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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 feBruari 2019

tryck: Grafika AB, Falkenberg  upplaga: 1.500 ex

omslagsbild: Jerry Engström

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!

höSt i getinge
Vår eftermiddags runda på Mulleberget i 
Getinge var så underbar. Träden kastade 
långa skuggor i eftermiddags solen och 
mattan med löv på stigen gnistrade i 
alla höstens färger. Mille älskar dom här 
promenaderna när han får lufsa runt och 
lukta på alla härliga dofter. 

Text & Foto

Jerry Engström

En kvällspromenad med Mille ned till 
dammarna i Getinge. Såg att månen var 
uppe så gick in och hämtade kameran. Ett 
tiotal gräsänder simmade runt i dammen 
bara några meter ifrån mig dom fattade 
nog inte något. Månljus är magiskt allt 
blir liksom änglalikt på något vis och lite 
skrämmande på samma gång.
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näSta manuSStoPP:  
1 feBruari 2019

tryck: Grafika AB, Falkenberg  upplaga: 1.500 ex

omslagsbild: Jerry Engström

Text     

Maria Tagesson

nytt från 
SamhällSföreningen 

framtid getinge
Den 16 augusti var det möte med po-
litiker och samhällsförening gällande 
utvecklingsprogrammet Framtid Ge-
tinge. En revision av utvecklingspro-
grammet ska genomföras under hösten, 
detta görs en gång per mandatperiod. 
Det pågår ett arbete med en fördjupad 
översiktsplan via Samhällsbyggnads-
kontoret av norra Halmstad där orterna 
Getinge, Kvibille, Harplinge, Haverdal 
och Steninge ingår.

arBetSgruPPSträff
Arbetsgrupperna i Samhällsförening-
en bjöds in till en träff på Getinge IP 
torsdag 23 augusti. Kvällen började 
med mat, skänkt av Coop Getinge, som 
tack för det gångna arbetsåret. Därefter 
blev det diskussion på hur vi ska försö-
ka skapa en framtidsbild av Getinge till 
år 2050. Syftet med diskussionen var 
att skapa underlag till styrdokumentet 
“Framtid Getinge” som revideras i år 
för denna mandatperiod.

föreningSträff
Den 20:e september i Getinge Grävs 
lokaler var det träff för medlemsfören-
ingarna i Samhällsföreningen. Vårt syf-
te med träffen var precis som på arbets-
gruppsträffen att få in föreningarnas 
syn på hur Getinge ser ut till år 2050. 

VärldenS Barn inSamling
Torsdagen 4 oktober fick vi i Getinge 
besök av Radio Hallands Världens barn 
insamling. 

De kom cyklandes till Olanders Torg 
där många Getinge-bor slöt upp och 
skänkte pengar vilket även många för-
eningar och företag gjorde. Det arrang-

erades utmaningar av olika slag och det 
såldes kanelbullar och pyttipanna med 
ägg, där alla intäkter gick till Världens 
Barn. Detta var ett samarrangemang 
med föreningar och företag i byn.

höStmötet
Höstmötet ägde rum 18 oktober i för-
samlingshemmet, ca 45 Getingebor slöt 
upp. 

Kvällen inleddes med att Kristian 
Nilsson från närpolisen Halmstad be-
rättade om det polisiära läget i Getinge 
och om betydelsen av grannsamverkan. 
Därefter presenterade Samhällsfören-
ingens styrelse de idéer och tankar som 
kommit in från arbetsgrupperna och 
föreningarna på hur vi kan tänka oss 
Getinges framtid, med sikte på år 2050. 
Detta bildar underlag till revisionen av 
utvecklingsprogrammet Framtid Ge-
tinge. Sara Nylander, planarkitekt på 
Samhällsbyggnadskontoret, informera-
de om den fördjupade översiktsplanen 
för norra Halmstad som nu är i gång. 
Ett syfte med planen är att utreda var 
den nya tågstationen ska ligga och hur 
vi kan utveckla de närliggande område-
na. Kvällen avslutades med att Sapna 
Billengren Lindström, projektledare 
för Framtid Getinge från samhälls-
byggnadskontoret, berättade om hur 
revideringen och arbetet med utveck-
lingsprogrammen fungerar. Vill ni läsa 
mer om utvecklingsprogrammet och se 
presentationerna från höstmötet finns 
de att läsa på halmstad.se/getinge. 

rPu:S nya 
lägenheter SnaBBt 
uthyrda

Det tog inte många dagar för att hyra ut de 
åtta lägenheter som RPU Fastigheter
håller på att bygga på Brogård, granne med 
gamla Stationshuset.
-Vi hade fyra stycken treor, tre stycken tvåor 
och en etta att fördela i vår kö och det gick 
väldigt bra, säger Ulf Henningson, en av 
ägarna i RPU. Inflyttningen kommer att 
ske omkring 1 maj.

Våren 2016 var det inflyttning i RPU:s första 
hus på tomten, även då fylldes alla lägenheter 
snabbt. Tanken var att hus nummer två skulle 
byggas genast men av olika anledningar har 
byggstarten skjutits fram.

-Den överhettning som har funnits på 
byggmarknaden är ett av skälen till att bygg-
starten skjutis upp, säger Ulf.

Några flera hus är inte aktuella att bygga 
i Getinge av bolaget. Ägarna till RPU Fast-
igheter är förutom Ulf Henningson, Roger 
Carlsson och Peder Roslyng samt MTA 
Bygg och Anläggning.

Text      

Åke Nilsson

Arbetsgruppen Städning har inköpt reflex-
västar för att dela ut till Getingeborna för att 
informera om att hålla Getinge rent. Vi har 
inbjudit 45 Getingeföretag att sponsra detta 
inköp och skickar ETT STORT TACK till:
Clean Part,  Circle K,  Fröllinge Bilverkstad,  
Konsum Getinge, Widal,   NMC, Slöinge 
Elektriska och Möllerströms Väg & Mark-
konsult som bidragit med pengar.

Vi behöver dock mer hjälp, så ni som vill 
Hålla Getinge Rent får gärna skicka ert 
bidrag till Getinge Samhällsförening, Bg 
5360-8097.

Reflexvästarna kommer att levereras un-
der november då städgruppen har för avsikt 
att göra en storstädning av samhället. Du får 
gärna hjälpa oss! Datum kommer att med-
delas på info-tavlorna.

Text      

Arbetsgruppen Städning 

håll
getinge
rent
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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!

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

Det personliga apoteket för hela familjen
Din lokala hälsopartner

Apoteket Ekorren i Ge!nge
Tel: 035 – 54 750
Öppet måndag – fredag 
09.00 – 18.00
Välkommen!
apoteket.ekorren.ge!nge@apoteksgruppen.se
www.apoteksgruppen.se/apotek/ekorren/ge!nge
Gilla oss på facebook

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

Håkan Axelsson hälsade den tappra ska-
ran på ca 70 personer som slutit upp för 
kvällens möte välkomna. 

grannSamVerkan
Första punkten för kvällen var grann-
samverkanspolisen Christian Nilsson, 
en mycket trevlig man som gav oss lite 
statistik. Det anmäls 15 - 16000 brott i 
Halmstad varje år, 200 av dom sker i Ge-
tinge. Det kan vara cyklar och andra ägo-
delar som fått fötter. Ett dussintal fall av 
skadegörelse kommer också in.

2014 hade vi 14 st inbrott i Getinge 
med omnejd, i år 4 hittills. Hälften av alla 
inbrott i Sverige utförs av internationella 
ligor och dom rör sig längs europavägar-
na och gör avstickare från vägen för att 
sen komma ut igen snabbt. 

Ett sätt att minska risken för inbrott 
är Grannsamverkan. Man kan tydligt se 
att det är 26 % minskad risk att utsättas 
om man ingår i en sådan grupp. I Getinge 
finns idag 6 grupper och 183 hushåll är 
anslutna. Kent Stävholt är sambandsman 
i Getinge- Vill du vara med? hör av dig 
till honom.

Christian pratade avslutningsvis om 
faran med Facebook och andra sociala 
medier där man ibland har hängt ut helt 
oskyldiga människor. Vi ska vara försik-
tiga med vad vi skriver på t.ex. Getinge 
anslagstavla. Inlägg kan faktiskt leda till 
åtal om man gör fel.

framtid getinge
- ViSioner för framtiden
Samhällsföreningens arbetsgrupper och 
medlemsföreningar har under sensom-
maren arbetat med hur vi vill gå vidare 
med Framtid Getinge. Joakim Ek pre-
senterade de tankar som finns. 
R5 �/(!�,�,5 0�..�(5 )�"5 �0&)**5  Č,5 '�,5

byggnation i Getinge?
R5 �,#-.�(5*å5��-%��5)'5-%)&�(-5  ,�'.#�75

bromsar det inflyttning av barnfamiljer?

R5 �&�,��)�(��5'��5)'-),!65(ä,5%�(5��.5
komma till stånd? 40 platser varav 8 för 
dementa.

R5 �(����,�5 å.�,%)**&#(!5  ,å(5 %)''/-
nen. Varför får vi inga svar när det gäl-
ler MB-huset, skolan och Almgården?

R5 �#5��"Č0�,5�..5�%.#0.5��(.,/'5'��5-%)-
la F-9, idrottsanläggning, bibliotek och 
fritidsgård.

R5 �.)'"/-����.5 #(�3!!.5 )�"5 #(.�!,�,�.5
med skolan på ett bättre sätt.

