
 

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 6.7-2.8 

 

 

Kort fakta: 

Befolkning: 496 invånare  

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 2019 under-

skott om ca 180 000 euro.  

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 2020 
 
 

 

 

 

GLAD SOMMAR  

ÖNSKAR  

KOMMUNKANSLIET 

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! 
   
 
 





 

Information gällande cancerfonden i Geta kommun 
 

Kommuninvånarna i Geta kommun har möjlighet att ansöka om medel ur  

cancerfonden för kostnader som uppstått under sjukdomsperioden.  

Sökande kan beviljas medel ur fonden med en summa upp till 500 euro, en gång per år.  

Medel beviljas inte till anhöriga eller till dödsbon.  

 

Sökande kan ställa en fritt formulerad ansökan jämte bilagor bestående av verifikat på  

kostnader med anledning av sjukdomen (vårddygnskostnader poliklinikavgifter, själv- 

riskandel på resor och dylikt) samt intyg över cancerdiagnos. Ansökan skall sändas till: 

 

Geta kommun 

Socialchef 

Getavägen 2115 

22340 Geta 

 

Bidrag beviljas under förutsättning att medel finns i fonden.  
 

Frågor? 
 

Kontakta socialchefen i Geta kommun.  

 

Socialchef: 018-431 530 

 

Ytterligare kontaktuppgifter går att finna på Geta kommuns hemsida, www.geta.ax.  
 

 

Vill du göra en inbetalning till cancerfonden i Geta kommun? 
Inbetalningar vid kondoleans eller uppvaktning görs till: 

 

ÅAB FI14 6601 0002 2804 69 



GETA KOMMUNS AVFALLSHANTERING  
 

Avfallsavgiften (grundavgift) för alla bostäder är numera 90€ (fritidsboende och fast bo-
ende). För personer med både sitt permanenta boende och sitt fritidshus 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 90€/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.  
 
OBS. Geta kommuns avfallsavgifter och grunderna för dem hittar ni på Geta kommuns hemsi-
da www.geta.ax (avfall och återvinning). 
 
Mottagning vid Geta ÅVC  
I renhållningsavgiften ingår det att du får lämna utan kostnad bl.a. återvinningsmaterial, far-
ligt 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), må-
leriavfall, bildäck 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 bil-
skrot. ÅVC tar inte emot kompost eller trädgårdsavfall, har du inte egen kompost, ta då kon-
takt 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 brandmyndighe-
ten 
 
Räddningschef Lennart Johansson  

har semester 22.6 – 17.7 
 

Brandinspektör Thomas Mattsson  
har semester 20.7 – 14.8  

 
Båtplats i Lökholmen finnes 
Båtplats nr 4 på kommunens brygga på Lökholmen är ledig  
och söker hyresgäst. Hyresavtalet sträcker sig över två år. 
  
För mer information, kontakta tekniker@geta.ax eller 018-359 522. 

 

Mattvätten öppen  

kommuninvånare från Finström, Saltvik, Geta och Sund är välkomna att tvätta 

sina mattor invid Ålands idrottscenter på Bärvägen 5. 
 

 

Med vänliga hälsningar Aron Lundström 
Planerings- och utvecklingschef  

Finströms Kommun 

 

Tel: 018-431515 Fax: 018-431519 

aron.lundstrom@finstrom.ax 

 

 

Geta är med i Åland 

Tourist Map! 

https://touristmap.ax/   

mailto:aron.lundstrom@finstrom.ax
https://touristmap.ax/




 





MUDDERVERK TILL NORRA ÅLAND 

Behöver några andra med behov av mudderverk till norra 

Åland. Vänligen var i kontakt med undertecknad eller  

Tobias Karlsson på sjöentreprenenad.ax (040-7297108 / 

sjoent@gmail.com  

Thomas Enckell (040-5038464 / tet.enckell@gmail.com) 



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/

Getabibliotek 

  En sommarhälsning från 
 
 

Kommande säsongs Mediskurser är 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 

Ta kontroll över din kamera 

Sånglust 

Ljusboll av glasmosaik 

Lappteknik med Kristina 

Julemums med Settan! 
 

Kom gärna med egna kursförslag till vårens kurser redan nu.  

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

Mer utförlig information finns att hämta i kommande Mediskatalog!  
 

Trevlig sommar önskar Helena Nyback 

 

 

Vill du ha en liten utställning på biblioteket?  

Hör av dig så kan vi se när det passar! 

 

Om Getadagen kan förverkligas så håller biblioteket 

extra öppet under marknaden.  

Makulerade böcker bortskänkes! 

Välkomna in! 
 

 



 
Sista inlämningsdag för nästa nummer av Getabladet är måndag 24.8-20 
 
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  24.8.2020 

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 dessutom            

en påminnelseavgift för avläsningen på 5 euro. 
 

 Svarskortet kan Ni lägga i kommunens postlåda, lämna in till: 

        Kommunkansliet eller    

        sända uppgiften per e-post: barbro.jansson@geta.ax  
 

 

  Vänligen avläs mätaren senast 13 September 2020 
 

 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

