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Årets kulturbärare
Verna och Joel Lenlund utsågs av kommunen till Årets 
kulturbärare i Korsnäs vid Korsnäs Lantdag 11.8.2012. 

Läs mer på sidorna 4-6.
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ANITASruta

En levande landsbygd
- ministerbesök i Korsnäs

Försvarsminister Carl Haglund gjorde sitt första offici-
ella besök som försvarsminister och SFP-ordförande till 
Korsnäs kommun i samband med Korsnäs Lantdag den 11 
augusti. 

Under diskussionen med kom-
munfullmäktige och kommunled-
ningen framförde undertecknad 
följande till ministern:

”Korsnäs kommun är en företagar-
kommun med god ekonomi och god 
sysselsättning. Arbetslöshetsprocen-
ten är ca 3 %. En stor näringsgren i 
Korsnäs är pälsdjursnäringen med 75 
farmer och ett försäljningsvärde på 
15,4 miljoner euro senaste säsong. 
(Jfr föregående säsong 13,1 milj 
euro). Skinnpriserna har varit höga 
och försäljningen god. Skinnen går 
på export.  Ett medborgarinitiativ 
är nu på gång att försöka få pälsnä-
ringen förbjuden i Finland. Vi hoppas 
att regeringen stöder näringen som är 
viktig för Österbotten, Södra, Mel-
lersta och Norra Österbotten. Under 
senare år har nyetableringar skett 
även i Satakunda och Egentliga Fin-
land.

Växthusnäringen är också viktig i 
vår region. Det är främst tomat och 
gurka som odlas.  Här finns ett grön-
sakspackeri K.Hultholm Ab och en 
handelsträdgård som odlar tomat- 
och gurkplantor som levereras till  
växthusodlarna runt om i landet, samt 
sommarblommor för försäljning till 
församlingar och kommuner m.fl. 
Övriga företag är bl.a. Oy Dermoshop 
Ab som har en omfattande interne-
thandel och säljer hudvårdsprodukter 
i Finland, Balticum, Ryssland m.fl. 
länder. Årets företag i Korsnäs 2010 
SpaDealers Ab tillverkar och säljer 

badtunnor till olika länder. Företa-
garna följer med hur statens åtgärder 
påverkar företagandet. Bland öns-
kemålen från företagarnas sida är 
att den sociala tryggheten också ska 
gälla dem och att staten ska främja 
företagandet i Finland.

För företagare på landsbygden är 
ett välskött vägnät och utbyggd övrig 
infrastruktur grundförutsättningar 
för att det ska vara möjligt att bedriva 
företagsverksamhet på landsbygden. 
Det behövs mera statliga resurser för 
att vägnätet ska kunna underhållas 
och byggas ut samt för grundförbätt-
ringar. De lätta trafiklederna utanför 

tätorterna bekostas numera nästan 
helt av kommunerna själva. Även 
utbyggnad av vatten- och avlopp i 
glesbygden kräver stora resurser av 
kommunerna. Här behövs också stat-
liga insatser. 

Arbetskraftsinvandringen till Kors-
näs har varit kraftig de senaste åren 
främst från Bosnien. Övriga invand-
rare är från Vietnam, Vitryssland, 
Ryssland och Estland. Kommunen 
tog emot kvotflyktingar i början på 
1990-talet från Vietnam och några 
av dem har stannat kvar och deras 
släktingar och bekanta har flyttat hit. 
Kommunen tog emot ett 40-tal kvot-

Försvarsminister Carl Haglund flankerad av Ann-Sofi Backgren och 
Anita Ismark i kommunens sessionssal.

Fo
to

: A
n

n
ic

a
 S

va
rt

g
ru

n
d



KORSNÄSNytt

3

Utgivare: Korsnäs kommun
Ansvarig utgivare: Anita Ismark
Redaktionsråd: Henrik Rosendahl, 
Caroline Åbacka, Kjell Nydahl och Roger 
Bergström.
Kontaktperson: Helena Höglund-Rusk
Framställning: Kenth Nedergård
Foton och material om inte annat nämns: 
Kenth Nedergård
Upplaga: 1100 exemplar

Utkommer 8 gånger 2012 till alla 
hushåll i Korsnäs
Material sänds till Korsnäs kommun/
Kenth Nedergård
Postadress: Strandvägen 4323, 
66200 Korsnäs
Telefax: 3479 190  
Telefon: 050-5222 644
e-post : kenth.nedergard@netikka.fi

KORSNÄSNytt

flyktingar från Burma 2007 och 2009. 
Kommunen har 2.240 invånare och ca 
9 % är utlänningar. Hit räknas också 
i Korsnäs bosatta svenska medbor-
gare. Integrationen har gått bra. Våra 
invandrare har arbete i Korsnäs och 
i grannkommunerna. Flera har köpt 
hus eller en lägenhet i något radhus 
och invandrarna verkar att trivas i 
vår kommun. Från att kommunen 
tidigare hade många lediga bostäder 
har vi numera bostadsbrist. Kom-
munen har ökat bostadsproduktionen 
genom att köpa lägenheter i nya rad-
husprojekt varje år. Gruvdriften kan 
bli aktuell i Korsnäs om några år om 
malmletningarna ger tillräckligt bra 
resultat. En stor del av kommunen 
är inmutad av två olika bolag. För 
att den ort där gruvdriften finns ska 
ha nytta av gruvverksamheten borde 
företagen erlägga en gruvskatt eller 
annan kommunal avgift.

Nativiteten har ökat så att kommu-
nen numera öppnar nya daghem för 
dagvård. Nytt daghem byggs i Molpe 
intill Molpe skola. Nytt gruppfamilje-
daghem öppnas i Taklax skola i höst. 
Kottebo daghem i Korsnäs kyrkby 
ska renoveras och byggas till med en 
tvåspråkig avdelning under år 2013.

Renoveringsstöd behövs för Kors-
näs bibliotek som ska renoveras för 
drygt 400.000 euro. Men biblioteket 
har ännu inte införts på statens lista 
över byggnadsprojekt som ska få 
statsstöd. 

Kommunen har också satsat på en 
mycket välskött äldreomsorg. I dessa 
dagar färdigställs nya radhus och 
parhus vid kommunens servicecen-
ter Buketten inom den öppna vården. 
Kommunen fortsätter med renove-
ring av de äldre husen på samma 
område. 

Statsbudgeten för nästa år och 
regeringsprogrammet aviserar ned-
skärningar av statsandelarna till 
kommunerna. Det inger bekymmer. 
Kommunerna ska fortsättningsvis 
upprätthålla basservice till kommun-
invånarna. Den ska vara så jämlik 
som möjligt över hela landet. Detta 
innebär att kommunerna måste ha 
ekonomiska möjligheter att sköta 
den lagstadgade servicen. 

Endast kommunsammanslagningar 
löser inte landets ekonomiska pro-
blem och genom centralisering av den 
kommunala servicen. På landsbyg-
den har äldrevården, barndagvården 
och socialvården överlag skötts på ett 
föredömligt sätt. I en liten kommun 
känner människorna varandra och 
tar hand om varandra. Det finns ett 
socialt nätverk på landsbygden som 

befrämjar den sociala välfärden och 
tryggheten. Det är ett socialt kapital 
som vi i Finland ska värna om.”

Efter diskussionen med kommun-
politiker och kommunledningen 
besökte minister Haglund museiom-
rådet vid Korsnäs hembygdsmuseum 
och Prästgårdsmuseum. Han höll ett 
mycket uppskattat festtal som refe-
reras på annat ställe i KorsnäsNytt. 
Han belyste regeringsprogrammet 
och regeringens kommunala stra-
tegi. Han konstaterade att om alla 
kommuner i Finland skulle vara så 
välskötta  som Korsnäs skulle vi inte 
behöva någon reform.  Han medde-
lade med anledning av artikeln i Vbl 
11.8.2012 att pälsdjursnäringen är 
tryggad i.o.m. att den finns omnämnd 
i regeringsprogrammet. Det står att 
pälsdjursnäringen ska bibehållas 
och utvecklas. Han fick också till-
fälle att träffa korsnäsborna och att 
prata med alla och envar. Folk hade 
möjlighet att framföra sina åsikter 
och frågor direkt till partiledaren.

Med önskan om en varm och 
vacker höst!

Anita Ismark
Kommundirektör

Försvarsminster Carl Haglund 
fick spontana applåder för sitt 
uttalande om Korsnäs som exem-
pelkommun för Finlands andra 
kommuner på Lantdagen i Kors-
näs.

Nr 6-2012 utges 5.10.2012, manusstopp 21.9.2012
Nr 7-2012 utges 16.11.2012, manusstopp 2.11.2012

Nr 8-2012 utges 14.12.2012, manusstopp 30.11.2012
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Lantdag med ministerbesök
Årets lantdag i Korsnäs sam-

lade åter en månghövdad skara till 
Korsnäs. Aktiviteterna avlösta var-
andra på och omkring museiområ-
det. 

Dagens inbjudna festtalare var för-
svarsminister och Sfp:s ordförande 
Carl Haglund. När han inbjöds var 
han ännu EU-parlamentariker, men 
i juni valdes han till Sfp:s nya parti-
ordförande och senare tillträdde han 
också som försvarsminister.

Haglund lyfte fram de stora frågor 
som det kommunfullmäktige som 
väljs i höst står inför de kommande 
fyra åren.

- Kommunreformen och den fram-
tida kommunstrukturen kommer att 
dominera diskussionen inför kommu-
nalvalet, förutspådde han. 

- Det kommande fullmäktige 
kommer att bestämma Korsnäs kom-
muns framtid.  

Själv känner han sig lugn inför den 
kommande debatten och litar på att 
slutresultatet blir bra. 

- Det svenska språkets framtid och 
enhetliga svenska språkområden får 
inte splittras.

Exemplet Korsnäs
Haglund lyfte även fram Korsnäs 

som exempel på hur en liten kommun 
kan visa på livskraft med en arbets-
löshet på ca 3 % och framgångsrika 
små och medelstora företag.

- Om Finland skulle se ut som 
Korsnäs, skulle varken Finland eller 
Europa ha det stora budgetunderskott, 
som vi har idag, konstaterade han och 
belönades med spontana applåder av 
publiken.

Haglund hade även noterat den 

lyckade integrering av nyfinländare 
som sker i Korsnäs, hoppades på en 
framtid för den lokala gruvdriften 
och passade på att ta klar ställning 
för fortsatt pälsfarmning, som en 
viktig del av den lokala ekonomin. 

Avslutningsvis lyfte han på hatten 
för den frivilliga aktörer i Korsnäs 
och runt om i Finland, som enträget 
fortsätter att arrangera de sommare-
venemang, som utgör den finländska 
sommaren.

Årets kulturbärare
Årets kulturbärare blev paret Verna 

och Joel Lenlund. Det strävsamma 
paret har varit med om att starta upp 
Korsnäs bygdeförening 1964 och 
sedan dess har hembygdsområdet 
varit deras andra hem. Utmärkelsen 
var en glad överraskning för dem 
bägge. Joel lyfte i sitt tacktal fram 
kvinnorna, som genom åren varit de 
driftiga i föreningen.

- Det är kvinnorna i Korsnäs, som 

bär upp hembygdsföreningen. Själv 
fungerar jag mest som hantlangare. 
Men så klart ställer karlarna i bygden 
upp på talko alltid när det behövs.

Förutom hederstiteln erhöll paret 
ett fotografi taget av Tuija Warén, 
vilket symboliskt avbildar två sam-
manslingrande träd på en stenig 
strand i världsarvsskärgården. 

Robin Hund och hans orkester 
underhöll och roade barnen med sin 
show. Festprogrammet inleddes och 
avrundades med klassisk flöjtmusik 
av Maria Bondarenko från Sordavala 
i ryska Karelen, som var på besök 
i Korsnäs med sin familj. Jasmine 
Nedergård ackompanjerade henne i 
avslutande ”Ai to shuu” från japan-
ska Anime-serien Naruto.

Marknad och uppvisningar
På museiområdet pågick parallellt 

med programmet marknad med lot-
teri, försäljning och utställningar.

Dagens konferencier Ann-Sofi Backgren överräckte världsarvsboken 
och sockor med Korsnäsmönster till försvarsminister Carl Haglund. 
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I världsarvstältet samsades världs-
arvet Kvarkens skärgård, Forststy-
relsen, Kvarkenrådet, Korsnäs Mine 
Center och Stendoktorn om utrym-
met. 

Susanne Skata från Kvarkenrå-
det serverade den speciella världs-
arvsdrycken (bestående av havtorn, 
hallon och kråkbär) till besökarna. 
Elin Vide blev den lyckliga vinnaren 
till världsarvskryssningen i Kvarken-
rådets och Forststyrelsens tävling. 

