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

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

Med reservation för ändringar och 
tryckfel. Vi förbehåller oss rätten att 
korta texter. OBS! material helst via 
mejl. 

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

näSta manuSStOpp:  
1 nOVemBer 2019

 tryck: Grafika AB, Falkenberg  upplaga: 1.500 ex

SamhällStidning
Getinge

kerstin V carlsson
Ansvarig utgivare

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

håkan axelsson
Skribent  

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

maria Bergstrand
Grafisk formgivare
tel. 0735-31 27 72

maja_kl@hotmail.com

lena eriksson
Annonsförsäljning 
tel. 0732-03 41 73

035.54780@telia.com

Åke nilsson
Skribent

tel. 0706-41 29 20
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!

Suppleanten 
har Ordet

Jag är en så kallad hemvändare. Mitt namn är  
Anna-Karin Johansson och från och med i år sitter 
jag med i styrelsen för Getinge samhällsförening.

Jag växte upp under 80-talet i den idyll som  
Getinge samhälle var. Samhället växte under mina 
barndoms år och var fyllt av ungar i min egen ålder. 
Under tonåren var vi en blandad grupp ungdomar 
som alltid stod bakom varandra, i både våra likheter 
och olikheter. Åren gick och fler och fler gav sig ut 
på en global upptäcktsfärd i sökandet av nya väg-
ar och intryck, jag gjorde detsamma. Jag fick möj-
lighet att utbilda mig och arbeta inom konst och 
konsthantverk och skulle bosätta mig i Vancouver, 
men mitt i processen med att skaffa Kanadensiskt 
medborgarskap så tog livet plötsligt en ny vändning. 
Under en sommar på besök hemma i Sverige träf-
far jag mitt livs kärlek och efter ett par års långdis-
tansförhållande blev jag gravid och längtar plötsligt 
hem. I december i 2015 flyttade jag hem till Halm-
stad igen efter många år utomlands.

Vårt samhälle förändras hela tiden och bilden av 
den typiska ”Getinge-bon” lika så. Jag är tacksam att 
jag blivit tillfrågad att sitta med i samhällsföreningen 
och få möjlighet att aktivt verka för att vårt samhäl-
le skall spegla våra invånare. I mitt arbete på konst 
enheten i Halmstad kommun ser jag tydliga teck-
en på både hur viktig kulturen är för vårt samhälle, 
men också hur utsatt den är i dagens politiska kli-
mat. Konsten och kulturen har för mig alltid varit ett 
språk, tillgängligt för alla, att uttryck sig och öppna 
upp för samtal som man anses saknas i vår offentliga 
dialog. Det är ett språk vari gamla som unga kan föra 
sin talan. Jag hoppas att vi är medvetna om värdet i 
att samtal kring våra likheter och olikheter och inte 
känner oss obekväma inför det okända.

I Getinge i dag ser jag åter ett samhälle på till-
växt. Vi är många som har vuxit upp här och har ett 
stort nätverk runt om oss, men vi är lika många som 
flyttat hit utan tidigare kopplingar till samhället. Jag 
längtar efter och ser fram emot att få ta del av de 
samtal och nya steg som kommer tas i samhället och 
är väldigt glad över att åter vara en del av Getinge!

anna-karin JOhanSSOn, nyvald suppleant 
i samhällsföreningen.

Vid Pennan    

Anna-Karin Johansson 
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 tryck: Grafika AB, Falkenberg  upplaga: 1.500 ex

höStmöte
17 OktOBer  
kl. 18.30 i förSamlingShemmet

hJärtligt VälkOmna!
SAmhällSFöreninGen 

GETiNGE SaMhällSföRENiNGS

VÄLKOMMEN TILL OSS!

Gudstjänster – Dop – Konfirmation 
– Vigslar – Begravningar

Barn & ungdomsverksamhet  
– Musikverksamhet – Körer

Diakonal verksamhet – Öppet hus  
– Internationella gruppen m.m.

      Läs mer om vår verksamhet på vår 
      hemsida eller i vårt församlingsblad.

 
WWW.SVENSKAKYRKAN.SE/GETINGE-OSKARSTROM

VÄXEL TEL 035-19 24 00

Måndag och tisdag 18.00 – 20.00  
abonnerat för korpspel
Tisdag, onsdag och fredag förmiddag.  
Pensionärer och andra daglediga 
Onsdag 16.00 – 19.00.  
Bowlingskola för ungdomar
Torsdag 17.00 – 21.00. Träningskväll

Till Getinge Bowlinghall är alla välkomna 
under följande öppettider:

Bli gärna medlem i Getinge Bowlingklubb. Utöver att 
stöder klubben har du rabatt på allt spel i hallen. 

Du kan även stödja vår verksamhet genom att skänka 
dina urdruckna aluminiumburkar, även utländska. 

Övriga tider finns möjlighet att boka hallen för  
olika slag fester som t.ex. barnkalas.

För priser och vidare information hänvisas till
www.getingebowling.se eller telefon 035-584 85
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Det personliga apoteket för hela familjen
Din lokala hälsopartner

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

Gilla oss på facebook
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0 Vi förenklar din vardag!

Välkommen till oss, vi ger dig smarta apptips  
som t ex att fixa mobila tjänster till barnen,  
skaffa lånelöfte och låna mer!

Ann-SofiaCharlotta

Vill du Vara med Och StödJa 
getinge SamhällSförening?

Boka en annons!

Skribenter och 
redigerare 

till tidningen

SökeS!

Vill du vara med i vårt glada 

gäng? hör av dig!

Kontaktuppgifter finns på 

sidan 2

Vill du StödJa  getinge SamhällSförening?
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Text & Foto     

Åke Nilsson

Skribenter och 
redigerare 

till tidningen

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

förSlag till hundraStgÅrd
LÄMNAT TILL SAMHÄLLSFÖRENINGEN
Har vi kommit ett steg närmare en 
hundrastgård i Getinge? En ansökan 
är nu inlämnad av projektgruppen för 
rastgården till Samhällsföreningens 
styrelse. Föreningen har gjort en första 
granskning av förslaget innan det läm-
nas till kommunen. Nu väntar hundä-
garna i Getinge på ett besked.

-Det här är ett förslag som lämpligast 
går via Samhällsföreningen till kom-
munen, säger föreningens ordförande 
Håkan Axelsson. Då kan föreningen 
värdera projektet mot andra förslag och 
lämna ett yttrande till Teknik och fri-
tidsförvaltningen i kommunen.

I förra numret av Samhällstidningen be-
rättade vi att det finns ett starkt önskemål 
om en hundrastgård i samhället. Försla-
get har diskuterats förut men för en tid 
sedan utsåg  Samhällsföreningen en pro-
jekt som bl a består av Jerry Engström 
och Hanna Johansson. Dessa hundägare 
fick uppdraget att undersöka hur starkt 
behovet var i samhället.

I april hölls ett möte med hundägare 
som var mycket entusiastiska till idén. 
Flera listor har funnits för påskrift och 
sammanlagt har 126 hundägare skrivit 
på. Det finns 368 registrerade hundar i 
Getinge. Det innebär ca 700 hundägare 
som vi räknar två personer på varje hund.

utförligt förSlag
I det förslag som projektgruppen lämna-
de till Samhällsföreningen finns en rad 
argument för rastgård. Bl a att det inte 
finns några ytor där hundar kan släppas  
fria om lagen ska följas. Det är dessut-
om en lite investering för kommunen, en 
dryg hundring per hundägare om vi ser 
till att det finns 700 personer inblandade 
i ägarskapet. 

