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Bevara Korsnäsambulansen!
Ambulansförare Nils-Erik Westman och ambulanssjukvårdare Linda Bäcklund hör till de som rycker ut med den hotade Korsnäsambulansen.
Kommundirektör Anita Ismark redogör för aktuella åtgärder gällande bevarande av ambulansen i Korsnäsområdet i sin ruta på sidorna 2-3.
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Ambulansfrågan
aktuell igen!
Bakgrund

ANITAS
ruta

Enligt hälso- och sjukvårdslagen
ska samkommunen för ett sjukvårdsdistrikt även fatta beslut om
servicenivån inom den prehospitala akutsjukvården. I beslutet om
servicenivån för den prehospitala
akutsjukvården fastställs hur den
prehospitala akutsjukvården ska
organiseras, den prehospitala akutsjukvårdens innehåll, utbildningen
av den personal som deltar i den
prehospitala akutsjukvården, insatstiderna inom vilka den prehospitala
akutsjukvården ska nå patienterna
och övriga nödvändiga omständigheter som anknyter till organiseringen
av den prehospitala akutsjukvården i
området. I beslutet om servicenivån
ska den prehospitala akutsjukvårdens
innehåll fastställas så att servicen
verkställs effektivt och ändamålsenligt, men därutöver bör man i beslutet beakta oförutsedda situationer där
många patienter samtidigt är i behov
av akutvård.
I år uppskattas nettoutgifterna för
kommunerna i Vasa sjukvårdsdistrikt
bli 23,76 €/invånare. Dessa kostnader inrymmer såväl beredskapsersättning som förflyttningstransporter.
År 2013 kommer de uppskattade nettoutgifterna med anledning av det nya
beslutet om servicenivån för den prehospitala akutsjukvården att uppgå
till 39,42 €/invånare. I Södra Österbottens sjukvårdsdistrikt kommer de
motsvarande kostnaderna att uppgå
till 43,30 €/invånare.

I enlighet med 39 § i hälso- och sjukvårdslagen ansvarar sjukvårdsdistriktet för organiseringen av den prehospitala akutsjukvården från och med den
1.1.2013. I Vasa sjukvårdsdistrikt organiseras den prehospitala akutsjukvården i samarbete med räddningsväsendet (styrelsens beslut 14.11.2011, § 191).
Organiseringen av den prehospitala akutsjukvården baserar sig på ömsesidiga
samarbetsavtal mellan räddningsverken i området (Österbottens räddningsverk samt Mellersta Österbottens och Jakobstadsområdets räddningsverk) och
Vasa sjukvårdsdistrikt. I dessa samarbetsavtal fastställs de verksamhetsmässiga och ekonomiska principerna för den prehospitala akutsjukvården.
Styrelsen för Vasa sjukvårdsdistrikt
har godkänt beslutet om servicenivå
samt begärt medlemskommunernas
utlåtanden om beslutet. Med beaktande av medlemskommunernas utlåtanden uppgör styrelsen ett slutgiltigt
förslag och överför därefter beslutet
om servicenivån till fullmäktige för
godkännande. Vasa sjukvårdsdistrikts
fullmäktige sammanträde kommer
att hållas 11.6.2012.

Korsnäs kommuns åtgärder
Korsnäs kommuns och Korsnäs
FRK: s representanter har 5.3.2012
besökt direktör Göran Honga för
överläggningar i ambulans frågan.
Representanter för Österbottens
räddningsverk besökte Korsnäs på
inbjudan av kommunen 26.3.2012.
Vasa sjukvårdsdistrikt anordnade ett
informationstillfälle 3.4.2012 i Korsholms kulturhus och där höll kommundirektör Anita Ismark ett inlägg
och inlämnade en skrivelse från
Korsnäs kommun.
Ett utlåtande har getts från MalaxKorsnäs gemensamma vård- och
omsorgsnämnd 11.4.2012 och från
Kust-Österbottens samkommun för
socialvård och primärhälsovård.
Äldre- och handikapprådet i Korsnäs kommun har den 27.4.2011 betonat vikten av att det finns en ambulans
stationerad i Korsnäs kommun.
En skrivelse från Harrström byastyrelse har kommunstyrelsen tagit
del av.
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Kommunstyrelsen beslöt 16.4.2012
enhälligt godkänna förslaget till utlåtande och förbehåller sig rätten att
ge ett tilläggsutlåtande till eventuella
nya omarbetade förslag gällande den
prehospitala akutsjukvården i Vasa
sjukvårdsdistrikt.

Korsnäs kommuns utlåtande
”Medlemskommunerna i Vasa sjukvårdsdistrikt har beretts möjlighet
att avge utlåtande om den prehospitala akutsjukvårdens organisering i
distriktet från och med 1.1.2013.
Malax och Korsnäs kommuner
har samarbetat kring hälsovården
i 40 år genom ett gemensamt hälsovårdsdistrikt och efter bildande
av Kust - Österbottens samkommun
för socialvård och primärhälsovård
har Korsnäs och Malax kommuner
ett samarbetsavtal för den gemensamma hälsovårdscentralen. Kommunerna har en gemensam vård- och
omsorgsnämnd.
I Malax-Korsnäs området bor en
befolkning om 7.800 personer. På
sommaren finns här i området många
fler personer eftersom det i Malax
finns drygt 2.100 sommarstugor och
i Korsnäs drygt 1.000 st. På den
folkmängden har kommunerna för
närvarande två ambulanser. Området har varit indelat i två delområden
med tanke på ambulansverksamheten. Primära Malax är det ena området och Korsnäs, Bergö, Petalax det
andra området. Ambulanserna har
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upphandlats medels offentlig upphandling för dessa två delområden.
Vasa Ambulance handhar den prehospitala akutsjukvården i primära
Malax och hade i fjol enligt uppgift
340 utryckningar och transporter.
Korsnäs FRK ambulans hade
under år 2011 totalt 458 utryckningar
fördelat enligt följande: i Korsnäs
238 st, i Petalax 84, på Bergö 30 st,
i primära Malax 58 st och i Närpes
48 st. Korsnäs ambulansen ger service till kommuninvånare i tre kommuner: Malax, Korsnäs och Närpes.
Ambulansverksamheten i Korsnäs
har funnits i 50 år. Den byggdes upp
med frivilliga krafter. Ambulansen
är i dag på basnivå med två sjukskötare som har kompetens på vårdnivå,
men ytterligare två sjukskötare kan
höja kompetensen till vårdnivå, så att
ambulansen kan fås på vårdnivå.
Den rapport som planeringsgruppen för den prehospitala akutsjukvården har gjort tar inte fram alla
korrekta fakta! Malax kommun är
inte utan ambulans i dag, men ambulansen finns stationerad i Korsholm.
Eftersom det är brist på utbildad ambulanspersonal borde Vasa
sjukvårdsdistrikt göra som i Seinäjoki området att man (genom
samarbetsavtal med Österbottens
räddningsverk) övertar alla befintliga ambulanser samt anställer
befintlig ambulanspersonal. Vi borde
göra som när man startade Österbottens räddningsverk, då övertog räddningsverket all personal, bilar och
inventarier från medlemskommunernas brandväsende.
Seinäjokiområdets
kostnader
beräknas bli drygt 42 euro per invånare och Vasa sjukvårdsdistrikts
beräknas endast ha en kostnadsnivå
om drygt 39 euro per invånare. Helhetskostnaderna både för akutbilar
och basbilar måste fördelas på hela
distriktet. Att spara inom den prehospitala akutsjukvården kan leda
till ökade kostnader. Ju snabbare en
människa kommer in för vård desto
kortare kan vårdtiden bli och det i
sin tur är en kostnadsinbesparing
både för den enskilda människan
och för samhället! Avståndet mellan
Vasa och Korsnäs gör att det behövs

en ambulans för Korsnäs, Bergö,
Petalax och norra Närpes-området.
Ambulansen i Malax kommer sannolikt att sköta utryckningar i Sundom
och Solf området, eftersom systemet
är så uppbyggt att man kallar på
närmaste ambulans vid alarm. Detta
innebär att Malax-Korsnäs området
är tomt på ambulanser då ambulansen i Malax har utryckning i Sundom
eller Solf. Därtill kan nämnas att en
utryckning från Malax till Taklax eller
Bergö med en akut sjuktransport som
ska till till Vasa centralsjukhus och
retur till Malax tar minst 2 timmar i
anspråk
Kommuninvånarna prioriterar att
den prehospitala akutsjukvården blir
väl skött! ”

Kommunens och FRK:s representanter Henrik Rosendahl, Anita
Ismark, Annika Nyfors och Mats
Ståhl träffade Vasa Sjukvårdsdistrikts representanter Göran Honga,
Jan-Erik Granö, Tom Smedlund och
Taneli Väyrynen 23.4.2012 för fortsatta överläggningar om olika lösningar.
Ambulansfrågan har aktualiserats i radioprogrammet Slaget efter
12 den 19 april och i tvprogrammet
Närbild 29 april. Underhandlingarna
fortsätter för att försöka uppnå en
vettig lösning av ambulansfrågan.
Anita Ismark
Kommundirektör
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Skolnätet i kommunen
Korsnäs kommun har för närvarande tre skolor med årskurserna
1-6. Elevantalet i kommunen sjunker från nuvarande 130 till 109
elever år 2016 för att sedan igen
öka till 132 år 2018. Förskolegruppens barnantal ökar. Elevantalet
såg tidigare ut att sjunka i alla
skolor, men efter de höga födelsetalen 2009-11 har prognoserna förändrats.
År 2006 fastställde fullmäktige en
riktgivande gräns för att kunna garantera kvalitativt god undervisning vid
20 elever, men även klassammansättning, årsklassernas storlek och elevprognos bör beaktas.
Den pedagogiska verksamheten
och socialiseringsprocessen påverkas om undervisningsenheterna blir
för små.

