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KONTAKT  

Geta kommunkansli 
Getavägen 2115 
AX-22 340 GETA 
Tel +358(0)18-49 300 
www.geta.ax  info@geta.ax 

Öppet mån-tor kl 9-15 
(lunch 11-12) 
 
Kommundirektör:  
Gustav Blomberg, tel. 359 524 
           
Kommunfullmäktigeordförande:  
Gun-Britt Lyngander 
 
Kommunstyrelseordförande:  
Ingvar Björling 
 
Kommunernas socialtjänst 
Besöksadress: Skarpansvägen 30, 
22100 Mariehamn 
Tel. +358 18 532 800  
 
Byggnadstekniskakansliet 
Dan Sarling tel. 359 523  
  
Ekonom Sandra Elmén  
tel. 359 521   
 
Fastighetsskötare S-E Söderholm 
tel. 04573455518 
 
Geta skola 
Föreståndare Thomas Mattsson,  
tel. 49350  
Lärarrum tel. 49355 
 
Daghemmet Kotten 
Vik daghemsföreståndare  
Millen Samuelsson-Carlsson  
tel. 49330 
 
Hemgården 
Föreståndare Janice Häggblom  
tel. 49340 
 
Geta Bibliotek 
Tisdagar 16-20 Torsdagar 13-17 
tel. 49351, bibliotek@geta.ax 
 
 

 

 

Geta kommun  

önskar  

er alla  

God jul  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

och   

Gott nytt år! 



  Ett informationsblad från Geta kommun, nr 4 december 2021 

Redaktion tel 49351, bibliotek@geta.ax. Ansvarig utgivare: Gustav Blomberg. Deadline nästa nr 14.2.2022 

Kommundirektörens översikt saxat från Geta kommuns budget för 2022 

 

Getas befolkning tredje kvartalet 2021 är 510 personer, vilket också är den befolkningsmängd som progno-

stiseras för 2022. Bedömningen och målsättningen är att både befolkningen och skatteintäkterna skall öka 

på lång sikt. Ingen stark befolkningstillväxt är dock att vänta på kort sikt. För att trygga en stark ekonomisk 

tillväxt i kommunen behöver befolkningen öka kontinuerligt, med målet att uppnå 550 invånare inom de 

kommande 20 åren.  

 

Det kan konstateras att Geta kommun gjorde ett minusresultat på -18 495 euro år 2020 enligt bokslut för 

2020 och enligt nuvarande budget för 2021 gör kommunen ett minusresultat om -353 993 euro. I budgeten 

för 2022 budgeteras det ett minusresultat om -245 911 euro och ett årsbidrag om -77 847 euro, vilket för-

visso är bättre än budgeten för 2021 men ändå ett betydande underskott för kommunens del. Geta kommun 

är dessvärre fortfarande i behov av att höja intäkterna och balansera ekonomin för att försöka stabilisera 

kommunens framtida ekonomiska likviditet och tillväxt. Huvudförklaringarna till det negativa resultatet år 

2020 och det budgeterade negativa resultatet för år 2021 är låga skatteintäkter och landskapsandelar och 

höga kostnader inom individ- och familjeomsorgen samt högstadieundervisningen (se Geta kommuns bok-

slut för 2020 samt budget för 2021 för mer information). När det gäller år 2021 och utsikterna inför 2022 

(fram tills dags dato) är det framförallt de ekonomiska utmaningarna inom den offentliga ekonomin, dålig 

skattekraft, höga kostnader kopplade till Getas del i högstadieverksamheten och Norra Ålands utbildnings-

distrikts verksamhet, minskade landskapsandelar och låga prognostiserade skatteintäkter som bär skulden. 

Det nya landskapsandelssystemet som trädde i kraft 1.1.2018 har slagit mycket hårt mot Geta kommuns 

ekonomi. De prognostiserade landskapsstöden för år 2022 är 1 545 752 euro (inklusive landskapsandelen 

som går direkt till KST på 56 304€) vilket är minskning med ca. 356 500 euro jämfört med de inkomna 

landskapsandelarna för år 2017 (sista året det gamla landskapsandelssystemet var i bruk). 