Projektledare Karl-Erik Byskata 
presenterade planerna kring gruvom-
rådet. ”Stendoktorerna” Stefan Wik 
och Roger Nyfors fanns på plats för 
att informera om sommarens mine-
ralletning samt analysera intressanta 
stenar från regionen. 

- Bland sommarens bästa fynd finns 
en pyroxenbit, som innehåller allanit, 
berättade Stefan Wik. 

Allanit är ett mineral som kan inne-
hålla höga mängder sällsynta jord-
artsmetaller.

Bland besökarna dök inga ny fynd 
upp. En besökare från Vasa hade dock 

med sig en sten, som förmodligen är 
en del av en meteorit. 

Mycket intresse väckte Kustens 
hundklubbs agilityuppvisning. Före-
ningen ordnar kurser i hundlydnad 
och agility och intresset verkar sprida 
sig bland hundägarna i Korsnäsbyg-
den. Västkustryttarna ordnade kul 
med figurer från Astrid Lindgrens  
värld i form av rid- och åkturer och 
inte-stöta-marken på ridbanan bred-
vid museet.

America Car Club ordnade i sed-
vanlig stil utställning av amerika-
nare. I år hade de även fått sällskap 
av en veterantraktor – en Zetor från 
1967. Årets publikfavorit blev Olav 
Andtfolks Chrysler 300D från 1958 
– en modell som tillverkats i endast 
618 exemplar, varav ett numera finns 
i Korsnäs. Bilen hör till de första 
”muskelbilarna” som byggdes.

”Plockasteken” lät sig väl smaka. 
Hos både YA och Stenbrytaren tog 
lantdagslunchen slut innan kvällen.

Text: Kenth Nedergård
Foton: Kenth Nedergård, 

Patricia Nygård

Vid världsarvstältet var det en ständig ström. “Stendoktorn” Stefan Wik visar 
upp ett av sommarens fynd.

Maria Bondarenko bjöd på klas-
sisk flöjtmusik.

Bilder nere från vänster: 
Robin Hund och hans orkester
Agilityshow
Tur i ”Emils hästkärra”
Årets amerikanska publikfavorit
YA serverade plockastek
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Verna Lenlund och Joel Len-
lund är båda födda på 1920-talet. 
De är eldsjälarna som hela livet 
jobbat sida vid sida för hembyg-
den och för kulturen. De var med 
på Korsnäs bygdeförenings första 
möte 1964. 1965 valdes Verna in 
i styrelsen och intresset för hem-
bygdsforskningen var väckt. De 
har samlat föremål och kunskap, 
kläckt idéer för verksamheten och 
arbetat praktiskt, ställt upp på tal-
koarbete och styrelseuppdrag. 

Det är paret Lenlunds förtjänst att 
Korsnäs hembygdsmuseum är ett så 
fint museum. Resultatet av det arbete 
de utfört tillsammans med andra 
likasinnade ser vi i Korsnäs hem-
bygdsmuseum med den förnämliga 
textilsamlingen och utställningen 
över säljakten i Korsnäs. Många gene-
rationer skolbarn har fått komma till 
museet för att lära sig om livet förr, 
med Verna och Joel som inspirerande 
berättare och handledare. Nyare pro-
jekt som rotts i land är naturstigen på 
museiområdet och jungfrudansen.

Joel och Verna har varit med och 
tagit fram kartor som visar utveck-
lingen och medverkat i byggandet 
av den byamodell över kyrkbyn på 
1920-talet som nu finns i biblioteket. 

Joel och Verna är öppna för nytt 
och nya samarbetsformer. Häromåret 
medverkade Joel i Kyrkoby skolas 
prisbelönta film om Orrmoan och 
även i en film om fiskarbastur ute i 
Korsnäs skärgård. Joel är huvud-
person i en film som kommer att 
visas under hösten, filmad av Vesa 

Heinonen och Ilias Missyris. Verna 
har varit en aktiv Martha i Korsnäs 
Marthaförening och även som dess 
ordförande. Hon medverkade även 
till grundandet av Prästgårdsmuseet. 
Folkdräktsforskning och Korsnäströ-
jan är Vernas särskilda intresseområ-
den.

På tavlan finns träd, som vid första 
anblicken ser ut att vara en björk. Vid 
närmare granskning är det två björ-
kar, tätt sammanvuxna, i ett stenigt 
ölandskap ute i Världsnaturarvet. 
Över bilden finns ett vackert ljus och 
i fonden lyser gula och röda blom-

Årets kulturbärare 2012

mor. 
Bilden passar in på paret Lenlund, 

ett hårt arbetande, strävsamt liv, 
men med ett ljus från det brinnande 
intresset och kärleken till hembyg-
den och dess kultur och människor 
- inte minst de egna barnbarnen och 
barnbarnsbarnen som är föremål för 
deras omsorger - och deras önskan att 
bevara, dokumentera och hålla kul-
turarvet levande och föra det vidare 
till kommande generationer.

Anita Ismark, Carola Bäckström

På Lantdagen höll filmkonstnä-
ren Britt Kootstra en workshop i 
biblioteket. Hon visade hur man 
med enkla medel kan göra nyska-
pande film genom att behandla 
filmens yta med olika metoder, till 
exempel genom att rita på filmen 
med penna, skrapa ytan med ett 
vasst föremål. Sedan projicerades 
deltagarnas alster på filmduk med 
hjälp av en trivsamt knattrande 

16-mm projektor - ett ljud som 
en något äldre person kan minnas 
från skolornas filmvisningar. 

Britt har studerat konst och media 
i sitt hemland Nederländerna men är 
numera bosatt i Övermalax tillsam-
mans med man och barn. Hon finns 
med på Kulturfondens listor över 
kulturarbetare som tar emot uppdrag 
i skolor och andra inrättningar.

Workshopen ingick i samarbetet 

Lantdagen i biblioteket
med Österbottens konstkommissions 
ARTtur-österbottnisk nutidskonst. 
Korsnäsdelen pågick 1.7.-15.8. med 
utställning av Tuija Arina-Sundelins 
grafik och målningar och av Paula 
Blåfields grafik.

I bokbussgaraget var det traditio-
nell försäljning av avskrivet biblio-
teksmaterial. 

Carola Bäckström

Årets kulturbärare Verna och Joel Lenlund fick tavla och blommor av 
kommundirektör Anita Ismark och bibliotekschef  Carola Bäckström.
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T i l l s a m m a n s 
med vuxenutbild-
ningsaktörer i 
Spanien, Belgien, 
Tjeckien och Tur-

kiet jobbar Korsnäs kommun i 
samarbete med Malax-Korsnäs 
medborgarinstitut med jämställd-
hetsfrågor inom gemensamma 
europeiska temalagda workshop-
par. Lokalt ordnas seminarier och 
utbildningstillfällen i samarbete 
med medborgarinstitutet. De sex 
teman som behandlas i gemen-
samma workshoppar är ur ett 
jämställdhetsperspektiv; arbete, 
utbildning, socialt liv, familj, kultur, 
medvetenhet och inflytande. 

Att en mindre landsbygdskommun 
samarbetar med aktörer i större städer 
som Antwerpen i Belgien, Ostrava i 
Tjeckien, Konya i Turkiet och Parla 
i Spanien ger en intressant infalls-
vinkel i ett europeiskt perspektiv. 
Jämställdhetsfrågor är viktig obero-
ende om aktörerna är mindre lokala 
eller större regionala. Jämställdhe-
ten lyfts allt mera upp som en större 
konkurrenskraft på europeiskt nivå 
och därför är det viktigt att jobba 

med jämställdhetsfrågor som en del 
av utvecklingsstrategier såväl lokalt, 
regionalt, nationellt som internatio-
nellt. 

Internationellt besök i 
Korsnäs

I början av juni detta år besökte 
representanter för de deltagande län-
derna Korsnäs och imponerades fram-
förallt av hur dagvården och skolan 
fungerade i en mindre kommun. Man 
hade tidigare hört goda kommentarer 
om det finländska skolsystemet men 
nu då de såg de fräscha skolbyggna-
derna och bekantade sig med det fin-
ländska skolsystemet, intygade de att 
allt de hört verkligen stämde. 

I Korsnäs lyftes frågan om jäm-
ställdheten ur ett socialt perspektiv 
fram i den gemensamma workshop-
pen och där ingick speciellt att bekanta 
sig med den subjektiva dagvården ur 
en kommunal synvinkel. Att kommu-
nal dagvård kan erbjudas har möjlig-
gjort att kvinnor lättare kunnat ta del 
i arbetslivet och därmed bidragit till 
mera jämställdhet i samhället. 

I Korsnäs fick gästerna också 

bekanta sig med världsarvet Kvar-
kens skärgård och pröva på finskt 
bastubad med dopp i havet. Gästerna 
uppskattade speciellt möjligheten 
att komma till ett mindre samhälle 
och ta del av den lokala miljön och 
lokalsamhället. Också tystnaden och 
renheten uppskattades. De sa att de 
kommer att leva länge på upplevel-
serna i Korsnäs.

Nästa workshop inom ramen för 
projektet ” Gender issues- why hide 
a truth” kommer att hållas i Ostrava i 
Tjeckien i oktober. Temat är då genus 
i skola och utbildning. Finansiering 
för partnerskapsprojektet har Kors-
näs och de övriga partnerna fått från 
EU:s Grundtvig-program, Livslångt 
lärande. Projekttiden är 1.8.2011-
31.7.2013. 

Ann-Sofi Backgren
koordinator

Landsbygdskommunen Korsnäs är med 
och utvecklar jämställdheten i Europa

Sedan ett år tillbaka är landsbygdskommunen Korsnäs i Österbotten med i ett europeiskt 
jämställdhetsprojekt i Europa. 

Bilden är hämtad från projekt-
mötet i Korsnäs sommaren 2012 
med deltagare från Finland, 
Spanien, Belgien, Tjeckien och 
Turkiet. 
Foto: Tobias Andtfolk
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Förslaget till detaljplan för 
Västanlid benämnda område i 
Korsnäs kyrkby har varit fram-
lagt till påseende på kommun-
gården i Korsnäs under tiden 
14.2-14.3.2012. 

Intressenter har haft möjlighet att 
framföra anmärkningar i ärendet 
senast 14.3.2012. Kommunstyrelsen 
har inbegärt utlåtande av berörda 
myndigheter: Västkustens tillsyns-
nämnd, Tillsynsnämnden i Korsnäs, 
NTM-centralen i Södra Österbotten 

och Österbottens förbund.
Tekniska nämnden och kommun-

styrelsen föreslog 25.6.2012 att 
Västanlid detaljplan godkännes med 
de bemötanden och ändringar som 
gjorts på basen av inkomna utlåtan-
den.

Kommunfullmäktige godkände 
27.6.2012 att Västanlid detaljplan 
med de bemötanden och ändringar 
som gjorts på basen av inkomna utlå-
tanden. Planen har vunnit laga kraft.

Godkänd detaljplan 
för Västanlid

Ny detaljplan             
i kyrkbyn

Kommunstyrelsen beslutade 
25.6.2012 att en detaljplan över en 
del av Mann benämnda lägenhet 
RN:r 5:77 i Korsnäs by bör uppgö-
ras. Syftet med planen är att utreda 
möjligheten att bebygga området 
väster om Strandvägen med radhus 
samt att på den östra sidan av Strand-
vägen planera tomt för industri och 
försäljning. 

Planläggningsområdet utgörs av 
Jörgen Eriks tidigare mark och är ca 
2,7 ha stort.

Uppgörande av planen kostar ca. 
9.970,00 €. Offerter inbegärs för pla-
neringsuppdraget. 

Detaljplanering i 
Molpe

Lars Krook ansöker om att Korsnäs 
kommun uppgör en detaljplan för en 
del av lägenheten 1:253 i Molpe by i 
enlighet med markanvändnings- och 
bygglagen. Området är märkt som ett 
AT-område i den fastställda delgene-
ralplanen. Området kommer att pla-
neras för småhusbebyggelse.

Kommunstyrelsen godkände 
25.6.2012 att uppgörande av detalj-
plan för en del av 1:253 i Molpe by 
kan göras. Planeringen sker på den 
ansökande Lars Krooks bekostnad.
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Welcome Office är namnet på ett 
2-årigt ERUF- och ESF-finansierat 
samarbetsprojekt som genomförs i 
Vasaregionen, Jakobstads-regio-
nen och K5-området under åren 
2012-2014. Projektets målsättning 
är att förmedla baskunskap om 
service och olika funktioner i det 
finländska samhället. 

