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Det budgeterade årsbidraget för
år 2013 uppgår till +557.680 euro
eller 248 euro per invånare. Resultatet uppgår till -197.020 euro efter
avskrivningar som utgör 755.000
euro. Överskottet uppgår till
+127.980 euro. Utgifterna i driftsbudgeten uppgår till 16,0 miljoner
euro och investeringsbudgeten till
1,78 miljoner euro (netto). Intäkterna
stiger till 16,6 miljoner euro.
Kommunalskattens utveckling för
år 2011 steg med 6,7 % för Korsnäs
del. Året innan noterades en ökning
av kommunalskatten med 7,1 %
jämfört med året dessförinnan. Budgeten 2013 bygger på att skatternas
inkomstnivå ska stiga från nivån för
år 2011. Inkomstskatteprocenten höjs
inför år 2013 från 19,75 % till 20 %.
Staten
kompenserar
Korsnäs

Kommunfullmäktige behandlar kommunstyrelsens budgetförslag för år 2013 och ekonomiplan för åren 2013-2015
i december.
kommun med förlorade skatteavdrag
enligt följande:
För år 2010 215.330 euro
För år 2011 87.084 euro
För år 2012 168.013 euro
Kompensationen för skatteavdragen ingår i basservicens statsandel.
Enligt regeringsprogrammet skulle
kommunernas samfundsskatteandel
vara höjd med 5 % åren 2012-2013.
Enligt rambeslutet för statsfinanserna kommer kommunernas samfundsskatteandel fortsättningsvis att
vara höjd med 5 procentenheter åren
2014-2015.
Korsnäs kommun har i bokslutet
för år 2011 ackumulerade överskott
från tidigare år totalt 4.472.000 euro.
Socialväsendets, hälso- och sjukvårdens kostnader uppgår totalt till
53 % av driftsbudgeten, då barndagvården flyttats över till bildningsväsendet. Hälsovården kostar 1,9 milj

Skatterna 2010 - 2013 (Bokförda/budgeterade summor)
Kommunalskatt
Samfundsskatt
Fastighetsskatt
Totalt

2010
4.487.628
640.532
462.630
5.590.791

2011
5.276.191
845.270
469.602
5.760.300

B 2012
5.164.000
781.000
483.360
6.428.360
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B 2013
5.613.000
710.000
495.000
6.818.000

euro och specialsjukvården inklusive
ambulansverksamheten drygt 3 milj
euro nästa år.
Långtidsunderhåll på fastigheter
och övrigt underhåll och maskiner
uppgår till 82.500 euro. Renovering
av 5-6 bostäder finns i budgeten.
Vi försöker få en statlig vägförbättringsåtgärd varje år. Bygdevägarnas underhåll är ständigt en aktuell
fråga. Delgeneralplanerna för Molpe
och Harrström revideras och likaså
strandgeneralplanen under de kommande åren. Olika vindkraftsbolag
planerar vindkraftsparker i Korsnäs
kommun på tre områden i Molpe/
Petalax, Edsvik och Harrström.
Investeringar

Flera större investeringar kommer
att förverkligas under år 2013 och
under planeperioden.
En storsatsning görs på skolors och
daghems uteområden för 250.000
euro 2013, 100.000 euro 2014 och
100.000 euro 2015.
VA-ledningsnätet ombyggs och
kompletteras. Planering och kartläggning av ledningsnäten för vatten och
avlopp samt utbyggnad av avloppsledningsnätet i Harrström, Kyrkbyn och Molpe kommer att göras.
Avloppsnätsprojekten beräknas kosta
105.000 euro år 2013, 355.000 euro
år 2014 och 300.000 euro år 2015.
Korsnäs bibliotek renovering finns
nu med i statens finansieringsplan
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år 2016. Renoveringen beräknas
kosta 411.000 euro och statsbidraget
uppgår till 205.500 euro eller 50 %
som erhålls under byggnadstiden.
Om någon annan kommun inte förverkligar sitt projekt kan Korsnäs
kommun få påbörja renoveringen
tidigare.
Kottebo daghem byggs ut och renoveras 2013-2014 för 800.000 euro.
Pensionärshemmet Bukettens äldre
hus renoveras, matsalen byggs till
och uteområdena iordningställs för
304.000 euro.
Kök och sanitetsutrymmen förnyas
i restaurang Stenbrytaren under år
2013 för 160.000 euro.
Planeringen av renoveringen av
Malax-Korsnäs hvc pågår och renoveringen inleds under 2013. Den
totala kostnaden för renoveringen
2013-2019 uppgår till 4,5 miljoner
euro. Korsnäs andel är 30 % eller
1,35 miljoner euro.

KORSNÄS KOMMUN

Investeringstakten är fortfarande hög i Korsnäs de närmaste
åren med många olika projekt.

H/B13/B2013 inför kst 261112.ppt/CW, uppdat. 30.11

Driftsutgifter för VSD, MKHvc, KÖ, VTsN, inkl. interna B2013

Vi arbetar för att kommunen ska
fortsätta som en livskraftig och välmående kommun. Befolkningsutveckling, kommunal basservice och
näringslivets behov är frågor som
kommunen aktivt arbetar med under
kommande år.
Korsnäs kommuns hela personal
önskar Er kommuninvånare
En Fridfull Jul
Och
Ett Gott Nytt År

Sjukvårds- och hälsovårdskostnaderna stiger år för år och utgör
år 2013 över hälften (53 %) av kommunens driftsbudget.

H/B13/B2013 inför kst 261112.ppt/CW, uppdat. 30.11
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Höjd inkomst- Oförändrad fastighetsskatt
skatteprocent Vid beskattningen för år 2013 är gränserna för fastighetsskatteprocentsatser
följande:
för år 2013
• allmän fastighetsskatteprocentsats 0,60-1,35
Kommunstyrelsen
hade
5.11.2012 föreslagit för fullmäktige
att inkomstskattesatsen för år 2013
fastställes till 20%. Grovt beräknat
så betyder en justering med 0,25
procentenheter av inkomstskattesatsen ca 63.000 euro för Korsnäs
kommun.
I Korsnäs kommun har inkomstskattesatsen sedan år 2007 varit
19,75%. År 2012 är kommunernas
genomsnittliga
inkomstskattesats
19,26 procent. Den genomsnittliga
skattesatsen steg med 0,08 procentenheter jämfört med året innan. Den
högsta inkomstskattesatsen år 2011
var 21,75 och den lägsta 16,25.
Fullmäktige fastställde enhälligt
12.11.2012 inkomstskattesatsen för
Korsnäs kommun för år 2012 till
20%.

•
•

skatteprocentsats för stadigvarande bostadsbyggnader 0,32 – 0,75
skatteprocentsatsen för övriga bostadsbyggnader kan bestämmas så
att den inom procentgränserna om 0,60-1,35 kan vara högst 0,60 procentenheter högre än den procentsats som tillämpas på byggnader som
används i huvudsak för stadigvarande bostadsbruk
• skatteprocentsatsen för obebyggda byggplatser är 1,00-3,00
• nedre gränsen för skatteprocenten för allmännyttiga samfund är 0,00
• övre gränsen för skatteprocenten för kraftverk samt för byggnader som
tillhör ett kärnkraftverk är 2,85 (tidigare 2,50)
Kommunfullmäktige kan i samband med fastställande av fastighetsskattepro
centsatserna fastställa en särskild skatteprocentsats för sådana fastigheter
ägda av allmännyttiga samfund. Skatteprocentsatsen kan vara lägre än den
nedre gränsen för den allmänna skatteprocentsatsen och kan även vara 0,00.
Korsnäs kommuns fastighetsskatteprocentsatser (%) har sedan 2006 varit:
2006-08
2009-12
allmän fastighetsskatt
0,70
0,70
stadigvarande boende
0,45
0,40
fritidsbostäder
1,00
1,00
allmännyttiga samfund
0,00
0,00

En justering av fastighetsskatterna på 0,05% ger kommunen ca 40.000 euro
i mera fastighetsskatteintäkter.
Kommunstyrelsen föreslog 5.11.2012 för kommunfullmäktige att fastighetsskatteprocentsatserna för år 2013 hålls oförändrade.
Kommunfullmäktige fastställde enhälligt fastighetsskatteprocentsatserna
för år 2013 enligt följande:
• allmän fastighetsskatt 0,70 %
• byggnader för stadigvarande boende 0,40 %
• fritidsbostäder 1,00 %
• allmännyttiga samfund 0,00 %

Namntävling

för företagsområdet i kyrkbyn

Tekniska nämnden utlyser en namntävling för företagsområdet i Korsnäs kyrkoby. Företagsområdet har
funnits och utvecklats i årtionden, men ännu inte fått
ett eget namn – men nu är det dags! Lämna in ditt
namnförslag och var med och tävla. Det vinnande
förslaget belönas med Korsnässockor.

