Getinge

Samhällstidning
Utkommer i Getinge med omnejd

Starka kvinnor
och män på
ingedagarna

Sid 11

Nr. 4 | December 2019 | Årgång 14

Missa inte!

Bilaga o
m
Julmar
knaden

Konstgräset
äntligen på
plats

Sid 7

JB Trailer
Getinges
doldis

Sid 20-21

Tidningsgruppen
tackar för sig Sid 3
1

Getinge
Samhällstidning

Kerstin V Carlsson

Lena Eriksson

Anna Kuczera
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Lena Eriksson, kassör i samhällsföreningen.

kassörEN
har ordet
Lena Eriksson heter jag och är kassör i samhällsföreningen. Kommer ursprungligen från
Malmö men drabbades av kärleken som tog
mig till Halland. Hamnade i Getinge för 25
år sedan och trivs alldeles utmärkt i vår fina
by. När samhällsföreningen bildades hoppade
jag på tåget direkt, lockades av att förändra
och förbättra den ort jag bor i utan att behöva arbeta i ett politiskt parti. Jag tror att vår
förenings styrka har varit just, att vi hela tiden
haft byns och folkets bästa för våra ögon. Jag
är mycket stolt och nöjd med vad vi åstadkommit under dessa första 15 åren.
Vårt arbetssätt med arbetsgrupper har också varit ett vinnande koncept. Människor har
kunnat engagera sig i det som intresserar just
dom. För min del har det hela tiden varit tidningsgruppen. Ett roligt arbete för att nå ut
till alla Getingebor. Tyvärr verkar denna tid
ha sitt slut med just denna tidning, men jag är
den ständige optimisten och hoppas och tror
att det finns folk i byn som skulle vilja hjälpa
till. Se mer på annan plats.

Åke Nilsson

Håkan Axelsson

Anne Ottosson

Skribent
tel. 0706-41 29 20
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.
Alla personer, föreningar och företag
i bygden är välkomna med artiklar,
bilder m.m. till tidningen och hemsidan.

Vid Pennan

Lena Eriksson
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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:
----

Tryck: Grafika AB, Falkenberg Upplaga: 1.500 ex

Samhällstidningen

läggs på is...
Det är den sista tidningen för den här
omgången du håller i din hand. Vi har
under ett par år bjudit in fler att vara med
och göra tidningen. Tyvärr har vi inte fått
någon respons och vi har därför beslutat
pausa tidningen eller helt enkelt lägga
ner. Detta känns givetvis ledsamt, men
dygnet har bara 24 timmar, och arbetet
har gjorts på vår fritid och helt utan er-

sättning. Vi orkar inte mer.
Givetvis kan tidningen återuppstå om
några är villiga att lägga ner tid och engagemang, men det får framtiden visa.
Vi vill tacka våra tidningsutdelare som
troget ställt upp och delat ut i ur och skur.
Ni är stjärnor.
Ett stort tack också till våra företagare
som annonserat i tidningen. Utan er hade

vi inte kunnat finansiera tryckningen.
Vi vet att tidningen är mycket uppskattad
och faktiskt den snyggaste i Halland. Det
vet vi med all säkerhet, för vi har sett de
andra som görs.
Tack för oss

Tidningsgruppen

Nytt från

samhällsföreningen
Styrelsen har under hösten arrangerat
två träffar. Den första samlade föreningens arbetsgrupper. Där diskuterades bl.a.
hemsidan och vår Facebooksida. Hemsidan är ett sorgebarn och vi bestämde
att försöka ta nya tag. Fungerar det inte
så lägger vi ner hemsidan. Använda oss
mer av FB, men vara försiktiga med vad
vi lägger upp.
Kulturgruppen efterlyser en
eventkalender så att inte arrangemang
krockar med varandra. Man har planer
på en stor julshow i MB-huset som avslutning på julmarknaden, men när detta
skrivs vet vi att det inte blir av eftersom
MB-Huset inte längre får användas. I
november kommer en ljusstöpningskväll
hållas i hembygdsgården. Under 2020
hoppas vi på en skördefest i byn. Ingedagarna ska också växa i Getinge är planen.
Vårt tema är hälsa.
Getingeskolans framtid diskuterades. Den utlovade nybyggnationen
verkar nu inte bli av. Renovering av befintliga lokaler är det som förordas nu.

Väg och markgruppen har arbetat med
Rävingebäcken och problemen med
översvämningar vid kraftiga regn. Det är
också problem med gamla Skattagårdsområdet där vattnet forsar längs gatorna.
Gruppen har också tryckt på hos Trafikverket om förlängning av cykelvägen
från Vearp och förbi kyrkan.
Culture planning jobbar vidare
med ett nytt nyinflyttadeblad och en turistbroschyr.
Äldreomsorgsgruppen önskar fler bänkar för vila i byn. till exempel
utanför Konsum. År 2025 finns planer
för ett nytt äldreboende i Getinge. Vår inställning är att vi vill ha med dygnetrunt
personal.
Vi har skickat in en skrivelse till kommunen och äskat 90 tusen kronor för
bygget av en hundrastgård och en anvisad
plats var vi kan anlägga den.
Grannsamverkan är viktig.
Kolla i ditt område om grupp finns, annars ta kontakt med Kent Stävholt eller

Bo Sandqvist om att bilda en.
Träff nummer 2
var med föreningarna.
Där diskuterades hur samarbetet mellan
föreningarna kan utvecklas och vi beslöt
att ha träffar 2 gånger per år.
Vi ska försöka satsa på Ingedagarna
nästa år, och göra en stor grej med alla
föreningar som vill presentera sig. Det
ska startas en grupp som håller i den planeringen.
Vi diskuterade också MB-huset och
dess framtid. Kommunen har stängt
byggnaden p.g.a. att elsäkerheten i huset
är under all kritik. Vi utsåg en grupp som
skulle sätta ihop en skrivelse till kommunstyrelsen ang. detta. Denna är gjord
och inskickad.
Bilkörningen i byn kom upp och vi
konstaterade att det verkar väldigt svårt
att hålla hastigheten i byn.