Projektets centrala mål är att inrätta 
ett rådgivningscenter för invandrare, 
sammanställa en internetportal med 
regional och allmän samhällsinfor-
mation och ha ett nära samarbete 
med olika aktörer i regionen

På Welcome Office får man rådgiv-

WELCOME OFFICE
Rådgivning och information om ärenden som berör migration

ning, vägledning och information 
om myndigheternas tjänster • 
(polis, magistraten, FPA, skat-
tebyrå och TE-byrå) och det 
finländska samhället 
om språkkurser och utbildn-• 
ingsmöjligheter
om hälsovården, dagvården • 
och skolsystemet 
om fritidmöjligheter och • 
boende

Projektarbetare i K5-området är 
Aida Simidzija och hon finns anträff-
bar i Samservicebyrån i kommungår-
den i Korsnäs fredagar kl. 9.00-16.15. 
Tel. +358 (0)40 566 1572
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Aida Simidzija.
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Behandlade byggnads-
lov och åtgärdstillstånd

Tillsynsnämnden har vid sitt sammanträde 31.7.2012 godkänt följande 
ansökningar om byggnadslov och åtgärdstillstånd. 

Byggnadslov
Byggare Lägenhet  Ändamål
T o C Sandbacka   Harrström 10:54 Ändr. ladugårdsdel 
  till garage
Sven Söderman  Harrström 4:45  Bastu
K o J Fant  Korsnäs 18:67  Ekonomibyggnad
Niclas Moliis  Korsnäs 5:46  Ändr. växthus till lager
P o C Moliis  Korsnäs 61:7  Ekonomibyggnad
Milner Nylund  Korsnäs 5:50  Tillbyggnad fritidshus 
Björn Högnäs  Molpe 7:46  Parhus + biltak 
Korsnäs kommun  Molpe 1:63  Daghem
A Kronstrand o C Backgren  Molpe10:205  Bostad + garage
Magnus Nybjörk  Taklax 12:30  Lager 
Alf  Rönnlöv Ab  Taklax 14:12  Foderlager
Alf  Rönnlöv Ab  Taklax 14:12  Förnyande av rävhus.
Ulf  Sandholm  Taklax 7:52  Ändr. växthus till lager
Leif  Vilén  Taklax 24:5  Tillbyggnad lagerhall
Ulf  Vägar  Taklax 7:98  Tillbyggnad garage

Åtgärdstillstånd
Kent Hultholm  Harrström Smf  Båthus
A Heikkilä-Nordmyr  Korsnäs 14:62  Glasskiosk
Johan Rusk  Korsnäs 8:142  Ändr. rävhus till minkhus
A Söderman o U Ömossa  Korsnäs 23:30  Biltak + stocklada
Korsnäs Andelsbank  Molpe 2:67  Värmebrunnar
B o M Näsman  Molpe 2:92  Takombyggnad
Erik Pettersson  Molpe 10:72  Biltak
Sami Rintala  Molpe 5:115  Förråd (häbre) 
Karl-Erik Sjöroos  Molpe 7:93  Värmebrunn
Dage Stenbäck  Molpe 8:157  Värmebrunn

Tillsynsnämnden förtydligade 31.7.2012 anvisning-
arna för båthus och dess inredande enligt följande 
på strandgeneralplanens LV-1 och LV-2 områden:

ett båthus får ej inredas och användas såsom •	
gästhus eller villa (får ej förses med sängar eller 
fasta sovplatser, köksinredning, gardiner, tape-
ter, mattor m.m.)
byggnaden bör vara anpassad till den övriga •	
bebyggda omgivningen och de gamla kulturmil-
jöerna tas i beaktande
byggandet av terrasser, räcken m.m. tillåts inte, •	
endast en mindre brygga tillåts
endast små fönster kan tillåtas•	

De som av en eller annan orsak utfört någon av 
ovan nämnda eller motsvarande åtgärd ombeds 
återställa sitt ombyggda båthus till båthus.

Nämnas kan att i samband med uppgörandet 
av Korsnäs strandgeneralplan gjordes en kultur-
landskapsinventering ur vilken framkommer att 
”skogsborna” (nybyggarna som under 1800-talets 
första hälft flyttade ut till Taklax, Edsvik, Bjur-
bäck och Korsbäck) krävde sin hävdvunna rätt till 
båthusplatser även efter utflyttningen, vilket de 
även fick. Dessa hade då på den tiden en lång väg 
hem till sin by från hamnen, så båthuset inreddes 
också med ett övernattningsutrymme.

Bestämmelser för inredning                        
och användning av båthus

Enligt kommunens strandgeneralplan får man på bl.a. områden betecknade LV-1 och LV-2 
uppföra båthus. Tillsynsnämnden informerar härmed om vad som tillåts och inte tillåts vid 
byggande och inredning av båthus på dessa områden. 

Reparations- 
och energiun-
derstöd

Till kommunen har inlämnats 
3 st godkännbara ansökningar 
om reparationsunderstöd för 
åldringars och handikappades 
bostäder inom utsatt tid. För 
anhållan av energiunderstöd 
för ibruktagande av förnybar 
energi inlämnades 6 ansök-
ningar. 

Finansierings- och utveck-
lingscentralen för boendet ARA 
har anvisat Korsnäs kommun en 
beviljningsfullmakt om 12481 € 
för beviljande av reparationsun-
derstöd (100 % av ansökt belopp) 
och energiunderstöd för ibrukta-
gande av förnybar energi 4784 € 
(38 % av ansökt belopp). 

Tillsynsnämnden beviljade 
31.7.2012 sammanlagt 17 265 € 
i reparationsunderstöd och ener-
giunderstöd för ibruktagande av 
förnybar energi.
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Vård- och omsorgsnämnden 
konstaterade 14.6.2012 att fler dag-
vårdsplatser behövs i kommunen.

Under maj månad har nyinflytt-
ning av barnfamiljer till vår kommun 
skett. Den dagvårdare som varit sjuk-
skriven kommer inte ännu i arbete. 
Prognosen på barn födda 2010-2011 
som söker dagvård har underskattats. 
Det behövs flera dagvårdsplatser 
till augusti 2012 för att de barn som 
ansökt om dagvård ska få plats, som 
de har subjektiv rättighet till.

Eftersom det saknas dagvård i 
Taklax och där finns flera barnfa-
miljer är behovet störst där. En dylik 
lösning kan lösgöra platser även i 
Korsnäs kby ifall några Taklaxför-
äldrar kan tänka sig att flytta sina 
barn till Taklax från Korsnäs.

Vård- och omsorgsnämnden beslöt 
föreslå 14.6.2012 att en budgetänd-
ring görs för möjliggörande av öpp-
nande av ett gruppfamiljedaghem i 
Taklax.

Fullmäktige godkände 27.6.2012 
att en budgetändring görs, som möj-
liggör öppnande av ett gruppfamilje-
daghem i Taklax. 

Nytt gruppfamiljedaghem i Taklax
Daghem med 7 platser

Måndagen den 20 augusti öppnade 
gruppfamiljedaghemmet i Taklax. 
Daghemmet finns inrymt i ett fd 
klassrum i Taklax skola. En ny mel-
lanvägg skiljer åt det kombinerade 
lekrummet och matsalen från vilo-

rummet.
På gården skall barnen småningom 

få en helt separat lekplats. 
- Då blir det lugnare och tryggare 

för barnen och lättare att övervaka, 
hälsar närvårdaren Maria Sandholm.

I månadsskiftet augusti-septem-
ber levereras det nya daghemmet 
till Molpe.

Daghemmet är ett elementhus på 
209 m2 konstruerat av Heikius Hus.

Molpe daghem klart i september
Huset har vattenburen golvvärme 

och värms med bergsvärme. Bl.a. 
Kaklat badrum, slitstarka mattor, sko- 
och stöveltvätt samt många torkskåp. 
Ventilationen reglerar luftmängden 

automatiskt enligt syrebehov!
På bilden syns en modell av det nya 

daghemmet i Molpe.
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Dagen då KorsnäsNytt besökte det nya familjedaghemmet i Taklax 
blev Ajdin, Aldin och Fatima Bosnjakovic omskötta av dagvårdare 
Lotta Karlsson och närvårdare Maria Sandholm.
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Korsnäs kommun säljer fd 
Novateks kontorsbyggnad till 
Henry Backlund. 

Henry Backlund har önskat köpa 
fd. Novateks Kontorsbyggnad om ca. 
160 m2 samt markområdet under och 
kring byggnaden. Markområdet är ca 
2000 m2 stort, av tomt 5 i kvarter 41 
av fastigheten Industrihallen RN:r 
28:2 i Korsnäs by i Korsnäs kommun. 
Kontorsbyggnaden har utannonserats 

i KorsnäsNytt det senaste året vid ett 
flertal tillfällen antingen för uthyr-
ning eller försäljning. 

Köpesumman för byggnaden 
och markområdet har beräknats 
till 108.130,00 euro moms 0%. I 
köpesumman ingår el-, vatten-, 
avloppsanslutningar. Byggnaden ska 
ännu konditionsgranskas.

Tekniska nämnden och kommun-
styrelsen föreslog 25.6.2012 att 

kommunen säljer 
fd. Novateks 
kontorsbyggnad 
samt markom-
rådet under och 
kring byggnaden 
för 108.130,00 
euro till Henry 
Backlund. Kom-
munfullmäktige 
godkände försälj-
ningen 27.6.2012.

Försäljning av fd. Novateks 
kontorsbyggnad

Försäljning av 
tomtmark

Korsnäs säljer tomtmark till 
Tommy Bäckman.

Korsnäs kommun har som säljare 
31.5.2012 undertecknat ett köpebrev 
gällande försäljning av ett outbrutet 
område om ca 0,2840 ha av Lindberg 
benämnda fastighet RNr 6:44 i Kors-
näs by i Korsnäs kommun till köpa-
ren Tommy Bäckman. 

Området omfattar hela det mark-
område som är benämnt tomt nr 1 och 
2 i kvarter 51 på Bovägen benämnda 
detaljplaneområde i Korsnäs. På det 
outbrutna området finns inga bygg-
nader.

Köpesumman är 3,04 €/m2 eller 
sammanlagt 8.633,60 €. Dessutom 
erlägger köparen 800,00 € för det 
outbrutna områdets andel i vägbe-
lysning på byggplaneområdet. Den 
sammanlagda köpesumman är såle-
des 9.433,60 €. 

Kommunfullmäktige godkände 
27.6.2012 det uppgjorda köpebrevet.

Korsnäs kommun köper aktielä-
genhet i Taklax.

Kommunen har annonserat den 
22.5.2012 i Vasabladet att kommu-
nen önskar köpa en aktielägenhet i ett 
nytt under bildning varande bostads-
aktiebolag. 

Uthyrningsgraden på kommunens 
bostäder är fortsättningsvis hög och 
kön till kommunen bostäder lång. 
Korsnäs kommun äger 15 lägenheter 
i Molpe och 3 lägenheter i Taklax. 
Samtliga lägenheter är uthyrda.

Av bostadssökande önskar 5 bostad 
i Molpe och 1 i Taklax. Senast kom-
munen beslöt att köpa lägenhet i 
Molpe var år 2011 och i Taklax var 
år 1991. 

Två anbud
Två anbud har inkommit inom 

utsatt tid.
Byggnadsfirma Björn Byg-

gare erbjuder kommunen att köpa 
en aktielokal i det under bildning 
varande Bostads Sandviksvägen Ab 
på Sandviksvägen 23 i Molpe. Pro-

Köp av aktielägenhet
jektet färdigställs 2013.

Byggnadsfirma B Ravald Ab erbju-
der kommunen att köpa en aktie-
lokal i det under bildning varande 
bolaget Bostads Ab Taklaxdahlen i 
korsningen mellan Taklaxvägen och 
Strandmossavägen i Taklax. Projek-
tet färdigställs 2013.

Radhus i Taklax
Kommunfullmäktige godkände 

27.6.2012 att kommunen köper en 
aktielokal om tre rum, kök och bastu 
på 69 m2 under bildning varande 
Bostads Ab Taklaxdahlen, i Taklax 
by för en summa om 138.000 euro. 
Radhuset omfattar sammanlagt fyra 
lokaler samt biltak med ett kallt 
förråd. Byggnaden förses med bergs-
värme. Radhuset byggs på ett ca 4500 
m2 stort markområde av fastigheten 
Mars RNr 7:94 i Taklax by.

Villkor för köp är att radhuset 
omfattar minst fyra lägenheter, 
lokalen kan om möjligt tagas i bruk 
under år 2013 samt under förutsätt-
ning att material- och arbetsbeskriv-

ningar samt ritningar kompletteras 
och ändras så att de uppfyller de 
kriterier som kommunen ställer på 
dylika projekt innan slutgiltigt köpe-
avtal uppgörs. Kommunen har inte 
köpt aktielägenheter i Taklax sedan 
år 1991 och att ett radhus om fyra 
lägenheter skapar fler hyresbostäder 
i kommunen. 