Elevprognoser
Molpe skola har enligt prognos ett
tillräckligt antal elever för att fortsätta
verksamheten som tidigare. Taklax
skolas elevantal sjunker från hösten
2013 till 19 och elevantalet sjun-

ker sedan något och går upp till 21
elever hösten 2018, enligt prognos.
En plan gällande skolornas framtida
verksamhet bör göras av bildningsnämnden baserat på elevantal.
Några saker som talar emot en
indragning av Taklax skola är: byggnadens ålder och goda skick och
även den ändamålsenliga gymnastiksalen.
Elevantalet i Korsnäs kyrkoby
skola, som skulle bli den mottagande skolan har ett jämnt elevantal
i årskurserna 1-6 ett antal år framöver, men förskolegruppen blir större
och kommer hösten 2016 att uppgå
till 27 barn, därmed blir hela skolans
elevantal då 85 stycken. Skolan är
dimensionerad för fyra basgrupper +
förskolegrupp.

Förskolans placering
Nu går Harrströmeleverna i Korsnäs kyrkoby skola, men ett alternativ
som kunde diskuteras är huruvida de
kommande årskurserna från Harrström skulle börja i Taklax skola så
att förskolan skulle rymmas i Kors-

näs kyrkoby skola. I annat fall bör
troligen andra utrymmen sökas för
förskolan, vilket inte förespråkas,
eftersom förskolans samverkan med
skolan ses som positiv. Molpe skola
har tidigare haft egen förskolegrupp
när barnantalet har varit högre, ca 7-8
barn. Barnantalet i Molpe kommer
att per årskull uppgå till 7-8 barn och
därför kan även en egen förskolegrupp i Molpe skola diskuteras.

Framtida modeller
Bildningsnämnden
diskuterade
elevprognosen och funderade över
alternativa lösningsmodeller med
anledning av förändrade elevantal
vid sammanträdet 20.3.2012.
Bildningsnämnden beslutade att
Taklax skola inte dras in ännu, men
2016 ska något vara bestämt eftersom elevantalet då är så lågt som 15
elever enligt prognosen.
Harrströmeleverna ska inte flyttas
till Taklax skola utan de fortsätter i
Korsnäs kyrkoby skola dit de flyttades när Harrström skola drogs in.
Förskolan bör få utökade utrymmen eftersom såväl antalet förskolebarn som antalet skolelever ökar.
Bildningsnämnden föreslog för
kommunstyrelsen att en arbetsgrupp
tillsätts med medlemmar från bildnings-, social- och tekniska sektorn
för att utarbeta en lösningsmodell
gällande kommunens enheter inom
dagvård och skolor.

Kottebo daghem byggs till
Kottebo daghem i Korsnäs ska
renoveras och utvidgas. En planeringsgrupp har sammanträtt
fyra gånger för att ta precisera de
behov som finns. Alf Kangasniemi
har tagit fram tre alternativa lös-

ningsmodeller, som motsvarade de
önskemål som framförts gällande
funktion och ändamålsenlighet.
Alternativen bestod av en nybyggnad, grundrenovering av befintlig
byggnad tillsammans med en tillbyggnad samt en kombination av
ytrenovering och grundrenovering
kompletterad med en tillbyggnad.
Lars-Erik Nordlund har uppgjort
kostnadsförslag för de olika alternativen.
Kommunfullmäktige tog del
av alternativen vid sammanträdet
10.4.2012 och gick in för alternativ
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tre; byggnaden ytrenoveras fram till
dagens lekhall. Från lekhallen grundrenoveras byggnaden renoveras och
tillbyggnaden sker österut. Enligt
kostnadsberäkningen uppgår kostnaden för alternativ tre till 800.950
euro (moms 0%). Planeringsgruppen
får i uppdrag att gå vidare med planeringen enligt detta alternativ.
I budgeten och ekonomiplanen för
åren 2012-2014 finns ett anslag på
430.000 euro. Resterande summa tas
in i budgeten och ekonomiplanen för
åren 2013-2014.
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Stipendieutdelning
Kommunstyrelsen behandlade
ansökningarna om vårens stipendier vid sammanträdet 16.4.2011.
Enligt bestämmelserna kan behövande person, som är mantalsskriven
i Korsnäs eller som är född i Töj
bydelen av tidigare Korsnäs kommun,
erhålla bidrag ur Arvid C Silverbergs
stipendiefond om man bedriver studier vid Åbo Akademi. Från och med
hösten 2008 kan även studerande vid
Yrkeshögskolan Novia ansöka om
stipendium i och med att skolan upprätthålls av AB Yrkeshögskolan vid
Åbo Akademi (YHÅA).
Sammanlagt 44 st studerande har
inlämnat ansökan om stipendium
för vårterminen 2012. Alla uppfyller de villkor som uppställts. Kommunstyrelsen beslutade bevilja ett

stipendium 350 euro till varje heltidsstuderande och ett stipendium på 170
euro till deltids- och kompletteringsstuderande för vårterminen 2012.

Utdelning ur Arvid C Silverbergs stipendiefond
Följande studerande erhöll stipendium ur Arvid C Silverbergs stipendiefond för vårterminen 2012:
Andersson Ida (ÅA), Backlund
Simon (ÅA), Berg Anders (ÅA),
Enberg Mikael (Novia), Granqvist
Anna (Novia), Granqvist Annika
(Novia), Granqvist Jonna (ÅA),
Granqvist Staffan (ÅA), Hartvik
Nicklas (Novia), Häggdahl Camilla
(Novia), Juthborg Johanna (Novia),
Lagerström Jessica (ÅA), Lågas

Undervisnings- och övriga
timmar läsåret 2012-13
Bildningsnämnden
fastställde
undervisningstimmarna och övriga
timmar i kommunens skolor för
läsåret 2012-13 vid sammanträdet 20.3.2012. Fördelningen sker
enligt den modell som uppgjordes
2002 och alltjämt följs.
Läsåret 2012-13 kommer antalet
undervisningstimmar att vara 283
och stödtimmarna 18. Totalantalet
sjunker något från innevarande läsår

då skolorna hade sammanlagt 303
undervisningstimmar och 20 stödtimmar. Det minskade antalet timmar
beror främst på minskat antal elever;
från totalt 130 elever innevarande
läsår till 118 elever nästa läsår.
Till skolväsendet har kommit
en tilläggsresurs på 24 020 € från
Utbildningsstyrelsen för att minska
gruppstorlekarna. Resursen fördelas
enligt gruppernas storlek i skolorna.

Timmar för specialundervisning 2012–2013
Bildningsnämnden godkände 49
h för specialundervisningen läsåret
2012–2013; en ökning med en timme
jämfört med innevarande läsår. Liliann Lolax sköter timmarna i Korsnäs
kyrkoby skola och Lilian Häggblom
sköter timmarna i Molpe och Taklax
skola.

Timmarna fördelas enligt följande:
Korsnäs kby skola
25 h
Molpe skola		
14 h
Taklax skola 		
10 h
Sammanlagt 		
49 h
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Willy (Novia), Långström Hanna
(ÅA), Mann Dennis (Novia), Mannfolk Jim (Novia), Norrdahl Philip
(Novia), Nybjörk Markus (Novia),
Nybjörk Rasmus (Novia), Nydahl
Mats (Novia), Nyfors Eric (ÅA),
Nyfors Mari (ÅA), Nyfors Mats
(ÅA), Nyfors Roger (ÅA), Nguyen
Duy Khanh (Novia), Nynäs Jannike
(Novia), Nystrand Kim (Novia),
Palmqvist Hanna (ÅA), Rosbäck
Sandra Sofia (ÅA), Rosendahl
Camilla (Novia), Rosendahl Sofi
Ann-Charlotte (ÅA), Rusk Kristoffer (ÅA), Rusk Tommy (ÅA), Saarela Sandra (Novia), Sandman Erica
(ÅA), Simons Niklas (ÅA), Tuure
Rodney (Novia), Westmalm Pontus
(ÅA), Wikberg Lars (Novia), Vägar
Josefine (ÅA), Åbacka Hannah
(Novia), Åbacka Jacob (ÅA), Östberg Christoffer (Novia) och Österbro Anton (ÅA).

Utdelning ur Korsnäs kommuns stipendiefond
Korsnäs kommuns stipendiefond
grundades av fullmäktige i Korsnäs
år 2001. 12 studerande hade ansökt
om stipendium ur stipendiefonden. Av dessa uppfyller 11 sökande
kraven för att erhålla stipendium ur
stipendiefonden.
Kommunstyrelsen beslutade 16.4.
2012 bevilja ett stipendium på 100
euro ur Korsnäs kommuns stipendiefond för vårterminen 2012 åt följande
studeranden:
Back Patrik (Vasa Universitet),
Fiskars Josefine (Sv. Handelshögskolan), Grahn Elina (Aalto Universitet), Granqvist Robin (Aalto
Universitetet), Ismark Brage (Sv.
Handelshögskolan), Lagerström Ida
(Vasa Universitet), Nygrund Madeleine (Helsingfors Universitet),
Sundén Kim (Högskolan på Åland),
Södergran Linnea (Sv. Handelshögskolan), Träskvik Erika (Sv. Handelshögskolan) och Törnroos Kajsa
(Vasa Yrkeshögskola).
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Två nya vindkraftverk i Molpe
VS Vindkraft Ab (tidigare Korsnäs Vindkraftpark Ab) har ansökt
om godkännande av ändringsritningar för byggloven 12 och
13/2008, så att vindkraftverkens
totalhöjd ökar med ca 18 m, från
ca 102 m till ca 120 m för att få en
effekthöjning till ca 2 MW.
En reviderad miljökonsekvensbedömning (härefter MKB) har
uppgjorts av FCG 19.12.2011.
Bedömningen gäller för vindkraftverk med en totalhöjd på ca 120 m.

