
Framtiden ar redan har. Medborgardialpg och Inflytande ar tva viktiga ledord nar Getinges f ramtid formuleras. Pd m^ndagen deltog bland andra prc-
jektledaren Therese Wallgren, kommunradet Henrik Oretorp (C), samhallsfbreningens ordforande Kerstin V Karlsson och projektledaren Mattias Bjellvi 
vid en workshop om hur Getinge kan bli en annu battre plats for annu fler. eiid UNA SALOMONSSON 

Pendeltag och forskol 
i Getinges f ramti 

GETINGE. Plats fijrnya 
bostader, en forskoia 
och planer for bade 

^ strandliv i centrum och 
ett pendeltSg. Nar 
Getinge spanner bi-

" gen lockar framtiden. 

Narmare 60 representanter 
J, for naringslivet, foreningar, 

skola, boende, politiker och 
kommunala forvaltningar 
traffades pa mandagen f5r 

—att formulera visionen om 
. Getinges framtid. Vardar 

var Getinge samhallsforen-
' ing och Halmstads kom-
4:mun. 

Arbetet under dagen gick 
# jstralande, kanske for att alia 
^ fick en gemensam bild av 
'I samhallet pa den iniedan-

de, timslanga bussturen dar 
allt som ar vart att veta om 
Getinge visades upp. 

ViarpSfram-
marschochupplever 
ettstarkaresam-
hallsengagemangan 
pa manga Sr. 
KERSTIN V KARLSSON 

- Det var till och med bo
ende har som upplevde att 
_de fjck upp ogonen for sin 
hembygd, sager projektle
daren Therese Wallgren. 

KommunrSdet Henrik Ore
torp (C) fangslades av "sur-
ret" i bussen: 

-Manga kanner inte til l 
att det finns sa manga fore-
tag i Getinge, att det ar sa 
mycket mer an Getinge 
group, sager ban. 

Samhallsfbreningens 
ordforande Kerstin V Karls

son poangterar det alia kan
ner efter den inspirerande 
dagen: 

-Getinge ar en ort, det 
maste vi fa med pa kartan. 
Vi ar pa frammarsch och 
upplever ett starkare sam-
hallsengagemang an pa 
manga ar. 

Bland de konkreta forslag 
pa forbattringar av samhal
let som diskuterades under 
dagen finns det hett efter-
langtade detaljplanearbetet 
som oppnar for bostadsbe-
byggelse pa omradet mel-
lan Molleberget och tomten 
dar lantmannens byggnad 
fanns tidigare. Planen ar 
inte antagen annu, men i 
den finns ocksa planer att 
ge plats for en ny forskoia. 

- Vi behover villor. Utan 
nybyggnad hander det ing-
et. Inpendlingen ar storre 
an utpendlingen, vi tror att 

manga vill bosatta sig har 
for att slippa pendla, fort-
satter Kerstin V Karlsson. 

Detaljplanen som oppnar 
for den har nybyggnationen 
beraknas bli klar nasta ar, 
Getinge ligger mitt i Hal-
land, med utmarkt lage for 
den som ser Halland som 
sitt arbetsfalt. For att ut-
veckla den mojligheten 
spann mandagens work
shop till och med planer pa 
att fa i gang sparbunden 
pendlingstrafik. 

- Det borde kunna ga att 
fa i gang till 2030, tycker 
Kerstin V Karlsson. 

Gruppen poangterar att 
alia ideer som kom upp un
der dagen ar just forslag 
och visioner, att inget ar be-
stamt. 1 grunden finns ock
sa tankegangen att man 
skapar en arbetsprocess for 

medinflytande fran med-
borgarna, en plattform for 
dialog mellan politik och 
allmanheten. 

- Det viktiga ar att vi got 
det tillsammans och det 
kandes i dag att vi har ett 
gemensamt ansvar for att 
det ska bli bra, att Getinge 
ska kunna lyftas, sager Hen
rik Oretorp och pekar pa en 
viktig detalj i sammanhang-
et: 

- Mycket ar redan valdigt 
bra, det behover kanske 
bara putsas och justeras for 
att bli annu battre. 

Nasta steg i arbetet blir 
bland annat att presentera 
resultaten fi-in framtidsda-
gen pa samhallsforeningens 
moten 15 november och i 
januari nasta ar. 
JanStohr ~ 
010-4715147 
jan,stohrsihallandsposten.se 


