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KORSNÄSNytt

Årets företag i Korsnäs
Byggnadsbyrå B Ravald Ab

Utmärkelsen Årets företag i Korsnäs utdelades av Korsnäs Företagare rf i samar-
bete med Korsnäs kommun torsdagen 2.2.2012. På bilden syns den premierade före-
tagaren Ulf Ravald och företagets grundare Birger Ravald tillsammans med Henrik 
Rosendahl, Roger Bergström och Anita Ismark från priskommittén. 

Läs mer om företaget på sid 4.

FÖRETAG
Årets
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ANITASruta

Kommunalval i  
oktober 2012

Det är kommunalval i Finland om 9 månader. Kommunalvalet förrät-
tas 28.10.2012. I egenskap av det högsta beslutande organet besluter full-
mäktige om kommunens verksamhet och ekonomi. Fullmäktige besluter 
om ungefär 2/3 av landets offentliga service och om 450.000 anställdas 
arbete. I det senaste kommunalvalet 2008 valdes 10.412 fullmäktige-leda-
möter i Finland. Deras medelålder var 49 år. Av fullmäktigeledamöterna 
var 6 % yngre än 30 år och 8 % var 65 år eller äldre. 

Röstningsaktivitet
Partier och medborgarorganisatio-

ner söker kandidater till höstens val. 
Finlands mest omfattande storföre-
tag, dvs. kommunerna, behöver ca 
10.000 nya beslutsfattare. Kommu-
nalvalet avgör hur den service som 
kommunerna står för ska utvecklas 
framöver. Valdeltagandet i Finland i 
senaste kommunalval låg på 61 %. 
På finlandssvenskt håll finns en tra-
dition av stor medborgaraktivitet. 
Röstningsprocenterna har i Svensk-
finland varit högre än i landet i 
övrigt. Finlandssvenskarna identifie-
rar sig i högre grad med sin hemkom-
mun. I Korsnäs har valdeltagandet 
traditionellt varit mycket högre än 
riksmedeltalet. Här nedan finns röst-
ningsprocenterna för Korsnäs under 
de senaste tjugo åren i kommunvalen 
1988-2008:

Kommunstrukturreformen i 
Finland

Saldot för KSSR 1 som inleddes 
2006 och upphör 2012 är 57 sam-
manslagningar som omfattar 95 
kommuner. Kommunstrukturproces-
sen kom i fjol in i en ny fas,  KSSR 
2, då den nya regeringen godkände 
regeringsprogrammet för sin man-
datperiod 2011-2014. Nu bereder 
staten en omfattande strukturreform. 
Kartor av varierande slag har redan 
publicerats i Suomen Kuvalehti, 
Vasabladet, Helsingin Sanomat m.fl. 
tidningar.  Av nuvarande 336 kom-
muner skulle 70 kommuner återstå 
efter reformen. En proposition om 
en strukturlag ska ges till riksdagen 
i höst troligen efter kommunalvalet. 
Kommunerna kommer i februari att 
få ett frågebatteri med 6 frågor som 
alla 336 kommuners fullmäktige ska 

svara på. En regionrunda kommer att 
genomföras i hela Finland. I Öster-
botten får vi träffa minister Henna 
Virkkunen den 23 februari i Vasa. 
De redan publicerade kartorna skulle 
förevisas då. Strukturreformen har 
visat sig vara en betydligt svårare 
fråga än vad regeringen från början 
trodde. Motståndet på kommunfältet 
har visat sig vara starkare än man på 
förhand kunde ana. I flera kommuner 
ifrågasätter förtroendevalda, tjänste-
män och kommuninvånare om man 
löser finansieringen av basservicen 
med att flytta gränser och bilda större 
kommuner. Människorna bor ju kvar 
på sina orter och största delen av 
kommunernas utgifter gäller invånar-
nas basservice. De svensk- och två-
språkiga kommunerna efterlyser en 
seriös analys av hur man ska trygga 
möjligheten att få service på svenska 
i en stor tvåspråkig kommun.

Nu planeras på statligt håll att 20 
-70 utredningsmän ska anställas för 
att ta sig an uppgiften att reda ut hur 
sammanslagningar ska kunna genom-
föras i respektive region. 

Strukturarbete i Vasare-
gionen

Vasaregionens samarbetsdelega-
tion har i sitt arbetsprogram för åren 
2012-2014  bestämt att  en struktur-
modellplan för stadsregionen ska 
uppgöras. Arbetet kan ses som en 

Röstningsaktiviteten i Korsnäs i 
kommunalvalen 1988-2008:
1988  82,9 %

1992  77,9 %

1996  79, 3 %

2000  72,3 %

2004  76,1 %

2008  78,96 %
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fortsättning på den stadsregionplan 
som uppgjordes inom kommun- och 
servicestrukturreformen, dvs. KSSR 
1. Målet med strukturmodellplanen 
för Vasaregionen är att främja en 
hållbar utveckling och attraktions-
kraft. Arbetet gäller fortsättnings-
vis markanvändning, boende och 
trafikplanering. Arbetet fungerar 
i framtiden som utgångspunkt för 
landskapsplanläggningen och den 
kommunvisa generalplanläggningen.

Korsnäs framtid
Det behövs även i fortsättningen 

engagerade och intresserade besluts-
fattare som ger av sin tid och tar sig 
an utvecklingen i kommunen. Spe-
ciellt viktigt är det med ett lokalt 
engagemang då staten aviserar stora 
förändringar inom kommunsektorn. 
En hel del arbete återstår ännu med 
att utveckla den kommunala servicen 
inom olika sektorer samt att befrämja 
sysselsättningen och näringslivet.  Ett 
stort investeringsbehov finns inom 
olika serviceinrättningar, renove-
ring av daghem och bibliotek, bygga 
bostäder och infrastruktur. Kom-
munen bör även satsa på barns och 
ungas fritidsaktiviteter och motion 
samt kommuninvånarnas allmänna 
trivsel i kommunen.

Jag hoppas att vi får ett brett kan-
didaturval till höstens kommunalval 
i Korsnäs och att kommuninvånarna 
går upp till valurnorna och röstar! 

God fortsättning 
på det nya året!

Anita Ismark
Kommundirektör

Presidentval, första omgången 22.1.2012
Antal röster per kandidat      
Namn Molpe  Förh. Kby  Harrström  TOTALT 
  Korsbäck  Korsnäs  Taklax
Haavisto Pekka, Gröna f. 6 1 4 13 5 2 31
Soini Timo, Sannfinl. 1 0 0 2 2 2 7
Väyrynen Paavo, Centern 9 8 3 16 22 17 75
Lipponen Paavo, SDP 119 27 37 93 51 61 388
Niinistö Sauli, Saml. 55 14 24 33 22 27 175
Essayah Sari, KD 0 0 1 6 3 2 12
Biaudet Eva, SFP 155 30 45 176 101 100 607
Arhinmäki Paavo, Vf. 4 0 1 8 1 1 15
Totalt 349 80 115 347 207 212 1310

Antal röster per röstningsområde   
 Godkända Förkast. Godkända Förkast. 
Område vald. röster vald. röster Förhandsr. Förhandsr. Totalt Röst%
Molpe 316  33  349 79,1
Korsbäck 69 1 12  82 81,8
Kyrkoby 347  115  462 71,3
Harrström 197 1 11  209 83,2
Taklax 199  13  212 72,6
Totalt 1128 2 184 0 1314 75,9
  

Presidentval, andra omgången 5.2.2012
Antal röster per kandidat      
Namn Molpe  Förh. Kby  Harrström  TOTALT 
  Korsbäck  Korsnäs  Taklax
Haavisto Pekka, Gröna f. 103 17 44 134 52 39 389
Niinistö Sauli, Saml. 194 57 46 172 117 115 701
Totalt 297 74 90 306 169 154 1090

Antal röster per röstningsområde   
 Godkända Förkast. Godkända Förkast. 
Område vald. röster vald. röster Förhandsr. Förhandsr. Totalt Röst%
Molpe 261 5 36  302 68,5
Korsbäck 67 3 7  77 77,8 
Kyrkoby 306 12 90 2 410 63,9
Harrström 156 6 13  175 70,0
Taklax 141 2 13  156 53,4
Totalt 931 28 159 2 1120 65,0

Finland gick till presidentval 
i februari 2012. Från den första 
omgången gick Samlingspartiets 
Sauli Niinistö och Gröna förbundets 
Pekka Haavisto vidare till den andra 
omgången med 37,0% respektive 
18,8% av rösterna. 

I den andra omgången samlade Sauli 
Niinistö 62,6% av rösterna och Pekka 
Haavisto 37,4% av rösterna. Sauli Nii-
nistö valdes således till Finlands presi-
dent.

I Korsnäs var resultatet delvis annor-
lunda. Sfp:s Eva Biaudet var röstmag-
net i första omgången med 46,3% av 

Presidentvalets 
resultat i Korsnäs

rösterna följd av Sdp:s Paavo Lippo-
nen med 29,7%. Sauli Niinistö kom 
trea med 13,3% av rösterna och Pekka 
Haavisto fick bara 2,4%.

I den andra omgången utgick Sauli 
Niinistö med segern i Korsnäs. Han 
fick 64,3% av rösterna mot 35,7% för 
Pekka Haavisto.

Totalt valde 75,9% av Korsnäs-
borna att rösta i första omgången,  
medan endast 65% röstade i den andra 
omgången. I första omgången röstade 
man flitigast i Harrström med 83,2%. 
I andra omgången var Korsbäckborna 
flitigast med 77,8%.
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Årets mottagare av hederspri-
set Årets företag i Korsnäs hör 
till samhällsbyggarna i Korsnäs. 
Sedan starten 1975 har bolaget 
byggt ett fyrtiotal hem år Korsnäs-
borna plus en mängd hallar och 
andra byggnader runt om i kom-
munen. 

Företaget grundades 1975 som 
Korsnäs byggnadsbyrå av Birger 
Ravald. 1980 ändrades namnet till 
Byggnadsbyrå B. Ravald. 1994 
ombildades bolaget till det aktiebolag 
det är idag. Sedan fem år tillbaks är 
det sonen Ulf Ravald, som tagit vid 
och driver företaget vidare. Följande 
generation knackar på dörren – Ulfs 
son Alex utbildar sig inom byggbran-
schen och verkar intresserad att fort-
sätta i faderns fotspår. 

Från bryggor till hus
Företaget har sedan starten 1975 

inriktat på husbyggen i olika former. 
Från början monterade företaget 
elementhus, något som också åter-
kommit under senare år. I huvudsak 
genomför dock företaget egna pro-
jekt och har genom åren byggt när-
mare 40 parhus och radhus runt om 
i Korsnäs och närregionen. Därtill 
kommer ett flertal egnahemshus och 

sommarvillor på entreprenad. 75 
% av verksamheten har skett inom 
Korsnäs, cirka 25 % utanför i ett 
område mellan Vasa och Närpes. 

De första radhusen byggdes i 
Molpe i slutet av 1970-talet. Sedan 
dess har man byggt fler radhus i byn, 
men även i Harrström och i Korsbäck 
finns företagets radhus. De senaste 
åren har man byggt både parhus och 
radhus i kyrkbyn.

Att bygga och hyra ut har däre-
mot aldrig intresserat företaget, utan 
målsättningen är att sälja fastighe-
terna vartefter de byggs. Ju tidigare 
köparna kommer in i byggskedet, 
desto mer får de även påverka det 
slutliga valet av inredningsdetaljer. 
Hittills har denna strategi fungerat 
bra. 

Förutom bostadshusen har företa-
get genom åren byggt otaliga hallar 
och andra byggnader på entreprenad. 
Ortens stora företag har varit åter-
kommande kunder genom åren.