Utdrag ur miljökonsekvensbedömningen
Korsnäs vindkraftspark Ab har som
avsikt att söka tillstånd för byggandet
utav inledningsvis ett vindkraftverk
vid deras befintliga vindkraftspark på
Bräckskäret. I ett senare skede är det
möjligt att detta kraftverk kompletteras med ett till motsvarande. Dessa
vindkraftverk skulle ersätta varsitt av
de befintliga Nordtank 200 kW vindkraftverken vilka stått på platsen och
producerat elektricitet sedan 1992.
Vindkraftstypen vilken använts i
uppgörandet utav denna MKB är
Vestas V80 2 MW vindkraftverk
(V80). För denna applikation rekommenderar Vestas att kraftverket
skulle utrustas med en navhöjd på
80 meter och en rotordiameter på 80
meter. Konkurrerande tillverkares
kraftverk av motsvarande effekt har
långt samma fysiska mått och egenskaper. Skillnaden mellan de olika
tillverkarna sitter i vilken teknik de
använder för att överföra rotorns
vridmoment till generatorn. Därmed
är uträkningarna och visualiseringen
i denna rapport även giltig ifall valet
slutligen faller på en annan tillverkares modell.
För resande av ett V80 kraftverk
ställs krav på att en plan yta på 1200
m2 skall finnas intill fundamentet,
vilket i sin tur skall vara upprättat
och byggt enligt givna ritningar för
att tåla de påfrestningar det kommer
att utsättas för. Fram till denna plan
yta så bör vägar finnas med en mini-

mal bredd på 5 meter, detta krav
torde vara uppfyllt eftersom vägarna
som byggdes för upprättandet utav
Nordtankkraftverken har en minimibredd på 5 m och är fortsättningsvis
i god kondition.
För aktiviteter kring Bräckskäret såsom fiske och trafik till Bergö
kommer dessa kraftverk inte att ha
någon inverkan. Det finns inga hinder
för folk att vistas invid ett vindkraftverk och de orsakar heller ingen fara
för föremål och folk på marken.
Ljudeffekten de befintliga kraftverken orsakar är sådan att fyra fritidsbostäder till kraftverken ligger inom
ett område med en beräknad ljudnivå
på över 40 dB(A).
Skuggningen av sommarstugor på
grund av vindkraftverken kommer
möjligtvis att överstiga riktvärdet på
8 h/a teoretiskt för 8 sommarstugor.
Denna effekt kan lindras så att vindkraftverken programmeras så att de
under den känsligaste, sett till skuggningen, timmarna av dygnet stoppas.
Ifall kraftverkens rotorer inte tillåts
rotera kastas ej heller någon störande skugga.
För flygfarten så kommer de nya
kraftverken att medföra att flygning
på lägre höjd kring Bräckskäret inte
längre är möjlig, de befintliga kraftverken har endast sträckt sig 44,8
m upp medan de nya kraftverken
kommer att sträcka sig kring 120
meter upp från havet. Den betydligt högre höjden på de nya vindkraftverken sett i jämförelse med de
befintliga gör också att de kommer
att framträda som mer dominerande
i landskapet och vara synliga på ett
betydligt längre avstånd.
För floran och faunan i området kommer kraftverken inte att ha
någon nämnvärd inverkan; ett antal
buskar kommer att bli skadade och
bortröjda i samband med transporter och byggande utav planen invid
fundamenten var kraftverken skall
resas. Dessa buskar och annan växtlighet vid de befintliga kraftverken är
dock inte skyddad eller särskilt bety-
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delsefulla för området. De ingrepp
på naturen som måste göras för att
ersätta ett eller två utav de befintliga
kraftverken är små.
Upprättandet av två V80 vindkraftverk på Bräckskäret kommer att
medföra att CO2 utsläppet på den
Nordiska marknaden årligen minskar
med 7280 ton, SO2 utsläppet minskar med 6,24 ton och NOX utsläppet
minskar med 4,48 ton. På det lokala
klimatet och luftkvaliteten kommer
inte vindkraftverken att ha någon
inverkan eftersom inga utsläpp sker i
samband med produktion av elektricitet från vindkraft.
Vid bedömande av ljudeffekten som
de planerade kraftverken kommer att
orsaka så bör det tas i övervägande
att buller från trafik och färjan till
Bergö överstiger den ljudnivå som
vindkraftverken orsakar. Likaså har
ljud från vindkraftverk en karaktär som påminner om vindbrus och
därmed lätt dränks i bakgrundsljud
från naturen. Vid Bräckskär går det
hög sjö vid västlig vind och därmed
orsakar även vågor som slår mot
klippor och stranden en stor ljudeffekt.
Vindkraftverken är placerade på
Smf i Molpe på Bräckskär, adress
Sjövägen 1124, 66210 Molpe. Området finns betecknat med ET på den
fastställda
strandgeneralplanen,
vilket betyder att området är avsett
för vindkraftverk.
Ärendet har kungjorts 6.2.2012 på
kommunens anslagstavla och även i
VBL och Pohjalainen. 8 villabor fått
brev om behandlingen av ärendet.
Syn på platsen hölls 10.2.2012.
Hälsoinspektören har den 1.3.2012
gett utlåtande i ärendet, ur vilket
framgår bl.a. att bullervärdena inomhus i fritidsbostäderna inte får överstiga 35 dB(A) mellan kl. 07.00
– 22.00 och 30 dB(A) mellan 22.00
– 07.00.
Ägarna till fastighet Stenstrand RNr
10:158 i Molpe har via ombud inlämnat en anmärkning mot godkännande
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av ändringsritningarna för byggloven
12 och 13/2008. VS Vindkraft Ab har
bemött anmärkningen genom att ta
tillbaka sin ansökan om att höja det
södra kraftverket (mot fiskehamnen
och närmast Häggkvists fastighet)
bygglov 12/2008.

Nya vindkraftverk
- 120 m och 108 m höga

Tillsynsnämnden
godkände
20.3.2012 ändringsritningen för
bygglov 13/2008 på villkor att den
effektiva skuggningen med beaktande av MKB:n ej skall överstiga
riktvärdet 8 h/a.
Ifall undersökningar utav vindkraftverken orsakad bullereffekt ger
att en ljudnivå på 40 dB(A) nattetid
överstigs så bör VS Vindkraft Ab se
över vilka åtgärder som kan utföras
för att lindra dess effekter. Inomhus
i fritidsbostäderna får bullervärdena
från vindkraftverken inte överstiga
35 dB(A) mellan kl. 07.00 – 22.00
och 30 dB(A) mellan 22.00 – 07.00.
I övrigt hänvisas till de återstående
tillämpbara villkoren i det ursprungliga byggnadslovet samt hälsoinspektörens utlåtande 1.3.2012 och
till kapitel 10 i MKB:n Lindring av
konsekvenser.

Fullmäktigemotion
om allaktivitetshall
Vid kommunfullmäktiges sammanträde 10.4.2012 inlämnade
ledamoten Mats Åbacka en full-

mäktigemotion som är undertecknad av tio fullmäktigeledamöter
som lyder:

Utredning över allaktivitetshall

Vi undertecknade anser att allaktivitetshallsfrågan är en fråga som bör
utredas noggrannare.
Berörda förtroendevalda i kommunen bör få ta ställning.
-Den framlidne Jörgen Eriks tanke att testamentera medel till en idrotts/
bollhall, där IF Fyren och Korsnäs FF kan använda sin andel på ca 150000
euro, är storartad.
-Då detta var testators önskan bör kommunen ta det på största allvar.
-Korsnäs FF:s välvilja att donera mark till den eventuella hallen samt
båda föreningarnas engagemang bör inte underskattas.
-En allaktivitetshall kan vara en möjlighet till en meningsfull fritid för
alla kommuninvånare
-För framtidstänkande samt befrämjande av motion, kondition och trivsel i Korsnäs kommun.
Vi önskar i detta skede att kommunfullmäktige initierar en arbetsgrupp
för tilltänkta allaktivitetshallsbygget och att representanter i arbetsgruppen
tillsätts för kommunen, IF Fyren, Korsnäs FF och eventuellt annat intresseorgan. För hallobjektet uppgör den tillvalda arbetsgruppen en noggrann
utredning/kostnadsberäkning, även ett förslag till drifts- och förvaltningsmodell samt förslaget om projektägare och byggherre.
Mats Åbacka		
Peter Rönnholm		
Marcus Nordmyr		
Annica Svartgrund		
Roger Bergström		

Måns Holming
Saudina Hodžić
Ingeborg Westergård
Anna Sjölund
Sven-Erik Bernas

Kommunfullmäktige remitterade
fullmäktigemotionen till kommunstyrelsen för beredning.
Kommunstyrelsen beslöt 16.4.2012
enhälligt att till kommunstyrelsens
sammanträde 4.6.2012 kl. 18.00

inbjuda en representant per förening
i Korsnäs kommun till en diskussion
med kommunstyrelsen om användningen och behovet av en allaktivitetshall.

Världsarvs- och vänortsbesök
Kommunalrådet Lisbeth Lennartsson har inbjudit världsarvets
representanter
från
Korsnäs och Malax att besöka
Öland 12-14.7.2012. Besöket gäller
både Borgholms och Mörbylånga
kommuner. I Mörbylånga finns
Unescos världsarv det stora Alvaret.
Kommunstyrelsen i Korsnäs utsåg
16.4.2012 representanter för del7

tagande i besöket: Ann-Sofi Backgren, Jonas Lindholm, Anita Ismark,
Caroline Westerdahl, Anna-Lena
Kronqvist och Jan-Henrik Häggdahl. Representanternas make/maka/
sambo/särbo deltar på egen bekostnad.
Malax kommun utser sina representanter på sitt nästkommande sammanträde.

