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Verksamhetsberättelse 2022 
Getinge Samhällsförening 

Verksamhetsåret 2022-01-01 - 2022-12-31 
 
 
 
Styrelsens sammansättning för 2022 har varit följande: 
 
Ordförande  Hans Carlsson 
Vice ordförande Kristofer Stenström 
Sekreterare  Anna-Karin Johansson 
Kassör  Terese Ragnarsson 
Ledamot  Helen Jansson 
Ledamot  Eva Andersson 
Suppleant  Cecilia Svensson 
Suppleant  Mauritz Rundén 
 
 
Styrelsen har under året haft fem protokollförda möten. Samt tre informella möten där 
minnesanteckningar förts. 
Antalet medlemsföreningar, som betalt avgiften, var vid årets slut 15 stycken. 
Om föreningens ekonomi hänvisas till kassörens rapport och revisorernas berättelse. 
 
 
Det gångna året 
 
Getinge Samhällsförening har arbetat med att vara länken mellan Getinges invånare och 
Halmstad Kommun. Vi har haft nätverksträffar genom Lokal demokrati med andra 
samhällsföreningar i Halmstad Kommun. Vi haft en arbetsgrupp som har jobbat med  
MB-husets existens. 
I februari 2023 så fick vi till ett möte i MB-husets lokaler med de 6 nya Kommunråden. 
De lovade att komma med ett beslut om MB-husets framtid i snar närtid! 
 
Det har funnits en arbetsgrupp som jobbat med frågan att anlägga en hundrastgård i 
Getinge. Det finns en reserverad plast för en hundrastgård, men tyvärr så har  
arbetsgruppen pausats. 
Finns det intressenter för att starta upp arbetet med frågan så kontakta oss i styrelsen! 
 
Nätverket för lokal demokrati har träffats tre gånger under året, Hans Carlsson och Helen 
Jansson och Cecilia Svensson har representerat Getinge Samhällsförening vid dessa möten. 
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Aktiviteter under året 
 
Årsmöte 
Samhällsföreningens årsmöte hölls den 6 april i Getingeskolans matsal.  
Vid årsmötet avtackades styrelsemedlemmarna Jannica Krafft och Lena Eriksson. 
 
Städdagar 
Under året genomförde vi två städdagar, en i april och en i september. Det var många som 
slöt upp och det blev många säckar insamlade. 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 åt. Städdagarna är sedan ett par 
år tillbaka en återkommande tradition och vi hoppas på ännu större uppslutning under 2023. 
 
Nationaldagsfirandet 
Det blev en regnig men härlig dag. Kyrkans körer sjöng och Anita Mellberg höll ett varmt tal 
om samhällets historia och hur som medmänniskor värnar om varandra och står sida vid 
sida.  
Getingepriset gick till Ingvar Bengtsson.  
 
Höstmötet 
Höstmötet hölls i Getinge IFs klubbstuga. Representanter från Halmstads kommun var på 
plats och informerade om Eskilstorps området. 
 
Politikerträff  
I augusti hölls en träff i församlingshemmet inför valet. Partier representerade var: 
Centerpartiet, Socialdemokraterna, Kristdemokraterna, Moderaterna, Vänsterpartiet, 
Miljöpartiet, Liberalerna, Sverigedemokraterna och Halmstads lokala parti. 
  
Föreningsträff 
I år utgick föreningsträffen till fördel för Politikerträffen och Höstmötet. 

 
Julgransplundring 
Den 15 januari 2023 hölls det julgransplundring på Olanders torg tillsammans med Getinge 
Hembygdsförening. Kyrkans barnkör och musiker höll i musik och dans. 
 
 
Arbetsgrupper 
 
I Samhällsföreningen finns det arbetsgrupper med olika fokusområden. Vår tanke med dessa 

arbetsgrupper är att få fler personer involverade i samhällsföreningens arbete och i 

samhällets utveckling.  
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Det är vi tillsammans som bygger Getinge och skapar den framtid vi vill ha. Arbetsgrupperna 

kan pågå under lång tid eller jobba med specifika frågor som har en tydlig början och slut.  

Under 2022 har vi haft följande arbetsgrupper: 

 
Cultural Planning 
Gruppen har under året bestått av Caroline Sköneman, Gunnar Bylund och Maria Tagesson. 
Gruppen har arbetat fram den fina folder som vi nu har till hands för att presentera vårt 
samhälle för nya invånare eller den som besöker vårt samhälle.  
 
Julmarknadsgruppen 
Gruppen består av Carolina Svensson, Cecilia Svensson och Anna-Karin Johansson. 
Julmarknaden hölls i år under vanliga förhållanden efter ett par år av pandemianpassade 
former. Det blev en härlig tillställning där flera av samhällets föreningar och företag deltog 
och byn levde upp. Många Getinge-bor passade på att promenera runt byn. 
 
Kulturgruppen 
Chris Loneberg-Gessle, Anneli Gessle-Lundell, Terese Ragnarsson och Anna-Karin Johansson 
har under året utgjort gruppen. En julgransplundring planerades i början av året, men blev 
tvungen att ställas in på grund av pandemin. I stället genomfördes julgransplundringen i 
januari 2023. Under årets julmarknad anordnade kulturgruppen en eld och 
akrobatikföreställning med Magnus Cirkusskola på Olanders torg. 
 
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 de bevakar utvecklingen inom 
äldreomsorgsområdet. 
 
Grannsamverkan 
Vi arbetar med grannsamverkan i Getinge. Kent Stävholt och Bo Sandqvist är 
kontaktpersoner. 
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Getinge samhällsförenings styrelse vill avslutningsvis tacka alla föreningar och boende i 
Getinge och Rävinge, för ert engagemang för vår bygd. 
 
 
Getinge 2023-03-07 
Styrelsen 
 
 
 
 
Hans Carlsson Kristofer Stenström Anna-Karin Johansson 
Ordförande  Vice ordförande Sekreterare 
 
 
 
 
Terese Ragnarsson Helen Jansson Eva Andersson 
Kassör  Ledamot  Ledamot 
 
 
 
 
Cecilia Svensson Mauritz Rundén 
Suppleant  Suppleant 