Företag i flera generationer
Företaget har gått från generation 

till generation genom naturlig väx-
ling. Ulf har jobbat i företaget i ca 
trettio år och kommer antagligen att 
fortsätta tills följande generation är 

beredd att ta över.
Företaget är också en stabil arbets-

givare. Som mest har 12 personer 
funnits på lönelistan, men idag består 
arbetsstyrkan av företagaren plus fem 
anställda. Arbetstagarna hör också 
till den trogna skaran, vilket vittnar 
om förtroende för företaget. Den som 
arbetat längst i företaget kom med 
1985. De övriga har arbetat mellan 4 
och 10 år i företaget.

Företagaren är inte alls bekymrad 
över den skrämselpropaganda som 
sprids om fuskbyggare och byggfäl-
lor nuförtiden. 

- Bara man tar ansvar för det man 
gör, blir det inga senare bekymmer 
med klagomål, förklarar Ulf.

Däremot är Ulf mer bekymrad med 
de allt strängare byggnormerna som 
fastställs. Det måste finnas en gräns 
för hur tjocka väggar rimligen kan 
byggas innan det börjar kosta mer 
än det smakar. Men samtidigt har 
utvecklingen gått våldsamt framåt, 
speciellt inom värme och ventila-
tion. 

De flesta byggprojekt är intres-
santa på något sätt. Det hittills mest 
utmanande bygget var en arkitektri-
tad villa i två våningar med massor 
av fönster på fasaden. Där blev det 
att tänka till många gånger innan alla 
konstruktioner var på plats.

Trivs bra i Korsnäs
Ulf Ravald är också nöjd med före-

tagarklimatet i Korsnäs. 
- I närregionen finns det underle-

verantörer för de flesta moment. Det 
som vi inte klarar av själva går oftast 
att lösa med lokala krafter. 

Dagens storlek på företaget är 
lämpligt enligt Ulf Ravald. Företa-
get har ungefär tre större projekt på 
gång samtidigt och då går det bra 
att byta arbetsuppgifter beroende på 
hur det går framåt på de olika arbets-
platserna. För tillfället är företagets 
strösta projekt färdigställande av två 
parhus i Molpe.

FÖRETAGÅrets
Årets företag 2011 
– Byggnadsbyrå B. Ravald Ab

Hos Byggnadsbyrå B Ravald Ab arbetar från vänster Fredrik Nyståhl, 
Johan Back, Jonas Lundvall, Hans Nygran och Frank Nykamb. Ulf  
Ravald driver företaget idag och vid hans sida står grundaren Birger 
Ravald.
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Kommunfullmäktige godkände 14.12.2011 fördelningen av verksam-
hetsbidrag för år 2012 för de föreningar som beviljas bidrag från full-
mäktige.

     Anhållan  Bidrag
Föreningen Prästgårdsmuseet i Korsnäs 2.500€  1.515 €
Österbottens Fiskarförbund r.f.  4.000 €  1.500 €
(för fiskutplantering max 50 %, 500 €/by)
Föreningen Folkhälsan i Korsnäs r.f.  6.000 €  5.335 €
Finlands svenska 4H/ Korsnäs 4H  8.000 €  2.000 €
Svenska Finlands Folkting   280 €  200 €
Korsnäs Företagare r.f.   2.000 €  1.000 €
Frontveteranföreningen Kamraterna r.f. 150 €  150 €

  
Bidraget till Korsnäs Företagare rf beviljas under förutsättning att fören-

ingen sköter valet av Årets Företag. Kommunstyrelsen har tidigare beslutat 
utse kommundirektör Anita Ismark till arbetsgruppen som utser Årets Före-
tagare.

Verksamhetsbidrag 

Tomtförsäljning
Korsnäs kommun säljer en tomt 

i Molpe till Ulf Näsman och Pia 
Holmblad från Molpe.

Tomten på ca. 2.179 m2 finns på 
fastighet Nyman 3:146 och utgörs av 
bostadstomt nr.5 på delgeneralplane-
området. Köpesumman är 3,62€/ m2 
vilket utgör sammanlagt 7.887,98 €. 

Kommunfullmäktige godkände 
14.12.2011 det uppgjorda köpebre-
vet. Köpesumman skall erläggas i sin 
helhet inom två veckor efter det att 
kommunfullmäktiges beslut vunnit 
laga kraft. 

Kommunens stipendiefonder
Nu är det åter dags att ansöka om stipendium från Sil-
verbergs stipendiefond och Korsnäs kommuns stipen-
diefond. Senast den 15 mars 2012 bör ansökningarna 
vara inlämnade till kommunkansliet. 

Silverbergs stipendiefond
För att komma i åtnjutande av stipendium ur Silverbergs stipen-
diefond måste följande regler uppfyllas:

Den sökande bör studera vid Åbo Akademi samt vara skri-•	
ven i Korsnäs kommun eller Töjby-delen av Närpes ( för 
Töjby-delen gäller att den sökande bör vara född 1972 eller 
tidigare)
Stipendium kan beviljas för högt fem år åt en och samma •	
person
Stipendium beviljas inte för studier längre än till fil.mag. •	
eller motsvarande nivå

Korsnäs kommuns stipendiefond
För att komma i åtnjutande av stipendium ur Korsnäs kom-
muns stipendiefond bör den sökande studera vid högskola 
eller yrkeshögskola i hemlandet, dock inte vid Åbo Akademi, 
eftersom dessa studerande får söka stipendier från Silverbergs 
stipendiefond. I övrigt gäller att den sökande bör vara mantals-
skriven i Korsnäs och stipendier beviljas högst för fem år åt en 
och samma person.

Ansökningsblanketter hittar Du på kommunens hemsida (www.
korsnas.fi) eller från kommunkansliet.
Posta Din ansökan i god tid!

Ny vikarierande 
socialchef

Ordinarie socialchef Carina 
Westberg har anhållit om och 
beviljats vårdledighet t.o.m. 
28.2.2013. Nuvarande vik. social-
chef Johanna Björkman går på 
moderskapsledighet fr.o.m. mitten 
av februari 2012. Därmed behövs 
en vikarierande socialchef för tiden 
1.2.2012– 28.2.2013. 

Sammanlagt två ansökningar 
inlämnades inom utsatt tid. Bägge 
sökanden kallades till intervju, som 
utfördes av kommundirektören, 
nuvarande vik. socialchefen och 
barnomsorgsledaren. 

Kommunfullmäktige valde 
14.12.2011 ekon.dr. och pol.lic. 
Alfred Streng till vikarierande soci-
alchef i Korsnäs kommun för tiden 
1.2.2012–28.2.2013. Streng har i sin 
pol.lic.- examen socialpolitik som 
huvudämne.

FÖRETAG

Vik. socialchef  Alfred Streng.
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Finlands Vita 
Ros ordens medalj 
med förtjänstkors 
förlänades kom-
munfullmäktiges 
ordförande Ann-
Sofi Backgren 
vid fullmäktiges 
s a m m a n t r ä d e 
30.1.2012.

Ann-Sofi Back-
gren är aktiv förtro-
endevald i Korsnäs 

kommun sedan år 1989 då hon blev 
invald i kommunens ungdomsnämnd 
och blev dess ordförande. Hennes 
aktivitet och positiva framtidstro 
har gett henne fler förtroendeupp-
drag under årens lopp. Hon invaldes 
första gången till fullmäktige 1993. 
År 2001 valdes hon till ordförande 
för kommunfullmäktige och har 
fungerat som ordförande sedan dess. 
Ann-Sofi Backgren har också suttit 
som medlem åren 2001-2003 och 
ordförande för Korsnäs kurscentrets 
direktion för år 2004-2005.

Backgren valdes till medlem i soci-
alnämnden i Korsnäs 1993-1996 och 
till ordförande för mandatperioden 
1997-2000. Hon har aktivt deltagit 
i olika utredningar om förändrings-
processer i servicestrukturen. Nu är 
hon ordförande för kommunens stra-
tegikommitté som utarbetar framtida 
strategier för Korsnäs fram till år 
2020.

Interkommunala uppdrag
Även en hel del interkommunala 

uppdrag finns med på meritlistan. 
Hon är medlem i Vasa sjukvårdsdi-
strikts fullmäktige åren 2009-2012 
och har varit ersättare i 2001-2008. 
Hon är medlem i Österbottens för-
bunds fullmäktige och styrelse sedan 
år 1997. Hon är också medlem i Vasa-
regionens samarbetsdelegation sedan 
år 2005. Hon är medlem i Malax och 
Korsnäs kommuners gemensamma 
samarbetsnämnd sedan 2001.

Finlands Vita Ros till fullmäktige-
ordförande Ann-Sofi Backgren

Ann-Sofi Backgren har 
varit ordinarie medlem 
i samkommunstämman 
1995-2009 för Malax-
Korsnäs hälsovårds-
central. Kommunen har 
omorganiserat social- och 
hälsovården till ett nytt 
samarbetsområde Kust-
Österbottens samkommun 
för socialvård och primär-
hälsovård med 26.000 
invånare. Hon är medlem 
i samkommunfullmäktige 
för Kust-Österbottens 
samkommun för social-
vård och primärhälsovård 
som inledde sin verksam-
het 1.8.2008.

Nationella uppdrag
Finlands kommunför-

bunds småkommuns-
delegation, ersättare i 
delegationen från 2009.

Inrikesministeriets skär-
gårdsdelegation, ersättare 
1995-1999.

Västra Finlands län, 
rådet för ungdomsärenden 
i Österbotten, medlem 
1998-2001

Länsungdomsnämnden i Vasa län, 
ordinarie medlem 1994-1997 samt 
medlem av det internationella utskot-
tet

Europeiska uppdrag
Ann-Sofi Backgren är 1:a viceord-

förande i styrelsen för Europeiska 
gränsregionförbundet (Association of 
European Border Regions, AEBR). 
Backgren har varit styrelsemedlem 
sedan år 1999 och viceordförande i 
förbundet sedan år 2001 som repre-
sentant för de nordiska länderna. 

Medlem i MittNorden-kommittén 
sedan 2007. Pohjola-Nordens Ung-
domsförbund, viceordf. 1993-1994, 
medlem 1992, suppleant 1995. 

Pohjola-Nordens Ungdomar i Vasa-
nejden r.f. ordinarie 1992, 1994, 
ersättare 1991 och 1993.

Sfp
Även på det politiska fältet har 

hon varit aktiv. Hon var SFP:s öster-
bottniska krets kretsordförande åren 
1996-1998. Hon har varit medlem i 
SFP:s centralstyrelse och organisa-
tionsutskott åren 1996-1998. Hon har 
även varit medlem i Svensk Ungdoms 
centralstyrelse 1992-1995, suppleant 
1990-1991 och 1995-1996. Hon är 
medlem i Svenska kvinnoförbundets 
i Korsnäs styrelse från 2006. Hennes 
nyaste uppdrag från år 2011 är som 
ordförande i Korsnäs Sfp-lokalavdel-
ning. 
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Byautveckling
Ann-Sofi Backgren är den verk-

liga byaentusiasten, som kämpat för 
byarnas utveckling i Svensk-Finland 
i många år. Hon var med och grun-
dade föreningen Svenska Österbot-
tens Byar r.f. 

Hon var initiativtagare till att 
grunda föreningen Molpe byaråd r.f. 
som består av samtliga föreningar 
i Molpe by i Korsnäs och var dess 
första ordförande. Under hennes tid i 
byarådet uppstod föreningshuset Fias 
Inn, som idag används som samlings-
plats för olika föreningars möten och 
för ungdomarnas fredags- och lör-
dagsträffar.

Utbildning och arbete
Pol.kand. Ann-Sofi Backgren har 

arbetat med olika arbetsuppdrag, som 
hon genomfört med initiativkraft och 
iderikedom. 