KORSNÄS
Nytt

Behandlade byggnadsMalmletning i
lov och åtgärdstillstånd Korsnäs under
Tillsynsnämnden godkände vid sammanträdet 20.3.2012 nedan anteck- 2012

nade ansökningar om byggnadslov och åtgärdstillstånd.

Byggnadslov
Byggare

Lägenhet

Ändamål		

Växthus Thomas Vestberg Korsbäck 3:39/3:6 Biovärmecentral/
		
lager
J-M o A-S Aspbäck
Korsnäs 6:44 Bostad + garage
Henry Backlund
Korsnäs 12:151 Bostad+garage+bastu
Oy Dermoshop Ab
Korsnäs 28:4 Tillbyggnad lagerhall
Markus Granskog
Korsnäs 8:145 Tillbyggnad bostad
Peter Björkqvist o Camilla Molpe 48:0
Förråd
Henry Hagström
Molpe 1:155
Bastu
Mathias Sjöberg
Molpe 4:34
Tillbyggnad bostad
Birgitt Toivanen-Olsson Molpe 6:136
Bastu

Åtgärdstillstånd
Milner Nylund
Nils Sten
Ulf Ömossa
Henry Hagström

Korsnäs 5:50
Korsnäs 2:47
Korsnäs 23:3
Molpe 1:155

Tillbyggnad förråd
Värmebrunn
Braskamin
Båthus

Magnus Minerals Oy och Tasmet
Ab kommer under 2012 att fortsätta och utvidga det samarbete
för lantanidletning som påbörjades senaste sommar.
Fältarbetena påbörjas i mitten av
maj och koncentreras i första skedet i
huvudsak till områden öster om Korsnäs centrum, Granskog, Korsbäck
och Taklax och innefattar blockletning, geofysikaliska mätningar och
jordprovtagning.
Arbetena planeras av Alf Björklund
och Magnus Minerals Oy har anställt
geolog Stefan Wik som projektledare. Två geologistuderande kommer
att arbeta inom projektet under sommaren.

Woodpoint

KAG i Österbotten

Woodpoint-information är ett utvecklingsprojekt vars
övergripande syfte är att genom en omfångsrik informationsdistribution och utbildning förbättra träförädlingsföretagens konkurrenskraft och framtida förutsättningar på
landsbygden.
Projektet är indelat i
olika
insatsområden
vad gäller information;
allmän
information
och kontakter, byggproduktdirektivet
2013,
alternativa
energikällor samt
kompetenshöjning.
Finlands skogscentral – Kustens regionenhet är ägare
och
förvaltare
av
projektet,
vilket
genomförs 1.1.201231.12.2014.
Under 2012 fortsätter Woodpoint att utveckla den österbottniska träförädlingen. De kommunala rester som finns
på uppsamlingskontot används för att reducera de kommunala andelarna. När de kommunala resterna förbrukats
återgår man att anhålla om kommunal motfinansiering
från respektive kommun.
Kommunstyrelsen beslutade 29.3.2012 att delta i detta
projekt under tiden 1.1.2012-31.12.2014. Under år 2012
erläggs ingen kommunal motfinansiering och kommunen
deltar i projektets eventuella kommunala motfinansiering
2013-2014 enligt de uppgifter som meddelas från Kustens skogsenhet.

KAG är en förkortning för Kustaktionsgruppen
för fisket i Österbotten. innebär Kustaktionsgruppens verksamhetsområde sträcker sig längs den Österbottniska kusten. KAG är en av de sju nationella
fiskegrupper och program som Jord- och skogsbruksministeriet prioriterat för perioden 2007-2013. KAG
skall bedriva Leaderliknande verksamhet för utveckling av fiskerinäringen.
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Målsättning

Målsättning med programmet är att bibehålla och skapa
nya arbetstillfällen inom fiskerinäringen genom att diversifiera verksamheten inom yrkesfisket och att stöda detta
genom att stärka kunskapsbasen, fiskekulturen och verksamheter som tangerar fisket.
Målgruppen för programmet är byar, föreningar, företag och enskilda näringsidkare eller sammanslutningar av
dessa med speciell fokus på ungdomar och kvinnor.

Kommunal finansiering
Studiefrämjandet anhåller om kommunal finansiering
till Kustaktionsgruppsprogrammet för fisket i Österbotten för perioden år 2012-2013. Kommunernas andel per
år är 50 cent per invånare.
Kommunstyrelsen beslutade 29.3.2012 att delta i Kustaktionsgruppens verksamhet med 50 cent per invånare
för perioden 2012-2013.
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Svensklärarna i Finland - Suomen Ruotsin
Opettajat r.y. besökte Korsnäs
Svenska Nu nätverket arrangerade en veckoslutsresa till Österbotten 14-15.4. Utfärden startade
i Östermyra (Seinäjoki) på lördag
morgon. Bussen förde lärarna
genom det svenska Österbotten
via Närpes, Korsnäs och Malax till
Vasa.
Lärarna fick under resans gång lära
sig om österbottniska dialekter, levnadssätt och näringsliv genom att
besöka lokala sevärdheter, företag och
träffa genuina österbottningar. Trettio
lärare som undervisar i svenska i finska
skolor runt om i landet deltog i resan.
Deltagarna var från bl.a. Helsingfors,
Lahtis, Tammerfors, Kurikka och Åbo.
Guider i Strandlinjetrafiks buss var förutom programkoordinator Max Jansson och forskare Kjell Herberts även
vi kommundirektörer Anita Ismark och
Hans-Erik Lindqvist.

I Malax besökte lärarna högstadiet i
Petalax. Där träffade man rektor Sören
Sandholm, Mona Enlund, Katarina
Nordmyr och kommundirektör Mats
Brandt.
I Vasa besökte gruppen Strömsö.
TV-programmet Strömsö är något som
många finländare brukar avnjuta på
söndagarna.
Svenska Nu nätverket tackar alla
som bidrog till resan. Tack vare det
blev resan en riktig succé!
Jag vill på Korsnäs kommuns vägnar
tacka våra hembygdsvänner som
ställde upp denna snörika lördag och
gjorde PR för bygden! Och lärarna
tackade för det intressanta besöket och
för presenterna!
Text o foto: Anita Ismark

Svenska nu

Svenska nu förmedlar svensk ungdomskultur och möten med det
svenska språket till och inom Finland
och uppmuntrar ungdomar till att
använda svenskan genom positiva
förebilder. Svenska nu visar att
svenskan är både rolig och nyttig.
Nätverket stöder språkundervisningen, ordnar fortbildning för lärare,
informerar om betydelsen av språkkunskaper och förmedlar svensk
ungdomskultur till finska skolor.
Svenska nu koordineras av Hanaholmen - kulturcentrum för Sverige och
Finland. Programkoordinator är Max
Jansson.

SÄKERHETS
tipset

Säker grillning (med kolgrill) !

SÄKERHETS
tipset

Museibesök i Korsnäs
I Korsnäs besökte vi Korsnäs hembygdsmuseum, där lärarna fick träffa
våra hembygdsvänner Joel och Verna
Lenlund, Inga-Britt Mannfolk, John
Häggdahl och Asta Södergran. De
berättade om Korsnäs förr och nu på
dialekt. Sen fick vi se hur det går till att
sticka och virka en äkta korsnäströja,
vilket väckte stort intresse. Besökarna
fick hudvårdsprodukter som uppskattad present av Oy Dermoshop Ab.

- Ställ grillen på en brandsäker plats.
- Låt tändvätskan sugas upp i grillkolen innan du tänder.
- Tänd grillen med braständstickor eller grilltändare.
- Lämna inte tändstickor och tändvätska så att barn kommer åt
Kanske
dem. du läser detta lördag 11.2. Det är 112 dagen.
- Håll grillen
under
uppsikt,lite
fettextra
som rinner
frånsäkerhet.
den grillade
Dagen
då man
tänker
på sin
maten kan flamma upp.
Finns det tillräckligt många brandvarnare i huset?
- Släck inte fettbrand med
vatten, kväv branden med lock eller
2
Minst
en
per
60
m
lägenhetsyta.
med en brandfilt.
Testa
attattbrandvarnarna
fungerar.
man håller
in
- Se till
grillen blir ordentligt
släkt efterNär
grillningen.
Askan kan
se
ofarlig
ut,
men
det
kan
ta
flera
dygn
innan
de
glödande
kolen
testknappen en stund ska varnaren pipa.
svalnar.
Finns
det släckningsfilt i köket? Skaffa gärna en 6
- Var observant med engångsgrillar av alminiumfolie, även när man
kg:s
pulversläckare
till ditt
hem.kan en vindil flytta den till
sätter
den på ett brandsäkert
underlag
ett brandfarligt ställe.

Österbottens räddningsverk
Österbottens räddningsverk
Korsnäs
enhet
Korsnäs enhet

Brandsyn i Korsbäck
Under sommaren utförs brandsyn i Korsbäck. Bl.a. granskas att
det finns tillräckligt många fungerande brandvarnare (1/60m2
bostadsyta) och att det finns en trygg reservutgång från ev. sovrum
i andra våningen.
Österbottens räddningsverk
Daniel Lindström
0400-580044
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Korsnäs på Österbottens stormässa
Korsnäs kommun deltog i Österbottens stormässa med en egen
monter i samarbete med Österbottens Turism Ab 21-22.4.2012.
På Stormässan i Korsholm lottade
Korsnäs kommun en utflyktseftermiddag för två personer till världsarvet – Molpehällorna.
Bland alla 965, som ville komma
med, föll lotten på Anja Wirth från
Kerava (Kervo).
Som tröstepriser delades Korsnäsmuggar ut och de tillföll följande
personer: Maj-Britt Björses i Vasa,
Karl-Erik Majors i Solf, Leila Hellén
i Vasa och Angelina Hedman i Korsholm.
Anita Ismark, Tobias Andtfolk och
Caroline Westerdahl presenterade Korsnäs för mässpubliken.

