
 

KONTAKT  

Geta kommunkansli 

Getavägen 2115 
AX-22 340 GETA 

 

Tel +358(0)18-49 300 
Fax +358(0)18-49 390 

 

www.geta.ax  info@geta.ax 

 
Öppet mån-tor kl 9-15 

(lunch ca 11-12) 
 

 

Kort fakta: 

Befolkning: 511 invånare 
(31.12.2020) 

Yta, typ: 188 km2, skärgård, om-
växlande höga berg, djupa skogar 
och öppna jordbrukslandskap. 

Läge: 35-40 km norr om Marie-
hamn, 20 km från Godby (väg 4), 
nordligaste kommunen på fasta 
Åland. 

Skatt: 18,5 % inkomstskatt, ingen 
fastighetsskatt för permanentbo-
stadsbyggnader. 

Bokslut: .Resultat år 2020 under-
skott om 18 495 euro.  

Kommunal service: Skola (åk 1-6), 
daghem, äldreboende, bibliotek och 
mycket mer. 

Näringsliv: Service (kafé, restau-
rang, hotell, stugby, butik, bygg/
hantverk, verkstad), jordbruk (äppel, 
boskap mm). 

Kommunfullmäktigeordförande: 
Gun-Britt Lyngander 

Kommunstyrelseordförande:   
Ingvar Björling 

Kommundirektör:                      
Gustav Blomberg 

Ansvarig utgivare av Getabladet: 
Kommundirektören 

 
AKTUELLT FRÅN KOMMUNDIREKTÖREN  

 
För kommunens verksamhetsansvariga brukar höstens 

antågande innebära att verksamheten inför  nästa år ska 

planeras och budgeteras.  

De åländska kommunernas ekonomiska förutsättningarna 

för innevarande år och inför år 2022 ser bättre ut än de 

gjorde för bara ett halvår sedan. Påpekas bör att även 

om den finländska ekonomin återhämtar sig bättre än 

förväntat efter coronakrisen, så går det ännu inte att se 

samma återhämtning för Ålands del — vilket såklart är 

oroande. Bokslutet för 2021 kommer att bli väldigt in-

tressant; det finns positiva signaler i budgetuppföljning-

arna hittills med kostnader inom budget och ökade skat-

teinkomster än budgeterat. Förhoppningsvis gör vi ett 

positivt årsbidrag precis som förra året, även om det vore 

önskvärt att göra ett positivt årsresultat efter flera års 

röda siffror. Getas ekonomi ser alltså ut att hålla sig på 

en stabil nivå för år 2021 (om inga större ändringar sker i 

prognoserna). Stor påverkan har även hur de stora kom-

munförbunden, såsom NÅUH och KST, lyckas med att 

föra en ekonomiskt återhållsam verksamhet. 

Den stora frågan år 2022 blir dock om Åland framöver 

kan öka sin ekonomiska produktivitet och BNP. Utveck-

lingen är såklart beroende av hur coronakrisen utvecklar 

sig.    

Hälsar Gustav Blomberg 

Geta på internet! 

 

Geta kommuns hemsida: www.geta.ax 
Där finns info om kommunen och kontaktuppgifter,  
protokoll mm. 
 

Geta kommun och Geta bibliotek 
finns också på Facebook! 
   
 
 



 

GETA KOMMUNS AVFALLSHANTERING  
 
 
Avfallsavgiften (grundavgift) för alla bostäder är numera 95€ för fritidsboende  
och fast boende. För personer med både sitt permanenta boende och sitt fri-
tidshus 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 privat-
personer nyttja Geta ÅVC. Kontakta byråsekreteraren om du vill att er förening eller ditt fö-
retag vill lämna avfall.  
 

Geta kommuns avfallsavgifter och grunderna för dem hittar ni på Geta kommuns hemsida 
www.geta.ax (avfall och återvinning). 
 
Mottagning vid Geta ÅVC  
I avfallsavgiften ingår det att du får lämna utan kostnad bl.a. återvinningsmaterial, farligt  
avfall och elektronik.  
 
Återvinningscentralen tar emot återvinningsmaterial såsom:  
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 material förs till polis, mediciner till apotek och skrotbilar ska föras till en auktori-
serad 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 den allmänna avfallsavgif-
ten utan det betalar du skilt för. Se våra avgifter på hemsidan eller kom in till kansliet och 
hämta prislistan.  
 
