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Årets företag - Multitronic Oy
Korsnäs företagare utsåg Multitronic Ab till årets företagare. Företaget
som grundades i Korsnäs 1995 verkar i dag på tre ställen i Vasaregionen
och säljer största delen av sina produkter över internet.
Företagets delägare är från vänster Tom Kecklund, Jens Drud Hansen,
Måns Holming och Patrik Hall.
Läs mer om årets företag på sidan 8.
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Kommunens nya
förtroendevalda

ANITAS
ruta
För att ge nyttiga arbetsredskap i
form av baskunskap ordnas utbildning för förtroendevalda under tre
kvällar i mars månad i samarbete med
Malax-Korsnäs medborgarinstitut.
Därtill anordnar Finlands kommunförbund introduktion för förtroendevalda 21.2 kl.16.30-20.30 i Närpes
och 22.2 kl. 9.00-13.00 i Korsholm.
Kommunstrukturlagen

Kommunernas framtid och organiseringen av social- och hälsovård
samt specialsjukvården är ett mycket
aktuellt tema i Finland. Finansministeriet har begärt kommunernas
utlåtande om utkastet till kommunstrukturlag senast 7.3.2013.
Enligt regeringsprogrammet för
statsminister Jyrki Katainens regering kommer regeringen att genomföra
en riksomfattande kommunreform
som ska åstadkomma en livskraftig
kommunstruktur med starka primärkommuner. Man utgår ifrån ett antal
kriterier för en livskraftig kommunstruktur som ex. ett befolkningstal
om 20.000 invånare och att i kommunen föds 50 per år. Som en del
av kommunreformen inledde regeringen hösten 2011 en riksomfattande
utredning enligt regeringsprogrammet av ändamålsenliga kommun- och
servicestrukturer för olika områden.

Kommunens nya fullmäktige för mandatperioden 2013-2016 utsåg
vid sitt första sammanträde 30 januari förtroendevalda till kommunstyrelsen, olika nämnder och andra förtroendeuppdrag. Många
nämnder har nu sammankallats till sina första sammanträden. Jag
vet att ni ser fram emot att få jobba med era uppdrag och göra en
insats för kommunens bästa. Jag hoppas att ni ska trivas med era
uppdrag och att ni får möjlighet att förverkliga de idéer och tankar ni
har, som kan påverka kommunens framtid på ett positivt sätt.

Utredningen en livskraftig kommunoch servicestruktur av arbetsgruppen
för kommunalförvaltningens struktur
(finansministeriets publikationer 5
a/2012 och 5 b/2012) blev färdig i
februari 2012.
Finansministeriet tillsatte i februari
2012 en arbetsgrupp som bereder en
kommunstrukturlag. Arbetsgruppen
skulle också bereda ett utkast till en
regeringsproposition med förslag till
en strukturlag som styr kommunreformen.
Det nu aktuella utkastet till kommunstrukturlag har beretts utifrån
regeringens riktlinjer. I propositionen föreslås ändringar i gällande
kommunindelningslag, och samtidigt ändras lagens rubrik till kommunstrukturlag, som bättre beskriver
lagens innehåll. Till lagen fogas
bestämmelser om kommunernas
utredningsskyldighet,
utredningskriterier och avvikelse från dem.
Bestämmelserna om ekonomiskt
stöd för kommunsamgångar ändras
också. Språklagen ändras till vissa
delar. Social- och hälsopolitiska
ministerarbetsgruppen har den 15
november 2012 bestämt hur servicestrukturen inom social- och hälsovården fortsätter.
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Kommunens utlåtande

Redan vid nästa fullmäktigesammanträde den 6 mars 2013 ska fullmäktige ge utlåtande om utkastet
till kommunstrukturlag till Finansministeriet. Finansministeriet vill ha
kommunens svar angående följande
frågor:
• Utredningsskyldigheten, utredningskriterierna (inkl. undantagsgrunderna) och innehållet i
utredningsskyldigheten;
• Tidsfristerna och förfarandet i
propositionen;
• Statsrådets behörighet att
besluta om en ändring i kommunindelningen;
• Villkoren för sammanslagningsunderstöden och deras
belopp;
• Trygga uppgifterna inom
social- och hälsovården enligt
de riktlinjer för servicestrukturerna inom social- och hälsovården.
Alla kommuner måste vara med i
en utredning av kommunstrukturen
och social- och hälsovården. Statens
tidtabell är forcerad.
God fortsättning på vårvintern!
Anita Ismark
Kommundirektör
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Kommunfullmäktige i Korsnäs 2013-16

Kommunfullmäktige för åren 2013-16 och de ledande tjänstemännen i Korsnäs. I främsta raden från
vänster Angelica Sandholm, Marcus Nordmyr, fullmäktiges ordförande Jonas Lindholm, styrelsens
ordförande Sven-Erik Bernas, kommundirektör Anita Ismark, och Jens Bjurbäck, i mittersta raden Jessica Reinilä, Rosita Eklund, Sofia Mitts-Björkblom, Mika Ilvoranta, Håkan Wester, ekonomichef Caroline
Westerdahl, Anna Sjölund, Katarina Wester-Bergman och Anna-Lena Kronqvist, i bakersta raden Johan
Svartgrund, Roger Backholm, Johanna Juthborg, Kaj Holm, Måns Holming, Camilla Ribacka, Roger
Bergström och Olli Uotinen.
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Utgivare: Korsnäs kommun
Ansvarig utgivare: Anita Ismark
Redaktionsråd: Henrik Rosendahl,
Caroline Åbacka, Kjell Nydahl och Roger
Bergström.
Kontaktperson: Helena Höglund-Rusk
Framställning: Kenth Nedergård
Foton och material om inte annat nämns:
Kenth Nedergård
Upplaga: 1100 exemplar