Åren 1997 till 2004 arbetade hon 
som överinspektör, projektkoordina-
tor och -stödperson på Österbottens 
TE - central. Därefter jobbade hon 
som projektkoordinator på Svenska 
studiecentralen. I tre år arbetade hon 
som projektombudsman för Svenska 
kulturfonden fram till hösten 2008. 
Därefter fortsatte hon som projektko-
ordinator i Korsholms Vuxeninstitut 
under två år. 

Från 1.9.2010 är hon anställd 
av Korsnäs kommun som projekt-
chef för ett utvecklingsprojekt som 
omfattar den södra delen av Unescos 
världsarv i Malax och Korsnäs kom-
muner.

Ann-Sofi Backgren gör ett gediget 
arbete för lokalsamhället och är en 
stöttepelare i många sammanhang 
kommunalt, interkommunalt, natio-
nellt och inom Europeiska Unionen.

Anita Ismark

Utryckningar år 2011

Utryckningar inom Korsnäs kommun
 2009 2010 2011
Byggnadsbrand  3 4 6
Annan eldsvåda 1 4 1
Markbrand 3 2 -
Oljeolycka 1 1 -
Trafikolycka 4 9 9
Stormskada 2 2 7
Annan räddningsuppgift 2 3 2
Första delvård 19 14 6
Kontrolluppdrag (automatlarm) 14 14 17
Uppdrag sammanlagt i kommunen 49 53 48
Utryckningar till grannkommuner 7 8 12

Korsnäs ambulansen 
 2009 2010 2011
Antal utryckningar 391 405 458
Körkilometer 40442 41314 45596

Österbottens Räddningsverk/
Korsnäs enhets och Korsnäs ambu-
lansens utryckningsstatistik 2011.

Antalet utryckningar inom Korsnäs 
kommun var år 2011 på normal nivå. 
Fem små byggnadsbränder  och en 
soteld.  

FDV alarmen har minskat p.g.a. 

ändrad larmnivå. Antalet larm från 
automatiska brandlarm ligger på en 
för hög nivå (mest från Lärknäs).

 Uppdrag till grannkommuner ökar 
p.g.a. principen att närmaste brand-
kår alarmeras.

Daniel Lindström

Samkommunfullmäktige för 
Kust-Österbottens samkommun 
för socialvård och primärhälso-
vård K 5 inrättade 26.10.2011 
en landsbygdsnämnd med elva 
medlemmar. Enligt samkommu-
nens grundavtal stadgas att varje 
medlemskommun ska ha minst en 
medlem och en ersättare i sam-
kommunens övriga organ. 

Landsbygdsnämndens medlemmar 
fördelas enligt följande: 

Kaskö en medlem och en per-• 
sonlig ersättare
Korsnäs en medlem och en • 
personlig ersättare
Kristinestad tre medlemmar • 
och tre personliga ersättare
Malax två medlemmar och två • 
personliga ersättare

Närpes fyra medlemmar och • 
fyra personliga ersättare

Politiskt ska 9 medlemmar komma 
från Svenska folkpartiet, 1 från Sam-
lingspartiet och 1 från Centerpartiet.

Kommunfullmäktige i Korsnäs 
beslöt 14.12.2011 enhälligt föreslå 
att Roger Backholm utses till ordi-
narie medlem och Marcus Nordmyr 
till Backholms personliga ersättare i 
K 5:s landsbygdsnämnd för mandat-
tiden 1.1 – 31.12.2012.

Samkommunfullmäktige för K5 
sammanträdde 31.1.2012 och utsåg 
medlemmarna och de personliga 
ersättarna till landsbygdsnämnden 
för mandattiden 1.1 - 31.12.2012.

Medlemmar i gemensamma 
landsbygdsnämnden
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Kommunstyrelsen skall minst 
en gång om året förelägga full-
mäktige en förteckning över de 
initiativ, vilka tagits i ärenden där 
fullmäktige skall fatta beslut samt 
åtgärder eller ståndpunktstagan-
den, som gjorts med anledning av 
initiativen. I förteckningen ingår 
de initiativ som fortfarande är 
anhängiga. 

Vid fullmäktiges sammanträde 
30.1.2012 presenterades de nu aktu-
ella initiativen och planerade åtgär-
der.

Delgeneralplan
Initiativ om att uppgöra en delgene-

ralplan på Västanpåsidan och Pålnäs-
området har inlämnats 26.3.2002 och 
behandlats i fullmäktige 11.12.2002. 
Beslutet blev att uppgöra en delgene-
ralplan för havsnära boende. Aktuell 
planering de kommande åren enligt 
av fullmäktige godkänd budget för 
år 2012 och ekonomiplan 2012-2014 
är revidering av delgeneralplan för 

Kommuninvånarnas initiativ 
under åren 2002-2011

Molpe 2011-2013 och för Harrström 
2012-2013. Revidering av detaljplan 
för Korsnäs kyrkby 2012-2013. 

Förbättring av ishockeyrinkar
Initiativ att asfaltera och grundför-

bättra ishockeyrinken m.m. i Molpe, 
Harrström och Taklax har inlämnats 
under åren 2002-2003. Beslut har 
gjorts i fullmäktige att inta anslag 
för förbättringsarbeten på rinkarna 
samt uteområdena vid skolor och 
daghem i ovannämnda byar i bud-
geten för år 2012 och ekonomipla-
nen för åren 2012-2014 sammanlagt 
300.000 euro. Arbetena görs under 
förutsättning att statsbidrag erhålls 
för förbättringsarbetena. Statsbidrag 
har ansökts.

Vägförbättringar
Under åren 2007-2011 har flera 

initiativ inlämnats gällande vägför-
bättringar och lätta trafikleder bl.a. 
följande: Kyrkobyvägen, Bjurbäck-

vägen, Strandmossavägen, Tuvängs-
vägen, breddning av Taklaxvägen för 
lätta trafiken, lätt trafikled längs Sjö-
vägen Molpe-Strandvägen och längs 
Strandvägen på sträckan Västanlid-
Lärknäs och Harrström-Kyrkbyn.

Lätta trafikleder på sträckorna 
Västanlid-Lärknäs och längs Sjö-
vägen i Molpe byggs under åren 
2011-2012 i Ely-centralens regi. Pla-
neringen har utförts av Oy Talentek 
Ab. Anslag för byggande av lätta 
trafikleder i Kyrkbyn och Molpe 
finns i kommunens budget för åren 
2011-2012 totalt 600.000 euro. 
Asfalteringen av Kyrkobyvägen fär-
digställdes under sommaren 2010. 
Förbättringen av Strandmossavägen 
åtgärdades under år 2011.

Kommunen håller kontinuerligt 
kontakt till vägförvaltningen på Ely-
centralen och till riksdagsmännen 
gällande statliga åtgärder och resur-
ser för vägnätets skötsel.

SÄKERHETStipset
Kanske du läser detta lördag 11.2. Det är 112 dagen. 
Dagen då man tänker lite extra på sin säkerhet. 
Finns det tillräckligt många brandvarnare i huset? 
Minst en per 60 m2 lägenhetsyta. 
Testa att brandvarnarna fungerar. När man håller in 
testknappen en stund ska varnaren pipa. 
Finns det släckningsfilt i köket? Skaffa gärna en 6 
kg:s pulversläckare till ditt hem.

Österbottens räddningsverk
Korsnäs enhet

Upprop om vägnamn
Hur många vägar i Korsnäs 
kommun har samma vägnamn? 
Finns det fel i numreringen av 
vägar, vilka borde korrigeras

Meddela Anna-Lena Kronqvist på 
Tekniska kansliet, tel 06-3479 136, 
senast 1.3.2012.
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Niclas är en flitig motionär, 
speciellt när det gäller cyk-
ling sommartid och löpning 
vintertid. Niclas kommer ofta 
nersusande längs Bovägen och 
fortsätter därefter på sin cykel-
färd längs bättre asfalterade 
vägar. 

Botniacyklingen på 106 km har 
Niclas genomfört flere gånger. 
Sommarens målsättning är att 
komma igenom Vätternrundan på 
300 km i Sverige. Vi håller tum-
marna för Niclas att han klarar av 
den utmaningen. 

 

Följande personer fick kommunens stipendier för goda 
idrottsprestationer år 2011:

Tobias Back skytte, bl.a EM guld och silver i lag • 
samt NM silver både individuellt och i lag
Mats Nydahl skytte, 6:e plats i FM• 
Julia Backgren skidskytte, FSS guld och silver• 
Carolina Prost skidskytte, FSS guld och silver• 

Niclas Hultholm - Korsnäs meste motionär 2011

Goda idrottsprestationer 2011
Amanda Karlsson friidrott, SFI silver• 
Heidi Lindholm friidrott, SFI guld och brons, 6:e i • 
FM mångkamp
Sofia Nylund ridning, bl.a Helsinki Horse Show • 
juniorklassen 4:e plats
Christoffer Bergman fotboll, uttagen att delta i trä-• 
ningsläger i Italien och England

Årets motionär Niclas Hultholm 
fick pris av Jan-Erik Wester-
dahl och Mats Åbacka.

Årets pristagare fr.v. Carolina Prost, Julia Backgren, Amanda Karlsson, Heidi LIndholm, Christoffer 
Bergman, Mats Nydahl och Tobias Back. På bilden saknas Sofia Nylund.

Foto:Roger Lindholm

Foto:Roger Lindholm
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Företagsinventeringen 2010 gav vid handen att 
en stor del av våra företagare i bygden önskar mer 
information om stöd och rådgivning till näringslivet 
i Korsnäs. 

Korsnäs företagare r.f:s styrelse informerar här om möj-
ligheterna och tjänsterna som idag allmänt står till buds 
för företagare och näringsidkare i Korsnäs. 

VASEK
VASEK är ett näringslivs- och utvecklingsbolag, som 

ägs av kommunerna i Vasaregionen, Korsnäs inberäknat.  
Bolagets huvuduppgifter är företagsrådgivning, regio-
nala utvecklingsprojekt och marknadsföring av regionen.                                                                                                                           
VASEK koordinerar regionala företagstjänster i Vasare-
gionen.  Ger råd och hjälper Dig i alla frågor om före-
tagande och näringslivet.  Tjänsterna är avgiftsfria och 
kontaktpersonen för Korsnäs är direktören för företags-
tjänster Kjell Nydahl  tel. 050 368 2686.   Kontakta Kjell 
i dina företagsfrågor, hans tjänster är avgiftsfria !

Korsnäs företagare
Korsnäs företagare rf är vår lokala företagarförening, 

som bland annat påverkar kommunens och regionens 
beslutsfattande om näringslivspolitik.  Huvudmålet är att 
skapa möjligast goda förutsättningar för företagandet i 
kommunen. Regionföreningen Kust-Österbottens företa-
gare rf. KÖF, påverkar regionalt.  Centralorganisationen 
Företagarna i Finland, FIF, driver företagarnas intressen 
gentemot riksdag, regering, centrala intressebevaknings-
samfund och EU.  

Stöd för företagande i Korsnäs
Övriga branschorganisationer

Till dessa kontakter finns härtill våra branschorga-
nisationer inom lantbruk och specialnäringarna med 
väletablerade lokala intresseföreningar i Korsnäs.                                                                                                         
Våra gemensamma myndigheter och samarbetspartner är 
bland andra NTM-centralen med projekt- och företags-
stöd, likaså stöd till gårdsbrukens investeringar och mil-
jöstöd, Leader och Aktion Österbotten.

Vid enskild, privat eller samhällelig näringslivsinves-
tering samt vid annan näringslivsåtgärd anlitas flitigt i 
Korsnäs även våra banker, kommunens funktionärer och 
förtroendevalda samt lokala planerare.  Detta pga deras 
möjlighet och inställning att förbereda ett näringslivsä-
rende med sakkunskap och kontakter.

