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Joakim Ek, sekreterare i Samhällsföreningen

sekreteraren
har ordet
Mitt namn är Joakim Ek och har fått förtroendet att vara sekreterare i Getinge samhällsförening.
Jag är född och uppvuxen i Getinge. Efter studier och arbete på andra orter har jag och min
familj satsat på att bygga och bo i Getinge. Jag
och min fru, som också är född och uppvuxen
i Getinge, har två döttrar som går på Getingeskolan.
Mitt engagemang för samhällsfrågor tog fart
efter ett föräldramöte, som blev smått kaotiskt,
då vår äldsta dotter börjat skolan. Ett antal
föräldrar diskuterade mötet efteråt och det
blev startskottet för Getingeskolans föräldraförening. Med detta som grund och det arbete
som skedde och sker, började man lära sig hur
det kommunala arbetet fungerar, eller inte
fungerar(?).
Även om livet ter sig hektiskt många gånger
måste man stanna upp och fundera. Då jag
reflekterat över hur orten förändrats, har jag
valt att engagera mig i samhällsföreningen.
Med detta försöker jag ge mitt bidrag för att
utveckla och ge Getinge den positiva bild som
orten förtjänar. Genom detta är min förhoppning att mina och andras barn ska bära med
sig en positiv bild av sin uppväxt i och kring
Getinge.
Alla invånare i samhället har ett ansvar för att
utveckla orten för att minst kunna bibehålla
den samhällsservice som vi har i Getinge. Vi
som invånare kan inte tro att andra ska känna
till orten bättre än vad vi själva gör, så tänker
jag.

Åke Nilsson

Håkan Axelsson

Anne Ottosson

Skribent
ake.lillsele@gmail.com

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

Fotograf
anne@banvaktarstugan.nu

Maria Bergstrand

Linda Hansen

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

Grafisk formgivare
linda@brannarp.se

Vill du vara med?
Hör av dig till oss!
Getinge Samhällsförening ger ut Getinge Samhällstidning fyra gånger per år.
Alla Getinge- och Rävingebor får
tidningen gratis utdelad. Vill ni som
bor utanför området ha en tidning
eller om någon vill ha en extra tidning finns den att hämta på Eliassons kiosk eller hos Getinge snickeri.
Tidningen går även att läsa i digitalform på www.getinge.nu.

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

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

Nästa manusstopp:
1 MAJ 2019

Kontakta gärna oss
- Om du har frågor eller funderingar.
Samhällsföreningen har bildats i
syfte att främja samverkan mellan
föreningar och företag i Getinge och
Rävinge.

Med reservation för ändringar och

Tryck: Grafika AB, Falkenberg Upplaga: 1.500 ex
Vid Pennan
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Joakim Ek

Nytt från

samhällsföreningen
Första lördagen i december var det dags
för årets julmarknad i Getinge. Många
företag öppnade sina dörrar och bjöd på
godsaker, tävlingar och lotterier till förmån för olika hjälporganisationer. Knallarna bjöd på stor variation av utbud och
många fynd kunde göras. Tomten och
Anna från Frost gick runt och pratade
med stora och små barn och delade ut
julklappar. Nytt för i år var möjligheten
att åka med häst och vagn mellan olika
”stationer” som skapade extra julstämning
från ljudet av hästhovar och bjällror. Julmarknaden avslutades med en julshow i
MB-huset.
Styrelsen tog sedan lite julledigt och
laddade batterierna för att innan årets
slut skicka in ansökan till kommunen
om ekonomiskt bidrag till samhällsföreningens verksamhet. I januari var det dags
att planera för årsmötet. Verksamhetsberättelse, verksamhetsplan, resultat och
balans, förslag till budget för 2019 och
dagordning skrevs och sammanställdes.

Ni är alla hjärtligt välkomna på årsmötet
som äger rum torsdag 28 februari kl.19 i
församlingshemmet.
Framtid Getinge

Framtid Getinge, där politiker och styrelseledamöter i samhällsföreningen träffas,
hade möte den 24 januari. Det diskuterades hur dessa möten går till och hur
kommunikationen mellan samhällsföreningen och kommunen kan förbättras
så att vi i samhällsföreningen få vara mer
delaktiga i de olika processerna. Det pågår en utredning om skolbyggnadernas
skick som ska vara färdig senare i vår. Utredningen ska visa om byggnaderna ska
rivas, renoveras och/eller om- och tillbyggas. De diskuterade arbetet och statusen
för den nya fördjupade översiktsplanen
(FÖP) för ”norra” Halmstad. I arbetet
med FÖP kommer kommunen på sin
hemsida ha en webbenkät där alla kan
tycka till om diverse saker som på olika
sätt kan komma att påverka Getinge och
den norra delen av kommunen som vi

tillhör. Enkäten kommer att vara öppen
från 4/2 till 28/2, så ta nu chansen att vara
med och påverka!
Text

Maria Tagesson

Getinge samhällsförening
hälsar alla

Välkomna på årsmöte
28 februari 2019
kl 19.00 i församlinghemmet
Agenda:
Presentation nya olanders Torg • Allmänna frågor • Årsmötesförhandlingar
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falkenbergssparbank.se tel. 0346-550 00

Välkommen på våra aktiviteter!
S DAG
BARNEN en!
på bank
Fika!

Ballonger
&
presenter

Då träffas
vi på
Perstorp 101

Tjejer,
reservera
10 april!

Ulf Sigbratt,
Swedbank Robur pratar om
att spara med omtanke

Vi tipsar om
våra tjänster
för barn och
ungdomar!

Jennifer Erlandsson,
berättar om sina erfarenheter från “Bonde söker fru”

(så långt lagret
räcker)

Lördag 16 mars kl.10-13

Mer information kommer i
mitten av mars

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

Det personliga apoteket för hela familjen
Din lokala hälsopartner
Apoteket Ekorren i Genge
Tel: 035 – 54 750
Öppet måndag – fredag
09.00 – 18.00
Välkommen!
apoteket.ekorren.genge@apoteksgruppen.se
www.apoteksgruppen.se/apotek/ekorren/genge
Gilla oss på facebook

Vill du vara med och stödja
Getinge samhällsförening?

Boka en annons!
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Stilstudie av Roger Granfeldt