Glöm inte återbruk! 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 åter-
användas 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 



 
 

Geta Jaktvårdsförening 
håller höstmöte i Geta skola 12/10 kl 19.00 

Stadgeenliga ärenden  
Kaffeservering  

Alla jägare välkomna! 

Hyresgäster sökes till Hemgårdens pensionärslä-

genheter! 

 

Geta kommun har lediga pensionärslägenheter invid 

Geta Hemgård (äldreboendet). 

 

Kontakta Geta Hemgårds föreståndare Janice Hägg-

blom eller kommunkansliet för visning eller mer infor-

mation om möjligheten att flytta till en pensionärslä-

genhet. 

 

Pensionärslägenheterna är anpassade för äldre och har 

närhet till viktig service i Geta. 

 

Hemgården telefon 49 340 



 



 

Landskapsregeringens stödmöjligheter för ägare av bostadshus och företag 
 

Mer information om olika typer av stöd energiåtgärder och stöd för bostadsköp och bostadsägare hittas på 

landskapsregeringens hemsida  https://www.regeringen.ax. Nedan hittar ni de flesta stöden . 

 

Stöd för bostadshus, 1-3 bostäder 

Solceller och små vindkraftverk  

Stöd för installation av solceller eller små vindkraftverk för produktion av förnyelsebar el till husets elför-

brukning, överskott går att sälja till elnätet. Stödet uppgår till maximalt 2 500 euro. 

  

Smart energistyrning 

Bostadsägare som installerar enheter för smart energistyrning kan erhålla understöd. Stödet uppgår till 50 % 

av kostnaderna, dock högst 1 000 euro. Installationen ska fortlöpande kunna övervaka, registrera, analysera 

och anpassa energiförbrukningen. 

 

Låneborgen för energieffektivisering 

Stödet innebär att privatpersoner, kommuner och bolag som äger en bostadsbyggnad kan ansöka om ett 

landskapsborgat räntestödslån hos ett kreditinstitut som avses i 7§ i kreditinstitutslagen (FFS 2014/610), 

ansökan görs således INTE till landskapsregeringen. Lån beviljas för att finanserna energieffektiviseringsåt-

gärder i enlighet med angivna villkor. 

 

Stöd för elbilsladdare 

Landskapsregeringen beslöt 21.1.2021 att ge ut nya stödvillkor för installation av elbilsladdare. Stödet inne-

bär att alla fastighetsägare kan erhålla 50 % av kostnaderna, högst 1 000 euro, för installation av elbilslad-

dare. Stödet kan sökas för installationer som utförts från och med 1.1.2021.  

 

Flerbostadshus, 4 eller flera bostäder 
Solceller och små vindkraftverk  

Stöd för installation av solceller eller små vindkraftverk för produktion av förnyelsebar el till husets elför-

brukning, överskott går att sälja till elnätet. Stödet uppgår till maximalt 5 000 euro. 

 

Uppgradering av reglerteknik och styrsystem 

Ett uppgraderat och optimerat styrsystem för husets värmesystem ökar energieffektiviteten, höjer boende-

komforten och sänker energikostnaderna. Stödet uppgår till maximalt 10 000 euro. 

 

Låneborgen för energieffektivisering 

Stödet innebär att privatpersoner, kommuner och bolag som äger en bostadsbyggnad kan ansöka om ett 

landskapsborgat räntestödslån hos ett kreditinstitut som avses i 7§ i kreditinstitutslagen (FFS 2014/610), 

ansökan görs således inte till landskapsregeringen. Lån beviljas för att finanserna energieffektiviseringsåt-

gärder i enlighet med angivna villkor. 

 

Stöd för elbilsladdare 

Stödet innebär att alla fastighetsägare kan erhålla 50 % av kostnaderna, högst 1 000 euro, för installation av 

elbilsladdare. Flerbostadshus kan erhålla ett högre understöd om flera parkeringsplatser får laddningsmöj-

lighet. Stödet kan sökas för installationer som utförts från och med 1.1.2021.  

 

Företag 

Solceller 

Stöd till installation av solceller för produktion av förnyelsebar el till företagets fastighet, överskott går att 

sälja till elnätet. Stödet uppgår till maximalt 10 000 euro. 