Annonsera i KorsnäsNytt

Utkommer 8 gånger 2013 till alla
hushåll i Korsnäs
Material sänds till Korsnäs kommun/
Kenth Nedergård
Postadress: Strandvägen 4323,
66200 Korsnäs
Telefax: 3479 190
Telefon: 050-5222 644
e-post : kenth.nedergard@netikka.fi

Nr 2-2013 utges 22.3.2013, manusstopp 8.3.2013
Nr 3-2013 utges 17.5.2013, manusstopp 3.5.2013
Nr 4-2013 utges 14.6.2013, manusstopp 31.5.2013
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Annonspriser år 2013 (+ moms 24%)
Svartvitt
Färg
Baksidan (1/1)
125
165
(h*b) 269 mm x 182 mm
1/1-sida
115
(h*b) 269 mm x 182 mm

145

½-sida
80
(h*b) 133 mm x 182 mm
269 mm x 88,5 mm

105

¼ sida
60
(h*b) 133 mm x 88,5 mm

75

Radannons/ruta
varierar enl behov

50

40

Allmännyttiga föreningar och ideella
samfund får en rabatt på 50 % på ovanstående priser för annonser som gäller
kommersiella evenemang och motsvarande arrangemang.
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Förtroendevalda i Korsnäs
kommun 2013-2016
Kommunfullmäktige i Korsnäs
valde representanter till de olika
förtroendeorganen vid fullmäktigesammanträdet 30.1.2013. Valen
var enhälliga och genomfördes
utan omröstningar.
Fullmäktiges presidium: ordf
Jonas Lindholm, Molpe, I viceordf,
Marcus Nordmyr, Harrström, II viceordf Angelica Sandholm, Taklax.
Fullmäktiges valnämnd: ordf
Måns Holming, Molpe (ers. Marcus
Nordmyr, Harrström), viceordf
Roger Bergström, Kby (Johan Svartgrund, Harrström), Anna-Lena Kronqvist, Kby (Rosita Eklund, Taklax).
Kommunstyrelsen: ordf SvenErik Bernas, kyrkbyn (ers. Lars-Erik
Holmblad), I viceordf Jens Bjurbäck,
Taklax (Rosita Eklund), II viceordf
Camilla Ribacka, Molpe (Katarina
Holmqvist), Olli Uotinen, Molpe
(Måns Holming), Johanna Juthborg, Harrström (Johan Svartgrund),
Roger Backholm, Korsbäck (Jessica
Reinilä) och Katarina Wester-Bergman, kyrkbyn (Anna Sjölund).
Revisionsnämnden: ordf Roger
Bergström, kyrkbyn (ers. Angelica Sandholm), viceordf Marcus
Nordmyr, Harrström (Sofia MittsBjörkblom), Emilia Nydahl, Molpe
(Daniel Forsman), Maj-Britt Vilén,
Taklax (Kirsi Linman) och Christina
Åkersten, Korsbäck (Håkan Häggblom).
Centralvalnämnden: ordf. Holger
Rönnqvist, kyrkbyn, viceordf. Jens
Juthström, Molpe, Carina Lagerström (SDP), Anna Vuorinen (Sannf),
Thomas Hansson, Harrström. Ersättare i turordning: Ann-Carine Nordmyr, Marja-Liisa Eklund (SDP),
Boris Nordmyr, Bengt Holtlund och
Ingegärd Till-Norrdahl.
Bildningsnämnden: ordf Ulf
Stenlund, Molpe, (ers. Anna Granqvist), viceordf. Angelica Sandholm,
Taklax (Niklas Björkqvist), Camilla
Rönnholm, kyrkbyn (Anna Sjölund),
Johanna Ilvoranta, Molpe (Christian Bergfolk), Jan Bernas, kyrkbyn