 

Osäkerheten kring hur hårt coronakrisen och den dåliga ekonomiska tillväxten i landskapet kommer att slå 

mot kommunernas och landskapet ekonomi kommande år gör att de ekonomiska utsikterna för 2022 är 

fortsatt svåra att bedöma. Ikraftträdandet av Kommunernas socialtjänst kf. (KST) 1.1.2021 har inneburit 

kostnadsinbesparningar för kommunen, men däremot å andra sidan inneburit sänkta landskapsandelar. To-

talt sätt är reformen dock en positiv ekonomisk framgång för kommunen. Förhoppningen är kostnadstryck-

et från undervisningssektorn skall minska över tid och att KST:s kostnadsutveckling är positiv, vilket kan 

rädda eventuellt tryck på framtida skattehöjningar. Kommunens finansiella situation är svårbedömd på 

både på kort och lång sikt, både med anledning av den stagnerade ekonomin på Åland och osäkerhet kring 

utfallet av flertalet kommunala reformer och lagpaket inom den sociala sektorn och undervisningssektorn 

som verkställts under år 2021, där främst KST är den mest genomgripande reformen. 

 

Investeringar för 283 274 euro netto budgeteras för år 2022, vilket är en relativt hög nivå. Investeringsan-

slagen för vattenstamutbyggnaden till Havsvidden är det enskilt största i investeringsbudgeten under år 

2022. Det upptas långfristiga lån för de nya investeringarna för att i så stor utsträckning som möjligt inte 

riskera kommunens likviditet. Det planeras även utredning och projektering av grundförbättring och ytbe-

läggning av Snäckövägen, för att sedan planeras verkställas under år 2023. Det bör noteras att investerings-

behovet för år 2023 kommer att fortsätta vara på en hög nivå, framförallt med anledning av underhåll av 

kommunens fastigheter och vattenledningsutbyggnadsprojekt.  

 

Enligt kommunfullmäktiges beslut kommer kommunens skattenivåer att hållas på samma nivå år 2022 som 

år 2021, vilket innebär att skatteintäkterna också väntas vara på samma nivå. 

 

Gustav Blomberg, kommundirektör 
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 Kommunkansliets öppettider: 

Över jul och nyår håller kommunkansliet stängt 

23.12.2021-2.1.2022.  

 

Övriga dagar håller kansliet normala  

öppettider mån-tors kl 09.00-15.00 

 då det inte är helg eller röd dag. 

Skolans idrottshall tar paus från aktiviteter 
22.12.2012 till 10.1.2022 

 

Hallbokningar kör igång igen 11.1.2022 

 

Kontakta: Thomas Mattsson på tel. 49350 

eller e-post thomas.mattsson@geta.ax 

Geta kommuns skattesatser, avgifter och budget för år 2022 
 
Geta kommunfullmäktige har fastställt skattesatserna samt Geta kommuns bud-

get för 2022 och ekonomi– och investeringsplan för 2023-2024. Kommunsty-

relsen har även fastställt kommunens avgifter för 2022.  

 

Geta kommuns skattesatser för år 2022 hålls oförändrade jämfört med år 2021. 

Däremot har Geta kommun höjt vissa avgifter och hyror, bl.a. vattenavgifterna 

och hyrorna för Hemgårdens pensionärslägenheter och ESB-rum.   