Text

Lena Eriksson
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Vi finns här för att hjälpa dig
Att hantera juridiken kan vara svårt
- vi hjälper dig i livets alla skeden

•
•
•
•

SÖKES!
Skribenter och
redigerare
till tidningen

Testamente, Samboavtal
Bouppteckning, Arvskifte
Gåva, gåvobrev
Framtidsfullmakt
och mycket annat
Martina Frostner, Emma Wennerberg, Magnus Arvidsson,
Roy Lindau, Carina Kristiansson

Välkommen att kontakta oss - 0346-550 76
Boka gärna tid för att för att träffa oss på kontoret i Getinge

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

God Jul och Välkommen 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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VAR MED OCH
RÄDDA LIV
Ge en gåva på
redcross.se

Rapport från ett

höstmöte
Den 17 oktober samlades ett femtiotal Getingebor i församlingshemmet .
Håkan Axelsson hälsade välkomna och
lämnade ordet direkt till Jenny Axelsson
(C). Hon pratade om det övergripande
arbetet med kommunen och den fördjupade översiktsplanen. Med sig hade
hon Pauline Broholm-Lindberg som är
förvaltningschef på Barn- och ungdomsnämnden, Martin Zetterman från fastighetskontoret och Niclas Brag, rektor på
Getingeskolan.

Föräldraföreningen och styrelsen för
samhällsföreningen tycker att detta inte
är samhällsekonomiskt försvarbart och
inte heller den ultimata lösningen för de
630 barn som just nu går i Getingeskolan.
Än en gång ändrar man fattade beslut.
Renoveringen skall omfatta: Förbättra
ventilationen och husens grund. Byte av
syllarna i ytterväggarna och byte av yttertak. Nya golv och innerväggar och belysningen skall ses över. Detta ska säkerställa en god inomhusmiljö.

Ingen ny skola
Kommunen vill nu inte längre bygga en
ny skola i Getinge, utan renovera befintliga lokaler och behålla paviljongerna.
Man menar att skolan i grunden är i god
kondition, men brister i underhåll har orsakat problemen i lokalerna. Det ska alltså räcka med uppfräschning av skolan för
ca 50 miljoner kronor. Då skall den hålla
10-15 år till. En ny skola skulle kosta ca
200 miljoner att bygga.

MB-huset får
inte användas
Efter den diskussionen togs MB-huset
upp. Bristande underhåll är väl ett signum
för Halmstad kommun. Medborgarhuset
är nu i så dåligt skick att lokalerna inte
alls får användas. Elen ska vara direkt
livsfarlig. Hur är det då med brandsäkerheten, kan man undra. Detta innebär att
den planerade julmarknadsshowen den
30 november tyvärr blir inställd. Mötet

Eliassons
kiosk & Spel

Välkommen in till oss!

”Det är inte
ekonomiskt
försvarbart”
ställde sig bakom en skrivelse till kommunstyrelsen om MB-husets framtid.
Framtid Getinge
Sapna Billengren-Lindström, tjänstemänniska på samhällsbyggnadskontoret
tog sedan över och lämnade ut en enkät om ”Framtid Getinge”. Vi hade ett
litet grupparbete om idéer och tankar
för framtiden. Sapna samlade sen in och
ska sammanställa resultatet . Frågan om
hundrastgård kom upp och ligger nu i
projektet för byns utveckling.
Dålig uppslutning
I övrigt tycker jag det är synd att bara
ca 50 getingebor kom på årets viktigaste möte. Det är på höstmötet alla viktiga
frågor för vår by diskuteras.

Text

Lena Eriksson

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

Öppettider
9.00 - 20.00
alla dagar

tel. 035-543 80
Följ oss på facebook: Direkten-Eliassons
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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!

JULMARKNAD
30 NOVEMBER
KL. 14.00-17.00
I GETINGE

Nu är Getinge IF:s nya konstgräsplan på plats efter flera års planerande. Föreningens
ungdomar var inte sena att prova det nya gräset.
Fr v första ledet:David Andersson, Noel Andersson, Oscar Zuback, Erik Zuback och
Felix Henricsson. I Bakre ledet: Daniel Zuback, Jacob Andersson och Mattias Henricsson.

Full fart på nya

konstgräset
Efter flera års planering och kontakter
med olika bidragsgivare ligger äntligen
Getinge konstgräsplan på plats på gamla grusplanen. Endast sex veckor tog det
att praktiskt färdigställa planen.
-Det känns stort att vår lilla förening
har fått den nya planen på plats, säger
klubbens vice ordförande Mattias Henricsson och som gjort avgörande insatser
för att planerna har blivit verklighet.
Men inte nog med detta. Nu planerar
klubben för fullt på att få en näridrottsplats till området.
Konstgräsplanen har byggts helt utan
stöd från Halmstad kommun. Huvudfinansiär har varit Allmänna arvsfonden
som lagt in drygt två miljoner. Getinge
IF har satsat en halv miljon själva, andra
givare är Idrottslyftet med 350 000 kr
och Fotbollförbundet 250 000 kr.
För att hela räkningen ska sluta på
noll behöver föreningen ytterligare några
hundratusen. Jakten på mera pengar pågår.
Planen har byggts enligt de senaste

rönen. Bl a har hela planen försänkts
och träreglar hägnar in planen för att
hindra att microplaster ska spridas utanför planen.
-Det är också viktigt att de små granulkulorna som läggs ut på planen inte
åker ned i dagbrunnarna, säger Mattias.
Vi ska även bygga s k nätbrunnar där vi
med borstar kan städa av oss granulär
som sitter i skor och på kläder.

Getinge IF
söker ideela
krafter

					
Vill du hjälpa till?
Näridrottsplats på gång
I närheten av konstgräsplanen planeras
Träna ett lag? Stå i kiosken
nu att bygga en s k näridrottsplats för
på en hemmamatch?
spontanidrott. Där kan vem som helst
Hjälpa till på idrottsplatsen?
ägna sig åt passande idrott.
-Den nya planen kommer att kosta ca
800 000 kr och vi har fått ett stöd på en
Hör av er på mail:
halvmiljon från Falkenbergs Sparbank,
info@getingeif.se
berättar Mattias. Vi hoppas att Halmstad
för mer information.
kommun kan bidra med de pengar som
saknas.
Text & Foto

Åke Nilsson
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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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allt pekar på att Taxen Wilma och hennes matte får vänta på hundrastgård i Getinge.

