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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
Kommunfullmäktigeordf.
Gun-Britt Lyngander
Kommunstyrelseordf.
Ingvar Björling
Byggnadsinspektör
Dan Sarling tel. 359 523
(mån-tis)
Vik. kommuntekniker
Tryggve Packalén tel. 359 522
(mån-tis)
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

AKTUELLT I GETA KOMMUN
Det händer ganska mycket just nu gällande större investeringsprojekt i Geta. Förutom att Geta skola i dagarna
har fått bergvärme, investerar kommunen också i vattenledningsutbyggnad från Finnö till Hellö. Arbetet är igång
och grävningsarbetet på Finnö har påbörjats. Vattenledningsutbyggnad Finnö-Hellö är ett delprojekt i det större
vattenledningsprojektet att bygga ut vattenledningsnätet
till Isaksö. Delprojekt två (dvs utbyggnad från Hellö till
Isaksö) planeras också att genomföras under året.
I investeringsbudgeten för 2021 finns investeringar för
277 400 euro netto, vilket är en relativt hög nivå. Investeringsanslagen för Hemgården (byte av tak på gamla
servicehuset), vattenledningsutbyggnad till Havsvidden,
och vattenledningsutbyggnaden till Hällö och Isaksö är
de tre största projekten. Det upptas långfristiga lån för de
nya investeringarna för att i så stor utsträckning som
möjligt inte riskera kommunens likviditet. I sammanhanget kan det noteras att listan med nödvändiga investeringar i investeringsplanen för nästkommande år 2022
är fortsättningsvis lång. Här kan nämnas bl.a. renovering
av gamla servicehuset på Hemgården, fortsatta vattenledningsutbyggnadsprojekt och en multifunktionsplan för
idrott. Men, som med mycket annat så är det ekonomin
som styr hur omfattande förverkligandet av investeringsplanen blir.
Hälsningar, Gustav Blomberg, kdir
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GETA KOMMUNS AVFALLSHANTERING
Geta kommuns avfallsavgifter och grunderna för dem har till viss del reviderats med anledning den
nya avfallslagen som gäller på Åland från och med 1.1.2019. Nytt är bl.a. att terminologin har ändrats; ”renhållningsavgiften” heter numera ”avfallsavgiften” i enlighet med nya lagen. Grundavgiften
(d.v.s. avfallsavgiften) för bostäder har ändrats från föregående år. Det innebär att för de som bor
året om i hus, eget eller uthyrt, betalar 95€ och de som har fritidshus betalar också 95€. För personer med både sitt permanenta boende och sitt fritidshus för eget bruk inom Geta kommun betalas
endast en grundavgift.
Tänk på att meddela byråsekreteraren om du hyr ut ett hus.
Även föreningar och företag kan nyttja Geta ÅVC! Det kostar 95€/år och då kan verksamheten på
samma villkor som privatpersoner nyttja Geta ÅVC. Kontakta byråsekreteraren om du vill att er förening eller ditt företag vill lämna avfall.
Mottagning vid Geta ÅVC
I avfallsavgiften ingår det att du får lämna till ÅVC utan kostnad sådant som återvinningsmaterial,
farligt avfall och elektronik.
Återvinningscentralen tar emot återvinningsmaterial så som:
Hårdplastförpackningar, pappersförpackningar, kartong- och wellpappförpackningar, metall, glasförpackningar, tetror och dryckesförpackningar samt papper, kuvert och tidningar.
Återvinningscentralen tar emot farligt avfall så som:
Elektronik, lysrör, glöd-, LED- och lågenergilampor, bil-, MC- och mopedbatterier, hårspray, målarfärg, raklödder, myggspray, lösningsmedel, nagellack, oljeavfall (fast och flytande), måleriavfall,
bildäck utan fälg och impregnerat trä (upp till 0,5 m3, överstigande mängd enligt prislista).
Explosivt förs till polis, mediciner till apotek och skrotbilar ska föras till en auktoriserad bilskrot.
ÅVC tar inte emot kompost eller trädgårdsavfall, har du inte egen kompost, ta då kontakt med en
hämtningsentreprenör.
Brännbart avfall, grovavfall, byggavfall, däck på fälg etc ingår inte i renhållningsavgiften utan det
betalar du för. Se våra avgifter på hemsidan www.geta.ax eller kom in till kansliet och hämta prislistan.
Glöm inte återbruk!
Avfall utgör en värdefull resurs, förutsatt att det sorteras och omhändertas på rätt sätt. Möbler, kläder
och skor etc. som bedöms kunna återanvändas, samt vissa maskiner och konstruktioner, byggmaterial som går att återanvända i lösa delar eller i sin helhet (motorer, elektronikprylar, cyklar mm) behöver inte slängas. Sådant som kan återanvändas hänvisas i första hand till organisationer som handhar
dylikt. T.ex. Emmaus tar emot möbler, kläder, husgeråd, leksaker och textil. På ÅVC finns även en
returhörna som du kan hämta och lämna gratis från. Fixtjänst och större klädkedjor tar även emot
trasiga kläder för att återbruka textilfiber.
Geta ÅVC har öppet:
Onsdagar kl 15-19 och från maj till oktober även på söndagar kl 11-13
Adress: Södravägen 105
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Lediga båtplatser på Lökholmen 2021-2023
Geta kommun har följande regler för uthyrning av båtplatser vid Lökholmens brygga.
−

