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Den 9 december blir min sista dag som kommundirektör i Geta 
kommun. Jag har varit i Geta sedan våren 2016, vilket känns som 

en evighet. Det har varit otroligt lärorikt, och den bästa skola man 
kan tänka sig. Det har också varit väldigt angenämt att lära känna 
alla i personalen och alla er i ortsbefolkningen som jag haft kon-

takt med. Jag är med andra ord tacksam för den tid jag har haft i 
kommunens tjänst. Vem vet vad framtiden för med sig, men fram-
tiden är hoppfull och jag är säker på att Geta kommun kommer att 

vara en mycket attraktiv ort även i framtiden. 

Nu går alltså skutan vidare till andra uppdrag för min egen del, för 
närvarande till landskapsregeringen. Där kommer det bl.a. att 
handla mycket om plan-, bygg-, bostads- och energifrågor på  
infrastrukturavdelningen.  
 
Med dessa avslutande ord vill jag även  
välkomna Niklas Oriander till  
Geta kommun. Han väntas tillträda  
som kommundirektör i Geta 12 december. 
 
Vi ses säkert i andra sammanhang!  

 

Hälsningar 

Gustav Blomberg, kommundirektör 

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 fram till 9.12, 
Niklas Oriander från 12.12,  
tel. 359 524 
           
Kommunfullmäktigeordförande:  
Gun-Britt Lyngander 
 
Kommunstyrelseordförande:  
Ingvar Björling 
 
Kommunernas socialtjänst 
Besöksadress: Skarpansvägen 30, 
22100 Mariehamn 
Tel. +358 18 532 800  
 
Byggnadstekniska kansliet 
Dan Sarling tel. 359 523   
(mån-tors) 
  
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  
M-L 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! 
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Kommunkansliet är julstängt  
23.12.2022-8.1.2023 

 
Vid akuta fall når ni oss på telefon 49 300 och det går även 

bra att skicka e-post till info@geta.ax 

Skolans idrottshall tar paus från aktiviteter 
22.12.2022 till 8.1.2023 

 
Hallbokningar kör igång igen 9.1.2023 
 
Kontakta: Thomas Mattsson på tel. 49350 
eller e-post thomas.mattsson@geta.ax 

Geta kommuns skattesatser, avgifter och budget för år 2023 
 
Geta kommunfullmäktige har fastställt skattesatserna och förväntas godkänna 
Geta kommuns budget för 2023 och ekonomi– och investeringsplan för 2024-
2025 vid fullmäktiges inkommande fullmäktigemöte 7 december. Kommunsty-
relsen har även fastställt kommunens avgifter för 2023.  
 
Geta kommuns skattesatser för år 2023 hålls oförändrade jämfört med år 2022. 
Däremot har Geta kommun höjt vissa avgifter och hyror, bl.a. Avgifterna för 
brandsyner, timdebitering av fastighetsskötaren och hyrorna för Hemgårdens 
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 2023 
 
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 avfalls-
avgift som täcker dess kostnader för uppgiften. I grundavgiften (avfallsavgiften) 
ingår bl.a. upprätthållande av ett avfallssystem i kommunen, inlämning av åter-
vinningsmaterial och farligt avfall till Geta återvinningscentral (ÅVC), upprätt-
hållande av en ”Returhörna”, avfallsrådgivning, fakturering, upprätthållande av 
återvinningscentralen, bortskaffande och hantering av avfallet samt övriga upp-
gifter som anknyter till ordnande av avfallshanteringen, och är således obero-
ende av respektive bostads faktiska avfallsmängder. Grundavgiften 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 avläm-
ning vid Geta ÅVC eller till entreprenör vid hushållsnära hämtning 

KOMMUNALA AVFALLSAVGIFTER 2023 
 

Grundavgifter för permanenta bostäder, fritidsbostäder, företags- och verksamhetskunder samt av-
gift för betalningspåminnelse:   
 

 
 
 

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 

närmare 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 

befrielse av kommunala grundavgiften se nedan. 

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

munens avfallssystem genom att använda Geta ÅVC.  

 

Se de allmänna bestämmelserna på kommunens hemsida under geta.ax/kommunverksamhet/
boende-och-miljo/avfall-och-atervinning eller ta kontakt för att få ett utskrivet exemplar.  

