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            AKTUELLT I GETA KOMMUN 
 

 
För kommunens verksamhetsansvariga brukar höstens 

antågande innebära att verksamheten inför  nästa år ska 

planeras och budgeteras. När det gäller arbetet med 

kommunens budget för 2021 är alltså arbetet påbörjat. 

År är dock de ekonomiska förutsättningarna mer osäk-

ra än någonsin på grund av rådande omständigheter i 

vårt land och i världen. Samma osäkerhet gäller för hur 

bokslutet för 2020 kommer att se ut.  

Även om coronakrisen ännu inte har påverkat den 

kommunala ekonomin i större skala råder det fortsätt-

ningsvis tvivel och pessimism huruvida läget kommer 

att stabilisera sig det kommande halvåret. Den ekono-

miska utvecklingen för Getas del är såklart beroende av 

hur coronakrisen utvecklar sig på Åland och i landet i 

stort. Överlag kan dock konstateras att Getas ekonomi 

har bättrats märkbart de senaste halvåret efter två svåra 

år, vilket syns i en starkare likviditet och en starkare 

framtidstro bland verksamheterna.  

De kostnadsinbesparingar som görs med anledning av 

den solidariska finansieringsmodellen som införs när 

Kommunernas socialtjänst öppnar upp sin nya verk-

samhet från och med 1.1.2021 kommer också att för-

bättra Getas ekonomi ytterligare. Däremot kommer 

kommunen behöva planera för mindre skatteintäkter 

och kommunen kommer således att framöver fortsätt-

ningsvis vara beroende av hög finansiering från land-

skapet.  

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    
           
Fullmäktigeordförande:        
Gun-Britt Lyngander 
 
Styrelseordförande:  
Ingvar Björling 
 
Socialkansliet  
Socialchef Paulina Eklund social-
kansliet  tel. 431 530  
 
Byggnadsinspektör  
Dan Sarling tel. 359 523  
(mån-tis)  
   
Kommuntekniker 
Pontus Flink tel. 359 522 
(mån-tis)  
 
Ekonom Sandra Elmén, 359 521 
(mån-tors)   
 
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 
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Geta ÅVC har öppet: 
 

Onsdagar kl 15-19  

 

från maj till oktober även  

söndagar kl 11-13 

 

Adress: Södravägen 105 

 

IDROTTSHALLEN 
 

 Nu är det dags att boka tider för höstterminen i Idrottshallen*! 

  Ta kontakt med Thomas Mattsson tel. 49350  

        eller e-post thomas.mattsson@geta.ax 

 

            *enligt ÅHS direktiv angående Covid-19 

Nytt från kommunkansliet 
 

 Kommunstyrelsen godkände reviderade vattenanslutningsregler och vattenleveransvillkor vid 

sitt senaste möte. De reviderade reglerna och villkoren sätts upp på kommunens hemsida inom 

kort. 

 Kommunen har fått in ett initiativ om anläggande av ett volleybollnät. Ärendet har behandlats 

av kommunstyrelsen gett i uppdrag till byggnadstekniska nämnden att behandla och ta beslut i 

ärendet. 

 Geta kommun och MISE har avtalat om samarbete gällande avfallshanteringen i vissa delar av 

norra Getas skärgård (gäller i huvudsak Skråbjörkö) och vissa delar av Hammarlands norra 

skärgård (i huvudsak Äppelö). För mer information kontakta kommunkansliet.   

 Arbetsplanerna för Geta skola och daghemmet Kotten har godkänts av kommunstyrelsen. 

 

Ta del av Geta kommuns protokoll och information från kommunen på hemsidan www.geta.ax.     

mailto:marianne.haggblom@geta.aland.fi
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Välkomna till höstens kurser i Geta! 
 