R5 �ä..,�5 "�(�#%�**�(*�--(#(!5 *å5 ��5
kommunala anläggningarna.

R5 �)(-.!,ä-*&�(5 *å5 #�,)..-*&�.-�(5 )�"5 n5
banor på bowlingen

R5 �,5 %/&./,5 .#&&5 ��.#(!�65 �)(��(-5
marknad m.m.

R5 �ä!5 )�"5 '�,%!,/**�(5 "�,5 #(0�(.�,�.5
hela byn och har lämnat förslag på gång 
och cykelvägar, ny tomtmark, busshåll-
platser m.m.

Du kan följa vad som händer på:
www.halmstad.se/getinge

öVerSiktSPlan 
Nästa punkt på dagordningen var kom-
munens representanter Sapna Billen-
gren- Lindström som är tjänsteman och 
samordnare för ”Framtid Getinge” och 
Sara Nylander planarkitekt. Sara arbetar 
för tillfället med en fördjupad översikts-
plan över de norra delarna av kommunen. 
I det arbetet ligger bl.a. placeringen av 
tågstation mellan Halmstad och Falken-
berg. Det är trafikverket och region Hal-
land som tar beslutet om placering, men 
vi hoppas att Getinge får tågstationen. År 
2030 först kan detta bli aktuellt eftersom 
underhåll och utbyggnad av Västkustba-
nan är prio ett. 

RAPPORT fRåN 

höStmötet
nytt huS Vid 
SkattagårdS- 
området

Ingrid och Lars-Anders Måttgård är ett 
lantbrukarpar med många järn i elden.

De har fått till sitt drömhus vid Ek-
backen, alldeles i närheten av deras lant-
gård Galtaberg i Getinge. Det är Bra Hus 
som har byggt och inflyttning sker nu i 
höst.  Vi på Skattagård, de nya grannar-
na, fick komma på en förhandstitt innan 
möblerna skulle in! Huset ligger idylliskt i 
en ekekulle med vacker vy mot Öingevä-
gen och med en vidunderlig utsikt. Huset 
tillhör nu ”Nya Skattagård”, för bilvägen 
dit går genom vårt lilla bostadsområde. Vi 
önskar er välkomna hit!

Sonen Erik med familj håller på att re-
novera huset på Galtaberg och ska flytta 
in till våren. Han tar därmed över släkt-
gården.

Text      

Kerstin V Carlsson

Foto: Anne Ottosson

jUlMarKNad
1 deCeMBer 2018

Kl. 14.00-17.00 
I geTINge
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är öppen för dig varje dag!

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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-
bakat bröd 

Intresset för HFAB:s lägenhetsbygge 
i centrala Getinge är mycket stort och 
uthyrningen fortsätter.
-Just nu finns det ett par lägenheter kvar 
på seniorboendet och hälften av de tolv 
”vanliga” lägenheterna i de andra huset 
är uthyrda, säger Christina Johansson, 
marknadsutvecklare på bostadsbolaget.
Många av de som hittills sökt lägenhe-
ter är Getingebor. Uthyrningen beräk-
nas pågå ytterligare någon månad.

-Getingeborna har ju haft förtur på lä-

genheterna men om det blir lägenheter 
över läggs dessa ut för alla sökande i vår 
bostadskö, säger Christina.

När HFAB:e beslöt att bygga i Ge-
tinge hade man tagit i beräkning att det 
inte hade byggts några nya lägenheter i 
samhället. (Med ett undantag). I beräk-
ningarna fanns också att det fanns många 
äldre som vill sälja sina hus men ville bo 
kvar i Getinge.

hög hyra
När Getinge samhällstidning talat med 

folk i samhället har de anmärkt på hyres-
nivån. Hur resonerar ni på HFAB kring 
detta?

-Kostnaden för två r o k är ca 7 800 
kr vilket är förhållandevis lågt pris för en 
nyproducerad lägenhet, svarar Christina.

Hon påpekar också att det är möjligt 
att söka bostadsbidrag. Tvåorna mäter 60 
kvm och treorna 72 kvm. Båda typerna 
har modern standard med balkong eller 
uteplats, diskmaskin och med egen tvätt-
maskin och torktumlare.

Stort  intreSSe  för nYa  läGenheter  i GetinGe

Vid tidningenS PreSSläggning 
fanns det fortfarande lägenheter att hyra i 
HFAB:S nybygge i centrala Getinge. Byggna-
tionerna pågår för fullt och inflyttning beräk-
nas till 1 maj 2019.

Text & Foto     

Åke Nilsson

Vi firar gudstjänst alla röda dagar i nå-
gon av våra kyrkor. Se mer info i Försam-
lingsbladet som delas ut till alla hushåll, 
i predikoturerna i Hallandsposten och 
Hallands Nyheter eller på vår hemsida:  
svenskakyrkan.se/getinge-oskarstrom

Under advent och jul har vi extra mycket 
musik i våra gudstjänster. Kom och upp-
lev julstämning på riktigt!

1:a adVent, 2 deCemBer: 
Gudstjänst i Getinge kyrka kl 11.00. 
Kyrkokören sjunger och Jan Karlsson 
spelar trumpet.

3:e adVent, 16 deCemBer: 
Luciagudstjänst i Getinge kyrka kl 18.00 
med kyrkans alla körer. Luciatåg med le-
vande ljus.

Juldagen, 25 deCemBer:
Julotta i Rävinge kyrka kl 07.00. 
Kyrkokören medverkar.

trettondedag Jul, 
6 Januari: 
Musikgudstjänst i Getinge kyrka kl 18.00.  
Kyrkokören sjunger julsånger och vi 
sjunger julpsalmer tillsammans.

Välkommen till SVenSka 
kyrkan i adVent oCh Jul!

Text  

Elvira Tufvesson
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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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När Röda Korset i Getinge skulle lägga 
ner sin verksamhet 2013 köptes det in 
två hjärtstartare som skänktes till kyrkan 
och hembygdsföreningen. Hembygdsför-
eningen tyckte nu efter fem år att deras 
kanske gör bättre nytta i Konsum. Dels för 
öppettiderna, dels för de antal människor 
som faktiskt besöker vår affär dagligen.

räddningStJänStenS  
genomgång
I samband med det högtidliga överläm-
nandet kom räddningstjänsten med tre 
man för att visa hur utrustningen fungerar. 
Det låter väldigt dramatiskt men maski-

nen hjälper oss hela vägen om olyckan är 
framme. När locket öppnas talar en röst 
som påminner om att ringa 112, sen ta-
lar den om hur avkännarna ska sättas på 
kroppen. Inga kläder eller kroppshår får 
finnas på anslutningspunkterna, så avkläd-
ning och ev. rakning kan bli aktuellt.

 Därför känns det viktigt att här påpeka, 
att om du råkar befinna dig på plats och 
inte är utbildad i hjärt- och lungräddning 
eller anhörig ska du lämna platsen snarast. 

maSkinen talar om Vad 
Som BehöVer göraS
Det går inte att sätta igång stötarna om 

människan inte behöver det, inte heller 
om hen redan är död och inget går att 
göra. Maskinen ber dig kanske istället att 
utföra kompression på kroppen. Då gäller 
det att pumpa igång hjärtat med hjälp av 
din styrka och kroppsvikt. Man måste ner 
ca 5 cm i kroppen med handen och räkna 
till trettio, sen göra två inblås innan man 
kör igång igen. 

Hjärtstartaren analyserar hela händelse-
förloppet. Räddningskillarna och ambu-
lans kommer snabbt på plats och avlöser 
dig.

Viktig hJärtStartare På konSum

Text & Foto

Lena Eriksson

Stefan Jarälv och Magnus Edvinsson

ChriSter JohanSSon, hembygdsföreningen, överlämnar hjärtstarta-
ren till Annette. Gunvor Holmgren representerar Röda Korset

håkan axelSSon går igenom starten på dockan.

hJärtStartare
i GetinGe
I nuläget finns det fyra  
hjärtstartare i byn:

Getinge AB

Räddningstjänsten

Kyrkan

Konsum

Vet du fler, så tveka inte  
att meddela oss.
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Ekebergsvägen 35 | GetingeHos oss är alla bilar välkomna! 
Välkommen att boka tid 035-580 80
Gå gärna in och följ oss på facebook!
www.facebook.com/snabbservicegetinge

Du har bilbekymmer! 
Vi har lösningen!

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

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

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

Välkomna in till oss på julmarknaden den 
1 december! Det bjuds på fika och vi kör 
förra årets succé i repris, bollkastartävling 
med finfina priser! Hoppas vi ses!

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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För snart tiotalet år sedan startade 
Grannsamverkan i Getinge som en 
uppföljare till Bevakningsgruppens 
nattpatruller. Nu är det dags att se över 
arbetet och uppdatera verksamheten.
-Grannsamverkan minskar brottslighe-
ten avsevärt och vi från polisen är myck-
et glada för det samarbete vi har med 
organisationen, sade Kristian Nilsson 
från Polisen när han deltog i Samhälls-
föreningens höstmöte.

Den trygghetsskapande organisationen 
startades på 1990 i USA och finns nu i 
många länder. Till Halmstad kom den ett 
tiotal senare.

-Jag tror att Birgitta och Sivert Hyllsjö 
på Slåttervägen var bland de första som 
anslöt sig till Grannsamverkan i Getinge, 
säger Kent Stävholt, som vill blåsa lite 
mera liv i Grannsamverkan.