   

Ni hittar information om kommunens budget, avgifter och skattesatserna på 

Geta kommuns hemsida (www.geta.ax).  Avfallsavgifterna och vattenavgifterna 

för nästa år hittar ni även i detta Getablad. 
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Geta kommun avgifter för avfallshanteringen år 2022  
 

Avfallslagen i riket (FFS 646/2011) är i kraft på Åland genom landskapslag (2018:83) 

om tillämpning av rikets avfallslag. I enlighet med 78 § i avfallslagen ska kommunen 

som ordnar avfallshantering enligt avfallslagen ta ut en avfallsavgift som täcker dess 

kostnader för uppgiften. I grundavgiften (avfallsavgiften) ingår bl.a. upprätthållande av 

ett avfallssystem i kommunen, inlämning av återvinningsmaterial och farligt avfall till 

Geta återvinningscentral (ÅVC), upprätthållande av en ”Returhörna”, avfallsrådgiv-

ning, fakturering, upprätthållande av återvinningscentralen, bortskaffande och hanter-

ing av avfallet samt övriga uppgifter som anknyter till ordnande av avfallshanteringen, 

och är således oberoende av respektive bostads faktiska avfallsmängder. Grundavgif-

ten uppbärs från varje bostad i kommunen, såväl permanent- som fritidsbostäder, som i 

enlighet med 80 § i avfallslagen är skyldig att betala kommunal avfallsavgift. 

 

Varje bostad betalar sedan för sitt övriga avfall per mängd antingen vid avlämning vid 

Geta ÅVC eller till entreprenör vid hushållsnära hämtning 

KOMMUNALA AVFALLSAVGIFTER 2022 
 

Grundavgifter för permanenta bostäder, fritidsbostäder, företags- och verksamhetskunder samt avgift för betal-
ningspåminnelse:   

 

 
 
 

1. Definition av permanent bostad: ett boende som är ämnat för permanent boende (egnahemshus eller 

lägenheter). I boendet finns en eller flera folkbokförda. En bostad kan ha en eller flera ägare. För närma-

re information gällande regler samt befrielse av kommunala grundavgiften se nedan.  

2. Definition av fritidsbostad: ett boende som är ämnat för fritidsboende eller egnahemshus där ingen är 

folkbokförd i. En bostad kan ha en eller flera ägare. För närmare information gällande regler samt befri-

else av kommunala grundavgiften se nedan. 

3. För företag, stugbyar, samfund, föreningar, institutioner, organisationer m.fl. som önskar nyttja kommu-

nens avfallssystem genom att använda Geta ÅVC.  

Permanent bostad1 100€/år 

Fritidsbostad2 100€/år 

Registreringsavgift för företags- och verksamhetskunder3 100€/år 

Betalningspåminnelse 7€/utskickad betalningspåminnelse 
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MOTTAGNINGSAVGIFTER VID ÅVC 2022 
 
Geta ÅVC i Olofsnäs är öppen enbart för privata hushåll i kommunen, permanent- eller fritidsboende, som be-
talat grundavgiften inom utsatt tid, samt för företag, föreningar och organisationer eller bostadsaktiebolag som 
betalat företags- och verksamhetsavgift. Andra kan dock få tillgång till ÅVC enligt särskild överenskommelse.  
 
Företag hänvisas till att antingen bli företags- och verksamhetskunder hos kommunen och då få tillgång till Geta 
ÅVC eller i annat fall avtala med avfallsentreprenörer för hämtning av avfall eller själva transportera avfallet till 
avfallsbolag. 
 
Allt avfall som lämnas till ÅVC ska vara korrekt transporterat, sorterat och placeras enligt direktiv och persona-
lens anvisningar på plats.  
 
 

Brännbart avfall  (”blandavfall” exkl bl a kompost) 

Säck (200l) 15€ 

Grovavfall 1 (husgeråd/inredning/möbler etc) 

under 0,1 m3 15 € 

0,1-0,5 m3 25 € 

Sen per påbörjad kubikmeter 40 € 

Grovavfall 2 (byggavfall, behandlat träavfall) 

under 0,1 m3 20 € 

0,1-0,5 m3 45 € 

Sen per påbörjad kubikmeter 75 € 

Deponiavfall 3 (komprimerat, sten/betong/kakel) 

under 0,1 m3 35 € 

0,1-0,5 m3 75 € 

Sen per påbörjad kubikmeter 145 € 

Däck (bil, MC, moped)1 

På fälg 10 €/styck 

Utan fälg Avgiftsfritt 

Däck (traktor, lastbil)   