I årets investeringsbudget återstår 
ca. 96.250 euro för aktielägenhetsin-
köp. Kommunfullmäktige beslöt att 
resterande anslag om 47.000 euro för 
aktielägenhetsinköp upptas i nästa 
års budget och fullmäktige ser gärna 
att man satsar ytterligare på bostads-
produktion under nästa år och framö-
ver.

Ledamöterna Måns Holming och 
Roger Bergström framförde under 
fullmäktiges behandling 27.6.2012 
behovet av att fler hyresbostäder 
byggs i kommunen. Kommunen 
kunde överväga att bygga ett hyres-
hus i egen regi. Eventuellt borde en 
arbetsgrupp tillsättas för att hitta på 
lösningar på bostadsbristen i kom-
munen.
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Allaktivitets-
hallen i Kors-
näs utreds 
vidare

Arbetsgruppen har samman-
kommit till ett möte 20.6.2012 
och uppgjort en mellanrapport 
och arbetsprogram. Kommunsty-
relsen tog del av mellanrapporten 
25.6.2012 och överlämnade den till 
kommunfullmäktige.

Kommunstyrelsen komplette-
rade 25.6.2012 arbetsgruppen med 
idrottsinstruktör Roger Lindholm.

Arbetsgruppen kommer att göra 
en studieresa till Ingå för att bekanta 
sig med motsvarande hallbygge.

Kommunfullmäktige beslutade 21.5.2012 efter 
omröstning att förverkliga kommunens fiberanslut-
ning som tjänsteleverans och välja Anvia Abp som 
tjänsteleverantör. 

Anvia Abp kommer att bygga nätverksanslutningar/
fiberanslutningar till kommunens fastigheter och verk-
samhetspunkter. Kommunen ingår ett leveransavtal på 5 
år, för att bättre kunna följa med kostnadsutvecklingen 
inom området.

Den 6 juli 2012 undertecknades avtalet mellan kom-
munen och Anvia Abp. Grävarbetet påbörjades i slutet 
av augusti. 

Anvia bygger fiber i Korsnäs

Ulf  Granås, Anita Ismark, Anvias koncernchef  VD Matti 
Makkonen, Johan Hedman och Caroline Westerdahl.

Foto: Tobias Andtfolk

Anslutning till 
avloppsnätet i Taklax
Avloppsledningen till Taklax är 
i bruk. För att ansluta er till den 
kommunala avloppsledningen 
kontakta tekniska avdelningen 
på Korsnäs kommun, tel 
06-3479 136.

Avverkning 
och gallring

Skogsvårdsföreningen Österbot-
ten har getts i uppdrag att sköta 
försäljningen och gallringen av 
kommunens skogar på Gruvområ-
det och Bovägenområdet. 

Skogsvårdsföreningen har begärt 
offerter på försäljning av virket och 
tre anbud har erhållits av Stora Enso 
Oyj, Metsäliitto och UPM-Kym-
mene.

UPM-Kymmene har gett den 
högsta uppskattade köpesumman 
på 78.972,50 €. Tekniska nämnden 
beslutade 25.6.2012 att anta UPM-
Kymmenes offert.

Korsnäs Buf:s vilda västern-
show Kross City blev en publik-
succé. Över 700 biljetter såldes till 
de tre föreställningarna. 

- På premiären regnade det tyvärr, 
men annars var det bra väder, hälsar 
föreningens ordförande Anneli Pell-
folk.

Showen filmades även av Petalax 
tv och kommer att visas på lokal-tv 
i vinter.

Uppskattad Vilda Västern show
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Foton: Kenth Nedergård
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ARTTURi- österbottnisk nutids-
konst-seriens utställning i Korsnäs 
öppnades med vernissage söndag 
1.7.kl. 16. Utställningen öppnades 
av författare Carita Nyström. 

Under samma tillfälle öppnades 
även Korsnäsveckan officiellt, av 
fullmäktiges ordförande Ann-Sofi 
Backgren, som utbringade en skål 
för Korsnäsveckan och utställningen. 
Konstnärerna Tuija Arina-Sundelin 
och Paula Blåfield var på plats och 
gratulerades med blommor av bib-
liotekschefen och av utställningens 
kurator, länskonstnär Marja Kolu 
från Österbottens konstkommission, 

som även är initiativtagare till utställ-
ningsserien. 

Världsarvsdans
I programmet ingick även Världs-

arvsdansen Morän - Dans på udden 
- spår i klippan, med Mia Malviniemi 
som koreograf. Dansen uppfördes 
utomhus, på bibliotekets granntomt, 
dit publiken förflyttade sig (och det 
kunde ske tack vare tillstånd av tomt-
ägaren Håkan Malm). 

De fyra dansarna Nanna Rahikai-
nen, Saija Luukkonen, Mirva Väänä-
nen och Antti Seppänen var klädda i 
grå vadmal och yllesockor och deras 
dans i solskenet på den gröna gräs-
mattan, illustrerade det strävsamma 
och hårda livet ute i skärgården, med 
hantering av nät och fiskebragder, till 
tonerna av Eero Paalanens cello. En 
ovanlig och vacker syn mitt i byn, 
som fick även förbipasserande att 
stanna upp. 

Korsnäsveckans öppning med vernissage
Dansarna hade tillbringat flera 

dagar i Molpehällorna (i varierande 
väderlek) för att öva in dansen som 
egentligen var ett smakprov på den 
dans som skulle uppföras på Världs-
naturarvdagen i augusti. 

Därefter avnjöts en buffé inne i 
biblioteket, med sikröra från Camil-
las fisk på Malaxlimpa, ostar och 
vindruvor, kaffe med kola- eller 
chokladsnittar från Julias bageri. 
Därefter bekantade sig vernissagebe-
sökarna med utställningen, som visa-
des till den 15.8.

Text: Carola Bäckström
Foton: Maria Kolu
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Föreningen Prästgårdsmuseet 
i Korsnäs uppmärksammade att 
det nu gått trettio år sedan museet 
grundades, med ett jubileumssemi-
narium som hölls lördagen den 30 
juni, precis inför starten av Kors-
näsveckan. 

Heldagsseminariet var tvådelat, så 
att förmiddagens program ägde rum 
på församlingshemmet och bestod 
av föredrag av Marianne Koskimies-
Envall, tidigare museidirektör på 
Österbottens museum, med special-
intresse för livet i prästgårdar samt 
av Marja Terttu Knapas, tidigare 
byggnadsforskare vid Museiverket, 
med prästgårdars arkitektur som ett 
forskningsområde. 

Efter lunch på restaurang Sten-
brytaren, fortsatte seminariet under 
friare former i Prästgårdsmuseets sal. 
Föreningens sekreterare Roger Lind-
holm intervjuade Felicia Uthardt om 
hur hennes uppväxt i prästgården sett 
ut och man företog en rundvandring 
i huset, då Felicia kunde berätta hur 
rumsanvändning och möblering såg 

30-årsjubileum vid Prästgårdsmuseet
ut på den tiden. Hennes humoristiska 
historier väckte även andras hågkom-
ster och det blev ett spontant utbyte 
av minnen, mellan dem som lekt 
med prästgårdsbarnen i huset eller på 
ute på den stora gården. Författaren 
Carita Nyström berättade om kaplan 
Leidenius intresse för odling av olika 
slag och om vad som kan utläsas om 
detta från den efterlämnade boupp-
teckningen. Joel Lenlund berättade 

om det dåtida livet på bondgården.

Hedersordförande
Ett av eftermiddagens mer högtid-

liga stunder inföll då Levi Ulfvens, 
en av initiativtagarna till grundandet 
av museet, tilldelades uppdraget som 
hedersordförande.  Mats Ståhl, för-
eningens ordförande, överräckte en 
ordförandeklubba och en blombukett 
till Levi, som lovade att förvalta upp-
draget väl.  

Korsnäs kommun uppvaktade det 
jubilerande museet med ett stipen-
dium, som överläts av fullmäktiges 
vice ordförande Sven-Erik Bernas.

Seminariedeltagarna, både orts-
bor och mer långväga besökare, var 
mycket nöjda med jubileumssemi-
nariet. Många hade, om inte själva, 
så via släktskap bidragit till museets 
tillblivelse på ett eller annat sätt och 
flera hade egna minnen av prästgår-
den, som nu lever vidare som ett 
unikt museum.

Text: Carola Bäckström 
Foto: Roger Lindholm

Marianne Koskimies-Envall be-
rättade om livet i prästgårdarna.
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Stefan Wik demonstrerar hur den 
handhållna röntgenfluorescence-
mätaren fungerar.

En del av sommarens malmpro-
ver, som skall analyseras i vinter.

Sven Nysten guidade besökarna inne på 
gruvområdet.

Alf  Björklund demonstrerade grovsiktet som geolo-
gerna använder för att hitta intressanta stenar.

Korsnäs Mine Center ordnade 
öppet hus vid gruvan under Kors-
näsveckan i somras. På plats fanns 
föreningens medlemmar, projekt-
ledare Karl-Gustav Byskata och 
malmletarna Alf Björklund och 
Stefan Wik.

Sven Nysten guidade besökarna 
runt på området och berättade vad 
som pågått där under gruvans stor-
hetstid. 

Karl-Gustav Byskata visade upp 
planer på hur gruvområdet kunde 
utvecklas i framtiden. Föreningen 
har gjort en studieresa till besöksgru-
vor i Sverige i sommar. Fler exkur-
sioner är på gång i höst för att studera 
hur man gjort på andra ställen där 
det finns besöksgruvor i Finland och 
Sverige.

Malmletning
Mest intresse visade besökarna för 

den pågående malmletningen. Alf 
Björklund, som leder arbetet, och 
Stefan Wik som letar mineralerna 
demonstrerade hur arbetet går till. 

Idag finns det flera handhållna red-
skap som hjälper till för att analysera 
de stenar som hittas. 

- Det nyttigaste redskapet är den 
handhållna fluorescence-mätaren, 
som används för att snabbt analysera 
innehållet i en sten, förklarade Alf 
Björklund.

- Man kalibrerar mätaren för att 
den ska känna av vilka mineraler 
som finns i en sten, till exempel lan-
tanider i vårt fall. Sedan håller man 
mätaren mot stenytan och efter 30 
sekunder får man ett preliminärt ana-
lysresultat. 

De intressanta malmproverna 
tas till vara, GPS-positioneras och 
kommer att analyseras noggrannare 
i vinter. 

Någon huvudåder för lantanider, 
tror Alf Björklund inte på i Korsnäs-
området. Men däremot finns intres-
santa mindre fyndområden.

- Området Orrmoan-Poikel-Kors-
bäck verkar vara mest intressant i 
dagsläget, avslöjade han.

- Blir det någon gruvdrift i framti-
den, blir det sannolikt i det området. 

En eventuell gruvdrift blir i prak-
tiken aktuell tidigast om cirka sju 
år. Malmletningen kommer dock att 
fortsätta nästa år om de noggrannare 
analyserna ger lovande resultat.

Text och foton: Kenth Nedergård
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Bo Backagård, skådespelare och trubadur, ursprung-
ligen från Simlångsdalen i västra Sverige, gjorde en 
miniturné i Korsnäs under Korsnäsveckan. 

Han uppträdde med Dan Andersson-program på Präst-
gårdsmuseet lördagen den 30. juni, som en avslutning på 
det lyckade jubileumsseminariet som hölls tidigare på 
dagen. På söndagen var Lärknäs åldringshem i turen. 

På måndagen fick Bo vara flera gånger i elden, först 
som pop-up-artist för kommungårdens personal, då han 
bjöd på några Dan Andersson-visor till eftermiddagskaf-
fet som serverades i biblioteket, sedan som överrasknings-
moment för Hemliga resan och slutligen i bibliotekets 
garagekonsert på kvällen, denna gång med rallarvisor och 
skillingtryck som tema. Backagårds Korsnästurné avslu-
tades med en allsångskonsert vid Edsviksjön, där även 
balalaikavirtuosen Andrei Antonau medverkade.

Den grupp på sextio personer från Kvevlaxnejdens pen-
sionärsföre-ning, som var ute på Ingves Bussars Hemliga 

Miniturné i Korsnäs

resa med Ann-Sofi Backgren som guide, måtte ha blivit 
rejält överraskade när de fick bänka sig i ett bokbuss-
garage och lyssna på en liten viskonsert med den riks-
svenske trubaduren Bo Backagård.

Foto: Carola Bäckström

Populär allsångskväll

En stor skara hade mött upp för att lyssna på visor och 
sjunga allsång denna vackra sommarkväll.