 

Hållbar resursanvändning inom näringslivet 

Stöd för åtgärder för effektiviserad resursanvändning och minskning av utsläpp av växthusgaser. Stödet har 

två delar; ett förstudieskede där 40 % högst 10 000 euro kan fås i stöd för att göra utredningar inför inve-

steringar, ett stöd för investeringar på 25 % högst 300 000 euro. Företag inom livsmedelssektorn kan även 

få stöd från LBU-programmet. 

 

Stöd för elbilsladdare 

Stödet innebär att alla fastighetsägare kan erhålla 50 % av kostnaderna, högst 1 000 euro, för installation av 

elbilsladdare. Flerbostadshus kan erhålla ett högre understöd om flera parkeringsplatser får laddningsmöj-

lighet. Stödet kan sökas för installationer som utförts från och med 1.1.2021.  



LANTBRUKSKANSLIET INFORMERAR 

 

Nu kan du som djurägare själv göra anmälan om din Djur-

hållning och dina Djurhållningsplatser via registrets e-

tjänster  

Den 23 augusti 2021 öppnades Djurhållar- och djurhållningsplatsregistrets e-tjänst. 

Med e-tjänsten kan aktören/djurhållaren själv lämna anmälningar om sin djurhåll-

ning och sina djurhållningsplatser och kadaverplatser. 

 

Skyldigheten att registrera djurhållningsplatserna gäller alla platser där du har för 

avsikt att hålla ett eller flera nöt-, får-, get-, svin-, hjort-, kamel- eller hästdjur, 

pälsdjur, fjäderfä, bin, humlor, produktionskaniner, renar som hålls utanför renbe-

teslag och vissa könsceller och embryon.  

 

Anmälningen skall göras innan djurhållningen inleds och djurhållningsplatserna 

ska registreras även om djur hålls som hobbydjur eller endast kortvarigt Om du så-

ledes sommartid håller till exempel höns eller får hur kortvarigt detta än sker, ska 

en anmälan om djurhållningsplatsen och djurhållningen lämnas. 

 

Djurhållningsplatser och djurhållningsverksamhet kan anmälas med personbeteck-

ningen, FO-numret eller lägenhetssignumet. Djurhållningsplatsen kan registreras 

som egen eller så kan djuren hållas på en djurhållningsplats som en annan aktör re-

gistrerat. Via e-tjänsten kan man också kontrollera och uppdatera uppgifter som ti-

digare lämnats. 

 

Uppdaterade uppgifter om djurhållningen och djurhållningsplatserna är viktigt för 

att djurens spårbarhet ska kunna säkerställas till exempel om en eventuell djursjuk-

dom bryter ut.  

 

Inloggningsadressen är: http://epr.ruokavirasto.fi 

Mer information om djurhållar- och djurhållningsplatsregistrets e- tjänst hittas på 

Livsmedelsverkets hemsida. Lantbrukssekreteraren som tidigare tog emot dessa 

anmälningar kan ge råd och vägledning om hur anmälningarna skall registreras. 

http://epr.ruokavirasto.fi


 

Höstens aktiviteter för seniorer vid Folkhälsan på Åland. 
 

Du är välkommen att delta oavsett i vilken kommun du bor. Håll även utkik efter nya kurser, aktivite-

ter och evenemang under hösten. Du hittar information om vad som är på gång på Folkhälsan på 

Ålands hemsida, Facebook sida samt i lokaltidningarna under föreningsinfo. 

 

 

Öronakupunktur enligt NADA (hjälper ej mot hörselnedsättningar). Måndagar 6.9-15.11. Kl. 10-

11.30 eller torsdagar 9.9-18.11. Kl. 10.30-12.00 Kostnad 82,50. 

 

Vattengympa för seniorer. Måndagar 13.9-29.11. Kl. 13-14. Kostnad 108€ 

 

Sittgymnastik. Tisdagar 7.9-30.11 kl. 10 – 10.45. Kostnad 91€. 

 

Månadsträffen. Tisdagar 21.9, 19.10, 16.11, 14.12. Trevlig social samvaro med olika program där vi 

också äter lunch tillsammans på egen bekostnad. Vid behov, subventionerad transport till och från träf-

fen. Ingen deltagaravgift. 