Kommunens strategiplan
Enligt Korsnäs kommuns strategiplan 2020 ”är kom-

munen det fundament vårt samhälle vilar på.  Ett väl-
fungerande kommunsystem producerar den infrastruktur 
som näringslivet behöver, inte bara i form av teknik utan 
även som utbildning, hälsovårdstjänster och ett socialt 
nätverk”. 

Bästa potentiella företagare utnyttja utan fördom byg-
dens know how,  kontakta våra samlade förmågor i dina 
tillväxttankar och nyetableringsobjekt.

I nästa KN-nummer kommer vi med företagarförening-
ens info om det aktuella förstudieprojektet i Korsnäs.

Roger Bergström
Ordförande i Korsnäs företagare rf

Korsnäs företagare rf - grafisk profil. Design: 3D Studio Blomberg Ltd.

PANTONE (PSC) 300 EC
CMYK: C98/M50

PANTONE (PSC) 355 EC
CMYK: C86/Y87

Färgerna symboliserar natur och hav. Pilarna symboliserar olika näringar som 
sammanstrålar och utgör byggstenar för en framtid i bygden.

Sommarens simskola
Simskolan pågår i Molpe 25.6-10.7.2012 
med Molpe på förmiddagen och Kyrkbyn/
Korsbäck på eftermiddagen.
I Harrström pågår simskolan 11-26.7.2012 
med ev. bara en grupp för Harrström/
Helenelund och Taklax, p.g.a att deltagar-
antalet har minskat de senaste åren.

FOLKHÄLSAN INFORMERAR
Simlärare och lekledare
Nytt för i år är också att vi vill ha in en 
skriftlig ansökan från de som är intres-
serade av att vara simlärare och lekledare 
(även av sådana som redan gjort intressean-
mälan).
Berätta lite om er själva och varför ni vill 
ha jobbet samt era kontaktuppgifter och 
skicka senast den 9 mars till:
Jonna Grangärd
Smed-Träskvägen 2
66280 Taklax
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Under hösten har en grupp kvin-
nor samlats till pysselcafé i försam-
lingshemmet. Resultatet av deras 
flinka fingrar såldes på en basar 
på självständighetsdagen. På en av 
mellandagarna ordnades dessutom 
en cafékväll och intäkterna från 
båda evenemangen gick till barn i 
Nordkorea. 

Varför just Nordkorea? 
I många repriser har man 

kunnat läsa små notiser om 
nöden i Nordkorea. Detta 
födde en vilja att hjälpa. 
Genom församlingens diako-
nissa Ebba Carling har vi fått 
tag på en tillförlitlig kontakt. 
Det är Patrik Wallin, bosatt i 
Vasa, som besökt Nordkorea 
och engagerat sig i hjälpar-
bete.

Glädjen var därför stor när Patrik 
med fru Carolina hade möjlighet att 
besöka vårt café! Många korsnäsbor 
ställde upp för att göra kvällen så 
trivsam som möjligt. 

Christoffer Bergman med sin gitarr 
sjöng med inlevelse ett par sånger. 
Hans talang sträcker sig också till 
att komponera låtar och skriva text 
till. Några skönsjungande damer från 
Grannklang bjöd på julsånger för 
cafégästerna, som också fick önska 
sånger bland De vackraste julsång-
erna. Juldikter och berättelser hörde 
också till programmet.

När Patrik avslöjade att han aldrig 
besökt Korsnäs påstod vi att det var 
en brist. Han gladde sig att han mot-

togs med sin och fruns favoritmusik; 
Pachelbels Canon in D, som fram-
fördes av systrarna Heidi och Julia 
Lindholm på fiol och piano. 

Kunskap om Nordkorea
Korsnäsborna i sin tur överväldi-

gades över hans kunskaper om det 
stängda landet Nordkorea. Landet 

anses vara den mest förtryckande 
staten på jorden och likväl hade han 
haft möjlighet att besöka landet. 
Patrik berättade landets historia; hur 
koreanerna levt under japanernas 
förtryck, delades i två stater efter 
Koreakriget och om den misär och 
de förhållanden som nu råder.

Vi fick också höra att den nyss 
avlidne härskarens far skrivit ett 
manifest om bla demokrati innan han 
kom till makten.

Några iakttagelser
Några av hans iakttagelser under 

besök i landet: Han såg ex hur folkets 
lägenheter är fyllda av jordhögar så 

Till förmån för Nordkorea
att de kan odla snabbväxande bönor. 
De indoktrineras att tro att deras 
ledare kan skapa majs. 

Landet är beroende av Kina och 
Sydkorea som handelspartners och 
alla som flyr till Kina och blir fast-
tagna sänds omedelbart tillbaka för 
avrättning. Även framtidsutsikterna 
för landet berördes. Framförallt var 
Patrik optimistisk till att hjälpen når 
fram. 

Skor till barnhem
I Korsnäs har vi samlat in 1000 € 

vilka betaldes in före transaktioner 
till landet tillfälligt stängdes efter 
ledarens död. Pengarna räcker till 
153 par skor som köps från Kina. 
Det är organisationen HanaDona-
tion, som upprätthåller barnhem, 
som förser barnen med skor. Det 
var magiskt att höra antalet skor - 

mina tankar gick direkt till antalet 
fiskar lärjungarna fick när de kastade 
ut nätet på Jesu befallning!

Under kvällen kunde man köpa 
boken ”Gud är inte död - inte ens i 
Nordkorea” som utkom 2011. Där får 
man en inblick i hur kristet Nordko-
rea varit. Huvudstaden Pyongyang 
kallades tidigare Österns Jerusalem.

 
Under våren 2012 är alla som är 

intresserade välkomna att delta i våra 
pysselträffar! Vi hoppas också på god 
uppslutning när vi ordnar våra evene-
mang Nordkoreas barn till fromma!

Ulrika Lindholm

Integrationsprojektet, som ge-
nomförs i Korsnäs, Malax och 
Vörå har kommit igång. I Vörå 
fungerar Lena Johansson som pro-
jektledare, medan Karl-Gustav 
Byskata fungerar som kontaktper-
son i Malax och Korsnäs. 

I vår kommer projektet att genom-
föra en ”Pröva På-dag” i Norrvalla 
11.2.2012. Senare under våren skall 
hållas idrottscaféer med föreläs-

Integration genom idrott och fysik
ningar och samvaro och olika idrotter 
skall presenteras under idrottskvällar 
och planerade sommarläger. 

Målgruppen är i första hand barn 
och unga upp till 29 år och riktar sig 
såväl till kommunernas idrottsför-
eningar som nya idrottsföreningar 
grundade av invandrare.

Projektet pågår fram till 
30.12.2012. Projektets kontaktpersoner 

Karl-Gustav Byskata och Lena 
Johansson.
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DAGVÅRD I KORSNÄS KOMMUN
Anmälan för verksamhetsåret 

2012-2013 
(Gäller tiden 01.08.2012-31.07.2013)

KOTTEBO DAGHEM/ FAMILJEDAGVÅRD/EFTIS
Kottebo daghem har tre avdelningar: Kotten för 3-5 
åringar, Lillkotten för 1-3 åringar och Siili-Kotten (två-
språkig avd.) för 1-5 åringar. Avdelningarna erbjuder 
hel- och deltidsvård.  
Inom familjedagvården erbjuds hel- och deltidsvård 
för barn i åldern 1-6 år i familjedagvårdarens hem, på 
Molpe och Harrström gruppfamiljedaghem. 
  
Dagvårdsplatser kan sökas fortgående.  För att nya 
platser skall kunna erbjudas bör en ansökningstid på 4 
månader beaktas. Det är stor efterfrågan på dagvårds-
platser. Gör ansökan i god tid före dagvårdsplatsen 
behövs!
Barn som redan har dagvårdsplats anmäls till fortsatt 
dagvård på blankett som sänds hem åt föräldrarna. 
Blanketten returneras till barnomsorgsledaren senast 
13.04.2012.

MORGON- OCH EFTERMIDDAGSVÅRD
Morgon- och eftermiddagsvård för förskolebarn och 
skolbarn i åk.1-2 ordnas på eftis i Korsnäs och Molpe. 
Ansökan om eftisvård görs på blankett som fås från 
förskolan i Korsnäs eller från socialkansliet (Blomqvist).
Alla ansökningar om eftisvård görs senast 13.04.2012   

Blanketter för ny ansökan om dagvård fås från 
socialkansliet(Blomqvist) eller från kommunens hem-
sida under barndagvård.  
Ansökningar tas emot genom personligt besök på 
socialkansliet (Blomqvist tel. 3479146) eller per post. 

Post och besöksadress :
Korsnäs Kommun/Birgitta Blomqvist
Strandvägen 4323  
66200 Korsnäs

Korsnäs den 27.01.2012

Birgitta Blomqvist
barnomsorgsledare

Malax samservicebyrå
Samservicebyrån öppnade i kommungården 
den 9 januari 2012. Samservicen har sina rum 
i nedre våningen, i korridoren mot matsalen. 
Väntrummet för samservicens kunder finns i 
aulan. 

Samservicesekreteraren finns på plats mån-
dag-fredag kl. 9-15. 

Folkpensionsanstalten
FPA har kundmottagning tisdagar kl. 9-12 och 
13-15. 
Övriga dagar kan man lämna in blanketter till/
hämta blanketter av samservicesekreteraren. 

Polisinrättningen
Polisens sekreterare har kundmottagning 
torsdagar och fredagar kl. 9-12 och 13-16. 
Observera att pass- och körkortsansökningar 
kan lämnas in endast torsdagar och fredagar 
till polisens sekreterare. Övriga dagar kan 
samservicesekreteraren ge ut färdiga bevil-
jade tillstånd. 
Polisen har vapengranskningar fredagar udda 
veckor kl. 9-12 endast mot tidsbeställning. 
Vapengranskningen sker i ett rum i det som 
tidigare var vaktmästarbostad. Ingång från 
baksidan av kommungården, bakom bibliote-
ket.

Vasa rättshjälpsbyrå har mottagning 
varannan fredag kl. 9-12 mot tidsbeställning.

Vasa arbets- och näringsbyrå har 
en kundterminal med kortläsare. Kundtermi-
nalen är placerad bredvid infon/telefonväxeln. 
Där kan man söka information, fylla i och 
printa ut blanketter från t.ex. arbets- och 
näringsbyråns eller fpa:s hemsidor. 

Utsökningsverket i Mellersta Österbot-
ten och Österbotten, Österbottens tingsrätt, 
Allmän intressebevakare och Österbottens 
medlingsbyrå har mottagning enligt överens-
kommelse. 

Broschyrer, blanketter och annat infor-
mationsmaterial från Polisen, Folkpen-
sionsanstalten, Arbets- och näringsbyrån, 
Rättshjälpsbyrån, Magistraten och NTM-cen-
tralen kan också hämtas från byrån.
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Nr 2-2012 utges 30.3.2012, manusstopp 16.3.2012
Nr 3-2012 utges 11.5.2012, manusstopp 27.4.2012
Nr 4-2012 utges 15.6.2012, manusstopp 1.6.2012
Nr 5-2012 utges 31.8.2012, manusstopp 17.8.2012
Nr 6-2012 utges 5.10.2012, manusstopp 21.9.2012
Nr 7-2012 utges 16.11.2012, manusstopp 2.11.2012

Nr 8-2012 utges 14.12.2012, manusstopp 30.11.2012

Utgivare: Korsnäs kommun
Ansvarig utgivare: Anita Ismark
Redaktionsråd: Henrik Rosendahl, Caroline Åbacka, 
Kjell Nydahl och Roger Bergström.
Kontaktperson: Helena Höglund-Rusk
Framställning: Kenth Nedergård
Foton och material om inte annat nämns: Kenth    
Nedergård
Upplaga: 1100 exemplar
Utkommer 8 gånger 2012 till alla hushåll i Korsnäs
Material sänds till 
Kenth Nedergård
Postadress: Strandvägen 4323, 66200 Korsnäs
Telefax: 3479 190  
Telefon: 050-5222 644
e-post : kenth.nedergard@netikka.fi

Byggnadslov och              
åtgärdstillstånd

Tillsynsnämnden har hållit två sammanträden i 
vinter och behandlat nedan antecknade ansökningar 
om byggnadslov och åtgärdstillstånd.

