Geta

- granne med norrhavet

Turistguide för Geta kommun

Välkommen till Geta kommun!
Den nordligaste kommunen på fasta Åland hälsar Dig välkommen till naturens
stillhet, höga höjder med storslagna vyer, spännande fiske, mörka grottor,
evenemang och traditionsenligt firande av högtider och så mycket mer.
Här finns högkvalitativ kommunal och privat service såsom skola, daghem,
bibliotek, äldreboende, hyresbostäder, restauranger, turistanläggningar,
hantverkare, livsmedelsproducenter, butik och post.
Författaren Valdemar Nyman ger en fingervisning av den känsla Geta ger Dig:
Paketera in Getabergen åt mig i silkespapper och
stannifolie, i vitt och blått och barkbrunrött och grågrönt
för att få med de rätta färgerna, belysningseffekterna,
hårdhets- och mjukhetsgrad. Och så var det dofterna.
Hur ta med dem? Bergsångor- salt- kärrdunst- tallbarr.

Welcome to Geta!

Tervetuloa Getaan!

Geta, the most northern municipality
on the Ålands Islands, welcomes You
to peaceful nature, heights with
breathtaking views, exciting fishing,
dark caves, traditional celebration of
midsummer and so much more for
You to have a great vacation.
You get here in only 30 min. from
Mariehamn and only 40 min. from
Eckerö, but it will take its time before
You feel ready to leave Geta.

Geta, Ahvenanmaan pohjoisin
kunta toivotta Sinut tervetulleeksi
ainutlaatuiseen luonninelämykseen. Rauha, korkeat
kukkulat, mahtavat näköalat,
houkuttelevat kalavedet,
jännittävät luolat, perinteinen
juhannuksen vietto ja paljon
muuta kutsuvat tutustumaan
monipuoliseen lomanviettoon.
Matka Maarianhaminasta kestää
vain 30 min., Eckeröstä vain 40
min., mutta kestää kauan ennen
kun olet halukas jättämään
Getan.

Getaboden
Butikstorget
22340 Geta

Sevärdheter- Sights- Nähtävyydet
Dånö hembygdsmuseum
Google maps: 60.401469, 19.774675
På det vackra Dånö vid en djup, fjordlik vik,
strax intill vägen ligger Dånö Museum.
Museet visar hur man levde i ett typiskt lotsoch fiskartorp förr i världen.
Stugan beboddes senast av Amanda
Nordblom som avled år 1927. Hon var
under sin levnadstid känd som en god
handarbetare med känsla för stil och god
beprövad kvalitet. Det berättas att Amanda
tillsammans med textilkonstnären Anna
Kajsa Sundberg från Pantsarnäs i Geta,
gjorde förlagan till Geta folkdräkt. Denna
folkdräkt kan än idag ses vid exempelvis
midsommarfirandet och andra högtider i
kommunen.
The local history museum in Dånö
The museum exposes the life of
fishermen and pilots in the old days.
Open 22.6-25.8 every day 13-16 p.m.
except Wednesdays 16-19 p.m. For visits
outside opening hours please phone KG Karlsson +358 40 7685 282.

Föremålen i museet är inventarierna från
lotstorpet som kompletterats med husgeråd
och verktyg som skänkts, deponerats eller
ropats in på auktioner. Bland dyrgriparna
kan nämnas en galjonsfigur och ett skåp
från 1700-talet.
Museet har vanligtvis öppet under
sommaren. Kontakta K-G Karlsson, telefon
+358 40 7685 282, för information om
sommaröppettider och övriga tider under
året enligt överenskommelse,.
.
Dånön kotiseutumuseo
Museossa voit nähdä miten ennen
elettiin kalastaja- ja luotsitorpassa.
Avoinna 22.6-25.8 joka päivä klo. 13-16
paitsi keskiviikot klo. 16-19. Muina
aikoina sopimuksen mukaan puh. K-G
Karlsson +358 40 7685 282

Google maps: 60.375735, 19.847842
Välj bland närmare 8 000 titlar eller läs
bland annat om inredning, motor, mode.
Biblioteket hittar du i samma byggnad som
skolan. Varje år ordnar biblioteket
utställningar med fokus på lokala förmågor
eller lokala motiv. Biblioteket är öppet
tisdagar 16-20 och torsdagar 13-17.
Library
The library is in the same building as the
school. Opening hours Tuesdays 16-20
p.m. and Thursdays 13-17 p.m.