I projektet pekas på att rastgården bör 
vara ca 1 000 kvadratmeter. Nätet kan 
vara 1,5 m högt och gården bör delas i 
utrymme för små resp större hundar och 
grind i varje ända på gården.

Projektgruppen föreslår att hundägare 
själva tar ansvar för skötsel av rastgården 
så får kommunen inga driftskostnader. 
En rastgård i den storleken kostar ca  
90 000 kr inkl moms. 

placeringen diSkuteraS
Placeringen sker på kommunal mark 
och projektgruppen tycker att gården ska 
läggas centralt. Förslaget är marken väs-
ter om COOP vid Östra Järnvägsgatan, 
längs gångvägen nordväst om dammen 
eller väster om tennisbanorna. 

Alla tre förslag har fördelar och nackde-
lar. Kommunen bestämmer naturligtvis 
placeringen

lOtta SilVerBerg Och henne hundar Rambo, Lilleman och Lillan hoppas 
på en hundrastgård i Getinge. Samhällsföreningen har lämnat in en ansökan till Halmstad 
kommun.

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
Ekebergsvägen 37, Tel. 035-581 90
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Getinge

Alla dagar 9-20

Rykande 
färskt butiks-

bakat bröd 
varje dag!

Vår manuella Chark
är öppen för dig varje dag!

Spara tid och pengar - handla på hemmaplan.
Hos oss hittar du allt från julskinka till vörtbröd 
och julmust. Kort sagt - vi har fyllt butiken 
med allt som hör Julen till. 
 
Varmt välkomna in!

Bästa hälsningar
Annette med personal

Nygrillat
varje dag!

LÅT JULEN BÖRJA 

HOS OSS!

Getinge

Alla dagar 9-20

Rykande 
färskt butiks-

bakat bröd 
varje dag!

Vår manuella Chark
är öppen för dig varje dag!

Nygrillat
varje dag!

SPARA TID & PENGAR

HANDLA PÅ
HEMMAPLAN

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

 
Varmt välkommen in!

Hälsningar
Annette med

personal

Beställ
smörgåstårta/

plankor till
vårens fester 

hos oss!
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För två år sedan bestämde sig styrelsen i 
Getinge tennisklubb att haka på trenden 
med sporten Padel och bygga en egen 
bana. I slutet på maj i år kunde banan in-
vigas.

-Ja, det är svårt att förstå att vi har lyck-
ats med det här, säger Kristina Bengtsson, 
ordförande i klubben. Detta tack vare 
våra fantastiska medlemmar som arbetat 
outtröttligt med det här projektet.

Den i Sverige relativt nya sporten Padel 
är besläktad med tennis men spelas på en 
mindre, inhägnad bana, med andra racke-
tar och anpassade regler.

Padeltennis är en mycket stor sport i 
Latinamerika och Spanien och har senaste 
åren etablerats i norra Europa.

-Här i landet har sporten blivit mycket 
populär, det byggs i vår, säger vice ordfö-
rande i klubben, Pär-Ola Jansson. Vi har 
märkt av det här suget och är glada att vi 
kunde ordna banan på dessa två år

Planering och beslut tog ett år och klub-
ben har arbetat ett år för att ordna finan-
sieringen. 

-Arvsfonden har svarat för en stor del av 
den dryga halvmiljon kronor som anlägg-
ningen kostar, säger Pär-Ola. 

Hallands Idrottsförbund har svarat för 
en tredjedel.

Om klubben har haft tur med att ordna 
banan och finansieringen så hade man inte 
lyckan med sig med vädret på invigningen. 
Dryga 50-talet personer huttrade och frös 
i storm och regn.

Kristina Bengtsson klippte bandet och 
sedan spelade en invigningsmatch där 
dragplåstret var Sverige-ettan i tennis, So-
fia Arvidsson. Henrik Svensson och Mat-
tias Allbjer, samt Mattias Bengtsson fyllde 
ut på konstgräset.

nu är padel-Banan klar
efter tVÅ ÅrS planering

Text & Foto     

Åke Nilsson

glada miner i StOrmen när getinge tenniSkluBB  invigde sina nya Pad-
del-bana. Ordförande Kristina Bengtsson och vice ordförande Pär-Ola Jansson har anledning 
att vara stolta när banan äntligen kunde invigas.

getinge if  
Söker ideela  

krafter

Vill du hjälpa till?

Träna ett lag? Stå i kiosken 

på en hemmamatch?

hjälpa till på idrottsplatsen?

hör av er på mail:

info@getingeif.se 

för mer information.

Skribenter och 
redigerare 

till tidningen

SökeS!

Vill du vara med i vårt glada 

gäng? hör av dig!

Kontaktuppgifter finns på 

sidan 2
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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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I början av juni träffade vi Ann-Louise 
Liljedal, konstnär Sofia Erlöv, projektle-
dare på teknik- och fritidsförvaltningen 
och Joacim Eneroth, intendent för of-
fentlig konst och samling vid broaparken.
Bygget pågår för fullt och beräknas vara 
klart i höst. Vi hoppas på en storslagen 
invigning i samband med vår julmark-
nad den 30 november. Planen är att knyta 
samman Olanders torg och Broparken 
till en helhet och att skapa en gemensam 
offentlig plats där alla känner sig välkom-
na, oavsett ålder.

Nya träd, planteringar och gångstråk. Ba-
lanslina, studsmatta och ljudkonstverk. 
En ny gång- och cykelväg samt buss-
hållsplats. Det nya torget kommer att få 
förbättrad belysning, både på den stora 
torgytan men även effektbelysning av ut-
valda träd i parken.

Konstinstallationen är ett ljudkonst-
verk som består av fem belysningsstolpar 
som kommer att ge ifrån sig olika toner 

när man ställer sig under dem (aktiveras 
enbart under dagtid). På natten kommer 
stolparna att lysa med en ledslinga i varje 
stolpe.
Installationen heter Kvintcirkel och är 
skapad av Ann-Louise Liljedahl. An-
na-Karin Johansson och tre elever från 
Getingeskolan var med och utsåg detta 
konstverk till vinnare.

nya träd
I både parken och torget kommer det att 
planteras nya träd. Broaparken kommer 
att få ett nytt gångstråk med sittplatser 
där man kan slå sig ned för att blicka ut 
över Suseån. Den befintliga plantering-
en längs med Fabriksleden kommer att 
gallras ut men ändå behållas som fortsatt 
avskärmning mot vägen.

Det byggs två busshållplatser utmed 
Ekebergsvägen. Detta har samhällsför-
eningens representanter varit kritiska till, 
men inte fått gehör för.

Den totala projektbudgeten är 6 950 000 
kronor, av dessa är 3 240 000 kronor från 
Boverket.

nya dagVattenledningar
I samband med att torget och parken rus-
tas upp kommer Halmstads kommun att 
gräva ned två stora dagvattenledningar i 
Broaparken för att på sikt kunna leda ut 
vattnet från Rävingebäcken till Suseån. 
Det är en del i arbetet med att klimat-
anpassa Getinge och minska risken för 
översvämningar. Därför kommer vriden 
pelare att flyttas lite närmre Cirkle K. I 
planen ingår också en brygga i Suseån 
likt den som finns vid dammarna i natur-
parken.

Vi passade också på att föreslå för Joa-
cim Eneroth att fler konstverk kan place-
ras i vår by. Han lovade att tänka på detta.