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 2023 
 
Geta ÅVC i Olofsnäs är öppen enbart för privata hushåll i kommunen, permanent- eller fritidsboende, som 
betalat 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 överens-
kommelse.  
 
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 per-
sonalens anvisningar på plats.  
 
 Brännbart avfall  (”blandavfall” exkl bl a kompost) 

Säck (200l) 15€ 

Grovavfall 1 (husgeråd/inredning/möbler etc) 

Upp till 1 m3 15 € 

Mellan 1-5 m3 25 € 

Sen per påbörjad kubikmeter 40 € 

Grovavfall 2 (byggavfall, behandlat träavfall) 

Upp till 1 m3 20 € 

Mellan 1-5 m3 55 € 

Sen per påbörjad kubikmeter 75 € 

Deponiavfall 3 (komprimerat, sten/betong/kakel) 

Upp till 1 m3 35 € 

Mellan 1-5 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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Kopieringstjänsten sker 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 2023 

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

kommer en påminnelseavgift per skriftlig uppmaning. 

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

väg debiteras en avgift jämte reparationskostnader till den ansvarige.  

Anslutningsavgifter V/A 

Grunderna och nivåerna för anslutningsavgifter för vatten och avlopp följer särskilda skilt fast-

ställda riktlinjer per område.  

 

Avgifter för anslutning till kommunens vattenledningsnät och anslutning till kommunens avlopps-

nät finns fastställda i ett skilt avgiftsdokument.  

KOPIOR OCH UTSKRIFTER  2023 

Privatpersoner och företag 

 
 

Ideell förening/personal 

 
 

A4 svartvit 0,50 €/st 

A4 färg 0,76 €/st 

A3 svartvit 1,00 €/st 

A3 färg 1,20 €/st 

A4 svartvit 0,20 €/st 

A4 färg 0,35 €/st 

A3 svartvit 0,50 €/st 

A3 färg 0,60 €/st 
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Information för barn och ungdomar i Geta 
 
Jag heter Mattias och jobbar som fritidsledare i Finströms kommun. Geta 
kommun samarbetar med Finströms kommun  gällande aktiviteter efter sko-
lan och på skolloven för årskurs 1-9 dit alla Geta barn och ungdomar är 
hjärtligt välkomna. 
För att se vad vi erbjuder för aktiviteter samt tider gå in på Finströms kom-
muns hemsida och klicka på fritid. Håll även utkik på Geta skolas anslags-
tavla, Finströms kommun fritid på facebook samt ungdomsgården Godby på 
facebook. 
 

Kontaktuppgifter 
Mattias Andersson Telefon +3584575267385 
E-mail mattias.andersson@finstrom.ax  
 

Fritidsaktiviteter för åk 1-9 
hösten 2022 och våren 2023   
 
Måndagar 
14.30-15.30 Simning/Styrketräning för åk 7-9 i Godbyhallen. Ledare Elvira Jansson. 
14.30-16.00 Prova på sporter åk 5-9, 1 gång i månaden per grupp, grupperna fördelas enligt åk 4-6 och den andra 
gruppen åk 7-9, Ledare Mattias Andersson. Närmare information kommer löpande på Facebook Finströms Kommun 
fritid samt Ungdomsgården i Godby Facebook. 
 
Tisdagar 
15.00-16.00 Starka Barn/Öppet hus åk 1-2 i Godbyhallen. Ledare Mattias Andersson.  
 
Onsdagar 
15.00-16.00 Öppet hus åk 3-6 i Godbyhallen. Ledare Mattias Andersson. 
14.30 -16.00 Ungdomsgården för åk 5-6 (ingen anmälan behövs, startar 24 augusti) 
18.30-21.30 Ungdomsgården för åk 6-9 (ingen anmälan behövs, startar 24 augusti) 
 
Torsdagar   
13.00-14.00 Simning åk 1-2 i Godby simhall. Ledare Mattias Andersson. 
14.30-16.00 Ungdomsgården åk 3-4, Godby. (ingen anmälan behövs, startar 25 augusti) 
18.30-21.30 Ungdomsgården åk 6-9, Godby. (ingen anmälan behövs, startar 25 augusti) 
18:00-20:00 Öppet hus på Furulund, Geta åk 1-9. Ledare Madeleine Mattfolk och Lisette Bergman 
 