Verksamheten kom igång när den am-
bulerande nattpatrulleringen i Företaga-
reföreningens regi lagts ned.

Bra uPPSlutning
Sju områden finns med i organisationen i 
samhället idag och det innebär över 180 
hushåll.

Nu vill bl a Kent Stävholt engagera fle-
ra kontaktombud och ytterligare hushåll.

-Stora delar av Getinge finns med i 
verksamheten men det skulle vara bra att 
få flera husägare att engagera sig, menar 
han. Vi vill också hitta ett bättre sätt att 
kommunicera mellan de olika kontak-
tombuden.

olika arBetSSätt
Kristian Nilsson från polisen berättade på 
mötet att i Halmstad kommun finns det 
170 ombud och 130 områden som ”be-
vakas”.

-Sättet att arbeta skiljer sig mycket, 
säger han. En väg är att organisera en 
styrelse som kan planera verksamheten. 
Andra samhällen har kontaktombud som 
tar emot information och träffas ibland.

I Halmstad är ca 7 000 hushåll anslut-

na och sammanlagt i hela Halland ingår 
20 000 hushåll i organisationen som be-
kostas av samtliga försäkringsbolag. Det 
finns tydliga bevis på att brottsligheten 
går ned när Grannsamverkan fungerar. 
Nationellt räknat är det 26 procent min-
dre risk för inbrott när grannarna är ak-
tiva.

flera omBud
Kent Stävholt ska nu försöka få flera kon-
taktombud och flera hushåll under vin-
tern. Det är kostnadsfritt att ansluta sig. 
Organisationen står för skylt- och infor-
mationsmaterial till alla medlemmar.

Idag är det mycket lugnt i Getinge 
samhälle med låg brottslighet. Därför är 
det viktigt att grannsamverkan fungerar 
för att hålla borta kriminaliteten.

GRANNSAMVERKAN BRA
METOD MOT KRIMINALITET

det Ska Bli lite aV en nytändning i föreningen Grannsamverkan i samhället.
-Brottsligheten är låg i Getinge just nu, säger Kristian Nilsson från Polisen. Det beror delvis på att att Grannsamverkan fungerat bra.
Han välkomnar Kent Stävholts initiativ att blåsa ännu mera liv i föreningen.

Text & Foto     

Åke Nilsson
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Det tog drygt tre veckor att reparera 
den omdebatterade delen av E6 utanför 
Getinge sedan vägbanan fått allvarliga 
sprickbildningar.
Vägsträckan fram till Morup ingår i de 
totalt 350 km vägsträckor i betong som 
byggdes på försök i Sverige på 1990-ta-
let.
-Reparationer måste göras för att det har 
blivit sprickor i vägen och det kan uppstå
farliga situationer om t ex betongbitar 
rycks loss och slungas mot andra fordon,
säger Mathias Andersson, som var ar-
betsledare under arbetet.
Av- och påfarterna till E6 från samhäl-
let har också nyasfalterats. Något som 
knappast någon Getinge-bo missat.

Betongvägar byggdes på 1990-talet i Sve-

rige i forskningssyfte. För att utreda om 
dessa kunde bli billigare och bättre än as-
faltvägar. Svaret har dock blivit att asfalt-
vägar har stora fördelar. Betongvägar är 
dyrare att bygga men billigare i underhåll. 
Betongvägar kan också bli hala på höstar-
na när bildäcken polerat vägbanan under 
sommaren. Underlaget blir sedan säkrare 
under vintern då dubbdäcken river upp 
vägytan på vintern.

När vägbanan gjöts för ca 20-talet år 
sedan lades cementen direkt på bärlaget. 
Denna metod visade sig ha svagheter. 
Vatten rinner ned från vägbanan lägger 
sig mellan bärlaget och betongen. Detta 
innebär risker för frysningar och väg-
banan kan spricka. Det är vad som hänt 
denna vägsträcka. Totalt har 65 platser 
reparerats utanför Getinge under tre 

veckor. Drygt 300 meter har gjutits om.

armeringSmattor för-
Stärker
Vid reparationerna har nu armeringsplat-
tor lagts under cementen och därefter 20 
cm betongbana. Armeringen tros undan-
röja riskerna för sprickbildning.

-Ett arbetslag på åtta personer gjuter ca 
4x5 meter per timme, förklarar Mathias 
Andersson. Metoden att gjuta cement-
vägar i ”bitar” kommer från Tyskland där 
många betongvägar byggdes av Hitler på 
1930-talet.

Själva gjutningen går relativt snabbt 
om man jämför med förarbetet att riva 
upp den gamla betongen och förbereda 
för gjutningen.

Ca fyra längdmeter På en bredd av fem meter gjuts per timme vid reparationerna av E 6 utanför Getinge

reParationer aV 
e6 utanför GetinGe

Text & Foto     

Åke Nilsson

VAR MED OCH 
RÄDDA LIV
Ge en gåva på 
redcross.se

Vi utvecklar attraktiva Getinge
Halmstads kommuns hjärtan klappar lite extra för våra 
serviceorter. Som kommunens tredje största ort är Getinge 
och invånarna i Getinge viktiga för vår utveckling. Hur vill 
just du att din hemort ska stärkas och förbättras? Berätta, 
vi lyssnar. 

2013 inleddes Framtid Getinge, ett program för centrum-
utveckling i Getinge. Projektet blev en framgång. En 
ny plattform för samverkan mellan invånare, föreningar, 
näringsliv och kommun bildades och vi tog fram en gemensam 
framtidsbild för Getinge. 

Nu är det dags att se över bilden. Känns den fortfarande 
aktuell? Vad har vi uppnått? Siktar vi fortfarande mot samma 
mål? Arbetet med att förnya utvecklingsprogrammet och 
uppdatera framtidsbilden är redan i full gång.   

– I den processen är samhällsföreningen en väldigt viktig 
samarbetspartner. Vi behöver underlag från invånare, 
föreningar, företagare och andra intressenter. Passa på att 
lämna dina förslag och synpunkter till samhällsföreningen 
om hur du tycker att Getinge att ska utvecklas, säger Jenny 
Axelsson (C), ordförande i styrgruppen för Framtid Getinge.

Fördjupad översiktsplan
I Halmstads kommuns arbete med att utveckla Getinge 
ingår också att ta fram en ny fördjupad översiktsplan. 
En översiktsplan pekar ut riktningen för hur mark- och 
vattenområden ska nyttjas och hur den byggda miljön ska 
användas, utvecklas och bevaras. 

– Vi planerar för ökad tillväxt i hela Halmstad och tar på 
oss ledartröjan i Getinge. I den fördjupade översiktsplanen tar 
vi ett helhetsgrepp kring Getinge med omnejd och planerar 
för hela norra delen av kommunen. Vi tar höjd för ökad 
befolkning och ser över infrastruktur, bostäder, utbildning och 
verksamhetsmark, säger Jenny Axelsson. 

Intresse för Suseåns naturpark
Suseåns naturpark invigdes i somras och har redan upp-
märksammats runt om i Sverige. Det har varit flera studiebesök 
från länsstyrelser och kommuner som vill se hur vi har lyckats 
kombinera skydd- och klimatanpassningsåtgärder med 
promenadstigar, utegym och våtmarker.  

– Det är glädjande att lösningen för att skydda invånare och 
samhället mot höga vattenflöden från Suseån har blivit ett 
naturskönt rekreationsområde som alla kan njuta av. Om fler 
utsatta områden i landet kan inspireras och dra nytta av det vi 
har gjort i Getinge känns det extra roligt, säger Jenny Axelsson. 

Vad tycker du? Kontakta oss!
På Halmstads kommuns webbplats finns mer information om 
utvecklingsprogrammet och den fördjupade översiktsplanen för 
norra Halmstad, www.halmstad.se/getinge. 

Just nu pågår arbetet med att revidera utvecklingsprogrammet. 
Vi ställer oss följande frågor: 

• Är framtidsbilden aktuell? Behöver den uppdateras? 
• Vad har vi uppnått? 
• Vilka frågor behöver vi fortsätta jobba med? 
• Behöver vi flytta fokus till andra frågor? 

Kontakta Getinge samhällsförening med dina synpunkter och 
funderingar. Det går också bra att kontakta Sapna Billengren 
Lindström på Halmstads kommun.
E-post: sapna.lindstrom@halmstad.se

Jenny Axelsson (C), ordförande i styrgruppen för Framtid Getinge. 

Halmstads kommun
Text

Framtidsbild för Getinge
Getinge är en väl utvecklad ort för människor i alla åldrar. 
Samhället har god infrastruktur, stor tillgång till service och 
närhet till städer, natur och hav. 

Getinges attraktiva levande centrum fungerar som en 
naturlig mötesplats för ortens invånare. Med Suseån som 
resurs i centrum har en mötesplats växt fram som går bortom 
generationsgränserna. Den positiva självbild som Getingeborna 
delar får andra människor att flytta hit.

Här finns rätt förutsättningar för företagsetablering. Nya 
företag i kombination med befintlig verksamhet gör att 
Getinge kan erbjuda attraktiva jobb. Den nya tågstationen, som 
är en växande pendlingsnod i Halmstads kommun, förenklar 
transporterna till och från Getinge.

