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“Tulavippan”
Det nya daghemmet i Molpe öppnades i oktober.

Läs mer på sidorna 2-3 
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Äldreomsorg   
och barnomsorg

Det nya parhuset och radhuset vid äldreomsorgscentret 
Buketten är färdigt för inflyttning. Anhöriga till äldre per-
soner, som behöver hjälp och tillsyn, hoppas jag nu tar 
kontakt med äldreomsorgsledare Kerstin Sjöstrand så att 
lägenheterna blir uthyrda så fort som möjligt!

Men observera att i ett av de nya 
husen bor nu tillfälligt de äldre som 
bott i Hus 2 A. Det huset ska näm-
ligen renoveras under höstens lopp. 
Renoveringen har redan påbörjats. 
Det är fråga om en uppfräschning och 
ytrenovering av bostadslokalerna. 
Köken och köksinredningarna ska 
förnyas. Badrummen ska göras mer 
ändamålsenliga. Elsystem och venti-
lation ska ses över och nya rördrag-
ningar göras samt även dränering av 
området. Matsalen ska också byggas 
om och förstoras då antalet matgäster 
ökar. Renoveringen av matsalsbygg-
naden sker under våren 2013. 

Nationellt har innehållet i den 
planerade äldreomsorgslagen varit 
föremål för intensiva diskussio-

ner och dragkamp mellan ministrar 
och partier under sommaren. Det är 
meningen att lagen ska träda i kraft 
1 juli 2013, vilket har bekräftats av 
finansministeriet i samband med 
budgetbehandlingen. Äldreomsorgs-
lagen har planerats i tiotals år och 
inte kunnat fås i hamn på grund av de 
kostnader som den skulle medföra. 
Det är inte lätt att genomföra den nu 
heller då ekonomin i landet inte är 
den bästa och det faktum att antalet 
äldre ökar. Mest diskussion har anta-
let vårdare per klient eller kund väckt 
och resultatet blev tillsvidare oför-
ändrat. En motivering till att man inte 
vill fastställa personaldimensione-
ringen till 0,7 vårdare per klient eller 
kund är, att dimensioneringen bör ske 
utgående från det verkliga vårdbeho-

vet. Vårdbehovet är individuellt, en 
person kan behöva mer vårdpersonal 
än en annan. Om en person vill vårdas 
och bo på Buketten eller Lärknäs 
och en annan vill vårdas hemma så 
behöver det finnas flexibilitet i sys-
temet så att vardera kan vårdas på ett 
kvalitativt gott sätt och med den per-
sonalstyrka som behövs. Dessutom 
varierar en persons vårdbehov över 
tid. Därför är ett flexibelt vårdsys-
tem viktigt. En annan sak är också att 
lagen borde stadga om rätt till vård 
på svenska då språklagen inte tryggar 
detta. Bristen på service på svenska 
har märkts bl.a. i samband med att 
olika kommuner har köpt vårdtjäns-
ter av privata företag och inte avtalat 
med dessa om vård på svenska.

Det nya parhuset vid äldre-
omsorgscentret Buketten.
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Bergström.
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Barnomsorgen

Glädjande nog har nativiteten ökat 
i Korsnäs kommun de senaste åren. 
Medeltalet för antalet födda barn de 
tre senaste åren uppgår till 25 barn 
per år. För att möta det ökade dag-
vårdsbehovet och det faktum att 
antalet familjedagvårdare minskat 
kraftigt gör att kommunen satsat på 
att öppna nya daghem. 

Ett nytt gruppfamiljedaghem öpp-
nades i Taklax skola i början av 
augusti. Det blev riktigt trivsamt. 
Föräldrar, barn och personal verkar 
vara nöjda! 

Det nya daghemmet i Molpe är 
klart för inflyttning vecka 39 och när 
denna tidning kommer ut har barnen 
vistats i daghemmet en vecka. Total-
kostnaden för projektet uppgår till 
drygt 450.000 euro. 

Kommunen har för avsikt att 
utvidga Kottebo daghem i Korsnäs 
kyrkby med ca 280 m2  nybyggnad 
samt utföra en  grundrenovering på 
ca 230 m2. Den resterande delen 
skall ytrenoveras. Byggnadsarbe-
tet är planerat att påbörjas 2013. 
En arbetsgrupp grunnar som bäst 
på planeringen av renovering och 
utbyggnad av Kottebo daghem. 
Huvudplanerare är ingenjör Alf 
Kangasniemi. Kommunstyrelsen har 
vid sitt senaste kommunstyrelsemöte 
valt Lars Nygård till VVS-planerare 
och Stagnäs & Nylund till el- pla-
nerare. Planeringsarbetet fortsätter 
under hösten.

Korsnäs kommun satsar både eko-
nomiska och personella resurser för 
att upprätthålla en välskött barnom-
sorg och en trygg äldreomsorg både 
inom den öppna vården och anstalts-
vården. 

Skön höst önskar

Anita Ismark
Kommundirektör

Det nya efterlängtade daghem-
met i Molpe öppnade dörrarna 
1.10.2012.

Daghemmet ligger granne med 
skolan i Molpe på Flatgrundsvägen 
och har två avdelningar: ”Måsen” 
för 4-5-åringarna och ”Tärnan” för 
1-3-åringarna.

Som ansvarig barnträdgårdslärare 
fungerar Alexandra Nylund.  

Molpe daghem - “Tulavippan”
Verksamheten vid de tidigare 

gruppfamiljedaghemmen i Molpe: 
Lekhörnan och Risgärdet avslutas 
härmed.

Kontaktuppgifter till daghem-
met ”Tulavippan”:
Måsen 050-406 6933
Tärnan 050-591 3170

Arbetena pågick in i sista 
stund vid nya daghemmet i 
Molpe.
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Anbudsförfrågan för byggande av vatten och 
avloppsledningar på Lillbacken i Harrström har 
utskickats till 9 st grävmaskinentreprenörer.  Inom 
utsatt tid hade 6 st anbud inkommit till kommunen.

L.Simons Transport Ab har gett det billigaste anbudet 
för byggande av vatten och avloppsledningar i på Lill-
backen i Harrström om 44.345 euro moms 0%.

Tekniska nämnden valde 4.0.2012 L. Simons Transport 
Ab till entreprenör för byggande av vatten och avlopps-
ledningar på Lillbacken i Harrström. Projektet påbörjas 
hösten 2012 och skall vara färdigt 1.5.2013. Närings-, 
trafik- och miljöcentralen i Södra Österbotten har beviljat 
understöd för projektet om 8.000 euro, dock högst 25% 
av de faktiska, godtagbara kostnaderna.

Avloppsledningar i Molpe centrum
Anbudsförfrågan för byggande av avloppsledningar i 

Molpe centrum har utskickats till 9 st grävmaskinentre-
prenörer. Inom utsatt tid hade 6 st anbud inkommit till 
kommunen.

L.Simons Transport Ab har gett det billigaste anbudet 
för byggande av avloppsledningar i Molpe centrum om 
43.465 euro moms 0%.

Tekniska nämnden valde 4.9.2012 L.Simons Transport 
Ab till entreprenör för byggande av avloppsledningar i 
Molpe centrum.  Projektet påbörjas hösten 2012 och skall 

Storkors fiskehamn
Gårdsplanen vid Storkors fiskehamn grundförbättras. 

För avlägsnande av asfalt samt grundförbättring hade 
anbudsförfrågan utsänts till 6 st entreprenörer. Inom 
utsatt tid hade 2 st anbud inkommit.

Destia Oy valdes till entreprenör för avlägsnandet av 
asfalten samt grundförbättringen till en summa om 9800 
euro moms 0%. Destia Oy har gett det billigaste anbudet. 

Byggande av vatten- och avloppsledningar

vara färdigt 1.5.2013. Närings-, trafik- och miljöcentralen 
i Södra Österbotten har beviljat understöd för projektet 
om 9.000 euro, dock högst 25% av de faktiska, godtag-
bara kostnaderna. 

Asfaltering 
För asfalteringen av gårdsplanen vid Storkors fiske-

hamn hade anbudsförfrågan sänts till 5 st entreprenörer. 
Inom utsatt tid hade 3 st anbud inkommit till kommunen. 

Lemminkäinen Infra Oy valdes till entreprenör för 
asfalteringen av gårdsplanen vid Storkors fiskehamn till 
en summa om 14.490 euro moms 0%. Lemminkäinen 

Infra Oy har gett det 
billigaste anbudet. 

Planen vid 
Storkorshamn 
är jämn och fin 
efter höstens 
asfaltering.

Anslut er till avloppsnätet!
Tekniska nämnden aviserar höjning av anslutnings-
avgifterna från årsskiftet. Enligt förslaget höjs 
avgiften från 2100 € + moms till 2300 € + moms för 
ett vanligt egnahemshus. Ännu hinner ni ansluta er 
till gammalt pris!

För att ansluta er till den kommunala avloppsled-
ningen kontakta tekniska avdelningen på Korsnäs 
kommun, tel 06-3479 136.
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Tvärsektorell 
kommitté för 
tekniska, bild-
nings-, vård- och 
omsorgssektorn

Kommunstyrelsen tillsatte 
27.8.2012 en arbetsgrupp för att sam-
ordna gemensamma funktioner som 
berör tekniska, bildnings- och vård- 
och omsorgssektorn.

Arbetsgruppen ska samplanera 
kommunens funktioner. Barndag-
vården kommer att överflyttas från 
vård- och omsorgssektorn till bild-
ningsväsendet. Kommunens förvalt-
ningsstadga skall ändras. Dessutom 
bör daghemmens och skolornas 
idrotts- och lekområden planeras och 
skolnätet ses över.

I kommittén ingår Henrik Rosen-
dahl, Anita Ismark, Agneta Martin, 
Alfred Streng och Ulf Granås.

Krisgruppen i Malax-Korsnäs 
har återuppstått efter en paus på 
tre år.

Krisgruppen finns till för att hjälpa 
anhöriga när ett plötsligt och ovän-
tat dödsfall, eller svårare olycka har 
skett. Exempel kan vara bil, brand, 
drunknings, arbetsplats och andra 
olyckor samt självmord,brottsoffer, 
eller oväntade dödsfall pga av sjuk-
dom.