Fredagar  
12.45-13.45 Simning åk 3-6 i Godbyhallen. Ledare Mattias Andersson. 
14.30-15.30 Simning/styrketräning för åk 7-9 i Godbyhallen. Ledare Johan Påvals. 
12.30-16.00 Ungdomsgården öppen för åk 5-9, Godby. (Första fredagen blir den 26 augusti, ingen anmälan behövs) 
19.00-22.00 Ungdomsgården öppen för åk 7-9, Godby. (Första fredagen blir den 26 augusti, ingen anmälan behövs) 
 

Fritidsaktiviteter arrangerade av församlingen 
Tisdagar 
13.30-15.00 Kyrkis, pyssel o lek för barn mellan 7 och 12 år i Geta församlingshem. Ledare Denise Andersson. Start 
den 5 september. Anmälningar till Denise på telefon 040-8433830. 
 
Onsdagar 
10:00-11:30 Familjekafé, sång och fika för föräldrar och barn. Ledare: Diakon Maria Sjölund och diakoniassistent 
Emma Björklund. 
 
Torsdagar 
14:30-16:00 Barnkör för alla barn i Geta i åldrarna 7-12 år. Vi ses och sjunger tillsammans i Geta församlingshem. 
Anmälningar till Denise på telefon 040-8433830. 
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Demensföreningen på Åland informerar! 
 

Vi är en intresseförening för: 
– personer med demenssjukdom 
– personer med nedsatt minnesfunktion 
– anhöriga eller övriga intresserade 

 Föreningen har idag drygt 200 medlemmar.  
Vårt syfte är att sprida information, ge stöd och råd  
både till insjuknade och anhöriga samt samverka med  
kommuner och övriga aktörer i ärenden som berör demensvård.  
Vi erbjuder också träffar för anhöriga, så kallade anhörigträffar. 
Vi kan också starta upp stödgruppsträffar för personer som nyligen fått en demensdia-
gnos, om intresse finns? 

Kontinuerligt pågår en motionsgrupp där det just nu finns lediga platser. 
Medlemsavgiften är 10 €/år och 15 €/familjemedlemskap (för två personer). 
Välkommen att höra av dig om du är intresserad till: 
 
Fia Hagelberg Verksamhetsledare  
Demensföreningen på Åland 
 
Tel: +358 (0)457 548 3818 (mån-tor kl. 9.00 – 15.00) 
 
Mejl: info@demens.ax 
 

 
 
https://www.handicampen.ax/demens/ 
 
Skarpansvägen 30 
22100 Mariehamn 
Åland 

mailto:info@demens.ax
https://www.handicampen.ax/demens/


  Ett informationsblad från Geta kommun, nr 4 december 2022 

Redaktion tel 49351, bibliotek@geta.ax. Ansvarig utgivare: Gustav Blomberg. Deadline nästa nr 13.2.2023 

Entreprenörer som erbjuder snöröjning i Geta 

 
 

Christian Jansson/CWTEC AB  
Telefon: +358457 0529 324  
E-post: Cwtecab@hotmail.com  
 
 
Mats ”Dånö Matte” Sjöblom 
Telefon: +358457 5958 194 
E-post: danomatte@aland.net  
 
 
Torvald "Torre" Jansson  
Telefon: +358457 3449 678 

 

 

Insamling av svansar 

Geta JVF samlar in mink- och mårdhundssvansar 

på Getabodens parkering onsdagen 7/12 18.30-19.00. 

 

Ps. Kom ihåg Geta JVF betalar tillbaka hälften när du köper en ny mink- eller mårdhundsbur. 

Vid frågor, ring John 0407618444 eller Conny 04573649610 
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LANTBRUKSKANSLIET INFORMERAR 
 
Endast elektroniska stödansökningar fr.o.m. 2023 
Fr.o.m. 2023 försvinner pappersblanketterna och alla stödansökningar görs endast 
elektroniskt i Viputjänsten.  
 
