
  Ett informationsblad från Geta kommun, nr 4, december 2020 

Redaktion tel 49351, bibliotek@geta.ax. Ansvarig utgivare: Gustav Blomberg. Deadline nästa nr 15.2.2021 

 

 

 

 
 

 

 

             
 
 

KONTAKT  

Geta kommunkansli 
Getavägen 2115 
AX-22 340 GETA 
Tel +358(0)18-49 300 
www.geta.ax  info@geta.ax 

Öppet mån-tor kl 9-15 
(lunch 11-12) 
 
Kommundirektör:  
Gustav Blomberg, tel. 359 524 
           
Kommunfullmäktigeordförande:  
Gun-Britt Lyngander 
 
Kommunstyrelseordförande:  
Ingvar Björling 
 
Socialkansliet  
Socialchef Paulina Eklund social-
kansliet i Godby tel. 431 530  
 
Byggnadskansliet 
Dan Sarling tel. 359 523  
(mån-tis)  
   
Vik. kommuntekniker 
Trygve Packalén tel. 359 522 
(mån-tis)  
 
Ekonom Sandra Elmén  
tel. 359 521   
 
Fastighetsskötare S-E Söderholm 
tel. 04573455518 
 
Geta skola 
Föreståndare Thomas Mattsson,  
tel. 49350 Lärarrum tel. 49355 
 
Daghemmet Kotten 
Vik daghemsföreståndare  
M-L Samuelsson-Carlsson  
tel. 49330 
 
Hemgården 
Föreståndare Janice Häggblom  
tel. 49340 
 
Geta Bibliotek 
Tisdagar 16-20 Torsdagar 13-17 
tel. 49351, bibliotek@geta.ax 

 

 

Geta kommun  

önskar  

er alla  

God jul  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

och   

Gott nytt år! 
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 Kommunkansliets öppettider: 

Över jul och nyår håller kommunkansliet stängt 

28.12.2020-1.1.2021. Åter öppet igen 4.1.2021 

 

Övriga dagar håller kansliet normala  

öppettider mån-tors kl 09.00-15.00 

 då det inte är helg eller röd dag. 

Intresserad av äldreråd? 
 

Kommunstyrelsen i Geta planerar inrätta tillsammans med övriga norråländska kom-

muner ett gemensamt äldreråd från och med 2021. Äldrerådet kommer att bestå av två  

medlemmar per kommun. Kommunstyrelsen i Geta kommer att utse två medlemmar.  

 

Äldrerådets huvudsakliga uppgifter sammanhänger med planen för att stöda den äldre 

befolkningen som kommunen ska anta enligt  Äldrelagen för Åland samt utvärdering av 

densamma. Vid sidan av dessa uppgifter ska kommunen ge äldrerådet möjlighet att ge 

utlåtande i samband med annat beslutsfattande i kommunen som påverkar den äldre  

befolkningens levnadsbetingelser. 

 

Kommunstyrelsen utser medlemmar till äldrerådet bland intresserade kommun- 

medlemmar som hör till den äldre befolkningen. Till medlem kan också en anhörig till 

en äldre person väljas om det är ändamålsenligt för att äldrerådet allsidigt ska  

representera dem som brukar olika former av socialservice för äldre i kommunen.  

Medlemmar i äldrerådet ska ha permanent bosättningsort i kommunen. 

 

Anmäl ditt intresse för äldrerådet till kommunkansliet per telefon (49 300)  eller e-post 

(info@geta.ax) gärna senast tisdag 15 december 2020.   

Om du har frågor gällande äldrerådets uppgifter kontakta kommundirektör Gustav 

Blomberg, telefon: (018) 359 524 . 

Geta kommuns skattesatser för 2021, avgifter 2021 och budget för 2021  
 
Geta kommunfullmäktige har fastställt skattesatserna för 2021, avgifter 2021 samt 

Geta kommuns budget för 2021 och ekonomi– och investeringsplan för 2022-2023.  

Ni hittar information om kommunens budget, avgifter och skattesatserna på Geta 

kommuns hemsida (www.geta.ax).  

mailto:info@geta.ax
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Skolans gymnastiksal tar paus från aktiviteter 

22.12.2020-6.1.2021 
 
Hallbokningar kör igång igen 7.1.2021. 

Kontakta: Thomas Mattsson på tel. 49350 

eller e-post thomas.mattsson@geta.ax 

 

Hjälp LIONS hjälpa! 

I ÅR ÄR HJÄLPBEHOVET EXTRA STORT! 

Lions Club Freja samlar in medel för att hjälpa behövande barnfamiljer på 

Åland.  

 

Om du vill vara med och hjälpa till att ge familjer på Åland hopp i tillvaron,  

kan du ge en annorlunda julklapp genom att betala in valfri summa på vårt  

konto: FI97 6601 0001 2178 92 

 

ALLA MEDEL SOM SAMLAS IN GÅR OAVKORTAT TILL  

HJÄLPBEHÖVANDE! 

