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KONTAKT
Geta kommunkansli
Getavägen 2115, 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
(mån-ons)
Kommunfullmäktigeordf.
Gun-Britt Lyngander
Kommunstyrelseordf.
Ingvar Björling
Socialkansliet i Godby
Socialchef Paulina Eklund
socialkansliet tel. 431 530
Byggnadsinspektör
Dan Sarling tel. 359 523
(mån-tis)
Kommuntekniker
Pontus Flink tel. 359 522
(mån-tis)
Ekonom
Sandra Elmén, tel. 359 521
(mån-tor)
Fastighetsskötare
S-E Söderholm tel.04573455518
Geta skola
Föreståndare Thomas Mattsson,
tel. 49350, lärarrum tel. 49355
Daghemmet Kotten
Vik daghemsföreståndare Millen
Samuelsson-Carlsson tel. 49330
Hemgården
Föreståndare
Janice Häggblom tel. 49340
Geta Bibliotek
Tisdagar 16-20 Torsdagar 13-17
tel. 49351, bibliotek@geta.ax

AKTUELLT I GETA KOMMUN
Förvaltningsreformer i Geta
Geta kommunfullmäktige beslutade vid sitt möte den 22 januari
2020 (beslut Kfge § 9/22.1.2020) om en nämndreformen innebärandes att socialnämnden och skolnämnden dras in och dess ansvarsområden och beslutanderätt överförs till kommunstyrelsen från och
med 23.1.2020. Kommunfullmäktige godkände även förslag till
reviderad förvaltningsstadga, förslag till ny utbildningsstadga samt
förslag till ny socialinstruktion i samma beslut. Ni hittar de nya
stadgorna och instruktionen på Geta kommuns hemsida
www.geta.ax. Detta innebär framförallt en effektivisering av kommunen förvaltning. Behovet har uppkommit med anledning av de
större samhällsreformer som är på gång på Åland; från och med
1.1.2021 har vi för Åland en ny äldrelag, en ny landskapslag om
barnomsorg och grundskola, ett nytt socialvårdslagpaket samt implementerandet av Kommunernas Socialtjänst.
En stor reform som gäller hela Åland är verkställande av Kommunernas Socialtjänst (förkortat KST) som innebär att Ålands Omsorgsförbund k.f. ombildas till Kommunernas Socialtjänst k.f. och
från och med 1.1.2021 tar över alla kommuners individ– och familjeomsorg. Överförandet och samordnandet av Ålands kommuners
individ– och familjeomsorg till KST är ett stort projekt för alla
kommuner och kommer att innebära en hel del ändringar när det
gäller organiserandet kommunernas sociala verksamhet. Det innebär bl.a. alltså att kommunernas barnskydd, specialomsorg, utkomststöd, missbrukarvård handikappservice, färdtjänst mm kommer att från och med 1.1.2021 att handhas av KST. Förberedandet
och verkställandet är nu inne i en intensiv period efter att alla kommuner i slutet av 2019 godkände det nya grundavtalet för KST.
Specifikt för Getas del har individ– och familjeomsorgen i fler år
nu skötts av Finströms kommuns socialkansli. Från och med
1.1.2021 kommer alltså Finströms personal och verksamhet på socialkansliet att överföras till KST i Mariehamn. Det är dock högst
troligt att KST fortsättningsvis kommer att ha en ”satellit”, dvs ett
socialkontor, i Godby.
Gustav Blomberg, kdir
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GETA KOMMUNS AVFALLSHANTERING
Geta kommuns avfallsavgifter och grunderna för dem har till viss del reviderats med anledning den nya
avfallslagen som gäller på Åland från och med 1.1.2019. Nytt är bl.a. att terminologin har ändrats;
”renhållningsavgiften” heter numera ”avfallsavgiften” i enlighet med nya lagen. Grundavgiften (d.v.s.
avfallsavgiften) för bostäder har dock inte ändrats från föregående år. Det innebär att för de som bor
året om i hus, eget eller uthyrt, betalar 90€ och de som har fritidshus betalar också 90€. 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 privatpersoner nyttja Geta ÅVC. Kontakta byråsekreteraren om du vill att er förening
eller ditt företag vill lämna avfall.
Mottagning vid Geta ÅVC
I avfallsavgiften ingår det att du får lämna till ÅVC utan kostnad sådant som återvinningsmaterial, farligt
avfall och elektronik.
Återvinningscentralen tar emot återvinningsmaterial så som:
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 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 hämtningsentreprenör.
Brännbart avfall, grovavfall, byggavfall, däck på fälg etc ingår inte i renhållningsavgiften utan det betalar
du för. Se våra avgifter på hemsidan www.geta.ax eller kom in till kansliet och hämta prislistan.
Glöm inte återbruk!
Avfall utgör en värdefull resurs, förutsatt att det sorteras och omhändertas på rätt sätt. 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 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. 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
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Geta Hemgård söker sommarvikarier och inhoppare som närvårdare till
vårt härliga äldreboende.
Kontakta Janice för mer information på tel 49340 eller
mejla din ansökan på janice.haggblom@geta.ax

Redaktion tel 49351, bibliotek@geta.ax. Ansvarig utgivare: Gustav Blomberg. Deadline nästa nr 25.5.2020

Ett informationsblad från Geta kommun, nr 1, mars 2020

Inskrivning för blivande ettor - Geta skola
Nu är det dags för inskrivning till Geta skola!
Inskrivning görs för blivande ettor och vårdnadshavare på plats i Geta skola
torsdagen den 2 april kl. 18.30.
Fundera på behovet av Eftis plats, om så är ansöker ni om det samtidigt.
Information om skola och Eftis ges på plats.