Drömgränser
I Getinge bowlings hemmamatch mot
Kinna i mitten av januari gjorde Roger Granfeldt det som kan vara många
bowlingspelares dröm.
Han slog 1005 och nådde för andra gången i sin bowlingkarriär den magiska gränDet finns några tomma lägenheter i de nybyggda hyreshusen i Getinge. Två hos sen över 1000 poäng på fyra serier. Ett
RPU:s bygge norr om f d stationen och lika många i HFAB:s +65-hus.
resultat som kräver att spelaren kan hålla
nerverna i styr och spelar bra i alla serier.
Maxresultatet för en serie är 300 poäng
vilket innebär 12 strikar i rad och något
som också är en bowlingspelares dröm
och något Roger var nära att göra i tredje
serien men fick i stället nöja sig med 287
poäng. Roger har tidigare gjort tre 300-serier på match och fyra gånger på träning,
Blev 28 nya lägenheter för mycket för de kvar två tvåor i nybygget, säger Ulf.
En av tvåorna är på bottenvåningen den senaste gången var i november 2017.
Getinge samhälle? Det som ett tag verkade så lovande för HFAB och RPU att och den andra på andra våningen. Hu- Det som krävs för att lyckas med en sådan
hyra ut sina nya lägenheter har kanske set har hiss. Hyran för en trea är ca 9 perfekt serie är precision, det vill säga göra
000 kr inkl värme och parkering. För en likadant varje gång. Vi andra, som är glada
blivit en liten besvikelse.
Sammanlagt har de båda bostadsföre- tvåa får hyresgästen betala ca 8 000 kr om vi slår två strikes i följd kan bara gratulerar Roger till denna prestation.
tagen tillsammans fortfarande fyra lä- per månad.
Om ni vill se bowling på hög nivå så är
genheter outhyrda.
ni
välkomna till Getinge Bowlinghall den
-Men jag är inte orolig för att det ser ÖPPET HUS FÖR HFAB
23
feb, 9 mars eller 6 april, då spelar Gelite trögt ut just nu, säger Ulf Hen- För HFAB är läget ungefär detsamma
tinge
Bowlingklubb vårens sista hemmaningson som är en av ägarna i RPU som för RPU.
matcher
i div 3 för till hösten ser vi fram
-Vi har fortfarande två seniorlägenheFastigheter. Det brukar alltid lösa sig
mot
spel
i div 2.
när det blir känt att det finns lediga lä- ter i form av två rum och kök outhyrda,
säger Christina Johansson på bolaget.
genheter.
Nu kommer fastighetsbolagen att an- Nu ska vi ha Öppet hus för att visa hur
nonsera och HFAB bjuder in till Öp- lägenheterna ser ut i verkligheten.
pet hus för att väcka intresse för lägenSeniorlägenheterna är tänkta för perheterna.
soner 65 +. De lediga ligger på första våningen resp andra våningen. Inflyttning
RPU:s bygge bredvid f d järnvägsstatio- ska ske omkring 1 maj. Hyran är i paritet
nen har löpt på så bra att inflyttning kan med RPU:s lägenheter.
ske en månad tidigare än beräknats. Redan 1 april kommer de första att flytta
Text & Foto
in.
Foto
Text
Åke Nilsson
-Av olika anledningar har vi fortfaran-

FRÅN STOR BOSTADSBRIST

TILL LEDIGA LÄGENHETER

Kenneth Persson

Sandra Granfeldt
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SPARA TID & PENGAR

HANDLA PÅ

HEMMAPLAN

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

Beställ
smörgåstårta/
plankor till
vårens fester
hos oss!

Nygrillat
varje dag!

Rykande
färskt butiksbakat bröd
varje dag!

Getinge

Alla dagar 9-20
6

Vår manuella Chark
är öppen för dig varje dag!

Sammanställning från
enkätundersökningen

”Fånga själen” i Getinge
Getinges geografiska läge beskrivs som
att det är nära till i princip allt och det
upplevs som ett lugnt och harmoniskt
samhälle. Enkätsvaren handlar främst
om tre områden. För det första Naturen
med närheten till havet, skogen och det
öppna landskapet, för det andra Getinges fördelaktiga läge med lagom avstånd i
förhållande till andra städer som tex ”mitt
emellan” både Halmstad och Falkenberg
men även mitt emellan Göteborg och
Helsingborg vilket bl.a. för oss Getingebor ökar våra arbetsalternativ samt för
det tredje Getinges förhållandevis goda
kommunikationsmöjligheter med närheten till E6:an, bra bussförbindelser, goda
cykelmöjligheter mm.
HISTORIA
Ur svaren från frågan om Getinges historia, traditioner och kultur så hittar vi
midsommardagsfirandet, julmarknaden,
Olander, Svea Larsson, samhällets sammanhållning, det stora antalet företag
och industrier, hembygdsgården, kyrkoaktiviteter, att Getinge har lite av en
”halländsk Gnosjö-anda”, idrotts- och
ungdomsföreningsverksamheten, Medborgarhuset osv, även om vissa saknar en
del traditioner som funnits tidigare.
FÖRENINGSLIV
När det gäller vad man vill lyfta fram
ur Getinges föreningsliv så ges väldigt
många olika exempel på Getinges rika
föreningsverksamhet och att det är lite av
”själen” i ett samhälle men samtidigt pekar flera på att vissa föreningar behöver
bli mer synliga.
MATKULTUR
Från kategorin gårdsbutiker, servering
och matkultur i närheten nämns bl.a.
Mostorp, Perstorp 101, Laxbutiken, Siaglass, två pizzerior, Lokal Diner, HAFI,
Göstas och skepparstugan i Steninge,
Gudmundsgården, Solhaga, flera andra
lantbutiker, Stora Bergs jordgubbar mm
men även här anser många att utbudet
gärna kunde vara lite bättre och likaså
marknadsföring av vad som finns.

BOENDE, SERVICE OCH UTBUD
Ur områdena boende, service och utbud
framgår det att vi har ett prisvärt boende,
vårdcentral, skola, bank, att vi har en konsumbutik som många framhåller mycket
positivt och som en av de finaste butikerna i Halland, folktandvård, bibliotek,
utomhusbadet ”Simba”, kiosk med både
post/paket-distribution och systembolag, Getinge Mattcenter, Getinge snickeri och brädgård, smedja, bilverkstäder,
sjukgymnastik, fotvård, förskolor, hundpensionat, hund-/kattbutik, gym, apotek,
bensinstation, frisörer, veterinär, kyrka,
församlingshem,
återvinningsstation,
äldreboende, tomter till salu, ett flertal
väletablerade företag men totalt sett en
relativt heltäckande tillgång till specialkompetens och tjänster samt ett stort utbud av diverse försäljningar mm.
NATUR
När det gäller Natur och sevärdheter
beskrivs det att vi har vackra vyer, Susedalen, Suseån, olika strövområden i bl.a.
Prästgårds-, Fröllinge-, och Biskopstorpsskogarna, närhet till de kustnära pärlorna såsom Ugglarp, Stensjö, Steninge och
Haverdal samt en hel del annat.

DRÖMMAR
Av alla de svar på frågan ”om du fick
drömma” så vill man bl.a. ha: konstgräsplan, bättre promenadslingor, tågstation,
café, restaurang/kvarterskrog med exempelvis quiz-kvällar eller trubaduraftnar,
ny skola för 1-9, liv i MB-huset, en del
förnyelser likt de som gjordes på 80-talet av dåvarande Getinge kommun (Getingehallen, Simba mm), ridskola/ridhus,
ideellt driven fritidsgård, bio, isbana,
IKEA, bageri, hundrastgård, musikskola,
hotell, skatepark, konsthall, campingplats
med minigolf samt en helt del andra både
rimligt genomförbara och några aningen
mer storslagna drömmar.
Saknar du något som just du anser
skall lyftas fram med Getinge så kontakta gärna någon av oss i Cultural Planning
gruppen som tacksamt tar emot fler uppslag och exempel.
Maria Tagesson, Caroline Sköneman,
Agnetha Söderberg och Gunnar Bylund

Arbetsgruppen

Cultural Planning

I samhällsföreningen finns det en arbetsgrupp som heter Cultural Planning
som bildades förra året. Vårt syfte handlar att lyfta fram Getinges positiva själ
och platsens kulturella kvaliteter. Det ska vi göra genom att få fram invånarnas
färdigheter, kunskaper, tankar och idéer. Vi vill skapa samverkan och samarbete och öka/skapa stolthet och identitet för att göra Getinge intressant och
attraktivt för både invånare, kommande invånare och turister. Under julmarknaden 2017 genomförde vi en mapping bland besökarna om vilka vackra platser vi har i Getinge, vad vi vill visa upp när vi får besök, vad vi saknar i Getinge
och varför vi skulle rekommendera någon att flytta hit. Utifrån dessa samtal
arbetade vi fram en enkät för att ta reda på samhällets styrkor och möjligheter.
Nästa steg i vårt arbete är att få fram en broschyr om Getinge baserade på de
styrkor och möjligheter som finns i vårt samhälle.
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JARÄLVS VVS AB
er lokala rörläggare

Vi utför allt inom VVS vid
renovering och nybyggnation.
Installerar och servar
värmepumpar och pannor.
Rörarbeten i badrum och kök m.m.