Text      

Lena Eriksson 
Kerstin V Carlsson

OlanderS tOrg Och 
BrOaparken ruStaS upp

SÅ här kOmmer OlanderS tOrg Och BrOparken att Se ut efter uppruStningen. 
Illustration: Halmstads kommun.
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Välkommen att boka tid 035-580 80
Ekebergsvägen 35 | Getinge

Du har bilbekymmer! 
Vi har lösningen!

Hos oss är alla bilar välkomna!
Service eller problem med bilen? Vi löser det, gamla som nya bilar.  

Uppfyller alla biltillverkares krav vid service.

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

En varm och solig söndag i juni kom 
strandteatern till Hembygdsgården för 
att spela upp en musikalisk teaterberät-
telse. Binga-ett halländskt folkäventyr.

En mycket charmig teater som utför-
des av Linnea Ytterlid, Anna Lovdal och 
Kristina Sahlberg. Musiken stod Axel 
Croné för.

Den handlade om Binga som skulle gå 
efter vatten för att rädda sin sjuka lillasys-
ter. Hon passerade Lagan, Ätran, Nissan 
och Viskan. Blivit tillfångatagen av en 
jätte och blev räddad av sina färdigheter 
genom Bingandet. Binga är ett gammalt 
ord för sticka. Som tur var kunde hon till 
slut rädda lillasyster som blev frisk från 

vattnet från Viskan.
Mycket skratt och härliga karaktärer 

gjorde detta till en trevlig eftermiddag.  
Lite kaffe och glass i tältet efteråt blev en 
bra avslutning.

Strandteatern
till getinge hemBygdSgÅrd!

Text & Foto  

Anna Kuczera
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Lions arbetar över hela världen för att 
hjälpa andra. Susedalens Lions har tre 
stora aktiviteter varav loppisen i Lång-
asand i juli är den största.

-Vi sålde i år för 100 000 kronor och 
det är det bästa resultat vi haft på en för-
säljningsdag någonsin. Bara ”fikaintäk-
terna” gav ca 20 000 kronor, säger Hans 
Andersson som är klubbens direktor.

Totalt kunde föreningen räkna in ca 
1000 besökare. Hans meddelar att ca 60 
Lionsmedlemmar var engagerade un-
der dagen.

Lions tar emot olika gåvor under året 
från allmänheten. Prylarna samlas för 
den här stora loppisen som genomförs i 
idyllen Långasand i mitten på juli vare år.

-Det är oerhört mycket arbete för vår 
klubb men det är så roligt att vi kan få 
in så mycket pengar, säger han. Förbere-
delserna är intensiva och tar många dagar 
men själva försäljning tar bara en dag.

Förra året delades ca 60 000 kronor 

ut till lokala klubbar i Getinge, Slöinge, 
Heberg och Årstad. En del pengar sat-
sas också årligen på en fikaträff för äldre 
på Begonian och på Björkhaga i Slöinge. 
Även internationella projekt stöttas.

Förutom loppis i Långasand är klubben 
engagerad i Hjulebergsdagen och Jul-
marknaden i Getinge.

rekOrdöVerSkOtt för liOnS 
PÅ ÅreTS lOPPiS i lÅnGASAnD

Text & Foto     

Åke Nilsson

alla  Stannade inte vid Lions loppis i Långasand i juli men föreningen kunde ändå 
räkna in ca 1 000 personer. Dagen gav rekordöverskott som går till att stötta ungdomsverksam-
het i trakten.

Året runt, vinter som sommar, nästan 
varje vecka träffas ett oldboysgäng i Ge-
tinge för att träna fotboll.

-Laget har funnits i åtta år och det blir 
bara roligare för varje år, säger Tobias 
Bjarnklint som är spelande lagledare 
för gänget.

Många av spelarna har en bakgrund i 
Getinge IF och är i åldern 30-50 år.

Tobias ledarskap fungerar via mail som 
går ut till de 25 spelare som finns på lis-
tan. Där kallas de till träning och om an-
talet spelare är tillräckligt stort så skickar 
han ut att det blir träning.

-Vi är killar med starkt intresse för 
fotboll och några i det här gänget skulle 
säkert platsa i Getinges senior men vill 
inte satsa så mycket tid, berättar Tobias. 
Många har barn och familj samt krävan-
de arbeten.

Den här aktiviteten började med att 
ledare i Getinge IF ville ha lite mera fot-
boll vid sidan av att träna ungdomarna. 
Att få träffas och utöva ett intresse som 
de brinner för. Snittåldern i gruppen är 
40 år och när man ser spelarna i aktion 
förvånas många hur skickliga de är.

Äldst i gruppen är Ola Johansson som 
också är den som spelat högst i seriesys-
temet genom sitt engagemang i Varbergs 

Bois. Men det finns också ”ungtuppar” i 
gruppen som är runt 30 år.

Ibland  utmanar laget andra ”gubbgäng” 
i omgivningen. Då blir det tuffa matcher.

-Blir det många skador?
-Vi som varit med en tid har lärt oss var 

vi har vår begränsning, skrattar Tobias. Vi 
tar det lite lugnt för att kunna gå på job-
bet dan efter träningen.

Skickliga 
guBBar
Ger inTe UPP  
FOTBOllen

Text & Foto     

Åke Nilsson

här är graBBarna i getingeS OldBOySgäng. En samling som hållit ihop i 
åtta år. Fr v bakre raden; Alexander Berghäll, Lars Bjerkli, Joakim Gustavsson, Elvir Haramba-
sic, Kristian Elofsson,  Jan Bengtsson och Ola Johansson.
Fr v främre raden: Henrik Olsson, Christian Strand, Alexander Winge, Tobias Bjärnklint och 
Fredrik Karlsson.
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Text & Foto

   Anne-Margret Nilsson

De som bor på Lövdungen har alltid firat 
midsommar ihop. Under årens lopp har 
deltagarna skiftat efterhand som de växt 
upp, flyttat, bildat familjer, återkommit 
och att nya tillkommit när husen bytt 
ägare men samma tradition har gällt. 

Midsommarfirandet startar med organi-
serad insamling av björkris och blommor 

samt framtagande av trästommen till 
stången. För ett antal år sedan inköptes 
ett partytält som vi sätter upp dagen inn-
an och som möbleras med bord och stolar 
inför evenemanget. Klockan två kommer 
alla med egen kaffekorg och man hjälps åt 
att klä midsommarstången. När stången 
är rest och beundrad, dansar vi lite ring-
lekar för att därefter inta välförtjänt fika. 

Sedan är det tid att gå hem och vila lite, 
samt förbereda kvällens måltid. Framåt 
halv sju samlas vi igen, nu medföran-
de mat och dryck till kvällens festlighet. 
Efter trevlig måltid, med många sånger, 
avslutas kvällen med olika lekar beroende 
på vädret. 

Midsommarfirande
på LÖvduNGEN, EN 40-åRIG TRAdITIoN
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Sommarminnen
FRåN GETINGE HEMbyGdSpARk

Hembygdsföreningens midsommarfest 
lockade i år bortåt 300 besökare som töm-
de våra lotteristånd, slukade i sig drygt 
150 våfflor och dansade runt midsom-
marstången under Sabina Henrikssons 
ledning och till Elviras, Ulfs och Ingrids 
ackompanjemang. Eftermiddagen inled-
des med kyrkans friluftsgudstjänst då vi 
även bjöds på trevlig musik av fyra musi-
kaliska framtidslöften, Isabell o Liselott 
Larsson och Julia Rinde Hedman på fiol 
samt David Karlsson på dragspel. Efter 
bjöd Sabina Henriksson på ett kåseri om 
alla de instrument hon trakterar.