Fabio Ishaq är chef för OnWheels bildemontering som snart är klart att
komma igång på nya industriområdet i Getinge.

MODERN
BILDEMONTERING

TILL GETINGES INDUSTRIOMRÅDE
Efter nästan två års planering, tillståndsprövningar och markberedning
är OnWheels bildemonterings fabrikslokal på nya industriområdet i Getinge
på plats.
-Nu har inredningsarbetet påbörjats
och vi räknar med att flytta hit under
första halvåret 2020, säger Fabio Ishaq
som är VD för bolaget.
Lokalen på 70x50 meter är byggd för att ta
emot och demontera ett par bilar per dag.
Delarna ska sedan säljas bl a på nätet.
-Den här lokalen är den modernaste i sitt
slag, berättar Fabio. Vi har planerat och
byggt för att kunna sanera och demontera framtidens bilar, både hybridbilar och
vanliga.
Företaget finns sedan 2016 vid Motor Halland. Där skruvas bilarna sönder
och delarna säljs över disk eller via nätet.
Denna lokal är inte byggd för denna verksamhet och passar inte för ändamålet. Nu
kommer företaget till specialbyggda lokaler för ändamålet. Kostnaden beräknas
till ca 16 miljoner.
-Vi har tagit tillvara alla innovationer
som finns på området, säger Fabio. Bl a

har vi lagt golvvärme i hela industrilokalen för att få en attraktiv arbetsplats och
satsar på miljötänk i varje steg.
Fem anställda i början
I dag har företaget fem anställda och
dessa kommer att följa med till Getinge.
På sikt räknar med Fabio att personalantalet i takt med att flera bilar demonteras.
Lokalen är byggd för att göra det möjligt
att sanera och demontera 1 000 bilar per
år. Detta antal kommer inte att klaras i
början utan är ett mål för bolaget.
Bilarna demonteras för hand och delarna annonseras ut på nätet och säljs via
postorder eller på plats.

BESVIKNA
HUNDÄGARE
FÅR VÄNTA
PÅ RASTGÅRD
Det blir ingen enkel resa för att få en
hundrastgård i Getinge. Kommunen
tänker inte prioritera frågan trots att
det finns 700 hundägare i Getinge.
Vid Samhällsföreningens höstmöte
medverkade bl a Saipna Billengren från
kommunen och berättade att det är
många samhällen som vill ha rastgårdar.
-Det är väldigt populärt att söka bidrag till hundrastgårdar nu, berättade
hon. Förutom Getinge från samhällen som Oskarström, Trönninge, Harplinge och Kvibille.

Text & Foto

Hon rådde Samhällsföreningen att lägga det här önskemålet från Getinge i det
utvecklingsprogram som varje samhälle
har. Mötet följde hennes råd och placerade rastgården på Samhällsföreningens
idélista.
Det är dock inte någon säkerhet att
kommunen kommer att lägga in rastgården i budget inom de närmaste åren.
Det finns ca 370 registrerade hundar i
Getinge. Normalt går det två hundägare
på en hund och då skulle frågan beröra
700 personer i samhället. Den önskade
rastgården bör vara ca 1 000 kvadrat. Det
ska vara en avdelning för småhundar och
en annan del för större hundar. Priset på
rastgården skulle uppgå tlll endast 70 000
kronor plus moms.

Åke Nilsson

Åke Nilsson

Bra skyltläge
Fabio Ishaq är mycket nöjd med bygget
och placeringen. Att ligga så nära E 6 anses vara en stor fördel för affärerna,
-Med den trafikmängden kommer
många att bli påminda om nyttan och
ekonomin av att köpa begagnade och i
vissa fall nästa nya bildelar, säger han.

Text & Foto
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Getingepriset
Getingepriset gick i år till vår kyrkomusiker Elvira Tufvesson.
På nationaldagen som i år firades på hembygdsgården i strålande solsken såg vi Elvira tillsammans med Getingekören sjunga in
sommaren. En mycket förvånad Elvira tog emot priset av samhällsföreningens ordförande Håkan Axelsson.
Elvira är väldigt omtyckt bland Getingefolket. Sedan 2005 jobbar
hon heltid i Getinge / Kvibille med basen i Getinge. Då ingår det
att jobba varannan helg. Elvira bor i Trönninge vilket hon trivs med
då hon har cykelavstånd till havet. Hon är nämligen uppvuxen vid
havet så det ligger henne varmt om hjärtat. Där bor hon tillsammans
med sin man och sina tre barn.
Elvira är utbildad lärare och även utbildad kyrkomusiker och hon
har jobbat som kantor i 15 år nu. Piano och altfiol är dom instrumenten som hon spelar. Hon har spelat i orkester tidigare. Men på
sin fritid gillar hon att vandra ute i naturen.
Hon vill vara väldigt tydlig med att säga att priset är till alla i teamet och inte bara hennes förtjänst.
-Jag vill gärna att det framkommer att alla de insatser inom Getinges kulturliv som det står i motiveringen inte enkom är min
förtjänst. Det bygger på ett samarbete med mina kolleger och inte
minst med alla körsångare i alla åldrar som ställer upp och övar troget varje vecka. Egentligen är det de som förtjänar priset, jag gör ju
bara mitt jobb, säger Elvira.
Foto

Text

Anne Ottosson

Anna Kuczera

Elvira Tufvesson, årets vinnare av Getingepriset.

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

* Vinterdäck krävs 1 dec-31 mars
* Mönsterdjup minst 3 mm
* Dubbdäck får användas 1 okt-15 april
Glöm inte att boka tid för däckbyte!
Vi har däck i alla prisklasser, titta in så
hjälper vi er gärna!

Välkomna in till oss på julmarknaden den
30:e november! Vi visar upp vår verkstad
och bjuder på korv med bröd och annat
gott. Tävlingar med fina priser. Väl mött!

Hos oss är alla bilar välkomna!
Välkommen att boka tid 035-580 80
Gå gärna in och följ oss på facebook!
www.facebook.com/snabbservicegetinge
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Ekebergsvägen 35 | Getinge
Du har bilbekymmer!
Vi har lösningen!