Kommunen önskar 
fler taxitillstånd

Närings-, trafik- och miljöcen-
tralen fastställer årligen maximi-
antalet taxitillstånd per kommun. 
Nu pågår beredningen av ett kvot-
beslut om maximiantalet taxitill-
stånd för år 2013.

I Korsnäs kommun finns år 2012 
5 st. taxitillstånd för personbilar och 
1 st. tillstånd för personbil som upp-
fyller tillgänglighetskraven. Hösten 
2012 finns i kommunen ca 35 perso-
ner som beviljats färdtjänst samt ca 
40 grundskol- och förskolelever som 
beviljats skolskjuts.

Då socialväsendet kontaktar taxibi-
lister för akuta och planerade skjutsar 
har det inte alltid varit möjligt att få 
en taxibil från den egna kommunen. 
Detta har förekommit flera gånger 
under år 2012. Kommunstyrelsen har 
redan hösten 2010 framfört att det är 
svårt att få tag i taxi dagtid och i all 
synnerhet nattetid i Korsnäs. Läget är 
fortsättningsvis det samma.

Kommunstyrelsen gav 17.9.2012 
som utlåtande till ELY-centralen att 
antalet taxitillstånd i kommunen är 
för litet. Kommunstyrelsen förutsät-
ter en utökning och ibruktagning av 
fler taxitillstånd. 

Behandlade byggnadslov 
och åtgärdstillstånd

Tillsynsnämnden har vid sitt sammanträde 19.9.2012 godkänt föl-
jande ansökningar om byggnadslov och åtgärdstillstånd. 

Byggnadslov
Byggare Lägenhet  Ändamål
Hans Lundgren  Harrström 15:1  Fritidshus
Hans Lundgren  Harrström 15:1  Förråd
Mikael Lagerström  Korsnäs 8:130  Minkhus 3 st
Stefan Uddnäs  Korsnäs 12:83  Fritidshus
R Westerlund o M Storgård  Korsnäs 6:65  Garage
L Backgren-Holm/K Holm  Molpe 18:0  Garage-förråd
Martin Nygårdas  Molpe 10:142  Fritidshus
D-E Karlsson  Taklax 2:100  Tillbyggnad hall

Åtgärdstillstånd
Beer-Seba r.f.  Korsnäs 18:22  Värmebrunn
Kenneth Backgren  Molpe 19:23  Värmebrunn
Marika Krook  Molpe 1:252  Biltak-förråd
Erik Pettersson  Molpe 10:72  Inglasning terasser
Bost. Ab Taklax Spar  Taklax 2:151  Värmebrunnar

Krisgruppen återuppstår i 
Malax-Korsnäs

Krisgruppen står främst till tjänst 
med krissamtal i grupp, sk. psykolo-
gisk debriefing. Om du och dina när-
maste har varit med om någon av de 
ovan nämnda händelserna och känner 
att ni behöver ha ett tillfälle att under 
professionell ledning diskutera detta 
i grupp, ta kontakt med läkarmot-
tagningen på HVC 06-3477645 eller 
ring K5:s psykosociala enhet tel.06-
2241831.

Studiebesök till Ingå
Allaktivitetshallgruppen har 

genomfört ett studiebesök till Ingå 
där en aktivitetshall byggts. Gruppen 
kommer att presentera sin slutrapport 
för kommunstyrelsen måndagen den 
29 oktober.

Text o foto: Roger Lindholm

Bild från besöket i Ingå. 
Från vänster Ingås kommundi-
rektör Jarl Boström, Eelis Kam-
monen, Roger Lindholm, Bengt 
Back, Tom Bäckström Ingå hall-
förening, Mats Åbacka och Arno 
Heinänen idrottssekr. i Ingå.



6

KORSNÄSNytt
S

t
ip

e
n

d
ie

r

Korsnäs kommuns  
stipendiefond
Korsnäs kommuns stipendiefond grundades av 
fullmäktige i Korsnäs år 2001 genom att mantal-
skommunens kassa överfördes som grundplåt 
till stipendiefonden. Därefter har fullmäktige i 
Korsnäs överfört tilläggskapital av kommunens 
egna medel till stipendiefonden för att skapa 
förutsättningar för att ge en tillräcklig avkastning 
för att utdelningar från fonden skall kunna ske.
Fonden riktar sig till studerande som INTE stu-
derar vid Åbo Akademi. Stadgan för Korsnäs 
kommuns stipendiefond har uppgjorts och 
godkänts av fullmäktige. 
Stipendier kan beviljas:
•	 Elever som deltar i högskole- och yrkeshög-

skoleutbildning i hemlandet.
•	 Elevens hemort bör vid beviljande av stipen-

dium vara Korsnäs kommun.
En enskild elev kan beviljas stipendium för:
•	 högst 10 terminer för yrkeshögskoleutbild-

ning,
•	 högst 10 terminer för högskoleutbildning,
•	 maximalt 10 terminer för en enskild elev.

Ansökan lämnas in till Korsnäs kommun senast 
15.11.2012. Om stipendiernas storlek besluter 
kommunstyrelsen.

AC Silverbergs         
stipendiefond
Stipendier för studerande inskrivna vid Åbo Aka-
demi lediganslås att sökas både vår- och höstter-
min.
Stipendier från AC Silverberg stipendiefond kan 
beviljas studerande inskrivna vid ÅA enligt föl-
jande kriterier:
Elevens hemort bör vid beviljande av stipendium 
vara Korsnäs kommun.
En enskild elev kan beviljas stipendium för högst 
10 terminer 

Därtill kan för kompletteringsstudier/vuxenstu-
derande vid Åbo Akademi beviljas:
•	 Stipendium på 50 % av heltidsstuderandes 

stipendier
•	 Stipendiet beviljas för högst 4 terminer för 

kompletteringsstudier

Om stipendiernas storlek besluter kommun-
styrelsen.
Ansökningsblanketter för båda stipendiefonderna 
finns på kommunens hemsida under adressen 
www/korsnas.fi/blanketter.
Sista ansökningsdag till fonden är 15.11.2012.

Ansökan om stipendier

Starta eget - köp ett företag! 
Kontakta Kjell Nydahl 

050 368 26 86
kjell.nydahl@vasek.fi

www.vasek.fi/agar-och-generationsskiften/
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KORSNÄS KOMMUN       
VATTENTJÄNSTVERKET     AVLÄSNINGSKORT FÖR 
Strandvägen 4323    VATTENMÄTARE 
66200 KORSNÄS         
tel.   06‐3479 111 
fax.  06‐3479 190 

 
 
  BÄSTA VATTENKONSUMENT 
 

Vattenavläsningen sker liksom tidigare så att kunderna själva avläser sina vattenmätare. 
Därför ber vi Er vänligen anteckna den nuvarande mätarställningen på Er vattenmätare 
på nedanstående avläsningskort. Kom även ihåg att anteckna avläsningsdatum samt att 
underteckna kortet. Kortet klipps ut längs den streckade linjen och sätts i närmaste 
postlåda ‐ kommunen betalar portot. Ni kan även meddela mätarställningen per telefon 
till tekniska kansliet tel. 3479 136 eller via e‐post till anna‐lena.kronqvist@korsnas.fi. 
Om Ni önskar hjälp med att avläsa vattenmätaren kan Ni ringa till vattenverksskötare 
Per‐Erik Nordmyr, tel. 0500‐260845. Ifall Ni har flera vattenmätare får Ni ytterligare 
avläsningskort från Tekniska kansliet, tel. 3479 136.  
Obs! Detta gäller ej Molpe Vatten Ab:s abonnenter. 
 
Om vi inte erhållit mätaravläsningen senast 5.11.2012 eller att ni kommit överens om 
mätaravläsning, faktureras förbrukningen enligt uppskattning baserad på föregående år. 
Avläsning som meddelats efter utsatt tid beaktas vid följande fakturering. 
 
Vi hoppas att Ni följer med vattenförbrukningen och uppmärksammar ev. läckage. 
Speciellt Ni som har äldre installationer bör granska rostangripna rördelar för att i tid 
kunna förebygga läckage. 
 
Vi tackar för hjälpen och önskar Er en trevlig höst! 
 
Tekniska kansliet 

 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
MÄTARAVLÄSNING      Konsumenten behåller  
Insänds till vattentjänstverket  Ifall Ni har två vattenmätare  denna del 
       fyller Ni i uppgifterna för  
senast den: 31.10.2012                             den andra mätaren nedan.      
        Namn:_______________ 
Namn:  ____________________  Namn:  ___________________  ___________________ 
Adress:  ____________________  Adress:  ___________________ 
___________________________  __________________________  Mätarställn.1_______   
        Mätarställn.2_______ 
Mätarnummer:______________  Mätarnummer:____________ 
Mätarställning:______________  Mätarställning:____________  Datum:     /     20___ 
Datum:  ____/____  20____                Datum:____/____ 20____   
Underskrift:  Underskrift:  PÅ DENNA DEL KAN 

__________________________  ________________________  NI ANTECKNA  
      MÄTARSTÄLLNINGEN  
      FÖR ERT EGET BRUK! 
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       fyller Ni i uppgifterna för  
senast den: 31.10.2012                             den andra mätaren nedan.      
        Namn:_______________ 
Namn:  ____________________  Namn:  ___________________  ___________________ 
Adress:  ____________________  Adress:  ___________________ 
___________________________  __________________________  Mätarställn.1_______   
        Mätarställn.2_______ 
Mätarnummer:______________  Mätarnummer:____________ 
Mätarställning:______________  Mätarställning:____________  Datum:     /     20___ 
Datum:  ____/____  20____                Datum:____/____ 20____   
Underskrift:  Underskrift:  PÅ DENNA DEL KAN 

__________________________  ________________________  NI ANTECKNA  
      MÄTARSTÄLLNINGEN  
      FÖR ERT EGET BRUK! 
   

 

 
 
 
 
 

KORSNÄS KOMMUN       
VATTENTJÄNSTVERKET     AVLÄSNINGSKORT FÖR 
Strandvägen 4323    VATTENMÄTARE 
66200 KORSNÄS         
tel.   06‐3479 111 
fax.  06‐3479 190 

 
 
  BÄSTA VATTENKONSUMENT 
 

Vattenavläsningen sker liksom tidigare så att kunderna själva avläser sina vattenmätare. 
Därför ber vi Er vänligen anteckna den nuvarande mätarställningen på Er vattenmätare 
på nedanstående avläsningskort. Kom även ihåg att anteckna avläsningsdatum samt att 
underteckna kortet. Kortet klipps ut längs den streckade linjen och sätts i närmaste 
postlåda ‐ kommunen betalar portot. Ni kan även meddela mätarställningen per telefon 
till tekniska kansliet tel. 3479 136 eller via e‐post till anna‐lena.kronqvist@korsnas.fi. 
Om Ni önskar hjälp med att avläsa vattenmätaren kan Ni ringa till vattenverksskötare 
Per‐Erik Nordmyr, tel. 0500‐260845. Ifall Ni har flera vattenmätare får Ni ytterligare 
avläsningskort från Tekniska kansliet, tel. 3479 136.  
Obs! Detta gäller ej Molpe Vatten Ab:s abonnenter. 
 
