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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-tors kl 9-15
(lunch 11-12)
Kommundirektör
Gustav Blomberg, tel 359 524
(mån och ons)
Kommunfullmäktigeordförande
Gun-Britt Lyngander
Kommunstyrelseordförande
Ingvar Björling
Kommunernas socialtjänst
Besöksadress: Skarpansvägen 30
22100 Mariehamn
Tel. 532 800
Byggnadstekniska kansliet
Dan Sarling tel. 359 523
(mån-tors)
Ekonom Sandra Elmén
tel. 359 521
Fastighetsskötare
S-E Söderholm
tel.0457-3455 518
Geta skola
Föreståndare Thomas Mattsson
tel. 49 350, lärarrum tel. 49 355
Daghemmet Kotten
Vik daghemsföreståndare
M-L Samuelsson-Carlsson
tel. 49 330
Hemgården
Föreståndare Janice Häggblom
tel. 49 340
Geta Bibliotek
Tisdagar 16-20 Torsdagar 13-17
tel. 49 351, bibliotek@geta.ax

Nyheter på ÅVC!
Kennet har efter 40 år i kommunens tjänst tackat
för sig och ett nytt ansikte har dykt upp på Geta
ÅVC. Nu är det istället Mia Huldin som möter dig
på ”tippen”.
Kommunkansliet vill å hela kommunens vägnar
tacka Kennet för allt arbete han gjort under alla
dess år.
Kennet har efter sin pensionering som fastighetsskötare i kommunen fortsatt som ansvarig för
Geta ÅVC ända fram till januari i år då han tackade för sig och lämnade över ansvaret till nya krafter. Kommundirektören har valt att anställa Mia
Huldin för en period framåt eftersom hon har erfarenhet av praktik på Geta ÅVC. Tanken är att
övergången ska bli smidig.

Annonsera i Getabladet!
Företag, privatpersoner och föreningar i Geta
50,00 €
1 sida
40,00 €
1/2 sida
30,00 €
1/4 sida
Ideell förening
Avgiftsfritt för 1 sida
oavsett storlek
Övriga aktörer
1 sida
1/2 sida
1/4 sida

100,00 €
70,00 €
60,00 €
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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”, avfallsrådgivning, fakturering, upprätthållande av återvinningscentralen, bortskaffande och hantering av avfallet samt övriga uppgifter som anknyter till ordnande av avfallshanteringen,
och är således oberoende 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 avlämning vid
Geta ÅVC eller till entreprenör vid hushållsnära hämtning.

KOMMUNALA AVFALLSAVGIFTER 2022
Grundavgifter för permanenta bostäder, fritidsbostäder, företags- och verksamhetskunder samt avgift för
betalningspåminnelse:
Permanent bostad1
Fritidsbostad2

100€/år
100€/år

Registreringsavgift för företags- och verksamhetskunder3

100€/år

Betalningspåminnelse

7€/utskickad betalningspåminnelse

1.

2.

3.

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.
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.
För företag, stugbyar, samfund, föreningar, institutioner, organisationer m.fl. som önskar nyttja
kommunens avfallssystem genom att använda Geta ÅVC.
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Vill du sommarjobba på Biblioteket?
Vi söker dig som är pedagogisk och utåtriktad, serviceminded
och kan arbeta självständigt.
Du kommer ansvara för:
 Biblioteksverksamheten under bibliotekets öppethållning
tisdagar 16-20 och torsdagar 13-17
under fem veckor i juni/juli
Med arbetstid 15 minuter innan öppning och 15min efter stängning.
Du får gärna ha följande kompetens:
 Utbildning inom biblioteks– eller informationsvetenskap eller litteraturpedagogik
Meriterande:
 god datorvana
 bekant med BOOK-IT
 erfarenhet av MS Office
 erfarenhet av kulturverksamhet
 god samarbetsförmåga
Ansökan tillsammans med CV skickas till kommundirektör Gustav Blomberg på
e-postadressen info@geta.ax. Ansökan kan också skickas per post till kommunkansliet
till adressen Getavägen 2115, 22 340 Geta
Ansökningshandlingarna ska vara Geta kommun tillhanda senast söndagen
den 24 april 2022.
Eventuella frågor besvaras av kommundirektör Gustav Blomberg på tel 018-359 524
eller på e-postadressen gustav.blomberg@geta.ax.