Permanent boende i Geta har förtur till båtplatserna

−

Uthyrning av båtplatserna sker vartannat år

−

Hyresförhållandena får gälla senast till och med den 31 januari det året då båtplatserna ånyo skall hyras ut

−

Permanent boende i Geta kan meddela sitt intresse för båtplats t.o.m. 31.3.2021

−

Icke permanent boende kan anmäla intresse för båtplats t.o.m. 1.5.2021

Anmälan sker skriftligen. Tilldelning av dessa platser sker genom lottdragning.
Hyresavtalen får ej överföras till annan part utan kommunens tillstånd.

Information om kommunens vattenledningsutbyggnadsprojekt till Havsvidden
Geta kommun under har under flera år utrett stamledningsutbyggnad från Östergeta till Höckböle
samt vidare från Höckböle norrut mot Havsvidden. Detta planeras nu genomföras under år 2021
genom två delprojekt, och ska vara klart senast sommaren 2022. Delprojekt 1 är stamledningsutbyggnad från Östergeta till Höckböle inklusive anläggande av vattenbufferttank vid Höckböle rastplats. Detta projekt projekteras och genomförs av Ålands Vatten. Delprojekt 2 är stamledningsutbyggnad från Höckböle till Havsvidden och projekteras och genomförs av Geta kommun. Båda
delprojekten kommer antagligen att upphandlas under våren. Mer detaljerad information om utbyggnadsplanerna hittar på kommunens hemsida www.geta.ax.

Geta kommun får ny hemsida den 1.3.2021!
Geta kommun kommer att få en helt ny hemsida från och med 1 mars. Fortfarande kommer hemsidan adress vara www.geta.ax. Ni som är vana användare av kommunens nuvarande hemsida kommer säkert att till en början känner er lite vilsna i var man hittar allt, men för nya besökare och besökare som inte använder hemsidan så ofta kommer att få lättare att navigera och hitta den information man söker efter på hemsidan. Den nya hemsidan är även
såklart tillgänglighetsanpassad.
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Du som under minst två terminer med god framgång bedrivit universitets-, högskoleeller yrkesstudier efter gymnasialstadiet kan skicka din fritt formulerade ansökan till
info@geta.ax eller till Getakommunkansli skall kom ihåg att bifoga redogörelse över
uppnådda studieresultat.
Utdelning av stipendiet sker senast under juni månad.
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Inskrivning för blivande ettor - Geta skola
Nu är det dags för inskrivning till Geta skola!
Inskrivning görs för blivande ettor och vårdnadshavare på plats i Geta skola
onsdagen den 24 mars kl. 18.00 ingång via huvudentrén.
Fundera på behovet av Eftisplats, om så är ansöker ni om det samtidigt.
Information om skola och Eftis ges på plats.

Välkomna!
Vid frågor kontakta per e-post
thomas.mattsson@geta.ax eller
telefon 018-49350.