Boxercise med Helena (5010)  

måndagar kl.19.00-20.00 14.9-30.11.2020  (Full) 

Plats: Idrottshallen 

 

Piano och fiol, individuellt, 7 år – vuxna (4036) 

14.9-13.11.2020  kurstid enl. överrenskommelse 30 min/vecka (2 platser kvar) 

Hemma hos Tamara Himmelstrand 

 

Träslöjd för alla (8502) 

Fredag 11.9-13.11.2020 kl.18.30-20.00  (Full) 

Plats: Geta skola 

 

Sånglust i Geta (4011) 

måndagar 18.30-20.00 28.9, 12.10, 26.10.2020 (4 platser kvar) 

Plats: Meddelas senare 

 

Ta kontroll över din kamera (7040)  

söndagar kl.12.00-14.00 13.9, 27.9, 11.10.2020  (Behöver fler anmälningar) 

Plats: Meddelas senare 

 

Dansa bugg i Geta (5505) 

kl.12.00-16.30 lördag 3.10 söndag 4.10 söndag 18.10 (Behöver fler anmälningar) 

Plats: Furulund  

 

Lappteknikkurs med Kristina (8016)  

veckoslutskurs 2-4.10.2020 Fredag kl.18.30-20 lördag-söndag 10.00-17.45 (Full) 

Plats: Geta skola 

 

Ljusboll av glasmosaik (7029) 

lördag 24.10.2020 kl.10.00-15.45 söndag kl. 25.10 10.00-14.15 (2 platser kvar) 

 

Julemums med Settan (6016)  

lördag 24.11.2020 kl.13.00-16.15  (2 platser kvar) 

Plats: Geta församlingshem 

 

Kom ihåg för  att få igång en kurs krävs alltid ett visst deltagarantal, så ta gärna med en vän. Man behöver 

ju inte bo i Geta för att deltaga i våra kurser! Är kursen full kan man ställa sig på väntelista. 
 
Påminner även om att Medis i Geta finns på Facebook och där går alltid att lämna förslag för önskade kur-

ser eller direkt till biblioteket och på bibliotek@geta.ax!  
 
Vidare information om kurserna fås via katalogen eller på nätet och självklart hos  

Mediskansliet där även anmälan görs, nummer: 531620 10.00-15.00  

eller via Medis webbanmälan www.medis.ax 
 

Varmt välkomna att anmäla er!  
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LANTBRUKSKANSLIET INFORMERAR 
 

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 se-

nast 31.12.2020 om du redan i dag äger hästdjur. Anmälan görs på 

fastställd blankett och inlämnas till din kommuns lantbrukssekretera-

re. Blankett och information hittas på Livsmedelsverkets hemsida un-

der: livsmedelsverket.fi/Odlare/Djurhållning/Märkning och registre-

ring av djur. Du kan även kontakta din kommuns lantbrukssekretera-

re för information: tel. 431540, eller per mail : lantbruks-

stod@finstrom.ax. 

 

Förutom djurhållningsverksamheten skall även djurhållningsplatsen det vill säga platsen 

där hästdjuret hålls, anmälas. Anmälan görs av den som äger djurhållningsplatsen.  Om 

det på djurhållningsplatsen, till exempel i häststallet, finns flera hästar med olika ägare 

är det häststallets ägare som anmäler djurhållningsplatsen. Efter att anmälan inlämnats 

och uppgifterna registrerats i djurhållarregistret tilldelas djurhållningsplatsen ett djur-

hållningsplatssignum som stallägaren skall delge hästägarna. Hästägarna bör ha fått sig-

numet för djurhållningsplatsen innan de gör sin anmälan om djurhållning eftersom sig-

numet skall anges på anmälan om djurhållningsverksamhet. 
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 Geta bibliotek 

Tisdagar  16-20 

Torsdagar 13-17 

Tel 49351  

bibliotek@geta.ax 

www.facebook.com/Getabibliotek 

 

 

Deadline för nästa Getablad 
Nr 4 Måndag 23.11.2020 


