
Samhällsföreningen 
har ändå framtidstro 
CETINGE. Omfattningen 
av Getinge AB:s varsel 
överraskade samhälls
föreningen. Men trots 
det dystra beskedet 
spirar den frivilliga or
ganisationen av fram
tidstro. 

Samhällsföreningen i Ge
tinge har inte hunnit få någ
ra reaktioner på att ortens 
stora arbetsgivare tänker dra 
ned på personalstyrkan. Det 
globala industriföretaget le
ver til l stor del sitt eget liv, 
utan behov av väldigt stark 
förankring i det mindre per
spektivet. 

-Jag är inte så insatt, men 
man kan ju hoppas att det 
til l exempel kan bli en del 
pensionsavgångar. Vi har ju 
hört att de har planer på att 
flytta iväg jobb. Getinge AB 
betyder mycket för oss och 

Getinge AB be
tyder mycket för oss 
och vi är glada så 
länge det finns kvar, vi 
är måna om företaget. 

KERSTIN V CARLSSON, 
ordförande i samhällsföreningen 

vi är glada så länge det finns 
kvar, vi är måna om företa
get, säger föreningens ordfö
rande Kerstin V Carlsson och 
framhåller att samhällsför
eningens arbete präglas av 
framtidstro. 

- V i har ett starkt engage
mang i både det ena och det 
andra. Närmast sker ett sam
arbete med samhällsbygg
nadskontoret, Getinge fram
tid, som ska starta i höst. Vi 
har redan börjat det arbetet 
utifrån de riktlinjer vi har 
fått och i höst bildar vi olika 
arbetsgrupper. Getinge är 
framåt, tycker vi. 

En fråga som dyker upp 
i samband med att man re
sonerar kring Getinge AB är 
den mycket omfattande in-
pendlingen som sker till Ge
tinge. Samhällsföreningen 
har under en rad år tryckt på 
kommunen för att få t i l l 
stånd att tomtmark anvisas 
för nybyggnation av bostä
der. 

- Vi jobbar fortsatt på det och 
att få til l ytterligare en för
skola och ett 55 plus-boen
de. Kunde vi få bilpendlarna 
att sluta pendla och i stället 
bosätta sig här hade det varit 
til l fördel både för miljön 
och för samhället. Parke
ringsplatserna vid Getinge 
AB är både stora och fulla av 
bilar. 
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Jobbar framåt. Samhällsföreningen i Cetinge tror starkt på en positiv utveckling för orten. 
Ordföranden Kerstin V Carlsson pekar bland annat på att möjligheter att bygga fler bostäder 
skulle kunna vara bra för både orten och företaget Cetinge. 
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