I Getinge arbetar alla föreningar aktivt för att skapa 
meningsfull fritid åt Getingeborna. Genom ortens föreningar 
har invånare möjlighet att engagera sig i samhällets utveckling.

Från utvecklingsprogrammet Framtid Getinge 



13

Vi utvecklar attraktiva Getinge
Halmstads kommuns hjärtan klappar lite extra för våra 
serviceorter. Som kommunens tredje största ort är Getinge 
och invånarna i Getinge viktiga för vår utveckling. Hur vill 
just du att din hemort ska stärkas och förbättras? Berätta, 
vi lyssnar. 

2013 inleddes Framtid Getinge, ett program för centrum-
utveckling i Getinge. Projektet blev en framgång. En 
ny plattform för samverkan mellan invånare, föreningar, 
näringsliv och kommun bildades och vi tog fram en gemensam 
framtidsbild för Getinge. 

Nu är det dags att se över bilden. Känns den fortfarande 
aktuell? Vad har vi uppnått? Siktar vi fortfarande mot samma 
mål? Arbetet med att förnya utvecklingsprogrammet och 
uppdatera framtidsbilden är redan i full gång.   

– I den processen är samhällsföreningen en väldigt viktig 
samarbetspartner. Vi behöver underlag från invånare, 
föreningar, företagare och andra intressenter. Passa på att 
lämna dina förslag och synpunkter till samhällsföreningen 
om hur du tycker att Getinge att ska utvecklas, säger Jenny 
Axelsson (C), ordförande i styrgruppen för Framtid Getinge.

Fördjupad översiktsplan
I Halmstads kommuns arbete med att utveckla Getinge 
ingår också att ta fram en ny fördjupad översiktsplan. 
En översiktsplan pekar ut riktningen för hur mark- och 
vattenområden ska nyttjas och hur den byggda miljön ska 
användas, utvecklas och bevaras. 

– Vi planerar för ökad tillväxt i hela Halmstad och tar på 
oss ledartröjan i Getinge. I den fördjupade översiktsplanen tar 
vi ett helhetsgrepp kring Getinge med omnejd och planerar 
för hela norra delen av kommunen. Vi tar höjd för ökad 
befolkning och ser över infrastruktur, bostäder, utbildning och 
verksamhetsmark, säger Jenny Axelsson. 

Intresse för Suseåns naturpark
Suseåns naturpark invigdes i somras och har redan upp-
märksammats runt om i Sverige. Det har varit flera studiebesök 
från länsstyrelser och kommuner som vill se hur vi har lyckats 
kombinera skydd- och klimatanpassningsåtgärder med 
promenadstigar, utegym och våtmarker.  

– Det är glädjande att lösningen för att skydda invånare och 
samhället mot höga vattenflöden från Suseån har blivit ett 
naturskönt rekreationsområde som alla kan njuta av. Om fler 
utsatta områden i landet kan inspireras och dra nytta av det vi 
har gjort i Getinge känns det extra roligt, säger Jenny Axelsson. 

Vad tycker du? Kontakta oss!
På Halmstads kommuns webbplats finns mer information om 
utvecklingsprogrammet och den fördjupade översiktsplanen för 
norra Halmstad, www.halmstad.se/getinge. 

Just nu pågår arbetet med att revidera utvecklingsprogrammet. 
Vi ställer oss följande frågor: 

• Är framtidsbilden aktuell? Behöver den uppdateras? 
• Vad har vi uppnått? 
• Vilka frågor behöver vi fortsätta jobba med? 
• Behöver vi flytta fokus till andra frågor? 

Kontakta Getinge samhällsförening med dina synpunkter och 
funderingar. Det går också bra att kontakta Sapna Billengren 
Lindström på Halmstads kommun.
E-post: sapna.lindstrom@halmstad.se

Jenny Axelsson (C), ordförande i styrgruppen för Framtid Getinge. 

Halmstads kommun
Text

Framtidsbild för Getinge
Getinge är en väl utvecklad ort för människor i alla åldrar. 
Samhället har god infrastruktur, stor tillgång till service och 
närhet till städer, natur och hav. 

Getinges attraktiva levande centrum fungerar som en 
naturlig mötesplats för ortens invånare. Med Suseån som 
resurs i centrum har en mötesplats växt fram som går bortom 
generationsgränserna. Den positiva självbild som Getingeborna 
delar får andra människor att flytta hit.

Här finns rätt förutsättningar för företagsetablering. Nya 
företag i kombination med befintlig verksamhet gör att 
Getinge kan erbjuda attraktiva jobb. Den nya tågstationen, som 
är en växande pendlingsnod i Halmstads kommun, förenklar 
transporterna till och från Getinge.

I Getinge arbetar alla föreningar aktivt för att skapa 
meningsfull fritid åt Getingeborna. Genom ortens föreningar 
har invånare möjlighet att engagera sig i samhällets utveckling.

Från utvecklingsprogrammet Framtid Getinge 



14

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
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VI FÅR IN JULGRANAR 
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Göteborgsv. 48 Tel. 035/545 05
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TRÄGOLV TILL RÄTT PRIS!
PERGO WOOD EK 3-STAV NATURAL 249:-/m2  

PERGO WOOD EK PLANK NATURAL 449:-/m2 

�������������
�����������������	�	�	��	��������������������

Se ALLA 

våra golv på 

mattcenter.com

Prostens Bed & Breakfast
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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!



15

ungdomarna i 
getinge vill ha en 
skatepark. Albert Eriks-
son skrev en insändare 
till Hallands Posten i 
frågan. Här tillsammans 
med kompisen Hugo 
Rinaldo.

-Jag tycker att det ska finnas en skejtpark 
i Getinge för det är många ungdomar som 
vill skejta, cykla BMX eller åka kickbike.
Det säger Albert Eriksson, elva år. Han 
hade för en tid sedan en insändare i Hal-
lands Posten med detta ämne. Och han är 
inte ensam om de här tankarna.

-Vi tycker det kunde byggas en anlägg-
ning där vi kunde göra något utomhus, 
säger Albert och hans kompisar. Det kan 
väl inte vara så att vi ska behöva åka två 
mil till stan för att ha lite kul.

Ungdomarna har också hittat en plats 
där det skulle gå att bygga en anläggning.

-Marken som ligger bakom Konsum 
på andra sidan vägen passar perfekt, säger 
pojkarna. Det är centralt och så finns det 
plats för oss.

Ungdomarna tycker det finns för få sa-
ker att göra i Getinge. Då blir det istället 

att alla sitter inne och tittar på skärmar.

olika löSningar
Kostnaderna för en skatepark kan vara 
väldigt stora, kanske flera miljoner kro-
nor. Men det finns även enklare lösningar.

-Det går att bygga en enklare variant 
för måttliga pengar, säger Alf Andersson, 
Getinge, som satt i kommunens Teknik- 
och Fritidsnämnd då det diskuterades 

olika lösningar på skateparker.
Alf föreslår att ungdomar och föräldrar 

uppvaktar Samhällsföreningen och ber 
den föra fram ett förslag till kommunen. 
Ett annat sätt är att lämna in ett s k Med-
borgarförslag till kommunen.

SySSlolöSa 
ungdomar
önSkar en 
SkatePark

Text & Foto     

Åke Nilsson

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

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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VATTENBRIST OROAR POLITIKER

PriSet kan förduBBlaS
De senaste årens torka och vattenranso-
neringar har fått många att inse att vatten 
är en resurs som inte räcker i all oändlig-
het. Politiker och tjänstemän har uttalat 
sig i olika medier och har givit sina idéer 
om framtiden.
I Halmstads kommun har diskussionerna 
varit många i takt med att bevattningsför-
bud och sparkrav har lagts av kommunen.
-Vi arbetar intensivt inom Laholmbuk-
tens VA för att se till att vi kan ge med-
borgarna dricksvatten i framtiden. Vi 
känner oss ganska trygga med att vi kan 
klara den här uppgiften, säger Ola Nils-
son, ordförande i den kommunala nämn-
den för Laholmsbuktens VA. Därmed 
högste politiskt ansvarig för att vi får vat-
ten i kranarna i framtiden. Men många 
inom branschen spår att priset på vatten 
kommer att fördubblas inom tio år. 

Under de senaste två åren har det rått be-
vattningsförbud på gräsmattor och kom-
munen har vädjat om att vi alla minskar 
förbrukningen av vatten.

-Förra året hade vi minskade nivåer i 
vattentäkterna men i år har vi haft extrem 
torka som i stället skapat hög förbruk-
ning, säger Ola Nilsson.

maxProduktion nåttS
Dricksvattnet pumpas upp från de tio-
talet grundvattentäkter som finns runt i 
kommunen. Getinge har en sådan täkt. 
Vattnet processas i reningsverk i olika 
grader och pumpas ut i reservoarerna.

Men i sommar nådde maxgränsen för 
hur mycket Halmstads vattenverk kan 

producera. 
-Vi kan bygga nytt vattenverk men 

det skulle kosta stora pengar, ta lång tid 
och kräva nya vattendomar, förklarar Ola 
Nilsson. Därför måste vi på kort sikt hitta 
andra lösningar.

I ett kort perspektiv arbetas med att ta 
ut mera vatten ur täkterna och arbeta för 
att få ned förbrukningen bland hushåll 
och storförbrukare. Detta ska ske genom 
ytterligare information till hushållet och 
sträva efter att kunna leverera annat än 
dricksvatten till industriernas processer.