Om vi inte erhållit mätaravläsningen senast 5.11.2012 eller att ni kommit överens om 
mätaravläsning, faktureras förbrukningen enligt uppskattning baserad på föregående år. 
Avläsning som meddelats efter utsatt tid beaktas vid följande fakturering. 
 
Vi hoppas att Ni följer med vattenförbrukningen och uppmärksammar ev. läckage. 
Speciellt Ni som har äldre installationer bör granska rostangripna rördelar för att i tid 
kunna förebygga läckage. 
 
Vi tackar för hjälpen och önskar Er en trevlig höst! 
 
Tekniska kansliet 

 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
MÄTARAVLÄSNING      Konsumenten behåller  
Insänds till vattentjänstverket  Ifall Ni har två vattenmätare  denna del 
       fyller Ni i uppgifterna för  
senast den: 31.10.2012                             den andra mätaren nedan.      
        Namn:_______________ 
Namn:  ____________________  Namn:  ___________________  ___________________ 
Adress:  ____________________  Adress:  ___________________ 
___________________________  __________________________  Mätarställn.1_______   
        Mätarställn.2_______ 
Mätarnummer:______________  Mätarnummer:____________ 
Mätarställning:______________  Mätarställning:____________  Datum:     /     20___ 
Datum:  ____/____  20____                Datum:____/____ 20____   
Underskrift:  Underskrift:  PÅ DENNA DEL KAN 

__________________________  ________________________  NI ANTECKNA  
      MÄTARSTÄLLNINGEN  
      FÖR ERT EGET BRUK! 
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Tukes har medels brev berett Korsnäs kommun 
möjligheten att ge utlåtande om Tasmet Ab:s ansökan 
om inmutning av område 1-4 i Korsnäs.

Korsnäs kommuns utlåtande från 27.8.2012:
Korsnäs kommun har gett utlåtande om samtliga inmut-

ningsområden.
Korsnäs kommun förutsatte i sitt utlåtande från den 

26.6.2012 att samtliga markägare enligt den gamla gruv-
lagen skulle erhålla ett skriftligt brev i vilket Tukes infor-
merar om, att inmutningshandlingarna finns till påseende 
på Korsnäs kommunkansli och att de som berörs har möj-
lighet att höras och lämna in eventuella anmärkningar. 

Kommunen konstaterade också i sitt utlåtande att en 
kungörelse hade publicerats i Vasabladet och Pohjalai-

Kommunen positiv till inmutningar
nen 4.6.2012, men det finns många fler som berörs av 
inmutningsplanerna som bor utanför dessa tidningars 
distributionsområde i olika delar av Finland och Sverige. 
I Korsnäs finns ca 1.000 sommarstugor vilket innebär att 
befolkningen ökar kraftigt under sommaren och att flera 
sommarstugeägare kan beröras av malmletningarna och 
en möjlig kommande gruvdrift. Kommunen anhöll att 
kungörelsetiden skulle förlängas, då de enskilda markä-
garna inte erhållit ett personligt meddelande. 

Korsnäs kommun noterar nu med tillfredsställelse 
att hörande- och anmärkningstiden har förlängts till 
31.8.2012.

Ortsbor och sommargäster hade krävt att ett särskilt 
informationstillfälle skulle anordnas för allmänheten, då 
man inte haft kännedom om inmutningsplanerna och de 

                                    
                  
      Adressaten         

betalar 
                                                                                                portot      

 
     

                      
KORSNÄS KOMMUN     

                         Vattentjänstverket     
                         Avtalskod 5004686  

00003 SVARSFÖRSÄNDELSE 
                        

#

Närpes vatten Ab har anhållit om att kommun-
styrelsen/kommunfullmäktige i Korsnäs fastställer 
förslaget till vatten- och avloppsverksamheten i Hele-
nelunds by. Enligt förslaget omfattas hela byn av för-
slaget till verksamhetsområdet. 

Närpes vatten Ab har beviljats vattenvårdsarbete för 
överföringsledning från Helenelund till Nämpnäs. Arbe-
tet kommer att påbörjas inkommande höst och hela arbe-
tet har en beräknad byggtid om ca 1,5 år. Närpes vatten 
har planer på att börja bygga från Helenelund mot Töjby 
i ett första skede så att vattenfrågan till byn ordnad redan 
inkommande vinter. 

Avloppet tas i bruk efter att hela avloppssystemet är 
utbyggt i början av 2014.

Korsnäs kommunfullmäktige fastställde år 2003 vat-
tentjänstverkets verksamhetsområde i Korsnäs. År 2007 

Helenelund till Närpes Vatten Ab
fastställde kommunfullmäktige utvecklingsplanen, där 
verksamhetsområdet för avloppsnätet fastställdes. Hele-
nelund by finns med i Korsnäs kommuns utvecklingsplan 
för vatten- och avloppsnät, men inte som fastställt verk-
samhetsområde för avlopp. 

Tekniska nämnden föreslår att kommunstyrelsen god-
känner Närpes vatten Ab:s förslag till verksamhetsom-
råde för vatten- och avlopp i Helenelunds by och att deras 
förslag till vatten- och avloppsverksamhet i Helenelunds 
by fastställes. 

Kommunstyrelsen föreslår för kommunfullmäktige att 
Närpes Vatten Ab:s förslag till verksamhetsområde för 
vatten- och avlopp i Helenelunds by godkännes och att 
deras förslag till vatten- och avloppsverksamhet i Hele-
nelunds by fastställes.

aktuella områdena, vad malmled-
ningsarbetet innebär i praktiken, 
vad som händer om man hittar 
lantanider och hur omfattande 
gruvdriften blir och hur utförs 
den i praktiken. Bolagen Tasmet 
Ab och Magnus Minerals anord-
nade ett informationstillfälle 
fredagen den 17.8.2012. Infor-
mationstillfället besöktes av ca 
40 personer.

Korsnäs kommun ställer sig 
positiv till Tasmet Ab:s ansö-
kan om inmutning av område 
1-4 i Korsnäs kommun. Dock 
måste hänsyn tas till markägare, 
människors levnadsförhållan-
den, trivsel, fritidsboende, hälsa, 
markanvändning, landskap, 
näringsliv och natur. 
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Den 137:e Karenniska nationaldagen inföll 21.6. 
Karennidagarna i Finland firades i år 20-22 juni i Sei-
näjoki. 

Flickorna från Korsnäs spelade volleyboll och tillsam-
mans med Malax kom laget på andra plats. Pojkarna 
spelade också tillsammans med Malax och de blev fyra i 
fotbollsturneringen.

Övrigt program under Karennidagarna var bl.a. traditio-
nell dans och sång både på karenni, finska och burmesiska. 
Dessutom kokade man god mat (ris, stekt potatis med 
bönor, griskött och chiliblandning).

Även en modeshow fanns med på programmet med 
olika karennidräkter; hela karennifolkets dräkt (den 
svarta med mynthalsband och turban), karendräkt (långa 
klänningar) och den nyare karennidräkten (röd lång kjol 
med rosa tröja+mantel).

Före nationaldagen spelade Malax-Korsnäs pojkarna 
en fotbollsmatch på hemmaplan mot St Michel och Borgå 
i Korsnäs.

Text och foto: Frida Palmqvist

Karennidagar

Fotbollsspelande Karennilaget från Korsnäs och 
Malax.

Å  Den traditionella karennidräkten.

I modeshowen visades bl.a. den nya karenni-
dräkten.ä
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I en lummig skog 
i södra delen av 
Harrström har det 
i sommar dykt upp 
en ny verksamhet 
– Äppelgårdens 

hundpensionat. Det är Maj-Lis 
Isojoki, pensionerad lektor från 
Handelsläroverket i Vasa, som 
gjort slag i saken och förverkligat 
sin drömtillvaro som pensionär. 

- Jag har varit hundmänniska i hela 
mitt liv, inleder hon och fortsätter att 
ivrigt berätta om allt det goda som 
hundar för med sig. Själv har hon 
tre hundar, som glatt springer och 
hoppar när man svänger in på gården.

Tillsammans med sin man Juhani 
köpte paret för åtta år sedan bond-
gården, som de sedan dess renoverat. 
För två år sedan var det dags att ta 
itu med den långa uthuslängan, som 
ingick i köpet. Att paret hamnade i 
Harrström är inte oväntat – Maj-Lis 
har nämligen rötterna i Harrström 
och har tillbringat barndomsåren i 
byn. 

- Hela livet har jag haft en idé om 
att någon gång börja driva någon 
slags verksamhet i byn och genom 
köpet av den här gården kunde jag 
börja förverkliga mina idéer.

Hundpensionatet är byggt enligt 
alla direktiv som Jord- och skogs-
bruksministeriet uppställt. Dessu-
tom har Maj-Lis bekantat sig med 
liknande anläggningar både i Sverige 
och i Finland. 