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

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

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

Håkan & Björn

www.getingesnickeri.se

035/580 10

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

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

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

Träna i
Getinge!
Står du i startgropen eller
har du tränat länge? TK fri
puls erbjuder varierande
träning på din egen nivå.
Måndagar
Cirkelträning kl. 19.00,
Lilla gymnastiksalen

Nu kommer äntligen ett nytt företag
till nya industriområdet i Getinge. Det
är On Wheels bildemontering som
efter mer än ett års utredningar och
miljöprövningar har fått möjlighet att
bygga en ny anläggning.
-Nu väntar vi bara på startbesked och
det får vi inom kort och då kan vi sätta
igång med bygget, säger Fabio Ishaq
som är chef för företaget.
Redan 2017 kunde vi berätta att On
Weels skulle etablera sig i Getinge istället för platsen vid Motor Halland. Olika prövningar, främst på miljösidan, har
dragit ut på tiden och först i dagarna är
det klart.
Företaget bygger en byggnad som är
66x48 meter och som inrymmer kontor,
lager, verkstad och paketering. I lokalen
ska gamla bilar saneras och demonteras
för hand. Byggnaderna är dimensionerade för att kunna bearbeta 3 000 bilar
per år men i början blir det ett betydligt
mindre antal.
DEMONTERA OCH SÄLJA
Affärsidén är att demontera och sälja de
begagnade bildelarna främst på nätet. Företaget ska kunna bearbeta 5-10 bilar per
dag.
-I början kommer vi att ha fem anställda men i takt med att vi blir varma i kläderna hoppas vi kunna anställa ytterligare
personer, säger Fabio.
Bygget är kostnadsberäknat till ca 16

Tisdagar
Seniorpass kl. 09.30,
Karl XI Servicehus, Halmstad
Tabata (30 min) kl. 18.00,
Lilla gymnastiksalen
Flex (30 min) kl. 18.30,
Lilla gymnastiksalen
Boxing kl. 19.00,
Lilla gymnastiksalen
Fabio Ishaq är chef för On Weels
bildemontering vars lokaler nu ska börja byggas på Getinges nya industriområde. Fem anställda ska arbeta i den stora verkstadshallen.

milj och nu hoppas Fabio att företaget
ska börja fungera redan under det här
året.
Villaägarna som bor i grannskapet har
uttryckt sin rädsla för att det kan bli högt
buller från anläggningen men Fabio kan
lugna de oroliga.
-Allt arbete kommer att ske inomhus
och vi använder hydrauliska saxar och
skruvdragare som inte kommer att störa
våra grannar, säger han. Tvärtom kommer
de att få mindre trafikbuller från E 6 när
vår stora byggnad kommer på plats.
Text

Åke Nilsson

Onsdagar
Lättpass kl. 18.00,
Lilla gymnastiksalen
Herrarnas pass kl. 19.00,
Lilla gymnastiksalen
Styrka/kondition kl. 19.00,
Getingehallen
Träna så många pass du vill,
terminsavgiften är 700 kr (inkl
medlemsavgift). Välkommen att
prova våra pass kostnadsfritt!
Frågor eller funderingar? Tveka
inte att höra av dig! Anna Hurtig
073-414 84 14.
Läs mer på tkfripuls.se
Uteträning måndagar i maj och
juni, se hemsidan för mer info.

Välkommen på behandling till
Fotvården i Getinge!

Boka tid till Dig själv eller ge bort ett presentkort!
Innehar Vårdavtal med Närsjukvården Region Halland
Dipl. Medicinsk Fotterapeut Karina Tengler

Sköna Fötter & Sånt Getinge

TK

ls
u
p
fri

Ekebergsvägen 37, Tel. 035-581 90
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Söker du
lägenhet?
Då kan Du vänDa Dig till oss! Vi har två stycken 2-rumslägenheter lediga! Lägenheterna är nybyggda på Östra Järnvägsgatan 8 och är inflyttningsklara
från den 1 april 2019. De är nära till centrum och även till naturen!

2-rummare, 56 m2 stor.
Kostnad 7350 kr/mån.
Allt ingår utom hushållsel.
Parkeringsplats tillkommer med
100:-/mån
Samtliga lägenheter har stor
balkong eller uteplats och håller
hög standard med kakel och klinker
i badrum, parkettgolv i övriga rum
egen tvättmaskin och torktumlare. I
köket finns spis med glaskeramikhäll
och traditionell ugn samt
diskmaskin.

kontakta roger Carlsson: 0706–74 04 40

Järnvägsvallens Fastighets aB

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

Padeltennis räknas som en av de
snabbast växande sporterna i landet. En padelracket kostar ca 300 kr för nybörjare men det
finns rackets som kostar över 5 000 kr.

PADELBANA BYGGS
AV TENNISKLUBBEN
Nu hakar Getinge Tennisklubb på den
relativt nya sporten Padeltennis som
har vuxit snabbt de senaste åren.
-I mitten på maj kommer en ny bana att
vara klar i anslutning till tennisklubbens bana två, säger klubbens eldsjäl
Mattias Bengtsson.
Kostnaden för en nya banan beräknas
bli över en halv miljon kronor.

Padeltennis är en mycket stor sport i
Latinamerika och Spanien men har de
senaste åren även blivit etablerad i norra
Europa. Sporten betecknas som enklare
än tennis och spelas på en bana som är
10x20 m. Vanliga tennisbollar används
och räkningen görs som i tennis.

-Vi har haft turen att få ett stort bidrag
från Arvsfonden som gjort det möjligt
att bygga den här nya banan, säger Mattias. Markarbetet inleds inom kort och
underlaget blir konstgräs.
Text

Åke Nilsson

Fröllinge Bilverkstad AB
det bästa för din bil

Göteborgsvägen 26
305 76 GETINGE

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

Volvo Närservice
Vi tar volvokort!

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

Salo
Susedalens Hälsocenter öppnar
i nyrenoverade lokaler i september!
Bemannat gym och gruppträning - lokal träning och hälsa nära dig
www.susedalenshalsoecenter.com info@susedalenshalsocenter.com
Ett stort tack till alla fina kunder
www.facebook.com/susedalenshalsocenter

ngen
är ne i Geting
e
d
lagd
Eliassons

kiosk & Spel

Välkommen in till oss!

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
00

Öppettider
9. - 20.00
alla dagar

tel. 035-543 80
Följ oss på facebook: Direkten-Eliassons
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Prostens
Bed & Breakfast

Prostens
Bed & Breakfast
Prostens
Bed & Breakfast

@prostensbnb

Tel 035-546 69
Ekebergsvägen 23

B&B

@prostensbnb

Prostens
Bed & Breakfast

Prostens
Bed & Breakfast

Välkommen in!