Välkomna!
Vid frågor kontakta per e-post
thomas.mattsson@geta.ax eller
telefon 018-49350.

Geta Jaktvårdsförening r.f.
håller

ÅRSMÖTE
tisdagen den 17 mars kl. 19.00 på Furulund
-Stadgeenliga ärenden
-Fredning av vitsvanshjorten
-Kaffeservering

Alla jägare välkomna!
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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, självriskandel 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
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LANTBRUKSKANSLIET INFORMERAR
Livsmedelsverket slutar posta stödsammandrag till gårdarna

Från och med 2020 postar Livsmedelsverket inte längre sammandrag över utbetalda jordbruksstöd. Stödsammandragen över de föregående årets utbetalningar har
postats till gårdarna varje år vid månadsskiftet januari-februari. I stället hänvisar
Livsmedelsverket nu till e-tjänsten Vipu där motsvarande uppgifter som i stödsammandraget kan hittas. Om du inte själv har tillgång till Viputjänsten kan du kontakta lantbrukskansliet för att få stödsammandraget.
Anmälan om djurhållningsverksamhet

Alla som håller eller har för avsikt att hålla ett eller flera djur som produktions-,
sällskaps- eller hobbydjur ska registrera sig som hållare av djurarten i fråga innan
djurhållningen inleds. Skyldigheten gäller alla djurhållare, även dem som inte har
jordbruk. Anmälan gäller följande djurslag:
- nötkreatur, får, getter, svin, mini- eller mikrosvin, vildsvin
- fjäderfä
- bin, humlor
- hästdjur
- pälsdjur, hjort- eller kameldjur
Du som har hästar sedan tidigare kan dock göra anmälan om djurhållningen senast
31.12.2020.
Registreringen som är avgiftsfri görs med fastställd blankett ”Anmälan om djurhållningsverksamhet”. Blanketten lämnas till kommunens lantbrukssekreterare.
Registerföringen som är baserad på jord- och skogsbruksministeriets förordning är
viktig för att kunna säkerställa djurens spårbarhet ifall exempelvis en djursjukdom
bryter ut.
Indexjustering av beloppet på underhållsbidrag
Beloppet på underhållsbidrag stiger med 0,77 % fr.o.m. 01.01.2020. Justeringen gäller samtliga gällande avtal om underhållsbidrag som ingåtts med stöd av lagen om underhåll för barn oberoende av datum
då de fastställts. Den underhållsskyldige ansvarar själv för att justera beloppet på underhållsbidraget
enligt den angivna procenten.
TABELL ÖVER INDEXJUSTERINGAR SOM VARIT SEDAN 1995
Justeringen Förhöjning/ Gäller
fr.o.m ändring %
underhållsbidrag

1.1.2000
1.1.2002
1.1.2007
1.1.2009
1.1.2010
1.1.2011
1.1.2012
1.1.2013
1.1.2014
1.1.2015
1.1.2016
1.1.2017
1.1.2018
1.1.2019
1.1.2020

5 % fastställda före 1.1.1995
5 % fastställda före 1.1.2000
5 % fastställda före 1.1.2002
5 % fastställda före 1.1.2007
2,297 % alla avtal
2,38 %
alla avtal
3,57 %
alla avtal
2,63 %
alla avtal
1,17 %
alla avtal
1.0%
alla avtal
-0,26 %
alla avtal
0,47 %
alla avtal
0,57 %
alla avtal
1,5 %
alla avtal
0,77 %
alla avtal
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Visit Åland och Ålands Näringsliv besöker Geta den 17 mars kl 18
Vi vill höra vilka aktuella frågor och utmaningar det finns gällande näringslivet och turismen i din
kommun. Målgruppen är i första hand företagare men givetvis är alla intresserade välkomna.
Från Ålands Näringsliv deltar tre personer, mera information om Ålands Näringsliv
www.naringsliv.ax
Från Visit Åland deltar två personer, mera information om Visit Åland
www.visitaland.org
Träffen sker den 17 mars i Geta skola kl. 18.00-20.00. Ålands Näringsliv och Visit Åland är på plats
från kl. 17.30 om någon vill komma lite tidigare och diskutera med dem enskilt.

Välkomna!