(Sven-Johan Lagerström), Annika
Svartgrund, Harrström (Thomas
Hansson) och Köpi Reinilä, Korsbäck (Jessica Reinilä).
Biblioteks-, Kultur- och Fritidssektionen: ordf. Jessica Reinilä, Korsbäck (ers. Kent Höglund),
viceordf. Saudina Hodzic, kyrkbyn (Katarina Wester-Bergman),
Sofia Mitts-Björkblom, Harrström
(Johanna Juthborg), René Michelsson, Molpe (Anna Granqvist) och
Kraiwit Östman, Taklax (Mats Granqvist).
Vård- och Omsorgsnämnden:
ordf. Katarina Holmqvist, Molpe
(ers. Liselott Prost), viceordf. LarsErik Mannfolk, Harrström (Bo Helenelund), Minna Back, Taklax (Britta
Wikberg), Anna Sjölund, kyrkbyn
(Maria Hammar), Sofia Mitts-Björkblom, Harrström (Desere Granholm)
och Mikael KA Nordmyr, kyrkbyn
(Holger Rönnqvist) och Mika Ilvoranta Molpe, (Björn Eriksson).
Tekniska nämnden: ordf. Håkan
Wester, kyrkbyn (ers. Mona Wester),
viceordf. Henrik Rosendahl, Taklax
(Rosita Eklund), Max Nygrund,
Molpe (Måns Holming), Johan
Svartgrund, Harrström (Anders
Udd), Annika Ravald, Molpe (Anna
Fröding), Katarina Wester-Bergman,
kyrkbyn (Mikael KA Nordmyr) och
Jessica Reinilä, Korsbäck (ÅkeSören Nylund).
Tekniska nämndens vägsektion:
ordf. Max Nygrund, Molpe (ers.
Annika Ravald), viceordf. Håkan
Wester, kyrkbyn (Johan Nynäs)
och Rosita Eklund, Taklax (Bengt
Nybjörk).
Landsbygdsektion (K5): Marcus
Nordmyr, (ers. Roger Backholm).
Tillsynsnämnden: ordf. Lars
Erik Holmblad, kyrkbyn (ers. Marit
Blomqvist), viceordf. Barbro Mannfolk, Molpe (Jens Lågas), JanErik Åkersten, Korsbäck (Marina
Nylund), Maj-Britt Rosbäck, Molpe
(Ulf Ravald), Jan Bernas, kyrkbyn
(Anna-Stina Sandvik), Alf Vester4

lund, Taklax (Anette Bjurbäck) och
Petra Hansson, Harrström (Johan
Svartgrund).
Malax-Korsnäs
samarbetsnämnd: Jonas Lindholm (ers.
Marcus Nordmyr), Sven-Erik Bernas
(Jens Bjurbäck), Anna-Lena Kronqvist (Måns Holming) och Anita
Ismark (Caroline Westerdahl).
Malax-Korsnäs MI-direktion:
viceordf. Stina Österbro (ers. Lars
Erik Holmblad), Susanne Häggdahl
(Ralf Rusk) och Kaj Holm (SDP)
(Angelica Sandholm).
Malax bildningsnämnd: Mika
Ilvoranta (ers. Ulf Stenlund), Köpi
Reinilä (Piritta Hultholm), Kirsi
Linman (Mikael Linman) och Annika
Svartgrund (Anneli Helenelund).
Musikinstitutet Legato: Linda
Backgren-Holm (ers. Desere Granholm).
Vård-och omsorgsnämnden i
Malax: Henrik Rosendahl, Taklax
(ers. Angelica Sandholm), AnnaLena Kronqvist, kyrkbyn (Håkan
Wester), Helena Kulp, kyrkbyn
(Mika Ilvoranta), Lars-Erik Mannfolk, Harrström (Johanna Juthborg)
och Olli Uotinen, Molpe (Cecilia
Granqvist).
Högstadiet i Petalax, direktion:
Niclas Hultholm (ers. Köpi Reinilä) och Annika Svevar-Söderholm
(Anneli Helenelund).
Gymnasiet i Petalax, direktion:
Ann-Sofi Backgren (ers. Helena
Kulp) och Jan-Erik Westerdahl
(Annika Svartgrund).
Samk södra och mellersta Österbottens specialomsorgsdistrikt:
Olli Uotinen (ers. Anna Granqvist).
Vasa sjukvårdsdistrikt, fullmäktige: Johanna Juthborg (ers. Katarina
Holmqvist) och Anna-Lena Kronqvist (Anita Ismark).
Österbottens förbund, representant till representantskapsmöte:
Roger Bergström (ers. Anna-Lena
Kronqvist).
Österbottens förbund för utbildning och kultur: Sven-Erik Bernas
(ers. Ann-Sofi Backgren).
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Jan-Henrik Häggdahl är en rektor och lärare, som
har ett stort engagemang och pedagogiskt intresse.
Han jobbar för sin skola och sina elever. Han har god
kontakt med elevernas föräldrar och föreningen Hem
och Skola i Molpe.
Pedagogie magister Jan-Henrik Häggdahl blev klasslärare i Molpe skola 1985 och sedan 1.8.1986 föreståndare
för Molpe skola. Idag fungerar han som rektor för skolan.
Den första förskoleklassen i kommunen inrättades i
Molpe skola mycket tack vare Jan-Henriks framsynthet
och vilja att integrera 6-åringarna i skolverksamheten.
Molpe skola har hela tiden legat i framkanten av utvecklingstrenderna.
Under åren 2007 och 2009 tog Korsnäs kommun emot
43 kvotflyktingar från Burma. I Molpe inrättades på JanHenriks initiativ en invandrarklass med en invandrarlärare, som under många år vistats i Thailand. Denna klass
fungerade väl och integreringen av f1yktingbamen i byasamhället har skötts på ett berömvärt satt.
Under Jan-Henriks ledning har eleverna i Molpe skola
under många år vunnit guld i olika grenar, bl.a. i gatustafetten och övriga stafettgrenar på den årliga Stafettkarnevalen i Helsingfors. Även Molpes bidrag i tävlingen om
bästa maskot har flera gånger fått hedersomnämnande.
Jan-Henrik Häggdahl har under hela sitt yrkesverksamma liv ägnat sig åt musik, vilket är hans stora fritidsintresse. Han spelar gitarr i en egen orkester. Han var
tidigare medlem i orkestern Viktor Hurmio och Fetknopparna under studietiden. Dessutom undervisar han skolelever i olika musikinstrument. Kvällstid har eleverna en
skolorkester som övar i rektorns egen studio. Jan-Henrik
undervisar som timlärare i musik i Malax-Korsnäs Medborgarinstitut sedan 2010 och leder en grupp, som kallar
sig ”Bluesbrothers rockskola”
Jan-Henrik Häggdahl är en rektor som gör ett gediget
arbete för lokalsamhället, i regionen och i hela Svenskfinland på många olika samhällsområden. Han är en
stöttepelare i många sammanhang, både kommunalt
och interkommunalt. Under åren 1993-2000 satt han i
kommunfullmäktige i Korsnäs kommun. Han har även