Anslut er till avloppsnätet!

Tekniska nämnden aviserar höjning av anslutningsavgifterna från årsskiftet. Enligt förslaget höjs avgiften
från 2100 € + moms till 2300 € + moms för ett vanligt
egnahemshus. Ännu hinner ni ansluta er till gammalt
pris!
OBS! Gäller de områden där det kommunala
avloppsnätet är utbyggt.
För att ansluta er till den kommunala avloppsledningen kontakta tekniska avdelningen på Korsnäs
kommun, tel 06-3479 136.

Namnförslag inlämnas senast 31.12.2012
till Tekniska nämnden i Korsnäs,
Strandvägen 4323, 66200
Korsnäs.
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Jul- och nyårsstängt

Brandrisker under
jul- och nyårshelgen

Kommunkansliet är semesterstängt
27-28.12, samt 31.12.2012.

Alla levande ljus och en aktivare användning av
olika spisar ökar brandriskerna under jul- och
vintertiden. Detta kräver extra försiktighet och
det är viktigt att kontrollera att alla brandvarnare
är i skick. Brandvarnare som är äldre än 10 år
borde förnyas. En 6 kg:s pulversläckare är en
lämplig julklapp till alla i hemmet.

God jul och gott nytt år!

God Jul och Gott Nytt År!
Österbottens räddningsverk
Korsnäs enhet

Stipendieutdelning
Kommunstyrelsen behandlade ansökningarna om
höstens stipendier ur Silverbergs stipendiefond vid
sammanträdet 26.11.2012.
Enligt bestämmelserna kan behövande person, som är
mantalsskriven i Korsnäs eller som är född i Töjbydelen
av tidigare Korsnäs kommun, erhålla bidrag om man
bedriver studier vid Åbo Akademi. Från och med hösten
2008 kan även studerande vid Yrkeshögskolan Novia
ansöka om stipendium i och med att skolan upprätthålls
av AB Yrkeshögskolan vid Åbo Akademi.
54 st sökanden har inlämnat ansökan om stipendium
för höstterminen 2012. En av sökandena uppfyller inte
bestämmelserna. Kommunstyrelsen beslutade bevilja ett
stipendium 350 euro till varje heltidsstuderande och ett
stipendium på 170 euro till deltids- och kompletteringsstuderande för höstterminen 2012.
Följande 52 heltidsstude
rande erhöll stipendium för
höstterminen 2012: Andersson Ida, Andersson Viktor,
Andtfolk Tobias, Backlund Simon, Berg Anders, Björkqvist Henrik, Granqvist Anna, Granqvist Annika, Granqvist Benjamin, Granqvist Jonna, Granqvist Marcus
André, Granqvist Sara, Granqvist Staffan, Hartvik
Niklas, Häggdahl Camilla, Häggdahl Viktor, Juth Ellinor, Juthborg Johanna, Kronholm Nina, Lagerström
Jennifer, Lagerström Jessica, Lolax Anna, Lågas Willy,
Långström Hanna, Mann Dennis, Mannfolk Jim, Nguyen
Cong, Nguyen Khanh, Norrdahl Philip, Nybjörk Markus,
Nybjörk Rasmus, Nyfors Eric, Nyfors Mari, Nyfors
Roger, Nygård Patricia, Nyman Peter, Nynäs Jannike,
Palmqvist Hanna, Ravald Alex, Rosbäck Sofia, Rosendahl Camilla, Rosendahl Sofia, Rusk Kristoffer, Rusk
Tommy, Saarela Sandra, Simons Niklas, Vägar Josefine,
Westmalm Pontus, Åbacka Hannah, Åbacka Jacob, Östberg Christoffer och Österbro Anton.
Annika Westerberg erhöll stipendium för kompletteringsstudier.

Utdelning ur Korsnäs kommuns
stipendiefond

Korsnäs kommuns stipendiefond grundades av fullmäktige i Korsnäs år 2001. 13 studerande har ansökt om
stipendium ur stipendiefonden. Alla uppfyller de uppställda villkoren och beviljas ett stipendium på 100 euro
för höstterminen 2012.
Fiskars Josefine, Grahn Elina, Ismark Brage, Lagerström Ida, Lindholm Heidi, Mann Maria, Mannfolk Jan,
Nydahl Emilia, Nyman Jonas, Sandman Erica, Sundén
Kim, Södergran Linnea och Träskvik Erika.

OBS!
För att kunna ansöka om stipendier under år 2013, bör den studerande vara mantalsskriven i Korsnäs
kommun 31.12.2012.

Vatten- och avloppsfakturering 2012
Vatten- och avloppsfaktureringen sköter Korsnäs
kommun normalt sett tre (3) gånger per år. Månaderna
april, augusti och december brukar vara faktureringsmånader. I samband med utjämningsfakturan i december
kommer nu också ett beräknat förskott på förbrukningen
för november och december att debiteras p.g.a. att momsens skattesatser höjs från 23 % till 24 % fr.o.m. 1.1.2013.
Ekonomiavdelningen
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Aktuellt				 		Stipendier

SÄKERHETS
tipset

Allaktivitetshallen
Vid fullmäktiges möte den
10.4.2012 inlämnades en motion
undertecknad av 10 ledamöter där
man önskade en arbetsgrupp för
utredning av en tilltänkt allaktivitetshall. Kommunstyrelsen bjöd in
ortens föreningar till kommunstyrelsens sammanträde 4.6.2012 för
att reda ut de övriga föreningarnas
intresse och behov av en allaktivitetshall. En arbetsgrupp tillsattes

för att utreda åtminstone följande
punkter:
• De
lokala
föreningarnas
intresse internt av en allaktivitetshall
• Skötselplan och driftskalkyl
för 10 år framåt
• Plan för projektets genomförande och finansiering under
byggnadstiden

Foto: Roger Lindholm

Fatsigheter
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Allaktivitetshallen i Ingå har utrymmen för både fotboll och andra
bollsporter inomhus.

Arbetsgruppens ordförande Eelis
Kammonen och sekreterare Roger
Lindholm presenterade arbetsgruppens utredningsarbete vid kommunstyrelsens möte 5.11.2012.
Arbetsgruppen har gjort en resa till
Ingå kommun, där man på privat initiativ har byggt en allaktivitetshall.
Kommunstyrelsen tog del av informationen och beslöt enhälligt att
• En
jordmånsundersökning
skall göras på den tomt där
hallen eventuellt placeras så att
kostnaderna för hallens grund
kan estimeras tillräckligt noggrant
• Den ekonomiska kalkylen för
byggnadsprojektet bör ytterligare granskas
• NTM-centralens regler för
finansiering av EU-projekt bör
granskas
• En utredning som specificerar hur privata andelen i hallprojektet skall finansieras bör
uppgöras
• Driftsutgifter och –inkomster
bör granskas och avskrivningarna bör beaktas

Bättre uteområden för gymnastik och idrott
När bildningsnämnden behandlade budgeten för år 2012 framhölls
att uteområdena bör åtgärdas vid
Molpe skola och Taklax skola för
att enheterna ska kunna bedriva
verksamhet såsom läroplanen
förutsätter. I Molpe byggs barndagvården ut med ett gruppfamiljedaghem i närheten av skolan och
detta kunde eventuellt på något
sätt planeras ihop med skolan.
Molpe skolas gymnastiksal är inte
ändamålsenlig för olika former
av bollsporter, vilka borde kunna
utövas vintertid inomhus.
Bildningsnämnden har hållit möte
i Molpe skola och föreslår för kommunstyrelsen att gymnastiksalen i
Molpe skola bör åtgärdas så att takhöjden ger möjlighet till bland annat
bollspel och övrig verksamhet enligt

vad som stipuleras i läroplanen.
Under den nu aktuella planeringen
av dagvårdens utbyggnad i Molpe
bör detta göras så att även skolans
behov beaktas. Behov av förbättrade
uteområden och eventuell utbyggnad
av gymnastiksal bör beaktas vid planeringen.
Eftermiddagsverksamheten ryms
inte in i skolans nuvarande utrymmen
eftersom det av eftermiddagsverksamheten utnyttjade klassrummet bör
kunna användas av skolan som delningsutrymme, i dagsläget används
slöjdsalen tillfälligt. Elevantalet i
Molpe skola stiger. De i skolfastigheten befintliga lägenheterna bör kunna
tas i bruk för skol- och eftermiddagsverksamheten.
Bildningsnämnden hänvisar till
kommunens Strategiplan 2020,
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vilken styrker ovan nämnda förslag.
Kommunstyrelsen tillsatte i våras
en arbetsgrupp vars uppgift är att
planera uteområdet vid Molpe skola
och daghemmet Tulavippan i samband med att daghemmet byggs. En
del av förbättringen av uteområdet
vid daghemmet och skolan har förverkligats. Planeringsarbetet fortsätter med övriga delar av uteområdet,
bl.a. med den gamla ishockeyrinken.
Statsbidrag kommer att ansökas.
Anslag finns upptaget i årets budget
samt i ekonomiplanen för de kommande åren.
Kommunstyrelsen
beslutade
5.11.2012 att tillräckliga anslag bör
upptas i budget 2013 och ekonomiplan 2014-2015 för förbättringar av
skolornas och daghemmens uteområden.
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En trotjänare går i pension

på socialsidan

Kundsekreterare Thea Bergström tjänstgjorde 27.11.2012
den sista mottagningsdagen i
FPA, Korsnäs samservicebyrå.
Thea, som har verkat 40 år hos
FPA i Korsnäs går nu på semester
Foto: Anita Ismark

och därefter i pension.
I fortsättningen är det kundsekreterare Ann-Sofi Mattans, som sköter
kundservicen för FPA vid Korsnäs
samservicebyrå. Mottagningstiderna
är måndagar kl. 9-12 och 13-15.