Måndag efter midsommar bjuder, sen 
många år tillbaka, hembygdsföreningen 
alla äldre på midsommarkaffe med un-
derhållning. I år gästades vi av Tvååker 
spelmän som bjöd på ett stort knippe väl-
kända och trallvänliga låtar.

Veckan avslutades med en sommarteater 
för hela familjen ”Binga” ett halländskt 

folkäventyr producerad och framförd av 
Strandteatern. Föreställningen handlar 
om hur Binga tvingas ta sig genom den 
Halländska sandflykten för att häm-
ta friskt vatten som kan rädda lillasys-
ter Ingeborg. En fruktad jätte kastar sin 
skugga över landet och håller de fyra 
floderna Viskan, Ätran, Nissan och La-
gan i ett järngrepp, Den enda som kan 
befria dem är Binga. Det hela är en be-
rättelse om rädsla och mod men också 
Binge-stickningen i 1600-talets Halland.

Alla arrangemangen genomfördes i här-
ligt sommarväder, kanske lite för varmt 
under teaterföreställningen, men tyvärr 
grusades glädjen något av att några bus-
frön var framme och saboterade midsom-
marstången och snodde med sig ringarna 
som hänger i stången. Tråkigt för oss men 
tydligen kul för några.

Fyra musikaliska framtidslöften, Isabell o Liselott  
Larsson, Julia Rinde Hedman samt David Karlsson.

Sabina Henriksson har många strängar på sin 
lyra.

Strandteatern

Dans runt midsommarstången under Sabina Henrikssons ledning och till Elviras, Ulfs och 
Ingrids ackompanjemang.

Text & Foto     

Kenneth Persson
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inSändaren pekar pÅ alla fördelar SOm finnS när man BOr i getinge. Skribenten tycker inte vi ska klaga när 
vi bor i ett så fint samhälle. Foto: Jerry Engström.

Undertecknad är nu innerligt trött på 
nedvärderingen och insändarklanket om 
vårt fina samhälle Getinge. Ett par års tid 
har detta pågått. 

Först tror jag att det drog igång med 
översvämningen. Naturkrafter.
Men då fick kommunen skuld för att inte 
agera förebyggande.
Nästa ”katastrof ” var Almgårdens ned-
läggning. Tänk, få flytta 1,5 mil bort till 
Harplinge. (=jordens undergång?)

Getinge vårdcentral var helt utdömd 
av Getingeborna. Så var det skolan i Ge-
tinge. En skam för samhället! Men alla ni 
som gnäller och klagar, tar hit HP som 
gör förstasidesreportage (med bilder). 

Tror ni detta lockar hit nya människor till 
”byn”. Det tror inte jag.

1. Lugnt och tryggt samhälle med myck-
et bra bussförbindelser till Halmstad och 
Falkenberg.

2. Nära till havet och skogen, med närhet 
till natursköna promenader från centrum.

3. Vår sparbank. Trevligt och bra be-
mötande och kontantmottagning och  
utbetalning för den som så önskar.

4. Speceriaffär med duktig och service- 
inriktad personal och fräscha varor.

5. Vårdcentral och apotek. Alltid bra 
bemötande. Visst har det varit ont om  
personal, men kära Getingebor: Tala om 
för mig och alla, var den platsen finns, där 
det ej fattas utbildad personal i vården 
och även i skolan?

6. Vidare tycker jag att PostNords utbä-
rare av vår post gör ett bra jobb. De är 
trevliga och glada!

7. Grabbarna på ”Direkten” i Getinge är 
toppenkillar!

SlUTA KlAnKA ner PÅ GeTinGe

Vid Pennan

Tacksam och glad Getingebo

har du nÅgOt att Säga?
Skicka en insändare till oss!

Kontaktuppgifter hittar du på sidan 2
Redaktionen förbehåller sig rätten att korta i insänt material.

inSändare
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Bemannat gym och gruppträning  
- lokal träning och hälsa nära dig

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

Eliassons 
kiosk & Spel

Välkommen in till oss!
Öppettider
9.00 - 20.00

 alla dagar
tel. 035-543 80

Följ oss på facebook: Direkten-Eliassons

Nationaldagen firades i år på hem-
bygdsgården eftersom ombyggnationen 
av Olanders torg pågår. Vädret var på 
sitt soligaste humör och många slöt upp 
kring flaggstången. Håkan Axelsson, 
ordförande i samhällsföreningen häl-
sade välkomna och överlämnade sen till 
Elvira Tuvesson och kören som sjöng 
några härliga sommarlåtar, vackert och 
stämningsfullt.  

Daniel Eliasson och Matthias Ottosson 
tog sedan över och höll tal till nationen 
eller rättare sagt till Getinge. Dom tack-
ade med sitt tal för det stöd de fått under 
åren av folket i byn. Både när det gäller de 

Text & Foto     

Lena Eriksson

Nationaldagsfirande

SOligt natiOnaldagSfirande.  
Daniel Eliasson och Matthias Ottosson höll 
tal till byn och Elvira Tuvesson vann Geting-
epriset i år.

problem man hade med att inbrottssäkra 
lokalen och insamlingen av pengar, och 
att Getingeborna är så fördomsfria när 
det gäller killarnas sexualitet.  

getingepriSet
Sedan sjöng kören några sånger till inn-
an det var dags för Getingepriset. Håkan 
läste upp styrelsens motivering för valet: 
”Med sång och glädje är hon ett föredö-
me och inspiration för såväl vuxna som 
barn och unga. Genom att använda och 
utveckla sin begåvning, gör hon stora och 
framstående insatser inom kulturlivet”. 
Det var kul att se Elvira Tuvessons min 
när det gick upp för henne att just hon 
blev årets pristagare. 

Getinge blåsorkester spelade en fanfar 
och Elvira tackade och satte sedan med 
förnyad kraft igång kören som alla sken 
av lycka å Elviras vägnar. 

Firandet avslutades med nationalsång-
en och jag tror alla närvarande gick hem 
med en skön känsla i bröstet: Vi bor ju i 
en alldeles fantastisk by.  

Wendts
Montage AB

Allt inom
UNDERTAK

och
LJUDISOLERING070-984 02 55

Pl 401 • 305 76  Getinge

VAR MED OCH 
RÄDDA LIV
Ge en gåva på 
redcross.se
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Tvätta bilen skonsamt
och miljövänligt!

Kom in och prova vår biltvätt

VARMT VÄLKOMNA
ÖNSKAR

TONI MED PERSONAL

Circle K Ekebergsvägen
Tel.nr 035-582 00

SKA DU FLYTTA , ELLER 
BARA SLÄNGA SKRÄP?
LUGN, VI HAR SLÄP
FRÅN 150 KR för 3 timmar

Boka ditt hyrsläp på 
www.circlek.se Vi har biluthyrning!

Öppet vard 9–18, lörd 10–13.

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

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

PERGO WOOD EK PLANK NATURAL 449:-/m2 

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

Se ALLA 

våra golv på 

mattcenter.com

Prostens Bed & Breakfast
Prästgården 303, 305 77 Getinge | Tel. 070-610 81 98 

Prostens

Bed & Breakfast

Prostens
Bed & Breakfast

Prostens
Bed & Breakfast

Prostens
Bed & Breakfast

Prostens
Bed & Breakfast

B&B

Prostens
Bed & Breakfast

@prostensbnb          @prostensbnb 

Tel 035-546 69 
Ekebergsvägen 23 

Välkommen in!
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Vi träffar Marie och Johan Thomasson 
utanför ”Folkes hus”, ett stort gult hus, 
som byggdes på den senare delen av 
1800-talet. Huset ligger närmaste gran-
ne med Getinge kyrka.  
Johan och Marie köpte sitt hus, grann-
huset på Göteborgsvägen 714, år 2001 
och har bott och renoverat sitt eget hus 
sedan dess, och som snart är färdigre-
noverat. När de blev tillfrågade om att 
köpa ”Folkes hus” så nappade Johan och 
Marie direkt. De skojade och sa att de 
ville ha större trädgård! På så vis köpte 
de Folkes hus år 2018 när de fick erbju-
dandet. 
 