Korsholms tingsrätt, nämndemän: Olli Uotinen (ers. Anna-Lena
Kronqvist).
Godemän vid fastighetsförrättningar: Petra Sundholm, Hilding
Enberg, Anders Udd, Joakim Westberg, Johan Nynäs, Helena HöglundRusk, Per-Gustav Vesterback, Tobias
Aspö och Roger Backholm.
Världsarvskommittén:
ordf.
Ann-Sofi Backgren (ers. Sven-Erik
Bernas), viceordf. Håkan Wester

Rektor Jan-Henrik Häggdahl erhöll förtjänsttecken
vid fullmäktiges sammanträde 30.1.2013.

haft kommunala uppdrag i tillsynsnämnden, Korsnäs
Kurscenters direktion, ungdomsnämnden och redaktionsrådet för KorsnäsNytt.
Med denna motivering erhöll Jan-Henrik Häggdahl
6.12.2012 Förtjänstkorset av Finlands Vita Ros orden
FVR fk för hans förtjänstfulla arbetsinsats. Förtjänstkorset överräcktes i samband med fullmäktiges sammanträde
30.1.2013.

(Lars-Erik Holmblad), Anita Ismark
(Caroline Westerdahl), Jessica Reinilä (Katarina Westerlund) och Tom
Storsved (Stina Österbro).
Kårkulla samkommunfullmäktige: Johanna Juthborg (ers. Angelica
Sandholm).
Vasaregionens samarbetsdelegation: Jonas Lindholm (ers. Marcus
Nordmyr), Sven-Erik Bernas (Jens
Bjurbäck) och Anita Ismark (Caroline Westerdahl).
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Polisdelegationen:
Lars-Erik
Holmblad (ers. Anna Sjölund).
Österbottens
räddningsverk:
Olli Uotinen (ers. Annika Nyfors)
K5 fullmäktige: Sven-Erik Bernas
(ers. Anna-Lena Kronqvist), Camilla
Ribacka (Marcus Nordmyr) och
Anita Ismark (Johanna Juthborg).
Västkustens
tillsynsnämnd:
Håkan Wester (ers. Katarina Holmqvist).

Förtjänsttecken

Finlands vita ros till Jan-Henrik Häggdahl

Räddningsverket
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Förstadelvården i Korsnäs uppgraderad
När Korsnäsområdet från 1.1.2013, trots hård
kamp, förlorade sin FRK ambulans blev det angeläget
för kommunen att förstärka den förstadelvård som
Österbottens räddningsverk, Korsnäs enhet under
flera år bedrivit. I Sverige heter FDV ”I väntan på
ambulans”. Det uttrycket säger mer om vad det egentligen handlar om.
Vid akuta sjukdomar eller olyckor när ingen ledig
ambulans inte finns i närheten tas FDV gruppen ut. Korsnäs FDV grupp består alltså numera av brandkårister och
oftast också av någon vårdutbildad person från Lärknäs.
Korsnäs FDV grupp rycker ut med en f.d. ambulans
och hinner vanligen fram till patienten 10-15 minuter

före ambulansen. På plats inleder FDV gruppen undersökning och vid behov återupplivning av patienten. Förstadelvårdsbilen transporterar inte patienten, det gör den
egentliga ambulans som kommer.
FDV gruppen har också radiokontakt med kommande
ambulans och kan ge uppgifter som ambulanspersonalen
har nytta av och också få råd av dessa hur patienten ska
behandlas på platsen. I januari har FDV gruppen haft 5
utryckningar, alla i Korsnäs kommun. Gruppen åker vid
behov också till Bergö och Töjbyområdet.
Österbottens räddningsverk
FDV gruppen

Tack till ambulanspersonalen i Korsnäs
Personalen, som jobbat för Röda Kors-ambulansen
i Korsnäs, avtackades 28.12.2012 på brandstationen i
Korsnäs. Från 2013 har Österbottens räddningsverk
stationerat en utvidgad förstadelvårdsenhet i Korsnäs.
Personalen i den nya FDV-enheten består av tre sjukskötare och tre närvårdare, som jobbar på Lärknäs. Brand-

männen i frivilliga brandkåren fungerar som chaufförer.
Till sin hjälp har personalen en medicinväska, en väska
med defibrillator för att stabilisera hjärtrytmen samt en
sedvanlig förstahjälpväska. Dessutom finns en bår och
spineboard i bilen.
- Verksamheten med FDV-bilen skall utvärderas kontinuerligt, förklarar kommundirektör Anita Ismark.
Foto: Annika Nyfors