 

Armstark. Onsdagar 8.9- 1.12. Kl. 11-11.45. Kostnad 96€ 

 

Balans- och styrketräning för seniorer. Onsdagar 8.9- 1.12. Kl. 13-14. Kostnad 102€ 

 

Balans –och styrketräning för seniorer –Lugnare tempo! Fredagar 3.9- 26.11. Kl. 13 – 14. Kostnad 

102€. 

 

Starka kvinnor 70+. Torsdagar 9.9- 2.12. Kl. 10- 10.45. Kostnad  96€. 

 

Starka seniorer 70+.Torsdagar 9.9- 2.12. Kl. 11.15- 12. Kostnad 96€. 

 

Starka kvinnor 70+. Fredagar 10.9- 3.12. Kl. 10.30-11.15. Kostnad 96€. 

 

Yoga för seniorer. Fredagar 3.9- 19.11. Kl. 9- 10.15 eller 10.30- 11.45. Kostnad 108€. 

 

OBS! Du kan anmäla dig till ovanstående kurser från och med 16.8 kl. 08.00. Telefon 018- 

527043 eller 018 527063. Du kan även anmäla dig till kurserna på ”Folkhälsan på Åland”s hemsida: 

https://www.folkhalsan.fi/aland/. 

 

Träffar för närståendevårdare: Onsdagar 1.9, 6.10, 3.11 och 1.12. Kl. 13-14.30. Anmälan senast 

dagen innan. Ingen kostnad. 

 

HERRliga gruppen, håll utkik i tidningen efter datum för träffar! 

 

 

Har du svårt att hitta aktiviteter för just dig? Folkhälsans aktivitetslots hjälper dig att hitta aktiviteter 

även utanför Folkhälsan, som kanske kan sätta guldkant på din vardag. Hjälpen är kostnadsfri. Tveka 

inte att höra av dig med frågor till aktivitetslots Annette Hagman tfn 527063, e-post: annet-

te.hagman@folkhalsan.ax.  

För övriga frågor kontakta koordinator för äldre och hälsa tfn 018- 527043 eller aktivitetslots Annette 

Hagman tfn 018-527063 eller skicka e-post till: erika.borenius.kankkonen@folkhalsan.ax 

https://www.folkhalsan.fi/aland/
mailto:annette.hagman@folkhalsan.ax
mailto:annette.hagman@folkhalsan.ax
mailto:erika.borenius.kankkonen@folkhalsan.ax


www.folkhalsan.fi

VÄLKOMMEN MED BÄSTA NÄRSTÅENDEVÅRDARE

Varje månad erbjuder vi er och andra intresserade en föreläsning 

om ett aktuellt tema, för att underhålla och inspirera, för att 

informera och för att erbjuda ny kunskap. Du kan välja att delta i en 

föreläsning eller i flera, beroende på vad som känns aktuellt för dig. 

31.8.1 kl. 18.00-19.30 Vad är bra att veta vid butiksbesök-

bra varor i butiksvagnen 

Carina Blom Folkhälsan

28.9 kl. 18.00-19.30 Ta hand om dina fötter 

Fotvårdare Elin Piittisjärvi

och Malin Johansson

26.10 kl. 18.00-19.30 Författare / Litteratur

22.11 kl. 18.00-19.30 Välmående som en resurs när livet 

förändras: Ett anhörig perspektiv

Anna Forsman forskare

Programinnehållet är preliminärt, förändring kan ske.

Föreläsningarna sker virtuellt via programmet Zoom. Du kan följa 

dem genom att anmäla dig till någon av nedanstående via e-post 

eller telefon för att få zoomlänken till föreläsningarna. 

Mer information och även datastöd i användande av programmet 

Zoom:

Anne Wiik, 044 - 788 3772  anne.wiik@folkhalsan.fi

Anki Elvström, 050 467 6657,  anki.elvstrom@folkhalsan.fi

Eva Björkqvist, 040 516 5679,  eva.bjorkqvist@folkhalsan.fi

Pia Nabb, 050 542 8175, pia.nabb@folkhalsan.fi

L 
FÖRELÄS
NINGS-
SERIE

HÖSTEN 
2021



   Fika & pratstund 1.9, 3.11 och 1.12 kl. 13-14.30 i dagcentret i 

Allaktivitetshuset. 
 

