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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

Aktuellt från kommundirektören
Jag slutar som kommundirektör den 10 november i
år. I överenskommelse med kommunstyrelsen har
jag även lovat att skola in min ersättare vid behov.
Kommunen är nu i färd med att påbörja rekryteringsprocessen för att hitta en ersättare. Dessutom
har kommunstyrelsen beslutat att skicka en intresseförfrågan till Finström kommun om eventuellt samarbete gällande kommundirektörstjänsten.
Mitt uppdrag som kommundirektör i Geta har varit
otroligt lärorikt och det har varit en ynnest att arbeta
i kommunen. Jag anser att framtiden för Geta är väldigt hoppfull och jag är säker på att Geta kommer att
vara en mycket attraktiv ort även i framtiden.
På återseende!
Gustav Blomberg

Fastighetsskötare
S-E Söderholm
tel.0457-3455 518
Geta skola
Föreståndare Thomas Mattsson
tel. 49 350, lärarrum tel. 49 355

Geta på internet!

Daghemmet Kotten
Vik daghemsföreståndare
M-L Samuelsson-Carlsson
tel. 49 330

Geta kommuns hemsida: www.geta.ax

Hemgården
Föreståndare Janice Häggblom
tel. 49 340

Geta kommun och Geta bibliotek finns också på Facebook!

Där finns info om kommunen och kontaktuppgifter,
protokoll mm.

Geta Bibliotek
Tisdagar 16-20 Torsdagar 13-17
tel. 49 351, bibliotek@geta.ax
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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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GETA KOMMUNS AVFALLSHANTERING
Avfallsavgiften (grundavgift) för alla böstader ar numera 100€ för fritidsböende
öch fast böende. För persöner med bade sitt permanenta böende öch sitt fritidshus för eget
bruk inöm Geta kömmun betalas endast en grundavgift. Tank pa att meddela byrasekreteraren öm du hyr ut ett hus.
A
ven föreningar öch företag kan nyttja Geta AVC! Det köstar 100€/ar öch da kan verksamheten pa samma villkör söm privatpersöner nyttja Geta AVC. Köntakta byrasekreteraren öm du
vill att er förening eller ditt företag vill lamna avfall.
Geta kömmuns avfallsavgifter öch grunderna för dem hittar ni pa Geta kömmuns hemsida
www.geta.ax (avfall öch atervinning).
Mottagning vid Geta ÅVC
I avfallsavgiften ingar det att du far lamna utan köstnad bl.a. atervinningsmaterial, farligt
avfall öch elektrönik.
Atervinningscentralen tar emöt atervinningsmaterial sasöm:
Hardplastförpackningar, pappersförpackningar, kartöng- öch wellpappförpackningar, metall,
glasförpackningar, tetrör öch dryckesförpackningar samt papper, kuvert öch tidningar.
Atervinningscentralen tar emöt farligt avfall sa söm:
Elektrönik, lysrör, glöd-, LED- öch lagenergilampör, bil-, MC- öch möpedbatterier, harspray,
malarfarg, raklödder, myggspray, lösningsmedel, nagellack, öljeavfall (fast öch flytande),
maleriavfall, bildack utan falg öch impregnerat tra (upp till 0,5 m3, överstigande mangd
enligt prislista).
Explösivt material förs till pölis, mediciner till apötek öch skrötbilar ska föras till en auktöriserad bilskröt. AVC tar inte emöt kömpöst eller tradgardsavfall, har du inte egen kömpöst, ta
da köntakt med en hamtningsentreprenör.
Brannbart avfall, grövavfall, byggavfall, dack pa falg etc ingar inte i den allmanna avfallsavgiften utan det betalar du skilt för. Se vara avgifter pa hemsidan eller köm in till kansliet öch
hamta prislistan.
Glöm inte återbruk! Möbler, klader öch skör etc. söm bedöms kunna ateranvandas, samt
vissa maskiner öch könstruktiöner, byggmaterial söm gar att ateranvanda i lösa delar eller i
sin helhet (mötörer, elektrönikprylar, cyklar mm) behöver inte slangas. Sadant söm kan ateranvandas hanvisas i första hand till örganisatiöner söm handhar dylikt. T.ex. Emmaus tar
emöt möbler, klader, husgerad, leksaker öch textil. Pa AVC finns aven en returhörna söm du
kan hamta öch lamna gratis fran. Fixtjanst öch större kladkedjör tar aven emöt trasiga klader
för att aterbruka 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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Hej på er alla där ute i stugorna!
Jag har fått i uppdrag att försöka få reda på något om informationsskylten som står på nordöstra sidan om
Dånöbron och undrar om ni kan hjälpa mig.
Tog mig en promenad dit och det finns tyvärr ingen möjlighet att tyda texten alls.
Vet ni vem som gjort skylten? Det är en karta på vänster sida och det har varit text på den högra sidan.
Hoppas ni har möjlighet att hjälpa mig med detta om ni har vetskapen eller känner någon som har det!
Kommunen har lovat att laga en ny skylt om vi bara får tag på infon.

Tack på förhand Helena på biblioteket

Annonsera i Getabladet!
Företag, privatpersoner och föreningar i Geta
1 sida
1/2 sida
1/4 sida
Ideell förening
oavsett storlek

50,00 €
40,00 €
30,00 €
Avgiftsfritt för 1 sida

Hyresgäster sökes till
hyreslägenhet på
Engården
Geta kommun har en ledig lägenhet
(3 rum o kök) på Engården.
Kontakta kommunkansliet för visning eller mer information om möjligheten att flytta till lägenheten.