Foto Frida Sjöroos

Bibliotek

Kirjasto
Kirjasto on koulurakennuksen
yhteydessä. Avoinna tiistaisin klo 16-20
ja torstaisin klo13-17.

Sevärdheter - Sights- Nähtävyydet
Kulturarvsstugan
Google maps: 60.365435, 19.846089
Stugan är ett torp i 1800-talsstil, du når den
från Södravägen. I stugan ordnar Geta
sockensällskap sommartid evenemang av
olika slag, såsom utställningar,
musikunderhållning, loppisar, antikrundor,
föredrag och friluftsgudstjänster.
Kaffeservering med hembakt vid varje
evenemang. Programmet presenteras under
hand på Geta sockensällskaps
Facebooksida, i lokaltidningarna och på
anslag i Getaboden. Närmare information om
programmet och öppettider ges även per
telefon 0457-3799003.

Cottage from 19th century
A traditional Åland style cottage. Program
different days during the summer. offee
with homemade cookies is served at every
event. Information about the program can
be found on the Facebook page Geta
sockensällskap, in the local newspapers and
on phone 0457-3799003.

1800-luvun mallin torppa
Avoinna heinäkuun lauantaisin klo 12-15.
Kotitekoisia kakkuja tarjoillaan. Puh. 0457-3799003.

Geta kyrkan
Google maps 60.374877, 19.848149
Kyrkobyggnaden som troligen härstammar
från 1460-talet består av långhus med
sakristia i norr och vapenhus i söder.
Sakristian är sannolikt samtida med
långhuset, medan nuvarande vapenhus är
byggt år 1826 i tegel.
Klockstapeln är i sitt slag unik då den är
fristående från kyrkan och härstammar av
allt att döma från 1600-talet.
Det sägs att byggnationen av Geta kyrka
ursprungligen påbörjades invid gravfälten i
Olofsnäs. Dock var inte alla i kommunen
eniga om denna placering,
varför vestergetaborna på natten rev det
The Church of Geta
The church building is most likely from
the 1460’s.

som olofsnäsborna byggt på dagen.
Slutligen enades byarna om att vid
bygränsen släppa en oxe som hade en
sten kopplad efter sig. Där oxen
stannade skulle kyrkan uppföras. Oxen
stannade i Vestergeta och kyrkan
kunde slutligen byggas i samförstånd
mellan byarna.
Geta kirkko
Kirkkorakennus on todennäköisesti
peräisin 1460-luvulta.

Sevärdheter - Sights- Nähtävyydet
Getabergen
Google maps 60.385176, 19.843942
Getabergen är med sina 107 meter över
havet en storslagen utsiktsplats. Det 15
meter höga utsiktstornet erbjuder
fantastiska vyer över både Norrhavet och
det åländska fastlandet. Vid klart väder
kan man t.o.m. skymta det svenska
fastlandet i väst. Vi rekommenderar att ni
även testar den nya frisbeegolfbanan!
Från Getabergen kan man följa en stig
som leder till Getagrottan vilken var en
tillflyktsplats för ortsbefolkningen under
stora ofreden i början av 1700-talet. Det
finns även möjlighet att fortsätta stigen
ned till vackra Djupviken, en naturhamn
känd bland båtfolk för dess skyddade
läge med det tillsynes oändliga Norrhavet
utanför.

Getabergen var tillsammans med
Orrdalsklint det första land som kunde
skönjas av Åland efter istiden och här
bosatte sig de första ålänningarna för ca
6000 år sedan. Sedan den tiden har landet
höjt sig ungefär 60 meter och tusentals
öar ligger utspridda där det förr var
öppet hav.

The hills of Geta
With its 107 m. above sea level the Hills
of Geta offers You fantastic views. From
the tower (15m) You can see far to the
North and over the Alandic mainland.

Getan vuoret
Getan vuoret kohoavat 107 m merenpinnan
yläpuolelle ja tarjoavat upean näköalan.
Näköalatornista (15m) näet kauas
Pohjoismerelle ja Manner-Ahvenanmalle.