Dagvårdsplats hösten 2021
Det är nu dags att ansöka om dagvårdsplats för nya barn inför hösten till daghemmet
Kotten.
Ansökningsblanketter finns att hämta vid kommunkansliet eller vid daghemmet
och bör lämnas in senast den 30 april.
Vid frågor
kontakta vik. Daghemsföreståndare Millen Samuelsson-Carlsson tel. 018-49330
eller e-post: kotten@geta.ax
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Vad är kulturhörnan i Geta? Vad finns där?
Kulturhörnan är nu fint renoverad
och en liten utställning med saker
som kommunen erhållit under
vänortstiden med Runö finns nu
att se där. Kanske ni har saker i
era gömmor som skulle passa i
vår samling?
Föreningar och privatpersoner är
varmt välkomna att hålla utställningar i biblioteket.
Arbetet med att samla in värdefulla kulturföremål, tavlor, textilier, bomärken etc. fortskrider kontinuerligt och ni som har saker att
donera får gärna ta kontakt eller
föra dem till biblioteket vid tillfälle.
Kulturhörnegruppen fortsätter sitt
arbete under 2021 där bibliotekarien fungerar som sekreterare och
mötessammankallare. Kulturhörnans arbetsgrupp består av:
Elvi Berndtsson, Marianne Häggblom, Göran Gottberg, Anne-Maj
Mattsson och Kenneth Österlund.
Stort tack för deras engagemang
för Geta hälsar Helena Nyback,
bibliotekssekreterare

Fotografi: Marianne Asp-Gottberg
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Geta bibliotek informerar
Hej på er där ute i stugorna. Om smittläget tillåter så kommer vi hålla

”Klippkvällar”
i biblioteket i marsmånad på tisdagar ojämna veckor.
Alltså 2/3,16/3 och 30/3 kl.18.00-19.30.
Vi träffas och tittar i gamla klippböcker och klipper och klistrar in
tidningsartiklar om Geta.
Vi umgås, har trevligt och pratar om svunna tider.
Biblioteket bjuder på kaffe.

Väl mött på biblioteket
Välkomna!
Många nyinkomna böcker välkomna in och låna lite skön läsning.
Tisdagar 16-20
Torsdagar 13-17
Tel 49351
bibliotek@geta.ax

Glöm inte att

www.facebook.com/

Ännu kan du anmäla dig till följande Mediskurser i Geta under våren
*Det naturliga apoteket *Lappteknikskurs med Kristina
*Akvarell med Gunilla *Fågelskådning med Kjell
*Sånglust - nytt startdatum 24 mars
Välkommen med på kurs anmäl dig på www.medis.ax
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SOMMARPERSONAL
Har du behov av motiverad arbetskraft i sommar?
Flera tusen ungdomar i Norden söker sommarjobb.
Vi hjälper till att hitta sommarpersonalen.
Alla arbetstillfällen är välkomna!
Behöver du ett sommarjobb?
Du som är mellan18-30 år
upplev Norden genom Nordjobb.
Du kan även söka jobb året runt.
Läs mer på vår hemsida: www.nordjobb.org
eller Nordjobb på Facebook.
Tel: (18)17279, e-post: aland@nordjobb.org

Geta Jaktvårdsförening r.f.
håller

ÅRSMÖTE
tisdagen den 23 mars kl.19.00 i Geta skola
- Styrelsen sammanträder 18.30
- Stadgeenliga förhandlingar
- Servering

Alla jägare välkomna!

Deadline för nästa Getablad
nr 2 (sommarbladet) 24.5.2021
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Socialvården på Åland samordnades från 1.1.2021
Socialvården på Åland samlades från och med 1.1.2021 under ett och samma tak.
Kommunernas socialkanslier förs över till kommunalförbundet Kommunernas socialtjänst,
eller kort och gott KST (tidigare Ålands omsorgsförbund).
Från och med den 1 januari 2021 sköter KST service inom bland annat:
 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
 Specialomsorg
Fältarna, Tallbacken och Beroendemottagningen blir också delar av KST.
Barnomsorgen (inklusive hemvårdsstödet) och äldreomsorgen kommer fortsättningsvis att ordnas av
kommunen.
Du som redan är klient inom socialvården behöver inte göra något. Ditt klientskap överförs automatiskt
till KST med stöd av lag. Om du har frågor om ditt klientskap och funderingar om hur det påverkas av
samordningen, vänder du dig till ditt hemkommuns socialkansli ännu under detta år.

