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Kommundirektörens beslut § 59/14.6.2021

FLAGGNING AV JUBILEUMSFLAGGAN FÖR ÅLAND 100-FIRANDET
I och med firandet av jubileumsåret 2021-2022 då Ålands självstyrelse firar 100 år
(firandet av det s.k Åland 100) har Ålands landskapsregering tagit fram en
jubileumsflagga. Alla myndigheter och kommunala inrättningar uppmanas flagga
med flaggan. Den 9 juni 2021 är startdatumet för flagghissningen. Förhoppningen
från Ålands landskapsregering är att flaggan ska synas över hela landskapet i
kommuner, hamnar, offentliga byggnader, skolor, torg och gator för att ge en
jubileumskänsla till alla som är på Åland.
Instruktioner från landskapsregeringen gällande period och tider för flaggning:
-

Flaggningsperioden sträcker sig mellan den 9 juni 2021 – 31 december 2022

-

Eftersom det inte är fråga om en nationsflagga så kan den vara hissad dygnet
runt

-

Då stängerna normalt är upptagna av annan flaggning, som t.ex. 9 juni, kan
man fördela flaggningen på stängerna, om man har flera, så jubileumsflaggan
kan vara hissad på någon av dem.

Beslut:

Kommundirektören beslutar att flagga med jubileumsflaggan på alla kommunens
flaggstänger (4 st. till antalet) under perioden 9 juni 2021 – 31 december 2022.
Flaggan har funktionen som en vimpel och ska klassas som det enligt Geta
kommuns flaggningsprinciper.
Geta, 14.6.2021
___________________________
Gustav Blomberg, kommundirektör

Bilagor: Information från Ålands landskapsregering om jubileumsflaggan
Distribueras: Kommunens anslagstavla
Tillkännages: kommunstyrelsen
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ANVISNINGAR FÖR RÄTTELSEYRKANDE
Yrkande på ändring i detta beslut kan framställas genom ett skriftligt rättelseyrkande av
1)
2)

den som ett beslut avser eller den vars rätt, skyldighet eller fördel direkt påverkas av beslutet (part);
kommunmedlemmarna.

Yrkandet skall framställas inom 14 dagar från dagen för delfåendet av beslutet. Ifall delgivning sker med brev anses part
ha fått del av beslutet sju (7) dagar efter dagen då brevet avsändes.
Rättelseyrkande framställs hos: Kommunstyrelsen i Geta, Getavägen 2115, 22 340 GETA, e-post: info@geta.ax
På eget ansvar kan man sända rättelseyrkandet per post eller med bud. Handlingarna för rättelseyrkande bör inlämnas
till posten i så god tid att de kommer fram innan tiden för framställande av rättelseyrkande går ut.
Rättelseyrkandet skall innehålla

rättelseyrkandens namn, yrke, bosättningskommun och postadress

uppgift om det beslut i vilket rättelse yrkas

till vilka delar rättelse yrkas och vilka ändringar som påyrkas

motiveringar till yrkandena
Till rättelseyrkandet skall bifogas de handlingar, som åberopas, om det inte är uppenbart onödigt. Rättelseyrkandet skall
egenhändigt undertecknas av den som yrkar på rättelse eller av annan person som befullmäktigats därtill. Om endast
denna person undertecknat den, skall denna persons yrke, boningsort och postadress framgå.
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