen kölappsauto-
mat och ingen att fråga, bara två dörrar.

Vi satte oss ner för att se vad som skulle 
hända. Efter tag kom det ut en patient 
från en av dörrarna och in gick en an-
nan. Efter ungefär 1/½ timma hade alla 
de väntande som var före oss varit inne 
och vi gick in. Där möttes vi av doktorn 
och en sköterska. Jag förklarade vad jag 
ville och visade mina ben och när läkaren 
frågade om jag tog någon medicin visade 
mina recept med hjälp av 1177.se. När 
han sett vad jag har för medicin ville han 
att jag skulle halvera den tablett jag tar för 
blodtrycket och gav mig några vätskedri-
vande samt kontakta min läkare när jag 
kom hem för att byta blodtrycksmedicin. 
Därefter fyllde han i mina uppgifter från 
EU-kortet och önskade oss fortsatt trev-
lig vistelse i Sydtyrolen. Besöket kostade 
ingenting där och jag har ännu inte fått 
någon räkning men den kanske kommer.

när jag Kom hem SKulle jag 
boka tid för läkarbesök. Jag ringde så 
fort dom öppnat, men dagens läkartider 
var redan slut så jag blev uppmanad att 
boka online nästa dag då nya tider läggs 

ut klockan 6 varje dag på 1177. Nästa dag 
kollade jag detta och det fanns 4 tider 
samma dag så jag bokade en av dessa. De 
här tiderna går antagligen åt väldigt fort 
av patienter som klarar att boka online, 
medan de som inte kan detta, utan ringer 
på det vanliga viset får vänta flera veckor 
eller åka till akuten. När jag så träffat lä-
karen och fått en annan medicin bad han 
mig gå till lab. för att ta en prover. Han 
bad mig också boka en tid någon vecka 
framåt då han skulle ringa för ett medde-
la resultaten av proven. När jag då undra 
om inte han kunde skriva in det själv i sen 
almanacka så gick inte det. Jag vände mig 
då till receptionen för att boka den tiden, 
men blev hänvisad till en sköterska som 
kunde boka denna tid. 

det jag funderar på är om inte 
delar av vår sjukvård överadministrerad 
jämfört med andra länder. Vi kanske bor-
de lägga mer fokus på hur vår närsjukvård 
fungerar istället för vem som utför den. 
Administration och byråkrati kanske tar 
för mycket plats och själva vården blir 
lidande. Våra sjukvårdspolitiker kan väl 
göra ett studiebesök i Sydtyrolen för att 
få lite idéer. 

Tankar från i stort sett en nöjd patient.

deBATTArTiKeL

Vid Pennan

Kenneth Persson

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

Läkarmottagning i Kiens, Sydtyrolen.
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Våra nya grannar på V:a Järnvägsgatan 
21 har nu uppfyllt sin stora dröm. Att 
skaffa sig ett eget hus med trädgård och 
äppelträd på tomten.
-När vi satt i vår lägenhet inne i Halm-
stad så pratade Johan alltid om att vi 
måste köpa hus, berättar Cassandra. Vi 
tittade på en del objekt och när vi såg det 
här huset i Getinge så kändes det helt 
rätt.
Nu har det unga paret  bott i Anita Mell-
bergs och Knut Lawesson f d hus några 
månader och trivs mycket bra.

 
Johan Westerdahl och Cassandra Nilsson 
kommer ursprungligen från Helsingborg. 
Johan kom till Halmstad för sex år sedan 
och blev så småningom anställd på LV 6. 
Cassandra flyttade upp till Johan för tre 
år sedan och de bodde i en lägenhet i cen-
trala Halmstad.

Cassandra är förskollärare som arbetat i 
Åled men från i höst börjar på Kärlekens 
förskola som arbetar efter Reggio Emi-
lia-metoden.
                                                                                       
längtan efter huS
Att bo i centrala Halmstad blev inte den 
stora lyckan för paret.

-Jag har alltid drömt om ett eget hus 
med garage, en liten tomt och så ska det 
vara en braskamin, berättar Johan. Och vi 
hittade vårt drömhus i Getinge.

Som de flesta andra började de söka 
hus i och strax utanför Halmstad men 
priserna kändes för höga. Så de utökade 
”sökcirkeln” lite och då blev Getinge in-
tressant.
                                                                                       
getinge PaSSade Bra
-Vi hade aldrig varit i Getinge förut men 
började titta också i detta samhälle efter ob-
jekt, säger paret. Vi tittade på några objekt 
innan vi hittade det här stora huset och det 
visade sig att det blev perfekt. Ca 150 kvm 
stort och har allt som de önskat sig.

De är också väldigt nöjda med servi-

cen och kommunikationerna i samhället. 
Båda kan åka buss till jobbet. Johan till 
grinden på LV 6 och Cassandra till sitt 
nya jobb.
                                                                                       
Period i afganiStan
Johan gjorde sin militärtjänst i Halmstad 
och provade   sedan på civila jobb. Efter 
en tid sökte han sig dock tillbaka till LV 
6. Han har bl a provat på en spännande 
period i Afganistan och avancerar nu till 
plutonchef och ska   i efterhand ansvara 
för utbildning av värnpliktiga.

-Jag är utbildad på robotsystem men 
kommer nu att ansvara för utbildning av 
värnpliktiga på radarutrustade bandvag-

nar, berättar han. Det ska blir väldigt in-
tressant att prova på detta. Försvaret har 
många intressanta spännande arbetsupp-
gifter.
 
friSKVård och natur
Det unga och käcka paret är väldigt glada 
över att ha kommit till det här lilla sam-
hället. Båda är intresserade av motion, 
natur och friskvård. Johans specialområ-
de är fiske med fluga och de inleder årets 
semester med en fjällvandring i Jämtland.  
Då kommer det att bli många tillfällen att 
äta nyfångad ädelfisk.

 

det unga Paret Cassandra Nilsson och Johan Westerdahl, bördiga från Skåne, har 
flyttat in i sitt nya hus på V:a Järnvägsgatan 21.  På bilden är de på väg ut på en cykeltur i 
sitt nya samhälle.

unga SKåningar
inFLYTTADe i GeTinGe

Text & Foto     

Åke Nilsson

grannar
Våra nya
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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

Wendts
Montage AB

Allt inom
UNDERTAK

och
LJUDISOLERING070-984 02 55

Pl 401 • 305 76  Getinge

Skribenter och redigerare 
till tidningen

SöKeS!

Vill du vara med i vårt glada gäng? hör av dig!

Kontaktuppgifter finns på sidan 2
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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.
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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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Lördag den 10 november arrangeras  
Arkivens Dag över hela Sverige, i år med 
temat ”Fest och Glädje”. 
Hembygdsgården kommer att vara öppen den dan och vi kommer att visa allt vi har om dansbanor  
och annat festligt. 
Men vi saknar kläder!
Är det någon som har sparat på några festkläder från gångna tider och även från nutid som vi kan få låna och 
visa upp i hembygdsgården? Du får gärna sjäv agera skyltdocka. 
Hör av dig till Gunvor Holmgren, tel 070-562 53 02 för mer information, ju snarare desto bättre.
Vi hoppas också kunna samla några musiker för att göra denna dag till en festdag.

Hälsningar 
Getinge Hembygdsförening

PS. Vi fortsätter med öppet hus i hembygdsgården kl. 14 - 16 från den 3 oktober och framåt.
Melodikrysset i Begonian återkommer i höst, startdatum ej bestämt
Den 7 oktober kommer Ben Olander till Begonian och berättar om sitt älskade Halmstad, 
se kommande affisch.