Bo Backagård var kvällens gäststjärna vid årets all-
sångskväll vid Edsvikssjön. Här sjunger han tillsammans 
med Valentin Österholm och Niko Saartenoja.

Foton: Katarina WesterlundDen 4 juli ordnade Harrström ungdoms- och hembygds-
förening en familjedag vid det kulturhistoriska området 
kring hamnen. 

Familjedag i Harrström

Gamla fiskeredskap förevisades och båtturer ordnades. 
Dessutom fanns det aktiviteter för barn samt mat och kaf-
feservering.
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Den pinfärska hembygdsbo-
ken om Korsbäck väckte stort 
intresse bland festpubliken.

Jubileumsfest i strålande solsken
Korsbäck byaförening lyckades 

pricka in sitt 10-årsjubileum till en 
av sommarens få soliga dagar. Vid 
foten av den återuppförda ståtliga 
kvarnen i byn hade byaföreningen 
ställt till med kalas och så gott som 
hela byn var på plats – såväl unga 
som gamla.

Jessica Reinilä, föreningens ord-
förande, höll i trådarna och presen-
terade föreningens verksamhet de 
gångna tio åren. Sedan starten 2002 
har föreningen ordnat olika evene-
mang varje år. Första året ordna-
des en gammaldags skördedag och 
senare en tröskningsdag. Följande 

år fick föreningen ta hand om byns 
gamla smedja och ordnade pärtspi-
karbal. Så har det fortsatt med lava-
danser och andra aktiviteter tills man 
2009 påbörjade arbetet med att åter-
uppföra byakvarnen, som varit borta 
från byn sedan 1970-talet. Kvarnens 
invigning hölls sommaren 2011.

Minnesbilder om idrott
Dagens inbjudna festtalare Torolf 

Höglund, numera Vöråbo, var impo-
nerad av den nyutgivna hembygds-
boken och passade på att ge sina egna 
minnesbilder från uppväxten i Kors-

bäck. Han hörde till skaran, som höll 
på med alla former av idrott. Byns 
ungdomar var inte bortskämda med 
fina idrottsplaner och arenor, utan 
nöjde sig med det som fanns.

- Idrottstävlingarna i ”Forsmanas 
kohagan” med kulstötning och höjd-
hopp i saxstil, är något jag aldrig 
glömmer, berättade han.

- Och landsvägen var den perfekta 
idrottsplanen för löpning och kägel-
spel!

Olyckor hörde till, men lyckligt-
vis blev ingen någonsin allvarligt 
skadad.

- Själv minns jag en diskustäv-
ling, där jag själv skulle kontrollera 
var diskusen landade. Jag hann inte 
ducka, när diskusen flög längre än 
beräknat och jag minns bara hur det 
smällde till i bakhuvudet!

Själv hann Torolf även syssla med 
orientering, bordtennisen och fotboll 
under ungdomsåren i Korsbäck.

- Kottkrig i byn – föregångaren till 
dagens Paint Ball – var också mäkta 
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Byaföreningens ordförande Jessica Reinilä hade fullt upp med att tacka de medverkande i såväl jubileums-
festen som kommittén bakom hembygdsboken.

Korsbäck - en by i Korsnäs

TACK!
Korsbäck Byaförening 
tackar det varmaste för all 
uppvaktning med anled-
ning av vårt 10 års jubi-
leum.
Till jubileet utgavs bya-
boken "Korsbäck -en by 
i Korsnäs". Boken finns 
till salu på Korsnäs Bloms-
ter, Korsnäs Andelsbank, 
Nordea samt direkt från 
Korsbäck Byaförening 
(Alef Ståhl)

Hembygdsboken Korsbäck – En 
by i Korsnäs utkom lämpligt till 
byaföreningens 10-årsjubileum i 
somras. 

Boken innehåller information, 
material, foton, intervjuer, historier 
och skrönor sammanställda av arbets-
gruppen Korsbäck byaforskare, som 
bestått av Camilla Rönnholm, Helge 
Forsman, Stig Bäckman, Harry Back-
holm, Kent Höglund, Tommy Bäck-
man, Holger Björkholm, Ingeborg 
Westergård, Alef Ståhl och Mikael 
Bäckman.

Boken innehåller allt från histo-
riska kartor över Korsbäck, intres-
santa autentiska sytningsprotokoll 
från början av 1800-talet till emi-
granthistorier och Amerikabrev, nya 
invånare i byn och den tidvis omfat-

tande idrottsverksamheten i byn.
Gruppen har också dokumenterat 

alla föreningar som verkat i byn 
med början från Missionssyfören-
ingen som grundades 1920. Byns 
skolväsende är noggrant beskri-
vet. 

Byns modernisering kan följas 
såväl genom näringslivets 
utveckling som beskrivningarna 
om när posten, telefonen, elek-
triciteten, tv:n och vägbelys-
ningen kom till byn. 

Boken är sammanställd av 
Camilla Rönnholm tillsam-
mans med deltagarna i hem-
bygdsgruppen, redigerad av 
Börje Sidbäck och utgiven 
av Korsbäck byaförening.

populärt, även om det inte är någon 
egentlig sport, mindes Torolf.

Äktenskapsproblem
Ett humoristiskt mellanspel i jubi-

leumsprogrammet utgjordes av Vid-
grens gåbbin med Hilda-Sofi som 
föreläste om äktenskapets plågor. 

- Man pratar om tillsatsämnen i 
maten och varnar för andra ohälso-
samma livsmedel, men jag vet nog 
vad som är det farligaste livsmed-
let alla kategorier – bröllopstårtan! 
beklagade han.

Risken med för mycket brännvin 
var inget som han brydde sig om.

- Det sägs att man får problem med 

synen om man dricker för mycket. 
Men det gör ju inget, för jag har ju 
redan sett allt!

Hembygdsboken
Camilla Rönnholm, som hållit i 

trådarna för den nyutkomna hem-
bygdsboken, presenterade boken och 
arbetet bakom. Själv avtackades hon 
av byaföreningen med två äppelträd 
för det arbete hon lagt ner för att 
boken skall komma ut i tid.

Alla medverkande i boken och på 
jubileumsfesten avtackades med bok 
och blommor innan det blev dags för 
kaffe och jubileumstårta. 

Text och foton: Kenth Nedergård

K
o
r
s
b
ä
c
k
 b

ya
f
ö
r
e
n

in
g



18

KORSNÄSNytt

Folkhälsan i Korsnäs ordnade 
simskola under tiden 25.6-26.7 
2012 vid Molpe och Harrström 
simstrand. Simlärare i år var Elin 
Strandberg och Ida Andersson, och 
lekledare Nina Kronholm, Oliver 
Söderlund och Nathalie Nystrand.

Diplom
Nea Mattans, Mattias Rönnholm, 

Wilmer Ribacka, Anna Nguyen och 
Elvin Söderlund.

Vattenvanemärket
Magdalena Granqvist, Benjamin 

Karjalainen, Isak Häggvik, Rasmus 
Forsberg, Elenor Bäcklund, Joel 
Blomqvist, Andrea Rosbäck, Noah 
Rehnholm, Johannes Stenlund, Ceci-
lia Hartvik, Elin Vägar, Kim Ömossa, 
Nicole Hultholm, Nemo Oldenmark, 
Stepan Arkiev, Jonathan Honkanen, 
Elliot Linman och Hampus Mattans.

Nybörjarmärket
Stepan Arkiev, Jonathan Honkanen, 

William Sandvik, Adam Sandvik, 
Elliot Linman, Hampus Mattans, Noah 
Rehnholm, Johannes Stenlund, Jas-
mine Rönnholm, Kuh Reh, Ange-line 
Åkerblom, Cecilia Hartvik, Elin Vägar, 
Kasper Nygran, Dennis Nygran, Kim 
Ömossa och Nicole Hultholm.

Intressemärket
Hampus Mattans, Adelina Udd, 

Valentin Granqvist, Carl-Oskar Juth-
borg, Simon Back, Adam Norrdahl, 
Evelina Myllykoski, Nikolay Hägg-
dahl, Carl-Axel Söderholm, Bae Reh, 
Isac Norrgård, Linnéa Westerlund, 
Kasper Nygran, Dennis Nygran, Kim 
Ömossa, Nicole Hultholm, Niko Palo-
maa och Jennifer Sten.

Talangmärket
Rickard Pantolin, Jennie Färm, 

Amanda Holtlund, Erika Sandholm, 
Filip Sandholm, Sofia Eklund, Axel 

Sten, Alma Södergran, Lukas Lång-
ström, Jonas Nilsson, Casper Sjögren, 
Anna Backgren, Naw Kha Pru Thoo, 
Hugo Helgas och Nero Cavcic. 

Simkandidat 
Cidia Aye, Sofia Strandberg, Ida 

Granholm, Elin Rosendahl, Jesper 
Stenholm och Viktor Båskman.

Simmagister
Gabriel Södergran, Elvira Söderlund, 

Selma Ilvoranta och Emma Sandholm.
Primusmagister
Benjamin Nedergård och Johanna 

Sohlström.

25m 
Otto Karlsson, Elias Mattans, Sandra 

Smedlund, Jonas Stenholm, Valentin 
Granqvist, Stepan Arkiev, Hampus 
Mattans, Carl-Oskar Juthborg, Evelina 
Myllykoski,  Ludvig Ekström, Niko-
lay Häggdahl, Carl-Axel  Söderholm, 
Linnea Westerlund, Kasper Nygran, 
Dennis Nygran, Kim Ömossa, Nicole 
Hultholm, Jonatan Backholm, Jennifer 
Sten, Belinn Lindeqvist, Emil Jåfs och 
Elvira Södergran.

50 m
 Tracey Haga, Stepan Arkiev, Ade-

lina Udd, Valentin Granqvist, Carl-
Oskar Juthborg, Adam Norrdahl, 
Evelina Myllykoski, Isac Norrgård, 
Linnéa Westerlund, Dennis Nygran, 
Kim Ömossa, Nicole Hultholm, Naw 
Kha Pru Thoo, William Sebbas, Lukas 
Westerlund, Anton Karjalainen och 
Jennifer Sten.

100m 
Adelina Udd, Tracey Haga, Adam 

Norrdahl, Joel Lindholm, Isac Norr-
gård, Kim Ömossa, Nicole Hultholm, 
Niko Palomaa, Lukas Långström, Naw 
Kha Pru Thoo, Hugo Helgas, Lukas 
Westerlund, Tomi Sjödahl, Michelle 

Åkerblom och Anton Karjalainen.
200m
Adelina Udd, Rickard Panton-

lin, Jennie Färm, Filip Sandholm, 
Frida Sandholm, Isac Norrgård, Kim 
Ömossa, Nicole Hultholm, Niko Palo-
maa, Lukas Långström, Naw Kha Pru 
Thoo, Hugo Helgas, Michelle Åker-
blom, Tomi Sjödahl och Anton Karja-
lainen

Simkunnighetsmärket
Sofia Eklund, Rickard Pantonlin, 

Frida Sandholm, Oliver Backholm, 
Isac Norrgård, Lukas Långström, Naw 
Kha Pru Thoo, Hugo Helgas, Michelle 
Åkerblom och Anton Karjalainen.

500m
Sofia Eklund, Ida Granholm, Hugo 

Helgas, Anna Backgren, Cidia Aye, 
Jon Tong, Anton Karjalainen, Elsa 
Moliis och Tim Stenbäck.

1km
Amanda Holtlund, Sofia Eklund, 

Emma Ekström, Jonas Nilsson, Anna 
Backgren, Cidia Aye, Simon Back, 
Elisa Kumpulainen, Elsa Moliis och 
Daniela Karjalainen.

2km
Emma Sandholm, Simon Back, 

Mattias Linman, Alexander Norrdahl, 
Cidia Aye, Alexander Häggdahl, Adam 
Ravald och Peter Strandberg.

10km
Nicoline Nystrand och Isabel Hägg-

dahl.
Livräddardiplom
Simon Back, Mattias Linman, Nico-

line Nystrand, Isabel Häggdahl och 
Tim Stenbäck.

Havssimmarmärket
Amanda Holtlund, Erika Sandholm, 

Filip Sandholm, Sofia Eklund och Ida 
Granholm.

Sommarens prisbelönta simmare
F
o
l
k
h

ä
l
s
a
n

s
 s

im
s
k
o
l
o
r



KORSNÄSNytt

19

K
o
r
s
n

ä
s
 H

e
m

b
yg

d
s
f
ö
r
e
n

in
g

Sommaren börjar lida mot sitt 
slut, så också hembygdsförening-
ens planerade verksamheter.

Guide under sex sommarveckor 
från 26.6. – 5.8.har varit Sharon 
Blomqvist.  Besökarna har varit rätt 
många och Sharon har klarat uppgif-
ten bra.