Prostens Bed & Breakfast

Prostens
Bed & Breakfast

Prästgården 303, 305 77 Getinge | Tel. 070-610 81 98

Tvätta bilen skonsamt
och miljövänligt!
Kom in och prova vår biltvätt
VARMT VÄLKOMNA
ÖNSKAR
TONI MED PERSONAL

Circle K Ekebergsvägen
Tel.nr 035-582 00

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

Vi har biluthyrning!

TRÄGOLV TILL RÄTT PRIS!
Se ALLA
lv på
å
v ra go com
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mat

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

PERGO WOOD EK PLANK NATURAL

449:-/m

2

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

Johanna Christoffersson har klarat första testet
och är numera trainee i Getinges räddningstjänst.

Orken tar snabbt slut med den täta klädseln och den
extra vikten.

Getinges räddningstjänst
lobbar för kvinnliga
medarbetare
Ett trevligt inslag är att tjejer har börjat få upp ögonen för detta yrke. För att
lätta upp den grabbiga stämningen hade
det varit idealiskt med minst en tjej i
varje arbetslag anser Roger Berggren,
kårchef på räddningstjänsten i Getinge.
I Getinge har räddningstjänsten fyra arbetslag.
För att få bli räddningspersonal är det en
del tester man måste klara av först. Man
börjar med ett test som går ut på att man
ska i full utstyrsel, tät klädsel, räddningshjälm och en sammanlagd extravikt på
ryggen som väger 24 kg, gå i åtta minuter
med en hastighet på 5,6 km/timmen och
med en lutning som börjar på 2 ½ grad
och stegrar till 8 grader de sista minutrarna. Klarar du detta testen kan man få bli en
så kallad trainee.
En som har kommit så långt i sin väg

på utbildningen är Johanna Christoffersson från Getinge. Henne kan man numera
se vid utryckningarna då det är tillåtet att
åka med men med en speciell väst som
uppmärksammar på att hon är under utbildning.
Fler tester väntar
Men utbildningen är inte klar där utan
den består av hela 4 tester till. Höjdtestet
där du skall klättra 30 meter upp för en
brandstege. Simningsdelen där du skall
simma 500 m bröst, livrädda en människa
och kunna hoppa ner i vattnet från 3 meters höjd. En teknikdel och ett arbetstest
där man i sin klädsel skall släpa vattenfyllda slangar, resa stege, krypa i en tunnel
för att komma in i ett mörkt rum och där
ta sej genom en labyrint för att hitta en
människa i nöd som man skall rädda som
väger ca 100 kg.

Går inte att luta sig tillbaka
När man har klarat sina tester och fått anställning går det inte att luta sej tillbaka
och ta det lugnt. Två gånger per år måste
räddningspersonalen genomgå vissa tester
dom också. Gångtestet, rökdykartest som
innefattar både kall och varm utmaning.
Även läkartester görs. Hur ofta dessa görs
beror på din ålder. Men även andra saker
som är viktiga för gemenskapen som träna
tillsammans, umgås och basta på fredagskvällarna görs för att stärka sammanhållningen.
Det är skönt att veta att vi har vältränad räddningspersonal i Getinge som är
snabbt på plats när olyckan är framme.

Text & Foto

Anna Kuczera
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GetingeCupen
gör det igen!
Getingecupen gör det igen – slår deltagarrekord och visar sig vara en mycket
uppskattad cup. Hela 235 lag tog sig till
Getinge för att spela fotboll och ha det
kul, vilket är 43 lag fler än förra året. Getinge IF ändrade lite på konceptet och
utökade cupen med en helg så att den i år
spelas under fyra helger och möjliggjorde att tjej- och killspelare i åldrarna 7 -14
år kunde delta.
– Det har varit fyra fantastiska helger
med härlig energi och gemenskap! Vi har
fått flera nya föreningar som har deltagit
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i cupen och upptagningsområdet har utökats ytterligare. Det har kommit lag bland
annat från Skåne, Småland, Göteborg och
Värnamo, berättar en nöjd Jacob Andersson som är cupansvarig.

per match. Ett speciellt ”Fair play pris”
delas ut i varje åldersgrupp till den spelare
som på ett utmärkande sätt har bidragit
till att göra cupen till en glad och positiv
upplevelse.

Hela cupen bedrivs ideellt
med ett underbart engagemang från såväl spelare, föräldrar, GIF-medlemmar
och lagledare, glatt påhejade av släkt och
vänner. Cupupplägget är futsal och alla lag
garanteras att få spela minst tre matcher á
12 minuter. Varje lag består av en målvakt
och fyra utespelare samt max 7 avbytare

Stort tack till alla som på olika sätt
engagerar sig och bidrar till att göra GetingeCupen till en härlig upplevelse!

Text

Anna-Lena Bylund
ledare flickor 13-14 år
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sällsynta getingebor. XLH är en ovanlig diagnos som 4-5 personer föds med varje år i Sverige. Två av dem bor i Getinge. Trots att
Edwin och Carl-Anders har bott i samma by i flera år har de inte känt till varandra.

Två Getingebor med

sällsynt diagnos

Min son Edwin har XLH, vi fick reda på
det när han var tre år gammal och man
konstaterade att han var långt efter i
sin längdkurva och att han var extremt
hjulbent. Beskedet kom som en chock,
jag hade aldrig hört talas om någon med
XLH tidigare, vad skulle man vara beredd på.
Efter att jag landat i beskedet om att
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Edwin har XLH lägger jag märke till
att det finns en man här i Getinge som
också har samma typ av hjulbenthet som
Edwin. De flesta i byn har jag förstått
känner till Carl-Anders, bland annat för
hans glaskonst.
Det var lätt att hitta till Carl-Anders
hus. Han har nämligen lite av hans fina

glaskonst uppsatt på husgaveln mot gatan.
Jag och Edwin knackar på och välkomnas
in av Carl-Anders och hans fru Kajsa. Vi
sätter oss kring det stora runda bordet och
jag undrar nyfiket hur det har varit för
Carl-Anders att växa upp med XLH.
– Jaså, det är så diagnosen heter, säger
han.
När Carl-Anders föddes 1948 fanns

det inget namn på den här diagnosen.
Man kallade det för Engelska sjukan, vilket ger samma resultat i form av benskörhet men istället för brist på fosfat så har
man brist på D-vitamin. 1958 beskrevs
sjukdomen för första gången av den
amerikanske läkaren R W Winters, då
hade Carl-Anders hunnit fylla 10 år. Han
berättar för oss att han fick dricka fiskleverolja för det trodde man skulle hjälpa
mot benskörheten.
– Det smakade pyton, säger Carl-Anders med en grimas.
Tandproblem vanligt
Det är väldigt vanligt att man har problem med tänderna när man har XLH,
detta på grund av att tänderna sitter
fast i käken och käken är en del av skelettet. När Carl-Anders var liten trodde
tandläkaren att han åt för mycket godis.
Carl-Anders mamma hade nämligen en
godiskiosk på den tiden och tandläkaren
tyckte att det var rimligt att det var förklaringen till varför han hade så dåliga
tänder.
Några år senare träffade dock Carl-Anders en tandläkare som förstod sambandet mellan fosfatbristen och de dåliga
tänderna.
Edwin har en helt annan erfarenhet,
hans tänder kontrolleras regelbundet hos
specialisttandvården och tänderna lackas
med fluor och plastas igen, allt för att förhindra att skador uppstår.

