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Styrelsens sammansättning för 2020 har varit följande:
Ordförande
Vice ordförande
Sekreterare
Kassör
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Suppleant
Suppleant

Jannica Krafft
Joakim Ek
Anna Kuczera
Lena Eriksson
Anna-Karin Johansson
Hans Karlsson
Therese Ragnarsson
Mikael Assarsson
Kristofer Stenström

Styrelsen har under året haft sju protokollförda möten och ett arbetsmöte om den fördjupade
översiktsplanen.
Antalet medlemsföreningar, som betalt avgiften, var vid årets slut 21 stycken.
Om föreningens ekonomi hänvisas till kassörens rapport och revisorernas berättelse.
Det gångna året
2020 kommer gå till historien som året då inget blev som man tänkt sig i världen. detta gäller även
Getinge. På grund av den rådande pandemin fick arrangemang efter arrangemang ställas in och
väldigt få möten och sammankomster har kunnat genomföras och när något kunnat genomföras har
arrangemanget anpassats efter rådande smittläge. Otroligt tråkigt men så klart även nödvändigt. Vi
hoppas att detta snart är över och att vi kan börja leva mer normalt.
Trots pandemi och inställda möte har dock verksamheten i Samhällsföreningen hållits igång. 2020
har i brist på större arrangemang istället blivit bland annat tipspromenadernas och de digitala
mediernas år. Styrelsen och arbetsgrupper har vid ett flertal tillfället arrangerat coronasäkra
arrangemang i form av tipspromenader vilket verkat vara uppskattat och som säkerligen återkommer
även då vi får träffas igen. Tack till alla lokala företag som bidragit med priser och tack till alla
deltagare som tagit promenader i vår fina by.
Vi har under året byggt om vår hemsida som moderniserats och uppdateras . Den ligger nu å en
plattform som gör det lättare att hålla den uppdaterad och aktuell. Störst fokus har dock legat på
sociala medier i form av en uppdatering av Facebook. Facebookflödet ligger även som en nyhetssida
på hemsidan så de som inte har Facebook kan ta del av alla inlägg.
I augusti har Jannica Krafft, Joakim Ek och Kristofer Stenström från styrelsen haft ett möte med
politiker och tjänstemän från kommunen för att för att diskutera aktuella frågor.
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Nätverket för lokal demokrati har träffats digitalt en gång under året, den 21 september. Under
mötet representerades Getinge Samhällsförening av Lena Eriksson
Mötet i april och november ställdes in p.g.a av pandemin.
Höstens stora fokusområde var Framtidsplan 2050 från Halmstad kommun. Detta förslag på
översiktsplan behandlar många viktiga områden som rör Getinge. Styrelsen, tillsammans med input
från medlemsföreningar och Getinge-bor, har gått igenom kommunens förslag mycket noggrant och
lämnat in våra synpunkter skriftligt.

Aktiviteter under året
Årsmöte
Samhällsföreningens årsmöte hölls i Församlingshemmet den 5:e mars kl.19, ett 60-tal bybor i
blandade åldrar kom för att lyssna och visa sitt stöd till byn.
Vi avtackade Håkan Axelsson och Leif Johansson. Avgick gjorde även Per Ihlström och Mikael
Rundgren.
Städdag
Den 11:e oktober genomförde samhällsföreningen med Kristofer Stenström i spetsen en städdag i
byn. Många slöt upp och totalt samlades det ihop ca 15 säckar och en massa annat skrot. Efter
städning grillades det korv i busskuren vid Olanders torg.
Det är viktigt att vi alla är rädda om vår by och att vi hjälps år. Städdagarna kommer bli
återkommande arrangemang vår och höst och vi hoppas att även skolan vill vara med att engagera
sig.
Världens barn insamling
Så klart kunde inget stort arrangemang göras, men i samband med att Håkan Jonsson passerade
Getinge under sitt insamlingslopp så uppmanade Getinge-Rävinge församling tillsammans med
Samhällsföreningen till att samhället skulle heja på och skänka en slant. Under en veckas tid sprang
Jonsson mellan olika orter i Halland och den 30 september var det Getinges tur.
Getinge samhällsförening skänkte 5000 kr och omnämndes i radion.
Höstmötet
Tyvärr ökade smittspridningen igen under hösten så det årliga höstmötet fick ställas in. Vi
uppmuntrade istället föreningar och Getinge-bor att komma in med åsikter på Framtidsplan 2050 via
mail eller sociala medier.
Föreningsträffen
Den 29 september anordnade vi föreningsträff för våra medlemsföreningar i församlingshemmets
lokaler. Det 19 personer som tillsammans representerade 12 föreningar. Temat för träffen var
gemensamma aktiviteter och kommunikation. Vi fick en trevlig kväll där många trevliga förslag lyftes
för att förbättra kommunikation och utbyte mellan våra medlemsföreningar.