Personerna på bilden är från vänster; Martin Hofman, Krister Sjögren, Marica Stegar, Mia West, Lena-Karin
Hofman, Michaela Holtlund, Linda Bäcklund, Helene Fiskars, Carola Holmblad, Anne Westerlund och NilsErik Westman.
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SÄKERHETS
tipset

Österbottens
Räddningsverk/Korsnäs
enhets
utryckningsstatistik för år 2012.
Uppdragen är totalt sätt på normal nivå. Anmärkningsvärt är att det inte alls var några uppdrag i december 2012.
Daniel Lindström

Är vi rädda för fel saker?
Vi lägger alla ut pengar för att skydda
oss mot plötsliga olyckor t.ex. bilbarnstolar, hjälmar, reflexvästar, försäkringar. Allt
detta är bra men det finns också saker som
skadar oss som vi t.o.m. betalar för. Många
köper t.ex. giftpinnar som man dagligen
suger i sig fastän alla vet att det förstör
hälsan och förkortar livet. Vi behöver nog
alla bli bättre på att skydda oss från sådant
som drabbar oss långsamt.

Österbottens räddningsverk, Korsnäs enhet
Utryckningsstatistik 		 2011
Byggnadsbrand		6
Annan eldsvåda		
1
Markbrand		Oljeolycka		Trafikolycka		9
Storm o vattenskador		
7
Annan räddningsuppgift		
2
Förstadelvård		6
Kontrolluppdrag (aut. brandlarm)		
17
Undsättningsuppdrag		-

2012
2
2
1
1
5
8
1
14
13
4

48
12

51
13

Uppdrag sammanlagt i kommunen
Uppdrag till grannkommuner		

Österbottens räddningsverk
Daniel Lindström
glad pensionär

Kommunens stipendiefonder
Nu är det åter dags att ansöka om stipendium från Silverbergs stipendiefond och
Korsnäs kommuns stipendiefond. Senast den 15 mars 2013 bör ansökningarna vara
inlämnade till kommunkansliet.

Silverbergs stipendiefond

Korsnäs kommuns
stipendiefond

För att komma i åtnjutande av stipendium
ur Silverbergs stipendiefond måste följande
regler uppfyllas:
• Den sökande bör studera vid Åbo Akademi
samt vara skriven i Korsnäs kommun eller
Töjby-delen av Närpes ( för Töjby-delen
gäller att den sökande bör vara född 1972
eller tidigare)
• Stipendium kan beviljas för högt fem år åt
en och samma person
• Stipendium beviljas inte för studier längre
än till fil.mag. eller motsvarande nivå

För att komma i åtnjutande av stipendium
ur Korsnäs kommuns stipendiefond bör den
sökande studera vid högskola eller yrkeshögskola i hemlandet, dock inte vid Åbo Akademi,
eftersom dessa studerande får söka stipendier
från Silverbergs stipendiefond. I övrigt gäller
att den sökande bör vara mantalsskriven i
Korsnäs och stipendier beviljas högst för fem
år åt en och samma person.

Ansökningsblanketter hittar Du på kommunens hemsida (www.korsnas.fi) eller från
kommunkansliet.
Posta Din ansökan i god tid!
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Räddningsverket						 Stipendier

Utryckningar år 2012
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Årets Företag

Årets företag 2012 –
Multitronic Oy
Årets mottagare av hederspriset Årets företag i Korsnäs hör till
de snabbast växande företagen i
regionen. Företaget hamnade på
fjärde plats på Kauppalehtis lista
över de snabbast växande företagen i Österbotten år 2012 – efter
en tillväxt på över 130 % under år
2011. Senaste år fortsatte tillväxten
och Multitronic blev kommunens
största företag omsättningsmässigt. År 2012 sålde företaget datorer och utrustning för närmare 65
miljoner euro – största delen över
Internet.
Företaget grundades ursprungligen
i oktober 1995 av Måns Holming och
Stefan Björkholm. Då sköttes verksamheten från Kyrkobyvägen 59 i
Korsnäs. 1996 kom Jan-Erik Åkersten med som delägare. I samband
med att företaget började satsa på en
webbshop flyttade verksamheten till
Korsbäck, där företaget fungerade
fram till 2001.
Nystart

År 2001 gjorde företaget en
nystart. Stefan Björkholm och Jan-

Erik Åkersten sålde sina andelar
och som nya delägare i Multitronic
inträdde Tom Kecklund, Jens Drud
Hansen och Patrik Hall. Verksamheten flyttade till Vasa och en helt ny
webbshop lanserades.
Verksamheten fortsatte växa –
sedan 2001 har företaget växt med
35 % i snitt per år - de senaste åren
dock i rekordfart. I dag har företaget,
förutom webbshopen, verksamhet på
tre punkter: en butik och verkstad på
Korsholmsesplanaden i Vasa, iTronic-butiken på Hovrättsesplanaden i
Vasa och lager och kontor i Smedsby.
Försäljningen kommer till 90 % från
webbshopen, medan butikerna står
för cirka 10 % av omsättningen. Idag
finns totalt 350.000 olika produkter
att köpa i Multitronic databas.
Stor är stark