Inom en tioårsproduktion måste kom-
munen dessutom hitta andra platser att 
hämta vatten från. Lagan, Viskan, Bol-
men är tre alternativ som kommunen 
tittar på.

-Det finns också ett stort intresse för 
ett utökat samarbete med andra kommu-
ner, säger Ola Nilsson. 

Det skulle ge större flexibilitet för 
kommunerna.

VattenPriSet förduBBlaS
VA-avgiften i Halmstad är en av de lägsta 
bland kommunerna i landet. Så låg att de 
flesta personer inte bryr sig om att vara 
sparsamma med vattnet.

-Är en kraftig prishöjning lösningen på 
en skenande vattenförbrukning?

-Ja, kanske det, men vi kan inte höja 
priset särskilt mycket varje år, svarar Ola 
Nilsson. Det finns en speciell lagstiftning 
kring VA-taxor som innebär att vi inte 
får ta ut högre avgifter än de kostnader 
vi har.

I Halmstad kommun betalar vi i en s k 

 ”typlägenhet” på ca 70 kvm, 2 600 kr per 
år. I närliggande Hylte får invånarna be-
tala 5 600 kr. Glesbygdskommunen Hyl-
te har långa ledningsnät och få personer 
som ska dela på kostnaden för distribu-
tionen.

Svårigheten att höja taxorna är ett pro-
blem som många kommuner brottas med 
idag. En lösning som diskuteras är att 
sätta vattenmätare i varje hushåll och de 
som har ”orimligt” hög förbrukning skulle 
få mycket högre kostnader.

huShållenS SParande
Kommunen har satt in bevattningsför-
bud och vädjat till medborgarna att spara 
vatten. En viss minskning har konstate-
rats, omkring 10- 20 procent, men myck-
et mera skulle önskas.

-Det beräknas att varje tvåpersoners 
hushåll förbrukar 150 liter per dygn och 
en rimlig önskan vore att vi alla kunde 
minska med 20 procent, dvs 30 liter per 
hushåll, säger Ola Nilsson. Jag gissar att 
om vi hade vattenmätare och högre pri-
ser skulle minskningen kanske bli det 
dubbla. Det skulle få stor betydelse i vår 
kommun.

-Trots att vi har många problem fram-
för oss så är jag ändå ganska trygg i för-
vissningen att vi kommer att lösa det här, 
säger Ola Nilsson. Vi har en stor samsyn 
i den politiska nämnden och stort enga-
gemang bland tjänstemännen så jag sover 
gott om natten.

ola nilSSon, SimlångSdalen, är politiskt ansvarig 
för att vi får vatten i våra kranar. Trots en del svåra framtidsfrågor 
ser han positivt på framtiden.

Text & Foto     

Åke Nilsson
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Branschorganisationen Svenskt Vatten 
tror att vattenpriset kommer att fördubb-
las inom 20 år. Anledningen är att de 
svenska VA-anläggningarna måste byg-
gas ut och rustas upp.
Många anläggningar är byggda för 50 
år sedan och är dimensionerade för helt 
andra mängder vatten. Befolkningen har 
ökat kraftigt. Idag har Sverige tio milj in-
vånare och för 50 års sedan sju milj. Dess-
utom har vi mångdubblat förbrukningen 
av vatten per invånare. ska i den här ar-
tikeln granska vattenfrågan i Halmstad 
kommun.

För att få ned vattenförbrukningen på 
kort sikt krävs att kommunerna måste 
övertyga medborgarna om att det är vik-
tigt att spara. Detta är svårt då det inte 
finns något s k incitament för att det ska 
sluta slösa. En kraftig taxehöjning skulle 
svida men en sådan åtgärd kan inte ge-
nomföras. (Se den andra artikeln om vat-
ten)

Därför har kommunen den tuffa upp-
giften att på ett pedagogiskt sätt få med-
borgarna att minska ”frivilligt”. För det 
kunde få bra och avgörande resultat. Om 
alla abonnenter skulle engagera sig i att 
spara vatten skulle en rimlig besparing 
ligga på 20 procent, dvs 30 l/person och 
dygn.

många SlöSar
Laholmsbuktens VA (LBVA) maximal 
produktion av vatten vid reningsverken 
är 40 000 kubikmeter per dygn. Men det 

är inte bara hushållen som slösar med 
vatten. Bland de större företagen kanske 
det inte är vattenslöseri är den viktigas-
te kostnadsposten att jaga. Kommunen 
självt ”slösar” också med vatten. 15 pro-
cent av LBVA:s vattenproduktion för-
svinner vid läckor i ledningssystemet eller 
går till spolning av ledningar som slam-
mats igen.

-Trots 15 procents ”svinn” i våra led-
ningar så är vi en vattenproducent i landet 
som har låg andel, säger Mattias Hultin, 
driftschef på LBVA. Det finns kommu-
ner som har 30-40 procent ”svinn”. Men 
vi arbetar intensivt för att få ned läckaget 
i ledningarna. Vi håller på att sektione-
ra ledningssystemet för att lättare se var 
läckorna finns.

VattenanVändning Per 
dygn
Enligt organisationen Svenskt Vatten 
använder ett hushåll på två personer 300 
liter vatten per dygn.
R5160 liter för personlig hygien inkl dusch
R560 liter för toalettspolning
R530 liter för disk
R520 liter för tvätt
R510 liter för matlagning
R510 liter övrigt
Om vi sönderdelar denna tabell kan vi 
konstatera att det går tio liter vatten per 
dygn bara för att tvåpersoners hushållet 
spolar under tiden de borstar tänderna. 
Dvs 3 600 liter per år! För en dusch går 
det ca 30-40 lit vatten beräknat på en 
fem minuters dusch. Att snabbduscha till 

3 minuter skulle alltså ge en besparing på 
20 liter. En siffra som tonårsföräldrar kan 
vara intresserade av.

Att sätta in ”snåla blandare” i varje hus-
håll skulle vara en bra sparåtgärd. Mät-
ningar har visat att hushållen skulle spara 
25 procent av vattenförbrukningen med 
nya, moderna kranar. En mycket effektiv 
sparåtgärd är också att spara smutstvätt 
och bara tvätta med full tvättmaskin.

kommunen hoPPaS att medBorgarna SParar

kommunerna i landet står inför stora 
utmaningar då vattenförbrukningen stän-
digt ökar, säger Mattias Hultin, driftschef på 
LBVA.

Vattentäkten i Getinge är en av 17 
vattenreservoarer i Halmstad kommun.

faKta
Halmstad kommun har har  
23 000 abonnenter i 
kommunen varav 600 i 
Getinge.

Uppdelning av abonnenterna:

75 proc är villor och 
tvåfamiljshus

10 proc är fritidshus

6 proc hyreshus

5 proc är skolor, sjukhus mm

3 proc är företag

0,1 proc används av LBVA

Hushåll använder 62 proc av 
mängden vatten,

Industrierna 24 proc och allm.
service 14 proc.

Text & Foto     

Åke Nilsson
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Getingeskolan har utökat ledningen 
från två till tre rektorer. Två av dem är 
nya på skolan. Jag träffade alla tre för 
att ta reda på lite mer om dem och deras 
tankar om rektorskapet.

I dagsläget har rektorerna delat upp sina 
ansvarsområden så att Niclas är rektor för 
åk. F-3 och fritidshemmet, Ann-Karin är 
rektor för åk. 4-5 som för tillfället är i lo-
kaler på Plönninge och Ola är rektor för 
åk. 6-9 och grundsärskolan. På sikt finns 
en plan för att gå tillbaka till stadier, då 
kommer det heta låg-, mellan- och hög-
stadium. Fritidshem och grundsärskolan 
kommer att finnas kvar såklart.

hur Ser en arBetSdag ut? 
Otroligt olika. Väldigt mycket möten. 
Det kan tex vara att man får frågor från 
föräldrar som behöver besvaras, eller ut-
vecklingsarbete tillsammans med perso-
nalen. 

-Vår uppgift är att se till så att eleverna 
ska lyckas, säger Ann-Karin. 

-Vi försöker vara med eleverna så 
mycket det går och fånga ögonblicket för 
att bygga relationer. Vi vill att eleverna 
skall känna oss rektorer och att vi har en 
god relation med eleverna, säger Niclas.

- Det är viktigt att man är ute i verk-
samheten och får en förståelse för både 
elevernas och personalens situation. Lyss-

na av helt enkelt, säger Ola.
Rektorerna ansvarar också för arbets-

miljön, det är ett väldigt ansvarsfullt jobb 
att vara rektor.

Vad är det bästa med att vara rektor? 
Kontakten med alla människor, vård-

nadshavare, elever och personal säger alla 
tre helt eniga.

Vi gör Varandra Bra
Getingeskolan har ett motto, och det är 
”Vi gör varandra bra”. Med vi menas all 
personal, alla elever och vårdnadshavare, 
vi hjälper varandra att göra bra ifrån oss 
och göra kloka val.

Vad finns det för fördelar med att dela 

triSS i rektorer.  Ola, Niclas och Ann-Karin hoppas på en samlad skola så att alla elever är på samma ställe.

FöRSTäRKT LEDNING 
På getingeSkolan

”Vi vill ha 
en skola som 
alla elever 
längtar till”
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rektorskapet? 
- All form av samarbete och samverkan 

är av godo, ensamarbetets tid är förbi, sä-
ger Ola. 

