
 

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 11.7-7.8.2022  
 

 

Kort fakta: 

Befolkning: 505 invånare 
(31.12.2021) 

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 2021 under-

skott om 2 679euro.  

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 2022 
 
 

 

 

GLAD SOMMAR  

ÖNSKAR  

KOMMUNKANSLIET 

Vi har sommarstängt 11.7-7.8.2022 

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 2022 
 

Grundavgiften för permanenta bostäder, fritidsbostäder och företags- och verksamhetskunder är 
100€ för år 2022 samt avgift för betalningspåminnelser på 7€.   
 
Hushåll med både permanentboende och fritidsboende 
för eget bruk i kommunen betalar grundavgift endast för 
det permanenta boendet men hyrs ett hus ut ska det 
även betalas för det hushållet. Kontakta kommunen om 
du är osäker på om båda är registrerade. Tänk även på 
att om du har både företagsavfall och privat avfall ska 
detta meddelas. 
 
För 2022 har de av styrelsen antagna avfallsavgifterna 
justerats uppåt på grund av ökade kostnader för kom-
munen avfallet med anledning av mer avfall, dyrare av-
fallstransporter och den nya avfallslagen som gäller på Åland från och med 1.1.2019.  
 
Avfall utgör en värdefull resurs, förutsatt att det sorteras och omhändertas på rätt sätt. EU har beslu-
tat om en så kallad avfallshierarki, eller avfallstrappa, som även styr hur avfallet tas omhand i Geta.  
 
Mottagning vid Geta ÅVC  
I avfallsavgiften ingår det att du får lämna utan kostnad sådant som återvinningsmaterial, farligt av-
fall och elektronik. På nästa sida hittar du de nya mottagningsavgifterna för övrigt avfall. 
 
Återvinningscentralen tar emot återvinningsmaterial så som:  
Hårdplastförpackningar, pappersförpackningar, kartong- och wellpappförpackningar, metall, glasför-
packningar, 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, målar-
färg, raklödder, myggspray, lösningsmedel, nagellack, oljeavfall (fast och flytande), måleriavfall, bil-
däck 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 hämt-
ningsentreprenör. 
  
Brännbart avfall, grovavfall, byggavfall, däck på fälg etc. ingår inte i avfallsavgiften utan det betalar du 
för. Se våra avgifter på andra sidan av detta blad. 
 
Glöm inte återbruk! Möbler, kläder och skor etc. som bedöms kunna återanvändas, samt vissa ma-
skiner 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. Fix-
tjänst 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 



MOTTAGNINGSAVGIFTER VID ÅVC 2022 
 

Geta ÅVC i Olofsnäs är öppen enbart för privata hushåll i kommunen, permanent- eller fritidsboende, 
som betalat grundavgiften inom utsatt tid, samt för företag, föreningar och organisationer eller bo-
stadsaktiebolag som betalat företags- och verksamhetsavgift. Andra kan dock få tillgång till ÅVC enligt 
särskild överenskommelse.  
 
Företag hänvisas till att bli företags- och verksamhetskunder hos kommunen och då få tillgång till Geta 
ÅVC eller i annat fall avtala med avfallsentreprenörer för hämtning av avfall eller själva transportera 
avfallet till avfallsbolag. 
 
Allt avfall som lämnas till ÅVC ska vara korrekt transporterat, sorterat och placeras enligt direktiv och 
personalens anvisningar på plats.  

Brännbart avfall  (”blandavfall” exkl bl a kompost) 

Säck (200l) 15€ 

Grovavfall 1 (husgeråd/inredning/möbler etc) 

under 0,1 m3 15 € 

0,1-0,5 m3 25 € 

Sen per påbörjad kubikmeter 40 € 

Grovavfall 2 (byggavfall, behandlat träavfall) 

under 0,1 m3 20 € 

0,1-0,5 m3 45 € 

Sen per påbörjad kubikmeter 75 € 

Deponiavfall 3 (komprimerat, sten/betong/kakel) 

under 0,1 m3 35 € 

0,1-0,5 m3 75 € 

Sen per påbörjad kubikmeter 145 € 

Däck (bil, MC, moped)1 

På fälg 10 €/styck 

Utan fälg Avgiftsfritt 

Däck (traktor, lastbil)   

På fälg 20 €/styck 

Utan fälg Avgiftsfritt 

Cykeldäck, slangar Enligt avgift för brännbart avfall 

Övriga kostnader   

Faktureringsavgift vid avlämning vid ÅVC 5 € 

Extra öppethållande av återvinningsstationen2 35€/påbörjad timme 

1) Cykeldäck och slangar är brännbart avfall 
2) Extra öppet endast enligt särskild överenskommelse, kontakta kommunkansliet i god tid. 