Hela uthuset på ca 350 m2 har isol-
erats och nytt golv med värmeslingor 

har gjutits. Pensionatet består av en 
avdelning med åtta burar, varav en 
dubbelbur, vilket innebär en maximal 
kapacitet på nio hundar samtidigt. I 
utrymmena finns även wc och dusch, 
kontorsutrymme med reception samt 
ett hemtrevligt kök. Under arbete 
är en speciell avdelning för katter. 
Något offentligt stöd har hon trots 
det inte fått för verksamheten, efter-
som paret fallit för ålderstrecket när 
det gäller NTM-centralens invester-
ingsbidrag.  

Inredningen består av säregna 
detaljer som speciella hundluckor 
”lyaluckan” mellan burarna och uter-
astplatserna. I varje bur finns speci-
ella hundsängar. Hela pensionatet 
pryds med inredningsdetaljer som 
anknyter till hundar allt från vägg-
dekorationer till gardiner.

Litar på djungeltelegrafen
Sedan öppningen den 1 juli har 

det funnits hundar som kunder mest 
varenda dag, som mest upp till åtta 
stycken samtidigt. Kunderna kommer 
från Oravais i norr till Närpes i söder. 

- Jag har gjort en del tidning-
sreklam, har både egen hemsida och 
Facebook-sida på Internet, men den 
effektivaste reklamen är utan vidare 
”djungeltelegrafen”, förklara Maj-
Lis.

- Folk tror mest på andra bekanta, 
som berättar om den goda servicen 
och omvårdnaden, som hundarna fått 
under vistelsen hos mig, har det visat 
sig. Dessutom har jag som hundägare 

sedan länge ett stort eget nätverk av 
vänner och kollegor med hundar.

Ökat behov
Verksamheten har hittills gått över 

förväntan och behovet av ett hund-
pensionat växer hela tiden, tror Maj-
Lis.

- Folk reser mer och mer, både 
längre och kortare resor, och ägarna 
vill försäkra sig om att de kära hus-
djuren ska må bra under frånvaron. 

- Den största behållningen med 
min verksamhet är att få umgås med 
trevliga hundar och deras ägare. Jag 
har träffat hur många fantastiska 
hundmänniskor som helst! Jag tror 
det beror på att alla riktiga hundägare 
är i botten generösa och har ett stort 
hjärta.

Hundpensionat i lummig miljö

Maj-Lis Isojoki med Sally - en 
Coton de tuléar.

Äppelgårdens djurpensionat 
finns på Flyvägen 123 i Harrström.

Tel: 050 492 7373
Läs mer på www.appelgarden.fi



KORSNÄSNytt

11

F
ö
r
s
a
m

l
in

g
s
n

ytt
 

 
 

 
 

 
 

 
 

         F
yr

e
n

30 år i tjänst
I samband med gudstjänsten i kyrkan den 23 sep-

tember firades kyrkoherde Guy Kronqvist för att han 
varit i tjänst i Korsnäs församling i 30 år. Han började 
den 1 september 1982.

Kyrkoherden mottog ett 30-årigt förtjänsttecken i guld 
utfärdat av biskop Björn Vikström. 

Guy Kronqvist är den kyrkoherde som varit längst i 
tjänst i Korsnäs Församling sedan församlingen blev 
självständig 1890.

Text och foto: Lis-Britt Södergran

Den mest 
långvariga 

kyrkoherden 
i Korsnäs för-
samling - Guy 

Kronqvist.

Barnkören från Korsnäs skolas åk 3-4 sjöng under 
ledning av Ulrika Lindholm.

Förtjänsttecken i guld förlänades kyrkoherden. 
Sture Södergran läser upp motiveringen för paret 
Guy och Anna-Lena Kronqvist bistådd av Maj-Britt 
Vilén.

Fyren-flickorna tog hem fyra medal-
jer från SFI mästerskapen på Åland 7-8.9. 
Felicia Åbacka segrade i klassen F-15 
år på 100 m med tiden 12,54 (personligt 
rekord) och tiden 41,05 gav guld på 300 m. 
Nathalie Nystrand tog hem två bronsme-
daljer i klassen D-17 år på 300 m med tiden 
43,05 och på 300 m häck med tiden 48,97. 
Amanda Karlsson blev fyra på 300 m för D-17 år. 
Tiden blev 43,19.

Samma helg tävlade Huy Hung Pham i Åbo. Där 
gjorde han sin första mångkamp. Slutpoängen 2399 p 
gav en sjunde plats i FM tävlingarna för P-14 år. Hans 

resultat i 5-kampen var: 15,67 på 100 m häck, 613 i längd 
(personligt rekord), 35,60 i spjut, 212 i stav och 3,29,53 
på 1000 m.

Friidrottsavslutning och dagsläger
Nu återstår två evenemang för Fyren friidrot-

tarna. Friidrottsavslutning söndag 14.10 kl.18.00 på 
Waterloo och dessutom ett dagsläger i november. 
Datum och träningsplats meddelas på föreningens hem-
sida www.iffyren.fi.

 
Roger Lindholm

Fyren-framgångarna fortsatte 
under hösten
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KORSNÄS
På gång i

Loppis i Harrström Uf-lokal 
11-14.10.2012

 
Torsdag kl.18-20 
Fredag kl. 18-20 
Lördag kl. 11-16 
Söndag kl. 11-16 

 
Bordshyran är 15 €, ring Marika på tfn 
050-3003231 efter kl.18 eller mejla på 
marika@3dstudio.fi för att boka bord! 

 
Välkommen med att sälja och shoppa! 

Arrangör: Daisys

Minnet och hjärnans välmående kan stödas

MINNESTRÄNING I KORSNÄS
Varannan fredag med start 21.9. 

Vi samlas kl. 14.00 - 15.30 på Omsorgscenter 
Buketten, Skylvägen 6, 66200 Korsnäs.

Under minnesträningen tränar vi och förfriskar 
minnet med olika övningar och uppgifter. Under 
träffarna bjuder Demensföreningen Trivas r.f på 
kaffe och dopp. Välkomna alla som är intresserade 
av att sköta om sitt minne. 

Mera information fås av gruppledaren Johanna 
Juthborg tfn. 050-3437822. Minnesträningen 
ordnas av Österbottens Minneslots.

Har du frågor om minnet – ta kontakt!
utvecklingschef Kirsi Björkholm tfn. 044 345 0591
koordinator Jenny Laaksonen tfn. 044 345 0590

www.muistiminne.fi

KORSNÄS LÖ. 6.10. KL. 12  
 

PÅ LINDON VID 
HULTHOLMS GRÖNSAKSPACKERI

Inträde: 5€, under 10 år gratis
Arrangörer: Motor Maniax och Wasa Snowmobile

Testdag
Servering Program för 

barn

KLÄDINSAMLINGEN
fortsätter vid Gruvan i Korsnäs

Hela, rena och fläckfria kläder, skor, sängkläder mm.

tas emot TISDAGAR KL. 13.00 – 18.00
 fr.o.m. tis. den 9.10.2012 t.o.m. tis. den 4.12.2012.

Insamlingen av glasögon och solglasögon fortsätter.

LOPPIS-FÖRSÄLJNINGEN
fortsätter på samma plats och samma tider.

                      Baltikumvännerna r.f.

Träffpunkt Spiron
Psykosociala föreningen Träffpunkten r.f. som 
har verksamheten Träffpunkten Socken i 
Malax onsdagar kl.10-14 utökar sin verksam-
het i Korsnäs.

Träffpunkten Spiron startar fredagen den 
12.10 kl 10-14 vid Korsnäs Uf lokal. Adress: 
Vikingvägen 9, Korsnäs

Alla daglediga är hjärtligt välkomna för social 
samvaro och gemensam lunch till självkost-
nadspris.

Aktivitetsdag
i Solhem, Övermalax

lördag 6.10.2012 kl. 11.00 - 15.00 
Insamling och sortering av kläder. Kaffeförsäljning och lotteri. 
Information om föreningen. Provkörning av HD-motorcyklar 

(med väderreservation). Insamling för att rusta upp Barnhem Nr 
2 i Petrozavodsk.

Programinslag från kl. 13.00
Årets Storjetar Leif W.A. Snellman

Jonathan Bonn, dragspel
Tiina Storback, fadder

Vik. kommundirektör Mikko Ollikainen
Arr: Baltikumvännerna i Korsnäs församling rf.

INSTÄLLT!
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Vi inbjuder alla intresserade till ett 

högaktuellt 

företagarsamkväm 
på Cafe-restaurang Stenbrytaren 
tisdag 23.10. 2012 kl 19.00.

•	 ”Årets Unga Nya Företagare i 
Korsnäs”  koras och tilldelas 
utmärkelse.

•	 Projektchef Stig Moss 
“Kunskapshus - en möjlighet i 
Korsnäs?”

•	 Teleoperatörerna presenterar 
“Nu bredband till alla företagare i 
Korsnäs”

Alla näringslivsintresserade är välkomna !                                                                                                 
I samkvämsdialogen kan du framföra Din 
åsikt !
Servering !

Korsnäs företagare rf
Styrelsen

Föreläsning
Torsdag 11.10 kl. 19 föreläser 
Lisen Kullas-Nyman på temat ”Din 
plats i syskonskaran”. Platsen för 
föreläsningen är Yrkesakademins lokaler i 
Korsnäs (tidigare KKC).

Föreläsningsavgiften 8 € inkluderar kaffe/
te och mockaruta.

Under föreläsningen kommer Lisen 
att prata kring syskonrelationer och/
eller avsaknaden av syskonrelationer 
och hur det formar oss som människor. 
Föreläsningen passar både gammal som 
ung. 

Välkommen!

Anmäl dig gärna för serveringens 
skull till föreläsningen på adressen: 
folkhalsan.i.korsnas@gmail.com

Föreläsning
Tisdag 30.10 kl. 18.30 Föreläser Hanna 
Åminne om Folkhälsans Gimme 5 
projekt. På Yrkesakademins lokaler i 
Korsnäs (tidigare KKC).