- Vi gör varandra bra gäller även rek-
torerna. Även helhetstänket på skolan är 
viktigt, att eleverna ska känna igen sig när 
de byter stadie. Det uppnår vi genom att 
samarbeta, säger Ann-Karin. 

- Det är en förutsättning för oss att vara 
ett team, vi kan stötta och lära av varan-
dra, säger Niclas. Det är dock viktigt att 
eleven ska veta vem som är ”min” rektor, 
det framgår tydligt i styrdokumentet. 

- Men att lära av varandra är viktigt, 
säger alla tre.

Vad har ni för framtidsplaner för Ge-
tingeskolan? 

Vi vill ha en samlad F-9 skola, att alla 
elever ska gå på samma ställe. Vi vill ha 
en skola som alla elever längtar till. Alla 
ska bli sedda och trivas och må bra. Vi 
vill ha ett driv från eleven och att de är i 
centrum. Vi vill också ha en attraktiv ar-
betsplats för personalen.

FöRSTäRKT LEDNING 
På getingeSkolan

namn: Ola Ekstrand, 6-9 och grundsärskolan 
uPPVäxt: Traryd i Småland
intreSSen: Familjen, golf och 
favoritfotbollslaget Liverpool. 
Började som rektor på Getingeskolan: år 2016.
erfarenhet: Tidigare rektor på 
Gullbrandstorpsskolan i 8 år.

namn: Ann-Karin Bergkvist åk 4-5 
uPPVäxt: Lagan i Ljungby kommun.
intreSSen: Skog och natur, matlagning, 
bakning och familjen.
Började som rektor på Getingeskolan: 1/9 -2018.
erfarenhet: Närmast ifrån skola i Båstad, 
tre år. Har även jobbat i Ljungbykommun som 
förskolechef och varit rektor för F-9 och särskola.

namn: Niclas Brag F-3 
uPPVäxt: Halmstad
intreSSe: Matlagning, golf, familjen och 
favoritfotbollslaget Liverpool.
Började som rektor på Getingeskolan: 6/8- 2018
erfarenhet:  2,5 år på förvaltningen, 
rektor på Andersbergsskolan, förskolechef/
rektor på Brearedskolan, specialpedagog samt 
har arbetat i F-klass och på fritids.

Foto

   Anne Ottosson 
Text   

Maria Bergstrand

getinge if  
Söker lagledare  

till herrlaget

Vill du vara nära laget och 
hjälpa till med material mm 
så hör av dig till ordförande 

Peter Söderberg på 
telefon 070-329 43 23 

för mer information.

 Rädda isbjörnen
Bli Isbjörnsfadder  
på  wwf.se/isbjornsfadder
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getingefödda eVa
fotVandrade 90 mil

PilgrimSVandringen Santi-
ago de ComPoStella utgår från 
Franrike, över Pyreneerna, genom hela norra 
Spanien. Totalt 90 mil till Atlanten. Längs 
vägen finns det många härbärgen att stanna 
och vila på.

För tre år sedan fick hon sluta som chefs-
redaktör på en trädgårdstidning i Hel-
singborg.
Tilltufsad, arg och ledsen gick hon hem 
och funderade på vad hon skulle göra res-
ten av sitt liv. Några veckor senare starta-
de hon sitt livs stora resa med en fotvand-
ring på 90 mil på 45 dagar.
-För att försöka lindra chocken bestämde 
jag mig för att göra något väldigt annor-
lunda, berättade Eva vid ett besök hemma 
i Getinge. På Församlingshemmet berät-
tade hon med ett bildspel om sin långa 
Pilgrimsvandring för 50-talet facinerade 
åhörare.

Eva, född Johansson, lämnade Getinge 
för över 30 år sedan. Hon studerade i 
Lund och valde att bli journalist. Först 
på dagstidningar och sedan chefredaktör 
på en trädgårdstidning i Helsingborg. Så 
kom den dramatiska dagen när hon stod 
utan jobb.

till fotS i 45 dagar
-Jag hade läst om den här pilgrimsvand-
ringen och funderat hur det skulle kännas 

att uppleva ett sådant äventyr, berättar 
hon. Att vandra samma väg med andra 
men ändå ensam med sina tankar om 
meningen med livet.

Det finns en rad olika pilgrimsleder 
i Europa och alla slutar i Santiago de 
Compostella i norra Spanien. Eva starta-
de sin vandring i Frankrike, vandrade över 
Pyreneerna, till den för katoliker heliga 
staden Compostella där aposteln Jakobs 
grav sägs finnas. Dessa 80 mil vandrade 
hon på 40 dagar men fortsatte ytterliga-
re några dagar och tio mil till ”världens 
ände” ute vid den atlantiska kusten.

-När jag hade kommit så långt ville jag 
inte missa tillfället att gå till Atlantens 
kust, säger hon.

enSamt iBland
Hon beskriver hur trött, slut och ensam 
hon kände sig under vissa dagar och stun-
der. Lederna lockar vandrare från hela 
världen men det kan ändå kännas ensamt 
ute på vidderna.

Samtidigt var det en stark gemenskap 
mellan vandrarna. Alla hade samma upp-
levelse att dela på kvällarna.

-Första veckan var jag helt slut, sä-
ger Eva. Förberedelserna hade inte varit 
maximala, fötter och ben värkte och t o m 
mina sex kilo på ryggen kändes. Men inte 
ett skavsår hade jag. En del hade väldigt 
besvärligt med sår och skador.

Tröttheten efter två mils vandring på 
stigar av varierande kvalité gjorde dock 
att även det uslaste av härbärge kändes 
som ett himmelrike på kvällen.

annan Syn På liVet
Nå, fann du dig själv?

-Ja, efter någon vecka hände något 
inom mig, svarar hon. Jag kände att jag 
kom till ro och jag kunde börja sortera in 
mina tankar. Att göra den här vandringen 
har förändrat mitt liv. Jag tänker annor-
lunda och har fått en annan dimension på 
livet.

Idag arbetar Eva i eget företag med 
kommunikation i olika former med ut-
gångspunkt i Lund.

eVa malmStröm, född och uppvuxen 
i Getinge visade bilder och talade engagerat 
om sin pilgrimsvandring över 90 mil. Ett 50-
tal personer i Församlingshemmet i Getinge 
lyssnade på hennes personliga berättelse

Text & Foto     

Åke Nilsson
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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!

Arkivens dag i Hembygdsgården blev 
en stor publiksuccé. Nästan 80 personer 
besökte gården och tog del av ett digert 
program. Besökarna fick lyssna till li-
ve-musik, titta på film och ta del av en 
miniutställning av kläder.
-Vi är mycket nöjda med dagen, myste 
Gunvor Holmgren och Kenneth Persson, 
som var några som stod bakom arrange-
manget.

Arkivens dag arrangeras varje år i hela 
Norden med olika tema. Bakom detta står 
ett samarbete med olika arkivtyper. Målet 
med arrangemanget är att locka flera att 

läsa och forska i de många arkiv som finns.

muSik oCh film
I år var temat Fest och glädje. Av detta 
skäl hade man lockat dit ett band som 
spelade gamla örhängen som alla kände 
igen. En liten utställning med festkläder 
hade även lånats in av folk för att höja 
stämningen.

Många hade kommit för att titta på 
Kent Stävholts intressanta film Tio 
Dansbanor i Getinge o Rävinge. En kart-
läggning av gamla dansbanor som fanns 
i trakterna under de gyllene årtionden 
1930-40-talen.

-Filmen kom till sedan jag träffat bl a 
Anita Mellberg och vi började tala om 
alla dansbanor som funnits i trakterna 
och nu försvunnit, säger Kent Stävholt.

En sommardag tog han med sig en bil-
last pensionärer och åkte runt på platser där 
de dansade i mitten av förra seklet. Filmen 
har många gamla bilder och ackompanjera-
des av dansmusik från förr. Bl a berättades 
att inträdet till dansbanorna oftast var tio 
öre. Den som ville vara säker på att ha cy-
keln kvar efter dansen kunde ställa den i ett 
bevakat cykelställ för 25 öre.

inga karlSSon oCh tore SeVerinSSon var ivriga 
dansare på 1930-40 talen. De var några av skådespelarna i Kent 
Stävholts film.

danSBandet med fr v Lasse Bengtsson, Lennart Oscarson 
och Tommy Allbjer, spelade många nostalgiska låtar vid Arkivens dag 
i Hembygdsgården.

arkiVenS dag loCkade många BeSökare

Text & Foto     

Åke Nilsson
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har du något att Säga?

På Ekebergsvägen 77 har vi sedan juli i 
år fått nya grannar. Det är Mårten Peder-
sen och Marika Larsson som har flyttat 
in. Mårten och Marika packade ihop 
sina tillbehörigheter från en lägenhet i 
Halmstad på 68 kvadratmeter och flytta-
de till ett hus i Getinge på 100 kvadrat-
meter med källare på drygt 70 kvadrat-
meter. På den stora tomten finns även ett 
fint garage.

 
Mårten jobbar som arbetsledare på ett fö-
retag i Fyllinge som heter WPN.  Det står 
för Wood processing machinery.  I jobbet 
får han resa en del, främst inom norden. 
Marika jobbar också på VPN men denna 
gång står det för vuxen psykiatrin i Fal-
kenberg. Där jobbar hon som arbetste-
rapeut och rehabkordinator.  Marika är 
även utbildad mindfulness instruktör.

marika oCh mårten har varit 
sambo i cirka tre år men tillsammans i 
fyra år. Att det blev Getinge som paret 
bosatte sej i är enkelt. Med jobb i båda 
grannkommunerna och att de ville tillhö-
ra Halmstads kommun så var Getinge ett 
bra alternativ. Ett annat plus är att husen 
är ju väldigt prisvärda här.