Byggnadslov 15.11.2011
Byggare Adress/Lägenhet Ändamål
Dermoshop Ab Korsnäs 28:2 Tillbyggnad hall med
    värmecentral
Korsnäs kommun Korsnäs 31:1 Pensionärsbostäder
Rainer Lindström Korsnäs 9:72 Sovrum i lillstuga
Nyko Frys Ab Korsnäs 42:1 Ändr. i användning
Ebba Carling Molpe 10:73 Fritidshus
Kalevi Koskinen Molpe 1:96 Förråd

Åtgärdstillstånd 15.11.2011
Kenneth Westerlund  Harrström 878:11 Båthus
Niclas Hultholm Korsnäs 61:4 Värmebrunn
Christer Lundvall Korsnäs 16:17 Braskamin

Byggnadslov 18.1.2012
Byggare Adress/Lägenhet Ändamål
Erik Palmroos Harrström 8:40 Bastu
Ilse Santala Harrström 4:108 Förråd
Tommy Bäckman Korsnäs 6:44 Bostad + garage
FAB Molpe Strömmen Molpe 878:8 Tillbyggnad kök
Hannu Huhtala Molpe 2:57 Bastu
N Näsman o K Södergran Molpe 7:37 Bostad + garage
J Sjöberg o M Rådman Molpe 7:181 Bostad + garage
J Östberg o C Häggdahl Molpe 11:15 Bostad i ek.byggnad
J Blomqvist o P Snickars Edsvik 5:48 Bostad + garage
Smålands Miljöenergi Ab Edsvik 8:0 Vindmätningsmast,
    tillfälligt bygglov

Åtgärdstillstånd 18.1.2012
Kenneth Enlund Harrström 10:96 Skyddstak
Mikael Juth Harrström 4:109 Värmebrunn
Tor Vestberg Korsbäck 1:83 Värmebrunn
Kjell Lolax Korsnäs 2:71 Värmebrunn
Hannu Huhtala Molpe 2:57 Tillbyggnad förråd
Korsnäs kommun Taklax 21:0 Värmebrunnar

Nya informationstavlor
Tekniska nämnden föreslog 17.1.2012 att kommu-

nens informationstavlor i Korsnäs kyrkby, Harrström 
och Molpe ska förnyas. Tavlornas skall vara 1,8m 
breda och 2,0m höga med bakgrundsfärger enligt tidi-
gare informationstavlor. Informationen på tavlorna 
uppdateras enligt dagens situation. 

Kommunstyrelsen omfattade nämndens förslag 
17.1.2012.

Info från Malax-Korsnäs HVC 
Fr.o.m 1.2 önskar vi att ni använder direktnummer 3477 
645 kl 8-16 vid sjukvårdsrådgivning/vårdbedömning, 
tidsbeställning till sjukskötarmottagningen och läkar-
mottagningen på HVC och i Korsnäs.
Ni betjänas av två skötare kl 8-12 varvid samtalet auto-
matiskt kopplas till ledig linje.

Vid besök till sjukskötar- eller läkarmottagningen skall 
ni anmäla er i infon där samtidigt era personuppgifter 
uppdateras.

Lab- och röntgen
Lab- och röntgensvar utges endast kl 13-15 tel 3477 613 
(OBS nummer).

Tandvården
Fr o m 1.2 är tandvårdens tidbokning kl 8-12.
Direkta tel.nr: 
Malax 3477 640 kl 8-12
Korsnäs 3479 329 kl 10-12
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Föreningens tolfte verksamhetsår är nu historia, och 
vi kan se tillbaka på året som gått. Världen har bjudit 
på en hel del elände att fundera över, krigen fortsät-
ter och de vanliga människorna får lida. Fattigdomen 
sprider sig mer och mer, fastän man kan 
tycka att det borde gå att bota den i vår 
rika värld. Rikedomarnas fördelning är 
fortfarande orättvis, och kommer väl så 
att fortsätta. Här hemma i Finland har 
inkomstklyftorna blivit större, och allt 
fler behöver stöd i någon form. 

Inom vår förening har vi inriktat oss i 
första hand att försöka bistå våra närmaste 
grannländer med humanitär hjälp, vilket 
vi tycker har varit befogat under den tid vi varit verk-
samma. Från början trodde vi kanske att man kunde se 
ett slut in i framtiden, men bekymren tycks nog fortsätta 
både i de Baltiska länderna och ryska Karelen. 

Baltikumgruppen har under det gångna året fört flera 
hjälpförsändelser till de Baltiska länderna, och har kunnat 
konstatera att hjälpbehovet är stort. Man har förmedlat 
hjälp till barnhem och de sociala myndigheterna. Stipen-
diefonden har kunnat dela ut ca. 1000 euro till ungdomar 
som skall vidare i livet efter tiden på barnhem, eller i fort-
satt skolning, detta tycker vi är en lyckad satsning.

Karelen gruppen har under året levererat ca. 10 000 kg 
kläder, skor och sängkläder till behövande i Petrozavodsk. 
Förutom detta vissa punktinsatser som tex. till hemmet för 
hemlösa, där man under året fått nya madrasser, sängar, 

stolar, och vissa målningsarbeten utförda 
av vårt ”talkogäng”. Faddergruppen har 
via faddrarna i Österbotten kunnat hjälpa 
ca. 60 barn i familjer som har det svårt 
både socialt och ekonomiskt. Soppköket 
som föreningen  också stöder, fortsätter 
sin verksamhet på ett positivt sätt. I detta 
projekt har vi också ett stort stöd av fadd-
rar.

Detta var en liten resumé av vad fören-
ingen gjort under året, och vi vill nu passa på att tacka 
alla givare, stora som små, och alla andra som på ett eller 
annat sätt hjälpt oss att förmedla ett stöd för de mindre 
bemedlade i våra grannländer. Vi hoppas att även detta år 
skall ha allmänenhetens förtroende i våra åtaganden.

Eelis Kammonen, ordförande

Baltikum-
vännerna 

informerar

Året som gått

Insamlingen Gemensamt Ansvar återkommer varje år 
på vårvintern.I år har insamlingen fått temat Gemenskap 
och omsorg. Insamlingen skapades för drygt 60 år sedan 
för att hjälpa till med återuppbyggnaden av Lappland och 
östra Finland efter kriget. Nu har den utvecklats till ett 
internationellt projekt. I år kommer 60% av medlen att 
gå till Uganda. Där skall medlen användas 
till att utveckla ett mikrolåneprogram som 
skall hjälpa de fattigaste att komma igång 
med en näringsverksamhet eller på något 
annat sätt förbättra sin tillvaro. 20% av de 
insamlade medlen kommer att användas i 
vårt eget land för att i form av små, billiga 
lån hjälpa överskuldsatta via Garantistif-
telsen. 10% kommer att användas i form 

av direkta diakonala bidrag till finländare i ekonomiskt 
trångmål och 10% kommer att stanna i vår egen försam-
ling för att kunna användas i diakonala insatser.

I Korsnäs församling kommer vi att gå med insamlings-
listor och sparbössor ute i byarna. Vi kommer också att 
ordna evenemang till förmån för insamlingen, t.ex. pla-

nerar vi en sångkväll i kyrkan lö 10 mars. 
Det blir också samlingar ute i byarna för 
att uppmärksamma insamlingen och, om 
intresse finns, en shoppingutfärd framåt 
vårkanten.

Mera information kan fås av Ebba Car-
ling, tel 044-4101825 eller Guy Kronqvist, 
tel. 044-4101821.

Loppisförsäljning i fd gru-
vans matsal

Baltikumvännerna använder för tillfället en del av 
kommunens utrymmen i f.d. matsalsbyggnaden vid 
gruvan för klädinsamling och dylikt. 

Klädsorterarna inom Baltikumvännerna har anhållit om 
att få använda en del av kommunens lagerutrymmen i f.d. 
gruvans matsal för loppisförsäljning under den tid som 
klädinsamlingen pågår under vårterminen.

Tekniska nämnden godkände 17.1.2012 att klädsorte-
rarna inom Baltikumvännerna får använda sig av utrym-
mena i f.d. gruvans matsal för önskat ändamål. 

KLÄDINSAMLINGEN
fortsätter vid Gruvan i Korsnäs
Hela och rena kläder, skor, sängkläder mm.
tas emot TISDAGAR KL. 13.00 – 18.00
fr.o.m. tis. 14.2.2012 t.o.m. tis. 24.4.2012.
Insamlingen av glasögon och solglasögon fortsätter.
NYHET: LOPPISFÖRSÄLJNING PÅ SAMMA PLATS 
OCH SAMMA TIDER

Baltikumvännerna r.f.
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Gott före för Fyren
IF Fyren hade en väldigt lyckad skiddag sönda-

gen 29.1.2012 på Waterloo. Det soliga vädret lockade 
många besökare med skidor på fötterna, både föräld-
rar och barn.  

Dagen var fylld med olika aktiviteter såsom lekar, tips-
runda, skidmemory, skidland med ”slalom”, skidteknik 
och skidskytte. Den som önskade fick hjälp med skidvall-
ning. (se bilderna till höger)

Aktiva juniorer
IF Fyren ser för tillfället en ljus framtid inom skid-

ningen. Under hösten har föreningen haft skidträningar 
under Ann-Sofi Stens och Ulf Söderholms ledning. 
Många barn har aktivt deltagit i träningarna och i januari 
när klubbtävlingarna startade har kring 25-30 barn del-
tagit. Klubbtävlingarna pågår varje onsdagkväll kl.18.30 
fram till 21.3. Sista klubbtävlingskvällen finns även en 
klass för alla föräldrar, ta ingen press kom med och ha 
roligt – det sporrar även barnen då mamma eller pappa 
är med!

I slutet av februari utvecklar föreningen en helt ny hem-
sida (www.iffyren.fi), där vi kommer att informera om 
allt vi har på gång. 

Text o foton: Anna Fröding

Föreningen har byggt en ny sladd, som gör att det 
finns fina skidspår i Waterloo. Sladden har byggts 
med talkokrafter och dels sponsorerats av Profiweld.

En ny bro över spåret har byggts på talko. Mate-
rialet är donerat av kommunen och gruset av Max 
Nygrund.
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Foto: Petra Sundholm

Korsnäs 4H har inlett vårterminen med Unga 
kockar. I höstas inledde 4H samarbete med MI 
kring Unga kockar som ett försök i Molpe och 
Taklax skolor och har nu till vårterminen utvidgats 
med Korsnäs. Föreningen har också diskuterat ett 
samarbete med MI kring en mellanmålskurs under 
våren. 

Inför vändagen ordnar 4H vändagspyssel i skolorna, 
i Korsnäs och Molpe på lektionstid och i Taklax som 
eftermiddagskurs. Under sportlovet kommer 4H också 
att delta i sportlovsprogrammet. Inför påsken kommer 
påskpyssel att ordnas i skolorna samt en familjekväll 
med pyssel för barnen på biblioteket den 3 april. Under 
familjekvällen kommer program även för vuxna att 
finnas, så att hela familjen ska trivas.

Under våren kommer 4H att satsa en del även på 
ungdomarna. I slutet på januari kommer åk 7 att få 
avfallsrådgivning, eftersom 4H inledde samarbete med 
Stormossen under 2011. 