Thea Bergström uppvaktades med blommor på sin
sista mottagningsdag vid Korsnäs samservicebyrå.

Renovering av Korsnäs bibliotek
Korsnäs bibliotek renovering
finns nu med i statens finansieringsplan år 2016. Renoveringen
beräknas kosta 411.000 euro och
statsbidraget uppgår till 205.500
euro eller 50 % som erhålls under
byggnadstiden. Om någon annan
kommun inte förverkligar sitt
projekt kan Korsnäs kommun få
påbörja renoveringen tidigare.
Korsnäs bibliotek (huvudbibliotek)
byggdes 1981. Statsbidrag erhölls.
De senaste åren har det varit problem
med takfönstren och även i övrigt
behöver biblioteket en grundlig renovering och omdisponering av utrymmen. Den totala byggnadsytan är 440
m2. Bokbussens garage skall också
renoveras i samband med bibliotekets renovering.
Biblioteket är i flitig användning
både för bokutlåning och för kulturella evenemang och olika aktuella
utställningar. Många av Korsnäs
ungdomar som studerar vänder sig
till biblioteket för att få låna studielitteratur. Bokbussen används numera
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för verksamheten både i Korsnäs och
i Närpes stad genom ett samarbetsavtal.
Byggnadsingenjör Lars-Erik Nordlund uppgjorde 2010 en kostnadskalkyl för renoveringsprojektet, därtill
har tillagts planerings och övriga
kostnader. Statsunderstödet uppgår
till 50 % eller 205.500 euro.
Kommunstyrelsen
beslutade
26.11.2012 att kommunen ansöker
om
• statsunderstöd om 205.500
euro för inredning, inventarier
och renovering samt omdisponering av utrymmen i Korsnäs
bibliotek (huvudbibliotek) vars
kostnadsförslag uppgår till
411.000 euro,
• anläggningsprojektet tas in år
2013 i statens finansieringsplan för åren 2013-2016;
• samt godkänner att finansiering
sker i efterskott, vilket innebär
att statsunderstödet betalas
under sju års tid från och med
året efter färdigställandet.

Fastigheter

Vik. socialchef Alfred Streng har
erhållit arbete som vik. förvaltningssekreterare i Kust-Österbottens samkommun för socialvård
och primärhälsovård K 5 från 1
december 2012.
Diskussioner har förts med alla
berörda parter och en sådan tillfällig
lösning har uppnåtts att Alfred Streng
skulle arbeta 60 % av arbetstiden
inom K 5 som vik. förvaltningssekreterare och 40 % som vik. socialchef i Korsnäs kommun fram till och
med 28.2.2013. Han kommer att vara
flexibel så att han då behov uppstår
arbetar mer inom Korsnäs kommun
med socialchefsuppgifter. Och då det
vissa tider är mera arbetsuppgifter
inom K 5 så sköter han dem så att
arbetet blir heltäckande. Ordinarie
socialchef Carina Westberg återkommer i tjänst 1.3.2013.
Vård- och omsorgsnämnden förordade 14.11.2012 lösningen att Alfred
Streng arbetar 60 % av arbetstiden
inom K 5 som vik. förvaltningssekreterare och 40 % som vik. socialchef i Korsnäs kommun fram till och
med 28.2.2013. Ordinarie socialchef
Carina Westberg återkommer i tjänst
1.3.2013.
Kommunstyrelsen
godkände
26.11.2012 lösningen att Alfred
Streng arbetar 60 % av arbetstiden inom K 5 som vik. förvaltningssekreterare och 40 % som
vik. socialchef i Korsnäs kommun
1.12.2012-28.2.2013.

Personaktuellt						

Personaländringar

Social- och hälsovård
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Framtida samjour inom primärvården och
specialiserad sjukvård
Nybyggnaden för samjouren
inom primärvården och den specialiserade sjukvården i Vasa blir
enligt nuvarande uppgifter färdig
under år 2013. Verksamheten
torde kunna starta i januari 2014.
Då kommer Vasa stads jourpoliklinik, som verkar vid huvudhälsostationen och som erbjuder
jourservice åt befolkningen i samarbetsområdet Laihela–Lillkyro,
Korsholm och dess samarbetsområde Vörå samt Malax–Korsnäs
att flytta till gemensamma utrymmen. Befolkningsunderlaget för
jouren är 106 000 invånare, och i
framtiden kommer befolkningsunderlaget att växa.
Jourerna
inom
primärvården
och den specialiserade sjukvården
kommer i fortsättningen att fungera i
gemensamma utrymmen, varför man

funderat på en förvaltningsmodell.
Social- och hälsovårdsnämnden i Vasa har behandlat förvaltningsmodellen för samjouren inom
primärvården och den specialiserade sjukvården i Vasa på sitt möte
28.8.2012. Social- och hälsovårdsnämnden föreslår att Vasa sjukvårdsdistrikt fungerar som administratör.
Stadsstyrelsen i Vasa stad har
24.9.2012 beslutat godkänna följande förslag till förvaltningsmodell
för samjouren:
”Vasa sjukvårdsdistrikt fungerar
som administratör och huvudman
för samjouren, om samjouren ska
ett samarbetsavtal uppgöras, samjourens verksamhet och ekonomi
ska separeras från administratörens
övriga verksamhet, eftersom grunden för betalningsandelarna för samjouren ska vara de faktiska externa

utgifterna och i samarbetsavtalet ska
man komma överens om hur kostnaderna för sjukvårdsdistriktets förvaltningsservice och övriga interna
tjänster samt investeringarna och
inventarieanskaffningarna ska riktas
i den gemensamma verksamheten.
Vasa stad förutsätter dessutom att de
direkta kostnaderna för samjouren
samt stödservicekostnaderna fastställs så noggrant som möjligt på
basis av användningen.
Förslaget skickas till Vasa sjukvårdsdistrikt och sjukvårdsdistriktets
medlemskommuner.”
Kommunstyrelsen
beslutade
5.11.2012 att omfatta att Vasa sjukvårdsdistrikt fungerar som administratör och huvudman för samjouren.
Ett särskilt samarbetsavtal uppgörs i
enlighet med förslaget.

Utredning om strukturmodellen för Österbotten
Kommun- och stadsstyrelsernas
ordföranden samt kommun- och
stadsdirektörerna i Vasa sjukvårdsdistrikt träffades fredag
19.10.2012 för att diskutera socialoch hälsovårdens strukturer samt
kommunstrukturreformen. Från
Korsnäs kommun deltog I viceordförande i fullmäktige Sven-Erik
Bernas.
Ärendet diskuterades flitigt och
förslag om hur en eventuell utredning
om blivande strukturer kunde göras.
En överväldigande majoritet av deltagarna förordade ett alternativ där
distriktets medlemskommuner skulle
begära att Österbottens förbund tillsätter en arbetsgrupp/ledningsgrupp
bestående av kommunernas representanter, som medelst en eller flera
utredare gör förslag till möjliga lösningar för social- och hälsovården.
Österbottens förbund har ansvar för
den regionala utvecklingen och samarbetet mellan kommunerna.
En ny kommunallag och kommunindelningslag är under beredning.
Det är motiverat att även krav som
ställs i dem beaktas i samma utred-

ning. Centralt är att finna lösningar
på den del av serviceproduktionen
inom primärkommuner och samkommuner/samarbetsområden som
är av sådan karaktär att produktionen förutsätter större volymer än vad
de klarar av idag. Samordningen av
specialsjukvård,
primärhälsovård
och socialvård är av stor betydelse
för att trygga den offentliga ekonomin, säkra serviceutbudet
och trygga tillgången på personal. För att kunna täcka de
viktigaste
interkommunala funktionerna
(t.ex.
specialsjukvård
andra stadiets yrkesutbildning på svenska,
räddningsväsendet
och
miljöhälsovård) förutsätts
att
utredningsområdet
skulle omfatta hela landskapet Österbotten.
Kommunstyrelsen
begärde 26.11.2012 att
Österbottens
förbund
fungerar som koordinator och ansvarigt organ för
en gemensam utredning om
8

social- och hälsovårdens organisering, kommunstruktur och volymkrävande service i Österbotten.
Kommunstyrelsen tar i ett senare
skede mera i detalj ställning till
utredningens innehåll.