Att museets öppethållning borde 
förlängas både i början och i slutet 
av sommaren framgår av de många 
”extra” besök, som antecknats i gäst-
boken detta år.  Redan i april hade vi 
en stor grupp Svensklärare på besök.  
Detta var en intressant erfarenhet i 
synnerhet då vi uppmanades att prata 
vår kärnfulla dialekt.  Hur mycket de 
förstod kan ifrågasättas.  

Internationella gäster
Ann-Mari Häggman med gäster 

från Helsingfors med anknytning till 
Museiverket visade sin uppskattning 
av hur våra samlingar var utställda. 
Jämställdhetsseminariet med delta-
gare från Spanien, Belgien, Turkiet 
och Tjeckien skev ner uppskattande 
kommentarer tror vi.  Det var bara de 
engelska vi kunde tolka.  Ann-Sofi 
Backgren var ledare för gruppen så 
vi får be henne tyda resten. Korsnäs-
bor med utländska gäster visar också 
gärna hembygdsmuseet.

En solig eftermiddag samlades 
personal och boende på Lärknäs på 
museets gårdstun för njuta av den 
gammaldags miljön och styrka sig 
med kaffe och kakor.  Efter kaffet 
förflyttade man sig in i museet för 
att bekanta sig med den gamla inred-
ningen, som många av dem delvis 
hade upplevt.  Av frågor och kom-
mentarer att döma fick många en nos-
talgitripp in i barndomen/ungdomen.

Hantverksdagen
Av de planerade aktiviteterna utgör 

ju Hantverksdagen ”Det händer med 
små händer” starten på sommarverk-
samheten  Järnåldersugnen verkar 
vara det intressantaste objektet för 
deltagarnas intresse.  Det bakas och 
gräddas och när de dessutom får 
nykärnat smör på brödet njuter alla 
i stora drag.  Potatisplantering stod 

också på programmet, men hur resul-
tatet blev är för närvarande inte känt.  
Förutom praktiska aktiviteter under-
höll Stadsmusikanterna från Bremen 
och den klingande grodan.  I Kors-
näsveckans digra program bidrog 
hembygdsföreningen med visor 
framförda av Sofi & Victor. 

Gretel och Martin Dahlberg, ivriga 
bygdeforskare, överlämnade till hem-
bygdsföreningen hela sin forskning 
om Korsnäströjan och andra texti-
lier samt forskningen om brudkläd-
sel och brudkläderskor, som också 
finns dokumenterat i skriften Brud i 
skrud.

Prästgårdsmuseet uppvaktades 
med tre rabattrosor vid jubileet 30.6. 
Det utlovade aktivitetsprogrammet 
regnade bort men hembygdsmuseet 
var öppet för intresserade besökare

Lantdagen blev som vanligt en 
publikrik tillställning.  Till den goda 
stämningen bidrog för hembygds-
föreningens del den glada nyheten 
att Joel och Verna Lenlund blev 
Årets Kulturbärare. Lantdagsbesö-
karna fick prova på att baka bröd och 
grädda.  Den som ville fick prova på 
att tröska med slaga eller behandla 
lin med framställda redskap.  Smed-
jan var öppen liksom museet.  

Stickgruppen fick rycka in ett 
par gånger för att visa ”trehands-
stickningen”.  En dam påstod att 
hon kommit från Åland enbart för 
att få se hur den går till.  En grupp 
Stockholmsdamer hade tur då de 
sedan festen var över 
hann komma med 
sin begäran om en 
demonstration förrän 
sticktanterna hade 
hunnit försvinna.

Berä t ta rkvä l len 
med Iris Sjöberg från 
Bergö  och Korsnäs-
musikanterna Henry 
Nyståhl och Sven-
Erik Bernas var 
sommarens sista pro-
gram.  Rönnskärsar-
kipelagen var temat 
för kvällen.

Efter detta blir det uppehåll i verk-
samheten fram till Lillajul då det 
bjuds på sedvanligt program. 

Korsnäsbygden 3
Vad som nu är viktigt för fören-

ingen är planeringen av Korsnäs-
bygden 3.  Arbetsgruppen önskar 
att kommuninvånare, som har infor-
mation om gångna tider och som de 
vill berätta skriver ner dem eller låter 
oss få ta del av dem muntligt eller 
skriftligt.  Vi kommer också att för-
söka klarlägga gammal bosättning i 
bl.a. Kronbacken, Edsvik, Bjurbäck, 
Taklax med alla backar och gård-
grupper och behöver entusiastiska 
amatörforskare som medhjälpare. 
Ta kontakt med någon medlem i 
hembygdsföreningens styrelse eller 
undertecknad.  

Inga-Britt Mannfolk 

Hembygdsföreningens sommaraktiviteter 

Sven-Erik Bernas och Henry Nyståhl underhöll 
på Berättarkvällen i landbondstugan.
Foto: Helena Höglund-Rusk

Bjarne Ismark och Mikael Södersund 
tröskade med slagor på Lantdagen.
Foto: Anita Ismark
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Korsnäs 4H stod som värdför-
ening för 4H:s distriktsläger i år 
vid Molpe paviljong 12-14.6. För-
eningarna mellan Kristinestad 
och Vörånejdens 4H samarbetade 
kring ett tredagars läger för barn 
i årskurserna 4-6 och det fastslogs 
att maxdeltagarantal skulle vara 70 barn. 

I god tid innan anmälningstiden gick ut var lägerplat-
serna fullbokade och flera fanns på väntelista. Att intres-
set var så stort var extra roligt, eftersom distriktslägret 
inte blivit av de senaste två åren pga. för få anmälningar. 

Varierande workshopar 
Mycket planering hade satts på programmet. Delta-

garna kunde välja mellan olika workshopar; film, drama/
dans, hantverk, kockar/bagare och vildmark. Vildmarks-
gruppen var den överlägset största, nästan hälften av del-
tagarna hade anmält sig till den gruppen! De fick pröva på 
luftgevärs- och pilbågsskytte, fiska med met- och kastspö 
samt med nät och lärde sig om hur man gör upp eld utan 
tändstickor, hur stormkök fungerar, olika knopar mm. 

Dramagruppen övade in sketcher och danser som de 
sedan uppträdde med på avslutningsfesten som hölls 
lägrets sista dag för deltagarnas familjer. Kockarna och 
bagarna hjälpte till i köket med mat och mellanmål samt 
bakade till avslutningsfesten. Hantverksgruppen fick bl.a 
gjuta i betong, både fågelbad (med rabarberblad som 
modell) och ljuslyktor samt dekorera egna tygkassar. 
Filmgruppen dokumenterade hela lägret och gjorde en 
film som visades på avslutningsfesten och dessutom fick 
deltagarna hem varsitt exemplar. 

Vädret visade sig från sin bästa sida under lägerdagarna, 
så samtliga workshopar kunde genomföras utomhus. 
Detta gav nog en extra ”krydda” till lägret! På kvällarna 
hade barnen möjlighet att vandra över bron till simstran-
den för att simma (med övervakare), vilket var uppskattat. 
På kvällarna hade vi också korvgrillning och sista kvällen 
ordnades disco.

Aktiva ledare och dragare
Ett läger med så många deltagare och flera worksho-

par att välja mellan kräver en hel del personal. Totalt var 
ca. 45 personer involverade, allt från workshopdragare 

till hjälpledare, simövervakare och 
nattvakter. Workshopdragarna bestod 
både av ”eget” folk, dvs. verksam-
hetsledare och instruktörer från sam-
arbetsföreningarna och ”inhyrda”, 
såsom personer från jaktföreningen, 
scouter, privatpersoner osv. Utan 

dessa hade lägret inte kunnat ordnas i denna omfattning, 
så än en gång ett varmt tack till alla personer som ställde 
upp på olika vis! 

Eftersom det var första gången jag personligen var 
huvudansvarig för ett såhär pass stort läger, så kände jag 
att säkerheten måste vara av högsta prioritet under lägret. 
Därför tillfrågades första hjälp-gruppen från Röda Korset 
i Korsnäs att närvara från morgon till kväll under läger-
dagarna. Lyckligtvis inträffade endast mindre skrubbsår 
och dylikt.

Det var trevligt att se att barnen knöt flera nya kontakter 
till barn från grannföreningarna och en del har också haft 
kontakt efter lägret, efter vad jag förstått. Planeringen av 
lägret hade pågått under vintern och de sista veckorna 
inför lägret var förberedelserna intensiva och spänningen 
stor hur allt skulle förlöpa. Därför var det en stor lättnad 
att allt förlöpte så fint och att barnen verkade så nöjda 
med lägret. Flera sade att de hade velat stanna längre, 
bättre betyg kan man väl inte få? 

Distriktsläger vid Molpe Paviljong

Nytt läger nästa år?
På avslutningsfesten frågade jag barnen om de var 

intresserade att komma på nytt nästa år ifall vi ordnar 
läger igen och jag blev totalt överrumplad över det rung-
ande ”ja” som ekade i paviljongen! Man kunde ha trott att 
frågan var inövad, men det var den de facto inte.

Mina kollegor frågade redan under lägret: ”Petra, det 
är väl inte rätt tidpunkt att fråga detta medan lägret ännu 
håller på, men kan vi inte vara här också nästa år”? Och 
vem vet, snart börjar planeringen av nästa års distrikts-
läger och frågar mina kollegor mig då igen, så är svaret 
utan tvekan JA!

Petra Sundholm

Filmgruppen 
dokumente-
rar en del av 
vildmarks-
gruppen som 
är på Mias 
fiskeskola.

Fiske var populärt på lägret. Perfekt 
väder dessutom att vara på sjön!
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Framgångarna kulminerade 
senaste helg (17-19.8) i Vasa då FM-
tävlingarna för 14- och 15-åringar 
arrangerades. Föreningen fick 3 FM-
medaljer; guld, silver och brons.

Huy Hung Pham, som tävlar i klas-
sen P-14 år, slog till med ett ÖID-
rekord. Hung tog silver på 100 m och i 
försöken sprang han rekordtiden 11,60. 
I längdhoppet på söndagen avgjorde 
han tävlingen med ett hopp på 602 cm; 
det gav guld. 

Prestationerna kan rankas högt i föreningens historia 
beträffande FM-medaljer.

Medaljrik sommar
Sommaren har för övrigt också 

inbringat andra medaljer och fina resultat. 
I stafett-DM i Karleby tog laget Amanda Karlsson, 
Daniella Lassas, Felicia Åbacka och Nathalie Nystrand 
både guld och brons i klassen D-17 år; guld på 4x300 m 
och brons på 4x100 m. Samma lag deltog även i finska 
mästerskapen i stafettlöpning i Björneborg. 

I distriktsmästerskapen i Närpes för 17 åringar tog 
Fyren 7 medaljer, 3 guld, 2 silver och 2 brons.

Knattefinalen som arrangerades i Bennäs gav fören-
ingen 5 medaljer. Medaljörerna var Felicia Åbacka, 
Katarina Rönnqvist och Nicoline Nystrand. Nämnas kan 
att Nicoline Nystrand tog 3 guld i klassen F-11 år (kula, 
diskus och slägga).

Fyrens unga juniorer har även deltagit i DM 
för damer i Vörå. Där tog Nathalie Nystrand 
två medaljer; guld på 400 m häck med tiden 
1.09,65 och brons på 400 m med tiden 1.02,09. 
Felicia Åbacka sprang rekord på 200 m med tiden 
25,65.

Nathalie Nystrand, Huy Hung Pham och Amanda Karls-
son har representerat ÖID i distriktskampen ÖID-KP 
som arrangerades i Karleby. ÖID vann kampen.

Säsongen fortsätter ännu med SFI- och skolmästerskap 
på Åland, FM i mångkamp i Åbo samt många distrikts-
tävlingar.

Vi återkommer till dessa resultat och många nya klubb-
rekord som gjorts i sommar. Mera kan man också läsa på 
hemsidan http://iffyren.fi

Roger Lindholm
Foton: Daniella Lassas 

 

Framgångsrik sommar för 
IF Fyrens friidrottare

Fyrens guldlag i stafett-DM:  Amanda Karlsson, Feli-
cia Åbacka, Daniella Lassas och Nathalie Nystrand.

Felicia Åbacka gjorde fint ifrån sig på 100 m i klassen 
F-15 år. Hon tog brons på 100 m med tiden 12,56. 300 
meters loppet blev en mycket jämn tävling där de fyra 
första flickorna var inom fyra tiondelar. Felicia blev 
slutligen 4:a i den tävlingen med tiden 41,67.

Nämnas kan också att Amanda Karlsson blev 7:e på 
300 m med tiden 43,02 i klassen D-16 år, personligt 
rekord för Amanda. Nathalie Nystrand tog en nionde 
plats på 300 m häck för D-17 år, tiden var 47,63 även 
de personligt rekord. Dessa tävlingar gick av stapeln i 
Esbo.