Johan är född i Getinge på Hagvägen, 
och arbetar som elektriker på Bravida. 
Marie kommer från Halmstad och arbe-
tar som ekonomiansvarig på Bengtssons 
åkeri som ligger i Halmstad. Det var nog 
inte Johans mening att de skulle hitta sitt 
hus i Getinge, men så blev det, och Johan 

flyttade tillbaka till sin barndomsort! 

Marie och Johan har alltid gillat Folkes 
fina hus och den stora tomten som hörde 
till. Man kan nästan säga att husen ligger 
i samma trädgård. Sonen Linus, som idag 
är 16 år, kanske flyttar in i Folkes hus när 
huset är beboeligt. Linus hjälpte gärna 
Folke sista åren med gräsklippningen på 
den stora tomten.  

Johan ska renovera Folkes hus så smått 
och ska börja utvändigt. Hela huset måste 
renoveras, men bottenvåningen räcker så 
länge.  
Huset har ändrat karaktär med åren. Det 
byggdes till en veranda framtill på huset 
och det fanns ingen balkong uppepå, den 
byggdes också till senare. 
Huset tillhörde en jordbruksfastighet, där 
sedan skogen och åkrarna avyttrades. 

Folkes syster Gundla, som också är född 

på gården, tyckte det var självklart att 
Johan och Marie skulle få första tjing på 
huset när det skulle säljas. Gundla berät-
tar att hon och Gert gifte sig 1961 och 
hade sin bröllopsfest i husets stora sal. Så 
var det ju gångavstånd från Getinge kyr-
ka där de vigdes! 

Huset såldes till Marie och Johan som 
det stod, med många inventarier. Flera 
möbler och tavlor finns kvar i den nya-
re delen av huset, som renoverades 1990. 
Fina gamla tapeter och kakelugnar är väl-
behållna.  
Från början när huset byggdes, så var 
det ett postkontor. Sedan tillkom en al-
lehanda affär i stora salen och t.o.m. en 
hattaffär skulle finnas på övervåningen! 
Förutom detta så fanns det också tre lä-
genheter som fick plats i huset på slutet 
av 1800-talet. 

Text & Foto     

Kerstin V Carlsson

”fOlkeS huS” 
på GÖTEboRGSvÄGEN 712

mer info
Vill du läsa mer om 
huset så kan du gå in på  
hembygdsgårdens hemsida:  
www.bygdeband.se  

läs också i boken ”Getinge-
rävinge vår hembygd”.  
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Anna Wendel, Leg. veterinär | Prostens Veterinärmottagning
Prästgården 303, 305 77 Getinge | Tel. 035-250 12 28 

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!

det bästa för din bil
Göteborgsvägen 26 
305 76 GETINGE

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

Fröllinge Bilverkstad AB
Volvo Närservice 

Vi tar volvokort!

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

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

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

Salongen i Getinge 
är nedlagd

Getinge Hembygdsgård
Lördag den 9 november 2019 kl.14.00 – 16.00
Under temat ”Gömt eller glömt” visar hembygdsföreningen vad som har samlats om tiden för andra värdskriget i form 
kläder mm. från hemvärnet och lottakåren, en fotoutställning och musik från denna tid samt boken om finska krigsbarn 
(bland andra Kaarina Magnusson och Lisa Dahlberg).

En filmad intervju med Janina Petersson och hennes minnen från tiden i tyskt koncentrationsläger 
visas kl 14.15 och 15. 15

Eftermiddagskaffe serveras för en tjuga
Arr: Getinge Hembygdsförening

Se även www.hembygd.se/getinge
I samarbete med kulturförvaltningen i Halmstad kommun och Studieförbundet Vuxenskolan
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gemenSkap
– EN kÄNSLA SoM GENoMSyRAR vERkSAMHETEN

När Villa Skattagårds Förskola firade 
30-års jubileum och namnbyte (tidigare 
hette förskolan Noaks Arks Förskola) 
bjöd de in till kalas och öppet hus. Trots 
regn och blåst lekte barn och föräldrar 
tillsammans ute på gården, och inne 
bjöds det på hembakat fika och målning. 

I 30 år har föräldrakooperativet Villa 
Skattagårds Förskola (f.d. Noaks Arks 
Förskola) funnits på villaområdet Skat-
tagård i Getinge. När det närmade sig 
30-års jubileum så bestämde sig koope-
rativet för att slå på stort och samtidigt 
byta namn. Valet blev lätt, och namnet 
anspelar tydligt på området där förskole-
verksamheten bedrivs. 

- Vår närmiljö betyder mycket för oss, 
både för stora och små, säger Ida Johans-
son, förskolechef, och fortsätter:

- Vi försöker att komma ut på små 
äventyr runt omkring oss varje vecka. 
I skogen finns inga leksaker och inget 
förutbestämt. Fantasin hos barnen leder 
leken framåt. 

Trots att det regnade större delen av lör-
dagsförmiddagen så var både vuxna och 
barn ute på gården för att leka. Det hopp-
ades i vattenpölar, cyklades och gungades 

i regnet. Dessutom var det ett flertal som 
provade lyckan i tipspromenaden som 
hade inslag både av förskolans historia, 
dess avdelningar samt från naturen och 
lekmiljön runt omkring. Inomhus duka-
des ett gediget fikabord upp, samtidigt 
som flera av barnen målade en gemensam 
jättemålning. Ett stort ark fästes över 
bordet och stora som små fick gå loss 
med penslar och färg. 

den lilla förSkOlan
Eftersom förskoleverksamheten är in-
hyst i en helt vanlig villa i ett helt vanligt 
bostadsområde blir miljön och känslan 
där väldigt hemtrevlig. Överallt samlas 
jubiléets gäster, och även om man som 
utomstående förstår att det är en samling 
av nuvarande barn och föräldrar, barn 
som har gått på förskolan tidigare, gran-
nar, förskolepersonal, vänner, bekanta och 
nyfikna getingebor så känner man sig väl-
kommen till gemenskapen. 

- Det är just gemenskap som jag tror 
har gjort att vi funnits så länge, säger Ca-
tharina Appeltofft, ordförande i koopera-
tivets styrelse. 

Hon menar att även om det krävs lite 
mer som förälder inom ett kooperativ så 
är det man får tillbaka värt så mycket mer.

 föräldrakOOperatiV
Kooperativet startade 1989 och har sedan 
dess drivits framåt av föräldragemenska-
pen. 

- Man gör det som behöver göras helt 
enkelt och vi är många familjer som till-
sammans hjälps åt och driver förskolan 
framåt. Det ger oss möjligheten att själva 
forma och skapa vår förskola, säger Ca-
tharina. 

Historiskt sett har kooperativ försko-
leverksamhet inneburit att föräldrarna 
också tar hand om den pedagogiska verk-
samheten, ett rykte som lever kvar ännu. 
På Villa Skattagård är det visserligen för-
äldrarna som driver verksamheten, men 
det är förskolechef och pedagoger som 
tar hand om barnen. 