Men det lilla gråa huset på Ekebergs-
vägen är inte det första huset de har varit 
på visning av men när de klev in i huset 
kände båda två att det kändes rätt och att 
det var här dom ville bo. Fyra par slogs 
om budningen som de till slut vann. Ma-
rika hade tidigare varit och kollat på ett 
annat hus på samma gata som hon fick 
erbjudande att köpa men då var Mårten 
utomlands i jobbärende så det blev ingen 
affär den gången. Tur var väl det kanske.

huSet de har flyttat in i är i väl-
digt fint skick så än så länge har de inte 
ändrat eller renoverat något. Men planer 
finns det. Både inomhus med att öppna 
upp dörrar ut från köket till baksidan och 
för trädgården. Deras stil är lite blandad 

och de gillar loppisfynd blandat med nya 
saker.

Båda tVå gillar att röra på sej. 
Marika tränar gärna på gymmet eller sät-
ter i hörlurarna med nån skräck PoD och 
går ut på långpromenader. När Mårten 
inte kör motorcykel eller sin amerikanare 
håller han gärna på med windsurfing el-
ler snowboard vintertid. Marika har inget 
eget mc körkort än men åker gärna med 
bakom Mårten när de är ute och kör mo-
torcykel men snart kör hon nog sin egna 
hoj.  Mårten har även ett killgäng från sitt 
gamla jobb som träffas 1–2 ggr i veckan 
och kör radiostyrda bilar. Ett gemensamt 
intresse är Sweden Rock som paret tar sej 
till varje år. Mårten har varit där 11 gång-
er medans Marika har hängt på i fyra år.

i SomraS när de flyttade in hade 
de två katter med sej men tyvärr har re-
dan den ena katten blivit påkörd och lig-
ger begravd i trädgården vid en gammal 
grindstolpe. De tycker det är tråkigt att 
folk kör så fort i samhället. Men de är 
positiva till att det finns det mesta i Ge-
tinge och innan de flyttade in hade de 
fått höra att det är svårt att komma in i 
gemenskapen men icke sa Nicke, Här har 
de varit på grannfester redan och känner 
sej välkomna trots att de inte kände några 
innan förutom en granne.

marika, mårten och Oldsmobilen framför huset på Ekebergsvägen

mårten oCh marika 
NYA på EKEBERGSVäGEN

grannar
Våra nya

Text   

Anna Kuczera
Foto

   Anne Ottosson 
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Ett 30-tal personer hörsammade inbju-
dan från Samhällsföreningens styrelse 
om den träff för föreningens olika ar-
betsgrupperna. Träffen hölls i Getinge 
IF:s fina lokaler och inleddes med Pael-
la som Johannes Wenzell wokade fram 
inför deltagarna. 
Huvudtemat var att informera om den 
Vision för Framtid Getinge som Sam-
hällsföreningen ska ta fram under det 
kommande året.

Bakgrunden till detta visionsarbete är 
att kommunen arbetar med en plan om 
hur Halmstad kommer att se ut 2050. Då 
kanske vi kan förvänta oss att kommunen 
har 150 000 invånare.

alla kan delta
-Vi i styrelsen tror att vi måste vara proak-
tiva och tidigt presentera för kommunen 
Getinge-bornas idéer och tankar om 
framtiden, sade Joakim Ek som ansvarade 
för denna punkt på dagordningen.

Samhällsföreningen vill skapa ett eget 
dokument som ligger till grund för ut-
vecklingen av orten. Grunden för detta 
är en dialog med medborgarna. Detta 
dokument ska revideras vart 4:e år. Allt 
detta ska leda till en handlingsplan som 
innehåller förslag till åtgärder för att ut-
veckla Getinge.

kom med förSlag
-Nu gäller det att samla in alla idéer som 

kan bidra till att göra Getinge samhälle 
beredd att möte framtiden då kanske yt-
terligare personer vill flytta till samhället, 
menade Joakim.

Vi behöver ytterligare tomtmark, en 
garant att VA-anläggningarna räcker till, 
att det finns plats i skolorna, att vi har lo-
kaler för åldringsvården mm.

På Höstmötet uppmanades alla Ge-
tingebor att komma med idéer och tan-
kar som kan användas i dessa visioner. 
Vi som bor i samhället kan bidra till att 
forma Getinge samhälle berett att möta 
framtiden.

ideer för getingeS framtid 
önSkadeS Vid höStmötet

Text & Foto     

Åke Nilsson

ett 30-tal PerSoner deltog i den träff för arbetsgrupperna som Samhällsföreningen anordnade. Alla bjöds på Paella som inhyrde 
kocken Johannes Wenzell överraskade med.

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.



24 efter en Stentung arbetsdag springer Mats lätt hela vägen hem.

Getinge profilen
matS runeSSon 
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Text   

Anna Kuczera

På nya Skattagård i Getinge bor Mats 
Runesson med sin sambo Pia Bengts-
son och numera tre utflugna barn Ted, 
Lovisa och Olivia.
Det som är speciellt med Mats är att 
han varje dag i både regn, rusk o sol, tar 
på sig sina Asics löparskor och springer 
till sitt jobb på Bårarp stenbrott för att 
köra sin lastmaskin. Undantaget är när 
han tar sin cykel för att få in lite cykel-
mil i benen. Det är 6 km att springa från 
hemmet till stenbrottet. 

Mats springer för att han mår bra av att 
hålla igång och kroppen mår bra och han 
har inte ont. När han kommer till jobbet 
så duschar han och äter frukost innan da-
gens arbete börjar. För det mesta och om 
vädret inte är minusgrader, byter han ut 
duschen mot en simtur i den klara fina 
sjön som finns uppe på stenbrottet! Han 
är pigg efter löpningen och hur kallt det 
än är så fryser han aldrig när han springer. 
Han kollar vädret hemma innan han drar 
iväg och klär sig efter det.

fegade för en 
knäoPeration
Då kan man tänka vad det är som får 
denna man, som precis fyllt 60 år, att göra 

detta varje dag. Det började när Mats fick 
ont i sina knän och rygg för många år se-
dan, som följd av sitt tunga och skakiga 
arbete i lastaren. Han blev inbokad till en 
titthålsoperation för sitt onda knä. Men 
efter lite påtryckningar av en granne, 
Cina Persson, som visste att Mats fegade 
för en operation, började de träna ihop 
och bestämde sig att anmäla sig båda till 
Göteborgsvarvet våren efter, och sedan 
sprang de Göteborgsvarvet flera år ihop. 
I början var det jättetufft med träning-
en! Mats fick knappt luft när han skulle 
springa uppför den lilla krossbacken.

har SPrungit Sitt
60:e maratonloPP
Det var 1996 som blev startåret för hans 
löparkarriär. Tre år senare, år 1999, sprang 
han sitt första maraton och nu är han 
uppe i 60 stycken. Ett maratonlopp är 4,2 
mil. Helt fantastisk, slår man ut det är det 
många mil per år. Senaste maratonloppet 
har han precis avverkat i Budapest nu i 
oktober. Men Mats springer inte alltid 
ensam, dom är ett gäng kamrater från 
Getinge, som tränar ihop och åker ofta 
iväg på långlopp ut i Europa. Då är fruar-
na eller flickvännerna med och hejar fram 
grabbarna! 

Det har blivit ett och annat triathlon-
lopp också. Några Ironman i Kalmar har 
Mats också klarat av, hela sju gånger! En 
Ironman innebär 3,86 km simning, 180 
km cykling och 42,2 km löpning i ett 
svep. 

Mats rekord på en Ironman är på 12,5 
timme.

goda gener 
oCh huSmanSkoSt
Mats har inte fått med sig sin sambo ut 
på sina löprundor, men dottern Olivia har 
ärvt sin pappas gener och har sprungit 
några lopp själv. Mats har inga konstiga 
dieter för sig utan det är vanlig hederlig 
husmanskost som gäller. Sen har han vis-
sa grejer som hjälper honom under sin 
träning. Bland annat en klocka på armen 
som mäter puls, steg och tid. 

Han har just nu inga planer på att sluta 
springa, utan kör på så länge benen och 
orken håller. 

matS med tröJan som minne från 
sitt 60-de maratonlopp i Budapest.

matS Blir PåheJad av sin egen bästa hejaklack, frun och de båda döttrarna. Foto: Privat

Text      

Kerstin V Carlsson
Foto

   Anne Ottosson 
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Då har vi snart satt foten i december månad. Jag hoppas att ni har varit 
ute och traskat i skogen och fått ihop en hel del svamp till de härliga 
grytorna i höst/vinter.

Kantareller i all ära men det finns ju fler svampar att hitta om man bara vet 
vad man ska leta efter. En väldigt matig svamp är Karljohan svamp även 
känd som Stensopp. En knubbig svamp som går utmärkt att både torka 
eller förvällas och frysa in. Tänk på att denna svamp gärna blir angripen av 
mask så plocka den innan den har blivit för stor och ”svampig”.  Karljohan 
svampen hittar du i löv och barrskog och den växer i hela landet.