• Träff för barn och unga som har ett syskon med specialbehov tors-

dag 9.9 kl.16-19.30 på Talatta. Ålder 7 år och uppåt. 
 

• En lugn gympastund med Sussi Knuts från Hela hälzan för 

daglediga tisdagen den 21.9 kl. 14-15.00 
 

•   Lunch på Kallas skärgård i Vårdö lördag 30.10 kl.13.00 
 

•   Träff för dig vars anhöriga nyligen avlidit eller flyttat in på boende 

   torsdag 

21.10 kl.18-20.00 
 

•   Vattengympa för daglediga tisdag 12.10 kl. 13-14.00. 
 

• Vattengympa tisdag 19.10 kl. 19.30-20.30 (förtur för dig som 

inte har möjlighet att delta dagtid) 
 

• Lördagsmys 20.11 kl. 14-16.00 (förtur för dig som inte har 

möjlighet att delta dagtid på vardagar) 
 

-   en lugn gympastund med Sussi Knuts från Hela hälzan kl. 14-    

15.00 
 

-   något smått och gott att äta och dricka efteråt 
 

• Julgröt med musik för närståendevårdare och vårdtagare i 

vecka 50 (veckodag och klockslag ännu inte fastställt.) 

Håll utkik på Folkhälsan på Ålands facebooksida, 

hemsida och i tidningarnas kalenderspalter för 

mer info. Med önskan om en fin höst! 





KAOS SÖKER ORDNING 
Utställning på Geta bibliotek  

Prints av 

Tia Itkonen 

 

 

 

Pågår fram till 16 september 

 

Öppettider när biblioteket är öppet 

Tisdagar kl 16 – 20 

Torsdagar kl 13 – 17 

      

     Välkomna  



På biblioteket kan du 

låna och reservera 

böcker, läsa tidningar, 

låna dator och trådlöst 

nätverk. 

 

Välkomna 

in! 

 Geta bibliotek 

Tisdagar  16-20 

Torsdagar 13-17 

Tel 49351  

bibliotek@geta.ax 
 

www.facebook.com/

Getabibliotek 

Medis i Geta har rivstartat med en akvarellkurs nu i augusti. 

 

Följande kurser är på kommande i Geta i höst: 
 

8503 Träslöjd för alla 

5010 Boxercise med Helena 

4036 Individuell Piano och fiol 

4014 Sånglust 

7035 Glaskurs 

8014 Lappteknikskurs med Kristina 

5507 Dansa bugg 

1044 Mini äventyrsvandring 

4006 Åland sjunger – Åland 100 

5036 Vinterbada rätt 

8526 Julpyssel med Kirsi 

 

Välkommen med! 
 
För mer information se katalogen eller hemsidan www.medis.ax 

Anmäl dig på telefon 531620 eller på webben www.medis.ax så snart som möjligt för att vara garante-

rad plats och säkerställa att kursen kan starta. 
 

 

 

 

 

 

http://www.medis.ax
http://www.medis.ax


 
Sista inlämningsdag för nästa nummer av Getabladet är måndag 22.11.2021 
 
Bidrag kan sändas per e-post till: bibliotek@geta.ax 
tfn 49351 (tisdag och torsdag) 

Redaktion tel 49351, bibliotek@geta.ax. Ansvarig utgivare: Gustav Blomberg.  
Deadline nästa nr  22.11.2021 

Trevlig Höst! 



Ålands Vatten avläsning: 

 

 Namn:………………………………………………………………………………………… 

       Avläsning:…………………………………………………………………………………… 

 

 
  

        OBS! För att underlätta vid faktureringen, vänligen meddela den 

 nya post adressen eller om ni vill ha fakturan skickad till er e-post 
 skriv ner adressen på raderna nedan.  

 

 Ny adress/e-post adress: ………………………………………………………….    
 

 …………………………………………………………………………………………………... 

 
 ………………………………………………………………………………………………….. 

   

Vattenavläsning för de  som har  

Ålands Vatten! 
 

Dags att lämna in vattenavläsningen om du ännu inte gjort det! 
 

Stugägare senast 8 september 
Fastboende senast 15 september 

 
Ring 359 520 
Mejla barbro.jansson@geta.ax 
Eller lägg i postlådan på Getavägen 2115 