Kom och lyssna på Hanna Åminne 
som berättar om Folkhälsans Gimme 
5 projekt,om hur barn har rätt till fem 
nävar frukt och grönt varje dag. Det ska 
vara gott och roligt att äta grönsaker. 
Hanna ger dig goda tips och idéer på 
hur man på ett enkelt sätt får barn 
intresserade av mat. Föreläsningen 
passar för föräldrar, personal inom 
barndagvården och varför inte mor- och 
farföräldrar!
 
Föreläsningsavgiften 8 € inkluderar 
dricka och ”nyttigt tilltugg”.

Välkommen!

Anmäl dig gärna för serveringens 
skull till föreläsningen på adressen: 
folkhalsan.i.korsnas@gmail.com

Arrangör: Folkhälsan i Korsnäs

VINTERBADARE
Stormlyktan i Molpe öppnar
söndagen den 14.10.2012.

Bastun är varm söndagar och torsdagar
kl. 18.00 – 21.00.
Avgift 7 €/pers.

Barn under 13 år i föräldrars sällskap.

Arr. Molpe Byaråd

SFP-s partiordförande Calle Haglund besöker 
Korsnäs den 13.10.2012 kl. 14.15-15.00. 
Kom och träffa och diskutera partiordförande och 
Korsnäs Sfp-kandidaterna i kommunalvalet.
Se närmare info i dagspressen. 
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Föreningar med barn- och ungdoms-         
verksamhet inbjuds till

FÖRENINGSTRÄFF
onsdag 17.10 kl. 18.30 på kommungården. 
- kommunala projektbidrag för föreningar
- evenemang 
Kaffeservering!

Arr. Korsnäs kommun - Fritid

Tjejgruppsverksamhet!
Vi planerar att starta upp TJEJGRUPPs-
verksamhet i kommunen också denna  
höst. Verksamheten riktar sig till flickor 
i åk. 7-9 och utformas enligt deltagarnas 
önskemål. 
Ledare Liza Häggblom från Bergö.

Anmäl intresse till helena@sou.fi eller 
ring 050-5910049.
Arr. Korsnäs kommun - Fritid

Höstlovet i Korsnäs 

Nya Korsnäsgården lördagen 20.10 kl. 10-14
Mindstorms Robot Workshop finns på plats 
och demonstrerar Lego Mind-
storms NXT. Konceptet med Lego 
Mindstorms NXT går ut på att 
bygga robotar av Lego, 
fästa motorer och 
sensorer som sedan 
programmeras på en 
dator. Robotarna kan 
utföra olika uppgifter allt från att 
fjärrstyras från en mobiltelefon 
till att lösa Rubiks kub. Det är 
bara fantasin som sätter gränser!

Under dagen har du möjlighet 
att prova på att programmera 
din egen robot. Det finns även 
robotar till försäljning.

www.mindstormsworkshop.fi

Simning/bowling och pizza i Närpes
Fredag 19.10 för alla i åk. 3-6 kl. 14-18 
Bussen startar kl. 13.00 Molpe Andelsbanken, kl. 13.10 Korsnäs k:by kommungården, kl. 13.15 Taklax väg-
skäl, kl. 13.20 Harrström TB och kl. 13.25 Helenelund.
Grupp 1 simmar kl. 14-15 och bowlar kl. 15-16. Grupp 2 bowlar kl. 14-15 och simmar kl. 15-16. Bussen 
och aktiviteterna är gratis. Vi äter pizza på Casa före vi åker hem från Närpes. Stor pizza 8-10 euro. Man 
kan också dela pizza med en kompis (4-5 euro). Dricka är gratis!  Anmäl till helena@sou.fi eller 050-
5910049 senast måndag 15.10.  

Robotar intar Korsnäs 
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Tjejer och kemikalier
Torsdag 25.10 kl. 18.00-20.15 i Korsnäs skola. 
(15 €)
En kortkurs för tjejer i alla åldrar med fokus på 
hudvård utan skadliga kemikalier. Vi gör enkla, 
roliga och sköna hudvårdsprodukter av ingre-
dienser ur matskafferiet och naturen. Materi-
alkostnader ingår i kursavgiften. Kursen ordnas 
i samarbete med Finlands svenska Marthaför-
bund. Kursnummer 999905. Anmäl dig senast 
18.10.

Julsmedjan
Måndag 5.11-26.11 kl. 18.30-20.45 i Hant-
verkssmedjan, Molpe. (15 €)
Vi gör jultomtar av strumpbyxor med person-
liga ansiktsdrag och stickade eller sydda kläder. 
Vi nåltovar tomtar av kardad ull på superlon-
stomme. Du kan också sticka de nya julbol-
larna enligt norrmännen Arnes och Carlos 
beskrivningar. Kursnummer 110437. Anmäl dig 
senast 22.10.

Julbockar av granris
Lördag 17.11 kl. 10.00-16.15 i Waterloo service-
hus (12€)
Kom och gör en grön bock som uteprydnad till 
jul. Stomme och järntråd kan du köpa av kurs-
ledaren för ca 17 euro. Ta med granris (minst 
70 kvistar à 50 cm), avbitare, sekatör, handskar 
och matsäck. Anmäl dig senast 9.11.

 Aktuella kurser och föreläsningar

 Party-chef
För dig som är 11-13 år och gillar att ställa till 
kalas. Vi tillreder både söta och salta bitar och 
bakar en god tårta. Vi lär oss lite om vett och 
etikett, att planera kalas, göra inbjudningar och 
dekorationer. Ingrediens- och materialkost-
nader ingår i kursavgiften. Kursen ordnas i 
samarbete med 4H.
Korsnäs
Måndag 22.10-5.11 kl. 17.30-20.30 i Korsnäs 
skola. (30 €)
Kursnummer 810261. Anmäl dig senast 15.10.
Taklax
Tisdag 23.10-6.11 kl.17.30-20.30 i Taklax skola. 
(30 €) 
Kursnummer 810263. Anmäl dig senast 16.10.
Molpe
Torsdag 25.10-8.11 kl. 17.30-20.30 i Molpe 
skola. (30 €) 
Kursnummer 810265. Anmäl dig senast 17.10.

Första hjälpen 1
Måndag 22.10-12.11 kl.18.15-21.15 i Korsnäs 
skola. (30 €)
FRK:s grundkurs ger kunskaper och färdigheter 
för att hjälpa i nödsituationer och vid vanliga 
sjukdoms- och olycksfall.  Intyget är i kraft i tre 
år. Kursen passar också för dig som vill upp-
datera kunskaperna i första hjälpen. I så fall 
deltar du bara de två första gångerna (15 €). 
Kursnummer 830229. Anmäl dig senast 15.10.

Anmälan till alla kurser www.malax.fi 
eller 3470371.
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Utställningar
Oktober
Gull-Britt Bergström - Broderi och lito-
grafi
Gull-Britt är intresserad av människor, relatio-
ner och miljö och en lämplig devis för hennes 
utställning är ”Moder Jord, mitt hem i univer-
sum”
Frank Hydén -Porträtt i blyerts

November
Korsnäs Mine Center ställer ut fotografier 
och föremål som samlats under projekttiden

Teaterresor till Wasa Teater

Musikalen Next to Normal 
fredag 12.10. kl. 19 på Wasa 
Teaters stora scen. Boka biljett 
genast! (Senast måndag 8.10. 
kl.19)
pris ca 25 euro för biljett och 
resa.

Idlaflickorna torsdag 1.11. kl 19. Boka senast 
måndag 22.10.Stora scenen.
Pris ca 30 euro för biljett och resa, beroende 
på gruppstorlek. Gästspel från Riksteatern
Skrivet om pjäsen: ”De sällsamma systrarna 
Stina Ekblad och Ylva Ekblad bollade poetisk 
dramatik mellan sig som om den vore special-
skriven för dem.”

Fredagen den 2 november är dag före helg och 
biblioteket stänger kl. 16. inför Allhelgonada-
gen.

Svenska Dagen
Svenska Dagen firas i år med fest i biblioteket 
söndagen den 4 november kl 18 i samarbete 
med Korsnäs Mine Center. Projektet avslutas 
och man visar film och berättar om projektet.
Samtidigt öppnas Mine Centers utställning. 
Musik och servering.

Nordiska biblioteksveckan
Den nordiska biblio-
teksveckan med temat 
MÅNGFALD firas 
12-18.11.
Nordiska Biblioteks-
veckan är ett projekt 
som under Föreningarna 
Nordens Förbund verkar 
för att sprida läsning, 
nordisk litteratur och 
bildningsideal i Norden 
och dess närområden. 

Måndagen den 12 november 2012 startar den 
16:e upplagan av Nordiska Biblioteksveckan 
för att manifestera högläsning, nordisk berät-
tartradition och litteratur. Det blir en vecka 
med uppläsningar, utställningar, debatter och 
kulturupplevelser på tusentals bibliotek, skolor 
och samlingslokaler runtom i Norden och dess 
närområden. När det är som mörkast i våra 
länder, tänder vi ett ljus och läser en bok. Detta 
är grundkonceptet för Nordiska Biblioteks-
veckan. Här i Korsnäs kommer vi att fira gry-
ning redan på måndagen, med dockteater av 
Den Klingande Grodan, för barngrupper på 
dagen.

Onsdagen den 14.11. kl. 19 blir det författar-
besök av Thomas Brunell, vars debutroman 
Liv och nåd utkommit under hösten. Brunell 
som tidigare givit ut diktsamlingar, är även 
sjukskötare och hans nya bok rör aktuella 
frågeställningar om åldringsvården, baserad 
på författarens egna erfarenheter. Brunell har 
trädgårdsodling som specialintresse och för-
fattaren är ägare till en kolonilott i centrum av 
Helsingfors.

Övrigt program i nordiska biblioteksveckan 
meddelas senare!
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nella försöksprojektet för kultur kallat KUULTO. 
Verksamheten startade här i början av september och 
pågår till slutet av maj i nästa år. 

Bakgrunden är att undervisnings- och kulturministeriet 
i januari i år ordnade ett seminarium i Helsingfors (på 
finska) som hette Fart på kulturen! Ministeriet har note-
rat den stora skillnaden i satsningar på kultur mellan kom-
munerna och även ojämlikheten i tillgången till kultur för 
kommuninvånare i olika kommuner. Kommunreformen 
har säkert även den en viss betydelse i sammanhanget. 