Camilla och Micke stolta ägare av Susedalens hälsocenter.

uppvärmningen såg lite olika ut mellan killarna och
tjejerna. Men det är ju alltid bra att känna att man är laddad.

Det var detta härliga gäng som ställde upp i tävlingen. Niclas är fyra från vänster och Alexandra är tvåa från höger.

Ingedagarna!
Ett lyft för

Ingedagarna gick av stapeln den 14–15 september. Det är två
dagar där föreningar och företagare kan visa upp sig med ett
gemensamt ämne. Getinge hade i år fått hälsa som tema.
Några som tog fasta på detta var vårt relativt nyöppnade Susedalens hälsocenter som hade ett klubbmästerskap på lördagen.
Det var första gången en sådan här tävling ägde rum och alla
var debutanter. Det var fyra killar och tre tjejer som ställde upp i
tävlingen. Tävlingen hade tre moment, marklyft, bänkpress och

knäböj. Den som vann i herrtävlingen var Niclas Lindgren och
på tjejernas piedestal stod Alexandra Rinaldo högst upp.
Men alla kämpade på bra och stämningen mellan deltagarna
var bra. Det blev en väl genomförd tävling med hjälp av funktionärer och trevlig publik säger Micke och det kommer en ny
tävling redan innan jul i enbart bänkpress. Så är du sugen på att
testa så tveka inte att anmäla er.
Text & Foto

Anna Kuczera
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Daniel Jönsson från Getinge har gjort sitt första år som biodlare. Den totala skörden blev bara knappa 15 kg men han säger sig
ha haft en rolig och intressant sommar.

Första året med biodling
gav mersmak för daniel
Daniel Jönsson på Ö. Järnvägsgatan gillar bin och skaffade i våras några bidrottningar och ordnade nödvändig utrustning för att kunna driva två bisamhällen
i trädgården.
-Att lära sig hur bin och biodling fungerar har varit fascinerande, säger han.
Biodling har blivit mycket populärt i
Sverige och det är inte många som känner till vilken stor uppgift bina har i naturen.
Det här är andra delen av ett reportage
om Daniels projekt med biodling. Första
delen fanns i förra numret av Getinge
Samhällstidning.
-Min pappas kusin har bikupor och jag
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började läsa om bin och vilken nytta de
gör för mänskligheten, säger Daniel.
Utan bin, humlor och getingar skulle
vi få avsevärt mindre skördar. Idag är det
mycket populärt att ”hyra in” bikupor för
att sätta i trädgårdar.
När biet samlar nektar pollinerar de
samtidigt växter. Nektar omvandlas i biet
till honung och människan kan skörda
honungen i kuporna.
UTRUSTNING KOSTAR
För att kunna sköta de två bisamhällena har han investerat i två drottningar,
skyddskläder, kupor mm. Han räknar
med en kostnad på 10 -15 000 kronor.
-Men det är en spännande hobby och

utrustningen kan jag använda många år,
menar Daniel.
Daniels grannar borde vara nöjda. De
torde ha fått bättre skördar i sina trädgårdar tack vare pollineringen av fruktträd
och blommor av hans bin. Ett bi kan flyga
flera kilometer för att söka nektar och då
flyger de tillbaka till kupan och ”berättar”
fyndet för de andra bina.
DROTTNINGEN BESTÄMMER
Det viktigaste biet är drottningen. Vem
som blir drottning bestämmer bisamhället och plötsligt börjar alla bin sköta om
ett utvalt bi. De andra börjar mata den
utvalda och när det är vuxet paras biet av
drönare och börjar lägga ägg, Flera tusen

per dag.
En drottnings livslängd varierar mellan
olika individer. Många blir upp emot ett år.
-Om drottningen dör kan en ny drottning väljas men det vanligast är att köpa
en ny på postorder. säger Daniel. Den
kommer på posten i en liten ask.
Drottningen överlever vintern och lägger nya ägg för kommande generationer.
MÅNGA KUPOR GER LÖN
De flesta som har bikupor är nöjda med
att få honung till hushållet och till närmaste kompisarna. För att kunna leva
på den här hobby bör man ha åtskilliga
bisamhällen. Den som har tur kan få ca
50 kg honung från två kupor under en
sommar.

Detta är en mobil bipaviljong. Den kan hyras in av ägare till stora
fruktträdgårdar där bisamhällen gör en stor
insats vid pollinering av blommorna.

MAGERT FÖRSTA ÅRET
-Jag har inte räknat med några intäkter
för det första året, säger Daniel. Jag gör
detta för att det är spännande och intressant. Nu kan jag hjälpa bina med en bostad och i gengäld få skörda god honung
under sommaren.
Det blev inte heller någon större skörd
i sommar. Han har räknat ihop ca 15 kg.
-Jag borde ha skördat mycket mera
men jag lyckades göra många nybörjarmisstag, bl a att tappa en ram i marken
och delade samhället vid fel tidpunkt, säger Daniel.
TÄNKER ÖKA
Trots en viss besvikelse så har han inte
tappat sugen. Målet är tio samhällen
inom de närmaste åren.
-Det här var roligare än jag trodde,
fastslår Daniel.
Om det är någon som tänker försöka
starta biodling så rekommenderar han att
de går några kurser och skaffa en mentor
som har kunskap .
Text & Foto

Åke Nilsson

Så var det dags för

80-årsfesten!
Festklädda och förväntansfulla anlände
våra gäster till Getinge församlingshem
den 12 oktober till en bjudning som blivit
möjlig att genomföra tack vare en generös
gåva av paret Dagmar och Ivar Karlsson.
De testamenterade sin kvarlåtenskap till
Getinge Rävinge församlingshem, som
fick uppgiften att ordna en fest för församlingens medlemmar som är 80 år och
äldre. Enligt deras önskemål ska det bjudas på god mat, dryck och trevlig underhållning.
80-talet gäster hörsammade årets inbjudan. De bjöds på 3 snittar som förrätt,
därefter kalvstek, potatis, grönsaker och
gräddsås. Till kaffet serverades cheesecake med jordgubbar. Skepparstugan i
Steninge ansvarade för mat och servering.