Vandring – Hiking - Vaellus
Stigarna i Geta
Grottstigen

Google maps: 60.385176, 19.843942
Ca 5 km lång, med start vid restaurang
Soltuna, uppe på Getabergen.
Du får uppleva fullständigt vildsinta
bergformationer, grottan där Stefan
Löfving gömde sig undan de ryska
soldaterna

Trollstigen

Google maps: 60.385176, 19.843942
Ca 1 km, med start vi restaurang Soltuna.
Stigen är tänkt för barn i åldern 4-10 år.
Den berättar om naturen och djuren i
Getabergen, men framförallt berättar den
en saga om stortrollen, jätten Singer,
harpalten, de luriga istrollen och lilla Vill
Vallareman.
Den spännande terrängen, med klyftor
och martallar förstärker stämningen.
The paths
Grottstigen (Cave path): 5 km, begins
by restaurant Soltuna.
Google maps: 60.385176, 19.843942
Trollstigen (The path of the Troll): 1
km, begins by restaurant Soltuna, for
children in the age 4-10 years.
Google maps: 60.385176, 19.843942
Medeltidsstigen (Path of the middle
ages): 2,5 km, begins by the church.
Google maps: 60.374615, 19.849505
Höckböle holmarna (Höckböle islets):
2 km.
Google maps: 60.361972, 19.909566

Medeltidsstigen

Google maps: 60.374615, 19.849505
Ca 2,5 km lång, med start vid Geta kyrka.
En vandring bakåt i tiden. Du börjar vid
1800-talets mitt, möter 1700-talet mitt i
skogen, når 1000-talet vid Olofsnäs träsk,
och kommer sedan tillbaka till
medeltiden. Terrängen är kuperad och
omväxlande, med soliga enbackar och
mossbelupen granskog.

Höckböle holmarna

Google maps: 60.361972, 19.909566
Stigen för dig förbi åkrarna upp mot en
lövskogsklädd kulle. Den övergår
småningom i allra frodigaste löväng. Här
kan du uppleva den åländska
blomprakten, det leende landskapet, långt
från trafik och störande ljud.

Luontopolkut
Grottstigen (Luolapolku): 5 km, alkaa
ravintola Soltunan kohdalta.
Google maps: 60.385176, 19.843942
Trollstigen (Peikon polku): 1 km, alkaa
ravintola Soltunan kohdalta, polku sopii
4-10 vuotiaille lapsille.
Google maps: 60.385176, 19.843942
Medeltidsstigen (Keskiajan polku): 2,5
km, alkaa Getan kirkon kohdalta.
Google maps: 60.374615, 19.849505
Höckböle holmarna (Höckbölen
luodot): 2 km.
Google maps: 60.361972, 19.909566

Fiskekort/Fishing license/Kalastusluvat
Getaboden
Butikstorget, Vestergeta
Fiskekarta Åland
www.fiskekarta.ax
Övernatting Accomodation Majoitus
Hellö Camping
+358 (0)400 229 907
Rörviks Stugby
www.rorvik.fi
Hotell Havsvidden
www.havsvidden.com
Soltuna Stugor
www.soltuna.ax
Badplats/Bathing place/Uimapaika
Knutnäs
Google maps: 60.351502, 19.825990
Bibliotek/Library/Kirjasto
Geta bibliotek
Vestergeta, inryms i Geta skola
Google maps: 60.375735, 19.847842

Café/Kahvilat
Enebo hantverk och café
Tellskär
+358 (0)40 552 7533
Linastugan
Finnö
+358 (0)18 49 694
Pettas ekologiska hantverkscafé
Finnö
+358 (0)457 3427 385
Soltuna restaurang och café
www.soltuna.ax
Museum/Museot
Kulturarvstugan
Google maps: 60.365435, 19.84608
Dånö hembygdmuseum
Google maps: 60.401469, 19.774675
Geta nostalgi och motormuseum
www.motormuseum.ax
Butik/Store/Myymälä
Getaboden
Butikstorget, Vestergeta

ANNONSÖRER

Kulturarvsstugan
(läs mer om kulturarvsstugans
aktiviteter och kontaktuppgifter
under sevärdheter)

Trädgårdsanläggningar &
skötselarbeten, markarbeten
& stenläggning m.m.
Utemiljö Ab hjälper dig med
allt i din trädgård!
Telefon 0457 0529 313
E-post: utemiljo@aland.net

BERGMANS FISK

Tel:
Leif +358 457 34 49720
Hasse +358 457 34 49613

Välkommen till oss!
Snäckö Frukt är en lagom liten äppelodling i vackra Geta, mitt i äppelriket på norra Åland.
Vi som odlar och förädlar frukten här heter Grace och Conny.