Om du har allmänna frågor om verksamhet kan du vända dig till KST
Besöks- och postadress: Skarpansvägen 30, 22100 Mariehamn
Växeln:
532 800
E-post:
info@kst.ax
Webbplats:
www.kst.ax
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GETA CANCERFOND
Kommuninvånarna i Geta kommun har möjlighet att ansöka om
medel ur cancerfonden för kostnader som uppstått under sjukdomsperioden. Sökande kan beviljas medel ur fonden med en summa
upp till 500 euro, en gång per år. Medel beviljas inte till anhöriga
eller till dödsbon.
Sökande kan ställa en fritt formulerad ansökan jämte bilagor bestående av verifikat på kostnader med anledning av sjukdomen
(vårddygnskostnader poliklinikavgifter, självriskandel på resor och
dylikt) samt intyg över cancerdiagnos.
Ansökan kan sändas till epostadressen hemgarden@geta.ax eller sändas per post till:
Hemgården - Geta kommun
Hemgårdsvägen
22340 Geta
Bidrag beviljas under förutsättning att medel finns i fonden.
Frågor? Kontakta föreståndaren för Geta Hemgård.

Vill du göra en inbetalning till cancerfonden i Geta
kommun?
Inbetalningar vid kondoleans eller uppvaktning görs till:
ÅAB FI14 6601 0002 2804 69
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PRINCIPER FÖR BEVILJANDE AV FÖRENINGSBIDRAG GETA KOMMUN

Antagna av kommunstyrelsen i Geta § 86/4.4.2016
Idrotts-, kultur- och ungdomsföreningar i Geta, samt övriga Getaföreningar och
grupper, som ordnar idrotts-, ungdoms- eller kulturverksamhet, kan ansöka om
föreningsbidrag från kommunstyrelsen i Geta.
Föreningar som har ett betydande antal medlemmar eller deltagare från Geta kan också
söka om bidrag.
I ansökan ska uppges de ändamål som bidraget söks för. Ansökan görs på särskild
blankett. Sista dag för ansökan är 30.4.
Till ansökningen bifogas:





verksamhetsberättelse
bokslut
verksamhetsplan
budget

För beviljande av bidrag ska samtliga handlingar finnas tillhanda.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar om fördelningen av bidrag i maj månad.
Av beslutet framgår mottagaren, bidragsbeloppet, ändamålet och eventuella villkor för användningen av bidraget.
Beslut om bidrag meddelas genom att sökande får ett protokollsutdrag om beslutet jämte
anvisningar för rättelseyrkan. Föreningarna kan anföra rättelseyrkan till styrelsen 14
dagar från delgivningen av beslutet (för postningen av beslutet beräknas sju dagar).
Redovisning
Föreningen är skyldig att redovisa för användningen av beviljade bidrag.
Kommunstyrelsen har rätt att granska användningen av bidragsmottagarens bokföring och
därtill anslutna handlingar för att utreda om bidraget använts på planerat sätt. Bryter
bidragsmottagaren mot villkoren kan kommunstyrelsen kräva återbetalning av det beviljade bidraget i sin helhet eller delvis.
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ANHÅLLAN OM FÖRENINGSBIDRAG
Förening
Kontonummer (IBAN) _
Kontaktperson
Adress
Telefon
E-post
Vi anhåller om bidrag för:
Idrottsverksamhet

Kulturverksamhet

Ungdomsverksamhet

Ändamål som bidraget söks för:
————————————————————————————–—————————
—————————————————————————————————————–
Ansökt belopp:________________
Bilagor
o Verksamhetsplan
o Budget
o Verksamhetsberättelse
o Bokslut

Eventuella kommentarer
—————————————————————————————————————
—————————————————————————————————————
Datum och sökandes underskrift
———————————————————-
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