Regional arbetspool
Arbetspoolen som fungerat i Korsnäs de senaste
åren fortsätter i regional form. Från och med i år
sköts poolen av de kommuner, som är med i Decibel.fi-avtalet. Verksamheten genomförs i form av ett
LEADER-projekt för tiden 15.3.2012-31.7.2013. 11
stycken österbottniska kommuner deltar och Korsholms kommun är projektägare.
Kommunstyrelsen beslutade 29.3.2012 godkänna projektet. Ingen kommunal finansiering kommer att behövas
då Svenska kulturfonden går in med en finansieringsandel.

Arbetspoolen går i korthet ut på följande:
Ungdomar som är mellan 14 och 18 år som är mantalsskrivna i Korsnäs kan anmäla sitt intresse att sköta
småsysslor som ex. att rensa ogräs eller hjälpa till med
städning.
Privatpersoner som vill ha hjälp kontaktar arbetspoolens koordinator och berättar vad de vill ha hjälp med, så
sammanför koordinatorn arbetsgivare och arbetstagare.
Endast privatpersoner bosatta i Korsnäs kommun kan
anställa en ungdom som finns registrerad i arbetspoolen.
För ett arbete på högst 3 timmar betalar arbetsgivaren
minst 20 euro.
Mera information, samt kontaktuppgifter och anmälningsblanketter kommer att finnas på Korsnäs kommuns
hemsida, fritidssektorns facebooksida och i KorsnäsNytt.
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Protek, Start Up och
Balans
Yrkesakademin i Österbotten anhåller om kommunal medfinansiering till ESFprojekten StartUp,
Protek och Balans. Projekten har fått förlängd verksamhetstid.
Den kommunala andelen för Korsnäs kommuns del
uppgår till 3429 euro fördelat på åren 2012 och 2013.
Den kommunala andelen i projekten är fördelad mellan
landskapets kommuner utgående från antalet invånare i
kommunen. Utöver nationell, ESF och kommunal finansiering betalar företag, företagare och medverkande deltagaravgifter för medverkande i projekten.
Riktlinjerna och målen för verksamheten i de tre projekten kvarstår 2012-2013. I
landskapet Österbotten är det endera Yrkesakademin
eller Vasa Vuxenutbildningscenter som står för ansökan
om kommunal medfinansiering för de tre samprojekten.
Kommunstyrelsen beslutade 29.3.2012 delta i projekten StartUp, Protek och Balans under perioden 20122013 med en kommunal medfinansiering om 3429 euro
för tvåårsperioden under förutsättning att det är fråga
om företag i Korsnäs och kursdeltagare som är mantalsskrivna i Korsnäs.
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Hur mår du och är du nöjd med servicen i din kommun?
En del av Österbottens befolkning kommer detta år att delta i en undersökning om välfärd och
hälsa. Detta görs i samarbete bland annat i samarbete med THL. Inom K5 kommer 1000 frågeformulär att skickas ut.
Strax efter sommaren
kan det hända att just
du hittar ett frågeformulär i brevlådan.
Enkäten ställer frågor
som har att göra med hur du
mår och ditt välbefinnande.
En del frågor handlar om hur
nöjd du är med den service
som kommunen erbjuder.
Genom att ställa dessa frågor
kan kommunen samla värdefull information som i slutändan används till att förbättra
kommuninvånarnas välbefinnande och hälsa, men också
den service som finns till

deras förfogande. Målsättningen är att möta de verkliga
behoven.
Frågeformuläret skickas ut till
slumpmässigt valda personer över 20 år. Om enkäten
skickas just till dig ber vi dig ta
tillfället i akt och dela med dig
av dina synpunkter till kommunens beslutsfattare. Bland
alla dem som svarar lottar vi
ut en iPad och ett matpresentkort på 300 euro i tillägg till

andra fina priser.
Enkäten görs som en del av
Institutet för hälsa och välfärds (THL) regionala hälsooch välfärdsutredning i
Österbotten. År 2010 påbörjades utredningen med pilotenkäter i delar av Finland
och nu står vårt tvåspråkiga
landskap i tur. Resultaten
från såväl kommunerna i
Österbotten som från andra
områden samlas på webbplatsen terveytemme.fi, där
alla intresserade kan bekanta
sig med dem.

Välkommen till Tjasovnan i Harrström
För två år sedan hittade Matti Wallgrén sitt drömhus i Harrström. Det var en genuin österbottnisk
allmogegård, vars äldsta del lär vara uppförd 1753.
Huset hade länge ärvts inom släkten, men arvingarna
till Viola Roos hade inget intresse av huset och valde
att sälja det.
Till huset hör även flera uthus och ett härbre och det är
just härbret, som senaste sommar inreddes till ett ortodoxt
bönehus – en tjasovna. I fjol hölls en aftongudstjänst och
en nattvardsgudstjänst, som samlade över 100 besökare,
varav ett flertal bybor.

Finlands västligaste tjasovna

Kyrkoherde Matti Wallgrén hälsar alla välkomna till
Tjasovnan i Harrström, ett ortodoxt bönehus som
finns inrymt i ett härbre på Juthnystuvägen.

- I sommar blir det flera liturgier, lovar fader Matti Wallgrén, som till vardags fungerar som kyrkoherde i Vasa
ortodoxa församling, som omfattar gamla Vasa län.
- I samband med Korsnäsveckan ordnar vi en gudstjänst
för allmänheten söndagen den 8 juli. Söndagen den 22
juli får vi celebert besök när metropoliten Panteleimon,
biskopen för Uleåborgs stift, kommer för att välsigna
tjasovnan.
Tjasovnan har fått namnet ”Tjasovna för korsets
frambärande” med anledning av ortnamnet Korsnäs.
Tjasovnan på Juthnystuvägen i Harrström står öppen för
besökare hela sommaren och alla är välkomna in för en
titt, en bönestund eller bara en stund av stillhet.
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Glada
aktörer på
Molpe
revyn
Molpes revyscen

Fd presidentparet på besök i
Molpe paviljong.

Foto:Tobias Andtfolk

”Det började som en skakning på
nedre däck”

Årets Molpe-revy var en rätt
ojämn nummerrevy, där sångerna
gjorde det starkaste intrycket.
De populäraste gestalterna från tidigare revyer var Molpebon Sune, som
tog sin särbo från Grankulla ut på en
relativt lyckad jakt i Molpeskogarna.
Parhästarna Jonas och Kaj ordnade i år
med ”sjukväktarna”, ett radioprogram
där lyssnarna fick ringa in, berätta om
sina krämpor och få en underhållande
lösning på problemet.
Andra minnesvärda kontraster som Annorlunda Sjukamp
utspelade sig på scenen var Ghettodagis där stadsbarnen fick bekanta sig
med Molpebarnen och konstaterade
att de nog levde i skilda världar. Fd
presidentparet Halonen och Arajärvi
fick likaså en annorlunda upplevelse
på sommardansen i Molpe jämfört när
de som hedersgäster besökte Korsnäs
under presidentämbetet.
Kaj Holm sjöng en finurlig sång
om magont till tonerna av Mikael
Wiehes ”Titanic”. Stadsdirektör
Håkan ”Bråkan” Nordman på friarståt
till Korsnäs var en annan lyckad sång, Lilla diktatorskolan.
men frieriet lyckades inte.
Mellan de olika sketcherna pågick
en sjukamp mellan fader Guy, fader
Matti och prostinnan Augustina med
grenar. God idé men luddig poäng.
Skådespelarna bestod av de senaste
årens revyaktörer plus några debutanter. För musiken stod orkestern Serez.
Text: Kenth Nedergård
Foton: Kenth Nedergård
och Carina Nordman-Byskata Sune bjuder fina damen på jakt.
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Vårfrudagen med våfflor för Nordkorea
I församlingshemmet serverades våfflor Marie Bebådelsedag till ära. Seden att äta
våfflor just då är allmän i Sverige och egentligen följden av
ett hörfel. Vårfrudagen, som
25 mars också kallas, lät som
våffeldagen.
Kyrkobesökarna mötte upp och lät sig väl smaka
av nygräddade våfflor med grädde och jordgubbssylt.
Damerna i pysselcafe´med bistånd av diakonissan skötte
ruljansen och sålde även sina omtyckta bambutrasor i fina
presentförpackningar samt påskpynt och bakverk.
Patrik Wallin från Vasa informerade om situationen
i Nordkorea. Han började med att tacka för senast och

de 153 par skor som korsnäsborna stått för i den totala
summan 15 000 par till barn i Nordkorea.
Årets projekt för organisationen Hana Donation är 100
ton majs. Detta kan jämföras med det världsvida FNs mål.
FN som inte jobbat i Nordkorea under de senaste sex åren
kommer i år att sända 250 ton majs till Nordkorea.
Patrik känner personligen ledaren för Hana Donation.
Hon förestår två barnhem och har renoverat åtta sjukhus i
Nordkorea. Det som kändes hoppfullt i Patriks anförande
var att även det som enskilda personer gör har effekt.
Vi kan känna oss små när marknadskrafterna sätter in
och världspolitiken styr men vårt arbete gör absolut skillnad. Pysselcafé har igen med mångas hjälp fått ihop över
1000 euro till Nordkoreas barn. Tack!
Ulrika Lindholm

NYTT I KORSNÄS sommaren 2012
Vill du komma och sälja dina produkter til Korsnäsgården i sommar?
Kött, fisk, grönsaker, frukt, bakverk och hantverk är exempel på produkter som kan säljas. Försäljningen planeras starta i juni och pågå
varje fredag hela sommaren.
Anmälningar och mer information ger:
Helena Höglund-Rusk
Tel. 050-5910049 eller e-post: helena@sou.fi

Företagsam
i föreningen
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På gång i

KORSNÄS
Mattförsäljning i Molpe

GÅRDSLOPPIS

Kauppinens Mattväveri
säljer mattor i Hantverkssmedjan
lördagen den 19 maj kl. 10-17
arr Molpe Marthaförening

på Lillmarsområdet
och gårdarna runt omkring
i Korsnäs kyrkby

lördagen den 19 maj kl. 10-14
Kom ut och fynda allt från
antikviteter, samlarprylar,
loppisgrejor, barn- och ungdomskläder, rökt fisk, grillkorv,
potatis, blommor etc.
Gratis kaffe med pepparkaka
åt alla!

