
 

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) 

Sommarstängt 5.7-1.8.2021  
 

 

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 495euro.  

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 

Informationsblad sommaren 2021 
 
 

 

 

GLAD SOMMAR  

ÖNSKAR  

KOMMUNKANSLIET 

Vi har sommarstängt 5.7-1.8.2021 

Du når oss alltid på info@geta.ax  

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 





Semesterinformation från brandmyndigheten 
 
Räddningschef Lennart Johansson  

har semester 6.7 - 23.7 samt 10.8 – 20.8 
 

Ledande Brandinspektör/Brandingenjör   

Thomas Mattsson  
har semester 15.6 – 2.7 samt 27.7-6.8 

Befinner ni er i en konflikt och behöver hjälp att lösa den?  
 
Vi på Ålands medlingsbyrå erbjuder frivillig, kostnadsfri och konfidentiell medling i brott och tvister. Ni kan 
således mötas och diskutera er konflikt tillsammans med frivilliga medlare under trygga  
former. Lösningen är er egen och kan skrivas ner i ett avtal.  
 
Medling kan vara kompletterande till en rättegång eller helt enkelt ett alternativ.  
 
Även online-medling möjlig! 
 
Mer info: www.medlingsbyran.ax /0457 343 35 13 

 

Geta kommunkansli informerar om fastighetsnära hämt-
ning av avfall och förpackningar  
 
 
För hushållsnära hämtning står följande entreprenörer till förfogan-
de (ring för pris och villkor): 
 
- Ålands Renhållnings Ab 

- Kuhlmans Åkeri 

- Miro Transport Ab (flerfackshämtning och -service) 
 

 

För mer information kontakta kommundirektören eller  
kommunkansliet på info@geta.ax eller på tel 018 49 300 

http://www.medlingsbyran.ax/






 











På biblioteket kan du 

låna och reservera 

böcker, läsa tidningar, 

låna dator och trådlöst 

nätverk. 

 

 

 Geta bibliotek 

Tisdagar  16-20 

Torsdagar 13-17 

Tel 49351  

bibliotek@geta.ax 
 

www.facebook.com/

Getabiblio-

tek 

  En sommarhälsning från 
 
 

Kommande säsongs Mediskurser är redan 

planerade och går snart i tryck  

i höst kan man gå på följande kurser i Geta: 
 

Fiol och piano individuellt 

Boxercise med Helena  

Träslöjd för alla 

Dansa bugg i Geta 

Sånglust 

Glaskurs 

Akvarell med Gunilla 

Lappteknik med Kristina 

Vandring i Getabergen 

Vinterbada 

Julpyssel med Kirsi 
 

Kom gärna med egna kursförslag till vårens kurser redan nu.  

Direkt till mig på biblioteket eller mejla på bibliotek@geta.ax.  
 

Mer utförlig information finns att hämta i kommande Mediskatalog!  
 

Trevlig sommar önskar Helena Nyback 

 

 

Biblioteket håller öppet lördag 10 juli under  

Geta Poesi och visas evenemang 

”Hälsa dem där hemma” 

Sebastian Johans talar om sin bok Broarna kl. 13.00 

 

Välkomna in! 



SOMMARGETA ”GULA SIDOR” 2021  

ÖVERNATTNING  

MAJOITUS ACCOMDATION 

 

 

Dånö Strandvillor, Dånö 

+358 (0)18-48228 eller 040 833 9236 
maria.haggblom@aland.net  

www.strandvillor.com  

   

Hellö Camping 

+358 (0)40022 9907 
  

Hotell HavsVidden 

+358 (0)18–49408 
www.havsvidden.com 

 
Nybacks skogstorp, Vestergeta 

+358 (0)457 342 5674 
s.nyback@aland.net 

 

Soltuna stugor, Getabergen 

+358 (0)18–49530 
 

Österlunds stugor, Isaksö 

+358 (0)40 5238 982 
 

Rörviks stugby 
 rorvikstugor@gmail.com  

 www.rorvik.fi 

 
Bo-Erik Westberg 

+358 (0)457 342 0538  
bo-erik.westberg@hotmail.com 
www.fiskelyckan.ax 

 