En annan favorit som man kan hitta under senhösten är trattkantarel-
lerna som även kallas höstkantarell. Dessa svampar växer i mossig barr och 
blandskog. Denna svamp går också utmärkt att torka men varför inte göra 
en god soppa att smaska på en kall mörk dag.

reCePt: Finhacka schalottenlök, lägg i trattkantarellerna och bryn. 
Späd på med matlagningsgrädde och en buljongtärning. Salt och svart-
peppar efter smak och tycke.  Servera med ett gott nybakat bröd. Mums!

Ett annat tips är om man ska bort, varför inte lägga lite torkad svamp i 
en fin burk och ge bort. Uppskattas nog av de flesta.

Torkad svamp skall man förvara torrt så de inte möglar.

Odlarglädje

Text & Foto  

Anna Kuczera
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Odla VITlöK
Så här köper man vitlöken i affären. 

Nu är det dags att peta ner vitlöken för er som 
vill skörda härlig vitlök under nästa år.

Viktigt att tänka på då är att jorden skall vara 
näringsrik och väldränerad.  Vitlöken trivs på 
soliga platser. Sätt gärna vitlöken så sent som 
möjligt innan frosten kommer. Jorden skall ha 
en temperatur på ca +8 grader. Börjar vitlöken 
växa för mycket finns det en risk att den fryser 
sönder eller möglar. Använd certifierat utsäde 
för att ni skall slippa få sjukdomar.

hur Planterar man Vitlöken då? 
Dela vitlöken i klyftor
Håll ett avstånd på ca 10 cm mellan varje klyfta
Peta ner fingret i jorden så långt ner ni kommer 
och placera klyftan med den spetsiga toppen 
upp och den trubbiga delen nedåt.
Fyll igen hålet och täck ev. med halm om det 
skulle bli en riktig vargavinter.

När våren kommer och graderna börjar stiga 
uppemot en +5 kommer vitlöksblasten att börja 
titta upp ur jorden. Vitlöken behöver inte myck-
et vatten men fyll gärna på med näring nån gång 
då och då.

Skörda din vitlök under sensommaren. Skall 
du lagra den är det viktigt att du torkar den inn-
an. Torka den luftigt i 1–2 veckor utan att du 
har putsat de rena från jord och skal. Förvara 
inte vitlök i kylskåpet för då tror den att det är 
vår och börjar gro igen. Det finns många olika 
sorters vitlök så prova gärna sätt någon lök av 
varje sort och prova ut din alldeles egna favorit.

Det är väldigt roligt att hänga upp en egen-
gjord vitlöksfläta i köket och använda under 
hösten/vintern.

några trattkantareller i härlig grön mossa.

en liten fin Karljohan svamp.
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Wendts
Montage AB
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jUlMarKNad
1 deCeMBer 2018

Kl. 14.00-17.00 
I geTINge

Stämningen var god, killarna på här-
ligt humör. Inför höstsäsongens första 
match satt vi i omklädningsrummet 
och pratade inför bortamatchen mot 
Slöinge. Taktik, laguppställning och att 
gå ut och ha kul, ja allt det där vanliga 
snacket inför en match. 
-Vi ska vinna serien i höst sa plötsligt 
en av tränarna. Killarna tittade upp och 
funderade. Menar han allvar? 

Laget har de senaste säsongerna slutat på 
nedre halvan i tabellen, som bäst i mitten 
på serien. Med ett lag som är en mix av 
12, 13 och 14 åringar är det tufft att spela 

i en 14 års serie. Hur ska vi kunna vinna 
den? Efter en stund var alla överens om 
att vi skulle ge det en chans.

Vi går ut och gör säsongens bästa 
match mot Slöinge och vinner med 4-3. 
En härlig start och givetvis optimalt för 
självförtroendet med tanke på snacket om 
att vinna serien. Killarna fortsätter jobba 
stenhårt hela hösten och när säsongen är 
slut har vi vunnit 6 av 8 matcher och vin-
ner serien! 

detta Skulle giVetViS firaS. 
Vi samlade hela laget på Slottsmöllan i 
Halmstad och körde Gokart och avslu-

tade dagen med att äta en utlovad ke-
babtallrik på Kärlekens Pizzeria. En upp-
skattad och välförtjänt eftermiddag efter 
en fantastisk höstsäsong. Vill även passa 
på att tacka de killar från P03-laget som 
under hösten ställt upp och varit med och 
bidragit till denna serieseger! Nu ser vi 
fram i mot nästa säsong. 

SerieSeger för getinge if 
MED KäMpARGLöD Och LAGANDA äR ALLT MöjLIGT!

Text & Foto  

Tränarna Krister, Annika & Roger

nöJda graBBar. Övre raden, f.v: Edvin, Noel, Jonathan, Axel, David, William, 
Alexander och Filip. Nedre raden, f.v: Hugo, Emil, Sebastian, Malte och Hampus.

heldag med laget. Seriesegern 
firades med Gokart och Kebab.
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De förskräckliga är en vindlande ringdans genom klassikernas makthungriga korri-
dorer, fyllda av intriger, lögner och sammansvärjningar. Låt er förföras av intrigma-
kare, roas av manipulatörer och förfäras av domptörer. Möt världsdramatikens sköna 
juveler i komiska piruetter och tragiska våldsamheter.
Med rötter i klassisk teater, varieté och cirkuskonst bjuder Pelle Öhlund och Nina Jemth 
från Varietéteatern Barbès på humor, poesi och scenisk magi. Öhlund och Jemth har vid 
ett flertal tillfällen blivit prisade för sina föreställningar som turnerat runt i världen. De 
förskräckliga är deras första uppsättning på Teater Halland och årets stora satsning för 
bygdegårdar. Missa inte detta gnistrande kostymäventyr i vintermörkret.

Teaterföreställningen 
de förSkräCkliga

Getinge församlingshem den 24/1 kl 19.00

Foto: Annicka von Hausswolff

KonStnärliGt team:

Regi: Pelle Öhlund och Nina Jemth

Scenografi/kostym: Karin Dahlström

Dramaturg: Anna Berg

enSemble:

Nina Jemth

Jesper Gester

Anna-Carin Henricsson

Petter Heldt

kultur & nöJe
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Vill du Vara med oCh StödJa  
getinge SamhällSförening?

Boka en annons!
Kontaktuppgifter finns på sidan 2

VäRLDENS BARN

Den 4 oktober var det dags igen för Radio Hallands cykeltur att komma till 
Getinge för insamlingen till Världens barn. Vår by verkar vara en favoritplats 
för cyklisterna och Getinge samlade in ca 30 000 kronor under dagen.  Över 
70 miljoner samlades in totalt.  Börjes konditori i Harplinge skänkte kakor 
till kaffet.

Pierre o Jenny håkanSSon fick med lite reklam för tåg-
stopp i Getinge direkt i radion

falkenBergS SParBank lovade att skänka en summa per 
boll som hamnade i ån eller över på andra sidan.

lindéna Sålde promenadstigskartor till för-
mån för Världens barn när dom inte åt Pytt.

StomgårdenS ägg sponsrade äggen. konSum sponsrade med pytt i panna. 
Text & Foto

Lena Eriksson
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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

Skribenter och redigerare 
till tidningen

SökeS!

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

Kontaktuppgifter finns på sidan 2

Bemannat gym och gruppträning  
- lokal träning och hälsa nära dig

www.susedalenshalsoecenter.com  info@susedalenshalsocenter.com
www.facebook.com/susedalenshalsocenter
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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.
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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

Köp julgåvor och presentostar hos oss!
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Samla stämplar och ta chansen att vinna fina priser!
Varje numrerad plats har en stämpelkontroll från OK Lindena. Samla stämplarna i foldern. 
Foldern hittar du som bilaga i samhällstidningen eller hos te.x. Konsum och Circle K. 
 När du samlat alla stämplar lämnar du in foldern på något av ”stämpelställena”.

JULMARKNAD  
1 DECEMBER 2018

KL. 14.00–17.00 I GETINGE

Varmt välkomna önskar årets julmarknadsgrupp  
Carro Svensson, Anna-Karin Johansson och Håkan Axelsson

Vandra runt i byn och besök lokala företag,  
knallar och hantverkare.
Barnkörerna med ledning av Elvira Tufvesson från  

Svenska kyrkan sjunger vid hembygdsgården kl. 16.OO. 

Perstorp 1O1 har öppet kl. 13.OO-18.OO  
– inredning och blomster samt Globalize Foodtruck.

Julmys och nostalgi för alla!
I år har vi besök av Elise Röllike och Catharina Appeltofft med  
Två hästar och en vagn. Det finns mölighet att åka en tur med  
häst och vagn på marknaden. Pris 2O kr per person och hållplats.  
OBS! Vid isgata, snöstorm eller ösregn ställs detta evenemang in.

Tomten och Anna i Frost 
vandrar runt i Getinge och 
pratar med stora och små 

och delar ut julklappar som 
är skänkta av generösa  
företag i närområdet.

Julmarknaden avslutas med

Musikalisk julunderhållning i MB-huset kl 17.15-18.OO 
Underhållning med bygdens barn och ungdomar, under ledning av Martin Alling och Martin 
Golebiowski. Kompband solister och julmys. 5O kr/vuxen, skolungdom går gratis.   
Biljetter säljs på plats. Kontant/Swish. Allt överskott går till Barncancerfonden!