Huy Hung Pham tog silver på 100 m.

Felicia Åbacka sprang hem brons i en jämn final 
på 100 m.
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Scouterna höll sin sommarhajk i början av augusti med 
övernattning i tält vid scoutstugan Örnboet på Halsön. 

Fint väder för kanotpaddling, fiske och trevliga stun-
der vid brasan.

Under Lantdagen deltog scouterna med snabblotteri.

Info från Korsnäs Scoutkår

Höstens Scoutverksamhet
Höstens scoutverksamhet startar i slutet av september 
i Korsnäs Kyrkby. Ungdomar från klass 4 och äldre är 
välkomna med från alla byar i kommunen.
Höstens program delas ut till skolorna.
Vi träffas varje måndag, mestadels vid församlings-
hemmet.

Välkomna med alla scoutintresserade!
Sture Södergran, Kårchef
Tel 0500-662917

Foton: Emelie Reinilä
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Lionsmedlemmar med hjälp av persona-
len på Lärknäs/Annahemmet ordnade grill-
afton vid Sinnenas Trädgård onsdagskvällen 
15.8 med förmodligen sommarens vackraste 
väder.

Den gemytliga stämningen spred sig mellan 
borden mycket tack vare musik och sång av 
Johan Eriksson och Roger Bergströms spon-
tana uppträdande.

Sinnenas Trädgård är gjord för att användas 
och Lionsklubben hoppas detta kan bli en tra-
dition att värna om och inbjuder kommunens 
andra föreningar att ordna motsvarande till-
ställningar på platsen.

Vi tackar alla för att ni hjälpte till under grill-
kvällen och gjorde den till en kväll att minnas.

I lionsanda för att hjälpa våra medmännis-
kor!

Text: Lis-Britt Södergran
Foton: Philip Södergran

Grillafton vid Sinnenas trädgård
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Kursanmälan

         
               Kursanmälan
inleds måndag 3.9 kl. 8.30 för gymnastik- och 
danskurser
och tisdag 4.9 kl. 8.30 för övriga kurser

Anmäl dig gärna via webben www.malax.fi
Om du inte har tillgång till dator kan du 
anmäla dig per telefon 3470371 eller 3470571.

KORSNÄS
På gång i

Resa till Räfsö
Malax-Korsnäs Hjärtförening och pensionärs-
föreningen Nygammal ordnar en dagsresa tisd. 
18.9 längs gamla kustvägen till Räfsö/Björ-
neborg. I priset på 55,- euro ingår kaffe och 
lunch. Anmälningar senast den 3.9 till Bertel 
Fant tel. 3471126 el. 0405442909.  
 
Vill Du bli medlem i Malax-Korsnäs Hjärtför-
ening r.f. så tar Du kontakt med Jan-Erik Ravals 
tel. 0503853039 eller Karl-Erik Vesterback tel. 
0500264849.

Malax-Korsnäs Hjärtförening r.f.

Baltikumvännerna meddelar
Klädinsamlingen och loppis vid Gruvan 
startar tisdagen den 9 oktober kl. 13.00. 
Mera information i nästa nummer av Kors-
näsNytt.

Skoterdragrace testdag 
lördag 6.10 kl. 12.00-18.00 bredvid Hultholms 
packeri. 
Klasser: 600 – 800 - Öppen klass 
Anmälningar sker på plats senast kl. 11.00 
Program för barn 
Servering 
Arrangörer: Korsnäs Ungdoms- och Byaföre-
ning samt Wasa Snowmobil 
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Kom med i kampanjen 

Hälsostegen 2012 
Folkhälsans motionskampanj startar den 1 
oktober och avslutas den 30 oktober. Registre-
ringen (anmälningen) öppnar den 17 sept. på 
www.halsostegen.fi. Kampanjen går ut på att 
samla steg med hjälp av en stegmätare, målet 
är 300000 steg på 30 dagar.

Föreläsningar
Under hösten kommer föreläsningar att ordnas 
av Folkhälsan i Korsnäs.  
11.10 ordnas en föreläsning om “Din plats i 
syskonskaran”. 
Föreläsare är Lisen Kullas-Nyman.
Mera information om denna föreläsning 
kommer i nästa KorsnäsNytt och då kommer 
också info om ytterligare en föreläsning.

Fortbildning för barn- och ung-
domsledare inom idrotten

med inriktning på mångkulturell och integrerande 
verksamhet (7h)
söndag 23.9.2012 på Norrvalla med start kl 9.00.
Innehåll: Uppehållstillstånd, statusbegrepp och 
lagar, integrering, metodik och praktisk integre-
ring.
Arr. Integrationsprojektet

FSI ordnar 

Barnledarutbildning (8h) 
på Norrvalla lördag 22.9.2012.
Går att kombinera deltagande i båda kurserna 
(deltagaravgift 75 €).
Meddela om intresse eller rikta eventuella frågor 
till Lena Johansson, tfn 050-594 2200. 

TACK
Ett stort tack till Lions i Korsnäs för den fina grillfesten ni 
ordnade för boenden på Lärknäs – Annahemmet. Festen 
var mycket uppskattad och förgyllde vardagen. 

Boende och personal på
Lärknäs och Annahemmet

TACK
Ett stort tack till Hembygdsmuseet i Korsnäs för den 
trevliga stunden på gårdstunet. Speciellt tack till Asta, 
Lovisa, Arja - Leena, Verna och Inga-Britt för allt ni berät-
tade och allt ni förevisade. Allt uppskattades mycket av 
våra boenden. 

Boende och personal på Lärknäs
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Författarbesök
Författaren och biblioteka-
rien Annika Sandelin från 
Helsingfors besöker Korsnäs 
tisdag 2.10. På förmiddagen 
gästar hon församlingens 
mamma-barngrupp och 
håller en babypoesistund. 
På eftermiddagen besö-
ker hon skolornas yngsta 
grupper och berättar om 
sina två bilderböcker om 
Businnan.

Arr. Biblioteket

Utställningar i biblioteket
September

Peter Borotinskij från 
Replot/Stockholm ställer ut 
främst grafik i Korsnäs bib-
liotek. Borotinskij är en känd 
konstnär, född i Vasa 1948, 
bosatt i Stockholm sedan 
1976. Hans verk kommer att 
ställas ut på galleri på Broad-
way i New York under hösten, 
men före det visas grafik ur 

konstnärens tidigare produktion här i Korsnäs.

oktober

Gull-Britt Bergström, Falun, visar broderier 
och grafik. Bergström är en korsnäsbo verksam 
och boende i Falun. Hon vill förmedla ett bud-
skap med sin konst: om människan och hennes 
utsatthet, om relationer, samhälle och miljö.

Frank Hydén, Petalax, tredje årets stude-
rande på Novias bildkonstlinje kommer att visa 
praktikarbeten bestående av porträtt tecknade i 
blyerts. Detta är en skärmutställning och inleds 
i medlet av oktober då  Frank slutfört den  prak-
tik han gör som konststuderande och vi får se 
teckningar från praktiktiden jämte äldre alster.

Biblioteket övergår till vinteröppethållningstider 
från och med den 1 september:
måndag och fredag 12-19
tisdag och torsdag 12-16 
onsdag 12-17

Bokbussen kör igen udda veckor, enligt den 
tidtabell som trädde i kraft 1.1. 2012.

Teater

Boka en teaterkväll fredag 12.10 kl. 19 på Wasa 
Teater. Vi ser teaterns storsatsning i höst, musi-
kalen Next to Normal, med Sören Lillkung i 
en av de ledande rollerna. Rabatterat biljettpris, 
22 euro. Kostnader för resa och ev. förplägnad 
tillkommer. Anmälning senast 1.10 kl.19 till bib-
lioteket tel 06-3479140

Idlaflickorna med Stina Ekblad och Ylva 
Ekblad, som väckte stor uppmärksamhet då 
den visades på Dramaten i Stockholm ges nu 
på Wasa Teater i några föreställningar, bland 
annat torsdag 1.11. Biblioteket har reserverat 
biljetter till detta unika tillfälle! Mera info i 
nästa KorsnäsNytt.
 

Filmsnutt från biblioteket
Titta på filmsnutt från Korsnäs bibliotek: www.
kirjastokaista.fi. Det är Finlands svenska biblio-
teksförening som filmat informationsvideor 
på olika bibliotek i Svenskfinland, inför IFLA-
världskongressen som hölls i Helsingfors i 
augusti. Korsnäs film är en av de mera under-
hållande! Ett stort tack till alla medverkande!

Bok & Bibliotek
Fråga efter plats på resa med minibuss till Göte-
borgs bokmässa Bok & Bibliotek 27-30.9.2012. 
Årets tema är Norden. 
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Behöver du hjälp med vardagssysslor? Ring Arbetspoolen
Må–to kl. 9.00–13.00   Tel.nr. 06-3225570

Arbetspoolen är ett projekt, vars verksamhet är att förmedla arbetshjälp av ungdomar till 
hushåll. Arbetspoolens ungdomar kan hjälpa till med bl.a. trädgårdsarbete eller städning. 
Uppdragets längd får vara högst 3 timmar och ersättningen är 20 €/uppdrag.

Är du 14–18 år och intresserad av att gå med i arbetspoolen? Fyll i anmälnings-blanketten 
på vår hemsida!

www.arbetspoolen.fi

Grundläggande rekommendation om 
skolbarns fysiska aktivitet

Alla 7–18-åringar borde röra på sig mångsidigt 
och på ett åldersanpassat sätt minst 1–2 timmar dag-
ligen. De borde undvika att sitta över två timmar i 
ett sträck. Tiden framför tv:n eller vid datorn borde 
begränsas till högst två timmar per dag.

Minimi insats 20 euro.

LEDARE SÖKES
för Power Club och för Knatte Power!

Power Club är en klubb som riktar sig till 
elever i årskurserna 4-6. En Power Club-ledare 
har till uppgift att hålla klubbkvällar för med-
lemmarna 2-4 gånger i månaden. Antalet 
klubbkvällar kan variera beroende på hur 
mycket tid ledarna vill sätta ned på verksam-
heten. En PC-ledare bör vara rökfri och ha 
goda värderingar. 

Knatte Power (KP) är en ”skolan i rörelse”-
klubb som riktar sig till elever i årskurs 1-3. 
Klubbkvällar hålls 2-4 ggr/månad. KP inriktar 
sig på motion och idrott. 
SÄnd in en fritt formulerad ansökan senast 
16.9.2012 till Helena Höglund-Rusk (helena@
sou.fi).

Gymträning 
för ungdomar i Korsnäs kommun på 

onsdagar kl.17.30-18.30 
med start onsdag 19.9.2012.

Alla som går i högstadiet, gymnasiet och 
andra stadiets utbildning välkomna med!
Plats: Hälsosmedjan
Ledare: Sara-Lotta Huhtaoja

Gymträningen är gratis!
Barn och unga i 
rörelse

Skolan i rörelseprojektet har avslutats men spinner nu 
vidare under rubriken Barn och unga i rörelse som skall 
jobba för samma saker som tidigare i våra skolor. Vi har 
under två års tid provat på en massa olika saker i grund-
skolornas klasser 1-6 i Malax och Korsnäs kommuner. 

Vi har haft eftermiddagsklubbar – Knatte-Power, 
gymträning för ungdomar, temadagar, skaffat nya red-
skap, motionerat till julkalender, tränat med personlig 
coach och bildat team som skall fortsätta att sätta barn 
och ungas rörelse i fokus. Vi har som mål att få in minst 
en timme motion/dag i skolan men även inspirera elev-
erna att ta sig ut efter skolan på egna intressen som före-
bygger hälsan. 

Detta läsår kommer Sara-Lotta Huhtaoja och Eva 
Ramstedt att tillsammans sträva efter en mer rörlig skola 
för att våra elever skall orka - må - sova bättre. Detta år 
kommer även högstadiet i Petalax att delta. 

Ser framemot ett rörelserikt år!
Mvh. Sara-Lotta & Eva
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AKTUELLT FRÅN KORSNÄS 4H 

Vilja och handlingskraft

Du som har systemkamera... SE HIT!
Korsnäs 4H håller på att bilda en FOTOKLUBB 
under ledning av Maria Mannfolk. Fotoklubben 
hålls för ALLA över 13 år som är intresserade av 
fotografering (medlemskap i 4H är inget krav). 
Vi kommer att ha träffar ca 1-2 ggr/månad med 
olika teman och vi får råd och tips om hur vi kan 
förbättra våra bilder! Utställningar, utflykter och 
fototävlingar inom gruppen mm. kommer att 
ordnas.
Terminsavgiften kommer att bli ca. 25,- och då 
får man delta på så många träffar man har möj-
lighet till och får personlig vägledning av Maria. 
Intresserad? Kontakta Petra för mera information 
och för att anmäla ditt intresse för att delta i 
fotoklubben.