Lennart Anderbjuv och Peter Wolfhagen, 2 av 3 ”Trenorerna”, underhöll oss
med ett mycket uppskattat program, bestående av sång och musik av både kända
och mindre kända sånger.
Margit Eriksson framförde gästernas
tack i form av en sång och med glada toner klingande i öronen avslutades så årets
80-årsfest!
Ivar Karlsson var för de flesta Getingebor mera känd som ”Tu pär”. Han arbetade i många år på Hallands Frökontor. En
vanlig förströelse på rasterna var kortspel
och det var vid ett tillfälle Ivar hade ”Tu
pär”, alltså två par, på hand. Därav namnet ”Tu pär”.
Foto

Text

Gert Jansson Elisabeth Bengtsson
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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

en
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vä
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in

Hörsås
Berg

sg.

Täp
pan
v.

Getinge

sled

en
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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
14

Rökrutan, men ack så ensamt!

Vädret var på vår sida när vi träffades
utomhus. Dock ösregn när vi skulle hemåt.

God mat och trevligt umgänge!

Trivselkväll
på Perstorp 101.

Det blev en väldigt uppskattad kväll på Perstorp 101 för våra
glada tidningsutdelare. Det är dessa personer som ser till att
tidningen kommer direkt hem i din brevlåda! Fyra gånger om
året! Naturligtvis var trivselkvällen också för de duktiga personer som ser till att samhällstidningen blir till!
Dessa fantastiska prestationer är helt ideella. Ett stort varmt

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

tack till alla dessa glada goa personer!
Perstorp 101 bidrog med en mycket trevlig miljö och med
sina klurigheter under middagen. Maten togs från Coop och
det blev väldigt uppskattat!

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

Text & Foto

Kerstin V Carlsson

Allt inom
UNDERTAK
och
LJUDISOLERING
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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

VARMT VÄLKOMNA
ÖNSKAR
TONI MED PERSONAL
Circle K Ekebergsvägen
Tel.nr 035-582 00
VI FÅR IN JULGRANAR
25:e NOVEMBER

Tvätta bilen skonsamt
och miljövänligt!
Kom in och prova vår biltvätt

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
er.
t
n
e
c
t
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

stort intresse för

Elwiras bakverk
Elwira Steiner är en främmande gäst i
Getinge. Född i rysktalande Tadjikistan,
har växt upp i Tyskland, bott många år
i Spanien och sedan några år boende i
Fröllinge För några månader sedan öppnade hon Kom in Café i Getinge som
efter kort tid blivit en populär samlingsplats i samhället.
-Jag har sedan barnsben älskat bakning
och matlagning men jag trodde aldrig att
det efter många år skulle bli mitt yrke,
säger hon.
Elwiras tyska far och morföräldrar blev tyska krigsfångar under andra världskriget. De
tillbringade några svåra år i ett arbetsläger
i Sibirien tills kriget var över. Efter kriget
tilläts de lämna lägret och bosätta sig någonstans i Sovjet. De valde den tidigare
ryska republiken Tadjikistan där det var bra
klimat och där det gick lätt att få arbete.
Elwiras föräldrar växte upp i Tadjikistan,
bildade familj och fick tre döttrar.
-Jag minns inte så mycket från barndomen men kommer ihåg att vi hade ett bra
liv, säger hon.
När Elwira var 13 år fick de fd krigsfångarna återvända till sitt hemland
Tyskland.
NYTT LIV I TYSKLAND
För familjen började nu en tuff integration
med nytt språk och nytt land. Det visade
sig snabbt att Elwira var språkbegåvad och
lärde sig snabbt tyska. Hon läste ekonomi
och började jobba på ett IT-företag.
-Efter några år bestämdes att delar av vårt
företag skulle flytta till Spanien och jag bestämde mig för att flytta med, berättar hon.
Innan Elwira flyttade hade hon träffat
Lars, en hallänning och arbetade på samma företag som hon gjorde. Han gjorde
henne sällskap till Spanien och där stannade de i tolv år.
NY INTEGRATION
Efter många trevliga år i Spanien beslöt de
för att flytta hem och då hade familjen utökats med Pablo. De bestämde sig för att
flytta till Getinge som Lars kände till. Lars
kunde då fortsätta inom sin bransch men
för henne blev det SFI med svenskstudier.
-Det var dags att lära sig ett nytt språk

Nu börjar Elwiras cafe i Getinge bli känt även utanför samhället. Kunder ringer från när och fjärran och beställer kakor och tårtor.
-Det har varit roligt att öppna café i Getinge, säger Elwira som är född i ryska Tadjikistan

och vänja sig vid ett lite annorlunda land
än Spanien, säger hon.
Efter svenskstudierna början hon se sig
om efter nytt arbete men det var svårare än hon trodde att komma tillbaka till
IT-branschen. Istället började hon förverkliga drömmen om att öppna ett café.
HOBBY BLEV JOBB
Redan i Spanien hade hon bakat tårtor
och kakor till vänner och kollegor. Hon
lärde dessutom ut bakkonst via en blogg.
-Många av mina vänner uppmuntrade
mig att öppna café och Lars stöttade mig
i beslutet att prova något nytt.
-Men vi förstod att det skulle bli tufft
att få lönsamhet på min hobby, säger hon.
Getinge saknade turligt nog ett café.
Hon hittade en fin och passande lokal i
samhället och slog till.

TUFFT MEN ROLIGT
Nu har Elwira drivit sitt café i dryga tre
månader och hennes bakverk har blivit väldigt uppskattade. Hon hoppas att
Kom in Café ska bli en samlingsplats för
alla åldersgrupper i samhället.
-Det har inte varit mycket arbete att
starta företag, säger hon. Jag börjar vid
sjutiden på morgonen med att baka allt
bröd som ska säljas. Vid tiotiden kommer
mina första gäster.
-Jag ångrar mig inte ett ögonblick att
jag öppnade och har fått väldigt fint mottagande, framhåller hon. Jag har lärt mig
mycket om Getinge-bornas vanor nu och
tänker komma med några överraskningar
nu när jag lärt mig vad kunderna vill ha.
Text & Foto

Åke Nilsson
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Söker du
lägenhet?
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WĂƌŬĞƌŝŶŐƐƉůĂƚƐ

Lägenheten har
standard med
parkettgolv i övri
torktumlare
glaskeramikhäl

Vi har en lägenhet ledig från den 1 december 2019!
Då kan du vända dig till oss! Lägenheterna är nybyggda på Östra



Järnvägsgatan De är nära till centrum och även till naturen!