På fälg 20 €/styck 

Utan fälg Avgiftsfritt 

Cykeldäck, slangar Enligt avgift för brännbart avfall 

Övriga kostnader   

Faktureringsavgift vid avlämning vid ÅVC 5 € 

Extra öppethållande av återvinningsstationen2 35€/påbörjad timme 

1. Cykeldäck och slangar är brännbart avfall 
2. Extra öppet endast enligt särskild överenskommelse, kontakta kommunkansliet i god tid. 

 

För större avfallsmängder vid byggnation, renovering etc. hänvisas främst till avfallsentreprenör.  

 
Mottagningsavgifterna fastställs av Geta kommunstyrelse i egenskap av avfallsmyndighet  
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Kommunstyrelsen har även beslutat att inte längre erbjuda kopieringstjänster vid Geta bibliotek. 

Kopieringstjänsten erbjuds istället i kommunkansliet. Avgifterna hittar ni nedan. 

Avloppsvatten grundavgift 0,00€ 

Avloppsvattenavgift 4,00€/m3 

Vattentaxans grundavgift 120€/år 

Vattentaxans bruksavgift 2,40€/m3 

Hyra för vattenmätare 12€/år 

Påminnelseavgift för avläsningskort1 5,00€/ per uppmaning 

Avgrävning av kommunal vattenledning2 200 €/tillfälle 

VATTEN OCH AVLOPP 2022 

1. I de fall avläsning inte kommer in inom utsatt tid och påminnelse behöver skickas uppkom-

mer en påminnelseavgift per skriftlig uppmaning. 

2. Om avgrävning av kommunal vattenledning sker utan att ha konsulterat kommunen i förväg 

debiteras en avgift jämte reparationskostnader till den ansvarige.  

Anslutningsavgifter V/A 

Grunderna och nivåerna för anslutningsavgifter för vatten och avlopp följer särskilda skilt fastställda 

riktlinjer per område.  

 

Avgifter för anslutning till kommunens vattenledningsnät och anslutning till kommunens avloppsnät 

finns fastställda i ett skilt avgiftsdokument.  

KOPIOR OCH UTSKRIFTER  2022 

Privatpersoner och företag 

 
 

Ideell förening/personal 

 
 

A4 svartvit 0,60 €/st 

A4 färg 0,70 €/st 

A3 svartvit 1,00 €/st 

A3 färg 1,20 €/st 

A4 svartvit 0,30 €/st 

A4 färg 0,50 €/st 

A3 svartvit 0,50 €/st 

A3 färg 0,60 €/st 
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LANTBRUKSKANSLIET INFORMERAR 

 

STÖDSYSTEMET FÖR DJURBIDRAG ÄNDRAS 2022 

Stödsystemet för djurbidrag ändas fr.o.m. 2022 och anmälan om deltagande i 

EU:s djurbidrag måste i fortsättningen sökas varje år. Tidigare år har en inläm-

nad anmälan om deltagande varit i kraft tills vidare så länge tills djurägaren an-

mält om återtagande av anmälan. Planerad ansökningstid för djurstöden 2022 

är januari 2022. Anmälan gäller EU:s bidrag för nötkreatur, mjölkkor, får och 

getter.  

NYTT NÖTKREATURSREGISTER TAS I BRUK 

I mars 2022 är det tänkt att nya nötkreatursregistret skall tas i bruk. Registret 

som är avgiftsfritt kommer att bli det officiella myndighetsregistret. Detta inne-
bär att alla obligatoriska anmälningar om kalvning, köp, försäljning, flyttning 

mm. skall finnas tillgängliga i nya nötkreatursregistret. Det kommer fortsätt-

ningsvis vara möjligt att lämna sina anmälningar med t.ex. Min Gård, men detta 
förutsätter att man som djurägare behöver ge annan part fullmakt så att upp-

gifterna du anmält via Min Gård, överlämnas till nya nötkreatursregistret. Full-
makt att lämna anmälningar och även bläddra bland dina uppgifter i nötkrea-

tursregistret kan en sådan person ge, som hos kommunens landsbygdsnärings-
myndighet har registrerat sig som hållare av nötkreatur i djurhållarregistret. 