KORSNÄS
Nytt

”Ett skepp kommer lastat med
aktiviteter” är ett förstudieprojekt inom Korsnäs Ungdoms- och
byaförening r.f. är att hitta föreningsaktiviteter för huset året runt.
Projektet pågår under år 2013.
Projektet genomförs med följande
delar:
• Portal med textslinga och lokal
TV produktion
• Utredning: Fredagsförsäljning
av närodlat, café, kiosk och
hantverksförsäljning

•

”Korsnäs tallriken” och ”Årets
oborsta Koschung”
• Nya evenemang
Projektet är en förstudie och ingen
kommunal andel krävs. Korsnäs
kommun är samarbetspart i projektet.
Kommunstyrelsen tog 5.11.2012
del av innehållet i projektplanen.
Kommunstyrelsen
konstaterade
att man inom ramen för projektet
kommer att utreda om man kunde
återuppta lokal TV-produktion i
Korsnäs och om det finns förutsätt-

ningar att samarbeta med Petalax
lokal TV, Malax TV eller om det finns
förutsättningar för att göra egen produktion i mindre skala. Detta är även
av intresse för Korsnäs kommun att
få igång lokal-TV-utsändningar från
kommunfullmäktiges sammanträden
under nästa mandatperiod och kunna
ha direktutsändning i hela kommunen.
Inom utsatt tid har två ansökningar
till projektledartjänsten inkommit.

Wasa teaters projekt Fighting Star
Wasa Teater vill engagera hela
Österbotten i ett stort nytt regionalprojekt inom ungdomskultur projekt Fighting Star.
Österbotten har under senare år
utvecklat en stark musikalisk potential. Här finns många talangfulla ungdomar som vill komma vidare inom
området musik, sång, scenkonst.
Konkurrensen är dock hård. Därför
behövs det forum där
• begåvade
ungdomar
kan
utveckla sig under professionell ledning,
• projekt som inspirerar ungdomar och hela regionen att tro
på sina möjligheter och
• produktioner som uppmärksammas på nationell nivå för
att lyfta fram regionens styrka
och stärka den regionala självkänslan
Musikal med nya talanger

Wasa Teater vill med Fighting Star
hitta nya talanger, ge dem en chans
att visa upp sig på scenen och därmed
liksom huvudpersonen i musikalen visa att allt är möjligt. Projektet
Fighting Star startar på webben och
fortsätter med auditions i hela Österbotten och en stor final på Wasa
Teater.
Fighting Star är en musikal som

Aktiviteter på webben

I januari 2013 öppnas en webbsida med olika aktiviteter där uppropet efter musikalens huvudperson
och fem övriga medverkande inleds.
Olika talanger har möjlighet skicka
en ansökan till webbsidans ”Talent
Point” eller per post. Efter tre lokala
auditions går tjugo talanger vidare
till en webbfinal där webbesökarna
kan rösta på de talanger man tycker
att skall gå vidare till finalen på Wasa
Teater i mars. Repetitionerna inleds i
maj och URPREMIÄR sker på Wasa
teater 28.9.2013.
Bidrag

har möjlighet att nå ut nationellt och
ytterligare befästa Wasa Teaters ställning som ett av österbottens viktigaste teaterhus och kulturcentrum.
Styrkan i konceptet kommer att
vara kombinationen av populärkultur som möter teatervärlden, nya
visuella trender, interaktivitet, en
stark fysisk teaterupplevelse med ett
modernt berättargrepp som kommer
att vara en omvälvande upplevelse
för alla sinnen.
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Projektbudgeten uppgår till 255
000 euro. Bidrag om 155 000 euro
har hittills erhållits från Svenska
folkskolans Vänner, Svenska Kulturfonden, Konstsamfundet och
Svensk-Österbottniska samfundet,
Aktia stiftelsen i Vasa, Österbottens
konstkommission och sponsorer.
Kommunstyrelsen konstaterade att
projektet är lovvärt. Budgeten för
nästa år och ekonomin framöver är
mycket ansträngd i och med social-,
hälso- och sjukvården slukar en allt
större del av resurserna.
Kommunstyrelsen beslöt 5.11.2012
enhälligt bevilja 200 euro i bidrag för
projektet Fighting Star.

Projekt

“Ett skepp kommer lastat
med aktiviteter”

Projekt

Korsnäs företagare

KORSNÄS
Nytt

På gång inom Korsnäs företagare
Korsnäs företagare rf höll
höstmöte 21 november med 22
deltagande
företagarrepresentanter. Omtyckta gästföreläsare
på höstmötet var bygdens egna
framgångsrika söner; VD Göran
Bergström och VD Håkan Westermark.
Roger Bergström valdes till föreningens ordförande för år 2013.
Företagare Marcus Nordmyr invaldes som ny styrelsemedlem efter Ole
Stén. Ole har förtjänstfullt deltagit
aktivt i styrelsearbetet ända från starten av företagarföreningen år 2007.
År 2013 består styrelsen av ord-

förande och sju ledamöter: Roger
Bergström, Marcus Nordmyr, Pontus
Blomberg, Eelis Kammonen, JanErik Ravals, Henrik Östling, Mirza
Hodzic och Petra Sundholm.
I verksamhetsplanen 2013 finns två
krävande tyngdpunktsaktiviteter;
• Utvärderingen av företagsenkäten om bla Korsnäs företagares
verksamhetsform.
Enkätsvaren ingavs i november av 27 företagare.
• Förverkligande av näringslivsprojektet ”Framtid Korsnäs”.
Näringslivsförstudierna, företagarföreningens
”Framtid

Korsnäs” och Korsnäs kommuns ”Vägen framåt” bearbetas till ett slutligt gemensamt
samprojekt, i vilket NTMcentralens finansieringsbeslut
väntas i början av året.
Tekniska verket i Korsnäs kommun
utlyser en namntävling för företagsområdet i kyrkbyn. Företagarföreningen uppmanar härmed och mycket
gärna bygdens folk att inlämna namnförslag på ortens företagsområde och
det senast 31.12.2012 till Tekniska
nämnden i Korsnäs, Strandvägen
4323, 66200 Korsnäs.

IT-kunskapshus i Korsnäs
Näringslivsprojektet Vägen Framåt
har haft som mål att skapa nya arbetsplatser speciellt för ungdomar, stärka
och diversifiera näringslivet, hjälpa
företag att etablera sig i Korsnäsnejden, främja om möjligt distansarbete
samt locka till sig flera personer med
högre utbildning för att höja den
genomsnittliga lönenivån
och därmed få mera skatteintäkter.
Projektet har initierat
etablerandet av ett ITKunskapshus/IT-Center i
Korsnäs. Kunskapshusidén utgör en viktig del i
utvecklingen av ett diversifierat näringsliv i Korsnäs och som i relativt stor
utsträckning riktar sig till
yngre personer med god
utbildning.
Ett brett intresse har
visats för IT-Kunskapshuset i Korsnäs. Sammanlagt 103
personer från Uleåborg till Helsingfors och Sverige har sänt in sin ansökan för att få möjlighet att arbeta
inom IT-Kunskapshuset.
Kunskapshuset skapar också på
längre sikt möjligheter att få företag
utifrån, exempelvis från Sverige, att
etablera sig i Korsnäs. Det skapas
också bättre möjligheter att bedriva
distansarbete utifrån Korsnäs med

denna typ av verksamhetsområden.
Kunskapsflykten bland de tiotals
unga personer som årligen blir klara
med sina studier kunde i någon mån
stoppas ifall en uppbyggnad av ett
kunskapshus skulle bli verklighet.
Då skapas arbetsplatser som gör att
yngre personer med högre utbildning

där kan hitta ett intressant arbete,
kunna försörja sig och bo på hemorten. IT-Kunskapshuset skapar också
en trygghet mot befintliga företag
som är i behov av ex IT-stöd genom
att kunnandet finns tillgängligt på
nära håll.
För förverkligandet av IT-kunskapshuset finns som förslag att ett
aktiebolag skall grundas. För att
kunna förverkliga detta borde Kors10

näs kommun gå in med en mindre
andel av aktierna i bolaget.
Arbetsgruppen för Vägen Framåt
projektet har gett projektchefen i
uppdrag att utarbeta förslag till hur
en fortsättning av förstudien i projektform kunde se ut eller alternativt hur en företagsbildning med
samarbetspartners
och
aktieägare kunde tänkas
utformas.
Dessutom
beslöt
arbetsgruppen att för
framtidskommittén föreslå att 40.000 euro tas
med i budgeten för år
2013 för eventuellt deltagande i ett aktiebolag
som bildas kring ett Kunskapshus/IT-centra.
Framtidskommittén beslöt för sin del
25.10.2012
omfatta
arbetsgruppens förslag
och föra ärendet vidare till kommunstyrelsen för behandling.
Kommunstyrelsen
beslutade
5.11.2012 i enlighet med arbetsgruppens och framtidskommitténs förslag
att föreslå för kommunfullmäktige
att ett anslag om 40.000 euro upptas
i budgeten för år 2013 för inköp av
aktier i ett planerat aktiebolag för ITKunskapshuset i Korsnäs.