  

God Jul till ALLA önskar  

Lions Club Freja 
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Anmälan om innehav av hästar och övriga djur till djurhållarregistret 
 

I enlighet med Jord- och skogsbruksministeriets förordning om identifiering av hästdjur 

(222/2017) skall numera även innehav (djurhållningsverksamhet) av hästar i likhet med 

nöt, får, svin, höns, bin mm. anmälas. Anmälningsplikten gäller oberoende av antal djur 

och oberoende av om det är yrkesmässig djurhållning eller i sällskaps- och hobbysyfte. 

Denna anmälan skall ej förväxlas med anmälan till andra hästregister utan denna anmä-

lan skall göras separat av alla hästägare. Anmälan är viktig för att kunna spåra och hålla 

koll på eventuell smittspridning. 

 

Hållandet av djur skall anmälas innan djurhållningen inleds men senast 31.12.2020 om 

du redan i dag äger hästdjur. Anmälan görs på fastställd blankett och inlämnas till din 

kommuns lantbrukssekreterare. Blankett och information hittas på Livsmedelsverkets 

hemsida under: livsmedelsverket.fi/Odlare/Djurhållning/Märkning och registrering av 

djur.  

Du kan även kontakta din kommuns lantbrukssekreterare för information:  

Lena Roos-Clemes tel. 431540, eller per mail : lantbruksstod@finstrom.ax 

 

Förutom djurhållningsverksamheten skall även djurhållningsplatsen platsen där hästdju-

ret hålls anmälas. Anmälan görs av den som äger djurhållningsplatsen.  Om det på djur-

hållningsplatsen, till exempel i häststallet, finns flera hästar med olika ägare är det häst-

stallets ägare som anmäler djurhållningsplatsen.  

Efter att anmälan inlämnats och uppgifterna registrerats i djurhållarregistret tilldelas 

djurhållningsplatsen ett djurhållningsplatssignum som stallägaren skall delge  

hästägarna.  

Hästägarna bör ha fått signumet för djurhållningsplatsen innan de gör sin anmälan om 

djurhållning eftersom signumet skall anges på anmälan om djurhållningsverksamhet. 
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Professional Cleaner  
 

Can clean house inside 

Working only with a professional 

cleaning stuf and tools 

 

Please contact Anita\mob  

+358 4573458658 

 

 

 

 

 

 

Ps. Speaking only English. 
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Tonys gräv  
 

Utför muddringar med långbom över hela 

Åland  

För mer information  

ring Tony 

 Mobil: 0457 3428 641  
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Individuell piano och fiol 18/1-23/4 

Träslöjd för alla fredagar 18/1- 26/3 

Boxercise med Helena måndagar 18/1-26/4 

Glaskurs lör-sön 13/2-14/2 

Sånglust i Geta måndagar 10/3 24/3 30/3 7/4 21/4 

Dansa bugg i Geta lör 6/3 och 20/3 samt sön 21/3  

Lappteknikkurs med Kristina fre-sön 16/4-18/4 

Det naturliga apoteket lördag 24/4 

Akvarell med Gunilla lör-sön 8/5-9/5 

Fågelskådning med Kjell lördag 15/5  

 

 
Kurser i Geta Vårterminen 2021 

Häng med på kurs i vår och  

kom med tips om kurser till er 

kontaktperson Helena på  

Bibliotek@geta.ax  

eller Tel.49351 

 

Håll utkik efter vårens katalog  

för mer information och  

följ oss på Fb  

genom att gilla Geta Medis 

 
Kulturhörnegruppens arbete med kulturhörnan i Geta bibliotek fortgår.  

 

Kulturhörnerummet har nu under hösten fått en ansiktslyftning och blivit renoverat. 
Sockensällskapet har investerat i en kvinnodräkt som nu finns och visas upp för allmänhe-
ten i biblioteket tillsammans med barndräkterna. 

Arbetet fortsätter med en inventering av kommunens konst och en förteckning över den-
samma. 

Kulturhörnegruppen består av följande personer: 

Berndtsson Elvi 

Gottberg Göran 

Häggblom Marianne 

Jansson Brita 

Mattson Anne-Maj 

Skogberg Inger 

Österlund Kenneth 

 
En fröjdefull jul och ett gott nytt år och tack för ert arbete så här långt! 
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      God jul och Gott Nytt år 

         önskar biblioteket 

Lördagen den 5 december har biblioteket  
extra öppet kl. 12.30-14.00 under ”Bocksläpp”  

och  
håller bokprat med Katarina Gäddnäs kl.13.00                 

(OBS! Begränsat antal platser)       
                   

Makulerade böcker bortskänkes! 
 
 
 

Bibliotekets öppettider under jul och nyår 
Biblioteket  håller  stängt den 24/12-2020 

 
Öppet: Nyårsafton torsdag 31/12-2020 kl.13-17  

  
Öppet som vanligt från 5/1-2021 

Tisdagar 16-20 och torsdagar 13-17 
                                      Välkomna! 

 

Getavägen 2115 
Tel 49351  
bibliotek@geta.ax 
 

Deadline nästa Getablad 
Nr 1/2021 15.2.2021 