Välkomna!
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UNGA INITIATIV
med ungdomar i Korsnäs kommun

Har du en idé du vill förverkliga?
Tillsammans med kommunens fritidsavdelning kan dina idéer gå i uppfyllelse. Vi handleder och hjälper till med verksamhet eller något mindre
evenemang som du vill ordna. Vi betalar också kalaset!
Det kan också vara en grupp med ungdomar som vill ordna nåt för andra
ungdomar i vår kommun.
Ta kontakt med Helena, 050-5910049
Aktiviteter/evenemang som skall ordnas sommaren och hösten 2012 kan
sökas senast 31.5

LAN

BA
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FILM
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SMYCKEN

ÄVENTYR

VERKSTAD
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Fotbollsskola 5-8.6
Årets fotbollsskola arrangeras tis-fre 5-8.6
kl.10-13 på idrottsplanen i Korsnäs.
Egen matsäck medtages.
Anmälan senast 30.5 till roger.lindholm@korsnas.fi
eller 044-2000081.

Idrottsskola 12-15.6
Sommarens idrottsskola hålls tis-fre 12-15.6.
kl.10-13 på idrottsplanen i Korsnäs.
Egen matsäck medtages.
Anmälan senast 30.5 till roger.lindholm@korsnas.fi
eller 044-2000081.

Pappersinsamling
måndag 28 maj

IF Fyren ordnar sin årliga pappersinsamling måndagen 28.5.2012. Insamlingen sker
på samma sätt som tidigare år. Bind ihop
allt papper i buntar och för ut till vägen. Vi
hämtar pappret under kvällen.

Info från Kustens hundklubb

Kom ihåg !
Sätt ej papperet i plastlådor eller papperslådor. Om det regnar, bör pappret hållas
inomhus, ring då kontaktpersonen för din
by.
Du får gärna hjälpa till med insamlandet
också!

Rallylydnadskurs
Rallylydnad skulle kunna beskrivas som avancerad vardagslydnad, medan vissa menar att det är
en blandning mellan tävlingslydnad, freestyle och
agility.
Rallylydnad går ut på att man ska ta sig igenom en
bana med skyltar. På skyltarna finns det illustrerat
och beskrivet ett rallylydnadsmoment ekipaget
skall utföra.
Rallylydnad passar för alla, gammal som ung!

Kontaktpersoner
Molpe
Harrström
Taklax
Korsbäck
Kyrkbyn

Tid: onsdagar 20.6-4.7 kl 18:30-19:30
Plats: Bjurbäck byagård
Skolare: Jennifer Snickars
Pris: 10 euro
Anmäl dig senast den 15.6 till nenna_89_@hotmail.com eller telefon: 050-4017077.

Tore Nystrand
Mats Åbacka
Tommy Vesterback
Alef Ståhl
Terese Kumpulainen

050-5910 057
0500-342 569
050-352 3323
06-3643 148
050-3519 496

TACK PÅ FÖRHAND - IF FYREN

Ny hemsida

Inofficiell tävling i Rallylydnad

Kolla gärna in If Fyrens nya hemsida på
adressen: http://www.iffyren.fi

I sommar (juli) kommer Kustens Hundklubb att
ordna en inofficiell tävling i Rallylydnad. Mera
info om tävlingen kommer senare!
16
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IF Fyren
Lyckad inomhussäsong
Inomhussäsongen blev lyckad för IF Fyrens
Felicia Åbacka. FM tävlingarna i Kuortane gav
en nionde plats för D-17 år på 300 meter.
Tiden blev 42,32.
I Tampere Junior Indoor Games en vecka
senare tog Felicia en fin tredje plats på 300 m
för F-15 år (i hennes egen tävlingsklass) med
tiden 42,47.
Vi håller tummarna för Felicia när sommarsäsongen närmar sig.

Terrängcupen

IF Fyrens terrängcup pågår följande onsdagar
med start kl.19.00.
ons 25.4 vid Molpe skola
2.5 vid Harrström skola
9.5 vid Taklax uf
sista gången 16.5 vid Waterloo

Minivarv

Prisutdelning i terrängcupen
och årets Minivarv löps på
idrottsplanen i Korsnäs onsdag
30.5 kl.19.00.

Skidavslutning

IF Fyren har haft skidavslutning fredag 20.4
med ett välfyllt Waterloohus ca 100 pers barn
och föräldrar som bjöds på lemonad, kaffe
och tårta.

Klubbtävlingar

IF Fyrens klubbtävlingar på idrottsplanen i
Korsnäs följande onsdagar med start kl.18.30
6.6 - 13.6 - 20.6 - 27.6 - 4.7 - 25.7 - 1.8 - 8.8 15.8 (klubbmästerskap)
Foton:Tore Nystrand

En lyckad säsong med stor aktivitet med både
talko, träningar och tävlingar. Skidintresset är
på uppåtgående med 40 deltagare på klubbtävlingarna i vinter. Distriktstävlingen blev
lyckad med hela 93 deltagare.
Hederspris för träning och flitigt deltagande
tilldelades Nicoline Nystrand, Karolina Mattans och Eldar Durak.

Sammanlagt delades 28 pokaler och 12 medaljer ut. Alla, som deltagit under säsongen,
fick överraskningspriser i form av drickaflaska,
väska och ficklampa.
Skidsektionen tackar alla talkoarbetare,
funktionärer och deltagare för den lyckade
säsongen.
Alf Strandholm
17
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INFO FRÅN KORSNÄS 4H
Sommarens häftigaste läger

OBS! NYINSATT KURS!

Lilla hästskötarkursen

4 H distriktsläger tisd-torsd 12-14.6 vid Molpe Paviljong
Under tre dagar och två nätter kommer vi att hålla läger
vid Molpe Paviljong där sex olika 4H-föreningar medverkar.
Du kan välja mellan följande fantastiska workshops:
• Film och bild: Vi har en grupp som gör en film om
lägret. Vi planerar, gör bildmanus, lär oss om ljud
och ljus och aktion. Resultatet blir en lägerfilm som
alla får med sig hem!
• Vildmark: Mete, kastspö och nätläggning i olika
etapper under ledning av fiskare. Skytte tränas med
pilbåge och luftbössa och några roliga tävlingar
ordnas.
• Drama: Underhållningsgruppen kommer att öva
teater och dans i olika former, gruppen håller en
uppvisning lägrets sista dag då vi bjuder in bekanta
och föräldrar.
• Design: Gruppen står för hantverk och kreativitet.
Här ingår färgsättning och styling. Vi smyckar och
pyntar området för lägrets slutliga mål: festen!
• Kockar och bagare: Delta i köket och koka och
baka. Gruppen i köket deltar i den ordinära matlagningen för hela lägrets deltagare. Smaskiga
bakverk och kulinariska upplevelser i ”lilla kockskolan”.
Arrangörer är: Kristinestads 4H, Närpes 4H, Korsnäs
4H, Malax-Petalax-Bergö 4H, Korsholms 4H och Vörånejdens 4H. Anmäl senast 11.5 till camilla.norrena@fs4h.
fi eller 044-3077337

En kortkurs i grunderna i hästskötsel för dig som går i
åk 4 och uppåt (9 lektioner).
Vi lär oss:
• Rykt- och hovvård
• Hästens utrustning och dess skötsel
• Dagliga rutiner
• Ridning och körning
• Teori och praktiska övningar.
Kursavgift: medlemmar 30,- och icke medlemmar 40,Var och när?
Molpe Paviljong, Sjövägen 298, 66210 Molpe
Onsdagar 16.5, 23.5 och 30.5 kl. 18.00-20.15
Kursledare: Mia Ahlholm och Sonja Rosbäck
Anmälningar: Petra Sundholm, tel. 045-8764838 eller
e-post: petra.sundholm@fs4h.fi
senast 11.5.2012
I samarbete med Svenska Studiecentralen.

Fotokurs

Fotokurs för Dig som är 13 år eller äldre i Korsnäs
skola måndagar 28.5, 4.6, 11.6 och 18.6 kl. 18.00-20.15.
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 inställningar som passar i olika situationer.
Slutligen går vi genom bildredigering på dator. Du
får hemuppgifter 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.
Kursavgift: Medlemmar 30,- icke medlemmar 40,-.
Anmäl senast 21.5 till Petra Sundholm, tel. 0458764838 eller e-post: petra.sundholm@fs4h.fi
I samarbete med Svenska Studiecentralen.

4 SUCCESS

Du som är 14 år eller äldre:
Skapa ditt eget sommarjobb genom 4 Success! Har du
en idé om arbetsuppgifter du vill utföra? Eller något du
tillverkar som du vill sälja?
Vasek håller en utbildningsdag i början på juni hur man
sköter sitt företag. Kommunen bidrar med ett startbidrag. 4H hjälper dig med marknadsföring och försäljning samt coachar dig i ditt företagande. Till hösten
premieras det bäst säljande företaget med ett stipendium av Vasek.
Är du intresserad att skapa ditt eget sommarjobb? Ta
chansen att jobba med det som intresserar just DIG i
sommar! Kontakta Petra Sundholm SENAST 28.5, petra.
sundholm@fs4h.fi eller 045-8764838!