Höstens kurser
I MI:s kurskatalog som delas ut i slutet på 
augusti finns information om höstens kurser 
i samarbete mellan 4H och MI. Unga kockar 
börjar 17.9 i Korsnäs, 18.9 i Taklax och 20.9 i 
Molpe. Nyheten ”Party chef” startar 22.10 i Kors-
näs, 23.10 i Taklax och 25.10 i Molpe. Kolla MI:s 
kurskatalog för mer info och anmälningar!

Samarbete med Stormossen
Du vet väl att Korsnäs 4H har samarbete med 
Stormossen? Föreningar har möjlighet att få 
gratis avfallsrådgivning! Vill ni få mer informa-
tion om sorteringsändringen som träder i kraft 
1.9? Kontakta Petra!

Klubbledarkurs
Klubbledarkurs 28-30.9 på Ahlmans i Tammerfors
Är du intresserad av att fungera som klubb- eller 
hjälpledare i din 4H-förening? Då är denna kurs 
något för dig!
På kursen får du lära dig om ledarskap, gruppdy-
namik, lekar för olika tillfällen och mycket mer. 
Kursen består av teori, trevliga övningar och 8 
lektioner praktik i din 4H-förening. Som kursle-
dare fungerar Nora Palmujoki och Emma Jorpes.
Kursen riktar sig till dig som fyller 13 år i år eller 
är äldre. Kontakta Petra i början på september 
om du har frågor eller är intresserad!
Du som haft ett sommarföretag: Ännu har du 
lite tid på dig att fylla i timmar och vad du jobbar 
med. SENAST den 26 september ska du lämna in 
ditt häfte till skolan!

Flera kurser är under planering, håll utkik! Aktu-
ella och nyinsatta kurser mm. hittar du på http://
korsnas.fs4h.fi  eller på Facebook. Du är också 
välkommen att ta kontakt på petra.sundholm@
fs4h.fi  eller 045-8764838.

SÄKERHETStipset
Med hösten kommer även mörka kvällar. Nu är 
det dags att kolla att alla i familjen har reflexväs-
tar och att de tas på när man är ute i skymning 
och mörker. Den som cyklar ska också ha en 
cykelhjälm på huvudet. För att minska riskerna 
för barnen bör vägansvariga och fastighetsägare 
ta bort gräs och buskar som skymmer sikten. 
Gårdarnas utfarter borde inte heller få skymmas 
av häckar eller andra planteringar. Med tanke på 
hjortdjur och älgar är det skäl för alla chaufförer 
att ta det lite lugnare i trafiken. Ha en bra höst.

Österbottens räddningsverk
Korsnäs enhet

Ny sotare i    
kommunen

Sotningsfirman NY-JA har anställt Daniel Stolpe 
som sotare i kommunen. Han bor i Taklax. 
Fastigheter som värms med fast bränsle eller olja 
borde få sotaren på plats en gång per år utan att 
behöva ta kontakt. Om detta inte fungerat eller 
om man t.ex. behöver få sotning utförd i en som-
marstuga kan man ringa direkt till sotarens arbets-
telefon 0401439673. 
Skorstenen i en fritidsbostad ska sotas åtminstone 
vart tredje år.Ö
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Hösten i Korsnäs församling
Gudstjänst eller högmässa alla söndagar kl 11. Söndagen den 2 september firas 
som Nästans dag och då blir det kyrkkaffe till förmån för missionen i församlingshemmet 
efter högmässsan. Söndagen den 23 september är närståendevårdarnas kyrkhelg med temat 
”Till all lycka finns det närståendevårdare”. Kaffeservering och samvaro med lite program i  
församlingshemmet efter gudstjänsten.

Säsongens sista sommarsamling på Strandhyddan onsdag 5.9 kl 18 (Obs! 
ändrat klockslag). Samling kring sångboken Sionsharpan, tal av Leif Erikson, sång av Luthersalens 
sånggrupp, programledning Ebba Carling. Servering.

Församlingens bibelstudie-och bönegrupper har gemensam samling på 
Strandhyddan söndag 2.9 kl 18.

Söndag 9.9 kl 14 har Korsnäs Invalider samling på Strandhyddan. Församlingens 
anställda medverkar.

Hannakerho måndag 10.9 kl 18 på Strandhyddan. Gruppen riktar sig speciellt till 
finskspråkiga men också andra är välkomna. Vi studerar kvinnor i bibeln.

Gemensam samling för syföreningarna onsdag 12.9 kl 13 på Strandhyddan. 
Syföreningarna och Träffpunkt i Taklax inleder verksamheten i början av oktober. Se närmare 
annonsering i Kyrkpressen.

Fredagscafé för kvinnor i alla åldrar inleder höstens verksamhet fredag 14.9 kl 18.30 
i församlingshemmet. Gemytlig samvaro kring dukat kaffebord. Kvällen gäst Sonja Rosbäck delar 
med sig ur sitt liv.

Karasamling fredag 21.9 kl 19 i församlingshemmet. Håkan Enqvist, som i juli utkom 
med boken ”Faderlös” blev pappa till flera hundra, är kvällens gäst. Servering och gemenskap i 
avslappnad atmosfär.

Pysselcafé i församlingshemmet lördag 22.9 kl 14-16. Tillverkning av olika produkter som 
säljs till förmån för nödställda i Nordkorea. 

Vänstugan inleder höstens verksamhet onsdag 26.9 kl 13 i församlingshemmet. Samvaro 
med lite program och servering.

Silvergruppen samlas en gång i månaden. Närmare info senare.
Tag gärna kontakt med tf diakon Ebba Carling, tfn 044-4101825, om du vill veta mera om de olika 
verksamhetsformerna.
Nya deltagare är välkomna till samtliga grupper i församlingens verksamhet. Kyrktaxi (3 euro/
pers) kan anlitas om man är minst tre personer som vill åka till en samling. 
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Malax-Korsnäs HVC
Frontveteraner får under-

stöd för hemservice

I statens budget för år 2012  har reserverats 
anslag för öppenvårdstjänster för frontvetera-
ner i hemmet.
Anslaget har fördelats mellan kommunerna i 
proportion till antalet veteraner som får extra 
frontmannatillägg. Malax-Korsnäs andel av 
anslaget är 7410,78 euro.

Målet är att på ett mångsidigt sätt stöda vete-
ranernas möjligheter att klara sig hemma. 
Veteranen kan själv välja om han vill använda 
understödet till köp av privat hemvård, städ-
ning, gårdsarbeten eller andra motsvarande 
tjänster i hemmet.
Understödet kan sökas fram till 31.12. 2012

Ta kontakt till Rita Udd  tel.3477650 torsdagar 
och fredagar kl.8-11.30.

Kommunalval 2012
I kommunalvalet som förrättas 28.10.2012 väljs 21 full-
mäktigeledamöter i Korsnäs kommun. 
Ansökan om offentliggörande av valmansförenings 
och partis kandidatlista samt anmälan om gemensam 
lista och om valförbund lämnas in till centralvalnämn-
den senast tisdag 18.9.2012 kl. 16.00. Handlingarna tas 
emot av ekonomichef Caroline Westerdahl eller byråse-
kreterare Britt-Marie Höglund under tjänstetid.

Korsnäs 21.8.2012
Centralvalnämnden i Korsnäs

Korsnäs kommun

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: 
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Uthyres

Säljes / Uthyres

LÄGENHET i Korsnäs
PRÄSTÅKERN 46 m2, 2 rum, kokvrå, badrum bastu, 
förråd och kylrum.
Ledig i september 2012.
Tel: 050-5149900 eller 050-5668688

RADHUSLÄGENHET i Taklax
Radhuslägenhet i Taklax Spar uthyres. 
2 rum + kök, bastu, 55 m2.
Genast ledig.
Ring 06-2644 273 el. 045-323 6620

27

Öppet
Må-To   8.00-16.30
Fre       8.00-15.00

Mobiltelefon-
batterier

Rayovac hörapparats-
batterier

Borrmaskinsbatterier 
för samtliga modeller

Energizer/Optima 
startbatterier för 
bil,båt och fritid

Digi/Video batterier

Makita 12V skruvdragarpaket  
2xbatteri,laddare,lampa

Klockbatterier Alla 
batteribyten 5 Eur

Även cellbyten och 
reparationer

Kvalitetspannlampor 
Mica/Petzl

BATTERIPROBLEM?
Hos oss hittar du batterier och ackumulatorer 

för alla ändamål.

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

 Jordbyggnadsarbeten utföres. 

Jens Bjurbäck 
tel.nr. 050 - 5984795 

Korsnäsveckan 2011
Korsnäsveckan har varit ett årligen återkommande 

uppskattat sommarevenemang i Korsnäs kommun. För 
att förnya programutbudet för Korsnäsveckan 2011 och 
engagera fl era 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 akti-
viteter. 

Korsnäsveckan planeras att genomföras vecka 27. Vi 
satsar på att föreningar, församlingar och företag kan 
ordna aktiviteter eller hålla öppethus om intresse fi nns 
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 för-
slag.
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kommer att ha öppet lördagar.

Andra dagar också vid 

överenskommelse och efterfrågan.

Bokningar kan göras på vardagar

kl. 18-21 eller helger kl 12-16.

tel: 040 -833 6766

Varmt Välkomna
mvh Alexandra Karlsson
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K.O BERGSTRÖM
stänger dörrarna och 
postombudstjänsten

upphör 30/9 2012.

Fr.o.m september 
Alla prylar och 
presentartiklar 

- 30%

Elisabeth Wikars tackar för 
de gångna 22 åren.

HARRSTRÖMBODEN

Köttdag på 
Molpeboden
28.9.2012

 ½ gris från Björkens    
5,99 €/kg

beställning senast 17.9.12
(även mindre partier kan 

beställas)
Tel/Fax 06-3476602

Molpeboden
Kolebackvägen 2 

66210 Molpe
Tel. 06-3476602

www.molpe.fi/boden

Välkommen till Nybo’s

Nybo’s Lanthandel
Blaxnäsvägen 16, 66295 Töjby

öppethållningstider
må-to 8.30-17.00
fr 8.30-18.00
lö 8.30-13.00

Hos oss hittar Ni 
bland annat

Livsmedel•	
grillat på fredagar•	
Garn•	
Bränsle•	
Apotek•	
Veikkaus•	
Post•	

tel. 06-3647106   fax 06-3647146
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Alla kan vi behöva lite 
nytt drag ibland 

Kontakta Kjell Nydahl 
050 368 26 86 

kjell.nydahl@vasek.fi 

www.vasek.fi/ agar-och-generationsskiften/

Tänker du sälja eller köpa ett företag? Generationsskifte i planerna?

Någon standardlösning för ägar- 
och generationsskiften finns inte, 
men hjälp kan alltid fås av VASEK!

 /Huhtaoja - HÄLSO
De populära träningsgrupperna börjar v.38 (må 17.9)
12 x träning 74 € (62 € pensionärer, mammalediga, arb.sökande, studerande) 

Anmäl er snarast både gamla och nya deltagare Obs! Nya tider

         Tel. 36 51 767 eller info@malaxfysio.fi 

         Måndag  Onsdag  
      
         13.00 Senjoritas     
         14.00 Hjärtgymnastik 15.00 Antikrundan
         16.00 Yrkesakademin 16.00 Profiweld 
         17.30 Nacke/Rygg  17.30 Ungdomsgrupp 
         18.30 Cirkelträning  18.30 Kondis 

Fysioterapi och fotvård upphör i Korsnäs from 25.9 
Behandlingar bokas till mottagningen i Malax 36 51 767 
Malax Fysio, Idrottsvägen 2, 66100 Malax  

www.malaxfysio.fi 

(Arne) (Sara-Lotta)

 
    

       
 
Muskelfokus 
-Dina muskler i mitt Fokus 

               

                         
                                                                                                                            

                                                                                                                           

Muskelfokus Jens Fröding 
Sjövägen 126 B 
66210 Molpe 
050-4048901 

 
www.netikka.net/muskelfokus 

Massage   
mottagning kvällar & helger 
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Sjövägen 271 
66210 Molpe  

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

I september 
Black Rock Steak 25 € 

(endast helger)

Företagarjulfester
I år kör vi ”företagarjulfest” 

tre lördagar i december 
1.12, 8.12 o. 15.12 

3-rätters middag och dans 
till tonerna av Allan & the 

Astronauts. 
Boka bord i god tid! 

 
Nya öppettider fr.o.m. 3.9 

må-to 9-15 
fre 9-22 
lö 10-22 
sö 12-20 