- Vi följer samma lagar, regler och läro-
plan som kommunala förskolor, säger Ida 
och fortsätter:

- Det är verkligen en styrka med föräld-
rakooperativ. Vi känner varandra väl och 
vill tillsammans skapa de bästa möjliga 
förutsättningarna för våra barn. 

Text   

Erika Boström
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StÅtliga dOVhJOrtar
leVer i BÅrarpS hägn

Omkring 200 dOVhJOrtar finns i Bårarps vilthägn. Djuren är ganska orädda och kan betraktas från  25 meter på en veranda 
bakom mangårdsbyggnaden.
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I nästan 30 år har det bedrivits uppföd-
ning av dovhjortar på Bårarps gård ut-
anför Getinge.
-Det var främst min driftiga mor Ulla 
som fick familjen att börja med den här 
uppfödningen, säger Staffan Gullander 
som nu driver gården sedan föräldrarna 
Ulla och Bertil lämnat över den till so-
nen.
Idag finns ca 200 hjortar i en 35 hektar 
stor hägn.Tidigare drev också gården 
slakteri och butik.
-Jag har svårt att bedriva förädling av 
hjortköttet utan att anställa perso-
nal, idag är jag ensam på gården, säger  
Staffan.

Bårarps gård är totalt på 350 hektar, va-
rav 150 hektar skog. Den köptes av Åke 
Gullander, Staffans farfar,  på 1930-talet. 
Boningshuset var tidigare ett tingshus 
och flyttades hit från Småland.

-Anledningen till att vi startade upp-
födning av hjortar var att mor Ulla hade 
ett starkt intresse för de här djuren, men 
också att hjortarna skulle bidra till eko-
nomin på gården. Dessutom har vi vissa 
marker som lämpar sig sämre för åker-
bruk och passar bättre för bete, berättar 
Staffan.

friSka dJur
Att föda upp dovhjortar är relativt enkelt 
jämfört med många andra djur. Dovhjor-
ten är frisk i grunden och behöver ganska 
”enkla” marker att växa i. De stödutfodras 
på vintern och sköter sig själva i stor ut-
sträckning.

Rådjur går t ex inte att ha i hägn p g av 
deras speciella behov av örter.

-Vid slakten görs en viltbesiktning på  
alla djur bl a för att testa att de inte har 
TBC som vi uppfödare är rädda för, be-
rättar Staffan. Vi har inte haft några pro-
blem och är väldigt noga för att inte få in 
sjukdomen i hjorden.

BrunSten 
Under brunsten är det stor oro i flocken. 
Hårda strider kan uppstå mellan brun-
stande hjortar. Under brunsten äter inte 
hanhjortarna och försvagas av striderna. 
Staffan hittar ibland döda hannar som 
tycks ha dukat under efter striderna.

-Brunsten infaller i oktober och kring 
midsommar ser vi de första kalvarna ute i 

hägnen, säger han.
I fritt tillstånd kan dovhjortarna drab-

bas av matbrist och svält men Staffans 
djur stödutfodras med ensilage under 
vintern. Dovhjort är inte så noga på mat. 
Gräs och löv på sommaren, på vintern 
gärna bok- och ekollon samt potatis och 
frukt.

StOrt antal SlaktaS
I år har Bårarps gård ca 200 djur, antalet 
kan variera över åren. Ett 70-tal slaktas 
varje år. Djuren räknas en gång per år och 
de är ca ett år när de går till slakt.

Avlivningen är lite speciell och utförs 
av mycket skickliga och erfarna skyttar. 
De sitter i torn och alla djur skjuts i hu-
vudet för en snabb död. Det är viktigt att 
inte djuren stressas före avlivningen då 
köttet kan försämras.

Slaktvikten på en hjort är 20-25 kg och 
djuren slaktas och tas om hand av Peder 
Tham.

-När mina föräldrar brukade gården 
skötte de huvuddelen av arbetet med dju-
ren men idag är jag ensam anställd men 
får hjälp av Jan Gullander. Dels med hjor-
tarna men också t ex under tröskningen, 
berättar Staffan.

-Att föda upp och sälja hjort kan vara 
lönsam för en gård som har rätta förut-
sättning, berättar Staffan. Så länge vi har 

någon som kan ta vara på köttet är det 
möjligt att driva den här sidoverksam-
heten vidare.

Dovhjort finns idag mest i Skåne 
men finns även i mellansverige 
upp till mälardalen.

Ca 125 000 frigående i landet. 
Dovhjorten är populär att hålla 
i hägn och Jordbruksverket 
uppger att det idag finns 264 
hägnar med 20 213 dovhjortar i 
landet.
en dovhjort väger 50-80 kg, 
hinden betydligt mindre. Släk-
tingen kronhjorten är avsevärt 
större.

Det finns en liten hjord frigående 
dovhjortar i Getingetrakten. 

fakta Om 
dOVhJOrt

Källa: Wikipedia

Staffan gullander (t h) driVer enSam Bårarps gård utanför Getinge 
och får ibland hjälp med bl a hjortarna av Jan Gullander.

Foto

   Anne Ottosson 
Text   

Åke Nilsson
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Intresset för biodling ökar enormt över 
hela världen. Även i Halmstadsområdet 
har intresset för honungsbin  ökat både 
bland äldre och ungdomar.
Daniel Jönsson i Getinge skaffade två 
bisamhällen förra året.
-Att lära sig om bin och följa ett bisam-
hälle är helt fascinerande, säger man-
nen som hatar getingar men älskar bin.
-Våra honungsbin är snälla och ger oss 
både den nyttiga honungen men bi-
drar också till matförsörjning på jor-
den, menar Daniel. Utan bin i världen 
blir det en katastrof med matbrist och 
hungersnöd.

Egentligen är bina ett andravals alternativ 
för Daniel. Han är nämligen väldigt in-
tresserade av höns (!) och ville gärna skaffa 
ett litet hönseri på villatomten. Men den 
idén gick inte igenom i familjerådet.

-Då föreslog jag bikupor istället och nu 
kan jag bjuda på honung istället för ägg, 
skrattar han.

StOrt BiintreSSe
Intresset för bin och honung har ökat 
dramatiskt de senaste åren. Det skrivs 
massor av böcker och det ordnas kurser. 
Daniel blev gripen av detta intresse för 
några år sedan.

-Min pappas kusin hade bikupor och 
jag började läsa om bin och vilken nytta 
de gör för mänskligheten och bestämde 
mig för att försöka med den här hobbyn, 
säger han. Bara här i Halmstad träffar jag 
många som har startat för några år sedan. 

Det är lätt bli fascinerad av den här hobbyn.

StOra kOStnader
Kostnader för att hålla bisamhällen blir 
rätt så höga inledningsvis. En drottning 
kostar ca en tusenlapp. Skyddskläder kos-
tar några tusen. Kuporna kan en händig 
snickra ihop själv men priset för kring-
utrustning kan bli ytterligare tusenlappar.

-Det är nog klokt att räkna med 10-
15 tusen kronor för en utrustning, säger 
Daniel. Men det mesta kan ju användas 
i många år.

Daniel  tipsar nybörjare att ta kontakt 
med någon som redan har bikupor. Han 
tror att de allra flesta gärna hjälper ny-
börjare i början.

grannar nöJda
Före inköpet talade Daniel med de när-
maste grannarna och berättade om sina 
planer. Vanligtvis ser grannarna positivt 
på att det finns bin i omgivningen som 
pollinerar fruktträd och blommor i träd-
gårdarna.