Foto: Stina Nilsson

Träning är viktigt för ett
starkt skelett
Carl-Anders fortsätter att berätta att han
inte har haft mycket besvär trots allt. Han
fick börja dricka fosfat för att försöka fylla på fosfatnivån i kroppen. Exakt samma

sak gör Edwin varje dag, 5 gånger per
dag. Det hjälper till att stärka skelettet
och i många år räckte det för Carl-Anders och han hade inga
problem med hjulbenthet som ung.
-Kort i rocken har
jag alltid varit men det
har jag inte varit så bekymrad över, säger han.
Att träna stärker skelettet och precis som
Edwin är Carl-Anders
väldigt sportintresserad. Han berättar att
idrottsläraren var väldigt noga med att han
skulle vara med på allt och att han inte
skulle bli lämnad utanför av kompisarna.
– Det var ingen självklarhet då, att man
skulle bli inkluderad på det viset, men det
är jag väldigt tacksam för säger Carl-Anders. Edwin tillägger att han också älskar
idrottslektionerna och att han spelar fotboll så fort tillfälle ges. Carl-Anders och
Kajsa skiner upp och säger att de måste
absolut gå bort till IP en dag och titta på
när Edwin spelar boll, det förslaget gillar
Edwin.

högt skaft. Han behöver inte heller ”fälla
ihop” knäna för att få på sig ett par byxor. Han mår så bra efter de operationerna och jag är otroligt
tacksam över att vi fick
träffa riktiga proffs på
sjukhuset i Lund.
Carl-Anders berättar då att han också
är opererad i benen
men med en helt annan teknik där man
tog bort ”tårtbitar”
för att räta ut benen.
Carl-Anders kommer
ihåg att läkaren hade sagt på uppvaket att
”vi får hoppas att det läker ordentligt nu”.
– Inte direkt det man vill höra när man
vaknar upp efter en operation, skrattar
Carl-Anders.

”Kort i rocken
har jag alltid
varit men det har
jag inte varit så
bekymrad över”

Operation
Jag berättar att Edwin är opererad vid
två tillfällen i benen. Senaste operationen
gjorde han precis innan han skulle börja förskoleklassen våren 2017. Den gick
till så att man gjorde benbrott på honom
för att räta ut benen. Man satte även in
”teleskopiska märgspikar” som växer med
honom men som tar belastningen från
skelettet så att benen inte böjer sig igen.
Efter operationen öppnades en ny värld
(sportvärld) för Edwin. Nu kan Edwin få
på sig pjäxor, skridskor och kängor med

Organen tar skada
När man fyller på med fosfat måste man
hålla koll så att inte det blir för mycket
fosfat (kalk). Då kan organen ta skada i
form av att de blir förkalkade. På grund
av den risken rekommenderade läkarna
att Carl-Anders skulle hålla upp med intaget av extra fosfat i några år.
Under den perioden började benen böja
sig och Carl-Anders blev rejält hjulbent.
Han erkänner att benen begränsar honom, men att han inte har någon värk.
Han funderar lite och säger att han är
otroligt tacksam för att han har haft så
lite besvär genom åren. Jag känner mig
hoppfull om framtiden för Edwin när
Carl-Anders säger att han aldrig haft ont
eller känt sig besvärad av diagnosen.
Text & Foto

Maria Bergstrand

Fakta
Förenklat kan man säga att XLH är
en form av benskörhet på grund
av att man läcker fosfat (kalk) från
njurarna.
XLH är förkortning av X-kromosombunden hypofosfatemisk rakit.
Diagnosen är livslång och den är
ärftlig.
XLH är en ovanlig diagnos som 4-5
barn föds med i Sverige varje år.
Vanliga symptom är att man blir hjulbent, inte växer som man ska och att
man får problem med tänderna.
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Patrik Andersson med ett par
moderna ”ölfat” av engångskaraktär. En lättare och smidigare förpackning där ölet finns
i plastpåse inuti och utsidan av hårdplast.
Getinges egna ”ölgubbar”.
Tomas (i förgrunden) och sonen Patrik i
deras eget öllager. De håller på att förvandla
sin stora hobby till en sysselsättning.

PROTEST MOT INDUSTRIÖL

STARTADE EGET BRYGGERI

-Ska man dricka öl ska man dricka riktigt
öl, säger Tomas Andersson, i Getinge,
som driver ett bryggeri på orten.
Han startade hembryggeriet som en liten
protest mot det det vanliga ”industriölet”
som är vanligt bland gemene man.
Han har lyckats så väl så att hans lilla
bryggeri får sälja sitt Imperieöl på Systembolaget. Nu har han även sonen Patrik som ”anställd”.
Hans ölintresse har växt fram under åren
och som alla andra drack han det vanliga,
ljusa lagerölet som dominerar marknaden.
-Jag hade läst om att det var tillåtet att
brygga öl hemma och gjorde lite försök
med ölsatser som finns att köpa, berättar
han.
Efter försök och en del misslyckanden
och Patrik fick gå ”ölkurs” så började de få
fram det smakligare Ale-ölet. Experimentlustan ökade och de fick efter några år fram
ölsorter som de kände sig nöjda med.
SÄLJS VIA BOLAGET
För några år sedan fick de tillstånd att
tillverka och sälja alkoholhaltigt öl men
fortfarande endast som beställningsvara.
Systemet beställer de kvantiteter som ef-
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terfrågas. Själv får de inte sälja öl till privatpersoner. I Getinge kan ölet köpas endast på Perstorp 101. Ett ställe där Tomas
och sitt Imperiebryggeriet också kan ha
ölprovning.
Att Tomas och Patriks öl är populärt har
de bevis på. De har hittills vunnit 12 medaljer på Hembryggar-SM som de deltagit
i flera år.
-Vi deltar även på mässor runt i södra
Sverige och det är ett bra sätt att marknadsföra våra olika ölsorter, berättar Patrik
som är den som i praktiken drivet bryggeriet då Tomas arbetar i Halmstad.
ÖLINTRESSET ÖKAR
Att tillverka öl i ”källaren” i mindre mängder och för eget bruk är varken dyrt eller
särskilt svårt. Det har inneburit att ökningen av hantverksbryggeriet har ökat
dramatiskt. I Halland finns det ett tiotal
som brygger öl kommersiellt.
-I Göteborg skulle jag tro att det finns
ett femtiotal, berättar Tomas. I storlekar
från den enskilde krögaren som brygger
krogens eget öl till de som säljer till restauranger och pubbar. Framgången ligger
i den fylliga och kraftfulla smaken och
spännande doften.

Även Imperiebryggeriet levererar till
restauranger i Halland men konkurrensen
är hård. Det gäller att hålla hög kvalitét
och hela tiden komma med nya ölsorter.
FRAMTIDEN LJUS
Nu har Tomas och Patrik stora planer på
att expandera i hyrda lokaler.
-När vi brygger öl med försäljning via
Systemet vänder vi oss till större hantverksbryggeri som har lite större kapaciter,
säger Tomas. Då brygger vi ca 1 000 liter i
en sats. Vid tillverkning för försäljning till
närområdet gör de hela processen själva i
en mindre lokal. Men de håller på att renovera och bygga ut för att kunna brygga
större partier i den egna lokalen. Ett arbete
som beräknas bli klart under våren.
De två entusiasterna sjuder av optimism. Idag brygger de ca 7 000 liter och
med nya lokaler är målet att få fram 15
000 liter per år.
-Men det är inte bara att tillverka, säger
de. Vi ska också sälja de här stora mängderna.
De tycker att de har hittat en perfekt
hobby som nu håller på att bli en full sysselsättning åtminstone för en person.
Text & Foto

Åke Nilsson

Hela gänget inklusive ledare efter väl genomförd tävling.