Arbetslivskörkortet som fjolårets åttondeklassister 
fick utbildning i, kommer också årets åttondeklassister 
att få under våren. Under planering till senare delen av 
våren är en fotokurs med Världsarvstema och en dog-
sitterutbildning. 

Dogsitterutbildningen riktar sig till ungdomar som är 
13+ och passar både de som vill kunna fungera som 
hundvakter men också de som annars är intresserade av 
att syssla med hundar. Utbildningen är ca. 30 lektioner 
och kunskap fås i bl.a. hur man sköter andras hundar, 
hundens beteende, olika typer av aktivering av hundar 
mm. Håll utkik för mera information längre fram i vår! 

Ett nytt försök med Unga företag kommer att göras i 
år och den som gått dogsitterutbildningen är mycket väl 
lämpad att komma med i Unga företag. Naturligtvis är 
även alla andra med de mest varierande verksamhets-
idéer välkomna med!

Den 12-14 juni planerar 4H-föreningarna från Ora-
vais i norr till Kristinestad i söder att ordna läger för åk. 
4-6 på Molpe Paviljong. Planeringen av workshops och 
övrigt program pågår för fullt. Detta är ett axplock av 
vad föreningen har under planering de närmaste måna-
derna. Mera information delas ut i skolorna, men håll 
också utkik på föreningens hemsida www.korsnas.fs4h.
fi eller om du är med på Facebook, sök på Korsnäs 4H 
och gilla vår sida så blir du automatiskt uppdaterad om 
senaste nytt!

Verksamhetsledare Petra Sundholm
tel. 045-876 48 38   petra.sundholm@fs4h.fi 

Korsnäs 4H inledde vårterminen 

Vill DU stöda barn- och ungdoms-
verksamheten inom Korsnäs 4H? 

En valfri summa kan betalas in på 
Korsnäs Andelsbank: FI19 5552 2520 0045 13  BIC: OKOYFIHH 

eller Nordea: FI09 2452 1800 0036 64  BIC: NDEAFIHH. 
Tack på förhand!

Styrelsen för Korsnäs 4H

Andra kurskvällen fick delta-
garna i Unga kockar i Molpe 
lära sig tillreda potatismos, 
tacoköttbullar, tzatziki, grön-
sallad och chokladmousse.
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Kustens Hundklubb har nu en kunnat införskaffa 
agilityhinder, vilka är placerade vid Bjurbäck bya-
gård. De som är medlemmar 
i Kustens Hundklubbs har nu 
möjligheten att träna på nya fina 
hinder som är målade i klubbens 
egna färger. 

Medlemmarna kan träna agility 
på olika nivåer under de kurser 
som Kustens Hundklubb ordnar. 
En nybörjarkurs i agility ordnas 
i samarbete med Malax-Korsnäs 
medborgarinstitut från och med den 
åttonde maj. De som är intresserade 
av kursen kan anmäla sig till med-
borgarinstitutets kansli. 

Under sommaren ordnar Hund-
klubben fortsättningskurser på 
olika nivåer i egen regi. Mer info 
om kurserna ser du här nedan. 

En grupp med nybörjare började träna agility förra som-
maren. Dessa har nu alla fortsatt med träningarna en gång 

i veckan under hela hösten och vin-
tern. När det blev för kallt att vara 
utomhus hyrde Hundklubben in sig 
i Paws TopCanis arena i Malax, där 
det finns möjlighet att träna agility i 
en varm hall.   

Agilityhindrena är införskaffade 
med stöd från Aktion Österbottens 
Byainvest projekt, med sponsorbi-
drag från lokala företag samt med 
hjälp av egen finansiering. Hund-
klubben vill tacka de sponsorer som 
gjort det möjligt att skaffa hindrena. 
Ett stort tack till: Nordea, Lokalför-
säkring, Bema Systems, Cabelo, 
Dermoshop, B&Å Market, BN-rör, 
Kenths Elservice och Byggnads-
byrå Ravalds.

Agility

Följande kurser och evenemang är planerade för sommaren 2012 
Öppet för alla

I samarbete med Malax-Korsnäs Medborgarin-
stitutet ordnas följande kurser:
Hundskola för valpar (11.4-23.5)
Vardagslydnad (11.4-23.5)
Agility för nybörjare (8.5-12-6)
Kurser som ordnas i samarbete med MI riktar 
sig till alla oavsett om man är medlem i Hund-
klubben eller inte. Anmälan görs direkt till 
medborgarinstitutet. 

Övriga inplanerade händelser för alla:
Match show •	
Inofficiella tävlingar i agility •	
Inofficiell tävling i rallylydnad •	

Endast för medlemmar
Kustens Hundklubbs egna kurser riktar sig 
endast till Hundklubbens medlemmar. Med-
lemskapet är endast 10€/år/pers. Information 
om medlemskap finns på Kustens Hunklubbs 
hemsida www.kustenshundklubb.com 

Följande kurser ordnas för Hundklubbens med-
lemmar: 

Fortsättningskurser i agility (fortsätter med •	
den gamla gruppen så länge deltagare 
finns. )
Ny fortsättningskurs i agility (efter agility för •	
nybörjare som ordnas med MI)
Spårningskurs (hösten)•	
Trix och lek – aktivering genom lek och •	
övning av olika trix
Aktiveringshelg – en helgkurs med olika •	
aktiviteter så som agility, rallylydnad, spår-
ning, apportering m.m. mera info kommer 
senare.
Rallylydnadskurs •	

Foto: Camilla Rönnholm
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Lördag 18 feb. kl. 12-15 
På Sandin (skyltning från Strandvägen)
Med reservation för väder och isläge
Arr. Motor Maniax

KORSNÄS
På gång i 

PÅ GÅNG INOM BALTIKUMVÄNNERNA

ÄLGSOPPSDAG 
den12 februari kl.12.00-14.00

i Församlingshemmet i Korsnäs 

Det är åter dags för en soppdag, denna gång 
kallar vi den för ”Vänsoppdag” fast det är två 
dagar för tidigt. 
Vi har åter fått älgkött från Korsnäs älgjä-
gare, och vi vill nu också passa på att tacka 
hela jaktlaget för att vi i många år fått älgkött 
från er! Tack vare er är det möjligt för oss att 
arrangera dessa soppdagar, och via dessa få 
in medel till vårt hjälparbete i Baltikum och 
ryska Karelen.
Menyn består av: Älgköttsoppa, pannkaka 
och kaffe
Pris: 10 euro för vuxna, 5 euro för skolbarn, 
barn under 7 år gratis.
Lotteri!

VÄLKOMNA
Baltikumvännerna

 

VID HARRSTRÖM DAGIS  
SÖNDAGEN DEN  19 FEBRUARI 

11.30—14.30 

SOPPA OCH 
VÅFFLOR 

Gymträning 
GRATIS gymträning för 
ungdomar i högstadiet och 
gymnasiet fortsätter VECKA 4! 
 
Med hjälp av maskiner, vibratrim,  löpmatta, 
cyklar  och  många  andra  saker  höjer  vi  vår 
kondition  och  stärker  våra  muskler.  Ni 
bestämmer  musiken  ☺.  Ingen  föranmälan 
behövs det är bara att dyka upp. 
 
Ta med din kompis och kom träna! 
 
Kroppsverkstaden i Malax  
TISDAGAR kl.18.00‐19.00 (start 24.1)   
 

Hälsosmedjan i Korsnäs  
TORSDAGAR kl.18.00‐19.00  (start 26.1) 
 
 
Ledare: Sara‐Lotta Huhtaoja 



19

KORSNÄSNytt

Hör upp!
Du som är intresserad av 
att uppträda med eget 
material eller medverka 
som aktör i revyshowen 
i Taklax. Tag kontakt 
med Katarina eller någon 
av aktörerna. Showen 
kommer att uppföras lör 
14 och sö 15 april 2012.
Tel: 050-4455478     
 Arr:  Taklax uf

Luftgevärsskytte
 Luftgevärsskytte vid Waterloo tisdagar kl. 
18.00. 
Info: Allan Granqvist 050-5669082 

Korsnäs Skytteförening




3 rätters meny  
Förrätt:      Trattkantarellsoppa
Huvudrätt: Peppargryta, potatis,  
               rostade grönsaker, sallad              
Efterrätt:  Chokladmousse, kaffe  
Dryck:      Egen medtages 
(laktosfritt, glutenfritt)      Kock Kalle Juthborg 
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Invigning av nya Korsnäsgården
Den 10 mars firas jubileum/invigning/öppet hus 

på nya lokalen kl 12-16.

Kaffe och tårta serveras!
Film om uf genom tiderna

Blommor undanbedes, frivilliga bidrag 
mottages på FI5955522540000343.

Välkomna
Korsnäs uf & bf

Tjejgruppsverksamhet
Tisdag 14.2 kl. 18-19 för Korsbäck, Taklax, 
Harrström och Korsnäs på Korsnäsgården
 
Tisdag 14.2 kl. 19.30-20.30 för Molpe/Bergö 
på Fias Inn

Ledare: Liza Häggblom
 

Arr. Korsnäs kommun/Fritid
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Fredag 24.2
SPORTLOVSDISCO för åk 5-6 på nya Kors-
näsgården kl. 19-23
Dj Noname är kvällen diskjockey. Åk 5-6 i Malax kommun 
är välkomna med på discot!
Inträde 2 euro.
Lekar och försäljning av bål, popcorn m.m

Arr. Ungdomsgruppen i samarbete med Korsnäs uf & bf

Lördag 25.2
Friluftsdag med hästar

kl. 13-15 vid Tinas stall i Korsnäs.
Ridning, tolkning efter häst, korvgrill-
ning m.m.

Arr. Västkustryttarna r.f

Söndag 26.2
RINKBANDYCUP på rinken i Korsnäs mellan 
byarna kl. 13.00
Anmäl era lag till fritidskansliet i Korsnäs, tel 050-5971946 
eller roger.lindholm@korsnas.fi senast onsdag 22.2. 

Arr. Korsnäs kommun/fritid 

Måndag 27.2
SLALOMRESA till Parra i Teuva.
Resan kostar 18 € i vilket bussresa och liftkort ingår. Hyra 

för slalomskidor, blades eller snowboard 
kostar 15 €. Hjälm är gratis. Resan är 

gemensam med Malax.

Resan är lång så ta med mellanmål, dricka 
och eventuellt pengar ifall du vill köpa 
något från kafeterian. Är man yngre än 8 
år bör man ha en förälder med.

Anmäl dig senast onsdag 22 februari till  till 
Malax kommun: 3477 111. När du anmäler dig vill 

vi veta namn, adress, telefon och  födelsetid och 
om du skall hyra skidor, snowboard eller blades. De som 
hyr meddelar också längd, vikt och skonummer.

Tidtabell: Molpe vägskäl 8.50, Korsbäck korsning  
  9.00, Bjurbäck 9.05, Taklax skola 9.10,
  Korsnäs Stenbrytaren 9.25, Harrström TB 
  9.30, Parra 10.30

Arr. Korsnäs kommun/Fritid och Malax kommun.

Författarträff  med Anne Manner i biblioteket kl. 
19. Läs närmare i biblioteksrutan!

Tisdag 28.2
Sagostund i biblioteket kl. 10.

Aktivitetsdag på Korsnäs kyrkoby skola kl. 14-16. 
Innebandy, pyssel och film.

Arr. Korsnäs 4H och Korsnäs kommun/Fritid

Onsdag 29.2

Pysseldag på Fia’s Inn i Molpe kl. 13-15.
Arr. Korsnäs 4H

IF Fyrens klubbtävling på Waterloo kl. 19.00, 
klassisk stil.