KORSNÄS
Nytt
Nu finns åter Kerstins keramik
till försäljning för den som letar
efter hantverk från Korsnäs.
Hantverkaren Kerstin Westmalm,
som driver företaget K-Ceramics,
har flyttat till kyrkbyn och inrättat en
gårdsbutik i lillstugan på Norrbyvägen 33. Tillverkningen sker fortfarande i Viitaniemi, men med tiden
siktar Kerstin på att flytta all verksamhet till kyrkbyn. Före det krävs
dock att stugan är färdigt renoverad.
Efter en paus sedan 2007, tyckte
Kerstin att det tid och läge att återuppta keramikverkstaden i våras med
sikte på att vara i full gång till jul.
Lillstugan, som fungerar som gårdsbutik, har de facto varit öppen sedan
i somras på torsdagskvällarna.
- Kunderna verkar finnas kvar, fast
jag hållit en paus i flera år, konstaterar Kerstin.
- Intresset för det lokalproducerat har också ökat under de senaste
året – och jag hoppas att det intresset
håller i sig.
Julen bra för försäljningen

Kerstin far också gärna ut och säljer
på olika marknader runt om i landskapet. Julen är en av de bästa försäljningstidpunkterna för de lokala
hantverkarna.
- Nu före jul har det varit fullt med
deltagande i jul- och hantverksmarknader, förklarar Kerstin.

I en lillstuga på Norrbyvägen 33 har K-Ceramics öppnat en gårdsbutik, som tills vidare är öppen på torsdagar kl. 18-20.

- Förutom att man får sålt av sina
produkter, gör man samtidigt reklam
för företaget och så småningom
kanske även folk och turister börjar
hitta hit till butiken i Korsnäs.
Populärast i juletider är de små
keramiktomtarna. Produkter, som
säljer året runt, är Kerstins typiska
ljusstakar och vaser.
Kortkurser i keramik

När renovering av stugan så småningom blir färdig, siktar Kerstin på
att även börja hålla kortkurser i keramik i stugans andra rum.

De små keramiktomtarna säljer bra i juletider.

- Det går att ordna lämpliga kurser
för både barn och vuxna, menar Kerstin.
- Till exempel tillverkning av keramikpepparkakor, enkla keramiktavlor och -skyltar är sådant man hinner
med under en kortkurs.
Till hösten 2013 kanske det börjar
finnas möjlighet för Korsnäsborna
att gå på kurs i keramik.
Text o foto: Kenth Nedergård

Kerstin Westmalm pysslar i lillstugan.
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FÖretagsaktuellt

Kerstins keramik har flyttat till kyrkbyn

KORSNÄS
Nytt
Julöppning

Julöppning i kyrkbyn
Julöppning hölls på fredagkvällen i sedvanlig stil 30.11.2012 i
Korsnäs kyrkby.
Ett hundratal personer hade sökt sig
ut trots den vinande blåsten. De fick
höra röstmagneten i höstens kommunalval Jonas Lindholm från Molpe
reflektera över julen och önska god
jul i ett kort tal för kvällen för att
ingen skulle behöva börja frysa.
Lions bjöd på julglögg, hembygdsföreningen bjöd på hemlagad godis
och scoutkåren erbjöd möjligheter att
grilla sin egen korv eller pinnbröd.
Kvällen avslutades med välsmakande julgröt på Stenbrytaren och för
barnen ordnades månadsbio i biblioteket.
Text o foto: Kenth Nedergård

â Jonas Lindholm höll julöpp-

Julbelysningen längs byvägarna
i Korsnäs tändes åter en gång i
väntan på julen.

ningstalet i Korsnäs.

Jultomten på besök.

Lions heta glögg smakade gott i kylan.

Julgröten på Stenbrytaren hade god åtgång.

Månadsbio i biblioteket lockade de yngre.
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Lördag 1.12 ordnades den
första julmarknaden i nya
Korsnäsgården.
Intresset från försäljare var
stort. Inomhus fanns 25 försäljare och utomhus 2 stycken.
Korsdraget underhöll med fin
dragspelmusik hela dagen och
riksdagsman och företagarråd Lars Gästgivars höll öppningstalet.
Korsnäs uf & bf sålde kaffe
och nygräddade jultårtor och i
ungdomsrummet hade Korsnäs
4H julpyssel och säsongavslutning med prisutdelning.
Marknaden var mycket välbesökt och stundvis var det mycket
trångt mellan försäljningsborden. Ett extra plus är väl nog att
några av försäljarna frågade om
de kunde boka plats färdigt till
nästa års julmarknad i Korsnäs.
Helena Höglund-Rusk

Foto: Helena Höglund-Rusk

Riksdagsman och företagarråd Lars Gästgivars höll öppningstal
vid den första julmarknaden i nya Korsnäsgården 1.12.2012.

Lillajul i hembygdsmuseet
Foto: Arja-Leena Kunelius

Lillajul i Hembygdsmuseet,
som ordnades i
traditionell stil
1.12.2012, lockade
sedvanligt
antal besökare
trots att själva julmarknaden
i år försiggick i UF-lokalen.
I museet serverades gröt och
nybakade munkar. Våra Korsnäsprodukter; halsduk, vantar
och sockor med korsnäsmönster
väckte uppmärksamhet och kan
antas bli ett hett julklappsalternativ.
Från föreningens sida önskar
vi alla medlemmar och medhjälpare en God Jul och ett Gott
Nytt År.
Styrelsen/
Inga-Britt Mannfolk
Jultomten hälsade på i hembygdsmuseet på lillajul.
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Lillajul		

Första julmarknaden i nya Korsnäsgården

Baltikumvännerna

KORSNÄS
Nytt

Med stipendier och varor till Lettland
I månadsskiftet september-oktober företog Baltikumvännerna en biståndsresa till Daugavpils i Lettland.
Huvudmålet var barnhemmet Priedite, där vi delade ut
fem stipendier ur vår stipendiefond för ungdomar som
har växt upp på barnhem men står i beråd att lämna det
för att skapa sig ett eget liv ute i samhället. Stipendierna
togs emot med stor glädje av Svetlana, 17, Anastasija, 15,
Jekaterina, 15, Sergejs, 15 och Svjatoslavs, 15. Efter stipendieutdelningen blev besökarna bjudna på ett festligt
tebord. Det blev också en rundvandring på barnhemmet.
Sist lossades biståndsmaterialet. Där fanns kläder och
skor för barn och unga, där fanns hemtextilier m.m. Gardiner och stuvbitar kommer till användning i barnens
hobbyslöjd. Våra damer i sorteringen hade också gjort i
ordning några väskor med husgeråd och hemtextiler för
ungdomar som skall flytta till deras första egna bostad.
Bland biståndsmaterialet fanns också kläder för damer
och herrar, och de tas om hand av ett krishem och av socialarbetare, som ser till att de kommer till nytta.

fysiskt i Priedites fastighet, som är beläget i ett lugnt
bostadsområde vid en sjöstrand. Auseklitis fanns i en
betydligt oroligare miljö på ett gammalt kasernområde.
Omgivningen var närmast en nedsliten slum. Men nu
håller man på att renovera och städa upp där. Både barnhemmet och de fattiga skall bort från det området. Om
några år kommer det att vara ett av de fashionablaste i
staden.
Vänförsamling i Daugavpils