 

HANTVERK  

KÄSITYÖ HANICRAFT 

 
Linastugan, Finnö 

+358 (0)18–49694 /(0)40 730 1499 
 http://home.aland.net/linastugan 

 

CAFÉ, RESTAURANGER  

KAHVILAT , RAVINTOLAT  

CAFÉ, RESTAURANTS 

 

Hotell HavsVidden 

+358 (0)18–49408 
www.havsvidden.com 

 

  Soltuna restaurang och café 

  +358 (0)18–49530 
  www.soltuna.ax  
 

LIVSMEDEL  

ELINTARVIKKEITA PROVISIONS  
 

 

Bergmans fiskbutik 

+358 (0)457 344 9720 (Leif) 

+358 (0)457 344 9613 (Hasse) 
 

Snäckö frukt 

Grace & Conny Sahlin 

+358 (0)457 345 4770 
snackofrukt@gmail.com 

 

Bolstaholms gård, Bolstaholm 

+358 (0)18-49479 /(0)457 313 5400 
 
Västerängens självplock, Knutnäs 

+358 (0)18–49 542 Gratis att 

plocka blommor från blomsteräng. 
  

Getaboden, Vestergeta  

Välutrustad livsmedelsaffär/

lanthandel med manuell köttdisk, 

Vestergeta 

+358 (0)18–49507 
 

Öppettider/Aukioloajat/Opening hours 
Mån-fre/Maa-per/Mon-Fri 9-18, Lö/Lau/Sat 9-14. 

 
Juli/Kesäkuu/July 

Mån-fre/Maa-per/Mon-Fri 9-18 Lö/Lau/Sat 9-15 
 

 

MUSEM 

MUSEOT 

MUSEUMS 

 

Dånö Hembygdsmuseum, Dånö 

+358 (0)40 768 5782  

+358 (0)457 342 5466 

+358 (0)40 501 9727 
   marta.eriksson@aland.net 

 

Kulturarvsstugan, Olofsnäs 

  +358 (0)40 355 5802 
 
Geta nostalgi & Motor 

Anders Jansson 

+358 (0)40 079 1534 
     www.motormuseum.ax  

TURISTINFORMATION Getaboden tel. 49 507 

mailto:maria.haggblom@aland.net
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UTFLYKTER OCH FISKE 

ULKOILU JA KALASTUS  

OUTING AND FISHING 

 

 Fiskekort finns till försäljning på 

Getaboden, Vestergeta 
Kalastuskortit myydään Getabodenissa 
Fishing permits can be bought at Getaboden 

 
 Bo-Erik Westberg 

+358(0)457 342 0538 
bo-erik.westberg@hotmail.com 

www.fiskelyckan.ax 

 

POST 

POSTI 

POST OFFICE 

 

 Getaboden, Vestergeta 

+358 (0)18-49507 
 

BADPLATSER  

UIMAPAIKAT BATHING PLACES 

 

 

 Knutnäs 

Hopptorn, hyppytorni, diving tower 
 

 Hällö 

Ej officiellt godkänd, bad på egen risk. 
Uinti omalla vastuulla. 
Swimming at own risk. 
 

BENSIN  

BENSIINI PETROL 

 
 

 Getaboden, Vestergeta 

+358 (0)18–49507 

 

BYGG OCH RENOVERING  

RAKENNUS JA KUNNOSTUS  

CONSTRUCTION AND RENOVATION 

 

 

 AX Installatören Ab 

+358 (0)457 0049722 
 

 Byggtema Ab 

Ingvar +358 (0)457 382 8742 
Ken    +358 (0)457 313 4742 
ingvar@byggtema.ax 

 

  

 

 

Geta Betongprodukter 

+358 (0)18–49783 
info@getabetong.ax 

 

 Stefans Byggtjänster 

+358 (0)457 524 4410 
s.nyback@aland.net 

 
 Åkeri Jocke Carlsson 

Grus och transporter 
+358 (0)457 526 7195 
 
 RJE J Bygg 

Runar Jansson 
+358 (0)457 343 2343 
fax 358/0) 18 49491 
runar.jansson@aland.net 