Stormöte på Furulund
10/3-2020 kl.19.00
Angående årets Getadag
för deltagare
Hälsningar styrelsen för
Geta företagarförening

Carlsson´s Service
●VVS-Service
●Byggtjänst
●Mindre hushållsreparationer
●Måleritjänst
Carlsson´s Service är ett relativt
nyöppnat företag av Linus Carlsson,
utbildad Vvs-montör med erfarenhet av
allt från små till stora jobb.
Kontakta mig på
telefon 04573438977 eller
email Carlssonsservice@gmail.com
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Geta UngdomsFörening informerar!
Planeringen är i full gång med årets upplaga av
Getas turistbroschyr 2020!
Om Ni vill få ut information i broschyren så bör ni
lämna in er text/bild/info samt kontaktuppgifter så som mailadress
och mobilnummer
senast den 31/3
till mail: jenny@stara.se mobil: 0457 3432 087
eller Jenny Staras messenger.
En kvarts sida kostar 25€, halv sida 50€ och hel sida 100€!
Vill man så betalar man in på Geta ungdomsförenings
IBAN FI5966010002142404
Skriv i meddelanderutan vilken annonsör det gäller samt mail/
mobilnummer
Broschyren är planerad att tryckas så den är klar senast till valborg
2020!
Hoppas på gott samarbete och många som vill göra reklam för sig!
Mvh Styrelsen
Geta ungdomsförening
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LC Frejas miljödag

Årets ”skräp-plockar-dag”

27 april 2020
LC Frejorna har utmanat Geta, var även
du med på årets ”skräpplockardag”
den 27.4!
Under dagen kan du hämta soppåsar och
sopsäckar från kommunkansliet.
Avfallet lämnar du sedan vid
kommunkansliet.

Tack för att du hjälper till!
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Ännu kan du anmäla dig till följande Mediskurser i Geta under våren
Lappteknikskurs med Kristina
Laga veganskt
Fågelskådning med Kjell

Geta bibliotek informerar
Många nyinkomna böcker välkomna in och låna lite skön läsning.
Har vi inte den boken som just du vill läsa så går det bra att beställa boken hit till Geta bibliotek.
Vill du göra det själv så går du bara in på bibliotek.ax och loggar in på dina sidor. Men glöm då inte att
välja Geta bibliotek som hämtställe när du vill ha den hit.
Sugen på att se en film?
Låna och se på film strömmande via www.cineasterna.com
Håll utkik efter biblioteketsdag som firas 7/5.2020

Väl mött på biblioteket
Tisdagar 16-20
Torsdagar 13-17
Tel 49351
bibliotek@geta.ax
Glöm inte att

www.facebook.com/Getabibliotek

Många sköna lässtunder önskar Biblioteket/ Helena

Deadline för nästa Getablad
nr 2 (sommarbladet) 25.5.2020
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PRINCIPER FÖR BEVILJANDE AV FÖRENINGSBIDRAG GETA KOMMUN

Antagna av kommunstyrelsen i Geta § 86/4.4.2016
Idrotts-, kultur- och ungdomsföreningar i Geta, samt övriga Getaföreningar och grupper, som ordnar idrotts- ungdoms- eller kulturverksamhet, kan ansöka om
föreningsbidrag från kommunstyrelsen i Geta.
Föreningar som har ett betydande antal medlemmar eller deltagare från Geta kan också
söka om bidrag.
I ansökan ska uppges de ändamål som bidraget söks för. Ansökan görs på särskild blankett. Sista dag för ansökan är 30.4.
Till ansökningen bifogas:
·
·
·
·

verksamhetsberättelse
bokslut
verksamhetsplan
budget.

För beviljande av bidrag ska samtliga handlingar finnas tillhanda.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar om fördelningen av bidrag i maj månad.
Av beslutet framgår mottagaren, bidragsbeloppet, ändamålet och eventuella villkor för
användningen av bidraget.
Beslut om bidrag meddelas genom att sökande får ett protokollsutdrag om beslutet
jämte anvisningar för rättelseyrkan. Föreningarna kan anföra rättelseyrkan till styrelsen 14 dagar från delgivningen av beslutet (för postningen av beslutet beräknas sju dagar).
Redovisning
Föreningen är skyldig att redovisa för användningen av beviljade bidrag. Kommunstyrelsen har rätt att granska användningen av bidragsmottagarens bokföring och därtill
anslutna handlingar för att utreda om bidraget använts på planerat sätt. Bryter bidragsmottagaren mot villkoren kan kommunstyrelsen kräva återbetalning av det beviljade
bidraget i sin helhet eller delvis.
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ANHÅLLAN OM FÖRENINGSBIDRAG
Förening
Kontonummer (IBAN) _
Kontaktperson
Adress
Telefon
E-post
Vi anhåller om bidrag för:
Idrottsverksamhet

Kulturverksamhet

Ungdomsverksamhet

Ändamål som bidraget söks för:
————————————————————————————–—————————
—————————————————————————————————————–
Ansökt belopp:________________
Bilagor
o Verksamhetsplan
o Budget
o Verksamhetsberättelse
o Bokslut

Eventuella kommentarer
—————————————————————————————————————
—————————————————————————————————————
Datum och sökandes underskrift
———————————————————-
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