Bowling för alla
Sista helgen i januari stod Getinge Bowlingklubb som arrangör av handicap DM i
bowling. 13 entusiastiska bowlare gjorde upp om titlarna, var och en efter sin förmåga.
Glädjen hos alla gick absolut inte att ta miste på och de visar också att bowling verkligen är en sport för alla.
Text & Foto

Prostens
Veterinärmottagning

Kenneth Persson
Prostens
Veterinärmottagning

Uno Karlsson kan också spela
bowling med hjälp av en s.k. Gotlandsränna.

Leg.vet. Anna Wendel

Prostens
Veterinärmottagning
Leg.vet. Anna Wendel

Prostens
Veterinärmottagning

Allt inom bygg,
kakel och klinkers!

@Kattohund
@Prostensvet

MATTIAS HANSSON
0706-62 72 92

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

PELLE LUNDH
0705-80 21 91

WWW.HANSSONLUNDHBYGG.SE
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SÖKES!
Räddningstjänsten
i Getinge söker
fortfarande

medarbetare !

Lions tackar
för stödet
Lions Club Susedalen deltog som
brukligt med sitt jullotteri på julmarknaden i Getinge.
Årets behållning går till barndiabetesfonden. Ett stort tack till våra sponsorer
som gjort lotteriet möjligt.
Lions Club Susedalen vill även tacka

alla i Getinge som bidrog till ett bra
resultat vid julgransinsamlingen. Årets
behållning kommer oavkortat att gå till
våra lokala insatser på äldreboende samt
stöd till lokala ungdomsföreningar.

Hör av er till kårchefen
Roger Berggren
vid intresse.

Text & Foto

Bengt Ove Jernhed

Suseåns vattenråds
Nyhetsbrev vintern 2018
Berte Qvarns nya vattendom - så blir det bättre
för fisken
Andra försöket gillt, denna gång föll bitarna på plats och Berte Qvarn fick sin
ansökan om ny vattendom godkänd av
mark och miljödomstolen. Ansökan var
denna gång betydligt mer anpassad efter
den skärpta lagstiftningen kring vattenkraftverken.
Fiskvägen förbi dammen kommer att
bli betydligt bättre för vandrande fiskarter
som lax, havsöring, ål och havsnejonöga än
vad det är idag.
Några siffror om det nya
kraftverket:
• Idag går det 250 l/s i fiskvägen och enligt den gamla domen ska den vara öppen
mellan oktnov (den har dock varit öppen
året om). I den nya fiskvägen kommer det
släppas 900 l/s året om i en omlöp med en
lutning på 5 %.
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• Kraftproduktionen kommer att öka
från ca 1 GWh/år till ca 2,3 GWh/år.
• Bygget av kraftverket och fiskvägen
beräknas kosta ca 25 miljoner kr.
• Det nya kraftverket beräknas stå klart
2022.
Dammen kommer att ligga kvar på samma ställe men kraftverket kommer att flyttas ut från kvarnbyggnaden och nedströms
vattendraget ett par hundra meter. Flytten
möjliggör för en bättre kvarnverksamhet
och ett större energiuttag från vattnet då
det nya kraftverket får högre fallhöjd på
vattnet och blir mer energieffektivt.
Att öka effektuttaget från Suseån samtidigt som det blir bättre för vattnets ekologi
är win win för båda parter. Berte Qvarn
har redan tagit flera steg inom andra områden för att få energi från förnyelsebara
källor. Det finns redan biogasproduktion
och solceller på Berte Gård. Det nya kraftverket vid kvarnen kommer dock utgöra
den största energikällan.

Vattenrådet följer byggnationen av det
nya kraftverket och fiskvägen framöver
med spänning.
Kom ihåg att du kan söka
bidrag från Berte Qvarns fond för
goda insatser i Suseån!
Ansökningsformulär finns på Suseåns vattenråds hemsida.
Årsmötet den 6 Mars
Mats Lindqvist på trafikverket kommer
och berättar om uppföljningen och skötsel
av dagvattendammarna för E6:an.
Mötet hålls på Kvibille Gästgiveri med
start kl 18.30. Dagordning, förslag till
verksamhetsplan 2019 och årsberättelse
för 2018 kommer att finnas på hemsidan
fr.o.m. februari.
www.vattenorganisationer.se/susean

I föreställningen blandas scener ur 7 olika klassiska pjäser
som alla har ett gemensamt; de skildrar relationer där människor manipulerar varandra och
utövar olika former av härskartekniker.

Teater Halland kom
till Getinge med sin
föreställning

De förskräckliga
När Teater Halland kom till Getinge med
sin föreställning De förskräckliga var det
en liten men glad skara åskådare som dök
upp. Klockan 19.00 torsdagen den 24/1,
när mörkret lagt sig i samhället tändes de
rödtonade lamporna inne i Getinge församlingshem och magin infann sig.
I föreställningen blandas scener ur 7 olika
klassiska pjäser som alla har ett gemensamt; de skildrar relationer där människor
manipulerar varandra och utövar olika former av härskartekniker. Vi ser allt
ifrån Molière's Den inbillade sjuke till Stig
Larsson's VD där skådespelarnas tolk-

ning av dessa klassiska karaktärer får oss
av krampaktigt gapskratta samtidigt som
klumpen i bröstet växer.
I programbladet står det att man vill
”avslöja några av de drag som de förskräckliga gör i världsdramatiken” och
detta gör verkligen skådespelarna, på ett
rappt och väldigt träffsäkert sätt.
Det skrivna manuset blandas med improvisation där skådespelarna väver in
lokalkännedom och involverar oss som
åskådare i föreställningen på ett lustfyllt
och okonstlat sätt.
Efter föreställningen talar jag med de
personer som kommit för att se De för-

skräckliga, glada omdömen gällande
möjligheten att ta del utav kultur som
denna ”på hemmaplan” blandas med ett
missmod över att vi blev så få.
Min förhoppning är att vi framöver
kommer kunna skapa tillfällen likt detta i
olika form, för den sammanhållning som
skapas när man kommer ut och möter
sina medmänniskor i ett stort rungande
skratt är oersättlig.
Text & Foto

Anna-Karin Johansson
Kulturgruppen, Getinge

Har du tips på saker du vill skall hända i Getinge?
hör gärna av dig till mig!
Anna-Karin Johansson

/

anna-karin.johansson2@halmstad.se
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Siham Ali drömde som liten i Damaskus att bli apotekare för att hjälpa människor i nöd. Efter långa studier blev hon klar med
examen och kunde öppna sitt eget apotek. När kriget kom bombades hennes apotek och bostad och hon flydde med fem barn och man. Fyra år
senare har hon lärt sig svenska och klarat svensk apoteksutbildning och jobbar nu i Getinge.