 

För större avfallsmängder vid byggnation, renovering etc. hänvisas främst till avfallsentreprenör.  

 

Mottagningsavgifterna fastställs av Geta kommunstyrelse i egenskap av avfallsmyndighet. 



Fiska i Geta 
Åland har egen fiskerilagstiftning. Rätten och möjligheten att fiska på Åland avviker i 

viss mån från det som gäller i Sverige och andra delar av Finland. Den största skillna-

den är att handredskapsfisket inte är fritt, inte heller mete är fritt tillåtet. Inom land-

skapet uppbärs heller inte någon statlig fiskvårdsavgift.  

Huvudregeln är att man alltid för alla former av fiske samt oberoende av tid och plats 

skall ha vattenägarens tillstånd. 

Mer info finns på hemsidorna regeringen.ax/miljo-natur och visitaland.com  

 

Fiskekort 
Fiskekort kan köpas i Getaboden samt via hemsidan fiskekort.fi samt ifiske.ax  



Allmän brandsyn av inkvarteringsanläggningar 
 

Enligt räddningslagen så skall regelbunden brandsyn förrättas i alla inkvarteringsanläggningar  

såsom hotell, vandrarhem, gästhem och motsvarande lokaler. Brandsynsintervallen varierar mel-

lan 1-3 år beroende på antalet bäddplatser. 

 

Ägare/verksamhetsansvariga uppmanas att kontakta räddningsmyndigheten  

för att boka in tid för syn på telefon  

018-329 175 alt. e-post raddning@jomala.ax. 
 

 

Info om ”VARNING FÖR SKOGSBRAND” 
 

Räddningsmyndigheten vill påminna om att skogbrandvarning utfärdas och dras tillbaka från den 

tidpunkt som kontinuerligt anges på Meteorologiska Institutets hemsida www.fmi.fi/sv 

Under tid som Varning för skogsbrand råder, är det automatiskt eldningsförbud i skog och mark. 

Ett axplock av Geta kommuns aktiviteter med anledning av Åland-100 firandet  
 

Geta bibliotek 

- Biblioteket deltog i Getakulturförenings ”Hälsa dem där hemma” och höll öppet för  

författarbesök. 

- En utställning sammanställd av Geta kulturförening med fotografier av Anders  

Westerlund, ”Amerika hus” har under hela jubileumsåret visats i Kulturhörnan i bibliote-

ket, och den finns fortfarande att beskådas där! 

- Geta bibliotek är ett av de i medverkande biblioteken i landskapsarter-projektet, röstning 

har pågått hela maj månad här på biblioteket där valbåset stått uppställt. Röstningsresulta-

tet i de fem olika kategorierna  sammanställs och resultatet den 1.6. Vinnarna  offentlig-

görs med en överräckning till utvecklingsminister Alfons Röblom den 6 juni kl.12. 

 

Hemgården 

- Stäni Steinbock kommer och spelar 9.6 kl: 13 och Hemgården bjuder på Ålandspannkaka 

med grädde och sviskonkräm. 

 

Geta skola 

- Skolan har uppmärksammat Åland 100 genom att ha haft det som tema under läsåret en-

ligt arbetsplanen. 

- Två temaveckor som mynnat ut i två produkter som är synliga på skolan. En väggbonad 

med ”kunskapens träd” där alla elever deltagit (änger vid ingången i skolan). Den har även 

varit på 100 års utställning till Ålands konstmuseum och utställningen ”Mitt avtryck”. Un-

der den andra temaveckan har eleverna lämnat avtryck i from av gjutna betongplattor som 

lagts för eleverna att kunna använda och se trevligt ut på baksidan av skolan och skolan/

eleverna har även planterat ett träd där. 

- Eleverna har haft tillfälle att från museets sida lära sig om Åland från Istiden och stenål-

dern fram till idag med extra studiebesök. Museet har kommit till skolan vid flera tillfällen 

och berättat om vår historia och visat på föremål från historien.  

 

Daghemmet Kotten 

- Under Kottens vårfest för vårdnadshavare var temat Åland 100 år. Barnen sjöng Ålands-

visor och dansar Ålandsdansen. Kotten har också gjort lite arbeten om vad barnen tycker 

är bra med Åland som visas upp.  