2-rummare, 56 m2 stor.

Järnvägsvallens Fastighets AB

Fröllinge Bilverkstad AB
det bästa för din bil

Göteborgsvägen 26
305 76 GETINGE

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

Prostens
Veterinärmottagning

Volvo Närservice
Vi tar volvokort!

Snabba leveranser
• Bra priser • Däckservice
Prostens
Veterinärmottagning
Service & Reparationer av AC
Leg.vet. Anna Wendel

Salo

ngen
är ne i Geting
e
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Prostens
Veterinärmottagning
Leg.vet. Anna Wendel

Prostens
Allt inom bygg,
Veterinärmottagning
Ett stort tack till alla fina kunder som jag kakel
har haft och klinkers!
förmånen att träffa under mina drygt 7 år i Getinge.
Jag kommer från och
med nu att jobba 100% i Borgholm.
@Kattohund
Vänliga hälsningar Carina Johansson

@Prostensvet

MATTIAS HANSSON
0706-62 72 92

Anna Wendel, Leg. veterinär | Prostens Veterinärmottagning
Prästgården 303, 305 77 Getinge | Tel. 035-250 12 28
18

PELLE LUNDH
0705-80 21 91

WWW.HANSSONLUNDHBYGG.SE
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ZŽŐĞƌĂƌůƐƐŽŶ
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Lägenheten har stor balkong 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 tradiotionell
ugn samt diskmaskin.



Kontakta Roger Carlsson: 0706–740 440

ZŽŐĞƌĂƌůƐƐŽŶ
ϬϳϬϲͲϳϰϬϰϰϬ

Kostnad 7350 kr/mån.
Allt ingår utom hushållsel.
Parkeringsplats tillkommer med
100:-/mån
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Stolta
vinnare!
Glada boulemästare i Getinge. De tre ”medaljörerna”fr v Elsie Persson/Ove
Krantz, Birgitta Kristofersson/Lennart Hansson och Inger Davidsson/ Sven Bengtsson, flankers
här av tävlingsledningen Lena Gillberg och Åke Nilsson.

elsie persson och ove krantz

Boulemästare i Getinge
Det blev jämna och spännande tävling
när Bouleklubben i Getinge genomförde
sitt Klubbmästerskap. Ett 20-tal medlemmar deltog.
Tävlingen tog drygt tre timmar under
en av höstens vackraste dagar. Tävlingen
avgjordes genom att medlemmarna lottades i par och alla fick spela tre matcher.
Klubbmästare blev Elsie Persson/Ove
Krantz som vann alla tre matcher med

en imponerande målskillnad. Andra
plats tog Birgitta Kristofersson/Lennart
Hansson, trea blev Inger Davidsson/Sven
Bengtsson. De tre paren spelade förutom
om äran också en prissumma.
Fjärde paret blev Britt-Christin Larsson/Rolf Gillberg och femte platsen tog
Mary Larsson/Lasse Svensson.
Foto

Text

Kenneth Persson

Åke Nilsson

Byavandringen i förra numret blev enligt
de inlämnade lapparna en succé. Roligt
att så många gick en liten promenad.
Vid lottningen visade det sig att bröderna Ranmar, Love 7 år och Emil 5 år
stod som vinnare. Vid överlämnandet av
priset, 100 kronor i presentkort i kiosken,
lovade killarna dela med sig till mamma
och pappa, eftersom dom faktiskt fått lite
hjälp med svaren.
Vi bjuder på en ny byavandring i detta
nummer, men ingen inlämning och inget
pris kommer att delas ut eftersom detta är
den sista tidningen som kommer. Startar
vi upp igen i framtiden, så kommer det
kanske fler.
Text

Lena Eriksson

Ekebergsvägen 17

Lokal att hyra
Bli granne med en bilbyggare,
ett gym och industriföretag.

Lokal om 180 m2 med del i inhägnad gård.
Tel: 070-20 30 234
epost: getingeindustrihus@gmail.com

Det är många som undrar vem
som satt upp träskylten Je(r)nvägen på gamla järnvägsvallen där den korsar Teknikvägen
nedanför Clean Part.
Det är ju rätt att Järnvägen legat här tidigare
och så är detta kanske en genväg om man vill
gå in till samhället igen.
Några tänker att det är Trafikverket som har
satt upp skylten medan andra inte tror att ett
statligt verk kan vara så klurigt. Nej, Samhällstidningen tror att skyltmakaren bor i närheten, har gott om tid och en hel del humor.
Text & Foto

Åke Nilsson
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stora planer på gång
för getinges doldis
20

Så här glad och nöjd kan Mattias Blomberg på JB Trailer dansa sedan han
nu på allvar etablerat företaget på den svenska marknaden. 20 maskinskläp har han sålt
det senaste åren.

Bärgningsbilar, tunga maskinsläp
och hästlastbilar är de tre stora produkterna
som JB Trailer i Getinge arbetar med.