Vilja och handlingskraft
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Livlig fotbollssommar på kommande
I vanlig ordning kan vi se fram emot en livlig fotbollssommar med många matcher på planen i Korsnäs.
Lagen har redan tränat flitigt och spelat träningsmatcher i flera månader och alla är förberedda på den
kommande säsongen.

Juniorverksamheten
Denna säsong representeras Korsnäs FF av tre olika
lag i Juniorcupen. De äldsta spelar i klassen pojkar 11
år. 10-årspojkarna har ett eget lag och de yngsta deltar i
klassen pojkar under 8 år. De äldre lagen tränas av Johan
Back, Peter Bäcklund och Tony Lagerström, de båda
lagen består av totalt cirka 20 spelare.

Seniorer och oldboys
KoFF/PeIK:s representationslag gjorde förra säsongen
sin bästa insats i historien och slutade på andra plats i
division 4 och visade att avancemang till division 3 absolut inte är någonting omöjligt. Till denna säsong har laget
tappat sin målspruta Leo Grines till Sporting Kristina i
division 2. Laget har i övrigt hållits ganska intakt, ny är
bl.a. Niclas Viitala som tidigare spelat i bl.a. Kraft och
Norrvalla FF. Målvakten Jesper Lagerström avtjänar som
bäst värnplikten i Dragsvik och återkommer till laget i
juli. Från lagets och styrelsernas sida hoppas och tror vi
på en placering i toppen av tabellen även detta år. Kanske
dags för avancemang i höst?
Reservlaget spelar även i år i division 6 och oldboysen i
bolldistriktets oldboysserie för över 35-åringar.
Inträdet till första lagets matcher är 3 euro, säsongkort
20 euro. Fritt inträde till andra lagets och oldboysens
matcher.
Text o foto: Kenneth Westergård

Hemmamatcher 2012
KoFF/PeIK div.4
Datum		
Torsdag 3.5
Tisdag 15.5
Tisdag 5.6
Torsdag 14.6
Tisdag 26.6
Torsdag 26.7
Torsdag 9.8
Tisdag 14.8
Torsdag 23.8
Torsdag 6.9
Lördag 22.9

De yngre laget består av dryga 15 gossar födda 2004
och 2005. De tränas av Mirza Hodzic och Ulf Ömossa
och som lagledare fungerar Jonna Grangärd. Juniorlagen
drivs helt i Korsnäs FF:s regi. Så gott som alla kommer
från Korsnäs kommun.

Tid
18.30
18.30
18.30
18.30
18.30
18.30
18.30
18.30
18.30
18.30
15.00

Motståndare
Plats
VPS-j.		
Korsnäs
Kraft 2		
Petalax
Malax IF		
Korsnäs
Laihian Luja
Korsnäs
Kungliga Wasa Petalax
SuSi YB		
Petalax
FC Kuffen
Korsnäs
Lapuan Ponnistus Petalax
Sisu-Pallo
Korsnäs
Kaskö IK		
Petalax
ABC		
Korsnäs

KoFF/PeIK2 div.6

Datum		
Tid
Motståndare
Plats
Torsdag 8.5
18.30
Malax IF 2
Petalax
Tisdag 29.5
18.30
Teuvan Pallo
Petalax
Tisdag 12.6
18.30
Jurva-70		
Korsnäs
Efter våromgången delas lagen i övre och nedre slutserier. Höstens matchprogram blir klart efter 21.6, även
höstomgångens matcher spelas växelvis i Korsnäs och
Petalax.

KoFF/PeIK oldboys
Datum		
Måndag 28.5
Måndag 11.6
Måndag 18.6
Måndag 25.6
Måndag 23.7
Torsdag 2.8
Måndag 27.8
Måndag 3.9
Måndag 17.9

I skrivande stund finns inget matchprogram publicerat
men helt säkert är att nästan varje vecka under sommarmånaderna kommer det att spelas juniormatcher i Korsnäs.
Intresserade hittar matchprogram på www.juniorcupen.fi
inom några veckor, vid alla matcher finns försäljning av
korv, läsk, kaffe m.m. Stöd Koffens juniorer!
Välkommen och kolla in framtidens lirare, här är det
verkligen fråga om sann idrottsglädje!
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Tid
18.30
18.30
18.30
18.30
18.30
18.30
18.30
18.30
18.30

Motståndare
SuSi-35		
Sisu		
Ruutupaidat
Laihian Luja
Solf IK		
Sundom IF
SuSi-35		
Sisu		
Ruutupaidat

Plats
Petalax
Korsnäs
Petalax
Korsnäs
Petalax
Korsnäs
Petalax
Korsnäs
Petalax
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Aktuella kurser
och föreläsningar
Plocka murklor

Utfärd till världsarvet Molpehällorna

Lördag 19.5, kl. 10.00-14.00.
Medborgarinstitutet i Petalax. 7 €
Vi samlas vid medborgarinstitutet och ger oss ut på jakt
efter murklor. Ta med matsäck. Kursnummer 410216.

Torsdag 14.6
grupp 1, kl. 18.00-21.00 (Kursnummer 410208) 25 €
grupp 2, kl. 19.00-21.30 (Kursnummer 410210) 25 €
Vi besöker den nedlagda sjöbevakningsstationen som
idag är naturstation. Vi vandrar längs naturstigen och
får höra guiden Ann-Sofi Backgren berätta spännande
historier om den sista fyrvaktarens öde. Vi startar från
Bredskärs fiskehamn i Molpe kl. 18 och 19 och är tillbaka
senast 21.30. Väderreservation. Ta med matsäck.

Serveringspass

i medborgarinstitutet i Petalax
Onsdag 23.5 kl. 17.00-20.30. 50 €
Kursen omfattar föreläsning och test. Kursen ordnas i
samarbete med YA!
Kursnummer 999924.

En solig och skön sommar önskar
Eva, Gunnel och Johnny

Gott från grillen

vid Molpe paviljong
Onsdag 23.5 kl. 18.30-21.30. 7 €
Vi grillar kött, fisk, fågel och grönsaker, gör marinader och
goda såser. Kostnader för matvaror ca 20 €.
Kursnummer 810248.

Anmälan till alla kurser så fort
som möjligt till www.malax.fi
eller tfn 3470371.

Folkhälsan i Korsnäs informerar
Simskolan 2012

barnet/barnen. En utbildad simlärare
kommer att vara ledare. Målet med lek
och plask är att barnen ska få vattenvana,
att under trygga och lekfulla förhållande
bli vän med vattnet.
Lek och plask ordnas på Harrström simstrand sex vardagar; v. 28 onsdag-fredag
samt v. 29 måndag-onsdag och håller på
mellan kl. 13:30-14:30. Kostnaden för lek
och plask är 15€ per familj. För en familj
med två deltagande barn är priset 22€.
Mera information kommer senare då vi
vet om det finns underlag för att genomföra lek- och plaskgruppen.
Anmälningsblanketter finns uppsatta på
affärerna och daghemmen i kommun.
Intresseanmälan kan också mailas till
alexandra.nylund@gmail.com

Simskola i Molpe pågår 25.6-10.7.
Molpegruppen simmar kl. 9:30-12:45.
Korsnäs-Korsbäckgruppen simmar 13:1516:30.
Simskola i Harrström pågår 11.7-26.7.
Gemensam grupp för Taklax-Bjurbäck och
Harrström-Helenelund.
Gruppen simmar 10:00-13:15.

Lek och Plask
Intresserad av att delta i lek och plask
för barn och föräldrar? Ifall intresse finns
kommer Folkhälsan i Korsnäs att ordna en
lek- och plaskgrupp för barn i åldern 3-5
år (födda 2007-2009). Minst en förälder ska
också vara med i vattnet tillsammans med
20
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Öppethållning
Onsdag 16.5. normal öppethållning 12-17,
Kristi Himmelsfärdsdag torsdag 17.5. är biblioteket stängt.
Fredag 18.5. normal öppethållning 12-19
Sommaröppethållningstider i biblioteket i
juni, juli, augusti
1.6.-31.8.
må och fre 12-19
ti, on, to 12-15

Utställning i maj
MI-hantverk och handarbeten från Annika
Westerbergs kurser i Korsnäs.

Strindberg-kväll

Bokbussen kör i juni också midsommarveckan, v 27. Därefter sommaruppehåll till
medlet av augusti.

14.5. kl 19 i biblioteket
”Min eld är den största i Sverige”, Strindbergkväll med Carita Nyström.
Vandringar i Strindbergs kvarter i Stockholm.
Det är 100- årsdagen för August Stindbergs
bortgång.

Årets bidrag
Biblioteks-, kultur- och fritidssektionen
har på sitt sammanträde 10.5.2012 fördelat
årets bidrag för kultur-, idrotts-, och ungdomsverksamhet. Mer information i nästa
nummer av KorsnäsNytt.

Datero-dag
21.5. kl 14-19 Datero-dag med Camilla Rönnholm. Tema: Träna minnet och lyssna på
böcker. Biblioteket har ett stort utbud med
inlästa böcker i sin hylla och ljudböcker som
du kan lyssna på via datorn. Camilla demonstrerar användningen av dessa samt visar hur
barn, ungdomar och vuxna kan träna minnet
med Minneslek, som kan lånas gratis från
Datero.

Diktens och
sommarens dag
Ordkonst i Korsnäs inleder i samarbete
med Korsnäs bibliotek ett nytt ordkonstprojekt 2012-2013 ”Hela Korsnäs
skriver!” med en sommarutfärd till Molpehällorna fredagen den 6 juli som är
Diktens och sommarens dag.

Evenemangskalender
KulturÖsterbottens tryckta evenemangskalender över kulturevenemang i Österbotten
under sommarmånaderna finns att fås bland
annat i biblioteket och museerna.