TILL SALU
Geta kommun säljer ett hemmagjort frontschaktblad till traktor, troligen 80-tal.
Finns till påseende vid idrottsplan, pris 150€ inkl.
24% moms.
Kontakta Dan Sarling på dan.sarling@geta.ax eller
telefon 359 523 om du är intresserad.
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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
tisdagen den 29 mars kl. 18.00 ingång via huvudentrén.
Fundera på behovet av fritidshemsplats, om så är ansöker ni om det samtidigt.
Information om skola och fritids ges på plats.

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

Dagvårdsplats hösten 2022
Det är nu dags att ansöka om dagvårdsplats för nya barn inför hösten till daghemmet Kotten.
Ansökningsblanketter finns på hemsidan eller kan hämtas från kommunkansliet eller daghemmet
och bör lämnas in senast den 30 april.
Vid frågor
kontakta vik. Daghemsföreståndare Millen Samuelsson-Carlsson tel. 018-49 330
eller e-post: kotten@geta.ax
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Du som under minst två terminer med god framgång bedrivit universitets-,
högskole- eller 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 under maj eller juni månad.
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Information om självrisken för färdtjänst
Från och med den 01.01.2022 infördes en ny taxa för kollektivtrafiken i enlighet med Ålands
landskapsregerings beslut nr 168/2021.
Det betyder att även självrisken för färdtjänst enligt handikappservicelagen, blåa TaxiPLUSkort, ändras.
Från och med den 1 januari 2022 är självrisken ALLTID 2,50 € per enkelresa, oberoende
resans längd.
Har Ni frågor hör av er till:
Kommunernas socialtjänst k.f.
Verksamhetsområde funktionsservice och sysselsättning
Telefon växeln 532 800
Bilaga:
ÅFS 2021:168
ÅLANDS LANDSKAPSREGERINGS BESLUT om trafiktaxa för personbefordran med buss
i yrkesmässig trafik på Åland
https://www.regeringen.ax/sites/www.regeringen.ax/
files/attachments/law/afs2021_nr168.pdf
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LANTBRUKSKANSLIET INFORMERAR
ÄNDRADE OCH FÖRSÄMRADE STÖDVILLKOR FÖR EU:S DJURSTÖD
Eftersom villkoren för EU:s djurstöd har skärpts fr.o.m. 2022 rekommenderas att man bekantar sig med
nya stödvillkoren. Livsmedelsverket har i sitt ”Nyhetsbrev till jordbrukarna 9.2.2022” skickat stödvillkoren
till alla gårdar som uppgett sin e-postadress i Vipu. Kolla din e-post! Om du saknar meddelandet – kontrollera om det hamnat i mailens skräppost.
På Finströms kommuns hemsida under Lantbruk hittas även länk till aktuella stödvillkor.
NYTT NÖTKREATURSREGISTER TAS I BRUK
I april är det tänkt att nya nötkreatursregistret skall tas i bruk. Registret som är avgiftsfritt kommer att bli
det officiella myndighetsregistret. Detta innebär att alla obligatoriska anmälningar om kalvning, köp, försäljning, flyttning mm. skall finnas tillgängliga i nya nötkreatursregistret. Det kommer fortsättningsvis vara
möjligt att lämna sina anmälningar med t.ex. Min Gård, men detta förutsätter att man som djurägare behöver ge annan part fullmakt (Mtech) så att uppgifterna du anmält via Min Gård, överlämnas till nya nötkreatursregistret.
Fullmakterna bör ges i god tid innan det nya nötkreatursregistret tas i bruk! Fullmakter ges i tjänsten
Suomi.fi-fullmakter. På Finströms kommuns hemsida under Lantbruk hittas mer information om hur man
ger fullmakt.
Anmälningsblanketterna på papper tas ur bruk i samband med att det nya nötkreatursregistret tas i bruk.
TIDEN FÖR TACKORNAS LAMNINGSANMÄLAN FÖRKORTAD TILL 90 DAGAR
Lamm födda 24.1.2022 eller senare skall öronmärkas och anmälas till fårregistret
inom 90 dagar (3 mån) från födseln. För lamm födda före 24.1.2022 gäller fortfarande 6 månader att anmäla och öronmärka. Lammen skall dock alltid vara registrerade och öronmärkta om de flyttas från födelseplatsen innan 90 dygn.