Korsnäs församling har sin lettiska vänförsamling i
Daugavpils. Resenärerna besökte den på söndagen och
firade gudstjänst i deras vackra kyrka. För 20 år sedan
var den en utbränd ruin, nu har den blivit utnämnd till
katedral. Det är säkert en av de minsta katedralerna/
domkyrkorna i Europa, men benämningen är inte oförtjänt. Besöket i församlingen innebar ett kärt återseende
av gamla vänner men också en ny bekantskap i form av
deras nya präst, Andis Lenšs. Vi bjöds på en gemytlig
lunch efter gudstjänsten, där vi kunde utbyta nyheter. I
det sammanhanget fick vi också en preliminär inbjudan
att komma till Daugavpils i slutet av augusti nästa år
och fira kyrkans 120-årsjubileum. Vi som deltog i resan,
Knud Bolet, Mikael Lövdahl, Helena Westermark, Birgit
Södersund, David Sandbacka, Fride Grahn och undertecknad fick verkligen uppleva oss som välkomna och
uppskattade gäster både på barnhemmet och i församlingen. Det vi gör uppskattas verkligen.
Eftersom vi var få resenärer så hade vi rum för mer
biståndsmaterial i vår Volvobuss från 1989. Det kändes
som ett av de tyngsta lassen vi kört. Eftersom vi fyllde
barnhemmets lager så tog vi en del av biståndsmaterialet med oss en bit på hemvägen, till Halinga i Estland.
Där lämnade vi de sista 50 säckarna åt Sinise Risti Fond,
en välgörenhetsförening som stöder ett barnhem, ett åldringshem och behövande privatpersoner på den estniska
landsbygden.
Guy Kronqvist

Barnhemmen Auseklitis och Priedite

Vi har hållit kontakt med två barnhem i Daugavpils,
Auseklitis och Priedite. De har nu slagits ihop och finns

Glada stipendiemottagare vid barnhemmet Priedite i Daugavpils.

BALTIKUMVÄNNERNA informerar

Bidra eller bli fadder!

År 2012 närmar sig slutet; vi har kunnat hjälpa
många behövande tack vare en driftig styrelse
och många stödande medlemmar! Verksamheten i Baltikum och ryska Karelen fortsätter som
förr.
Nytt för i år är vår satsning på närhjälp; vi stöder
behövande familjer och ensamma i vårt närområde genom samarbete med församlingarnas
diakoniarbete. I år ger vi hjälpen i form av
matpaket till julen.
Med hopp om att Du stöder vår nya hjälpverksamhet!
Bertel Flemming, ordf.

DU kan glädja ett barnhemsbarn i Karelen.
Bli personlig fadder !
Kontakta Per-Åke Furu 040—552 2509
DU kan mätta många hungriga magar med 10 €/
mån.
Bli Soppköksfadder!
Kontakta Outi Lennes 050—574 0345
DU kan ge ett bidrag åt en behövande i din
närmiljö.
Lägg en slant i våra sparbössor på banker och
butiker i närområdet 5-31.12.2012!
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KNORRLUND 2012
Lottdragning i Knorrlundlotteriet skedde 02.12.
Vinsterna, som utdelats, tillföll följande:
Huvudvinsten Knorrlund: Gustav och Carita
West
Skinkor: Susanne Syrén, Birgitta Blomqvist,
Ingmar Bäck, Dorothy Röj
Snöskotersafaris: Monica Österbro och Henry
Backlund
Chokladaskar: Sofia Enbacka, Nancy Nylund,
Larisa Bulagic, Kalle Juthborg, Ove Backgren,
Jonathan Honkanen, Kennet Vesterlund,
Helene Hortans, Henry Backlund, Ole Wingren, Britt-Mari Sandström, Lennart Mattans,

Matilda Bjurbäck, Stig-Göran Lassas, Lars-Ole
Enbacka, Ingmar Bäck 2 st, Thomas Riddar 3 st.
Vi tackar alla som deltagit i lotteriet, gratulerar
vinnarna och önskar alla en God Jul och ett Gott
Nytt År.

BUSSRESA TILL BÖLEREVYN
19.01.2013
Lions ordnar bussresa till Bölerevyn lördagen den
19 januari 2013 kl. 19.00.
Bussen kör rutten Molpe-Korsbäck-Korsnäs-TaklaxHarrström till Böle.
Boka genast: Lis-Britt tel 0500-261003

IF FYREN INFORMERAR
Foto: Daniella Lassas

Fyrens bästa 		
friidrottare
Vid Fyrens friidrottsavslutning den 14 oktober utdelades många priser. Alla rymdes inte
med i förra numret, så här kommer några till.
Till bästa friidrottare i Fyren utsågs Huy Hung
Pham och Felicia Åbacka.
Jan-Erik Westerdahl delade ur Andelsbankens pris till bästa friidrottare i Fyren:
Huy Hung Pham och Felicia Åbacka.

Årets Klubbmästare
Vid IF Fyrens höstmöte utdelades pris till
årets klubbmästare.
I år gick priset till Henrik Mattans från Harrström. Han är bl.a kassör i föreningen sen flera
år tillbaka och medlem av skidsektionen. Dessutom är Henrik en väldigt aktiv talkoarbetare i
föreningen. Priset hade donerats av Nordea Bank
Korsnäs.

Fr v Henrik Backgren skidskyttesektionens
ordf., årets klubbmästare Henrik Mattans
och föreningens fd ordf. René Michelsson.
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Korsnäs 4H med julmarknad och prisutdelning
Korsnäs 4H deltog i julmarknaden i Korsnäsgården på lillajul. Föreningen hade ett marknadsbord
och sålde bakverk, inläggningar och dörrkransar.
I Ungdomsrummet kunde barnen pyssla och göra
julkort tillsammans med Linnea Norrdahl, som fungerade som hjälpledare. Linnea har under hösten gått en
hjälpledarutbildning anordnad av FS4H och har sedan
dess fullgjort sin praktik på kurstillfällen tillsammans
med Petra.
Efter pysslandet fortsatte pris- och diplomutdelningen
i Ungdomsrummet. De ungdomar som redan fått diplom
och stipendier nämndes också, dvs. Johanna Nylund
som genomgick dogsitterutbildningen i våras och Julia
Lindholm som fick stipendium som det företag som
redovisade bäst resultat inom 4Success. Linnea fick
under prisutdelningen sitt diplom för godkänd hjälpledarutbildning.
Österbottens svenska 4H-distrikt delar dessutom ut
stipendier till ungdomar över 13 år som på något vis
jobbat aktivt för föreningarna. Linnea beviljades dessutom detta stipendium som erkänsla för genomgången
hjälpledarutbildning och praktik samt för att uppmuntra
henne i hennes fortsatta arbete inom föreningen.

Flitiga barn
Alla barn som hade lämnat in sina företagshäften fick
pris. Därtill premierades några barn lite extra.
Den största solrosen inom föreningen hade Hugo
Helenelund för fjärde året i rad. Den längsta solrosen
var 377 cm lång och frökakans omkrets 70 cm, vilket
gav en total poäng om 447 poäng. Hans solros var dessutom den tredje största både i hela distriktet och hela
landet.
Mest fisk hade Rasmus Bäckman fångat, närmare
bestämt 389,5 kg och fick extra pris för detta. Två
hederspris delades också ut. Kim Ömossa fick pris för
sitt flitiga fiskande och Anna Backgren fick pris för ett
mycket fint ifyllt företagshäfte kompletterat med fotografier.
Priserna hade sponsorerats av Korsnäs företagare r.f.
och Korsnäs Lokalförsäkringsförening.

Matskola och distriktsläger 2013
Petra informerade också kort om verksamheten 2013
och lyfte fram ett par större evenemang.
Under sportlovsveckan (vecka 9) kommer Korsnäs
4H att ordna Matskola för 8-12-åringar tisdag 26.2 fredag 1.3 i Korsnäs kby skola.
Barnen får tillreda frukost, lunch och mellanmål som
varvas med motion och lite näringslära. En av dagarna
ordnas studiebesök till en närproducent. Dessutom
ordnas en föräldramiddag för föräldrar och syskon.
I juni så står Korsnäs 4H igen som värd för distriktslägret. Övriga arrangörsföreningar ansåg att området
var så lyckat i år att önskemål framkom om att ordna
distriktsläger vid Molpe paviljong igen år 2013. Boka
redan nu in den 11-13 juni i kalendern du som går i åk
4-6. Kom ihåg att anmäla i god tid, i år rymdes inte alla
intresserade med!
Mera information om dessa båda evenemang samt
övrig verksamhet kommer under vinterns och vårens
lopp, men notera redan nu dessa viktiga datum.
Jag vill tacka alla som på olika sätt deltagit i verksamheten eller hjälpt föreningen på
olika vis under 2012. Tack även till alla bidragsgivare,
sponsorer,
samarbetspartners
osv.
God Jul och Gott Nytt År till Er allesammans!
Text o foto: Petra Sundholm
verksamhetsledare Korsnäs 4H

Hugo Helenelund bredvid sin prisbelönta solros.