Arr. If Fyren

Torsdag 1.3

TROPICLANDIARESA till Vasa ordnas 
för de som är 9 år och äldre.
Vi åker med buss och är vid Tropiclandia kl 10– 14. Buss 
+ inträde: 10 €. Avgiften samlar vi upp i bussen. Resan är 
gemensam för Korsnäs och Malax.

Buss 1: Korsbäck 8.30, Bjurbäck 8.35, Taklax skola 8.40, 
Harrström TB 8.55, Korsnäs kommungård 9.05, Molpe 
vägskäl 9.15, Malax hvc 9.30

Buss 2: Petalax skola 9.00, Yttermalax hvc 9.15, Ytterma-
lax skola 9.20, Pixne och Emaus vägskäl 9.20, Övermalax 
S-market 9.25, Långåminne Hattula 9.35 och Tropiclandia 
10.00. Vi är tillbaka i Övermalax kl 14.35, Petalax 15.00 och 
Molpe (buss 1) kl 14.40.

Anmälan till helena@sou.fi eller 050 591 0049. 
Arr. Korsnäs kommun/Fritid/Malax kommun

Sagostund i biblioteket kl. 10. 
Eftermiddagsbio i bibliotekets utställningsrum 
kl. 13.00. Den tecknade filmen ”Den långa flykten (Water-
ship down)” visas. Engelskt tal, svensk text. Tillåten från 3 
år. Längd 1h 28 min.

Sportlovsprogram i Korsnäs       24.2-4.3.2012
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Zumba Toning  kl. 16.30-17.30
Nytt!!! Zumba Toning med maracassar på 
Korsnäs kyrkoby skola. Ledare  
Natalia Gurchenkova.
Alla får delta gratis!

Arr. Korsnäs kommun/Fritid

Zumba kl. 17.30-18.30
Normalt Zumbapass på Korsnäs kyrkoby skola. Ledare 
Natalia Gurchenkova.
Deltagarna betalar själva avgiften till Natalia! 

Öppet Hus
Ungdomsrummet på Korsnäsgården 
är öppet alla dagar i sportlovsveckan kl. 18-22 utom lörda-
gar.

Ungdomsrummet i Harrström håller 
öppethus på tisdag 18-21 (för alla)
  fredag 18-21 (för alla)
  lördag 13-22 (för åk 7 och äldre)

Fias Inn är öppet under sportlovsveckan
  onsdag kl. 18-21
  fredag kl. 18-21

Bonga BokBussen! 
Besök bokbussen på en bokbusshållplats nära där du bor! 
Kolla den nya tidtabellen, som trädde i kraft vid års-
skiftet! Under sportlovet kör bokbussen måndag, tisdag 
och onsdag enligt nya tidtabellen förutom skolturerna 
till Taklax och Molpe skolor på måndag 27.2. Den nya 
tidtabellen finns i bussen, biblioteket och på kommunens 
websida.

Tävling för barn i bokbussen under 
sportlovet: Vem är jag? 
Känn igen kända figurer från barnlitteraturen. Lekfull giss-
ningstävling för lågstadiebarn. Alla som deltar är med i 
utlottningen av små priser.

Fredag 2.3
SLALOMRESA till Himos i Jämsä för ungdomar 
10 år och äldre (yngre kan delta med förälder). Himos är 
nästan mitt emellan Tammerfors och Jyväskylä och har 21 
nedfarter. Resan är gemensam med Malax.
Resan kostar för barn under 7 år 15 €, för 7-11 år 30 € och 
för 12 år fyllda 35,00 €. I priset ingår bussresa och liftkort. 
Hyra för de som är 0-11 år: slalom, snowboard och blades 

20 € och för 12 år fyllda: slalom, snowboard och 
blades 30 €. Hjälm 5 € och skor 10 €. För att få hyra 

blades bör man vara minst 150 cm lång.
Resan är lång så ta med mellanmål, 

dricka och eventuellt pengar ifall du 
vill köpa något från kiosken eller äta i 

restaurangen. En måltid kostar 10-15 €. 

Anmäl dig senast onsdag 22 februari till Malax kommun: 
3477 111. När du anmäler dig vill vi veta namn, adress, 
telefon, födelseår och om du skall hyra skidor, snowbaord 
eller blades. De som hyr meddelar också längd, vikt och 
skonummer.

Tidtabell Korsbäck korsning 6.30,  Bjurbäck 6.35,
  Taklax skola 6.40, Harrström TB 6.50,
  Korsnäs stenbrytaren 6.55, Molpe  
  vägskäl  7.05.
  Paus efter vägen  ca. 30 min.
  Himos 11.45
Vi startar från Himos kl 18:30 och är tillbaka i Korsnäs vid 
23.30-tiden.

Arr. Korsnäs kommun/Fritid/Malax kommun

Fredag 2.3 – Söndag 4.3
Mini Encounter. 
LAN– Party i Bygdegården i Malax. Fredag kl. 18.00 – 
söndag kl. 12.00. 
För högstadieåldern och uppåt!
Som priser delas ut gratis inträde till The Encounter 2012. 
Inträde 15 € (flickor 10 €), besökare 5 €.
Anmälan per e-post på miniencounter12@gmail.com.

Arr. Malax IT Förening
 

Söndag 4.3
Friluftsdag vid Edsvikssjön kl. 12-15. 
Korvgrillning, våfflor  och kaffe samt skoterturer om 
vädret tillåter.
Arr. Edsvikssjöns allaktivitetsförening  

Sportlovsprogram i Korsnäs       24.2-4.3.2012
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Utställningar
Februari: akvareller av Gunilla Bergström, 
Petalax
Mars: Anneli Holmström: Letters from a 
village in Europe, bilder med inspiration 
av Carita Nyströms bok Brev från en by i 
Europa. Annika Holmström från Skottland är 
gästande konstnär på Stundars.

Författarträff
Måndag 27.2 kl. 19 Författarträff med Anne 
Manner i biblioteket. Anne Manner skri-
vit Skogshuggar-Anne, Ta ett piller och var 
tyst! samt Ständigt på väg (om Alf Ahlbäck). 
Hon berättar om sitt skrivande och om sina 
böcker.

Sagostund
Tisdag 28.2 och torsdag 1.3 sagostund i bib-
lioteket kl. 10.
Eftermiddagsbio i bibliotekets utställnings-
rum kl. 13.00. Den tecknade filmen ”Den 
långa flykten (Watership down)” visas. Eng-
elskt tal, svensk text. Tillåten från 3 år. Längd 
1h 28 min.

Rampfeber
Fredag 2.3. kl. 19 Teaterresa till Wasa Teater, 
Rampfeber. Resa och biljett bokas i bibliote-
ket senast måndag 20.2 före kl. 19.

Avfallsrådgivning i bokbussen
14 och 15.2 åker 4H:s verksamhetsledare 
Petra Sundholm med bokbussen, 
i egenskap av avfallsrådgivare för Stormos-
sen. Petra delar ut broschyrer och 
berättar om Westenergy och ändringarna i 
sopsorteringen från och med i höst. 
Passa på och få ny information!

Kvarkenseminarium II
Lördag 10.3 ordnas Kvarkenseminarium II i 
biblioteket kl. 10-16 (lunchpaus kl. 12-13)
Medverkande: Mikael Herrgård, Marita 
Bagge, Joel Lenlund, Vesa Heinonen, Ann-
Sofi Backgren, Carita Nyström. 
Filmer av Tor Ahlstrand ”Ida på Villskär” och 
Susanne Skata ”Högt möter lågt” visas. 
Öppning av mars månads utställning av 
Annika Holmström.
Förhandsanmälan till biblioteket 3479140 
eller Carita Nyström:  carita.nystrom@gmail.
com

Boksampo 
- litteraturens hemsida

Intressant nyhet för den litteraturintresse-
rade - www.boksampo.fi har öppnats!
 
Hitta intressanta författare, böcker och nya 
läsupplevelser om kärlek, hat, ensamhet, 
glädje. Från Paris till Maardam, från skär-
gårdsöar till rymdskeppet Aniara. Se om 
böckerna finns inne på biblioteket. Berätta 
om böcker du har läst och rekommendera 
dem åt andra.
Kirjasampo-Boksampo är en webbtjänst som 
underhålls av Kirjastot.fi/Biblioteken.fi
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Europeiska jordbruksfonden för
landsbygdsutveckling:
Europa investerar i landsbygdsområden

TURISM & VÄRLDSARV i Korsnäs med omnejd

Välkommen företagare, föreningar, organisationer, guider med flera - alla ni som är 
intresserade av att utveckla turismen i Korsnäs med omnejd, till en turismutvecklingskväll.

NÄR: torsdagen den 16 februari kl 18:00-21:00
VAR: på den nya Uf-lokalen i Korsnäs kyrkoby

18:00 Välkommen, sommaren som gott, planer framöver
 Ann-Sofi Backgren, projektchef ”Livet som lots/fyrvaktaren på Moikipää fyr”

18:15 Referensmarknadsföring av världsarv, med exempel från Strand-Mölle i somras
 Sture Eriksson, från företaget Join Me Tube

18:30 Billig och effektiv marknadsföring för småföretagare och föreningar
 Maria Österåker, författare och företagare
19:30 kaffepaus

19:45 Företagssatsningar & Bidragsmöjligheter
 Kjell Nydahl, VASEK
20:00 Världsarvskonventionen 40 år, vad händer i hela området
 Susanna Ollqvist, världsarvskoordinator och Tuija Warén från Forststyrelsen
20:30 Vad kan vi göra tillsammans? Hur kan vi lyfta fram Korsnäs med omnejd?
 Diskussion och planering
21:00 Avslutning

Korsnäs UF säljer kaffe med dopp!

Kvarkens världsarv på 
resemässan i Helsingfors

För att uppmärksamma att 
världsarvskonventionen fyller 40 
år detta år samlades alla världs-
arv i Finland (7 st: 6 kultur och 
1 naturarv) till en gemensam 
monter på resemässan i Helsing-
fors. 

Positiv feedback fick vi av mässbe-
sökarna för såväl den stilrena mon-
tern och för världsarvet som helhet. 
Många nya världsarvsbongare är 
att vänta till Kvarkens skärgård till 
sommaren.

 
 

På bilden syns Milla Öystilä från 
Sveaborg och Ann-Sofi Back-
gren från Kvarkens skärgård.
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Aktuella kurser 
och föreläsningar

Sjöräddning här i våra vatten 

Här finns en naturnära och rolig 

Du behöver inte ha nånting annat än rätt attityd
år och trivas ut på sjön, vi har all utrustning åt dej.

Vi är idag 1
operativ sjöräddning, utför talkoarbete samt har te

Vi tillhör Finlands Sjöräddningssällskap r
den frivilliga sjöräddningen som finns runt om i Finland.

Är du intresser
du kontakta oss

Sjöräddning här i våra vatten – Molpe Sjöräddare r
 

Här finns en naturnära och rolig hobby – Vill du vara med?
 

Du behöver inte ha nånting annat än rätt attityd, vara minst 15 
och trivas ut på sjön, vi har all utrustning åt dej.

 
Vi är idag 15 st aktiva som varje vecka träffas och tränar 

operativ sjöräddning, utför talkoarbete samt har te
utbildning.  

 
Finlands Sjöräddningssällskap r.f. och

den frivilliga sjöräddningen som finns runt om i Finland.
 

Är du intresserad av att bli medlem, som aktiv sjöräddare 
du kontakta oss. Vi börjar med teoretiskt utbildning vecka 8.

 
molpe@messi.meripelastus.fi 
www.meripelastus.fi/molpe 

040-7485586, Jens 

Molpe Sjöräddare r.f. 

Vill du vara med? 

, vara minst 15 
och trivas ut på sjön, vi har all utrustning åt dej.  

om varje vecka träffas och tränar 
operativ sjöräddning, utför talkoarbete samt har teoretisk 

.f. och är en del av 
den frivilliga sjöräddningen som finns runt om i Finland. 

ad av att bli medlem, som aktiv sjöräddare skall 
Vi börjar med teoretiskt utbildning vecka 8. 

Unga kockar. 
Torsdagar 16.2–15.3 kl. 18.00-20.15 i Taklax skola. (15 €)
Vi lagar enkla maträtter och mellanmål, bakar bröd och lär 
känna olika rotfrukter och grönsaker. Kursen är för barn i 
åldern 3-6 år. Kursnummer 810252. Anmälan så fort som 
möjligt.

Mera datoranvändning. 
Tisdagar 13.3-10.4 kl. 18.30-20.45 i Korsnäs skola. (35 €)
Vi lär oss mera om ordbehandling, skriva och skicka 
e-post, betala räkningar, beställa resor och handla varor 
på internet. Kursnummer 340116. Anmälan senast 6.3. 

God mat med LCHF. 
Måndagar 19.3-2.4 kl. 18.30-20.45 i Korsnäs skola. (15 €)
Vi lagar LCHF-mat med genomgående teman: lättlagat, bil-
ligt och himmelskt gott. Vi diskuterar hur vi undviker fall-
gropar som finns överallt i vår kolhydratspäckade vardag. 
Kursnummer 810226. Anmälan senast 12.3.  

Anmälan till alla kurser 
www.malax.fi 
eller 3470371.
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Inom ramen för Europeiska kommissionens Program för livslångt 
lärande har Korsnäs kommun blivit utsedd till ett partnerskaps-
projekt vars tema är jämställdhet. I anslutning till projektet ordnar 
Malax-Korsnäs medborgarinstitut i samarbete med Korsnäs 
kommun en tredelad föreläsningsserie om jämställdhet i det 
lokala samhället. 

Visst vågar och kan flickor också! 
Måndag 5.3.2012  kl. 19.00-20.30, Korsnäs bibliotek 
Föreläsare: Viveca Dahl
Kursavgift: 15 €  (traktering ingår i avgiften)
Kom med på en inspirationskväll inför kvinnodagen. 
Vi börjar med att mingla och smaka på lite smått och gott. Därefter får vi ta del av 
journalisten Viveca Dahls tankar kring kvinnofrågor och jämställdhet. Hur uppmuntra 
och inspirera kvinnor att våga ta för sig, tro på sig själva och uppfylla sina drömmar? 
Anmäl dig till kurs nr 320212 senast 24.2. 

Att uppfostra till jämställdhet 
Onsdag 28.3.2012  kl. 19.00-20.30, Waterloo 
Föreläsare: Malin Gustavsson 
Kursavgift: 15 €  (kaffe ingår i avgiften) 
Jämställdhetskonsult Malin Gustavsson föreläser om våra och samhällets 
uppfattningar om flickor och pojkar idag. Vilka konsekvenser har dessa för formandet 
av barns och ungas syn på sig själva och omvärlden? Hur kan vi som vuxna stöda 
barn och ungdomar i deras uppfostran? 
Malin Gustavsson tilldelades år 2011 ett pris av Svenska kulturfonden för sitt arbete 
med jämställdhet. Anmäl dig till kurs nr 320214 senast 21.3. 

Manliga och kvinnliga businessnätverk
Onsdag 11.4.2012  kl. 19.00-20.30, Dermoshop 
Föreläsare: Åsa Hagberg-Andersson
Kursavgift: 15 €  (kaffe ingår i avgiften) 
Åsa Hagberg-Andersson från Hanken föreläser om olika businessnätverk. Det finns 
olika typer av nätverk och mångfalden ökar hela tiden vartefter vårt samhälle 
förändras. Vi hittar dagens nätverk i samhället, i och mellan företag, organisationer 
och individer. En av frågorna som hon ställer är om kvinnliga och manliga nätverk 
fungerar lika eller inte. Henry Backlund från Dermoshop är kvällens 
diskussionsledare. Anmäl dig till kurs nr 320216 senast 4.4. 

Tisdagen 12.6 ordnas en internationell workshop på temat jämställdhet med gäster från 
Belgien, Spanien, Tjeckien och Turkiet. Alla intresserade är välkomna med på denna 
workshop. Diskussionerna kommer att gå på engelska – så ta tillfället i akt och slå två 
flugor i en smäll; öva din engelska samtidigt som du deltar i intressanta diskussioner! 
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Kallelse till årsmöte

Härmed kallas medlemmarna i Korsnäs 4H till 
årsmöte tisdagen den 6 mars 2012 kl. 19.00 på 
Korsnäs Bibliotek. Stadgeenliga ärenden. Kaffe-
servering. Välkomna!

Styrelsen för Korsnäs 4H

ÅRSMÖTE!
Baltikumvännerna i Korsnäs församling rf. kallar 
medlemmarna till årsmöte i Korsnäs församlings-
hem söndagen den 25 mars 2012, kl.14.00 för att 
behandla stadgenliga ärenden.
Kaffeservering! 
Alla hjärtligt välkomna!

Föreningen Folkhälsan i Korsnäs r.f. håller 

vårmöte 
den 12 mars 2012 kl. 18:30 i Andelsbankens 
klubbrum i kyrkbyn.
Stadgeenliga ärenden
Servering
Välkomna 

Harrström ungdoms- och hembygdsförening 
håller 

årsmöte 
söndagen den 11 mars kl. 18:00 i ungdomsrummet 
på lokalen.
Stadgeenliga ärenden.
Servering.
Alla välkomna.

Styrelsen

Korsnäs Hembygdsförening r.f. håller 

årsmöte 
i Andelsbankens lokal 19.3.2012 kl. 18.00.
Stadgeenliga ärenden behandlas.
Hemlig Gäst, kaffeservering.
Välkomna 

StyrelsenKorsnäsnejdens pensionärer r.f. håller 

årsmöte 
på Yrkesakademin i Korsnäs söndag 26.2.2012 kl 
14.
Stadgeenliga ärenden. 
Nordea bank bjuder på kaffe.
Sång och musik med Jan-Erik Elfving.
Välkomna!

Sommarpraktikanter

Korsnäs kommuns socialväsende anställer 
två sommarpraktikanter under sommaren 2012, en till 
barndagvården och en till äldreomsorgen.

Praktikanterna ska fylla 16 år under året. Anställningen 
är fyra veckor och arbetstiden är 5 h/dag. Avlöning 
enligt AKTA, 5,11€/h.

Närmare uppgifter fås av;
Äldreomsorgsledare Kerstin Sjöstrand, tfn 06 3479149
Barnomsorgsledare Birgitta Blomqvist, tfn 06 3479146

Fritt formulerad ansökan inlämnas senast 29.2.2012 
och riktas till:
Korsnäs kommun/Socialkansliet
Strandvägen 4323, 66200 Korsnäs
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HÄLSO smedjan / Malax Fysio - Huhtaoja

PROVA KONDISGRUPP
Sö 12.2 kl.16.30 
Instruktör: Jens 
Pris: 0 €   GRATIS  ! 
Vi går igenom alla träningsmaskiner 
& tränar kondition och styrka i grupp. 

VÄLKOMMEN ! 

Sjuk nacke 
FÖR DIN HÄLSASpänd rygg 
- Fysioterapi Värk i knäna 

Fot problem - Massage 
- Akupunktur
- Balancetape 
- Med.fotvård 
www.malaxfysio.fi
050-34 55 725 
06- 36 51 767

Kom ihåg att använda Otto.-automaten i kommun-
huset i Korsnäs kby. 

Genom att använda automaten, säkerställer vi att 
den får finnas kvar i kommunen och betjänar såväl 

Korsnäsborna som våra besökare. 

– snart verklighet!
Under vecka 14 installeras Otto.-automaten i kommunhuset i Korsnäs kby. Vi hoppas att 
automaten blir till belåtenhet och att alla utnyttjar den i så stor utsträckning som möjligt.  

Otto.-tjänster

Samtliga Otto.-automater erbjuder alla kunder kontantuttag och kontoupplysningar. Otto.-
automaterna erbjuder också tilläggstjänster, såsom kontantuttag från kreditkortskonto och 
laddning av taltid i mobiltelefon. Urvalet av tjänster till ditt förfogande beror på bank och 
korttyp, samt för Visa- och MasterCard-korten på valet av användningsalternativ. Läs mera 
på otto.fi. 

Otto.-automatens sponsorer: 

      

C-Consults Ravals Kb 
Jag står till tjänst med upprättande av 
köpebrev, gåvobrev, bouppteckningar, 
testamenten och liknande juridiska uppdrag. 
Av Lantmäteriverket förordnat offentligt 
köpvittne. 
C-Consults Ravals Kb, Jan-Erik Ravals 
tel. 0503853039 
e-post: jan-erik.ravals@pp.inet.fi

KONCENTRERINGSFÖRMÅNER 2012 
för OP-bonuskunder i Korsnäs Andelsbank

DAGLIGA PENNINGÄRENDEN
•Dagliga banktjänster 45 % förmånligare
•Banktjänster betalas med bonus
•OP-bonus för inköp med OP-Visa
•Inköpsskydd för köp med OP-Visa
•K-Plussa-egenskapen för OP-Visa korten
LÅN
•Lånebesluten fattas lokalt och snabbt
•OP-bonus för

• Bolån, billån, avbetalningsfinansiering
• Studielån, kreditkort

•Serviceavgifter för lån betalas med Op- 
bonus
JURIDISKA TJÄNSTER
•Familje- och arvsrättsliga ärenden, 
fastighets-och kapitalförvaltningsärenden
samt skatterådgivning och skatteplanering 
sköts i din bank
•Arvoden för juridiska tjänster betalas med 
OP-bonus

BESPARINGAR OCH PLACERINGAR
•OP-bonus för

• Brukskonton och dylika konton
• Placeringsfonder och fondförsäkringar

•Med OP-bonus betalas bl.a.
• Förvarsprovisioner för värdeandelskonton
• Nyhets-och kurspaket på op.fi
• Hyra för bankfack

•POHJOLA FÖRSÄKRINGAR
• Försäkringspremier för Måttskydd och 

Bilskydd betalas med OP-bonus
• OP-bonus intjänas för försäkringspremier 

för hemmet, familjen och fordon

•ANDRA FÖRMÅNER
• Tidningen OP-Pohjola-Nytt
• op.fi/formaner
• Rabatter och förmåner på våra 

samarbetsparters produkter och 
tjänster
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Sjövägen 271 
66210 Molpe  

info@strand-molle.fi
www.strand-molle.fi

Välkommen på vår Bostadskväll
I Korsnäs den 20 februari 2012 kl 18.30 i våra utrymmen på
Silverbergsvägen 20 66200 Korsnäs.

Vänligen anmäl er  före 17.2.2012 på adressen  korsnas@op.fi eller telefon 06-3486000.

Program

BSP-sparande 
Kundrådgivare  Kenneth Westergård, Korsnäs Andelsbank

Vad ska man tänka på då man skaffar sig en bostad ur en juridisk synvinkel?
Bankjurist Ann-Cathrine Koski, Korsnäs Andelsbank

Bostadslån och återbetalningsskydd
Kreditchef Ralf Rusk, Korsnäs Andelsbank

Bostadsförsäkring- Måttskydd
Dan Lindström, Pohjola försäkring Ab

Det här är en tillställning som passar alla som planerar att skaffa bostad de kommande 5-6 åren. Servering.

Varmt välkommen

Jan-Erik Westerdahl
Verkställande direktör

KÖKSRENOVERING 
under tiden 13.2.2012-maj 2012 

har vi restaurangen stängd 
 

Luncher serverar vi vardagar på Daltons Pub 
( Molpe paviljong) under denna tid. 

 

Kontaktuppgifter 
Dalton´s 3476515 

Cecilia 040-9100421 
Johanna 050-5313701