SIHAM ALI FLYDDE FRÅN KRIGET:

FICK BÖRJA OM STUDIERNA FÖR
ATT ÅTERFÅ SITT DRÖMYRKE IGEN

Siham Alis stora dröm när hon växte
upp i Syriens huvudstad Damaskus var
att bli apotekare. Hon läste som barn
allt om sjukdomar och mediciner.
Vid 23 års ålder förverkligade hon sin
dröm och öppnade sitt eget apotek i
Damaskus.
-Efter 20 år i mitt drömyrke började kriget och bomberna regnade i vårt kvarter. Till slut var vi tvungna att lämna
landet, säger Siham med ett visst vemod
i rösten.
Idag har hon gjort en stor prestation
och tagit en svensk examen och jobbar
på apoteket i Getinge.
Många barn har drömmar om att bli något stort när de växer upp. För Siham Ali
var drömyrket apotekare.
-Jag vet inte varför jag fastnade för yrket men jag kanske tyckte om att hjälpa
människor, säger Siham.
Hon läste på universitetet i Damaskus
och blev farmacect och öppnade ett eget
apotek i hemstaden. Att öppna apotek i
Syrien var inte svårare än i Sverige men
det kostade naturligtvis stora pengar.
-Min familj var inte rik så det svåra
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blev att låna pengar för att fylla min tomma lokal med allt som behövs i ett apotek,
förklarar Siham. Men till slut lyckades jag
och kunde öppna.
KRIGET BÖRJADE
Siham gifte sig med advokaten Faruk
Alshebabi och levde ett lyckligt liv i Damaskus och födde fem barn. Apoteket
gick bra och Siham hade ett par anställda.
-När inbördeskriget bröt ut 2012 var
det en stor chock för alla, berättar hon.
Läget hade varit spänt några år men att
det skulle bli krig trodde jag inte.
Första tiden var det lugnt i huvudstaden men efter hand började bomberna
falla även i familjens kvarter. En bomb
slog ned i apoteket som totalförstördes.
Familjen flyttade till ett annat område
som ansågs tryggare. Hon startade ett
nytt apotek där med en bekant men efter bara ett halvår började bomberna falla
även där. Familjens hus bombades också
och till slut vågade vi inte längre stanna
kvar i staden.
SVÅRT ATT FLYTTA
-Det var inget lätt beslut att fly, säger hon.

Vi beslöt dock hösten 2013 att att ta oss till
Egypten och siktade sedan in oss på Sverige. Vi har hört mycket gott om landet.
De fick lämna allt kvar i Syrien. Det var
för farligt att försöka få något med sig.
Kläderna på kroppen och dokument var
det enda de fick med sig.
Från Egypten till Italien åkte familjen
med fem barn och med 150 andra i en
liten flyktingbåt till Italien. En resa på sju
dagar som kostade familjen stora pengar.
Vissa dagar blåste det upp till storm så
att vågorna slog in i båten. Panik bröt ut
men turligt nog dog ingen.. Till slut fick
de kontakt med Röda Korset som lyckades rädda dem.
VIDARE TILL SVERIGE
Resan från Italien gick med tåg till Göteborg och efter ett par månader på resa
kom familjen slutligen 2014 till trygga
Falkenberg. Där började hela familjen
studera på SFI utom yngsta barnet som
var sju år då. Resten var tonåringar.
-Jag bestämde direkt att jag skulle ta en
ny examen för att återuppta mitt drömyrke, säger Siham.
Efter att ha läst alla nivåer på SFI i två

När Sihams Alis hus i Damaskus
bombades i början av inbördeskriget fick hon
lämna allt och fly till Sverige.
-Allt vi hade var kläderna på kroppen och våra
dokument.

Nu har Bengt Dahlberg sålt sina tre apotek i Halmstad kommun.
-Apoteket i Getinge var det första jag köpte så hjärtat klappar lite extra för detta, menar Bengt.

En stenhög är allt som återstår av
Sihams hus efter bombningen

år kom jag faktiskt in på universitet i Göteborg där jag läste ett år innan jag tog examen igen fast den här gången på svenska.
Hon tackar sin man och familj för det
stöd som de gav henne under studieåren.
Hon säger att det kändes svårt ibland.
-Men jag är väldigt envis och varje dag
drömde jag om att få komma tillbaka till
mitt yrke, säger hon. Och tack Sverige
som tog emot oss och gav oss en ny chans.
Vi är också stolta över att hela vår familj
nu är svenska medborgare.
DRÖMYRKET I GETINGE
Sedan i höstas jobbar hon på apoteket i
Getinge, ”pendlar” till Falkenberg, och är
så tacksam för att apotekare och ägaren
Bengt Dahlberg gav henne chansen att få
utöva sitt drömyrke i ett annat land och
efter omstarten i livet.
De fem barnen studerar bl a på universitet och en av hennes flickor har blivit
lärare i svenska (!) på SFI efter ett år i Sverige. Pappan har fått ett jobb i Falkenbergs
kommun men drömmer att få komma tillbaka till sitt gamla yrke som advokat.
Text & Foto

Åke Nilsson

APOTEKET I GETINGE
FÅR UTLÄNDSK ÄGARE
Efter åtta år som ägare till Apoteket i
Getinge har nu Bengt Dahlberg sålt
ortens apotek och de två andra som
han ägde i kommunen.
-Getinges apotek var det första jag
köpte och det känns lite vemodigt att
sälja, säger Bengt. Det har varit något
speciellt med det här fina apoteket.
Bengt arbetade efter försäljningen kvar
ett halvår och nu går Bengt tillbaka till
arbetet med IT och systemutveckling
i eget bolag från sin hemort i Uppsala.
Bengt har arbetat 20-talet år inom läkemedelsindustrin. En stor del av tiden har
varit med systemutveckling. När statliga
Apoteksbolaget såldes ut till allmänheten behöll staten 150 apotek på mindre
orter. Ett av dessa var i Getinge. Staten
började 2009 även sälja dessa 150 mindre
och Bengt köpte ”vårt” apotek. Han köpte senare även apoteket i Bäckagård av
staten och Bengt öppnade även ett helt
nytt apotek från grunden i Frösakull.
-Det här konceptet med tre apotek
inom någon mils radie har varit lyckat,
säger Bengt. Vi har främst haft bra samordning av personal.

BRA TID ATT SÄLJA
Bengts apotek har tillhört serviceföretaget Apoteksgruppen som bildades av staten för att ge stöd till de små
apoteken. Förra året beslöt staten att
sälja ut företaget och fick en intressent
i form av den litauiska apoteksgruppen
Euroapothea som har över 600 apotek
i Östeuropa och nu även i Sverige. De
vill expandera i Sverige och erbjöd sig att
köpa även de apotek som tillhörde Apoteksgruppen.
-Nästan alla 150 apoteksägare sålde som varit med de här åren, berättar
Bengt Dahlberg. Många ägare är som
jag i den övre medelåldern och jag gissar
att det vill prova något nytt. För mig passade det bra att börja med något annat.
Nu kommer han att återgå till sitt
gamla bolag och syssla med systemutveckling och andra konsultuppdrag i
Uppsala.
-Men jag kommer att att synas i krokarna för jag har ett hus i Vilshärad som
jag förstås ska bo i så ofta jag kan, menar
han. Jag vill passa på att tacka Getingeborna för den trevliga tiden jag haft i
vårt apotek.

Text & Foto

Åke Nilsson
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Var inte för snabb med omplanteringen för att få kraftiga växter. Här börjar de titta upp så fint.