Vilja och handlingskraft
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På gång i Korsnäs

På gång i

KORSNÄS
GOD JUL OCH GOTT NYTT ÅR

Korsnäsnejdens
Pensionärer r.f.

tillönskas alla som deltagit i
Baltikumvännernas verksamhet
under det gångna året.

Vi har julmiddag på Strand-Mölle
28.12 kl 16 med kort program och
dans. Bo Lund sköter musiken.
Anmäl deltagande senast 23.12
tel. 050 3402845 eller 050 4966120.
Välkommen!

VINTERBADARE

Malax-Korsnäs MI

Stormlyktan i Molpe

Vårens kursprogram delas ut till alla
hushåll torsdag 27.12.2012
Anmälan till kurserna och föreläsningarna
börjar onsdag 2.1.2013 kl. 8.30

Bastun är varm söndagar och torsdagar
kl. 18.00 – 21.00.
Avgift 7 €/pers.
Barn under 13 år i föräldrars sällskap.

Fridfull Jul och Gott Nytt År
önskar Eva, Gunnel och Johnny

Arr. Molpe Byaråd

Uthyres
Bostäder i Buketten

3 helt nya lägenheter i den nybyggda delen
av pensionärshemnmet Buketten.
2 st med 2 rum o kök, 54 m2.
1 st med 1 rum o stugkök, 42 m2.
Kontakta äldreomsorgsledare Kerstin Sjöstrand, tel 06-3479 149, eller teknisk chef Ulf
Granås 06-3479 130.

Malax-Korsnäs HVC
Laboratoriet i Korsnäs stängt 27.12.2012
Malax-Korsnäs HVC
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En handelsresandes död
Wasa Teater ordinerar kultur på recept! Kom
med på Wasa Teaters publikarbete med Nina
Dahl-Tallgren som bjuder på ett glas rött och
mörk choklad och trevligt program en timme
före pjäsen En handelsresandes död med
bland andra Erik Kiviniemi i rollerna. Lördag
26.1. 2013. Boka plats senast 16.1. i biblioteket.

Öppethållning
Jul- och nyårshelgernas öppethållningstider i
biblioteket:
Sista öppethållningen före julhelgen är fredagen den 21 december, då biblioteket är öppet
kl. 12-19.
Julafton, juldagen och annandagen 24-26.12
stängt.
Mellandagarna torsdag 27.12 och fredag 28.12
normal öppethållning.
Nyårsafton måndag 31.12 öppet kl. 12-15.
Nyårsdagen tisdag 1.1. 2013 stängt.
Normal öppethållning från och med onsdag
2.1.2013.
Bokbussen kör vecka 51 därefter återupptas
körningen vecka 3 på det nya året.

Karlebyrevyn 2013
KARLEBYREVYN 2013! Om intresse finns,
så ordnar Kulturmattan en heldagsutflykt till
Karleby uf:s nyårsrevy på Jungsborg i Karleby.
Information om nästa års revy kommer i mellandagarna och därefter kan biljetter bokas till
lämpligt datum. Ring biblioteket efter 7.1. för
närmare uppgifter.

Böcker och e-böcker

Månadens utställning
December månads utställning: Akvarellmålningar av äkta paret Gabriella och Olavi
Alanko. Visas i biblioteket till 7.1. 2013.
Januari månads utställning är Världsnaturarvskonventionens 40-års jubileumsutställning.

Lokala böcker till salu i biblioteket!
Bibliotekets returlucka är öppen dygnet runt.
E-böcker och strömmande ljudböcker finns
också tillgängliga 24/7 via Fredrikabibliotekens
hemsida www.fredrika.net. Lånekort behövs
och tillhörande pin-kod kan hämtas i biblioteket.

Jerry Williams Show

God Jul och Gott Nytt År
önskar bibliotekspersonalen

Jerry Williams Farewell show på Cirkus i
Stockholm, resa med Svanbäcks bussar 1.-3.2.
2013. Några platser finns än, boka genast
eller senast fredag 21.12. Biblioteket tel.
06-3479140. Pris ca 300 euro.
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Premiär fredag 11.1. 2013 kl. 19
20 biljetter bokade till premiären!
Välj biljettyp: vanlig med grupprabatt 36 euro
eller VIP-biljett: Teaterbiljett, garderobavgift,
programblad, välkomstskål, kaffe i pausen, 49
euro
Klädsel fri: allt från jeans till minkstola går bra!
Boka gärna prel. före nyår i biblioteket, tel
06-3479140, senast 7.1. 2013. Buss från Korsnäs.
Franz Lehárs glamorösa operett GLADA ÄNKAN
för oss till slutet av 1920-talets Paris, som är full
av fart, elegans, fester, drömmar och längtan
efter kärlek. Historien börjar när Pontevedro står
på konkursens brant. Den sista livlinan är en
rik änka med vars miljoner
budgeten kan fås i balans.
Paris nattliv vimlar av tiotals ivriga friare runt den
bedårande Hanna. Hannas
ungdomskärlek Danilo
sällar sig inte till skaran av
charmörer, utan kör med
sin fungerande ungkarlsstrategi: förälska dig ofta,
förlova dig sällan, gift dig
aldrig!

A night at the Opera!
En kväll på Operan!
Hur går det med Danilos principer och kan Hanna
tämja denna Casanova? Hålls läpparna förseglade
och vad berättar tystnaden? Vem får de eftertraktade miljonerna? Vinner slutligen pengarna eller
kärleken?
Kompositör: Franz Lehar
Libretto: Victor Léon & Leo Stein,
Finskt libretto: Jussi Tapola/Juulia Tapola
Dirigent: Jin Wang, Jari Hiekkapelto
Regi: Juulia Tapola
Dräkter och scenografi: Taina Relander
Koreograf: Pihla Palteisto
I rollerna:
Hanna Glavari: Mari Palo, Hedvig Paulig
Danilo: Olli Tuovinen, Markus Nieminen
Mirko Zeta: Jukka Romu
Valencienne: Kajsa Dahlbäck, Ulla Paakkunainen
Camille de Rosillon: Tero Harjunniemi, Kimmo Turunen
Cascada: Tiitus Ylipää, Markus Nieminen
Raoul de St. Brioche: Kimmo Turunen, Niklas Björkman
Bogdanovits: Tuomas Koskinen
Sylviane: Riia Rintamäki
Kromov: Ossi Kukkonen
Olga: Johanna Kalmari
Njegus: Risto Saarela
Vasa operas kör och dansgrupp
Framförs på Finska/Svenska, textning till Finska/Svenska

Gruvutställning i Korsnäs bibliotek
Under
november
månad ordnade Korsnäs
Mine Center en utställning i biblioteket över
gruvverksamheten
i
Korsnäs samt framtida
planer för gruvområdet.
Utställningen var välbesökt och över 150

personer besökte utställningsrummet. De flesta
skolklasserna i kommunen passade också på att
besöka biblioteket och fick
en muntlig presentation av
projektledare Karl-Gustav
Byskata.
Föreningen
Korsnäs

â En gruvarbetare i
tidstypisk utrustning med gummidräkt och stövlar,
hjälm med pannlampa och stenhacka.

â

Nästan rent bly från
gruvan i Korsnäs.
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Mine Centers utredningsprojekt är nu till ända
och förslag till framtida
användning för gruvområdet har utarbetats. Nu
återstår det att se om finansiering kan ordnas för att
kunna verkställa projektplanerna.

På gång i Korsnäs - Kultur

Julklappstips!

Glada Änkan
- Iloinen Leski

På gång i Korsnäs - julkonsert

KORSNÄS
Nytt
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Sö 16/12 18.00 Julkonsert med Korsnäs Lionsklubb. Lokala
körer och artister uppträder. Allsång.
On 19/12 15.00 Julandakt i pensionärshemmet Bukettens
matsal.
Sö 23/12 11.00 Gudstjänst i Taklax bönehus. Fjärde advent
med temat Herren är nära.
Må 24/12 10.30 Julbön i Annahemmet.
Må 24/12 11.00 Julbön i Lärknäs åldringshem.
Må 24/12 14.30 Julbön i Kyrkan. Vår familjegudstjänst
inför Jesu krubba.
Ti 25/12 8.00 Julotta i Kyrkan. Sång av Kyrkokören.
Traditionell högtidsgudstjänst i ljusskenet.
On 26/12 11.00 Julannandagsgudstjänst i Molpe bykyrka.
Predikan: Rune Fant.
Sö 30/12 18.00 Kvällsgudstjänst i Kyrkan.
1/1 2013 11.00 Högmässa på nyårsdagen.
6/1 kl. 18.00 Trettondagsgudstjänst i Kyrkan. Efteråt
kyrkkaffe och julfestprogram i Församlingshemmet.