Trenden idag är att de små webbshoparna som dök upp under 2000-talet
slås ut. Det gäller att sälja tillräckliga
volymer för att klara sig och idag har
Multitronic tillräcklig storlek. Företagets trumf är en mycket låg kostnadsnivå (inga stora fysiska butiker,
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litet lager och låga fasta kostnader).
Tillsammans med en god servicenivå
och låga priser, har företaget ett vinnande koncept i den allt hårdnande
konkurrensen.
Antalet anställda har växt genom
åren och i dag sysselsätter företaget 27 personer inklusive företagarna själva. Huvudägarna har egna
ansvarsområden: Måns Holming
sköter ekonomi, administration
och logistik. Tom Kecklund sköter
försäljning och service. Jens Drud
Hansen sköter inköp och programmering. Patrik Hall ansvarar för företagets datasystemen och de tekniska
lösningarna internt.
Fortsatt expansion

De senaste åren är det framför allt
surfplattorna och Apples produkter,
som är mest efterfrågade. Och efterfrågan verkar inte ha någon begränsning. Företaget räknar med att
åtminstone kunna fördubbla omsättningen med nuvarande organisation
utan större problem. Den största
utmaningen för ett kraftigt växande
företag är att ordna finansiering, som
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möjliggör expansion, men tack vare
ett gott samarbete med den lokala
andelsbanken, Finnvera och företagets leverantörer, har Multitronic hittills lyckats växa i önskad takt.
Internationell verksamhet

Företaget är fortfarande skrivet
på sin hemort Korsnäs och ser inget
bekymmer i att sälja över hela Finland och numera även Sverige utgående från Österbotten.
- Det är billigare, omkostnaderna är
lägre och för webbshopens del spelar
det ingen roll var försäljningen finns,
förklarar Tom Kecklund.
- Huvudsaken är att logistiken
fungerar. Största delen av våra varor
går via centrallagret i Smedsby och
packas om så att kunden får allt i
ett paket. Vi säljer både till Finland,
Åland och Sverige.
Framgångsfaktorer

Tom Kecklund lyfte i sin presentation fram de faktorer, som bidragit
till framgången de senaste åren.
- Först och främst har vi en lojal
och kunnig personal, som varit med
länge.
- Vi berättar öppet om vem vi är
och vad vi gör, för att på så sätt skapa
ett förtroende mellan kunderna och
företaget. Vi är också ärliga i vår
verksamhet och berättar vår kunderna precis hur det ligger till, även
om det blir problem.
- Flerspråkigheten, som först var
ett bekymmer, är numera en fördel,
när vi även kan betrakta Sverige som
vår ”hemmamarknad”.
Förutom Korsnäs företagare, gratulerade även Korsnäs kommun det
framgångsrika företaget genom kommundirektör Anita Ismark.

DAGVÅRD OCH EFTIS
I KORSNÄS KOMMUN
verksamhetsåret 2013-2014
(01.08.2013-31.07.2014)
Dagvård
Dagvård erbjuds på
Kottebo daghem: Kotten 3-5 åringar, Lillkotten 1-3 åringar
Siili-Kotten 1-5 åringar (tvåspråkig avd.).		
Molpe daghem: Måsen 3-5 åringar, Tärnan 1-3 åringar
Harrström daghem: 1-5 åringar
Familjedagvården: Taklax gruppfamiljedaghem och
familjedagvårdare i eget hem		
Nya dagvårdsplatser kan sökas fortgående, en ansökningstid
på 4 månader beaktas. Efterfrågan på dagvårdsplatser är stor,
gör ansökan i god tid!
Barn som redan har dagvårdsplats anmäler om fortsatt
dagvård på blankett som sänds hem åt föräldrarna. Blanketten returneras till barnomsorgsledaren senast 12.04.2013.

Morgon- och eftermiddagsvård
Dagvård före och efter förskolan och morgon- och eftermiddagsvård för skolbarn i åk.1-2 ordnas i huvudsak på
eftis i Korsnäs och Molpe.
Ansökan om eftisvård görs på blankett som fås från eftis,
förskola eller kommunkansliet (Blomqvist). Ansökan om
dagvård före och efter förskola och eftisvård görs senast
12.04.2013.
Blanketter för ny ansökan om dagvård fås från
kommunkansliet(Blomqvist) eller från kommunens hemsida
under barndagvård. Nya ansökningar tas emot genom
personligt besök på kommunkansliet (Blomqvist tel.
3479146) eller per post.
Post och besöksadress :
Korsnäs Kommun/Birgitta Blomqvist
Strandvägen 4323
66200 Korsnäs
Korsnäs 31.1.2013
Birgitta Blomqvist
barnomsorgsledare

Text och foto: Kenth Nedergård
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Barndagvård

Jan-Erik Ravals och Roger Bergström från Korsnäs företagare
överräcker företagarpriset till
Multitronics ägare vid en ceremoni 23.1.2013: Jens Drud
Hansen, Måns Holming, Patrik
Hall och Tom Kecklund.

