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Verksamhetsberättelse 2021
Getinge Samhällsförening
Verksamhetsåret 2021-01-01 - 2021-12-31
Styrelsens sammansättning för 2021 har varit följande:
Ordförande
Vice ordförande
Sekreterare
Kassör
Ledamot
Ledamot
Suppleant

Jannica Krafft
Hans Carlsson
Anna-Karin Johansson
Lena Eriksson
Kristofer Stenström
Therese Ragnarsson
Mikael Assarsson

På årsmötet valdes även Alexandra Rinaldo som suppleant som lämnat styrelsen under året.
Styrelsen har under året haft åtta protokollförda möten.
Antalet medlemsföreningar, som betalt avgiften, var vid årets slut 15 stycken.
Om föreningens ekonomi hänvisas till kassörens rapport och revisorernas berättelse.
Det gångna året
2021 blev liksom 2020 ett år präglat av covid-19 och restriktioner kom och gick. På grund av detta
fick många möte ställas om till digitalt eller ställas in. Arbetet i Samhällsföreningen har dock fortsatt
med oförändrad kraft under året även om det inte alltid varit så synligt.
Året har framförallt ägnats åt två stora frågor; Framtidsplan 2050 och MB-huset.
Vi har efter ett möte med våra medlemsföreningar svarat på remissrundan på Framtidsplan 2050
från Halmstad Kommun. Kommunen gjorde dock klart innan att de inte kommer genomföra några
större förändringar i planen. Samhällsföreningar är dels besvikna på hur vårt första svar har hanterat
och hur lite de har tagit hänsyn till de synpunkter vi kommit in med men framförallt på attityden vi
möttes av kring remissrundan. Vi avvaktar nu svar från kommunen.
Under våren blev vi kontaktade av kommunen som inventerat kommunens byggnader där ingen
verksamhet bedrivs. De ställde frågan om vi var intresserade av att köpa MB-huset. Efter
efterforskningar från styrelsen enades vi om att sammankalla till ett möte med kommunen
tillsammans med invånarna i byn. Mötet, som hölls i skolan matsal, blev mycket lyckat och många
tankar och idéer kom upp. Mötet avslutades med att en arbetsgrupp tillsattes, denna grupp har
sedan hösten arbetet med att hitta en lösning som kan fungera långsiktigt.
Nätverket för lokal demokrati har träffats digitalt tre gånger under året, Hans Carlsson och Jannica
Krafft har representerat Getinge Samhällsförening vid dessa möten.
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Aktiviteter under året
Årsmöte
Samhällsföreningens årsmöte hölls digitalt via teams den 11 mars. Med på det digitala mötet var
styrelsen, valberedningen samt representanter från medlemsföreningarna. För att alla i byn skulle
kunna ta del av mötet sädes dock mötet live på Youtube med en chatfunktion för att kunna ställa
frågor. Vi avtackade Joakim Ek.
Städdagar
Under året genomförde vi två städdagar, en i april och en i oktober. Det var många som slöt upp och
det blev många säckar och en massa annat skrot. Efter städningarna grillades det korv i busskuren vid
Olanders torg.
Det är viktigt att vi alla är rädda om vår by och att vi hjälps åt. Städdagarna är nu en återkommande
tradition och vi hoppas på ännu större uppslutning under 2022.
Världens barn insamling
Även i år var arrangemanget kring Världens Barn insamlingen av mindre karaktär. I samband med att
Håkan Jonsson passerade Getinge skänkte Samhällsföreningen 5000 kr. Vid Olanderstorg deltog även
förskolebarn med att springa varv för att samla in pengar till arrangemanget.
Höstmötet
Årets höstmöte hölls i skolan matsal och avhandlade MB-huset. Se ovan.
Föreningsträff
Årets föreningsträff hölls i församlingshemmet och där avhandlades bland annat Framtidsplan 2050.
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 2021
har vi haft följande arbetsgrupper:
Cultural Planning
Gruppen har under året bestått av Caroline Sköneman, Gunnar Bylund och Maria Tagesson. Gruppen
arbetar med en folder som nu är i slutfasen av sitt arbete. Snart hoppas vi att vi kan se en färdig
folder.
Julmarknadsgruppen
Gruppen bestod av Carolina Svensson och Anna-Karin Johansson.
Julmarknaden kunde i år hållas med vissa anpassningar till rådande restriktioner. Det blev en härlig
tillställning där flera av samhällets föreningar och företag deltog och byn levde upp. Många Getingebor passade på att promenera runt byn och Mulleberget.
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Kulturgruppen
Chris Loneberg-Gessle, Anneli Gessle-Lundell, Terese Ragnarsson och Anna-Karin Johansson har
under året utgjort gruppen. En dansföreställning var en av de aktiviteter som varit inplanerat, men
som på grund av restriktioner tyvärr fick ställas in.
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.
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 ännu mer social.
Getinge 2022-03-09
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