2

Verksamhetsberättelse Getinge Samhällsförening 2020

Arbetsgrupper
I Samhällsföreningen har vi olika arbetsgrupper med olika fokusområden. Vår tanke med dessa
arbetsgrupper är att få fler personer involverade i samhällsföreningen och i samhällets utveckling.
Det är vi tillsammans som bygger Getinge och skapar den framtid vi vill ha. Arbetsgrupperna kan
pågå under lång tid eller jobba med specifika områden som har en tydlig början och slut. Under 2020
har vi haft följande arbetsgrupper
Cultural Planning
Gruppen bildades under 2017 och bestod av Agnetha Söderberg, Caroline Sköneman, Gunnar Bylund
och Maria Tagesson. Agnetha Söderberg har lämnat gruppen under året.
Syftet med gruppen är att lyfta fram Getinges positiva själ och platsens kulturella kvaliteter. Det ska
vi göra genom att få fram invånarnas färdigheter, kunskaper, tankar och idéer. Gruppen vill skapa
samverkan och samarbete och öka/skapa stolthet och identitet för att göra Getinge intressant och
attraktivt för både invånare, kommande invånare och turister. Gruppen arbetar med att få fram två
foldrar för nyinflyttade och besökande.
Tyvärr har gruppen har under året inte kommunicerat med styrelsen eller presenterat något
material, varken färdigt eller under arbete.
Getingeskolans Framtidsgrupp
Gruppen bildades under 2017 och består av Joakim Ek, Anders Darelius, Fredrik Jansson, Linda
Nilsson, Mattias Bengtsson, Pierre Håkansson och Håkan Axelsson.
Syftet är att arbeta för en ny Getingeskola som uppfyller de nya kraven på lokaliteter för den nyare
läroplanen. Fokus ligger på att behålla Getingeskolan som en F-9 skola och därmed påvisa att skolan
är en motor för ortens vidare utveckling, för t. ex. befintliga, nya verksamheter och nyinflyttning.
Julmarknadsgruppen
Gruppen bestod av Carolina Svensson, Anna-Karin Johansson och Håkan Axelsson.
2020 kunde inte julmarknaden genomföras som vanligt på grund av rådande restriktioner. Istället
genomfördes aktiviteter tre helger i rad.
Tipspromenader, liveuppträdanden och engagemang genom samhällets föreningar och producenter
bidrog till att julstämning ändå infann sig. Många Getinge-bor passade på att promenera runt byn
och Mulleberget
Kulturgruppen
Gruppen bestod av Chris Loneberg-Gessle, Anneli Gessle-Lundell, Terese Ragnarsson och Anna-Karin
Johansson.
I maj genomfördes en tipspromenad och rakubränning med Göran Lonneberg. 60-70personer
deltog. Den 3 nov skulle det hållas en dansföreställning , Kalejdo-dans som producerats genom
Teater Halland, på Församlingshemmet. Eventet blev dock inställd utav arrangör pga. att de
nationella restriktionerna ändrades.
Biblioteket varit stängt för renovering, återinvigt, öppet en vecka och har återigen öppnats upp
fr.o.m. vecka 5 2021.
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Väg & mark
Hans Carlsson, Allan Nilsson, Thomas Karlsson och Leif Johansson ingår i gruppen. Gruppen arbetar
med att bevaka frågor angående nyanläggning, drift och underhåll av statliga och kommunala gator,
gång och cykelvägar, park och grönytor mm samt förbättring av dessa.
Gruppen har även varit ansvarig för vår fina fontän mellan broarna.
Äldreomsorgsgruppen
Kerstin Nilsson, Kerstin V Carlsson. Anna Andersson. Carina Nilsson. Birgitta Larsson. Jessica
Ramberg. Evy Larsson och Kenneth Persson ingår i gruppen.
Gruppens arbete har på grund av året varit begränsat men bevakar utvecklingen inom området.
Grannsamverkan
Finns i byn. Kent Stävholt och Bo Sandqvist är kontaktpersoner.
Ingedagarna
Ingedagarna växer och har länge haft sitt centrum i Harplinge. Vi vill gärna att även Getinge ska passa
på att synas lite extra en dag då det händer mycket i vår bygd. I år vill vi dock mjukstartarta lite då
pandemin satt begräsningar i planeringen men vi genomförde dock en mindre tipspromenad med
frågor om Getinge och Samhällsföreningens medlemmar. Tyvärr hade vi inte vädret med oss men ca
30 dyblöta och tappra personer genomförde rundan.

Getinge samhällsförenings styrelse vill avslutningsvis tacka alla föreningar och boende i Getinge och
Rävinge, för det engagemang som ni visat detta motiga år när så mycket har behövt planeras om
eller ställas in. Vi hoppas verkligen att framtiden är mer social.
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