Kommunal Information
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Adressystem för fritidsbebyggelse
Många fritidshus på fastlandet i
Korsnäs kommun saknar helt och
hållet adresser. Inte minst med
tanke på räddningsväsendet vore
det viktigt att få detta adressystem
uppgjort.
I årets budget och förslag till budget
2013 finns anlag om komplettering
av adressystemet i Korsnäs kommun.
Arbetet med adressystemet inleds
med namngivning av de vägar som
saknar namn på fastlandet. Efter att
namnen på vägarna är fastslagna,
kan adresser uppgöras. Diskussioner

har förts med Oy H Enberg Ab för
att uppgöra förslag till vägnamn och
delta i planeringsprocessens gång.
Tekniska
nämnden
utsåg
10.12.2012 Thure Båsk, Hasse
Svartgrund, Henry Häggblom, John
Wikberg, Lars-Johan Smedlund,
Håkan Wester, Johan Nynäs, Roger
Backholm, Max Nygrund och Martin
Backlund till en kommitté för adressystemet. Nämnden antog Oy H
Enberg Ab:s offert för uppgörandet
av adresser och handlingar.

Byggnadslov och
åtgärdstillstånd
Tillsynsnämnden godkände vid sammanträdet 11.12.2012 följande
ansökningar om byggnadslov och åtgärdstillstånd.

Byggnadslov

Byggare
Lägenhet
Mats Österberg
Edsvik 5:49
M Röös o M Hannus
Harrström 8:38
M Röös o M Hannus
Harrström 8:38
J-P o C Revahl
Korsnäs 13:70
D Granqvist o A Östman Molpe 6:133

Åtgärdstillstånd
Rolf Östring
Per-Ole Lassas
Boris Bäckman
Bengt Holtlund
R-L o B Björkqvist
Lasse o A-M Mäki
Alf o M-B Rosbäck
Boris Nordmyr

Edsvik 5:53
Harrström 8:23
Korsbäck 1:148
Korsnäs 2:49
Molpe 9:21
Molpe 4:83
Molpe 876:4
Taklax 10:19

Ändamål
Tillbyggnad hall + ändr.
Bastu
Gäststuga
Bastu
Bostad + biltak/lager

Braskamin
Braskamin
Ändr. rävhus till minkhus
Värmebrunn
Garage i uthus
Glasveranda
Båthus
Värmebrunn

Årets första byggnadslov

Tillsynsnämnden godkände vid sammanträdet 29.1.2013 följande
ansökningar om byggnadslov och åtgärdstillstånd.

Byggnadslov

Byggare
TeliaSonera Oyj
Streemhill Furs Öb
Streemhill Furs Öb
Streemhill Furs Öb
Jan-Ove Sandman

Åtgärdstillstånd

Lägenhet
Korsnäs 7:53
Molpe 10:156
Molpe 10:155
Molpe 10:155
Taklax 7:105

Tom o Ylva Westerdahl Edsvik 5:50
Marianne Lundgren
Korsnäs 8:172
Erik Pettersson
Molpe 10:72

Ändamål
Telemast+servicebyggn
Rävhus 7 st
Rävhus 1 st+renov. 3 st
Siloshus
Tillbyggnad hall

Värmebrunn
Värmebrunn
Lada/förråd
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Sanering av vägbelysningen i
Harrström
Enligt tidigare beslut, skall vägbelysningens 250W:s armaturer utbytas
i hela kommunen med början längs
Strandvägen. I årets budget finns
anslag om 30.000 euro för sanering
av vägbelysningen.
En offertförfrågan för sanering av
vägbelysningen på Strandvägen i
Harrström samt Flyvägen öster om
Strandvägen i Harrström har utsänts.
Petalax Elbyrå har gett det billigaste
anbudet om 15 825 euro (moms 0%).
Tekniska nämnden beslutade
10.12.2012 att anta Petalax Elbyrå
Ab:s offert om 15 825 euro för sanering av vägbelysningen på Strandvägen i Harrström samt Flyvägen öster
om Strandvägen i Harrström.

Hyreshöjning
i kommunens
fastigheter
Hyran för kommunens bostadslokaler och en del affärslokaler justeras enligt hyresavtalet på basen
av levnadskostnadsindex. Senaste
hyresjustering skedde 1.1.2012.
Förändringen i levnadskostnadsindex sedan senaste hyresjustering visar en 2,627 %:s ökning. De
hyror, som innehåller mervärdesskatt, höjs med ytterligare 1 %.
Tekniska
nämnden
föreslog
10.12.2012 att hyran för kommunens
bostäder och de affärslokaler som
följer samma indexjustering höjs
med 2,627 % fr.o.m. 1.1.2013. För
affärslokalerna höjs hyran ytterligare
1 % motsvarande mervärdesskatten.
För de nyrenoverade lägenheterna
i Buketten höjs hyran med ytterligare
10 % för de lägenheter som i dag är
outhyrda. Vid byte av hyresgäst höjs
hyran så att den motsvarar hyran i de
lägenheter som i dag är outhyrda.
Kommunstyrelsen
godkände
10.12.2012 de föreslagna hyreshöjningarna.
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I nästa års förslag till budget
finns förbättring av uteområdet vid Molpe skola. Statsbidrag
kommer att sökas för bl.a. en ny
rink.
För att få ett enhetligare område
planerat för förbättringen av uteområdet borde mera mark införskaffas.
Kenth Vesterback äger 2st fastigheter
(RNr 1:48 och RNr 9:144) som gränsar till skolans område. Diskussioner har förts med Kenth Vesterback
angående att byta någon fastighet
med kommunen.
Korsnäs kommun och Kent Vesterback har kommit överens om följande fastighetsbyten:
Korsnäs kommun överlåter till
Kenth Vesterback fastigheten Korsnäsboden RNr 13:20 (fd. Ådalen) i
Korsnäs by jämte den på fastigheten
befintliga affärs- och lagerbyggnaden.
Kenth Vesterback överlåter till
Korsnäs kommun fastigheten Friman
RNr 1:48 i Molpe jämte den på fastigheten befintliga värmecentralen
och fastigheten Blom RNr 9:144 i