Övriga aktörer
1 sida

100,00 €

1/2 sida

70,00 €

1/4 sida

60,00 €

Priserna innehåller 24% moms.
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Fritidsaktiviteter för åk 1-9 hösten 2022 och våren 2023
Geta kommun samarbetar med Finströms kommun gällande fritidsaktiviteter, här har
du info vad som är bestämt just nu. Närmare information kommer löpande på Facebook Finströms Kommun fritid samt Ungdomsgården i Godby Facebook.
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 Anders Berndtsson. 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 Anders Berndtsson.
Onsdagar
15.00-16.00 Öppet hus åk 3-6 i Godbyhallen. Ledare Mattias Andersson och Anders
Berndtsson.
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 Anders Berndtsson.
14.30-16.00 Ungdomsgården åk 3-4 (ingen anmälan behövs, startar 25 augusti)
18.30-21.30 Ungdomsgården åk 6-9 (ingen anmälan behövs, startar 25 augusti)

Fredagar
12.45-13.45 Simning åk 3-6 i Godbyhallen. Ledare Anders Berndtsson och 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. (Första fredagen blir den 26 augusti,
ingen anmälan behövs)
19.00-22.00 Ungdomsgården öppen för åk 7-9 . (Första fredagen blir den 26 augusti,
ingen anmälan behövs)
Samtliga aktiviteter startar den 1 september och slutar 1 maj. (förutom de aktiviteter som angivits inom parentes).
Anmälningar: till Anders Berndtsson på anders.berndtsson@finstrom.ax.
Terminsavgift: två första gångerna är ”prova på”. Har man deltagit tre eller flera
gånger debiteras terminsavgift på 20 euro/aktivitet för höstterminen 2022. För syskon på samma aktivitet 36 euro/termin.
Om du är intresserad av några andra aktiviteter än ovanstående vänligen kontakta
fritidsledaren.
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Geta Jaktvårdsförening
håller höstmöte i Geta skola tisdagen 1/11 kl 19.00
Stadgeenliga ärenden
Kaffeservering
Alla jägare välkomna!

Snöröjare, se hit!
Sommaren är knappt slut och nu är det dags
att tänka på snö och halka igen.
I nästa nummer kommer företag som ordnar
med snöröjning för privatpersoner få gemensam uppmärksamhet i Getabladet.

Vill du vara med ska du mejla dina kontaktuppgifter (företagsnamn, telefon, eventuell e-post)
till bibliotek@geta.ax senast 21.11.2022.
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Gemensam NorrÅländsk bokcirkel

Intresserad av att medverka kontakta Sunds bibliotek eller Katarina Norrgård
Startar 12.9 i Sund med boken: Backman, Fredrik: Vinnarna
Oktober i Finström: Holst, Christoffer: Gröna, sköna vårvindar
November i Saltvik: Mård, Anders: Storm över S:t Petersburg

December i Sund: Davidsson, Camilla: En storm i juletid

Följande kurser är på kommande i Geta i höst:
4026 Individuellt Piano och fiol
5013 Boxercise med Helena
5035 Yoga med Lina
8502 Träslöjd för alla
5506 Dansa bugg i Geta
8011 Syhelg med Lena
7025 Glaskurs
1036 Vandring med Kjell
6015 Julgodis 12-år-vuxen
5027 Vinterbada rätt

Hemma hos Tamara hösttermin-22 enl. överensöverkommelse
Idrottshallen 12.9-28.11.2022 kl.19-20 (12 tillfällen)
Idrottshallen Varannan onsdag 14.9-7.12 samt 14.12.2022 19-20.15
(8 tillfällen)
Träslöjden fredagar 16.9-18.11.2022 kl.18.30-20 (9 tillfällen)
Furulund onsdagar 21.9-26.10.2022 kl.19-21.30 (6 tillfällen)
Textilsalen fredag 30.9.2022 kl. 19-20.30 samt
Lördag-söndag 8-9.10.2022 kl.10-17.45
Bildsalen lördag 15.10 kl.10-15.45 söndag 16.10.22 kl. 10-15.15
samt en gång som bestäms på kursen
Medeltidsstigen lördag 22.10.22 kl.11-15.15
Geta församlingshem 12.11.22 kl.12-15.15
Knutnäs 17.12.2022 kl.13-13.45

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 garanterad plats och
säkerställa att kursen kan starta.
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Många nyinkomna böcker välkomna in och låna lite skön läsning.
Här kommer ett axplock
COLGAN, JENNY. SOLUPPGÅNG ÖVER STRANDPROMENADEN.
DE GEER, NINA. SOMMARSORGER.
DE LA MOTTE, ANDERS. ETT FYND ATT DÖ FÖR.
LÄCKBERG, CAMILLA. KULT
MORGAN, SARAH. DEN BÄSTA SOMMAREN.
OATES, JOYCE CAROL. NATTEN. SÖMNEN. DÖDEN. OCH STJÄRNORNA.
RILEY, LUCINDA. MORDEN I FLEAT HOUSE.
DIAMOND, LUCY. DEN SISTA HEMLIGHETEN.
HJULSTRÖM, CARIN. ETT LIK FÖR MYCKET.
KALLENTOFT, MONS. GRISSLY
KVENSLER, ULF. SAREK.

Tisdagar 16-20
Torsdagar 13-17
Tel 49351
bibliotek@geta.ax

Väl mött på biblioteket
Välkomna!
Glöm inte att

www.facebook.com/Getabibliotek

Deadline för nästa Getablad
nr 4 21.11.2022
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