Bakgrund i Korsnäs
En grupp bestående Helena Höglund-Rusk, Anneli 

Pellfolk, Roger Lindholm, Carita Nyström och Inga-
Britt Mannfolk, vilka representerade föreningarna som är 
verksamma på det så kallade fritidsområdet i kyrkbyn,  
och undertecknad som kulturansvarig träffades i bibliote-
ket för att skissa på idéer för ett kulturprojekt i Korsnäs. 
En projektidé sändes in till Jyväskylä universitet inom 
utsatt tid.

Korsnäs bidrag gick vidare i konkurrens med 188 andra 
bidrag från kommuner och bibliotek, föreningar och 
enskilda aktörer runt om i landet. Nu återstod 32 pro-
jektförslag och ”finalisterna” blev kallade till ett första 
möte med projektledaren Anna Vilkuna från Jyväskylä 
universitet och Heli Talvitie från Undervisnings- och kul-
turministeriet. Mötet ägde rum på Nelimarkka-museet i 
Alajärvi. Inga-Britt Mannfolk från Hembygdsföreningen, 
Carita Nyström från Ordkonst och undertecknad presen-
terade den inofficiella arbetsgruppens plan. 

Glädjande nog utsågs Korsnäs kommunbibliotek med 
samarbetsföreningar att delta, som enda finlandssvenska 
projekt och dessutom som enda projektet i hela Österbot-
ten! Den godkända projektidén bygger på att integrera 
invandrare och att erbjuda kulturtjänster även i byarna. 
För en självfinansieringsandel söktes sedan stöd av 
Svenska Kulturfonden, vilket också det beviljades.

Kulturår med Kuulto
I kulturåret med KUULTO ingår försök att återupp-

liva bioverksamheten ”Bio Viking” - filmkvällar i alla 

byar, med lockande och aktuella filmer för alla åldrar, 
förmedlade av Finlandssvenskt filmcentrum. Ordkonst-
verksamhet ordnas i alla byar inom Hela Korsnäs skriver. 
Ordkonst har redan kommit igång med träffar i bibliote-
ket och i Molpe Marthagård, och som följande i Bjurbäck 
byagård, det är bara att hoppa på ordkonsttåget när det når 
den egna hembyn! 

På teater- och konsertresor erbjuds även att ta del av 
teatrarnas publikarbete och vi har träffar med inbjudna 
gäster som berättar i anslutning till aktuell föreställning, 
besök av turnerande artister inom olika genrer, konsert-
besök så som till Vasa Stadsorkesters konsert med film-
musik, kallad Star Wars i november, dansföreställningar 
och etnisk matlagning. Transport kan ordnas till evene-
mang även inom kommunen, mot en liten ersättning, 
enligt modell från kyrktaxin. Vi kan med andra ord se 
fram emot ett år med kulturevenemang av alla de slag där 
alla konstformer finns på menyn: konst, litteratur, teater, 
film, musik, dans och gastronomi?

Projektets administration och ekonomi sköts via biblio-
teket och kommunens kulturansvariga. Alla intresserade 
föreningar kan vara medarrangörer i sådana evenemang 
som ryms inom ramen för projektplanen. Information 
kommer att finnas på en facebooksida som öppnas för 
KUULTO, i KorsnäsNytt och på bibliotekets hemsida. 
Ta kontakt med biblioteket om du eller din förening har 
frågor eller önskemål kring detta! 

Carola Bäckström

Projektet Kuulto utvecklar 
kommunens kulturtjänster

Kuulto -projektet
Målet för projektet är att öka medborgarnas till-
gång till kulturtjänster och påverkansmöjlighe-
ter på utvecklingen av kulturverksamheten och 
-tjänsterna. Det tvååriga utvecklingsprojektet för 
den kommunala kulturverksamheten genomförs 
på Enheten för kulturpolitik på institutionen för 
samhällsvetenskaper och filosofi vid Jyväskylä uni-
versitet och finansieras av Undervisnings- och kul-
turministeriet. 

På projektägarens hemsida: www.jyu.fi/kuulto finns 
bland annat samtliga projekt presenterade i korthet.

Nu rullar månadsbio igång i Korsnäs!
BIO i Taklax skola söndagen den 21.10. kl. 16
En barn/ungdomsfilm och en vuxenfilm visas. Filmtitlarna meddelas senare! 
Fritt inträde.
Taklax skolas Hem&skolaförening säljer popcorn och annat biotilltugg.
Arr. Korsnäs bibliotek/Kuulto & Hem och skola i Taklax 

BIO VIKING
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LIONS UNGDOMSUTBYTE
Nu är det dags för alla ni intresserade ung-
domar i åldern 17-21 år att söka till ung-
domsutbytet inför sommaren 2013.
Intresserade bör kontakta Bengt Holtlund 
tel. 050-3616994 senast 01.12.2012.

KNORRLUND
Knorrlund-lotteriet har nu startat och lot-
terna säljs fram till december. Vinnarna 
meddelas i december i KorsnäsNytt.

JULKONSERT
Årets Lions Julkonsert ordnas detta år 
söndagen den 16 december kl. 18.00 i 
Korsnäs Kyrka.

Stipendieansökan till 
Korsnäs Lions Club
Ungdomsfond
Kan sökas av mantalsskrivna studerande från 
Korsnäs, som går i skolor utanför Korsnäs eller 
Petalax.

Namn______________________________

Adress_____________________________

Personsignum_______________________

Skola________________ ______________

Kontonummer_______________________

Ansökan inlämnas senast 26.10.2012 till 
LC Korsnäs/Lis-Britt Södergran
Kyrkobyvägen 179, 66200 Korsnäs.
Förfrågningar per tel 0500-261 003.

INFO FRÅN 
LC KORSNÄS

S C O U T P R O G R A M   HÖSTEN 2012
Fre-Lör 12-13.10 Hajk till Gläntan 

Mån 15.10 kl. 18.00 Församlingshemmet. Inom-
hus. Knopar och knutar etc.

Mån 22.10 kl. 18.00 från Brandstation. Vi går till 
Gläntan. Korv och dricka med. Stövlar på. 

Mån 29.10 kl. 18.00 Guldsmuggling vid försam-
lingshemmet. Utomhus.

Fre 09.11 Bussresa till Närpes kl. 17.15 start 
från församlingshemmet. Vi simmar och äter 
pizza eller tar egen matsäck med. Sen hem-
komst! Scoutkåren betalar simningen.                
OBS!!! Pojkarna bör ha simbyxor INTE simshorts!

Sön 18.11 kl. 18.00 Ung gudstjänst i kyrkan

Mån 19.11 kl. 18.00 i församlingshemmet. Film-
kväll med hemlig film.

Fre 30.11 kl. 18.00 Julöppning vid kommungår-
den. Vi sätter upp tältet och grillar korv etc.

Lör 01.12 Vi deltar i julmarknaden ca. 11-14 vid 
Uf-lokalen. Utomhus. Ta med vinster till snabb-
lotteriet. 

Sön 02.12 kl.18.00 Familjegudstjänst i kyrkan. Vi 
träffas i församlingshemmet kl. 17.30. 

Tors  06.12 Självständighetsdagens gudstjänst  
kl. 10.30 Scouterna samlas i församlingshemmet 
och deltar i gudstjänsten, efteråt står scouterna 
hedersvakt vid de stupades grav med ljus i hän-
derna.

Mån 10.12 kl. 18.00 i församlingshemmet. Inom-
hus. Scoutavslutning. Knytkalas. Ta med en 
julklapp värde ca. 2,-

Du som är syskon, förälder eller t.ex. morfar 

KOM OCH HJÄLP TILL PÅ NÅGON    
SCOUTAKTIVITET.

Ring Sture Södergran 0500-662917
Jan-Ola Granholm 044-4101823

KOM ALLTID SCOUTKLÄDD TILL ALLA 
TILLFÄLLEN!  VAR REDO!

Vid frågor ring Sture 0500-662917

L
io

n
s



KORSNÄSNytt

19

K
o
r
s
n

ä
s
 f

ö
r
s
a
m

l
in

gGudstjänster
Våra gudstjänster hålls som regel alla 
söndagar och helgdagar kl. 11.00 i vår kyrka. 
I samband med gudstjänsten den 14 oktober, 
som också är församlingens årsdag, serveras 
missionsmiddag i Församlingshemmet kl. 
12-14. Det blir också försäljning av olika 
produkter för projekt i Nordkorea.
Alla helgons dag infaller lördagen den 
3 november. Då tänder vi ljus för alla 
församlingsmedlemmar som begravts sedan 
allhelgona i fjol. Om man önskar ljuständning 
för andra avlidna bör man meddela 
pastorskansliet per tel. 044-4101800. 
Söndagen efter allhelgona hålls högmässa i 
Molpe bykyrka.

Missionskväll
Den 27 oktober kl. 18.00 får vi besök 
av Senegalmissionären Anna Tikum och 
hennes dotter Ronja tillsammans med förra 
biskopsparet Erik och Kerstin Vikström, som 
varit missionärer före Erik blev biskop och nu 
efter deras pensionering.

Konserter
Under hösten skall vi hålla ett par konserter i 
vårt vackra församlingshem. Församlingssalen 
har en god akustik och alla får sitta nära 
artisten. 

Fredag kväll den 2 november kl. 19.00 kommer 
Kjell Samuelsson att bjuda på en sångkväll 
med läsarsånger, gospel och andliga visor. 

Korsnäs församling
Vi hoppas, att vi kan erbjuda något för alla, från vaggan till graven, och att just Du skall hitta ett 
sammanhang där du kan trivas. Här följer några notiser ur vår verksamhet under höstterminen.

Tisdag kväll den 13 november kl. 19.00 blir 
det mer exotiska tongångar. Duon Pavlo 
Laskavchuk och Mykola Plekan spelar och 
sjunger kosackernas folkmelodier. Deras 
instrument kallas bandura, som är ett 
mellanting mellan zittra och gitarr.

Samlingar
Fredagscafé för kvinnor i alla åldrar samlas en 
gång per månad, nästa gång den 12 oktober kl. 
18.30 med Lilian Lytz som gäst. 