HAR DU ETT HUS eller EN STUGA TILL SALU?

Jag kommer från Estland, men har haft stark anknytning till Åland sedan 1998.
Nu letar jag efter ett hus eller en vinterbonad stuga i lugnt läge för fast boende
att köpa, gärna i Geta eller på Norra Åland.
Har du något att erbjuda ta gärna kontakt!
Janne Kütimaa
040 66 34 344
janne.kutimaa@gmail.com
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Väntetider för sociala tjänster för äldre
Enligt äldrelag (2020:9) för Åland § 23, skall kommunen minst en gång i halvåret offentliggöra uppgifter
om den tid inom vilken en äldre person kan få den socialservice som personen ansökt om.
Med väntetid avses tiden mellan den dag en anhållan om en serviceform har inkommit och den dag den äldre
får beslut om de tjänster personen anhållit om.
De genomsnittliga väntetiderna för sociala tjänster inom äldreomsorgen 1.1.2022-30.6.2022.

Tjänst

Genomsnittlig väntetid (vardagar)

Tilläggsinformation

Hemservice

2-7 dygn

I akut situation får klienten service genast

Trygghetslarm

2-7 dygn

Sker i samarbete med Ålands
Telefonbolag

Måltidsservice

2-5 dygn

Stöd för närståen- 14 dygn
devård

Beslut fattas utgående från när
en komplett ansökan har inkommit och behandlats

Bedömning av
servicebehov

0-7 dygn

Vid brådskande/akuta fall görs
bedömningen utan dröjsmål

Periodplats

2-7 dygn

I akut situation inom 2-3 dygn

Effektiviserat ser- 14-30 dygn
viceboende

Beslut fattas utgående från klientens behov, funktionsförmåga
och vårdtyngd. Kriterier finns
tillgängliga

Beviljande av service förutsätter att den äldres servicebehov har utretts i enlighet med 14 § i äldrelagen.
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Hyresgäster sökes till
Hemgårdens pensionärslägenheter!
Geta kommun har lediga pensionärslägenheter invid Geta
Hemgård (äldreboendet).
Kontakta Geta Hemgårds föreståndare Janice Häggblom
eller kommunkansliet för visning eller mer information om
möjligheten att flytta till en pensionärslägenhet.
Pensionärslägenheterna är anpassade för äldre och har närhet till viktig service i Geta.
Hemgården telefon 49 340

Information om kommunens vattenledningsutbyggnadsprojekt till Havsvidden
Geta kommun bygger för närvarande ut vattenledningsnätet från Östergeta till Höckböle
samt vidare från Höckböle norrut mot Havsvidden. Planen är att hela projektet ska vara
klart under sommaren 2022.
Projektet genomförs genom två etapper och två delprojekt. Delprojekt 1 är utbyggnad av
en ny stamvattenledning från Östergeta till Höckböle samt anläggande av vattenbufferttank vid Höckböle rastplats. I detta delprojekt ingår också att anlägga avloppsledning
från Östergeta pumphus till Bolstaholmskorsningen för framtida behov. Detta projekt
projekteras och genomförs av Ålands Vatten. Upphandlingen av delprojekt 1 är avslutad
och entreprenaden är planerad att påbörjas så fort som möjligt.
Delprojekt 2 är stamledningsutbyggnad från Höckböle till Havsvidden och projekteras
och genomförs av Geta kommun. Delprojekt 2 färdigställs för närvarande av entreprenören. Mer detaljerad information om utbyggnadsplanerna, eller förfrågningar om anslutningarna, fås från kommundirektören Gustav Blomberg, kommunteknikern Dan Sarling
eller Ålands Vatten.
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Geta JVF bjuder in alla jägare i Geta till en sälinspirationskväll
med kocken Viktor Eriksson på Geta skola torsdagen 31/3 kl 18.00.
Välkomna!