Djurstöden 2023 
I början av 2023, eventuellt redan i januari, kan man ansöka om bidrag för 
 - mjölkkor, dikor, tjurar, slaktkvigor, tackor, getter, slaktlamm och slaktkillingar. 
Stödvillkoren kommer att ändra något varför det kan vara bra att bekanta sig med villko-
ren som hittas på Livsmedelsverkets hemsida. 
Ny stödform fr.o.m. 2023 är ”Djurens välbefinnande”. Stödformen kan sökas för nöt-
kreatur, får och getter och ansökningstiden är den samma som för övriga djurstöden. Till 
ansökan skall bifogas en välbefinnandeplan som omfattar en utfodringsplan baserat på 
foderanalyser. På landskapsregeringens hemsida hittas information om åtgärderna, stöd-
villkoren och ersättningsbeloppen.   
Livsmedelsverket meddelar senare den exakta ansökningstiden för djurstöden. 
På Finströms kommuns hemsida /Lantbruk/Ansökningar kan man hitta länk till ovan-
nämnda stödvillkor. 
  
 
Djurbidragens referensdag  
Med referensdag avses den dag då det bidragsberättigade djurets registeruppgifter ska 
vara i skick. Då kontrolleras djurets kön samt ankomst- och utmönstringsanmälningar i 
registret. Referensdagen avgör vilka djurbidrag du kan få under hela året. Försenade och 
felaktiga registeranmälningar orsakar förkastande av bidrag och påföljder. 
Referensdagen gäller i fortsättningen alla djurbidrag: 3.1.2023 bidrag för slaktkvigor, 
31.1.2023 diko- och mjölkkobidrag, tjurbidrag, bidrag för nötkreatur i yttre skärgården, 
bidrag för tackor och hongetter samt 3.1.2023 eller 1.6.2023 bidrag för slaktlamm och 
slaktkillingar. 
 
Stödrättigheterna slopas 
Stödrättigheterna upphör att gälla vid utgången av år 2022. Stödrättigheterna är nu ett 
villkor för grundstöd, men från och med nästa år kan man få motsvarande stöd på basis av 
jordbruksmarkens areal.  
 
Nyröjningar från och med 2023 måste ha permanent gräsväxtlighet  
Fr.o.m. 2023 ska mark som röjts eller på annat sätt tagits i bruk som jordbruksmark ha 
permanent vallväxtlighet. Dessa arealer får i fortsättningen inte plöjas utan förnyandet av 
vallen ska ske genom direktsådd eller lätt bearbetning.  
Skiften som är odlingsbara senast 31.12.2022 berörs inte av kravet på permanent vallväxt 
och arealerna behöver inte anmälas till lantbrukskansliet under 2022 utan anmäls på nor-
malt sätt under våren 2023. Rekommenderas att man fotograferar arealerna som färdig-
ställts under 2022. Detta gäller alltså skiften som röjts och färdigställts efter vårens stöd-
ansökan 2022.   
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Följande Kurser är på kommande i Geta 

under Vårterminen 2023 
 

Individuellt Piano och fiol       
Boxercise med Helena             
Träslöjd för alla 
Syhelg med Lena                      
Dansa bugg i Geta                    
Yoga med Lina                           
Glaskurs  
Orientering med Ola                                    
Fågelskådning med Kjell   
Finn stenåldern på Åland A 

Håll utkik efter vårens  
katalog  

för mer information  
 

Kom gärna med tips om kurser  
och kursledare till er kontaktperson  

 
Helena på  

Bibliotek@geta.ax  
eller Tel.49351 
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Utställningar i biblioteket 
 
 
 
 

Brev till M  
Gouachemålningar  

                   av Urszula Dudzicka i foajén 
         Ni kan träffa konstnären 10 december  
          på evenemanget ”Julkänning i Geta” 
 
 
 
 
 

 
 

I Kulturhörnan kan man se en elevutställning med start 10.12.2022  
 

Välkommen in till biblioteket tisdagar 16-20 torsdagar 13-17 
 

————————————————————————————— 
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      God jul och Gott Nytt år 

         önskar biblioteket 

Lördagen den 10 december har biblioteket  
extra öppet kl. 12.00-15.00 under  

” Julkänning i Geta”  
  

Arr: Geta kulturförening 
 

Du som ännu inte hämtat ditt fotografiet från Amerikahusutställningen  
kan göra det hos Helena på biblioteket 

 
                

Makulerade böcker bortskänkes! 
 

Självständighetsdagen 6.12.22 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 1/2023 13.2.2023  