Mathantverk
Våra produkter:
- Äppelmust av en och samma sort
-Äppelchutney, äppelmos, olika marmelader, syltar och geléer.

från början till slut

Vi är ett bra team – Grace nätverkar och kläcker idéer, Conny står för händighet och
muskler – vi klarar oss inte utan varandra. Vi drömmer stort, planerar långsiktigt och
växer ett steg i taget. År 2017 började vi med förädling i liten skala. I kikarsiktet ser vi både
gårdskafé, större odlingar och mer mathantverk.
Kontaktuppgifter
Snäckö Frukt
Grace & Conny Sahlin
Snäckövägen 102,
22340 Geta
Tel. +358 457 3454770
e-mail: snackofrukt@gmail.com

GETABODEN
• Livsmedel
• Bensin
• Medicinskåp
• Postombud

Kontakta oss för
aktuella öppettider
Butikstorget, 22340 Geta ● Telefon 018-49 507 ● e-post getaboden@aland.net

www.motormuseum.ax

Riktnummer Finland:
+358
Riktnummer Åland:
+358 18
Allmänt nödnummer::
112

Area code Finland:
+358
Area code Åland:
+358 18
Emergency number:
112

Suuntanumero Suomi :
+358
Aluekoodi Ahvenanmaa:
+358 18
Yleinen hätänumero:
112

Se aktuell information på
See the latest information at
Katso uusimmat tiedot

www.geta.ax

GRANQVIST
ALLSERVICE
•VVS-Service
•Byggtjänst
•Mindre hushållsreparationer
•Måleritjänst
Carlsson´s Service är ett relativt nyöppnat
företag av Linus Carlsson, utbildad Vvsmontör med erfarenhet från små till stora
jobb.
Kontakta Linus på telefon 04573438977
eller email: Carlssonsservice@gmail.com

VIKTORSVÄGEN 8

VESTERGETA

VERKSTAD

-REPARERAR DET MESTATel: +358 457 3134 610
mail: granall@aland.net
Öppet: mån-tor 8.30 – 17.00 fre 8.30 – 14

Cykelfärjan M/S Silvana
Färjan trafikerar mellan:
Skarpnåtö i Hammarland och Hällö i
Geta enligt turlista. Färjan rymmer ca
50 passagerare med eller utan cyklar.
Restid ca 25 min. Grupprabatt och
ingen förhandsbokning behövs.
Turlista samt priser:
www.aland.com/skarpnato
Tel: Jan-Anders Häger +358 40 022 9149
Mail: jallehager@gmail.com

Bokning av:
 Stugor/museibesök tel:
+358 40 5538 712 eller
+358 18 37227
Cykelfärja, havsturer till
Sälskär eller andra båtutflykter
tel: +358 40 0229 149,
+358 18 37227 eller
mail britta.h@aland.com

Fakta om Geta
Invånare 496 (31.12.2019)
Yta 187,9 km2
Näringslivet
Många getabor är jordbrukare
medan andra arbetar inom serviceyrken både i hemkommunen och på
annat håll på Åland. Äppelodlingen
är mycket utbredd. Ett antal företag
med anknytning till fiske, hantverk
och turism finns i kommunen t.ex.
restaurang och stugbyar.
Hemsida: www.geta.ax
E-post: info@geta.ax

Infrastruktur
Geta är befolkningsmässigt en liten
kommun, även i åländska mått mätt,
men erbjuder sina invånare en hög
servicenivå. Kommunen har eget
åldringsboende med nattvård,
daghem med ca. 30 platser och en
modern skola för åk 1-6. I anknytning
till skolan finns även bibliotek och en
allaktivitetshall.
I kommunen finns flera planerade
områden för fritisboende. Privata
markägare säljer också bostadstomter.
Kommunen äger 16 hyreslägenheter
men det finns även privatägda
lägenheter att tillgå.

SOLTUNA

• Restaurang
• Café
• Stugor
• Husbilsparkering
• Minigolf
• Vandringsled

E-post info@soltuna.ax
telefon +3581849530
www.soltuna.ax

Välkomna!
Boka gärna bord!