Fullmakterna bör ges i god tid innan det nya nötkreatursregistret tas i bruk. 
Anmälningsblanketterna på papper tas ur bruk i samband med att det nya nöt-

kreatursregistret tas i bruk. Därefter kan anmälningar till nötkreatursregistret 
göras med Livsmedelsverkets avgiftsfria ärendehanteringstillämpning, med 

kommersiella tillämpningar (t.ex. Min Gård) eller via kundtjänsten (telefon och 
e-post). 

Mer information kommer att ingå i januari månads registerutdrag som skickas 
ut till nötgårdarna. 

Fullmakter 

På Finströms kommuns hemsida/Lantbruk hittas länkar till mer information om 
hur man ger fullmakter. 
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Till  salu 
 

Komplett Geta folkdräkt  

Storlek 38  

Skostorlek 6 

Intresserad kontakta: 

Ulla Holmberg Tel 32494 

 

Komplett Geta folkdräkt  

Storlek 44/46  

Skostorlek 40 

Intresserad kontakta: 

Mona Rosenholm  

tel 0400 828 895 

Socialvården på Åland samordnades från 1.1.2021  
Sedan snart ett år tillbaka sköter Kommunernas socialtjänst ärenden som tidigare hanterades av socialkans-

liet i Godby. Ärenden gällande barnomsorgen och äldreomsorgen hanteras fortfarande av kommunen.   

 

 Tidigt stöd för barn och familj 

 Moderskapsunderstöd 

 Barnskydd 

 Missbrukarvård 

 Faderskapserkännanden 

 Våld i nära relationer 

 Avtal om vårdnad och umgänge 

 Handikappservice 

 Medling i äktenskapsfrågor 

 Stöd för rörligheten 

 Utkomststöd 

 Färdtjänst (även för de som är över 65 år) 

 Specialomsorg 

 

Om du har allmänna frågor om verksamhet kan du vända dig till KST 

Besöksadress:  Skarpansvägen 30, 22100 Mariehamn  

Växeln:   532 800  

E-post:   info@kst.ax  

Webbplats:   www.kst.ax  
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Följande Kurser är på kommande i Geta 

under Vårterminen 2022 

 

Individuellt Piano och fiol       

Boxercise med Helena             

Träslöjd för alla 

Lappteknik med Kristina         

Syhelg med Lena                      

Dansa bugg i Geta                    

Yoga med Lina                           

Akvarell med Gunilla               

Glaskurs                                     

Fågelskådning med Kjell         

Håll utkik efter vårens  

katalog  

för mer information  

 

Kom gärna med tips om kurser  

och kurledare till er kontaktperson  

 

Helena på  

Bibliotek@geta.ax  

eller Tel.49351 
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      God jul och Gott Nytt år 

         önskar biblioteket 

Lördagen den 4 december har biblioteket  
extra öppet kl. 12.00-16.00 under ”Bocksläpp”  

  

Kl 14.00 Karin Erlandsson presenterar sin nya bok ”Hem” 
Kl 15.00 Berättar Geta sockensällskap om Getakrönikan 5 

Arr: Geta kulturförening 

 
                   

Makulerade böcker bortskänkes! 
 

 
Trettondag jul  6/1-2022 stängt 

Annars öppet som vanligt  
Tisdagar 16-20 och torsdagar 13-17 

 
                                      Välkomna! 

 

 
 
Getavägen 2115 
Tel 49351  
bibliotek@geta.ax 
 
www.facebook.com/Getabibliotek 

 

Deadline nästa Getablad 
Nr 1/2022 14.2.2022  