En av Getinges mest anonyma företag
är troligen JB Trailer trots att bolaget
omsätter 35 miljoner kronor i i år och
har åtta anställda.
-Jag och min fru Jeanette startade vårt
företag på gården hemma i Harplinge
för att sälja hästsläp och flyttade företaget till Getinge för nio år sedan, säger
VD Mattias Blomberg. Idag har vi stora
planer.
Varför företaget är så anonymt vet han
inte. Kanske för att de håller till på baksidan av en industrifastighet på Ekebergsvägen.
Ingen kunde ha hoppats och trott att det
lilla företaget skulle kunna växa och bli en
stor aktör på nordiska marknaden. Med
undantag av familjen Blomberg som har
varit säkra på att de var inne på rätt spår.
BYGGDE BÄRGNINGSBIL
Mattias berättar att familjen hade goda
känningar inom hästbranschen med bl a
eget ridhus på tomten. Många kontakter
gav också många affärer på olika hästsläp.
-Under byggandet av hästlastbil fick jag
många kontakter bland tillverkare i Polen
även på bärgningsbilar och bestämde mig
för att köpa en bärgningsbil för eget bruk,
berättar han.
Bilen byggdes i Polen och blev en suc-

ce´. Jag sålde den med god vinst och beställde en till.
SKRÄDDARSYR BILARNA
Han började titta på den svenska marknaden och insåg att det fanns stor efterfrågan på bilar. Men den europeiska
standarden skiljer sig stort mot vad som
efterfrågas i Norden.
-Jag har valt att tillbringa många dagar
i Polen på fabriken och arbetar tillsammans med konstruktörerna, säger Mattias. En svensk företagare som beställer en
bil tänker på hur chauffören önskar sig
sin bil. Därför är våra bilar fullproppade
med tekniska innovationer och lösningar.
Samma tanke leder honom också vad
gäller tunga maskinsläp som också tillverkas av tyska Humbaur. På släpen
transporteras t ex grävmaskiner och andra tunga maskiner. De är varmgalvaniserade och utrustade med olika finesser för
att passa den svenska marknaden.
VILAR PÅ TRE BEN
JP Trailer arbetar på tre områden. Med de
tunga maskinsläpen är företaget en av de
tre största aktörerna på svenska marknaden. Företaget är en av de största i Sverige
på bärgningsbilar. Under de senaste åren
har de sålt 25 bärgningsbilar. Bara dessa
till ett värde av ca 30 miljoner.

Det tredje området är transportfordon
för hästar. Från början gällde det hästsläp,
idag är det stora hästlastbilar som kan ta
upp till tre hästar och har en boendeavdelning med sängar, dusch och pentry för
hästskötarna.
-Hästbranschen är stor och väletablerad och det finns även stort intresse för
dessa fordon, fastslår Mattias.
SIKTAR PÅ EXPORT
Nu tänker Mattias fortsätta satsa på vidareutveckling av hästlastbilar som de
bygger själva under varumärket Cavaleno.
För att lyckas med detta planerar bolaget
för utökade serieproduktion. De modeller
som är anpassade för Sverige kommer att
bli attraktiva på hela den nordiska marknaden, menar Mattias Blomberg.
-Vi har nya modeller för hästtransport,
motocross samt servicebilar med bodel
under planering och det känns kul att
tillverka dessa i Getinge, säger han. Men
för att komma till serieproduktion måste
vi också skaffa större lokaler. Men vi vill
expandera i Getinge, det är ett bra samhälle att växa på. Dessutom kommer all
vår personal från närområdet.
Text & Foto

Åke Nilsson
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Pass

En Getingebo på vift!

Tunisien
Text & Foto: Anna Kuczera

Tunisien är fortfarande ett rätt oupptäckt resmål för oss svenskar.
Men jag tycker att man kan ge landet en chans. Det är hyfsat billiga
resor och det är väldigt billigt att handla där. Kan man och inte är
rädd för att pruta kan man göra många bra affärer i Medinan.

En av städerna är Sousse. Här badar man i medelhavet
med fina långgrunda stränder och med klart rent vatten. Oftast har hotellet en egen bit strand där man kan få hyra en solstol/parasoll billigt.
Men man måste vara beredd på strandförsäljare. Allt från hennatatueringar till strandhanddukar. Medinan som ligger i Sousse är en jättestor
marknad som är öppen varje dag, men här är det trängas och pruta som
gäller. Om man inte gillar den sortens shopping kan man lugnt gå in i
Soula Center med fasta priser och ingen som hoppar på dej för att du
ska handla. Det finns nåt för alla.
Tunisien är ett fattigt land som ligger väldigt långt
efter oss i utvecklingen. Rätt vad det är när man tar sej fram genom staden till fots eller med en av alla miljoner taxibilar kan man se ca 50 får
passera på väg till nåt grönområde eller nån man som kommer med en
kärra med en åsna för att ställa sej vid vägkanten och sälja lite kaktusar
eller granatäpplen.
Enklaste sättet att ta sej fram är att hoppa in i en taxibil. Men man
måste komma överens om priset eller se till att dom trycker på taxametern innan man ger sej iväg. Sen kan färden vara lugn och behaglig eller
gå undan med tutningar och vad man förmodar är en massa svärord på
arabiska. Men det är väldigt billigt att åka taxi, inte som här hemma.
Språket som talas är arabiska men deras andraspråk som dem även lär sej i skolan är franska så det kommer du också
långt med. Det är ett troende land så om man åker dit vid Ramadan
(fastan) måste man vara beredd att befolkningen går lite på sparlåga på
dagarna. Denna högtid har olika start på året då den styrs av fullmånen.
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Välj ett hotell med all inklusive och badland så har ni semestern räddad.

Maten i Tunisien är robust och väl tilltagen. Deras paradrätt
är couscous med kyckling eller lamm och deras lammkorvar med
Harissa i för att få hetta i dem.

Om man vill åka till en paradisö och bara ta det väldigt lugnt
kan man åka till Djerba.
Port el kantoui, Scanes och Hammamet är städer som är väldigt
populära för golfare då de har väldigt fina golfanläggningar.
Man kan även åka på en massa utflykter. Den populäraste
är nog tvådagarsturen till Sahara. Där rider man på kamel i
öknen och sover över. Men det finns även andra dagsturer som
man kan se var filmen stjärnornas krig spelades in, gå på museum och stora moskéer.
Om du väljer att åka hit hoppas jag ni får en trevlig resa med
mycket nya intryck och lärdomar om detta land.

Att vara en dag på stranden och bygga sandslott är
ett rent nöje då sanden är perfekt för detta.

2019

Det var i år den 13:e gången som OK Lindena arrangerade den uppskattade Halloweenspökrundan. Nytt för i år var att start och mål var förlagt till Prästgården. Rundan gick i
prästgårdsskogen med alla tänkbara skämt och påhitt samt levande spöken. Det är mycket jobb
som läggs ned innan allt står på plats och alla olika ljus som ska tändas när mörkret faller på.
Vädret var bra och väldigt många kom, ca 350 anmälde sig, man kan säga att det var ” man ur
huse” ! Väl i mål fick alla korv med bröd och man kunde köpa sig en enkel fika. Så stort TACK
till alla som kom!!
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Text

Gun Larsson

Foto: Kerstin V Carlsson

Insamlingen till
Världens barn!