Karasamling blir det också en gång per månad, 
nästa gång den 19 oktober kl. 19. 

Silvergruppen samlas torsdagen den 25 
oktober kl. 13 med Kent Stolpe som gäst.

I samarbete med Folkhälsan och Korsnäs 
kommun ordnar församlingen träffar för 
närståendevårdare och deras anhöriga, nästa 
gång måndagen den 22 oktober kl. 12. Det 
bjuds på en gemensam måltid, litet program 
och tillfälle att diskutera med andra i liknande 
situation och eftermiddagskaffe.

De äldres dag hålls torsdagen den 11 
oktober kl. 14 i Församlingshemmet. I 
programmet medverkar bl.a. Pia Nabb och 
Camilla Westerlund från Folkhälsan. Tillfället 
arrangeras av kommunen och församlingen 
gemensamt.
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olika ställen beroende på tema. Terminsavgiften 
är 25,- och då får man komma på så många träf-
far man har möjlighet till. Läs mer om fotoklub-
ben i artikeln i denna tidning!

Party Chef
Party chef för dig som är 11-13 år startar 22.10 
i Korsnäs, 23.10 i Taklax och 25.10 i Molpe kl. 
17.30-20.30 i samtliga byar. Vi planerar ett kalas 
och gör inbjudningskort och dekorationer, bakar 
både salt och sött inför avslutningskvällen när 
vi dukar upp till kalas! Kolla MI:s kurskatalog för 
mer info och anmälningar!

Höstfest
Höstfesten med prisutdelning till alla som 
lämnat in sina sommarföretagshäften och solros-
resultat preliminärt planerad till lillajul på Präst-
gårdsmuséet. Håll utkik för mer info!

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.

Vilja och handlingskraft

AKTUELLT FRÅN KORSNÄS 4H
Fotoutställning
Fotoutställning i Korsnäs bibliotek 2.10–12.10 
över 4H-aktiviteterna hösten 2011–hösten 2012

Scrapbooking
Skapa ditt egna, personliga fotoalbum! Scrap-
booking för barn, ungdomar och vuxna i alla 
åldrar i Korsnäs skola onsdag 10.10 och 17.10 kl. 
18.00-20.15.  
Ta med album, fotografier och övrigt scrapboo-
kingmaterial som du har. Saxar, lim, tapetböcker, 
pennor till textning, en del tunna sidenband & 
knappar för dekoration finns att tillgå. Kursavgift 
5,-.  
Vid frågor, kontakta kursledare Annika Svevar-
Söderholm tel. 050-5506390. Anmälningar senast 
fre. 5.10 till Petra Sundholm tel. 045-8764838.

Fotoklubben
Fotoklubben (för 13 år och äldre) håller sin nästa 
träff tors. 11.10 kl. 18.00-20.15 i Korsnäs skola. 
Denna gång teori, genomgång av kamerans funk-
tioner mm. Ännu ryms deltagare med, anmäl 
intresse till Petra! 

Fotoklubben ordnar träffar 1-2 gånger med varie-
rande teman, såsom natur-, mörker-, porträttfo-
tografering mm. Maria Mannfolk fungerar som 
kursledare och ger personlig handledning samt 
ger tips och råd om hur man får bättre bilder, 
kamerans funktioner mm. Träffarna ordnas på 

De äldres dag 
11 okt. 2012 kl. 14.00 i församlingshemmet

Årets tema: Starkare tillsammans.
Pia Nabb från Folkhälsan talar över temat.
Camilla Westerlund från Folkhälsan berättar om folkhälsans verksamhet 
Harriet Harf från äldrecentrum berättar om seniorrådgivning och den planerade seniorguiden för 
Korsnäs kommun.
Kyrkoherde Guy Kronqvist håller andakt.
Sång- och musikprogram.
Kaffeservering

Välkommen!

Korsnäs kommun och församling
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I våras ordnade Korsnäs 4H en fotokurs för ungdomar 
över 13 år under ledning av Maria Mannfolk. Deltagarna 
var mycket aktiva och ivriga och en förfrågan om intresse 
för en eventuell fortsättning gjordes. Detta utmynnade i ett 
beslut om att bilda en fotoklubb med regelbundna träffar.

De som var med från början enades om att fotoklubben 
kommer att hålla träffar 1-2 gånger per månad med olika 
teman, såsom natur-, mörker-, porträttfotografering mm. Del-
tagarna får personlig handledning med tips och råd av Maria 
hur de kan förbättra sina bilder och hur de använder kame-
rans olika funktioner. Utställningar, inspirerande tävlingar och 
utfärder ordnas också då och då. Klubben har också en blogg 
där deltagarna kan lägga upp sina bilder. När materialet är till-
räckligt stort kan bilderna användas för tryckning av kalendrar, 
vykort, julkort osv. Tanken är också att företag och kommuner 
kan ge klubben i uppdrag att ta bilder för deras hemsidor, bro-
schyrer mm.

Bilder på Facebook och egen blogg
I september hölls så den första träffen. Inför starten hade 

klubben tio medlemmar och av dem hade sex personer möjlig-
het att delta den första kvällen. Efter detta har ytterligare anmäl-
ningar gjorts. Deltagarna var mycket inspirerade och tog sig an 
de uppgifter Maria gav med stor iver. Första kvällen ägnades åt 
naturfotografering och deltagarna fick i uppgift att inom detta 
tema ta bilder som tangerar ”många, vatten, hopp, samma bild 
från olika vinklar, närbild och kompis”. På klubbens slutna 

facebookgrupp har bilder 
från kvällen laddats upp 
och en del av dessa kommer 
också att finnas på bloggen, 
adress: http://korsnasfo-
toklubb.wordpress.com/ 
.  Bloggen uppdateras med 
jämna mellanrum med nya 
bilder. Deltagarnas erfaren-
het av fotografering som 
hobby var rätt varierande, 
allt från ½ år till 3-4 år. 
Ungdomarna var både i 
högstadie- och gymnasieål-

dern och kom både från Korsnäs och Malax kommuner. De fick 
också i uppgift att hitta på ett slagkraftigt namn åt klubben, som 
tillsvidare går under namnet Korsnäs Fotoklubb tills ett namn 
som känns rätt för gruppen hittas. 

Kreativa uppgifter
Det var ett nöje att iaktta ungdomarna medan de fotografe-

rade och se hur kreativa de var. De olika uppgifterna som Maria 
tilldelade dem tolkades på många olika vis. Gruppen får också 
ha önskemål inför kommande träffar och nästa gång kommer 
en snabbgenomgång av kamerans funktioner att hållas. 

När jag frågade om de lärt sig något nytt under kvällen så 
enades deltagarna om att vitbalans var nytt för de flesta. Vad 
är då så bra med gruppen? Jag frågade deltagarna och Jennifer 
Lundberg sade att det var roligt att fotografera i nya miljöer 
och med nya människor än hon normalt gör. Malin Åhman sade 
att det var roligt att få ny inspiration och kreativitet. Dessutom 
är det bra att träffar ordnas så att fotograferingen faktiskt blir 
av, så att man inte bara skjuter upp det. Även om man inte har 
möjlighet att delta på alla träffar, så får deltagarna uppgifter att 
utföra tills nästa träff och det kan också vara en bra ”morot” 
för att komma igång med fotograferingen. Victoria Sandholm 
tyckte också att det var roligt att fotografera på nya platser 
och de övriga deltagarna, Moa Söderholm, Matilda Mann och 
Amanda Åkersten höll med. 

En terminsavgift om 25,- uppbärs av deltagarna och då får 
man delta på så många träffar man har tid och möjlighet. Alla 
får sakkunnig hjälp och rådgiv-
ning av Maria under träffarna. 
Hittills har enbart flickor anmält 
sitt intresse för gruppen, men 
naturligtvis är även pojkar väl-
komna med. 

Ännu ryms det fler deltagare 
med och intresserade kan kon-
takta Korsnäs 4H:s verksam-
hetsledare Petra Sundholm på 
petra.sundholm@fs4h.fi eller 
045-8764838 för mer informa-
tion och anmälningar.

Inspirerade ungdomar i Korsnäs Fotoklubb

Foton
  Amanda Åkersten

Maria Mannfolkå

â

å

â
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Upprop för Taklax Uf
Taklax uf hade 23.9 ett försenat årsmöte. Där 
kom man fram till att föreningen inte fick ihop 
någon ny styrelse och ingen verksamhet har 
skett under det gångna året. Några uthyr-
ningar har det varit men inte desto mer.
 
Söndagen 7.10 kl.18:00 håller föreningen ett 
möte till för att kunna avgöra föreningens öde. 
Folk med idéer eller förslag är välkomna att 
delta. Önskas större engagemang från bybor. 
Föreningen har ett stort föreningshus att för-
valta på bästa sätt för byns räkning. Troligtvis 
kommer föreningen att sättas på vila om ingen 
styrelse bildas.

Taklax uf:s styrelse

KORSNÄS
Snöröjning

Intresserade av snöröjningsarbeten vid kommu-
nens fastigheter och anläggningar bedes kon-
takta kommunens tekniska kansli , tel. 3479 129 
/ Snickars, senast 10.10.2012 för erhållande av 
anbudshandlingar. 
(Fjolårets entreprenörer tillställes anbudshan-
dlingar utan anmälan.)

Tekniska kansliet

Kommunalval 2012
KOMMUNALVAL förrättas söndag 28.10.2012 kl. 9-20.  
Röstningsområden och röstningsställen inom Korsnäs 
kommun är följande:
Röstningsområde: Röstningsställe:
Nr 1 Molpe  Molpe skola, Sjövägen 49
Nr 2 Korsbäck  Korsbäck fd. skola, 
  Korsbäckvägen 435
Nr 3 Korsnäs kby  Kommungården, 
  Strandvägen 4323
Nr 4 Harrström  Harrström daghem, 
  Gamla Strandv. 193A
Nr 5 Taklax  Taklax skola, Taklaxvägen 620

Förhandsröstning kan under tiden 17-23.10.2012 ske 
på kommunkansliet i Korsnäs, Strandvägen 4323. Öppet 
vardagar kl. 8-16 och lö-sö kl. 12-14. Om förhandsröstningar 
vid Lärknäs/ Annahemmet och Buketten meddelas genom 
särskilda kungörelser på nämnda inrättningar.