Odlarglädje
I detta nummer tänkte jag inspirera er att odla er egen paprika och chili.
Både paprika och chili tar tid på sig så har ni inte planterat än så gör det
på en gång.
Men som allt annat ni sår nu så får ni kraftigare och bättre plantor med
extra ljus. Ni sår som vanligt i små brätten, använd såjord för att inte jorden
skall vara för kraftig från början. Ett tips om ni har jord från förra året som
har legat utomhus är att ni kör jorden i ugnen för att eventuellt ta död på
sorgmyggen. Dessa små ohyra är inte roligt att få in och de äter dessutom
upp dina nysådda odlingar.
När ni har förberett jorden fuktar ni den innan ni petar ner fröet. Lägg
jord uppepå och täck med plast eller använd er av färdiga set för plantering.
Sätt er odling under en växtlampa och håll jorden fuktig mej inte för blöt.
När fröerna börjar växa skall ni inte plantera om de för tidigt. Ha tålamod
tills plantan har fått ett par extra blad sen kan ni plantera om de i lite större
krukor och i planteringsjord istället. Det är underbart att plocka sin egen
paprika till sommaren.
Det finns en mängd sorter av paprika och chili att välja på. Men jag tycker att ni skall tänka till en extra gång innan ni väljer vilka ni skall sätta. Vad
skall det användas till? Paprika till grillen eller till salladen? Hur stark chili
tåler ni? Det är alltid roligast att odla sånt man verkligen använder. Varför
inte göra era egna kryddor, torka paprika och chili så har ni egen underbar
krydda hela året sen.
Text & Foto

Anna Kuczera
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Om man har fått med sorgmygg i sin
jord kan man sätta gula klisterlappar i sina växter
som de dras till. Dessa är köpta för en billig peng
på Biltema.

ett bra hjälpmedel när man skall vattna nysådder är denna smarta kork. Den köper
man i affären ex Granngården och kan användas
till en helt vanlig Pet flaska.

Våra nya
Grannar
STORFAMILJ FLYTTAR

TILL VETERINÄRHUSET

En av de större fastighetsaffärerna på villor i Getinge genomfördes i december då
Linda Bengtsson och Niklas Emanuelsson blev Getingebor.
-Vi har fått vårt drömhus till vår stora familj, säger paret som håller på att bo in
sig i den stora villan som i folkmun går
under beteckningen Veterinärhuset och
ligger på Södra Brogårdsgatan.
Linda och Niklas hade redan var sin familj när de träffades hos gemensamma
bekanta midsommaren 2016. Det slog
gnistor direkt och kort därefter blev de
ett par. Båda med två barn i bagaget.
-Sånt är ju aldrig planerat men det har
hänt många före oss, säger Linda. Vi flyttade ihop och efter en tid börjad vi titta
på ett större hus för gemensamt boende. Nu är det gott om barn i Veterinärhuset på Södra Brogårdsgatan. I julas flyttade
Linda är från Vimmerby men har ut- de nya ägarna Linda Bengtsson och Niklas Emanuelsson in. Med i nya boet har de vardera
bildat sig till förskollärare i Falkenberg två barn från sina tidigare förhållanden. Fr v Sigvard, Liam, Tom och Agaton.
och arbetar fortfarande där. Niklas har
BYGGT 40-TALET
bott i Slättåkra och arbetar sedan förra vårt nya hus.
våren på Faijerssons Bygg och har arbetat
Paret behövde ett stort hus för sina nu Huset är 160 kvm med full källare och
i området en tid.
fyra pojkar och dessutom var det viktigt byggdes 1947 för att hysa Gösta Gränsatt den nya hemvisten skulle vara bra ström med familj som då var VD på HalDRÖMHUSET TILL SALU
beläget mellan Falkenberg, där Lindas lands frökontor. Huset är arkitektritat
I flera år hade det unga paret följt bo- pojkar går i skola och Kvibille, där Nik- och har en intressant planlösning och
stadsmarknaden på bl a Hemnet och i las pojkar går i skola. Då blev det perfekt t ex tre öppna spisar. Familjen trivs med
höstas kom drömhuset ut på nätet.
med Getinge.
de stora utrymmena och är glada över att
-Jag kände starkt för huset direkt medAtt det blev Getinge berodde på ortens alla barn kan få egna rum.
an Niklas var lite mera tveksam till all re- fina service tänker sig Niklas:
-Det är härligt med källarutrymmet
novering som krävdes, säger Linda. Efter
-Det här är en trevlig ort där det finns där barnen kan hålla till med sina stojiga
visningen var vi överens, detta skulle bli allt du behöver och dessutom motorväg lekar, menar paret.
Text & Foto
vårt nya hem. Efter en lång och spännan- till både Falkenberg och Halmstad, säger
de tid kunde vi köpa huset och fira jul i Niklas. Det kunde inte bli mera perfekt.
Åke Nilsson

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

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

Allt inom
UNDERTAK
och
LJUDISOLERING
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Logo 1

SPARA TID & PENGAR
Vi stödjer utveckling
i Getinge

HANDLA PÅ
Logo 2

HEMMAPLAN

Hos oss hittar du
allt du behöver till
vardag som fest.

Varmt välkommen in!
Hälsningar
Annette med
personal

Logo 3

Beställ
Undertexter för
Logotypen

smörgåstårta/

plankor
till
Markarbeten,
Maskinuthyrning
& Tvätthall
vårens fester
hos oss!

www.gg-ab.se, 035-583 14
Ekebergsvägen 10, 305 75 Getinge

Nygrillat
varje dag!

Rykande
färskt butiksbakat bröd
varje dag!
Pms/Folie färger som skall användas:
Logotype för

Pms Röd 485

Foliedekors färger

COMFORT &
PROTECTION

Getinge

Alla dagar 9-20

Öppettider:
Tis-Fre 09.00-18.00

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

Vår manuella Chark
är öppen för dig varje dag!

Stationsgatan 10
305 75 GETINGE

© David Jenkins / WWF-Canada

HÅRSTATIONEN

PMS 485

Varmt välkomna önskar Else!

Bli Isbjörnsfadder
på wwf.se/isbjornsfadder
@lokaldiner

Tel. 0346-75 19 00

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
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SVENSK HUSMANSKOST
ÄKTA-ENKELT

WWF kontrolleras av Svensk Insamlingskontroll

Rädda isbjörnen

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.

Vi anordnar alla slags arrangemang så som
familjefester, bröllop, minnesstunder, firmafester,
julbord och catering.

Varmt välkomna önskar Marika & Anders med personal
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Jag utför service, diagnos och reparationer på alla bilmärken.
Jag reparerar även ac-system och säljer däck i alla prisklasser.
Utför specialarbeten som ombyggnationer, renovering och
optimering av bilar.

TWR
x

Fabr
ik

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.

sg.

Öppet året runt | Tel/fax 035-560 21 | www.kvibillegastgivaregard.se
För menyer och öppettider se hemsidan eller ring Marika tel. 035-560 21

Skog

Besök gärna vår ostbod,
i samarbete med Kvibille Mejeri.

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

Psst, Jag har
däckhotell

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

Ring gärna för tidsbokning eller
prisförfrågan, tel. 035-58 100.
Öppet vardagar 08.00-17.00
Välkommen till Hörsås 101
MVH
Tobias
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SÖK NU!
FÅ
TER
LÄGENHE
KVAR

Kom på öppen visning
av nya seniorboendet
på Östra Järnvägsgatan i Getinge!
den 27 februari kl. 13-15
HFAB finns på plats för att svara på frågor
samt bjuder på fika!

Kontakta kundcentret för mer information
tel 035-13 83 00 eller läs mer på hfab.se
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