FOLKHÄLSAN I GETA
Folkhälsan söker 2st lekledare till simskolan i Knutnäs under 2 veckor i sommar.
Lämna in er ansökan till folkhalsanigeta@gmail.com
Vi söker även en person som har hand om gräsklippningen vid Knutnäs under
maj-september. Man bör vara minst 16år för den tjänsten.
Vid frågor kontakta oss via mail eller telefon 0457/33 13 114
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Geta Jaktvårdsförening
håller årsmöte i Geta skola tisdagen 15/3 kl 19.00
- Stadgeenliga ärenden
- Kaffeservering
Alla jägare välkomna!

Nu är det dags igen för årets jakthippa!
Jägarna och Geta UF bjuder getabor och andra
markägare i Geta till Furulund den 2 april 2022 klockan
19:00.
Det kommer att serveras viltfärsbiff, ugnspotatis, rotsaker
och sallad tillagad av Soltuna. Det ingår måltidsdryck
såsom öl, rödvin, vatten och snaps. Efter maten blir det
kaffe, avec och tårta.
För kvällens underhållning står CONNY HENRIX, som
spelar upp till dans ända in på småtimmarna.

Vi säljer även lotter, 2€/st.
Om Ni inte vill missa denna fest, anmäler ni er genom att
betala in 25 € per person till
Iban FI78 6601 0003 3449 59, Geta Jakthippa.
Anmälan görs senast den 25 mars 2022.
Har du frågor eller några matallergier kontakta,
Jenny 04573432087 eller Trygve 04570596026
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Gemensam NorrÅländsk bokcirkel
14.3 Saltviks bibliotek: Carl-Michael Edenborg: Alkemistens dotter: slutet på universum
11.4 Sunds bibliotek: Anders DeLa Motte: Slutet på sommaren
Intresserad av att medverka kontakta respektive bibliotek för mer information

Ännu kan du anmäla dig till följande Mediskurser i Geta under våren
Lappteknik med Kristina
Akvarell med Gunilla
Fågelskådning med Kjell

8/4 kl.18.30-20 samt 9-10/4.2022 kl.10-17.45
7-8/5.2022 kl 11-16
28/5-2022 kl.9-14

Välkommen med på kurs anmäl dig på www.medis.ax eller ring 531 620
Höstens kurser är under planering .
Kom gärna med tips om kurser och kursledare
till bibliotek@geta.ax eller telefon 49 351
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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,
den 15/3 och 29/3 mellan kl.18.00-19.30.
Vi träffas och tittar i gamla klippböcker och klipper och klistrar in
tidningsartiklar om Geta.
Biblioteket bjuder på kaffe.
Just nu kan du se två utställningar i biblioteket.
Förflutet och iland flutet av Kjell Andersen t.om 31/3-22 och i Kulturhörnan
Kulturföreningens utställning Amerika hus.
Tisdagar 16-20
Torsdagar 13-17
Tel 49351
bibliotek@geta.ax

Många nyinkomna böcker välkomna in och låna lite skön läsning.

Väl mött på biblioteket
Välkomna!
Glöm inte att

www.facebook.com/Getabibliotek

Deadline för nästa Getablad
nr 2 (sommarbladet) 23.5.2022
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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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