Knobesholms
tunnbinderi
I slutet på den vackra Asigedalen, på
gränsen till de stora bokskogarna mot öster ligger Knobesholms gård. Precis innan man kommer fram till gården ligger
Knobesholms tunnbinderi, eller drittelfabriken som man sa förr. En oansenlig
grå byggnad i skuggan av al, ek och björk.
Här finns en damm med en kraftigt rinnande fors varifrån man förr tog kraften
för att driva maskinerna i verkstaden. Under första delen av 1900-talet tillverkades
tunnor som skickadeds till många små
mejerier i Halland som packade dem med
smör. Omkring 1952 var lönsamheten låg
och en dag låste man dörren till fabriken,
arbetarna slutade och fabriken förföll och

glömdes bort. I slutet av 1970-talet restaurerades tunnbinderiet och maskinerna
sattes i stånd.
Här kan man uppleva hur sinnrika maskiner spottar fram material till tunnor
och hur en hantverkare förr satte upp en
tunna, men också en småindustri på landet som var en bidragande orsak till Sveriges industrialisering. Från drittelmakeriet kördes 1000-tals smörtunnor ut till
omkringliggande mejerier som packade
dessa med smör för vidare export till bl.a.
England. Verkstaden fungerar nu precis
som den gjorde för 100 år sedan.
Text & Foto

Världens barninsamlingen kom till Getinge 3 oktober. Arrangemanget blev i år
flyttat till brandstationen eftersom Olanders torg byggs om. Journalisterna på P4
har blivit lite trötta och cyklar inte längre
runt i Halland, utan tar bilen. Ett hundratal Getingebor tog emot, käkade pytt
i panna med ägg och samlade ihop 30
314 kronor till Världens barn. En del företag hjälpte till att nå denna fantastiska
summa Tack för det. Mattias Bengtsson
på Stomgården fixade äggen och Coop
sponsrade en del av pytten. Än en gång
visade vi att Getinge är en fantastisk plats
med fantastiska människor.

Text

Lena Eriksson

Lions Club Susedalen
kommer att deltaga vid
årets julmarknad i Getinge
med sitt jullotteri.
Vi kommer att finnas på
hembygdsgården som tidigare.
Behållningen i år går till
barndiabetesfonden.

Tomas Cesderström

25

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
Kontaktuppgifter
finns på sidan 2
ÄKTA-ENKELT

WWF kontrolleras av Svensk Insamlingskontroll

Rädda isbjörnen

Byavandring

-gå en kort promenad och svara på frågor
Denna gången startar vi vid vårdcentralen.
Gå söderut på Doktorsgatan. På vänster
sida vid stigen som går ner till Hagvägen
står ett elskåp.
Fråga 1. Vilket nummer har det?

Stanna där och titta rakt fram på det femte
huset på vänster sida, dom har något på
sin gavel.
Fråga 7. Vad är det och hur många är
dom?

Fortsätt Doktorsgatan.
Fråga 2. Vilken färg har teglet på nr.14?

Nu ska du svänga höger uppför Backvägen upp till Ängsvägen. I T-krysset svänger
du höger mot Eskilstorpsgatan och
fortsätter den förbi Doktorsgatan. I hörnet
till Sandgatan på lyktstolpen sitter en röd
liten skylt.
Fråga 8. Vad står det för siffror på den?

Lite längre fram till vänster går en stig ner
mot Slåttervägen. Sväng ner på den. Innan
stigen sen svänger till höger står en skylt.
Fråga 3. Vad handlar den om?

Sväng höger, nu ska du vara framme vid
vändplatsen på Slåttervägen. I första huset
på vänster sida ligger det något på deras
trappa.
Fråga 4. Vad kan det vara?

I hus nr.7 har dom också något i
trädgården.
Fråga 5.Vad kallas en sådan för i Skåne?

Nu är du snart framme vid Backvägen. Där
står ett transformatorhus på vänster sida
och längst upp på det står ett företagsnamn.
Fråga 6. Vilket företagsnamn?

Sväng höger in på Sandgatan, ca 30 meter och gå sen in till vänster till den ”nya”
lekplatsen.
Fråga 9. Vilka färger har betongklumparna som man kan hoppa runt på?

Nu ska du vara ute på Ekebergsvägen.
Ta dig tillbaka in mot byn och passa på
att kolla om dom som bor i 81:an har en
flaggstång.
Fråga 10. Har dom det?

Snart är du framme vid vår fina hembygdsgård.Fråga 11. Vilket nummer måste man
skriva på ett brev för att det ska komma
dit?

Nu är du tillbaka där du började, nästan.
Tack!
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JULMARKNAD
30 NOVEMBER 2019
KL. 14.00–17.00 I GETINGE

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

Vandra runt i orten och besök lokala företag,
knallar och hantverkare i tälten samt vid hembygdsgården.
Ungdomar från kyrkan förklarar julen kl 15.OO vid Carros Ting och 15.3O vid MB-huset.
Barnkören och ungdomskören sjunger vid hembygdsgården kl. 16.OO-16.2O.
Adventsstämning på Perstorp 1O1, öppet från kl. 14.OO-18.OO
Inspireras av inredning och blomster i lantlig miljö.
Fika, eller äta en bit mat, paj och sallad, vi har alkoholrättigheter.
Räddningstjänsten - Besök av Spiderman och brandman Sam

Julmys och nostalgi för alla!

Även i år har vi besök av Elise Röllike och
Catharina Appeltofft med Två hästar och en
vagn. Det finns mölighet att åka en tur med
häst och vagn på marknaden.
Start och stopp utanför MB-huset.
Trappa till vagnen finns för dem som behöver
hjälp upp.

Tomten och Anna i Frost
vandrar runt i Getinge och
pratar med stora och små och
delar ut julklappar som är
skänkta av generösa
företag i närområdet.

Pris 2O kr per person.

OBS! Vid isgata, snöstorm eller
ösregn ställs detta evenemang in.

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