Anmälan om hemmaröstning, avsedd för personer med 
begränsad rörelse- eller funktionsförmåga samt för deras 
närståendevårdare, skall ske antingen skriftligen eller per 
telefon senast tisdag 16.10.2012 före kl. 16 till Centralval-
nämnden, Strandvägen 4323, 66200 Korsnäs, tel. 3479 111.

Sammanställning av kandidatlistor finns på kommunk-
ansliet.

Vid röstning på röstningsställe och vid förhandsröstning 
bör vid behov den som röstar kunna styrka sin identitet. 
Den röstandes personsignum underlättar registreringen vid 
förhandsröstning.

Korsnäs 21.8.2012
Centralvalnämnden i Korsnäs

Korsnäs kommun
Kungörelse
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Parhusbostäder i Molpe 
Högklassiga parhusbostäder på Sandviksvägen 23 i 
Molpe: 3r+k, 78 m2. 
Energiklass A. Golvvärme med frånluftsvärmepump. 
Biltaksplats och 11,4 m2 kallförråd. 
 
0500 528516 
www.bjornbyggare.fi

Till salu

Höstmöte 
- stadgeenliga ärenden.

Cafe-restaurang Stenbrytaren,  
onsdag 21.11. 2012 kl 19.00.

Kvällens gästföreläsare:  
Företagargurun, VD  Göran Bergström 
”Gör allt för att förverkliga Din dröm!”
VD Håkan Vestermark ”Förutsättningar 
för företag på landsbygden”

Alla näringslivsintresserade är välkomna !                                                                                                 
I samkvämsdialogen kan du framföra Din 
åsikt !  Servering !

Korsnäs företagare rf
Styrelsen

Föreningen Folkhälsan i Korsnäs håller 

höstmöte 
den 28.10.2012 kl.18:00 på lokalen i Harrström.
Stadgeenliga ärenden
Servering
Nya och gamla medlemmar är välkomna 

Styrelsen

Sammanträden

Egnahemshus i Korsnäs

Egnahemshus i bra skick, byggt 1981. Alldeles i Kors-
näs centrum, nära till skola och butik. Varit obebott 
en längre tid, som nytt. El, kabel-tv, kommunalt vatten 
och avlopp. Genast ledigt. 5r+k+b+bilgarage, 152 m2. 
Egen tomt 3325 m2. Kyrkobyvägen 128, Korsnäs. 
Skuldfritt pris: 169 000 €

Förmedlingsbyrå - Ingemar Tåg Ab
Övre Torget 2 B 21, 65100 Vaasa
ingemar.tag@gmail.com
GSM 0504145060
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Köttdag och kaffebjudning 
på M-Nybo`s

fredagen den 19.10

½ gris från Björkens 5,99 €/kg 
½ gris från Atria 5,99 €/kg

beställning senast 10.10

           ¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨

Björkbloms Taxi  kör varje fredag, 
från Harrström till Töjby. 

Startar kl. 11.30 i södra Harrström, kör Strandvägen till norra 
infarten, Gamla Strandvägen söderut.

-Nybo´s   Lanthandel

   Blaxnäsvägen 16
66295 Töjby

tel. 06-3647106
fax 06-3647106

”TRÄNA  FÖR  HÄLSAN” 
   i  HÄLSOSMEDJAN / 

Huhtaoja

Lediga platser finns i:

 1. Vill ni svettas ordentligt !
 Onsdagar  kl. 18.30 – 19.30
 SPINNING och STYRKA
 Instruktör: Sara-Lotta Huhtaoja                    
       
 2. Träning ” AFTER WORK ”     
 Måndagar  kl. 16.15 – 17.15
 Cirkelträning
 Instruktör : Arne Huhtaoja

Kontakta oss:
3651 767 eller info@malaxfysio.fi

Handgjord Keramik hos 

K-ceramics 
Norrbyv.33 Korsnäs
 
Lillstugan öppen torsdagar 18-20 
eller enligt önskemål ring 06 3644114 

Välkomna att titta in!

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. 

– 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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www.sfp.fi

RÖSTA FÖR RESPEKT

ROGER 
BERGSTRÖM

God framtidsmöjlighet 
i Korsnäs är ett eget 
framgångsrikt näringsliv
och en stark tredje sektor 
som med en infrastruktur 
i tiden tillfredsställer 
samhällets medborgare !

Korsnäs

Betald av: Roger Bergström

6

På kommande!
Farmdag i Korsnäs 11.10.2012
Kaffeservering

Stenbrytaren

Stenbrytaren
www.stenbrytaren.com 

06 / 3641152

Vinterns öppethållningstider.
Mån 8-17
Tis 8-17
Ons 8-20
Tors 8-20 
Fre 8-23

Lör 12-22 
Sön 12-19

3-års veckan börjar med 
PUBKVÄLL den 27.10
Mer info på hemsidan. 

6.10 schnitzelrally (8€ / portion) 
Kl 12-16
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Näringsliv
Framgångsrik företagsamhet är en viktig grund för kommunens ekonomi. Vi vill att kommunen med en aktiv näringslivspolitik 
skapar goda förutsättningar för entreprenörskap och livskraftiga primärnäringar.
Nyfinländarna bör ges möjlighet att bli fullvärdiga medlemmar i vårt samhälle och deras kompetens ska tas tillvara.

Utbildning och fostran
Våra barn och ungdomar ska få växa upp i en trygg, sund och inspirerande lärmiljö där var och en blir sedd och är delaktig. Dagvård 
och eftermiddagsvård skall finnas nära.
Ungdomar ska vara delaktiga i samhället. Vår kommun bör medverka till att ungdomarna engageras i olika fritidsaktiviteter.

Omsorg och hälsa
Vi vill jobba för en förebyggande och aktiverande vård och omsorg där individuella resurser och behov tas i beaktande. SFP vill 
utveckla familjearbete, närståendevård och aktiviteter för daglediga och/eller ensamma. Flexibelt samarbete är viktigt mellan olika 
enheter och mellan klienten, anhöriga och personal.
Alla barn har rätt till dagvård, men familjer har olika behov, kommunen skall därför erbjuda ett tillräckligt och mångsidigt utbud av 
dagvårdsalternativ. 
Olika boendeformer för äldre bör uppmuntras, tillgång till hemservice bör tryggas men också högklassiga vårdplatser då man inte 
längre kan bo hemma.
Personer med funktionshinder skall få bättre möjligheter till arbete, lön och ett självständigt liv.

Svenska folkpa rtiet i Korsnäs
Kommunalvalsprogram och kandidatlista 2012

Stöd Sfp i kommunalvalet 28.10.2012
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Roger 
Backholm
jordbrukare

Korsbäck

Katarina
Holmqvist
sjukskötare

Molpe

Jessica
Reinilä
teamleader

Korsbäck

Roger 
Bergström
pensionär

Korsnäs

Mika 
Ilvoranta
kock, servitör

Molpe

Camilla
Ribacka
fil.dr., lärare

Molpe

Sven-Erik
Bernas
pensionär

Korsnäs

Johanna
Juthborg
socionomstuderande

närvårdare

Harrström

Angelica
Sandholm
mentalvårdare

Taklax

Jens
Bjurbäck
jordbrukare, 

företagare

Taklax

Anna-Lena
Kronqvist
diplomekonom

Korsnäs

Anna 
Sjölund
föreståndare

Korsnäs

(obunden)

Rosita 
Eklund
postutdelare

Taklax

Jonas
Lindholm
avdelningschef

Molpe

Johan 
Svartgrund
egenföretagare

Harrström
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Föreningsliv och tredje sektorn
Vi behöver alla en meningsfull fritid. SFP vill främja mångsidiga fritidsaktiviteter för alla åldersgrupper. 
Det frivilliga arbetet i tredje sektorn, våra föreningar, måste aktivt stödas av kommunen. Vi vill se ett smidigt samarbete mellan 
kommunen och tredje sektorn, där resurser och kunnande tas till vara på ett optimalt sätt inom service och omsorg.

Miljö och boende
Vi vill jobba för en hållbar markplanering, planera bostäder, arbetsplatser och service nära varandra och satsa på trygga leder för 
lättrafik samt underhåll av befintliga vägar.
Alla behöver ett hem. Vi bör beakta behovet av såväl små bostäder som behovet av familje- och hyresbostäder, bostäder anpassade 
för funktionshindrade samt för dem som är villiga att satsa litet mera på sitt boende.
Det är viktigt att infrastrukturen är tidsenlig och välfungerande där vi bor. 

Demokrati
Vi arbetar för att Korsnäs skall kvarstå som en självständig kommun. Samarbete i olika former bör fortsättningsvis främjas och 
utvecklas.
Lokalt beslutsfattande med reellt inflytande är viktigt och jämställdhet ska vara en genomgående princip i all verksamhet i vår 
kommun. Kommuninvånarnas vilja ska synas och höras.

Svenska folkpa rtiet i Korsnäs
Kommunalvalsprogram och kandidatlista 2012

Stöd Sfp i kommunalvalet 28.10.2012
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Anna
Granqvist 
projektledare

tolk

Molpe

Kirsi
Linman
försäljningsassistent

Taklax

Olli
Uotinen
fastighetsskötare

Molpe

Cecilia
Granqvist
närvårdare

Molpe

Oomeh
Maij
närvårdarstuderande

Molpe

Håkan
Wester
pälsfarmare

Korsnäs

Saudina 
Hodzic
lärare

Korsnäs

Sarah Mitts-
Björkblom
vuxenutbildare

Harrström

Katarina Wester-
Bergman
barnskötare, kanslist

Korsnäs

Lars Erik
Holmblad
pensionerad farmare

Korsnäs 

Marcus
Nordmyr
företagare

Harrström

(obunden)

Stina 
Österbro
tradenom

Korsnäs

Måns
Holming
företagare

Molpe

Mikael KA
Nordmyr
farmarbetare

Korsnäs
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Betald av Sfp 
i Korsnäs rf
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