 
 Plåtslageri K. Björling 

Allt inom byggplåt 
Kim Björling 
+358 (0)457 342 2521 

kimbjorling@gmail.com 

 
 Carlsson’s service 

+358(0) 457 343 8977 
carlssonsservice@gmail.com 

 
 Kenny’s Allfix 

+358(0)457 384 9720 
 
 Utemiljö Ab 

Anders Jansson 
+358(0)457 052 9313 
utemiljo@aland.net 

 

 E-J Byggfirma 
Edgars Jakusonoks 
+358(0)457 343 1371 

ejbyggfirma@gmail.com  
 

BILMEK  

AUTOKORJAAMO CAR ENGINEER 

 

 

 Granqvists allservice, Vestergeta 

+358 (0)457 313 4610 
granall@aland.net 

 

LOPPIS 

KIRPPU FLEA MARKET 

 
 

   Mias Bodloppis, Adéleskröken 

+358 (0)457 374 9642 
Öppettider/Aukioloajat/Opening hours 

Se Mias Bodloppis på Facebook  

SOMMARGETA ”GULA SIDOR” 

TURISTINFORMATION Getaboden tel. 49 507 
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SOMMARGETA ”GULA SIDOR” 

TURISTINFORMATION Getaboden tel. 49 507 

REDOVISNING  

 KIRJANPITO  ACCOUNTING  

 

  

 AXRED redovisning Ab 

Maria +358 (0)40 582 6966 
    Göran + 358 (0)457 344 7775 

maria.bergman@axred.ax goran.ostrom@axred.ax 
 

BIBLIOTEK 

KIRJASTO LIBRARY 

 
 Geta bibliotek,  

Getavägen 2115 
+358 (0)18 49351  
 bibliotek@geta.ax 

 
Öppettider/Aukioloajat/Opening hours 
Tis/tii/tue 16-20  
tor/tor/thu 13-17 

 

VANDRINGSLEDER 

 LUONTOPOLKUT HIKING 

 
 Grottstigen 

5 km, Google maps: 60.385176, 19.843942 

 

 Trollstigen  

1 km, Google maps: 60.385176, 19.843942 

 

 Medeltidsstigen 

2,5 km, Google maps: 60.374615, 19.849505 

 

 Höckböle holmarna 

2 km, Google maps: 60.361972, 19.909566 
 

KYRKA 

KIRKKO CHURCH 

 

 Geta kyrka (St Görans kyrka) 

Finström-Geta församling, 018-42330  
finstrom-geta@evl.fi 

Saknas Ditt företag? Kontakta: 

 
Geta kommunkansli 

Getavägen 2115, AX-22340 Geta 
Tel +358 (0)18-49300 
www.geta.ax - info@geta.ax 

mailto:maria.bergman@axred.ax
mailto:goran.ostrom@axred.ax
mailto:bibliotek@geta.ax
mailto:finstrom-geta@evl.fi
http://www.geta.ax/
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Vattenavläsning för STUGÄGARE   
i Geta som har Ålands Vatten! 

 
(Övriga fastboende läser av sina mätare när  

avläsningskortet kommer till er/post  efter sommaren) 
 

  
 Vi önskar att Ni läser av er vattenmätare och antecknar  

 mätarställningen nedan på svarskortet.  
  

  
 Om vi ej erhåller avläsning från Er debiteras ni enligt uppskattning. 

Genom att lämna in avläsningen före utsatt tid så slipper ni dessutom            

en påminnelseavgift för avläsningen på 5 euro. 
 

 Svarskortet kan Ni lägga i kommunens postlåda, lämna in till 

        Kommunkansliet eller mejla uppgiften per e-post: 

 barbro.jansson@geta.ax  
  

 

 Senast 8 september 2021 ska avläsningen skickas in! 
 Tips! Ta foto på mätarställningen och mejla in bilden! 
 Tack på förhand! 

 
 

 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: ………………………………………………………….    

 

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

 

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

 Önskar er en skön sommar och trevlig semester! 

mailto:inger.bjorling@geta.ax


 
Sista inlämningsdag för nästa nummer av Getabladet är måndag 23.8-21 
 
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  23.8.2021 

Glad sommar ! 