Snart stundar dagen för årets version av  

GETADAGEN! 
 

Lördagen den 16 juli 2022 kl. 11.00-15.00 går Getadagen av stapeln! 

 

De som vill deltaga/sälja anmäler sig till Yngve Påvall på  

tel: 0457 54 56 103. 

 

De som behöver el anmäler sig så fort som möjligt då det är lite annorlun-

da att dra el till marknadsområdet. 

 

Ingen deltagaravgift tas ut, man tar med sitt eget bord. 

 

På kommunens hemsida kommer Getadagens program/begivenheter att 

växa fram allt efter det anmälningar kommer in.  

 

 

Programmet hittar du på www.geta.ax  

 

Pricka redan nu in Getadagen i din kalender, så du inte missar vår trevliga 

Getadag. 

 

 

Mvh 

Arbetsgruppen för Getadagen 



 





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 

Syhelg med Lena 

Dansa bugg i Geta 

Glaskurs 

Yoga med Lina 

Medeltidsvandring med Kjell 

Vinterbada 

Julgodis 
 

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 extra öppet  

 lördag 16 juli kl. 11-15 under Getadagen   
 

Välkomna in! 
Makulerade böcker bortskänkes! 



 

SOMMARGETA ”GULA SIDOR” 2022  

ÖVERNATTNING  

MAJOITUS  

ACCOMDATION 

 

Bo-Erik Westberg 

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

  

Hellö Camping 

Sjögatan 30  

+358(0)4573431543 

+358 (0)40022 9907 
 hallocamping.geta@gmail.com  

 

Hotell HavsVidden 

+358 (0)18–49408 
www.havsvidden.com 

      
Soltuna stugor, Getabergen 

+358 (0)18–49530 
 

  Snäckö Canvas Hotell & Kajak 

      Snäckövägen 100 

      +358(0)4573460215 
         info@snackocanvashotell.com 

 
Rörviks stugby 
 rorvikstugor@gmail.com  

        www.rorvik.fi 
 

Österlunds stugor, Isaksö 

+358 (0)40 523 8982 

 

 

 

 

NTVERK  

 

 HANICRAFT 

 

 

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 9735(Gerd) 
 

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  

Minskat utbud 

 

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 

Linastugan, Finnö 

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

 

MUSEM 

MUSEOT 

MUSEUMS 

 

Dånö Hembygdsmuseum, Dånö 

+358 (0)40 768 5782  

+358 (0)40 501 9727 
    
 

Geta nostalgi & Motor 

Anders Jansson 

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

Kulturarvsstugan, Olofsnäs 

  +358 (0)40 355 5802 

TURISTINFORMATION Getaboden tel. 49 507 

HANTVERK  

      KÄSITYÖ  

     HANICRAFT 

mailto:bo-erik.westberg@hotmail.com
http://www.fiskelyckan.ax/
mailto:hallocamping.geta@gmail.com
http://www.havsvidden.com/
mailto:info@snackocanvashotell.com
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http://www.havsvidden.com/
http://www.soltuna.ax
mailto:snackofrukt@gmail.com
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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 

 

  

 

 Carlsson’s service 

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

 

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

ejbyggfirma@gmail.com  

 

Geta Betongprodukter 
+358 (0)18–49783 
info@getabetong.ax 

 

 Kenny’s Allfix 

+358(0)457 384 9720 
 

 Plåtslageri K. Björling 

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

kimbjorling@gmail.com 

 

 RJE J Bygg 

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

 
 Utemiljö Ab 

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

 

 Åkeri Jocke Carlsson 

Grus och transporter 
+358 (0)457 526 7195 
 

  

   Bilmekaniker 

    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 hour 

Se Mias Bodloppis på Facebook  

SOMMARGETA ”GULA SIDOR” 

TURISTINFORMATION Getaboden tel. 49 507 

mailto:bo-erik.westberg@hotmail.com
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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) 

Norra Ålandsförsamling 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 

      Taxi 

        Taksi 

        Taxi 

 Droskan taxi  
+358 (0)18 34400  
  

mailto:maria.bergman@axred.ax
mailto:goran.ostrom@axred.ax
mailto:bibliotek@geta.ax
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Sista inlämningsdag för nästa nummer av Getabladet är måndag 22.8-22 
 
Färdiga bidrag i PDF eller word 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  22.8.2022 

Glad sommar ! 



   

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 dessut-
om 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 11 september 2022 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