-När bin har hittat ett bra ställe inom 
radien av tre kilometer flyger de hem och 
berättar via en ringdans att det finns blom-
mor i närheten. Bina har t o m  smakprov 
av nektar med sig till de andra i kupan för 
att de ska bli övertygade, berättar Daniel.

Fortsättningen på denna artikel kom-
mer i nästa nummer av Samhällstidningen.  
Då får vi veta hur många burkar Daniel 
fick på sin hobby.

Text & Foto     

Åke Nilsson

dANIEL HATAR GETINGAR 

men älSkar Bina
daniel JönSSOn, getinge, ägnade en del tid med att läsa ett urval av alla böcker 
om bin som finns i handeln.

getinge 
fÅr nytt 
cafe
Efter många år utan café i Getinge så 
kan vi få oss en fika i nyöppnade Kom 
in café i Frökontorets lokal bredvid  
Carro´s loppis.
Det är Elvira Steiner, som bor i Fröl-
linge som gör en djärv satsning.

Elvira flyttade till Getinge tillsam-
mans med sin partner Lars Bjerkli för 
ett par år sedan. Elvira, som växt upp i 
Tyskland, har bott många år med Lars 
i Spanien.

-Att baka och laga mat är min pas-
sion och jag är så förvånad att detta 
trevliga samhälle inte har ett café, sä-
ger Elvira.

Hon har studerat svenska på SFI ti-
digare men tänker nu göra en satsning 
på caféet.

-Jag tänker börja med  kaffebröd och 
smörgåsar men efterhand utöka till att 
även servera enklare luncher när jag 
kommit igång, säger hon.

Under några år fanns det två caféer i 
Getinge, Cassandra vid Olanders torg 
och Märtas i lokalen där Elvira nu ska 
öppna. Båda stängdes 2011 och sedan 
har samhället varit utan café.

Text  

Åke Nilsson

Skribenter och 
redigerare 

till tidningen

SökeS!

Vill du vara med i vårt 

glada gäng? 

hör av dig!

Kontaktuppgifter

 finns på sidan 2



Det kan vara svårt att bestämma sig för 
att flytta. För Rolf och Lena Gillberg på 
Stålarp tog det åratal.
-Jag kunde inte bestämma mig men när 
det började byggas ett parhus i samhäl-
let som vi kunde hyra kom jag på andra 
tankar, berättar Rolf. 
Nu har Lena och Rolf flyttat in på 
Stinsgatan och delar parhuset med 
gamla bekanta Marja och Arndt Jo-
hansson.

Magnus Edvinsson började sitt byggpro-
jekt för snart två år sedan. Idén var att 
han skulle jobba kvar halvtid på Getinge 
Snickeri medan han byggde parhuset.

fin häStgÅrd
Paret Lena och Rolf bodde i en idyllisk 
”hästgård” i Stålarp som de köpte för näs-
tan 40 år sedan. Hela familjen var intres-
serad  av ridning. Flickornas hobby var 
också att tävla med hästar.

-Vi hade tio hästar på gården varav fem 
var våra egna, berättar Lena. Det var en 
fin tid men när flickorna inte längre täv-
lade och flyttade hemifrån avtog intresset 
för oss andra också.

För några år sedan fastnade tanken att 
flytta till något mindre arbetskrävande 
och de nya tomterna på Stinsgatan lock-
ade. Huset såldes till ett yngre par från 
Laholms-trakten.

-Nu har vi bott här i drygt en månad 
och trivs väldigt bra i det nya och moder-
na huset, säger dom.

delar pÅ huSet

I drygt 20 år har paret Marja och stenar-
betaren Arndt Johansson bott  i ett stort 
hus granne med Getinge Snickeri. När 
barnen flyttade ut och paret pensionerade 
sig började tankarna komma på att flytta 
till något mindre.

-Magnus berättade  om sin idé att byg-
ga ett parhus för uthyrning, berättar Arn-
dt. Vi tände på denna smarta lösning och 

bestämde oss snabbt.
Sonen köpte Johanssons stora hus och 

paret kunde flytta in i det nya parhuset på 
85 kvm och 3 rum o kök.

Båda familjerna trivs i sin nya bostad. 
Lagomt stort, liten tomt, nytt och mo-
dernt. Magnus affärsidé att bygga ett par-
hus blev lyckat för alla parter.

de tVÅ paren (t v) Marja och Arndt Johanson samt Rolf och Lena Gillberg delar det 
nybyggda parhuset på Stinsgatan.
-En bra lösning för oss, säger de två paren.

familJerna 
JOhanSSOn Och gillBerg 
delar pÅ huSet

Text & Foto     

Åke Nilsson

grannar
Våra nya

Vill du StödJa  getinge SamhällSförening?

Boka en annons!

dANIEL HATAR GETINGAR 

men älSkar Bina
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Vi är ett gäng grabbar som under nam-
net Swedish Hecht Maffia ägnar oss åt 
tävlingsfiske efter gädda. Vi har hållit 
på med gäddfiske till och från hela livet. 
Tävlingsfisket började vi med hösten 
2016 och har sedan utökat tävlandet. Un-
der åren har vi blivit bättre och bättre och 
har nu kommit upp på den nivån där vi 
tävlar mot dom mest meriterade gäddfis-
karna i Sverige. 

Laget består idag av Fredrik Lagerstedt, 
Kristoffer Åkerlund och Jimmy Ståhl 
men kommer under året 2020 gå från 3 
till 5 personer för att vi ska ha möjlig-
het till att variera laguppställningen för 
att kunna deltaga på så många tävlingar 
som möjligt.

Växande SpOrt
Att tävla gäddfiske låter kanske lite 
ovanligt men är en starkt växande sport i 
Sverige där allt fler lag ansluter och täv-
lingarna växer i stadigt tempo. Det är inte 
ovanligt med upp till 90 startande lag i en 
tävling. I korta drag går en tävling till på 

följande vis.
Aktuell tävlingsledning bestämmer vil-

ket område fisket skall bedrivas i. Samtli-
ga lag får ut en mätbräda och vid 2-dagars 
tävling en bricka för vardera dagen. Innan 
start hålls ett tävlingsmöte där samtliga 
deltagare skall närvara och uppvisa flyt-
plagg. Sedan gås även säkerheten igenom 
som tillexempel startmoment, rätt båt i 
rätt led. I led 1 startar båtar som gör 30 
knop eller mer, resten i led 2. Detta för 

att minimera risker vid onödiga omkör-
ningar. Sen är det bara att köra till ”sitt 
ställe” och fiska. När man lyckats fånga en 
gädda över satt minimi mått så tar man 
2 bilder på gäddan, 1 när den ligger på 
mätbrädan och 1 med fångstman. Bil-
derna skickas till tävlingsledningen som 
granskar och godkänner fångsten. Det 
vanligaste är att man lägger ihop längden 
på sina 5 längsta gäddor för tävlingen vil-
ket blir lagets resultat. Vid avsatt sluttid 
skall samtliga lag vara tillbaka i hamnen 
och ha rapporterat in sig till tävlingsled-
ningen. Om något lag inte kommit in i 
tid kan sjöräddningen komma att bli in-
kallade. Säkerheten är A och O!

