Välkommen till Geta kommun, Åland, 2013

Åland hör till Finland men är självstyrt, demilitariserat och enspråkigt
svenskt. Landskapet mitt i Östersjön har 28.000 invånare, 16
kommuner och mer än 6.500 öar och skär.
Geta är den nordligaste kommunen på fasta Åland, med knappt 500
invånare, 35 kilometer norr om huvudstaden Mariehamn. Det är en
annorlunda och spännande plats.

Geta on pieni kunta pohjoiseen autonominen Ahvenanmaalla, upea
erämaa kokemuksia, palvelu ja ystävällinen ilmapiiri.

Geta is a small municipality in the North of the autonomous Åland
Islands, with great wildlife experiences, services and a friendly atmosphere.

Geta ist eine kleine Gemeinde im Norden der autonomen Åland-Inseln,
Åland
die herrliche Naturerlebnisse, Service und eine freundliche Atmosphäre.
Atmo
Гета небольшой муниципалитет в северной части автономного Аландские
острова, великолепные опыты пустыне, обслуживание и доброжелательная атмосфера.
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Service, närings- och infrastruktur
I centralorten Vestergeta finns kommunkansli, daghem, skola,
bibliotek, äldreboende, brandstation samt butik med postombud,
bensin, infopunkt mm, jämte kyrka och idrottsplats etc.
Små- och egenföretagandet är omfattande, med service och turism
samt byggnation och hantverk mm. Även jord- och skogsbruk samt
fiske är viktiga näringar. Utmärkande är boskap och äppelodling.
Inom kommunen finns hotell, restauranger, kaféer, ekobageri, stugbyar samt hantverksbodar, verkstäder mm. Största företag är Hotell
HavsVidden, turiststationen Soltuna och butiken Getaboden.
Det finns allmänna bussförbindelser, och sommartid cykelfärja till
Hammarland. Flygplats finns i Mariehamn och färjehamnar i Eckerö,
Långnäs och Mariehamn. I Mariehamn finns även centralsjukhus, och
i Godby hälsocentral, apotek och annan service.

Geografi, landskap och natur
Geta är ett jordbruks- och kulturlandskap kombinerat med
skärgårdsmiljöer. Även djupa skogar och branta berg utmärker
landskapet. I kommunen finns också många insjöar och vattendrag.
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Politik, förvaltning och administration
Fördelningen i kommunfullmäktige är sju mandat för den lokala
Getalistan och två för partigruppen Liberalerna.
De kommunalaa beslutsorganen utgörs därutöver av kommunstyrelse
samt nämnder. Kommunen har ca 25 anställda, varav 2,5 inom
centralförvaltningen. Vissa tjänster sköts genom samarbeten eller
köps från externa aktörer.

Ekonomi, boende och demografi
Geta har en gynnsam ekonomisk utveckling och snabbt ökande
befolkning. Skatteöret
öret är 17,50 procent, och ingen fastighetsskatt
uppbärs för permanentbostad. Här finns dubbelt så många
fritidsstugor som permanentbebodda hus,
hus samt även hyresbostäder.

Ursprung, historia och etymologi
e
Geta ingår i det "ursprungliga", "Egentliga Åland", vars nu höga berg
först reste sig ur havet. Här har människor bott sedan 4.000 f.Kr, och
det finns gott om fornminnen med boplatser ända från stenåldern.
Namnet Geta kommer
er från fornnordiskans "gæta” (gäta),
(gäta) att vakta
eller fånga något. Från Getabergen kan man se ända till Sverige, och
här har man i tiderna brukat ”slänga ett getöga” ut mot Norrhavet.
Norrhavet
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Sevärdheter och upplevelser i Geta
Det finns mycket att se och göra i Geta. Bland annat en fin
medeltidskyrka,
kyrka, hembygdsmuseum, kulturarvsstuga, Getabergen
med utsiktstorn, turistanläggningar, vandringsleder/-stigar,
vandringsleder/ stigar, badplatbadplat
ser, naturreservat, friluftsliv, jakt och fiske, småbåtshamn och
gästbrygga osv.. Här ordnas även återkommande evenemang såsom
poesi- och visfestival, idrottsidrotts och fisketävlingar mm.

Visit the Municipal Office, by the school in Vestergeta, Mon-Thu
Mon Thu 09:00-15:00
09:00
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