Vi startar från Bredskär kl. 11 och tillbringar några timmar därute med att
vandra, uppleva och skriva.
Servering utlovas mot liten avgift.
Alla åldersgrupper är välkomna, gärna
också föräldrar med barn.

Musikal på kommande
I höst sätter Wasa Teater upp musikalen Next
to Normal med Sören Lillkung i en av huvudrollerna. Bokade platser till förmånspris fredagen den 12 oktober. Notera detta redan
nu!

Förhandsanmälan en vecka före avfärd.
Närmare information senare.
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Ny telefonkatalog
på kommande



Det börjar igen bli dags för en
TALOG
ny telefonkatalog. Tanken är
TELEFONKA
att nya telefonkatalogen för
Korsnäs kommun och Töjby
och Träskböle byar ska vara
klar och finnas till försäljning
i september 2012.
Det finns säkert massvis
med fasta telefonnummer
som tagits ur bruk och
många nya mobilnummer
som kommit till sedan förra katalogen, så vi
ber att alla kontrollerar uppgifterna och meddelar ändringar. Under försommaren kommer
listor ut till butiker och bankkontor där man
kan ändra, radera eller lägga till nya telefonnummer. Man kan även ändra sina uppgifter
per e-post till adressen korsnas.telefonkatalog2012@mail.com.
över

mun, Töjby

Korsnäs kom

öle byar

och Träskb






Arbetsgruppen för Korsnäs Telefonkatalog 2012
Korsnäs FF, IF Fyren, Korsnäs Skytteförening





Uthyres


UTHYRNING AV TÄLT

Båtplatser

Lediga båtplatser vid Westanlid
Ring 050 3616994
As Oy Westanlid-Korsnäs Bostads Ab

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

Rädda ditt party!
Hyr partytält så spelar vädret ingen roll när du ska
ordna din fest i sommar!
40€ per dygn och 70€ för ett veckoslut



Boka per
telefon 050‐3513513/Jessica

Korsbäck Byaförening r.f 
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Sammanträden
Intressenter i Fjärdsbådsvägen i Korsnäs kby
kallas till möte på brandstationen i Korsnäs
den 29 maj 2012 kl. 19.00 för att besluta om
bildande av ett väglag.
Jan-Erik Ravals

Samservice i Korsnäs
FPA-byrån är öppen i Korsnäs må-ti 9-12 och
13-15, adress Strandvägen 4323, 66200 Korsnäs.
Då FPA-byrån är stängd kan ansökningar inlämnas
till och blanketter hämtas från Korsnäs kommun,
kommunkansliet; Strandvägen 4323, 66200 Korsnäs.

Sören Sten

Föreningen Prästgårdsmuseet i Korsnäs håller

årsmöte

tisdag 15.5 kl.18.30 på prästgårdsmuseet.

Korsnäs Hälsogård
Laboratoriet
Öppethållningstider vid Korsnäs Hälsogårds
laboratorium sommaren 2012.
juni: tisdagar kl. 8-10
juli: stängt
augusti: tisdag kl. 8-10

Lediga platser

Kom ihåg att använda Otto.-automaten i kommunhuset i Korsnäs kby.
Genom att använda automaten, säkerställer vi att
den får finnas kvar i kommunen och betjänar såväl
Korsnäsborna som våra besökare.

Personlig hjälpare sökes!
Skulle du vilja jobba som personlig hjälpare åt
mig och samtidigt få lite extra i plånboken? Jag är
i behov av en personlig hjälpare fr.o.m. 4.6.2012 i
tillsvidare anställning.
Dina arbetstider varierar från flera gånger i veckan
till någon gång i månaden, mycket beroendes på vad
jag har i min kalender. Jag har även andra personliga
hjälpare, så du är inte ensam om arbetsuppgifterna.
Kan tilläggas att det är inget fysiskt tungt arbete
att jobba tillsammans med mig, eftersom jag oftast
förflyttar mig själv från en stol till en annan. Dock
att lyfta rullstolen kan bli aktuellt, men den är inte
så tung.
Arbetsuppgifterna är omväxlande; att hjälpa mig
utföra vardagssysslor såsom t.ex. att besöka affären,
städning etc.
Jag är en rätt aktiv person, så att delta i olika möten
tillsammans med mig samt restaurangbesök och
besök på danstillställningar ingår i arbetet.
Som krydda på dina arbetsuppgifter är att du kan
få resa någon gång, eftersom jag ibland också
reser och då för det mesta inom Finland, men även
utomlands kan bli aktuellt.
Om det här låter som något arbete för dig, tveka
inte utan ta kontakt med mig, så får du veta mera:-).

– snart verklighet!

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

Otto.-tjänster

Till salu

Samtliga Otto.-automater erbjuder alla kunder kontantuttag och kontoupplysningar. Ott
automaterna erbjuder också tilläggstjänster, såsom kontantuttag från kreditkortskonto o
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 m
på otto.fi.

Egnahemshus

Otto.-automatens sponsorer:

Egnahemshus 4 rum, matsal, kök, bastu, garage 196
m2 + 2 st utelager. El-värme + stor öppenspis.
Centralt läge i Korsnäs Kby, Kyrkobyvägen 128, vid
skolan, gränsar till idrottsplan och hockeyrink. Stor
trädgårdstomt med äppelträd o bärbuskar. Nyasfalterad
gårdsplan.
Byggdes i början av 80-talet som nytt, har ej bebotts
kontinuerligt, endast 2 kortare perioder tillsammans ca
8-9 månader.
Prisbegäran 198.000 €
Närmare information och eventuell visning

Med vänlig hälsning

Tel 0400-162470
Torsten Pellfolk

Stina Österbro, tfn. 0400-013919
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Kåm å skååd!

Morsdagsblommor
penseer o violer
0,60 euro / st
Välkommen!

INREDNINGSKLARA LÄGENHETER
I BOSTADS AB MOLPE ROSEN
1 st 3 r+k 89/126 m2 (vinden kan inredas)
1 st 3 r+k, 80 m2 (med grovkök)

Förmånligt boende på utmärkt läge

Visning söndag 20 maj kl. 14-15!

Byggnadsbyrå
B Ravald Ab

Anne Häggdahl, Molpe
tel 0440-628 866

0500-861355 / Ulf

ÅRETS BLOMMARKNAD
Vårens efterlängtade slutförsäljning
av sommarblommor

Torsdag 31.05 kl. 8-18

Fredag 01.06 kl. 8-18

I år finns också färdigt packade kassar à 4,-

Välkommen i blomprakten!

Kontant
betalning!
Inga
kreditkort

Korsnäs Handelsträdgård, Kyrkobyvägen 55, KORSNÄS, Tel 0207-597 500
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Stenbrytaren

Stenbrytaren
www.stenbrytaren.com
06 / 3641152
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PASSA PÅ!
LÖRDAG 19 MAJ
KL 9-15
Stor
UTFÖRSÄLJNING AV
SPIKAR, SKRUVAR,
JÄRNVAROR

hos K.O BERGSTRÖM
tel.06-3645103
Harrström

Kom ihåg Mor den 13 maj
Vi erbjuder till Morsdag
Frödinge
6,20€/
Princessbakelser
4 st

Vi firar Andelsbanksveckan med kaffedag 21.5.2012
Måndagen den 21.5 2012 bjuder vi på kaffe och kaka i alla våra
kontor.
Pohjola har brandsläckargranskning på brandstationen i Korsnäs
samma dag 11.00-14.00.
Välkommen! KORSNÄS ANDELSBANK
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FBF:s personal på huvudkontoret gläds över våren 1892.

Välkommen på kaffe och kaka!
Måndagen den 21 maj 2012 har det gått 150 år från att Föreningsbanken
i Finland beviljades koncession och inledde verksamheten.
Med anledning av Nordeas 150-årsjubileum bjuder vi på kaffe och
kaka klockan 10–16.

Gör det möjligt

Kyrkobyvägen 78
Korsnäs
nordea.fi
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Korsnäsveckan 2011
Korsnäsveckan har varit ett årligen återkommande
uppskattat sommarevenemang i Korsnäs kommun. För
att förnya programutbudet för Korsnäsveckan 2011 och
engagera ﬂera föreningar med olika aktiviteter tillsatte
kommunstyrelsen en arbetsgrupp bestående av Helena
Höglund-Rusk, Carola Bäckström, Lis-Britt Södergran,
René Michelsson, Ann-Soﬁ Backgren och Christina
Bengsén.
Arbetsgruppen kommer att planera programmet och

kontakta olika föreningar för genomförande av olika aktiviteter.
Korsnäsveckan planeras att genomföras vecka 27. Vi
satsar på att föreningar, församlingar och företag kan
ordna aktiviteter eller hålla öppethus om intresse ﬁnns
under veckan. Vi avsätter en dag för varje by i kommunen
under veckan så ta kontakt med Helena Höglund-Rusk,
050-5910049 eller helena@sou.ﬁ och diskutera era förslag.

Hjälp i alla frågor
som rör ägarskifte

Din företagsrådgivare
Kjell Nydahl
tfn 050 368 2686
Jordbyggnadsarbeten
utföres.
kjell.nydahl@vasek.fi

Jens Bjurbäck
tel.nr. 050 - 5984795
Kvalitetspannlampor
Mica/Petzl
Mobiltelefonbatterier

BATTERIPROBLEM?

Även cellbyten och
reparationer

Hos oss hittar du batterier och ackumulatorer
för alla ändamål.

Rayovac hörapparatsbatterier
Borrmaskinsbatterier
för samtliga modeller

Klockbatterier Alla
batteribyten 5 Eur

Digi/Video batterier

Energizer/Optima
startbatterier för
bil,båt och fritid

CELLPAC
Silverbergsvägen 8 Korsnäs
06-3641565 www.cellpac.net

Makita 12V skruvdragarpaket
2xbatteri,laddare,lampa

Öppet
Må-To 8.00-16.30
Fre
8.00-15.00
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