Rekryteringsbehov i företaget?
Behöver en ny anställd utbildning?
Kunniga anställda är nyckeln till ditt företags
framgång. Vi hjälper till att hitta ett lämpligt
utbildningsalternativ. Det är möjligt att få stöd till
utbildning av anställda.
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Ta kontakt:
Kari Huhta
0500 761 996
kari.huhta@vasek.fi

Församlingen												 Vasek

Julprogrammet i
Korsnäs församling

På gång - fritidsaktiviteter i julhelgen
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Månadsbio
i Korsnäs!

BIO V

IKING

Söndag 30.12 blir det
månadsbio i ungdomsrummet på Korsnäsgården

Bowling o BIO

kl. 14-16 barnfilm (från 7år)

Fritidsavdelningarna i Korsnäs och Malax ordnar en rökfri resa
för ungdomar till Vasa fredag 4.1.2013.

kl. 19-22 ungdomsfilm (från 11 år)
Arr. Korsnäs kommun fritid i samarbete med Korsnäs uf & bf och Kulturmattan.

I resan ingår busstransport, glowbowling kl. 17-18.30 och till sist bio.
Biofilmen meddelas senare via kommunernas Facebooksidor!
Kostnad: 10 euro/pers. En faktura på 15 euro skickas ifall man uteblir och
inte har avbokas senast 24h på förhand.
Anmälningar senast 28.12 kl 12.00 till Malax kommuns växel 3477 111.

Disco på
Korsnäsgården
Torsdag 27.12 kl. 19-23 på
Korsnäsgården för åk 4-6 i
Korsnäs och Malax.

Fredag 28.12 kl. 19-24 på
Korsnäsgården för åk. 7-9 i
Korsnäs och Malax.

DJ NoName står för musiken.
Tävlingar, försäljning och hemliga gäster finns också med.

DJ NoName står för musiken.
Tävlingar, försäljning och hemliga gäster finns också med.

Gratis buss och inträde!

Gratis buss och inträde!

Mera information och busstider
ges i kommunernas lågstadieskolor.

Mera information och busstider
ges i högstadiet.
Arr. Integreringsprojektet IGIF, projektet
Skolan i rörelse i samarbete med Fritidsavdelningarna i Korsnäs och Malax

Arr. Integreringsprojektet IGIF, projektet
Skolan i rörelse i samarbete med Fritidsavdelningarna i Korsnäs och Malax
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Till salu
Egnahemshus i Korsnäs

Egnahemshus i bra skick, byggt 1981. Alldeles i Korsnäs 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, 192 m2.
Egen tomt 3325 m2. Kyrkobyvägen 128, Korsnäs.
Skuldfritt pris: 179 000 €

Korsnäs
Korsnäs
Korsnäs
Hembygdsföreningens
Hembygdsföreningens
Hembygdsföreningens

Förmedlingsbyrå - Ingemar Tåg Ab
Övre Torget 2 B 21, 65100 Vaasa
ingemar.tag@gmail.com
GSM 0504145060
Inga-Britt
Inga-Britt
Mannfolk
Mannfolk
Inga-Britt
Mannfolk
KontaktKontaktKontaktTel:
Tel:
040-5106850
040-5106850
Tel:
040-5106850
person:
person:
person:
Email:
Email:
inga-britt.mannfolk@netikka.fi
inga-britt.mannfolk@netikka.fi
Email:
inga-britt.mannfolk@netikka.fi

Söndags jullunch 16.12
Lunchjulbord fre 21.12
Julstängt 23-26.12

Arne och Sara-Lotta önskar alla
god jul och ett Hälsosamt nytt År.

Nyårsvaka med dansbandet
Scandics.
Boka bord.

Ring 3651 767

Nya ”kom i form” deltagare är välkomna

Allmän styrka, rörlighet och balans gör alla gott
Vårens program: Start 14.1 och 16.1.2013
Måndagar kl. 13
Senjoritas (pens.damer)
kl. 14
Hjärtgymnastiken		
kl. 16.15 After Work
kl. 17.30 Nack / Rygg
kl. 18.30 Cirkelträning
Onsdagar kl. 15
Antikrundan (pens.herrar)
kl. 16
Profiweld			
kl. 17.30 Ungdomsgruppen
kl. 18.30 Styrka / Spinning

Lördag 19.1
trubadur
Nicke Sebbas
GOD JUL & GOTT NYTT ÅR!

STRAND-MÖLLE
- restaurangen vid havet

Sjövägen 271, Molpe
info@strand-molle.fi

12 träningsgånger = 74 € / 62 (pens.-stud.-osv.)

Tfn: 06-3476 754
www.strand-molle.fi

Hälsosmedjan
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Klassisk-/

Presentkort på massage

idrottsmassage: 30 min 20€

45 min 25€
60 min 30€
90 min 35€

Gör även hem- och företagsbesök...
... eller kom efter ett presentkort!

Jag säljer även idrottsprodukter
och erbjuder träningsrådgivning

Muskelfokus

-Dina muskler i mitt fokus

Utbildad massör
Thomas Ramstedt
050-3282819

Jens Fröding
Sjövägen 126 B
66210 Molpe
050-4048901
www.netikka.net/muskelfokus

www.skiteamramstedt.fi

Mottagning kvällar och helger

Till Julen
Julkorgar och -arrangemang, -blommor,
-pynt och mycket annat
Julöppet lör 22.12 9 - 17
			
sön 23.12 13 - 16
			
julafton 24.12 9 - 12
		

Övriga tider är självbetjäningen öppen.

Korsnäs Blomster o Begravningstjänst
tel 3641 410

050 - 574 0464

GOD JUL O GOTT NYTT ÅR!
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Stl. 36 - 41

98,-

KORSNÄS

Strandvägen 4131 )2827700

God Jul och
Gott Nytt År 2013!
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Du kommer väl ihåg att
skaffa ett uppskattat
PRESENTKORT
eller produkter
till julklapp från
Salon Fresh? !

Alexandra’s
Öppet: 21.12 och lördagar tills vidare.
Lägger upp lapp på salongen om mera öppetdagar så
håll utkik!
För att få ta in nya produkter så är det 20% på de gamla
produkterna tills det tar slut.

Presentkort som julklappar.
1st ‐ vanligt pris 2 st ‐ den andra billigare.
Ring och boka...Tel. 040‐8336766
God Jul och Gott Nytt År

Salon Fresh

Nina Hollsten
el. 050 593 2212

Mvh Alexandra’s

Förmånligt boende på utmärkta lägen i Molpe och Taklax!

Bostads Ab Taklaxdahlen
Planerad start för nytt radhusprojekt våren 2013 i Taklax

Visning sö 16 dec kl. 13-15

Lägenhetstyper:
2r+k, 54 m2 / 3r+k, 69 m2

Inflyttningsklar bostad i

Bostads Ab Molpe Rosen
Flatgrundsvägen 9, Molpe

Bra planlösningar, uppvärmning med bergsvärme, skilt biltak med bilplatser och förråd.
Fyller kraven för nya energibestämmelser.

3 r+k, 80 m2

Läge: korsningen Taklaxv. / Strandmossv.

högklassig inredning o rymligt grovkök
Färdigt julstädat – bara ti flytt in!

Endast en lägenhet kvar.

Byggnadsbyrå B Ravald Ab
Kontakt: 0500-861355 / bygg@ravald.fi / www.ravald.fi
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Vi önskar alla våra kunder
Från den 2:a januari 2013 har vi
nya öppethållningstider

GOD JUL
&
GOTT NYTT ÅR

måndag till fredag
betjänar vi mellan
kl. 09:00 till 16:30

LokalTapiola Korsnäs
Parkvägen 17, Korsnäs
06 - 3480 300

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.

Korsnäs Lokalförsäkring

– 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.

PRECIS SOM DIN KROPP
BEHÖVER OCKSÅ DITT HEM

FIBER
Otto.-automatens sponsorer:

A FÖ R HE M

Intresserad?
Ta kontakt med
Patrik Snellman,
044 411 3191
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En mångsidig diet kräver fiber –
då försvinner också den digitala
hungern.
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Camillas Fiskdelikatess
saluför
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Julfisk

Fredag 21.12.2012
kl. 14 - 19
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Julsill samt fiskinläggningar
!
OBS ing
Färsk,
rökt
och
gravad
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t
ej b ankkor
b
med
Lutfisk mm
Ugnsfärdig kanelmarinerad lax
med russinsås!
Servering - glögg och pepparkaka

Välkommen!
Camillas Fiskdelikatess Ab
Flatgrundsvägen 31
66210 Molpe
Tel 050 - 527 8853
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