Beten 
Vår utrustning när vi ägnar oss åt gädd-
fiske är av lite rejälare kaliber. Betena 
väger allt från 50–190 gram beroende av 
material. Vi fiskar mest med en typ som 
kallas för jerkbaits. Dessa beten har ingen 
egen gång utan det är upp till fiskaren att 
rycka och knycka med spöt för att få be-
tet att röra sig attraktivt för gäddan. Bå-

SwediSh
hecht
maffia

priSutdelning för 3e platS från vänster,  
Fredrik, Kristoffer och Jimmy

tidig gryning på tävlingsdag

lOggan SwediSh hecht maffia är handritad 
och framtaget av Johan Järnhed
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Text & Foto     

Kristoffer Åkerlund 
Jimmy Ståhl

ten vi använder oss av är en Alumacraft 
Voyageur 175 Sport. Den är 5,4m lång 
och 2,2m bred och har en motor med 
115hk. I tävlingssammanhang ligger vi 
i mittenskiktet när det gäller storlek och 
fart. Vill ni ha mer ingående info angåen-
de vår utrustning så får ni gärna haffa och 
fråga oss på byn.

SwediSh hecht maffia 
Hur namnet Swedish Hecht Maffia kom 
till, den frågan får vi ofta. Grundaren till 
laget åkte med 2 vänner till Altefähr på 
Rügen (Tyskland) för att fiska gädda. 
Där blev trion kallade för Swedish House 
Maffia som den berömda housegruppen 
av guiden Dirk Wilfert. Året därpå åkte 
kompisarna ner igen fast denna gången 
var dom 4st alltså 1 mer än vad hou-
segruppen bestod av. Således tyckte inte 
guiden att namnet inte funkade riktigt 
lika bra. En snabb ändring gjordes av gui-
den och House byttes mot det tyska ordet 
för gädda, hecht. Detta klingade fantas-
tiskt bra och vi beslöt oss för att behålla 
namnet Swedish Hecht Maffia. 

Tävling Sjö/Plats Placering

Sportfish masters Vidöstern 10 av 30

Sportfish masters Karlskrona 161 av 181

Sportfish masters ringsjön 13 av 28

Sportfish masters lygnern 9 av 25

Sportfish masters öresjön 11 av 25

Sportfish masters Bunn 11 av 16

Sportfish masters Sävelången 9 av 17

Sportfish masters Vidöstern 9 av 28

Sportfish masters ringsjön 12 av 31

Big Pike Open Vänern Vänern 3 av 70

24h mälaren mälaren 16 av 90

Kommande tävlingar Sjö/Plats Datum

Sportfish masters Vidöstern 2019-09-28

Super Pike Open Oskarshamn skärgård 2019-10-11/12

Sportfish masters Vänern 2019-10-18/19/20

nÅgra aV VÅra faVOrit 
Beten: McRubber, Buster Jerk, Zalt 
Z17, Esox Gear Tail och Esox Gear Recon

namn: Fredrik lagerstedt Ålder: 
27 ort: halmstad Längsta fisk: 
108cm Tyngsta fisk: 9,0kg

namn: Kristoffer Åkerlund Ålder: 
33 ort: Getinge Längsta fisk: 
119cm Tyngsta fisk: 9,8kg

namn: Jimmy Ståhl Ålder: 35 
ort: Getinge Längsta fisk: 112cm 
Tyngsta fisk: 10,05kg
    

SwediSh
hecht
maffia

fredrik med en fin tävlingsgädda 102cm

Kommande tävlingar Sjö/Plats Datum

Sportfish masters Vidöstern 28/9

Super Pike Open
Oskarshamn 
skärgård

11-12/10

Sportfish masters Vänern 18-20/10
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Kontaktuppgifter finns på sidan 2

P R O T E C T I O N
C O M F O R T  &

www.gg-ab.se, 035-583 14

Markarbeten, Maskinuthyrning & Tvätthall

Ekebergsvägen 10, 305 75 Getinge

Logo 1

Logo 2

Logo 3

Undertexter för Logotypen

Logotype för 

Pms/Folie färger som skall användas:

Pms Röd 485

Foliedekors färger 

PMS 485

Stationsgatan 10
305 75 GETINGE

Öppettider:
Tis-Fre 09.00-18.00

HÅRSTATIONEN

Varmt välkomna önskar Else!

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

 Vi StödJer utVeckling i getinge

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!

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

 Rädda isbjörnen
Bli Isbjörnsfadder  
på  wwf.se/isbjornsfadder

©
 D

avid Jenkins / W
W

F-C
anada

W
W

F kontrolleras av S
vensk Insam

lingskontroll
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Välkommen till TWR i Getinge som är en nystartad 
bilverkstad i Getinges utkant.
Jag har lång erfarenhet i branschen som mekaniker/
diagnostekniker, på både märkesverkstad, 
allbilsverkstad och i motorsporten.

Jag utför service, diagnos och reparationer på alla bilmärken. 
Jag reparerar även ac-system och säljer däck i alla prisklasser.
Utför specialarbeten som ombyggnationer, renovering och 
optimering av bilar.

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

Ring gärna för tidsbokning eller 
prisförfrågan, tel. 035-58 100.

Öppet vardagar 08.00-17.00
Välkommen till Hörsås 101
MVH
Tobias

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

Hörsås
Bergsg.

Täppanv.
Ör
ing
ev
äg
en

Sk
og
sg
.

x

Fa
br
ik
sl
ed
en

E6

TWR

G
et
in
g
e

Psst, Jag har
däckhotell

Välkomna till  
Kvibille Gästgivaregård & Ostbod

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

Besök gärna vår ostbod,  
i samarbete med Kvibille Mejeri.

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

Öppet året runt | Tel/fax 035-560 21 | www.kvibillegastgivaregard.se 
För menyer och öppettider se hemsidan eller ring Marika tel. 035-560 21
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Starta vid Getinge gamla stationsbyggnad. 
Fråga 1. Vad är det för djur som ligger 
utanför stationen?

Gå vidare mot Västra Järnvägsgatan och 
boulebanorna. Ta banvallen.
Fråga 2. Vad heter den nya gatan som 
bebyggs, till höger om dig?

Ta höger när du kommit fram till Norra 
Brogårdsgatan. Gå den o korsa västra järn-
vägsgatan.På vänster sida står ett elskåp.
Fråga 3. Vilket nummer har elskåpet?

Sväng vänster in på Pilgatan.
Fråga 4. hur många bostadshus finns på 
gatan?

Ta höger och vandra Södra brogårdsgatan, 
sen vänster på Västergatan.
Fråga 5. Vad har dom på ytterväggen på 
Västergatan 6?

fortsätt till papperskorgen innan hus 13. 
Den sitter på en lyktstolpe.
Fråga 6. Vad står på den röda skylten på 
lyktstolpen?

Vandra vidare tills husen tar slut och du 
ser motorvägen. Efter sista huset på höger 

sida finns stenar i nät. Fråga 7. Vad heter 
en sådan konstruktion? 

fortsätt ner till Västra Järnvägsgatan.
Fråga 8. Vad står på brevlådan till hus 39?

Utanför hus 30 finns en liten “rondell”.
Fråga 8. Vad är det för träd i “rondellen”?

När du kommer fram till furugränd 
svänger du av till höger och går över 
banvallen ner till östra Järnvägsgatan och 
svänger vänster.
Fråga 9. Vad heter förskolan på höger 
sida?

fortsätt fram till lekplatsen. Precis innanför 
ingången finns en grön skylt.
Fråga 10. Vilket nummer har lekplatsen?

Om du sen går vidare kommer du fram till 
de nybyggda hfaB-husen.
Fråga 11. Vilka nummer på gatan fick de 
nya husen?

Nu har du gått hela rundan.
Fråga 12. Tyckte du det var en trevlig 
promenad?

Byavandring
-gå en korT promenad och svara på Frågor

Skriv dina svar och ditt namn och telefon. lämna in sidan i kiosken senast 1/11. 
Vinnaren presenteras i nästa nummer.

Namn: Tel:


