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Nya Korsnäsgården
Efter tusentals talkotimmar  står den nya Korsnäsgården klar för användning. 

På bilden syns nöjda talkoaktivister inom Korsnäs buf: Fredrik Nyståhl, Magnus 
Åkersten, Christoffer Reinilä, Rasmus Storsved, Nico Riddar, Mats Korsbäck,  

Lasse Matkoski, Yvonne Sténs, Sabina Hartvik-Matkoski, Anna Malm,  
Anneli Pellfolk, Julia West, André Nyfors, Tommy Ekström, Matias  

Vesterback, Alexander Westerdahl och Andreas Holtlund. 
Läs mer om Korsnäs ungdoms- och byaförening på sid 4.
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ANITASruta

Gott bokslut i 
Korsnäs 2011
- det allmänna ekonomiska läget

Enligt de preliminära uppgifter som Statistikcentralen samlat in 
uppgår kommunernas och samkommunernas sammanlagda årsbidrag 
till omkring 2,64 miljarder euro, eller 400 miljoner mindre än föregående 
år. 22 kommuner har negativt årsbidrag. Den ekonomiska utvecklingen 
har mattats av mot slutet av året. 

Kommunförbundet har berett ett stabi-
liseringsprogram på grund av de försäm-
rade ekonomiska utsikterna och hotet om 
statsandelsnedskärningar. Stabiliserings-
programmet innehåller förslag till åtgär-
der både för staten och kommunerna. 
Kommunernas och samkommunernas 
lånestock har ökat. Enligt preliminära 
uppgifter hade fastlandskommunerna 
ungefär i medeltal ca 2.085 euro per 
invånare i lån jämfört med 1.956 euro 
föregående år. Lånestocken har ökat 
mest i städer med över 40.000 invånare. 
Om man ser till landskapen är skuldsätt-
ningen störst i Mellersta Österbotten, 
där kommunernas lånebelopp per invå-
nare redan är 3.600 euro per invånare. 
De ekonomiska stabiliseringsåtgärder 
som Kommunförbundet föreslår ger 
underlag för ramarna för statsfinanserna 
2013-2016 och för basserviceprogram-
met. Kommunförbundet föreslår bl.a. 
en breddning av skatteunderlaget att 
statsandelssystemet görs mer kalkylmäs-
sigt för att trygga en skälig skatte- och 
avgiftsbörda i hela landet.

Ekonomin och verksamheten 
i Korsnäs kommun

I bokslutet för år 2011 uppgår års-
bidraget till 551 €/invånare eller totalt 
1.239.224,29 €. (jfr 474 €/invånare eller 
totalt 1.071.568 € år 2010). Årsbidraget 
täcker investeringarna till 194 %. Resul-
tatet uppgår till 601.106 € och överskottet 
till 370.930 €, efter att en investerings-
reservering om 450.000 euro har bildats 
för  renoveringen av och tillbyggnaden 
till Kottebo daghem. Redovisningen av 

skatteinkomsterna till kommunen ökade 
under år 2011 jämfört med föregående 
år. Bokförda skatter 2011 uppgick till 
6.591.063 € (jfr. 5.590.790 € år 2010). 

En ny barnomsorgsplan för Korsnäs 
2020 godkändes. Planeringen av Kot-
tebo daghems renovering och tillbygg-
nad påbörjades. Planeringen av ett nytt 
daghem i Molpe påbörjades då barnprog-
nosen tydligt visat att det finns behov av 
större utrymmen i Molpe. Tomtmark 
inköptes invid Molpe skola för ett nytt 
daghem. En arbetsgrupp är tillsatt för att 
planera skolgården och daghemstomten 
till attraktiva lek- och idrottsområden vid 
Molpe skola och daghem.

Jörgen Eriks hade genom testamente 
vid sin bortgång testamenterat det mesta 
av sin kvarlåtenskap till att förvaltas av 
Korsnäs kommun. Fullmäktige godkände 
en fondstadga för hembygdsfonden utgå-
ende från i testamentet framförda önske-
mål. 

Lantbruksförvaltningen omorganise-
rades. Kommunfullmäktige godkände 
avtalet att lantbruksförvaltningen över-
förs till Kust-Österbottens samkom-
mun för socialvård och primärhälsovård 
räknat från år 2012. Kommunens perso-
nal inom landsbygdsförvaltningen över-
fördes till K5 som gamla arbetstagare. 

Pälsproduktionens försäljningsvärde 
ökade och blev för Korsnäs under 
säsongen 2010-2011 till 14, 581 miljoner 
euro (jfr 13,129 miljoner euro föregående 
säsong) enligt rapporter från Turkistuot-
tajat Oyj och Danska Pels Auktioner. 

Till årets företag i Korsnäs 2011 utsågs 
byggnadsbyrå B. Ravald Ab.

Investeringar
Kommunen beslöt att göra en större 

satsning på den öppna äldreomsorgen 
genom att renovera äldreomsorgscentret 
Buketten samt att bygga två nya radhus 
för äldre. Byggnadsarbetena på de nya 
byggnaderna inleddes i december 2011. 
Huvudentreprenör är MR Byggarna Ab 
för de byggnadstekniska arbetena. Övriga 
entreprenörer är BN-rör Kb, Taklax El 
Ab och Softex Ab. Renoveringsarbetena 
på de äldre husen inleds efter att de nya 
husen är färdigbyggda.

Kommunen satsade på bostadsproduk-
tionen i kommunen genom att köpa en 
bostad i ett nytt radhusprojekt Bostads Ab 
Molpe Rosen. Principen sedan många år 
är att kommunen köper in en bostad per 
radhus/parhusprojekt för att stimulera 
bostadsproduktionen. Kommunen äger 
sammanlagt 107 bostäder. Kommunen 
inköpte lägenheten Nyberg RNr 7:55 i 
Korsnäs kyrkby av KPO Kiinteistö Oy. 
Området planeras för bostäder och par-
keringsplatser.

De lätta trafiklederna längs Sjövägen 
och längs Strandvägen på sträckan Lärk-
näs-Västanlid började byggas under året. 
Oy Talentek Ab skötte planeringen. Ely-
centralen är byggherre för vägprojekten. 
Vägförbättringar och dikning gjordes på 
Strandmossavägen som samarbetsprojekt 
mellan Ely-centralen och kommunen.

Som ett led i att satsa på ett aktivt och 
mångsidigt näringsliv och nya attraktiva 
industritomter beslöt kommunfullmäk-
tige att förstora och revidera industri-
områdets detaljplan i Korsnäs kyrkby. 
Planen är under arbete och beräknas vara 
färdig under nästa år.
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Korsnäsveckan har varit ett årligen 
återkommande uppskattat sommareve-
nemang i Korsnäs kommun. Program-
utbudet förnyades för Korsnäsveckan 
2011 och fler föreningar engagerades 
med olika aktiviteter. Ansvaret för 
Lantdagens arrangemang har legat 
hos kommunens landsbygdsorgani-
sation, men numera har den verksam-
heten flyttats till K5. Lantdagen och 
världsarvsdagen arrangeras i Korsnäs 
som ett gemensamt evenemang.

Kommunstyrelsen beslutade 
6.2.2012 att tillsätta en arbetsgrupp 
för Korsnäsveckan, Lantdagen och 

Korsnäsveckan, lantdagen 
och världsarvsdagen 2012

Världsarvsdagen 2012 bestående 
av Helena Höglund-Rusk, Carola 
Bäckström, Lis-Britt Södergran, 
René Mickelsson, Roger Lindholm, 
Ann-Sofi Backgren, Katarina Wes-
terlund och Roger Backholm.

Arbetsgruppen får i uppdrag 
att kontakta olika föreningar för 
genomförande av olika aktiviteter 
samt för att samordna aktiviteterna 
till lämpliga programhelheter för 
alla tre evenemang.

Denna sommar ordnas Korsnäs-
veckan v 27 (1-8.7), lantdagen 11.8 
och världsarvsdagen 12.8.

Olika vatten- och avloppsåtgärder 
pågick under året. 

Strategiplan för Korsnäs 2020
Den nya regeringen under ledning av 

statsminister Jyrki Katainen uppgjorde 
för sin regeringsperiod ett regerings-
program som innebär att en omfattande 
och grundlig kommunstrukturreform 
ska genomföras i hela landet. Under 
regeringsperioden ska en strukturlag, ny 
kommunallag och statsandelslagstiftning 
färdigställas. Enligt tidtabellen ska de 
nya kommunstrukturerna börja tillämpas 
från och 1.1.2015. Redan hösten 2011 
började diskussionerna om kommun-
strukturen på regionala sammankomster. 
Justitieminister Anna-Maja Henriksson 
besökte Korsnäs kommun och informe-
rade om regeringsprogrammets innehåll 
vid kommunfullmäktiges höstsemina-
rium. En rapport om kommunfusioner 
och kommungränser har sammanställts 
av en arbetsgrupp under ledning av över-
direktör Päivi Laajala. Kommunen ska 
nu ta ställning till ett antal frågor och 
meddela svaren till Finansministeriet 
senast 13.4.2012 trots att kommunerna 
ännu inte fått ta del av regeringens planer 
gällande social- och hälsovårdens orga-
nisering.

Kommunfullmäktige godkände ny 
strategiplan för Korsnäs kommun 2020. 
Kommunen arbetar vidare enligt de stra-
tegier som fullmäktige planerat.

Med vårhälsningar
Anita Ismark

Kommundirektör

Allmän förvaltning 760,7247

Utbildn. och kultur 2997,9150

Socialvård 4705,0325
Hälso- och sjukvård 4325,6494
Tekniska väsendet 2099,3135 14888,6351

Figur 4.1: Driftsutgifter  2011

KORSNÄS KOMMUN
Driftsutgifter 2011

Totalt 14.889 t€
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Full fart i nya Korsnäsgården
Äntligen står den nya Kors-

näsgården klar för användning. 
Mycket jobb och slit ligger bakom 
och ännu återstår att inreda med 
speciella detaljer för att få till den 
där genuina känslan, som aktivis-
terna strävar efter. 

Invigning av lokalen hölls 
10.3.2012, men redan i slutet av 
januari hölls första funktionärsmid-
dagen och sedan dess har såväl Lions 
som kommunen hunnit ordna till-
ställningar i lokalen. Ett disco har 
hållits för lågstadieelever och ett 
ungdomsdisco utlovas senare i vår. 
Sedan februari är det liv i lokalen 
med ungdomskvällar sex gånger i 
veckan. I april ordnas första dansen 
och till sommaren väntar nya över-
raskningar.

- Den 28 april skall det dansas på 
nytt i Korsnäs! hälsar Mats Kors-
bäck, en av eldsjälarna i föreningen.

Vilda Västern
Till sommaren lovar föreningen 

bjuda på en ny spektakulär show.
- Yvonne (Stens) och jag har längre 

varit intresserade av Vilda Västern 
och besökt olika evenemang både i 
Europa och USA, berättar Mats. 

- Så nu har vi börjat planeringen för 
en riktig Wild West Show i juni. Vi 
ska bygga upp en riktig västernmiljö 
utanför lokalen och bjuda på aktion 
och lite stunts.

Satsningen på en 
ny show innebär att 
Street Race arrang-
emanget tar en paus i 
sommar. Men fören-
ingen lovar att åter-
komma ett annat år.

Tid och pengar
Den 414 kvadrat-

meter stora lokalen 
står beredd att ta emot 
folk från när och fjär-
ran efter mer än 5600 
talkotimmar plus massor av telefon- 
och planeringstimmar. Kostnadskal-
kylen för bygget gick på ca 300.000 
euro och den har hållit något så när, 
men tyvärr fick föreningen inte dra 
av momsen, som de budgeterat med, 
så då blev det en tilläggsräkning på 
cirka 70.000, som ännu skall betalas 
bort. Föreningen har fått ordentliga 
bidrag för bygget: 120.000 euro från 
ELY-centralen, 82.000 euro från kom-
munen och 40.000 euro från Svenska 
Kulturfonden. Dessutom har det varit 
lätt att få sponsorer.

- Vi vill uppriktigt tacka alla spon-
sorer för den hjälp vi fått både i form 
av material och arbete, hälsar Tommy 
Ekström. 

En speciell sponsorgåva är ännu på 
kommande från Norge.

- Dansgolvet ska prydas av en jätte-
stor Korsnäsfot, som vi väntar från en 
utflyttad Korsnäsbo, lovar Tommy.

Lokal året runt för alla behov
Lokalen står till förfogande för alla, 

som behöver trevliga utrymmen för 
ordnande av större och mindre fester 
och tillställningar året runt.

- Vi har en fullständig service för 
300 personer. I festsalen ryms 150 
personer att sitta och äta till bords, 
berättar Anneli Pellfolk, ordförande 
och den som sköter bokningarna.

- I sommar kommer det att bli bröl-
lop och i samband med invigningen 
fick vi redan en bokning på ett fem-
tioårskalas till år 2014, så det gäller 
att vara ute i tid!

Lokalen ser rätt normal ut på utsi-
dan, men direkt man kommer in, 
märker man att föreningen tänkt 
till. Köket och serveringsutrymmet 
påminner direkt om en amerikansk 
cafémiljö från femtiotalet. I ung-
domsrummet finns till och med en 
riktig jukebox, som sig bör i en fem-
tiotalslokal. 

- Det finns ju ett stort intresse för 
amerikanska bilar i Korsnäs, så vi 
tyckte att det skulle passa bra med en 
lokal i samma anda, förklarar Mats 
Korsbäck.

Efterlyses - bildelar
Föreningen efterlyser fortsätt-

ningsvis gamla bildelar i samma 
tidsanda, som skall pryda tamburen 
och serveringen. Det kan vara num-
merplåtar, strålkastare, kofångare 
eller vad som helst som passar in. 
Ta kontakt med Tommy Ekström 
på telefon 050-4310655 och berätta 
vad du har.Korsnäs kommun uppvaktade Korsnäs ungdoms- och byaförening vid 

invigningen av nya Korsnäsgården 10.3.2012.

 Dansuppvisning av Legatos elever.

Fo
to

: B
ja

rn
e

 Is
m

a
rk

 

Fo
to

: A
n

it
a

 Is
m

a
rk



KORSNÄSNytt

5

Koff och IF Fyren har tillsam-
mans lämnat in en skrivelse om att 
förmå kommunen att förverkliga 
och bygga en Allaktivitetshall för 
alla kommunens invånare. 

Syftet är att skapa en hall som är 
så allmännyttig som möjligt. Tanken 
är att hallen skall ha en bred grupp 
användare, så att en hög belägg-
ningsgrad kan uppnås. Samtidigt 
skall kostnadsnivån hållas möjligast 
låg så att hyrorna inte utgör ett hinder 
för en bred verksamhet. 

Initiativtagarnas ledande princip är 
att hallen skall vara öppen för alla. 

Användningsområden
Den tänkta hallen skulle få måtten 

35 x 72 m med konstgräs som under-
lag. På ena långsidan anläggs tre 
löpbanor av polyuretan. På ena kort-
sidan skall det finnas en plan av hårt 
underlag för t.ex. innebandy, basket, 
badminton osv.

Användningsmöjligheterna kan 
vara följande:

Konstgräs för fotboll• 
Löpbanor för friidrott• 
Fullstor innebandyplan• 
Tennis- och badmintonplaner• 

Övriga andra eventuella använd-
ningsmöjligheter:

Utslagsplatser för träning av • 
golf
Klättervägg• 
Bågskytte• 
Konserter• 
Danstillställningar• 
Skinnutställningar• 
Marknader• 

Cirka en miljon euro
Anläggningskostnaden för allakti-

vitetshallen uppgår enligt uppgjord 
kostnadskalkyl till 976.000 euro och 
den årliga driftsbudgeten till 20.000 
euro. Driftkostnaderna skulle täckas 
genom hyresintäkter av dem som 
använder allaktivitetshallen.

Föreningarna önskar att Korsnäs 
kommun skulle vara byggherre i för-
verkligandet av allaktivitetshallen. 

Korsnäs Fotbollsförening skulle upp-
låta sin mark invid centralidrottsplan 
för bygget.

Grundplåt från                   
hembygdsfonden

Framlidne korsnäsbon Jörgen Eriks 
har i sitt testamente önskat att 15% av 
sin kvarlåtenskap tillfaller Korsnäs 
Fotbollsförening och 15% tillfaller 
IF Fyren. Enligt Eriks önskan kunde 
dessa belopp utgöra grundplåt för en 
allaktivitetshall i kyrkbyn. Värdet på 
denna donation torde uppgå till när-
mare 150.000 euro. Föreningarnas 
styrelser ställer sig enhälliga bakom 
hallbygget och är överens om att de 
donerade medlen i sin helhet ges som 
grundplåt till hallbyggets förverkli-
gande. 

Kommunen kan få upp till 70% i 
stöd för projektet från ”Landsbygds-
programmet” allmännyttiga inves-
teringsprojekt. Kommunens andel i 
projektet skulle bli ca 150.000 euro 
efter att projektstödet och förening-
arnas grundplåt räknats bort. 

Hall för alla
Tekniska nämnden och kom-

munstyrelsen har i början av 2011 
behandlat ärendet om att bygga en 
allaktivitetshall och ansett att byg-
gandet av en allaktivitetshall görs på 
liknande sätt som övriga byggnads-
projekt i kommunen så att initiativta-
garna gör en projektplan och anhåller 
om finansiering från ELY-centralen. 
Kommunen deltar enligt de finansie-
ringsprinciper som kommunen haft 
tidigare. 

I skillnad från föregående anhållan 
är nu flera initiativtagare involverade 
i byggandet av allaktivitetshallen. 
Initiativtagarna ledande princip är att 
hallen skall vara öppen för alla, med 
många användningsmöjligheter.

Föreningsprojekt
Tekniska nämnden beslutade 

6.2.2012 enhälligt föreslå för kom-

munstyrelsen att byggandet av en 
allaktivitetshall görs som övriga lik-
nande byggnadsprojekt i kommunen, 
så att föreningarna själva är projektä-
gare och byggherre och kommunen 
deltar enligt de finansieringsprinci-
per som beviljats åt andra föreningar 
för liknande byggnadsprojekt.

Kommunstyrelsen beslutade 
6.2.2012 enhälligt i enlighet med tek-
niska nämndens förslag.

En framtida                            
allaktivitetshall i Korsnäs

Korsnäs kommuns 
hembygdsfond

Kommunstyrelsen har beslutat att 
medel ur hembygdsfonden börjar 
delas ut fr.o.m. år 2013, på basen av 
fondens förkovran under år 2012. 

Enligt fondstadgan förkovras fon-
dens kapital årligen med minst 25 % 
av föregående års avkastning. Högst 
75 % av avkastningen fördelas till 
förmånstagarna i enlighet med tes-
tatorns vilja. Förmånstagarna utgörs 
av Lärknäs åldringshem, Korsnäs 
Hembygdsförening rf, Föreningen 
Prästgårdsmuseet i Korsnäs rf, 
Idrottsföreningen Fyren rf, Kors-
näs fotbollsförening -75 rf, Korsnäs 
Mine Center rf, Korsnäs bibliotek 
och Korsnäs scoutkår rf.

Om en idrotts- och bollhall byggs i 
Korsnäs, får föreningarna Fyren och 
Koff-75 använda hela sin andel som 
en engångsinsats i bygget, om de så 
önskar. Annars används avkastningen 
till den normala verksamheten.
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Köp av rad-
huslokal

Kommunstyrelsen hade våren 
2011 föreslagit att kommunen 
skulle köpa en lokal om företaget 
MR Byggarna Ab påbörjar ett nytt 
radhusprojekt hösten 2011- våren 
2012 i kyrkbyn.

31.1.2012 har MR Byggarna Ab 
erbjudit kommunen att köpa aktielä-
genheter i sitt senaste radhusprojekt. 
Bolaget håller för närvarande på och 
färdigställer B-huset i Bostads Ab 
Korsnäs Rönngränd. Kommunen kan 
välja att köpa en eller två lägenheter 
på 62,5 m2 eller 77,5 m2.

Tekniska nämnden föreslog 
6.2.2012 att kommunen köper en 
aktielokal om två rum + kök + bastu 
om 62,5 m2 med bilplats under tak, i 
nyproduktionen av Bostads Ab Kors-
näs Rönngränd B- huset i Korsnäs 
kyrkby, för en summa om 113.750 
euro.

Kommunstyrelsen beslutade 
6.2.2012 i enlighet med tekniska 
nämndens förslag att köpa en aktie-
lokal om 62,5 m2 med bilplats under 
tak, i nyproduktionen av Bostads 
Ab Korsnäs Rönngränd B- huset i 
Korsnäs kyrkby, för en summa om 
113.750 euro. I årets budget finns ett 
anslag på 210.000 € för aktieinköp.

Lokalen bör kunna tas i bruk under 
år 2012 och material- och arbetsbe-
skrivningar samt ritningar komplet-
teras och ändras så att de uppfyller 
de kriterier som kommunen ställer på 
dylika projekt innan slutgiltigt köpe-
avtal uppgörs. 

Ab Stormossen Oy har anhål-
lit om tillstånd att inleda perma-
nent klädinsamling som en del av 
avfallshanteringen vid en del av 
ekopunkterna. Samarbetspartner 
i insamlingen är UFF, som har 
fungerande organisation för detta 
i Finland.

Insamlingen av det här slaget har 
pågått på ett försök sedan i mitten 
2011 i Vasa. Erfarenheterna har 
varit goda. Inga kostnader uppstår 
för någon part. Genom inkomsterna 
från klädinsamlingen kan UFF utföra 
utvecklingsarbete. Ytterligare kan 
nämnas att graden av avfallsåtervin-

Klädinsamling                         
vid ekopunkterna

ning ökar med ca 2-5% tack vare 
insamlingen. På samma gång blir det 
möjligt för UFF att bedriva utveck-
lingsarbete i större skala i Afrika och 
på annat håll i världen.

Klädinsamlingskärl ska enligt pla-
nerna placeras på följande platser i 
Korsnäs på kommunens mark: Kors-
bäck fd. skola, Molpe och Edsvik 
återvinningsstation.

Tekniska nämnden godkände 
6.3.2012 att Ab Stormossen Oy får 
tillstånd att inleda permanent klädin-
samling vid de ekopunkter som finns 
på kommunens mark.

Med anledning av sin 50-årsdag 
för ca 20 år sedan skänkte Göran 
Moliis en summa pengar till kom-
munen för att anlägga en spring-
brunn vid Kommungården i 
Kyrkbyn. 

Häromåret anlade Lions-fören-
ingen i Korsnäs Sinnenas Trädgård 
vid Lärknäs – Annahemmet. LC 
Korsnäs kommer att fortsätta med 
utbyggnaden av Sinnenas Trädgård 
under inkommande sommar och höst. 
Göran Moliis har godkänt att hans 
donation överförs och används för 
vidare utbyggnad av Sinnenas Träd-
gård vid Lärknäs - Annahemmet.

Donationen uppgick vid årsskiftet 
till 1.462,26 euro och är bunden som 
ränteplacering till 2.12.2012. Kom-
munstyrelsen beslutade 6.2.2012 att 

överföra donationen efter att räntepla-
ceringen gått ut till Lions donations-
konto för utbyggnaden av Sinnenas 
Trädgård vid Lärknäs-Annahemmet. 

Donation till Sinnenas trädgård
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Korsnäs och Harrström 
fiskargille har anhållit om 
att kommunen verkstäl-
ler asfaltering av service-
området runt Korshamns 
servicehus. Asfaltområdet 
har skadats i stor omfatt-
ning då vatten och avlopp 
anslöts till byggnaden. 
Asfalten var ganska tunn 
från en början och grun-
den har satt sig ordent-
ligt och en del stenar har 
avlägsnats. Myndigheten 
som övervakar service-
byggnaden har bett att 
detta åtgärdas.

Kommunen äger servi-
cebyggnaden vid Storkors-
hamn, men fiskargillena har 
hand om drift och underhåll 
av byggnaden. Enligt upp-
gifter från NTM-centralens 
fiskeenhet kan kommunen 
söka bidrag upp till 90% för 
projektet.

Korsnäs och Harrström fiskargille 
har skriftligen meddelat att de kan 
förbinda sig att betala 10% av kost-
naderna för ny asfaltbeläggning vid 
Korshamns servicehus om kommu-
nen sköter om projektet och erhåller 

Väglaget för Kökkärr benämnda 
enskilda väg har anhållit om bidrag 
för grundförbättring av vägen på 
sträckan från Kyrkobyvägen till 
Rönngränd.

Väglaget har anhållit om statsbi-
drag för grundförbättring av vägen, 
men har ej beviljats bidrag. Från 
ELY-centralen kom senast ett besked 
att väglaget inte kan erhålla statsbi-
drag, eftersom Korsnäs kommun har 
Bovägens detaljplaneområde längs 
ifrågavarande väg.

I vägförbättringsplanen och kost-
nadsförslaget finns inräknat både 
grundförbättring och asfaltering för 
en totalkostnad om 58.542 € inkl. 

Asfaltering i Korshamn

90% bidrag från NTM-centralens fis-
keenhet.

Tekniska nämnden föreslog 
6.3.2012 att kommunen söker om 
bidrag  hos NTM-centralens fiskeen-
het för asfalteringsprojektet. Projek-
tet verkställs under förutsättning att 

bidrag beviljas om 90% och att fis-
kargillet står för de återstående 10% 
av kostnaderna.

Kommunstyrelsen beslutade 
6.3.2012 om att söka projektfinansie-
ring för projektet. 

Bidrag till Kökkärrvägen
moms. Grundrenoveringen planeras 
att göras längs en sträcka på 780 m 
och längs denna sträcka är ca 330 m 
inom detaljplaneområdet.

Enligt praxis som kommunen följt 
beträffande bidrag för grundförbätt-
ring av enskilda vägar, erlägges i 
bidrag 75% av de godkända kostna-
derna (statens + kommunens).

Tekniska nämnden föreslog 
6.2.2012 att Korsnäs kommun erläg-
ger kostnaderna till 100% på den 
sträcka, som ligger inom Bovägens 
detaljplaneområde (ca 330 m) och 
beviljar ett bidrag om 15% av god-
kända kostnader för resterande väg-
sträcka under förutsättning att anslaget 

på 23.000 € av pågående arbeten kan 
omdisponeras till grundförbättring 
av ifrågavarande vägsträcka. Nämn-
den uppmanade dessutom väglaget 
att söka statsbidrag för resterande 
avsnitt. Kommunstyrelsen gick helt 
på tekniska nämndens linje.

Foto: Kenth Nedergård
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Fem röst-
ningsområden

Fullmäktige fastställde 30.1.2012 
kommunens indelning i röstnings-
områden för tiden 15.10.2012-
14.10.2 013. Kommunen indelas 
således fortsättningsvis i fem röst-
ningsområden i höstens kommu-
nalval, som sker 28.10.2012.

De fem röstningsområdena är 
Molpe, Korsbäck, Korsnäs kby, Harr-
ström och Taklax. De personer som 
inte antecknats vid någon fastighet i 
befolkningsdatasystemet antecknas 
på röstningsområde Nr 3 (Korsnäs 
kby).

Det minsta röstningsområdet, 
Korsbäck, hade vid årets president-
val enbart 99 röstberättigade invå-
nare, men fullmäktige bedömer att 
valhemligheten är tillräcklig.

Arbets- och näringsministeriet 
genomför ett omfattande projekt 
för att utveckla arbets- och närings-
byråernas (TE-byråerna) servi-
cemodell och servicenät. Avsikten 
med projektet är att kunna garan-
tera en tillräcklig och högklassig 
kundservice i hela landet.

På Österbottens ELY-centrals 
område finns nu fem TE-byråer: 
Vasa med filial i Laihela, Karleby 
med filial i Kannus, Jakobstad, Kaus-
tby och Sydösterbotten med filialer i 
Kristinestad och Närpes.

ELY-centralen i Österbotten har 
bett kommunerna och landskaps-
förbunden att ge sina utlåtanden om 
reformen.

Språket och närheten viktiga
Kommunstyrelsen i Korsnäs anser 

att TE-byråerna har en viktig uppgift 
med att sköta arbetsförmedlings- och 
företagstjänster, utbildnings- och 
kompetensutvecklingstjänster samt 
tjänster för arbetssökande som behö-
ver rehabilitering för att komma in på 
arbetsmarknaden. 

För Korsnäs kommuns del som är 

Korsnäs vill ha kvar mottag-
ningspunkt i Korsnäs

en svenskspråkig kommun är det vik-
tigt att kommuninvånarna får service 
på svenska. Korsnäs är en företa-
garkommun, som har en stor arbets-
kraftsinvandring främst från Bosnien. 
9 % av befolkningen är utlänningar. 
För arbetskraftsinvandrare och kvot-
flyktingar behövs rådgivning på res-
pektive persons modersmål. Det är 
viktigt för våra invandrare med per-
sonliga besök till TE-byrån. Språk-
kunnig personal och tolkar behövs 
vid besök till olika inrättningar bl.a. 
TE-byrån.

Närheten till byrån är likaså viktig 
för många arbetssökande. Busstu-
rerna är inte så många på landsbyg-
den och alla har inte tillgång till egen 
bil.

Kommunstyrelsen i Korsnäs stöder 
att TE-byråer fortsättningsvis ska 
finnas i Sydösterbotten med omnejd 
där arbetskraftsinvandringen är stor 
och att den mottagningspunkt som 
finns på Yrkesakademins enhet i 
Korsnäs, som bedriver arbetskrafts- 
och vuxenutbildning, fortsättnings-
vis ska finnas kvar då den fyller en 
mycket viktig funktion.

Överdirektören för Närings-, 
trafik- och miljöcentralen (Ely-
centralen) i Södra Österbotten har 
beslutat att tillsätta en delegation 
för svensk service.

Delegationen för svensk service 
har som uppgift att utveckla centra-
lens kundservice med målsättningen 
att tillgången på svensk service ska 
motsvara de svenskspråkiga kun-
dernas behov. Organisationer som 
kallas till delegationen är: Österbot-
tens förbund, Mellersta Österbottens 
förbund, Folktinget, Rundradions 
svenskspråkiga redaktion, Korsnäs 

kommun, Natur och Miljö, HSS 
Media, Axel Williamsson Ab, Skogs-
centralen Kusten och Österbottens 
svenska producentförbund r.f. Dele-
gationens mandatperiod är 2012-
2016.

Kommunstyrelsen beslutade 
6.2.2012 enhälligt utse Ann-Sofi 
Backgren till ordinarie medlem och 
Anna-Lena Kronqvist till hennes per-
sonliga ersättare till delegationen för 
svensk service vid Närings-, trafik- 
och miljöcentralen i Södra Österbot-
ten för mandatperioden 2012-2016.

Svensk service vid 
ELY-centralen

19 nya elever 
nästa läsår

Inskrivningen av barn födda 
år 2005 visar att skolorna i Kors-
näs får sammanlagt 19 nya elever 
nästa läsår.

Korsnäs kyrkoby skola får elva nya 
elever nästa läsår; åtta pojkar och tre 
flickor.

Molpe skola får sju nya elever; fyra 
pojkar och tre flickor.

Taklax skola får endast en ny elev; 
en flicka.

Förskolan för kommunens 6-åringar 
får 15 barn i höst; nio flickor och sex 
pojkar. Hela förskolan finns i kyr-
koby skola nästa läsår.
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Ett samarbetsavtal mellan Forst-
styrelsen och Vasa, Korsholm, 
Vörå, Malax, Korsnäs och Världs-
arvet i Kvarken rf undertecknades 
17.2.2012.

Syftet med samarbetsavtalet är att 
sammanfoga parternas finansiering, 
resurser och expertis för utvecklingen 
av världsarvet Kvarkens skärgård.

Visa Vårt Världsarv
Marknadsförings- och kundbetjä-

ningsåtgärderna i samarbetsavtalet 
har redan påbörjats med hjälp av pro-
jektet Visa Vårt Världsarv. Projektet 
finansieras av kommunerna, Forst-
styrelsen, Österbottens förbund och 
Europeiska Regionala Utvecklings-
fonden. Under det kommande året 
kommer man i projektet att utveckla 
en verksamhetsmall för ett kontinu-
erligt samarbete i enlighet med avta-
let. För tillfället uppdateras www.
kvarken.fi –sidorna för att bli ett 
gemensamt nätverk för alla aktörer i 
världsarvet.

Världsarvet i Kvarken
När VVV-projektet tar slut på våren 

2013 kommer den nya verksamhets-

ledaren för Världsarvet i Kvarken rf 
att ansvara för tryck och utdelning av 
broschyrer, deltagande i mässor samt 
koordinering av infopunkterna och 

Samarbetsavtal för utvecklingen         
av världsarvet Kvarkens skärgård

olika evenemang. Parterna i samar-
betsavtalet binder sig att finansiera 
den gemensamma kundbetjäningen 
och marknadsföringen med ungefär 
110 000 € i året.

Samarbetsmodellen är ny också för 
Forststyrelsen, som ansvarar för lan-
dets naturcenternätverk. I Kvarken 
söker man efter synergi mellan den 
information om Kvarkens natur och 
utflyktsmål, som Forststyrelsen pro-
ducerar, och den turismmarknadsfö-
ring, som kommunerna sköter. 

På plats för att underteckna avtalet den 17 februari 2012 fanns bl.a. 
Linda Pada från Korsholms kommun, Anita Ismark och Ann-Sofi Back-
gren från Korsnäs kommun och Christina Öling och Tom Holtti från 
Vörå kommun.

Undertecknat samarbetsavtal 
mellan Forststyrelsen, Vasa, 
Korsholm, Vörå, Malax, Korsnäs 
och Världsarvet i Kvarken rf.

Foto:Susanna Ollqvist
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Korsnäs kommunfullmäktige godkände i decem-
ber 2011 en strategiplan för Korsnäs fram till 2020. 
I strategiplanen framkommer att några av de vikti-
gaste styrkorna som finns inom Korsnäs kommun är 
entreprenörsandan, språket (svenskan) och ett gott 
företagsklimat. Ett av målen i strategiplanen är att 
Korsnäs skall vara en livskraftig och internationell 
kommun. 

Kommunens framtidskommitté har sammankommit 
under vintern 2011-2012 för att förverkliga kommunens 
strategi. 

Internationellt projekt
Kommitténs arbete har inspirerat till ett näringslivspro-

jekt med inriktning på gränshandel, företagssamarbete 
och nyetableringar. Syftet är att kartlägga hur man kunde 
expandera och bredda näringslivet i Korsnäs.

Kommittén har uppgjort en projektplan och -budget för 
ett internationellt näringslivsinriktat projekt med inrikt-
ning på Stockholmsregionen i Sverige. Österbotten har 
gamla traditioner med att idka handel med Stockholms-
regionen. 

Budgetens kostnader uppgår till 29.985,00 euro och 
inkomsterna till 25.487,25 euro i Leader - finansiering och 
den privata andelen av inkomsterna uppgår till 4.497,75 
euro. Den kommunala finansieringen är redan omskött 
via kommunen årliga betalning till Aktion Österbotten 
r.f. Den privata finansieringen bör fås från någon privat 
organisation eller företag. Kommittén utreder den privata 
finansieringen bland olika fonder, ortens banker, företag 
och samfälligheter.

Kommunstyrelsen godkände 6.3.2012 projektplanen 
och budgeten. Kommunen är projektägare för projektet. I 

Projekt Vägen framåt
projektets styrgrupp ingår Anita Ismark, Jonas Lindholm, 
Anna Sjölund, Helena Höglund-Rusk  och Henrik Rosen-
dahl.

Aktion Österbotten förordade projektet vid sin behand-
ling 21.3.2012 och skickade projektansökan vidare till 
NTM-centralen för godkännande.

Korsnäs Företagare r.f. har inlett 
ett omfattande näringslivsprojekt 
riktat till företagarna i Korsnäs 
kommun. 

Yrkesakademin i Österbotten 
genomför under tiden 1.2.2012-
15.5.2012 förstudieprojektet ”Fram-
tid Korsnäs”, som finansieras av 
Österbottens NTM-central. Detta 
förstudieprojekt kartlägger vilka 
tjänster och vilken service som finns 
tillgänglig för företagarna i Korsnäs 
samtidigt som man intervjuar ca 20 
företagare om deras behov av servi-
cen som erbjuds. 

Varför då denna arbetsgång? Man 
försöker på detta sätt bygga ett fram-
tida  projekt så att det inte överlap-

par någon redan befintlig verksamhet 
och så att företagarnas behov beaktas 
så långt som möjligt.  

Stärker företagarandan
Det som initiativtagarna Korsnäs 

Företagare r.f. vill  se är företag som 
växer, nya företag, framför allt vill 
man att unga och invandrare inspi-
reras till att bli egna företagare. Man 
vill få en infrastruktur som förbätt-
rar verksamhetsförutsättningarna 
för företagarna, man vill skapa ett 
entreprenörscentrum. Allt detta och 

mycket mer skall leda till att den 
sedan tidigare erkänt starka företa-
garandan i kommunen stärks ytterli-
gare och att Korsnäs utvecklas till ett 
entreprenörscentrum. 

Viktiga samarbetsparter, förutom 
YA och Korsnäs Företagare r.f. är 
Oy Vasek  Ab och Korsnäs kommun. 
Som projektledare för projektet fung-
erar Anders Norrback. Har du frågor 
eller förslag så når du honom på tel 
050 374 9955 eller anders.norrback@
yrkesakademin.fi

Projekt Framtid Korsnäs
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Projektet Uppgradering av säker-
hetsnivån för båtturistfarlederna i 
Österbotten är en fortsättning på 
Wasa Segelförening rf:s sjömät-
nings- och farledsplaneringspro-
jekt för den österbottniska kusten 
och Kvarkens skärgård. Korsnäs 
kommun stödde sjömätningspro-
jektet med 5.600 euro. Molpe Sam-
fälligheter har stött projektet med 
3.200 euro. Finska staten och EU 
har stött projektet till 70 %.

Projektet har undersökt ett flertal 
farleder i Korsnäs skärgård i syfte att 
kartlägga förutsättningarna att få far-
ledsdjupen officiellt godkända för att 
kunna införas i det officiella sjökort 
med farledsklassen höjd från klass 6 
till minst klass 5. Det här i syfte att 
skapa tryggare båtfarleder för bl.a. 
båtturism. 

20 km farleder undersökta
För Korsnäs del har undersökning-

arna omfattat farleden på östra sidan 
av Södra Björkön och om det visar 
sig möjligt även till Storhamn, farle-
den till Storkors inklusive hamnom-
rådet, farleden till Molpe paviljong 
och till Molpehällorna. Sydvästra 
hamnbassängen vid Skaglet har även 
undersökts. Man har även undersökt 
möjligheterna att anlägga farleder 
på västra sidan av Molpehällorna 
mot väster till Strömmingsbådan och 
även ut mot sydväst mot Montell. 

Totalt har 20 km tidigare och 
nyprojekterade farledssträckningar 
undersökts i Korsnäs kommuns vat-
tenområden. Mätningsarbetet har nu 
i stort sett slutförts, förutom vid Mol-
pehällorna och farledsplaneringen 

har påbörjats och beräknas vara klart 
mot slutet av vintern.

Investeringsprojekt
Bergö Fiskargille rf. har i augusti 

åtagit sig att administrera ett inves-
teringsprojekt, som syftar till att för-
verkliga farledsplanerna med slutmål 
att höja säkerheten längs hela den 
österbottniska kusten i ett flertal av 
de farleder som berörts av under-
sökningsprojektet. På så sätt övergår 
slutförandet av farledsprojektet från 
Wasa Segelförening till Bergö fiskar-
gille.

Fiskargillet har den 16.9.2011 
riktat en ansökan till ELY-centralen 
för ett investerings- och byggnads-
projekt omfattande totalt 400.000 
euro för att kunna förverkliga de 
investeringar som bedömts ge bästa 
slutresultat för farledsinfrastruktu-
ren. De berörda kommunernas andel 
av detta utgör 60.000 euro. Den pri-
vata finansieringsdelen som krävs 
(25%) kommer att delvis insamlas 
och delvis utföras som talkoinsats. 
Bland annat kommer fiskefartygen 
att frivilligt delta i utremningen av de 
500-1500 kilogram havsremmarna. 
Frivilliga krafter kommer att anli-
tas för byggandet av bl.a. styrtavlor. 
Uppskattningsvis en tredjedel av de 
farleder, som beräknas uppgraderas 
och byggs, finns inom Malax kom-
muns vattenområden.

Bergö Fiskargille rf. ansöker om 
att Korsnäs kommun beviljar en 
kommunal andel på 5.000 euro för 
den del av investeringsprojektet som 
berör Korsnäs vattenområden. 

Undersökningsprojekt
Bergö fiskargille rf. har även 

ansökt hos ELY-centralen om medel 
för ett efterundersökningsprojekt, 
som följer av investeringarna som 
görs och även av uppkomna krav 
som farledsplanerna visar och krav 
på anslutande navigationslinjer och 
rutter. Kostnaderna för detta beräk-
nas uppgå till totalt 70.000 euro. De 
här undersökningarna måste utföras 
senast sommaren 2013. Kommuner-
nas andel i detta projekt beräknas 
utgöra totalt ca 14.000 euro. Efter det 
torde projektet totalt sett vara slutfört 
och farlederna färdiga att granskas 
för införande i kartregistret. Nya 
F-sjökort utkommer 2015. 

Korsnäs kommuns andel av under-
sökningskostnaderna uppgår till ca. 
1.250 euro.

Kommunstyrelsen beslutade 
6.3.2012 att kommunen deltar i 
investeringsprojektet för Korsnäs 
vattenområden med 5.000 euro. 
Kommunen deltar också i efterunder-
sökningsprojektet med 1.250 euro. 
Ett anslag om 6.250 euro upptas i 
budgeten för år 2013.

Projekt för båtturist-
farleder i Österbotten
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Österbottens förbund har begärt 
utlåtande om utkastet till etapp-
landskapsplan 2 gällande förny-
elsebara energikällor och deras 
placering i Österbotten. Kommun-
styrelsen bekantade sig med utkas-
tet vid sammanträdet 12.3.2012 
och önskade större områden för 
vindkraft i Korsnäs.

Syftet med etapplandskapsplanen är 
att skapa förutsättningar för utbygg-
nad och utnyttjande av förnyelsebara 
energiformer i landskapet. Österbot-
ten har stor potential att övergå till 
förnyelsebara energiformer. I planen 
har reserverats vindkraftparker för 
behovet fram till 2030.

Konsekvenser 
Vindkraftsetableringar har såväl 

direkta som indirekta konsekvenser 
för regionen, positiva eller negativa 
beroende på ur vilken vinkel man ser 
dem.

Vindkraftparkerna har direkta posi-
tiva konsekvenser för kommun- och 
lokalekonomin i form av fastighets-
skatter, byggnadsarbeten och arren-
deinkomster.

De största konsekvenserna av vind-
kraftsanläggningar har vanligtvis att 
göra med landskapsbilden. På grund 
av anläggningarnas storlek syns de 
över vidsträckt område. 

Landskapspåverkan kan anses vara 
stor om vindkraftverken inverkar 
på värdefulla eller känsliga områ-
den, tillexempel nationellt eller 
landskapsmässiga värdefulla kul-
turlandskapsområden eller natur-
skyddsområden såsom skyddade 
öppna kärr. 

Vindkraftverken kan påverka triv-
seln genom både förändringar i land-
skapsbilden, buller och blinkeffekter. 
I de flesta fall är skyddszonen till tät-
orter och byar är en kilometer och till 
enskilda bostadsbyggnader en halv 
kilometer från vindkraftsområdena. 

När vindkraftsparker byggs blir 
en del av naturmiljön i vindkrafts-
områdena bebyggd miljö. För att 
bygga ett vindkraftverk behövs ett 
område på cirka 0,5 hektar, men i en 
vindkraftpark utgör den bebyggda 
ytan bara några procent av områdets 
totala areal. Förutom ytan för själva 
anläggningen behövs också markom-
råden för att anlägga underhållsvägar 
och bygga kraftledningar. 

Vindkraftsetableringens konse-
kvenser för fågellivet indelas i fåg-
larnas kollisioner med vindkraftverk 
och påverkan på häcknings- och livs-
miljöer. Bygget och driften av vind-
kraftsparker kan ha konsekvenser 
för Naturaområden och andra natur-
skyddsområden. 

Produktion av el med vindkraft 

orsakar inga utsläpp av växthusgaser. 
Vindkraftsetableringar är alltså ett 
sätt att bromsa klimatförändringen, 
om man med vindkraft kan ersätta 
sådana energikällor som ger upphov 
till växthusgaser. 

Områden i Korsnäs kommun
I utkastet finns tre områden i 

Korsnäs inritade: ett 11,3 km2 stort 
område i Molpe nära gränsen mellan 
Korsnäs och Malax, ett 5,8 km2 stort 
område öster om Korsnäs kyrkby, 
vilket kallat Poikel samt ett 2,5 km2 
stort område i Blacksnäs på gränsen 
mellan Korsnäs och Närpes.

Vindkraftsparken till havs utanför 
Korsnäs ingår redan i den godkända 
landskapsplan och berörs inte i denna 
plan.

Kommunstyrelsen anser att det 
borde utredas om området i Molpe 
går att förstora mot sydväst ända 
fram till väg 17448. Företaget Små-
lands miljöenergi har uppgjort planer 
för etablering i området kallat Poikel 
och kommunstyrelsen önskar att 
området förstoras för att motsvara 
företagets planer. I söder kunde 
gränsen gå vid Degermoss skogsbil-
väg. Smålands miljöenergi har även 
planer för området i Blacksnäs och 
även här önskar kommunstyrelsen 
att området förstoras i enlighet med 
etableringsplanerna, dock så att den 
privatskyddade gammelskogen i 
området beaktas.

Kommunstyrelsen önskar vidare 
att området Pulkar på gränsen mellan 
Korsnäs och Närpes, som funnits 
med i tidigare planer, skulle återintas 
med i etapplandskapsplanen. 

Vidare önskar kommunstyrelsen att 
de kraftledningar som byggs, skall 
dras som jordkabel nära bebyggelse 
och känsliga områden. 

Utlåtandet skall ännu behand-
las i kommunfullmäktige innan det 
lämnas till Österbottens förbund.

Mer vindkraft i Korsnäs

Poikel

Molpe

Blacksnäs

På kartan till vänster syns de 
föreslagna vindkraftsområdena 
i Korsnäs.
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Stilla veckan:

Sö 1 april 11.00 Palmsöndagsgudstjänst i - 
Molpe bykyrka, Guy Kronqvist, Deseré Gran-
holm. Efteråt Molpe evangelisk-lutherska 
bönehusförenings rf årsmöte i bykyrkan. Stad-
geenliga ärenden.

Sö 1 april 18.00 Ung Gudstjänst i Kyrkan. - 
Medv. pastor Jessica Bergström, Jonzons, 
Daniella Lindström, Jan-Ola Granholm och 
skriftskolan. Scoutdubbning. Efteråt korvgrill-
ning utomhus. Kaffe och saft serveras i För-
samlingshemmet.

Passionsandakter kl. 19.00; måndag i Andels-- 
bankens klubblokal i Harrström, tisdag i Hele-
nelunds byagård, onsdag i Korsbäck byagård.

Nattvard på skärtorsdag kväll i Kyrkan kl. - 
19.00.

Långfredagsgudstjänst i Kyrkan fredag 6 april - 
kl. 11.00.

Familjegudstjänst på påskdagen, söndag 8 april - 
kl 11.00 i kyrkan. Sång av Söndagsskolan och 
Kyrkans barntimme samt Kyrkokören.

Skriftskolan besöker söndag 8/4 kl 15.00 - 
musikdramat 7 dagar i Jerusalem i Vasa 
övningsskolas gymnasium. Bussen går från 
Harrström 13.10, Taklax 13.20, Bjurbäck 
13.25, Korsbäck 13.30, Korsnäs församlings-
hem 13.40, Molpe 13.50. (Utfärden ersätter 
samlingen som var planerad till 11/4). Andra 
intresserade ryms också med, anmäl till tel. 
044-4101821 senast onsd. 4 april.

Påskannandagens gudstjänst hålls i Taklax - 
bönehus måndag 9 april kl. 11.00.

Vänstugan: 

Vårens sista träff blir onsdagen den 11 april kl - 
13-15 i Församlingshemmet. Det blir lite pro-
gram och utställning av en del handarbeten 
från MI:s handarbetskurs.

Fredagscafé för kvinnor i olika åldrar:

Den 13 april kl 18.30 i Församlingshemmet - 
med Ann-Mari Audas-Willman som gäst och 
den 11 maj med Febe Westerlund.

Gemensamt Ansvar: 

Utfärd till Tuuri lördagen den 14 april. Anm tfn - 
0444101825 senast 12.4.

Cafékväll med omväxlande program i Molpe - 
bykyrka torsdagen den 26 april kl 19.

Karasamling: 

Fredagen den 20 april kl 19 i Församlingshem-- 
met med Sture Södergran som värd och Helge 
Söderlund som gäst.

Silvergruppens och syföreningarna:

Gemensam avslutning i Församlingshemmet - 
onsdagen den 9 maj kl 13 med Karolin Hög-
berg och Birgitta Sjölund som gäster.

Konfirmation

Konfirmation för årets skriftskola planeras till - 
söndag 10 juni kl 11.00

50-årskonfirmanderna

Jubileumssamling för dem som blev konfirmer-- 
ade år 1962 planeras till söndag 17 juni kl 
11.00

Korsnäs församling informerar
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ÅRSMÖTE
Korsnäs 4H höll årsmöte den 6.3.2012. Vid 
årsmötet återvaldes Annika Svevar-Söder-
holm som ordförande, Yvonne Forsman-
Mann som viceordförande, Stig-Göran 
Lassas som kassör (utanför styrelsen) och 
Petra Sundholm som sekreterare (utanför 
styrelsen). Övriga styrelsemedlemmar som 
återvaldes var Katarina Westerlund, Sanna 
Lind och Stefan Östman. Jasmine Nedergård 
valdes till suppleant (ny).

Familjekväll 3.4
Tisdagen den 3 april kl.18.00-ca 20.00 
ordnas familjekväll på biblioteket i Korsnäs.

Daniella Lindström (känd bl.a. från finska •	
Idols) uppträder med sång och Andreas 
Vägar ackompanjerar
Pyssel med 4H•	
Författaren Carita Nyström berättar om •	
ett nytt ordkonstprojekt “Hela Korsnäs 
skriver” som börjar på hösten och pågår 
till sommaren 2013.
Servering•	

Ett samarbete mellan Korsnäs 4H och Kors-
näs Bibliotek. Välkomna!

Dogsitterkurs 
för Dig som är 13 år eller äldre
Lö-sö 5-6.5 och lö 12.5 kl. 10.00-16.00 
ordnas dogsitterkurs vid Molpe Paviljong. 
Olika hundraser, hundens sinnen och bete-
ende, lydnad, päls- och klovård, kundkon-
takter mm. Teori och praktiska övningar, 
hemuppgifter. Kursledare Mia Ahlholm. 
Studiebesök dag 3 till Michaela Wikberg, 
finsk mästare i fårvallning. Deltagarna kan 
efter godkänd kurs fungera som hundvak-
ter. Kursen passar även de som funderar 

att skaffa hund i familjen. Mera info delas 
ut i skolorna och finns inom kort på hemsi-
dan. Förfrågningar och anmälningar till Petra 
Sundholm, tel. 045-8764838.

Fotokurs 
för Dig som är 13 år eller äldre
Måndagar: 28.5, 4.6, 11.6 och 18.6 kl. 18.00-
20.15 vid Korsnäs skola.  
Vi går genom kamerateknikens grunder och 
kamerans funktioner, bl a bländartal, slutartid 
och ISO. När vi behärskar det manuella läget 
fortsätter vi med komposition, ljussättning 
och hur man gör för att bäst framhäva en 
bild. Du lär dig också hurudana iställningar 
som passar i olika situationer. Slutligen går vi 
genom bildredigering på dator. Du får hem-
uppgifter att göra mellan kurstillfällena och 
sen analyserar vi varandras bilder. Den sista 
dagen ska vi ut och fotografera natur- och 
landskapsfoton, porträtt och macrobilder. Ta 
med egen systemkamera! 
Kursledare Maria Mannfolk. Mera info delas 
ut i skolorna och finns inom kort på hemsi-
dan. Förfrågningar och anmälningar till Petra 
Sundholm, tel. 045-8764838.

4 Success 
för Dig som är 15 år eller äldre
Korsnäs 4H och Malax-Petalax-Bergö 4H ger 
Dig möjligheten att starta ett eget företag 
under sommaren. Möjlighet till startbidrag, 
utbildning, coaching i ditt företagande och 
premiering av det bäst säljande företaget. Ett 
ypperligt tillfälle att jobba med något som 
intresserar just DIG! Mera info delas ut i sko-
lorna!

Info från Korsnäs 4H
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Sommarmånaderna räcker inte till för att alla akti-
viteter skall få utrymme.

Museet håller öppet med avlönad guide med start 
måndag efter midsommar: 26 juni – 5 augusti. Övriga 
tider ställer styrelsemedlemmar upp enl. överenskom-
melse. De permanenta utställningarna, Säljakten, Kors-
näströjan, Brudkammaren förblir oförändrade.

Tillfälliga utställningar fastslås under sommarens lopp.
Det verkar bli trångt om utrymmet för de olika aktivite-

ter, som föreningen brukar ordna.
Hantverksdagen för barn kommer att flyttas till en annan 

tidpunkt än den vanliga. Information om denna kommer 
vid ett senare tillfälle. I Korsnäsveckan v 27 deltar för-
eningen i samarbete med övriga aktörer. SKYL-dagen 
föreslås kopplas ihop med Lantdagen om de övriga aktö-
rerna godtar arrangemanget. Lillajul i museet kommer att 
fortgå enligt inkört mönster. Hur det blir med Gammal-
dags marknad är oklar. Kanske någon annan aktör övertar 
denna aktivitet.

Samarbetet med Prästgårdsföreningen kring lokal-
historiska arkivet ska aktiveras. Många mappar med 
arkivmaterial väntar på slutförvaring. I samband med 
Prästgårdsmuseets jubileum ordnar hembygdsföreningen 
en allaktivitetsdag där man kan bekanta sig med forna 
tiders jordbruks- och hushållsarbete. Landbondstugan – 
hembygdsmuseet var tidigare bostad för prästens arren-

dator/landbond och hans tjänstefolk.

Korsnäsbygden 2
Korsnäsbygden 2 är på kommande i början av som-

maren och föreningen planerar att fortsätta dokumentera 
gamla och nya händelser i kommunen, kanske blir det 
en Korsnäsbygden 3. Nytt är kartlägga och dokumentera 
namn på kobbar och skär inom Kyrkbyns vattenområde.

Talkodagar-kvällar hålls i maj. Städning inomhus före-
står i juni. Alla som har intresse av att hålla vårt museum 
i presentabelt skick hälsas välkomna.

För att utveckla verksamheten och få nya impulser för-
söker föreningen delta i olika skolningstillfällen. Planerar 
att delta i Nordivalen 7-9 september i Vasa.

Ordförande Arja-Leena sköter vår hemsida och upp-
daterar den med jämna mellanrum. Digitaliseringen av 
museets föremål är en annan nöt som skall knäckas. Pro-
blemet är att då vi kommit igång med ett system så visar 
det sig att det inte är gångbart i stora världen. 

Inga-Britt Mannfolk

Efterlyses!
Vi behöver fiskarbilder till Korsnäsbygden 2: 
Dragkastare i gammaldags roddbåt.

Korsnäs Hembygdsförening informerar

Info från Korsnäsnejdens 
pensionärer r.f.

Hela styrelsen återvaldes vid årsmötet 26.2.2012. 
Ordförande är Henry Häggblom, viceordförande 
Doris Stenholm, sekreterare Gullvi Norras, kassör 
Sally Backlund samt övriga styrelsemedlemmar Lis-
beth Åkerman, Robert Mamrelund och Alef Ståhl. 
Ersättare blev Birgitta Mannfolk och Jan-Erik 
Ravals. 

Verksamheten kommer att fortsätta som tidigare år med 
deltagande i distriktets och förbundets aktiviteter. Någon 
sommarresa kan planeras och medlemmarna kan komma 
med förslag om den bör vara lång eller kort.

Jan-Erik Elfving underhöll deltagarna med stämnings-
full sång och musik. Nordea bjöd på kaffe. 

Gullvi Norras

Lördagen 10 mars anordnades ett andra Kvarken-
seminarium i Korsnäs bibliotek, som ett samarbete 
mellan Ordkonst i Korsnäs och biblioteket.

Det första seminariet ”Havets gåva” 2010 hade fokus 
på naturen i Kvarkens skärgård. Denna gång låg tonvik-
ten vid det mänskoskapta, kulturen i vid mening, inom 
vårt världsnaturarv.

Föreläsarna belyste olika delar av världsarvet från 
Mickelsörarna i norr till Korsnäs skärgård i söder. Mikael 
Herrgård visade ett bildspel med förhistoriska fornmin-
nen i Kvarkenområdet. Marita Bagge berättade om sina 
många reportageresor till Mickelsörarna, varefter. Tor 
Ahlstrands TV-dokumentär ”Ida på Villskär” visades.

Efter pausen föreläste Vesa Heinonen om Storskär i 
Malax skärgård, en ö med mytomspunna jungfrudanser och 
en gravgård ända från medeltiden. Joel Lenlund berättade 
intressant om hur Korsnäs stigit ur havet och bebyggts. 
Slutligen presenterade Ann-Sofi Backgren UNESCOs  
världsarvshistoria och om aktuella planer för världsna-
turarvet inom Korsnäs och Malax.

Seminariet avslutades med att den skotska gästkonst-
nären Anneli Holmströms utställning ”Letters from a 
Village” öppnades. Den har tidigare visats på Vasa stads-

bibliotek och kommer nu att hänga i Korsnäs bibliotek 
in i april. Hennes målningar utgår från citat ur Carita 
Nyströms bok ”Brev från en by i Europa”.

Carita Nyström

Kvarkenseminarium
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KORSNÄS
På gång i

Traditionell Påskbrasa i 
Bjurbäck

vid byagården lördagen 7 april
Brasan tändes 19.30
Kaffe med hembakat

Korvgrillning
Lotteri

Alla påskhäxor belönas
Välkomna till Bjurbäck!

Arr: Bjurbäck byaförening r.f

Cirkus
Cirkus Caliba har föreställning på sport-
planens parkeringsplats i Korsnäs lördag 
14.4.2012 kl. 17.00.

               

Påskannandag Måndag  9.4   
Tid kl: 1216 
 
Tacos från buffébord samt kaffe+ 
efterrätt 

Pris:   Vuxna 10 € 
                        6 €   Barn

Lotteri  
 
Välkomna! 

       Arr. Edsviksjöns Allaktivitetsförening r.f. 

       

Årsmöte 9.4 för Edsviksjöns Allaktivitetsförening r.f. Taklax uf- lokalen 
Kl:16.00. Stadgeenliga ärenden. Välkomna! 

Folkhälsan i Korsnäs informerar
Simskolan 2012 närmar sig sakteliga. Här 
kommer lite information om sommarens 
simskolor. Simskoleavgiften är 20€ per 
barn, alternativt 25€ per barn om barnet 
åker med skjutsar som Folkhälsan ordnar 
till stranden.

Simskolan inleds vid Molpe simstrand 25.6 
och avslutas 10.7. 
OBS! Nya tider! 
Molpegruppen simmar kl. 9:30-12:45. 
Korsnäs-/Korsbäckgruppen simmar 13:15-
16:30. 

Simskolan vid Harrström simstrand inleds 
11.7 och avslutas 26.7 
OBS! Simskolan i Harrström ordnas för 
både Taklax/Bjurbäck och Harrström/
Helenelund samtidigt i år p.g.a. att del-
tagarantalet de senaste åren har gått ner. 
Grupperna simmar kl. 10:00-13:15.

Nytt för i år är också att matpausen är 
förkortad. Detta innebär att det inte finns 
tid att köpa mat och godis från kiosken! 
Barnen har med sig en lämplig matsäck 
hemifrån. Tänk på att barnen ska orka 
simma en gång till efter maten!

Inför kommande somrar vill vi också med-
dela att simskolan från och med detta år 
alltid kommer att inledas i Molpe. Detta 
p.g.a. problem med alger under många 
år då simskolan har börjat i mitten av juli. 
Korsnäs/Korsbäck/Molpe barnen har då 
missat simundervisning innan Folkhälsan 
har omorganiserat simundervisningen till 
simstranden i Harrström.
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VÄÄLKUMI!
Dans på ny lokalin 28.4

kl. 20.00 - 02.00

Inträde 15 €
Servering

Jonzons underhåller

 KORSNÄS BUF
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Bidrag
Biblioteks- kultur- och fritidssektionens bidrag 
för idrotts-, ungdoms-, musei- och kulturverk-
samhet kan sökas. Sista inlämningsdag är 10.4. 
Blankett finns på www.korsnas.fi. Fyll i, skriv ut, 
underteckna och lämna in jämte eventuella 
bilagor, till biblioteket eller kommunkansliet 
senast 10.4.2012. Läs närmare i kungörelsen. 

Utställningar
Utställning till 13.4 
Letters from a Village in Europe, Anneli Holm-
ström, Edinburgh. Målningar inspirerade av 
Carita Nyströms bok Brev från en by i Europa. 
 

20.4 - maj 
MI-kursarbeten
Den omtyckta årliga utställningen av MI-arbe-
ten från Annika Westerbergs kurser i Korsnäs 
kommun.

Nationella veterandagen
I år firas den nationella veterandagen 27.4 i 
Kyrkhemmet i Malax.  
Program och servering. Nytt för i år är att trans-
port ordnas för den som så önskar. Anmälning 
till biblioteket tel 06-3479140 en vecka på för-
hand, senast 20.4. Se annons i Vasabladet i 
medlet av april.
 
Arr. Biblioteks-o kultursektorn i Korsnäs och 
Fritids- och kulturnämnden i Malax.

August Strindberg-kväll
”Min eld är den största i Sverige”. Den 14 maj 
har det gått 100 år sedan författaren August 
Strindberg dog, 63 år gammal. För att uppmärk-
samma ordnas en litteraturafton i biblioteket 
med Carita Nyström som läser och berättar om 
vandringar i Strindbergs Stockholm.

LäsaLätt-böcker
Biblioteket har nu flera nya titlar av lättlästa 
böcker till utlåning, både faktaböcker, romaner 
och barnböcker. 

Påskens öppethållningstider
Påskens öppettider i biblioteket 
Skärtorsdag är biblioteket öppet som vanligt kl 
12-16 
Sedan öppet igen tisdag efter påsk kl 12-16 
 
Bokbussen kör ej på påskannandagen. Tisdag 
och onsdag körs normalt, enligt nya tidtabellen. 
 

Vinnarna i bibliotekets sport-
lovstävling i bokbussen      

Vem är jag?
Det gällde att identifiera olika figurer från barn-
böcker och några mjukisdjur som glömt sig i 
bokbussens hyllor. Djuren var biblioteksnal-
len Leo, Gruffalon, Lottas Bamsen, Nalle Puh, 
Draken, Miss Piggy, fåret Shaun, Tinky Winky 
och lilla spöket Laban.

Vinnarna är: 
Elin Böling, Helenelund vann Pettson och Fin-
dus-spel Hyveltjuven
Krister Rönnqvist, Korsnäs vann en Muminhand-
duk
Agnes Berglund, Molpe vann en Muminhand-
duk
Ida Karlsson, Harrström vann ett Make a Face-
ansiktsmålningsset

Fru Fortuna var bibliotekets YA-praktikant Nata-
lia Wester. Grattis till vinnarna!

Glad Påsk! 
önskar 

bibliotekspersonalen
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Aktuella kurser 
och föreläsningar

Anmälan till alla kurser 
www.malax.fi 
eller 3470371.

Hygienpass 
Rigmor Grangärd
Onsdag 4.4 och 11.4 kl. 18.15-21.15 i Medborgarinstitutet i 
Petalax. 70 €
Personer som hanterar oförpackade livsmedel i arbetet 
ska ha ett kompetensintyg och i praktiken genomgå ett 
skriftligt test som visar kunskaper i livsmedelshygien. 
Första kvällen behandlas lagstiftning och egenkontroll, 
förorening av livsmedel, matförgiftningar och hygieniska 
arbetsmetoder. Andra kvällen ordnas ett test. I kursav-
giften ingår kostnader för test och intyg. Kursnummer 
999922. Anmälan så fort som möjligt.

Vård av gamla föremål 
Helena Jern
Onsdag 18.4 kl. 18.30-21.00 i Prästgårdsmuseet i Korsnäs. 
7 €
Har du gamla föremål eller textilier som du inte vet hur du 
ska sköta? Konservator Helena Jern från Österbottens 
Museum visar hur du på bästa sätt vårdar, reparerar och 
bevarar dina klenoder. Ta gärna med föremål i behov av 
vård, så får du praktisk handledning. Kaffe/te kan köpas 
under kurskvällen. Kursnummer 130114. Anmäl dig senast 
11.4.

Hundskola för valpar 
Kati Häggblom
Onsdagar 11.4-23.5 kl. 18.00-19.00 vid Högstadiet i Peta-
lax. 15 €
Vardagslydnad och social träning. Teori och praktiska 
övningar med hundar från 4 månader och upp till 1 år 
(färdigt vaccinerade). Ingen hund med första kvällen. 
En förare per hund, eventuell följeslagare betalar också 
avgift. Kursnummer 999914. Anmäl dig senast 4.4.

Timra en stocklada 
Björn Ljungqvist
Lördag 21.4 och 28.4, söndag 22.4 och 29.4 kl. 9.00-15.30 
vid Sportstugan i Pixne, Yttermalax. 30 €

Vi lär oss knuttimra en stocklada på gammalt traditionellt 
sätt. Material finns färdigt på kursplatsen. Ta med skydds-
kläder, matsäck och gärna en motorsåg. Deltagarna 
samlas lördagen 21.4 kl. 9.00 vid Sportstugan i Pixne och 
börjar med teori. Kursnummer 110448. Anmäl dig senast 
13.4.

Gjuta i betong 
Elof Holmlund
Onsdag 25.4, 9.5 och 16.5 kl. 18.30-21.30 i Yttermalax jakt-
stuga. 15 €
Piffa upp din trädgård inför vår- och sommarsäsongen! 
Vi gjuter trevliga föremål för trädgården, t.ex. krukor och 
fågelbad. Första kvällen (kl. 18.30-20.00) får du informa-
tion om tekniken och vad du behöver ha med nästa gång. 
Kursnummer 119834. Anmäl dig senast 18.4.

Manliga och kvinnliga businessnätverk 
Åsa Hagberg-Andersson
Onsdag 11.4 kl. 19.00-20.30 i Dermoshop, Korsnäs. 15 € 
(Kaffe ingår i kursavgiften)
Åsa Hagberg-Andersson från Hanken föreläser om olika 
businessnätverk. De olika typerna av nätverk och mång-
falden ökar hela tiden vartefter vårt samhälle förändras. 
Vi hittar nätverk i samhället, i och mellan företag, organi-
sationer och individer. En av frågorna som Åsa ställer är 
om kvinnliga och manliga nätverk fungerar lika eller inte. 
Henry Backlund, VD för Dermoshop är kvällens diskus-
sionsledare. Kursnummer 320216. Anmäl dig senast 4.4.
Anmälan till alla kurser www.malax.fi eller tfn 3470371.
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Bästa företagare i Korsnäs! 
Kom med på Österbottens stormässa!

Österbottens stormässa pågår 21-22.4.2012 i 
Botniahallen. På mässan träffar du ca 20.000 
köpkraftiga österbottniska konsumenter. Stor-
mässan är regionens största och mest unika 
mässevenemang. Denna inspirerande mässhel-
het erbjuder besökaren många alternativ, möj-
ligheter och idéer. 
 
Korsnäs kommun kommer att delta på mässan 
och har bokat en plats med en disk i avdel-
ningen Pohjanmaan kautta / Via Österbotten, 
som Österbottens Turism r.f. har ansvaret för. 
Vår monter kommer att vara bemannad under 
mässan. Du får gärna delta med oss med en 
mindre mängd broschyrer, produkter eller 
annat utställningsmaterial som får plats i vår 
monter.  

Vill du/ni vara med, anmäl senast fredagen den 
30.3 till projektchef Ann-Sofi Backgren (040-
1594530,  email: ann-sofi.backgren@korsnas.fi)

UTHYRNING AV TÄLT
Korsnäs Lions hyr ut tält för era fester.
3 st á 4 x 4 meter. Pris: 35,-/styck
Ring Lis-Britt 0500-261003

Lägenhet i Korsnäs Rönngränd 
2 rum, k+b, 62,5m2

uthyres från 1.3

Tel: 050-566 3174

Uthyres

Till salu

Evenemangsarrangör, se hit!
Ordnar Du ett kulturevenemang i Österbotten 
i juni-augusti 2012? Skriv in Ditt kultureve-
nemang senast tisdag 10.4.2012 kl. 10 i Öst-
erbottens evenemangskalender på http://events.
osterbotten.fi , så får Du en chans att marknads-
föra evenemanget också i broschyren ”Det 
händer i Österbotten”! Allt detta helt gratis! 

Obs! I broschyren intas endast kulturevene-
mang som ordnas i landskapet Österbotten 
och Karleby under perioden 1.6–31.8.2012. 
Broschyren “Det händer i Österbotten” ges ut 
av KulturÖsterbotten/SÖFUK och Österbot-
tens förbund. Broschyren trycks upp i 8.000–
10.000 exemplar och distribueras avgiftsfritt 
till bl.a. turistinformationer, stora hotell och 
bibliotek.

Närmare uppgifter:
Carola Harmaakivi, KulturÖsterbotten
e-post: carola.harmaakivi@kulturosterbotten.fi
tfn: 050 347 0522

Aktielägenhet i Taklax
Säljes centralt belägen aktielägenhet på 70 m2 i 
Bostads Ab Taklax Spar, Taklaxvägen 538. Lägenheten 
är grundrenoverad 2006 och i gott skick. Biltak hör 
till lägenheten. Bilder finns på Findit.fi. Prisbegäran 
55.000,-    
Närmare information och eventuell visning genom Jan-
Erik Ravals tel. 0503853039.

Andel i båthus
1/3 av ett båthus vid Mulören säljes till högstbjudande. 
Andelen har tillhört Jörgen Eriks.
Köparen bör ha andelar i Korsnäs bys samfällighet och 
Korsnäs kommun förbehåller sig rätten att anta eller 
förkasta anbuden.
Anbuden bör vara inlämnade senast 23.4.2012 till Kom-
munstyrelsen i Korsnäs, Strandvägen 4323, 66200 
Korsnäs.
Närmare information ger fast.byggm. Björn Snickars, 
tel. 3479 129.

Tekniska kansliet i Korsnäs

Lägenhet i Taklax Spar 
2 rum+ kök
uthyres genast

Tel: 0500-668 814
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KORSNÄS MINE CENTER rf håller 

årsmöte 
torsdagen 12.4.2012 kl 18.30 i kommungårdens 
sessionssal. 
Stadgeenliga ärenden.
Karl-Gustav Byskata berättar och visar fotografier 
från arbetet som projektledare.
Välkomna!

Styrelsen

Intressenterna i Smed-Träskvägen håller 

vägstämma
söndagen 15.4 klo 18.00 hos Lars-Ole Enbacka. 
Stadgeenliga ärenden.

Vägbestyrelsen

Årsmöte 
9.4.2012 för Edsviksjöns Allaktivitetsförening 
r.f. Taklax uf- lokalen
Kl:16.00. Stadgeenliga ärenden. Välkomna!

Korsnäs ungdoms- och byaförening håller 

årsmöte 
i nya Korsnäsgården söndagen den 15 april kl. 
18.00 
- Stadgeenliga ärenden 
- Kaffeservering 
Alla hjärtligt välkomna

Styrelsen

Vårmötessamkväm
torsdag  12.4. 2012 kl. 19.00 

på Cafe-restaurang Stenbrytaren, Korsnäs

Vårt näringsliv i fokus – kvällens gäster:
Bredband till Korsnäs - Ulf Grindgärds
Förstudien ”Framtid-Korsnäs” - Anders 
Norrback

Stadgeenliga vårmötesärenden och 
föreningens verksamhetsrapport. 
Servering   -    Alla är välkomna !   

Styrelsen för Korsnäs företagare rf

Sammanträden

Sfp i Korsnäs rf

Sfp i Korsnäs rf

Kasnäs 2.0

Vi fortsätter nu SFP:s framtidsarbete. Siktet är inställt på kommunalvalet nästa 
höst. Partiets centrala valprogram inför kommunalvalet bereds den här vintern 
och våren enligt samma mönster som vi utarbetade framtidsmanifestet för två 
år sedan.

Processen som genomfördes åren 2009-2010 var inspirerande och slutresulta-
tet var lyckat. Ett stort antal partiaktiva deltog i arbetet som vitaliserade en 
ideologisk diskussion på bred bas i Svenskfinland. Och vi kan vara nöjda med 
slutresultatet - Framtidsmanifestets teser genomsyrade våra målsättningar i 
regeringsförhandlingarna och i presidentvalskampanjen.

Stärkta av de positiva erfarenheterna från arbetet kring framtidsmanifestet går 
vi nu inför att utarbeta ett valprogram enligt samma öppna metod. Du är 
välkommen med till de regionala seminarier där vi fortsätter arbetet! Som 
utgångspunkt för arbetet har vi fem punkter per tes från framtidsmanifestet - 
totalt 50 punkter. Jag kommer att finnas med på de flesta träffarna - och ser 
fram emot att träffa dig och diskutera SFP:s framtid och kommunalvalet.

Välkommen med!

Carl Haglund
Europaparlamentariker
ordförande för styrgruppen för Kasnäs 2.0

19.3 Karleby
kl 18-21 Öja byacenter
Öjavägen 454

22.3 Åbo
kl 17-20, Restaurang Svenska 
klubben, Auragatan 1 B, 5:e vån.

3.4 Helsingfors
kl. 18-21 Tekniskas salar
Eriksgatan 2

16.4 Kristinestad
kl 18-21 Bio Dux
Strandgatan 22 

Bästa SFP:are!

17.4 Raseborg
kl 18-21 Axxell, Karis
Bangatan 75

19.4 Borgå
kl 18-21 Grand
Biskopsgatan 28

26.4 Vasa
kl 18-21 Övningsskolan
Gymnasiet, Skolhusgatan 31

Regionvisa öppna seminarier 

- välkommen till de 
tillfällen som passar dig!

www.sfp.fi

Välkomna på årsmöte
 söndagen den 15.4 kl 18.30 

i kyrkoby skola

Stadgeenliga ärenden
Kaffeservering
Tema: akturellt inom rikspolitiken 
och kommunalvalet i höst
Gäst: Ulla-Maj Wideroos
Diskussion

Lätta fötter till sommaren..

Med. FOTVÅRD 39 €
- Förhårdnader
- Nageltrång
- Liktorn
- Tjocka naglar

HÄLSOsmedjan
Gå på Lätta fötter mot Sommaren.. MALAX FYSIO /Huhtaoja

 Arne
Med. Fotvård 39 € 
- Förhårdnader 
- Nageltrång 
- Liktorn 
         Gun  

Jens
Fysioterapi Massage 
Akupunktur  Balancetaping 

Muskel/ ledbesvär = vi hjälper 

Tidsbeställning: 36 51 767 / 050-3455725 

Välkommen! 

Arne   Jens

Fysioterapi  Massage

Akupunktur  Balancetaping

Muskel/ ledbesvär = Vi hjälper Er!

Tidsbeställning: 36 51 767 / 050-3455 725

Medicinsk Fotvårdare  Gun H. Välkommen!
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Bildningsnämnden lediganslår en befattning som 

kock vid Molpe skola 
tillsvidare från 13.8.2012, arbetstid för närvarande 5,5 
h/dag, eventuell ökning längre fram.

Den till befattningen valda ska lämna in giltigt läkarin-
tyg och utdrag ur straffregistret.

Ansökning lämnas till Korsnäs kommun, Bildnings-
nämnden, Strandvägen 4323, 66200 Korsnäs senast 
måndag 16 april 2012 kl. 16.00.

Planvaktmästare
Planvaktmästare till idrottsplanen i Korsnäs sökes för 
tiden 14.5-12.8.2012. Arbetstid ca 20 h/vecka. 
Intresserade kan ta kontakt med Roger Lindholm på 
fritidskansliet, tel. 050-5971946 eller  
roger.lindholm@korsnas.fi senast 16.4.2012.

Unga ledare sökes till
Fotbollsskola för barn, 5-8.6.2012. Arbetstid 3h/dag 
kl.10-13 
Idrottsskola för barn, 12-15.6.2012. Arbetstid 3h/dag 
kl.10-13 
Ungdomar i åldern 15-20 år sökes som har intresse och 
erfarenhet av friidrott och fotboll. 
Skicka e-post till roger.lindholm@korsnas.fi senast 
16.4.2012.

Korsnäs kommun

Korsnäs kommun

Till kioskverksamheten vid Harrström simstrand sökes 
serviceinriktade

äldre och yngre                      
SOMMARJOBBARE (en eller flera)
Till arbetsuppgifterna hör att helt och hållet sköta allt 
som berör kiosken. Önskvärt att verksamheten sköts 
under juni, juli och augusti. En eller flera ungdomar kan 
även dela på uppdraget.
Anmälan om intresse meddelas Kent Norrdahl (tel 3645 
198 eller 050-358 9124). Han ger även närmare uppgifter.

Lediga platser

Korsnäs kommun förverkligar en förstudie till ett 
Leader allmännyttigt utvecklingsprojekt kallat Vägen 
framåt under tiden 1.4.2012-31.1.2013. 

Vi söker nu en driftig  PROJEKTCHEF
som är intresserad av att arbeta med ett näringslivs-
projekt med inriktning på gränshandel, företagssamar-
bete och nyetableringar med inriktning på samarbete 
med Stockholmsregionen. Förstudieprojektet syftar 
till att kartlägga hur man kunde expandera och bredda 
näringslivet i Korsnäs.

Du har en för uppgiften lämplig utbildning, kunskap 
och erfarenhet. Vi värdesätter samarbetsförmåga, 
kreativitet och förmåga till självständigt arbete. Du har 
tillgång till bil och kan vid behov arbeta även kvälls-
tid. Majoritetens språk i kommunen är svenska, men 
även finska och engelska kommer att behövas. Till 
dina arbetsuppgifter hör också beredning av ärenden 
och att vara sekreterare i arbetsgruppen för projektet.  
Projektplan fås på förfrågan. Befattningen tillsätts från 
2.5.2012 eller enligt överenskommelse. Projektet för-
verkligas förutsatt att finansieringen säkerställs.

Vi väntar på din ansökan med löneanspråk och bilagor 
senast 17.4.2012  till Korsnäs kommun, Strandvä-
gen 4323, 66200 KORSNÄS eller per e-post till anita.
ismark@korsnas.fi. Tilläggsuppgifter ges av kommun-
direktör Anita Ismark 050-5181949. 

Korsnäs 1.4.2012
Arbetsgruppen för förstudieprojektet  ”Vägen framåt”

Korsnäs kommun

Tekniska kansliet söker

Städare 
till Molpe och Harrström simstränder sommaren 2012. 
Arbetet gäller plockning av skräp 1 h / dag / simstrand 
alla dagar under badsäsongen.
Skriftlig ansökan med personuppgifter ska inlämnas till 
Tekniska kansliet senast 30.4.2012. 
Närmare uppgifter ger fast.byggm. Björn Snickars , tel. 
06-3479 129 eller 050-5506267.

Korsnäs kommun
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Ansökan om bidrag för 2012
Biblioteks-, kultur- och fritidssektionen
Föreningar och grupper, som har ungdomsverksamhet 
kan ansöka om verksamhets- och driftsbidrag. Före-
ningar som bedriver idrott kan ansöka om verksamhets-
bidrag.
Föreningar och enskilda som bedriver museiverksamhet 
eller kulturverksamhet kan ansöka om verksamhets- och 
projektbidrag.
Ansökningsblanketter finns på www.korsnas.fi/blan-
ketter. Fyll i, skriv ut och underteckna. Info och blanket-
ter fås också från biblioteket av bibliotekschef Carola 
Bäckström, tel 3470 140. 
Ansökan till Biblioteks-, kultur- och fritidsektionen 
inlämnas senast 10.4.2012 till Biblioteket, Silverbergsvä-
gen 9, PB 5, 66200 Korsnäs.

Biblioteks-, kultur- och fritidssektionen

Reparations- och energiunderstöd
Statens bostadsfond meddelar om årets ansöknings-
förfarande för bl.a. reparations- och energiunderstöd. 

Ansökan om understöd för reparationer som riktar 
sig till åldringar och handikappade (stödnivå 40 % + 
ev. veterantillägg 30 %), och är ett medel för att man 
skall kunna bo kvar i sin bostad så länge som möjligt. 
Ansökningarna beviljas på sociala grunder (1 pers/
hushåll max.inkomst 1355 €/mån, 2 pers/hushåll 2260 
€/mån osv). Förmögenheten efter att reparationsåtgär-
derna utförts får uppgå till högst ca 10000 €/person. I 
hushåll där veteran/veteranänka ingår är max. inkomst-
gränsen för 1 pers/hushåll 1760 €/mån, för 2 pers/hus-
håll 2940 €/mån osv.

Ansökan om behovsprövat energiunderstöd för 
småhus (högst 25 %) (dock ej för arbetskostnaderna, 
för dessa kan ansökas om hushållsavdrag i beskatt-
ningen). Med detta understöd stöds åtgärder för 
förbättring av energiekonomin och ibruktagande av för-
nybara energikällor. Ansökningarna beviljas på sociala 
grunder (1 pers/hushåll max 1355 €/mån, 2 pers/hushåll 
2260 €/mån osv.)

Ansökan om energiunderstöd för ibruktagande av 
förnybar energi (högst 20 %) i bostadshus (småhus, 
rad- och flervåningshus), för byte till jordvärmepump-
system, luft-vattenvärmepumpsystem, pellets- eller 
annat vedeldningssystem eller kombinationsuppvärm-
ningsystem). Gäller ej nybyggnader endast bostadshus 
som uppvärms med olja eller direktverkande eller vat-
tenburen elvärme.

Ansökan om understöd för sanitära olägenheter kan 
göras fortlöpande och sändes sen till statens bostads-
fond för behandling. 

Anvisningar, ytterligare information och blanketter 
finns på www.ara.fi, här finns också en redogörelse för 
understöd till vissa andra åtgärder. Ansökningsblanket-
ter och närmare uppgifter fås även av byggnadsinspek-
tören, tel 3479131.

Ansökningarna med bilagor skall vara kommunkansliet 
tillhanda senast den 11.4.2012.

Tillsynsnämnden

Korsnäs kommun Korsnäs kommun

 JORDBYGGNADSARBETEN 
 - Sprängningsarbeten 
 - Dumpertransporter        

 Jens Bjurbäck, Taklax
 Tel. 050 – 5984 795,
 e-mail: jens_bjurback@netikka.fi 

Kungörelse

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: 

      



24

KORSNÄSNytt

Camillas Fiskdelikatess Ab
Flatgrundsvägen 31

66210 Molpe
tel 050-5278853

Camillas Fiskdelikatess
saluför 

Påskfisk
Skärtorsdag 5.4.2012

kl. 10.00 - 16.00

Färsk, rökt, inlagd och gravad fisk

För ugnen: 

laxtournedos med 

vitvinssås

Vinnare  i jullotteriet

Produktpaket: Torolf  Granqvist, Molpe

Ryggsäck: Carina Westberg ,Töjby

Mössa: Lise-Lott Prost, Molpe

Thomas Källund, Övermalax

Jari Nikko, Petalax

Förhands-         beställningarRing helst på onsdag!

OBS!

Ej betalning med 

bankkort