Försäljning av
tomtmark
Conny Karlsson och Maria
Hammar har önskat köpa halva
granntomten till sin nuvarande
egnahemshustomt. Den halva
egnahemshustomten nr 2/kv57,
som de önskar köpa, är belägen
på Bovägens detaljplaneområde i
Korsnäs k:by. Tomtens storlek är
ca. 990 m2 och försäljningspriset
3,04 €/m2.
Kommunstyrelsen har tidigare
godkänt försäljning av hela tomt
nr 1 och hela tomt nr 2/kv57. I det
slutliga köpebrevet som uppgjordes
4.12.2006 såldes dock enbart hela
tomt nr1 och halva tomt nr 2 i kv 57.
Kommunfullmäktige
godkände
17.12.2012 att resterande egnahemshustomten nr 2/kv57 på Bovägens
detaljplaneområde kan säljas till
Conny Karlsson och Maria Hammar
enligt uppgjort köpebrev.

Molpe förutom det på fastigheten
befintliga växthuset. Bytet föranleder
inga vederlag i pengar avtalsparterna
emellan.
Kent Vesterback har rätt att förvara
båtar i växthuset tills det rivs, dock
senast t.o.m. 31.05.2013. I dagsläget är Korsnäsboden (fd. Ådalen)
bostadslokal och den ena affärslokalen uthyrd. En affärslokal står tom
och ett kallt lager.
Kommunfullmäktige
godkände
fastighetsbytet mellan Korsnäs
kommun och Kenth Vesterback vid
sammanträdet 17.12.2012..

Val av entreprenör för fastighetsskötsel
Fastighetsskötseln vid Korsnäs k:by skola, Kottebo daghem,
Idrottsplanen och servicehuset,
Bredblick och Kyrkparken samt
helgdejourering har varit ut på
offertrunda. Offerter har inbegjorts för perioden 1.2.2013 –
31.1.2014 med option på 1 år.
Två anbud hade inkommit till
Korsnäs kommun inom utsatt tid.
Tekniska nämnden beslutade
29.1.2013 att välja Mirzas Jobbservice till fastighetsskötseln för perioden 1.2.2013 – 31.1.2014. Företaget
hade gett det billigaste entreprenadpriset.

Avfallsavgifterna
från 1.1.2013
Ab Stormossen Oy har önskat att
kommunen fastställer nya avfallsavgifter fr.o.m. 1.1.2013. Enligt
gällande avtal är det medlemskommunerna som fastställer de
taxor som Stormossen tillämpar
och som behöver den offentligrättsliga status som avfallslagen
föreskriver.
Avgifterna delas upp i ekoavgifter
och behandlingsavgifter. Ekoavgifterna föreslås förbli oförändrade förutom en förhöjning av momsen med
1% till 24% .
De nya sorteringsbestämmelserna
beräknas inte att inverka på hushållens kostnader för avfallshanteringen
totalt sett. Sorteringsförändringen
innebär att mängden deponiavfall
minimeras och därför tas mindre
mängder deponiavfall (upp till 2 m3)
från hushållen emot avgiftsfritt vid
återvinningsstationerna.
Övriga behandlingsavgifter höjs
i genomsnitt med ca 3%. Dessutom
har avfallsskattehöjningen från 40 €
till 50 € / ton beaktats på avfall som
slutdeponeras. För samtliga avgifter
beaktas momsskattehöjningen.
Fullmäktige fastställde de nya
avfallsavgifterna vid sammanträdet
17.12.2012.

Bidragsansökningar 2013
Kommunfullmäktige godkände fördelningen av allmänna verksamhetsbidrag inför år 2013 vid sammanträdet 17.12.2012.
Föreningen Prästgårdsmuseet i Korsnäs
Österbottens Fiskarförbund r.f.
(för fiskutplantering max 50 %, 500 €/by)
Föreningen Folkhälsan i Korsnäs r.f.
Finlands svenska 4H/ Korsnäs 4H
Svenska Finlands Folkting
Korsnäs Företagare r.f.
Frontveteranföreningen Kamraterna r.f.
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1.515 €
1.500 €
5.335 €
2.000 €
200 €
5.000 €
150 €
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Idrottande pristagare
Idrottsektionen ordnade prisutdelning för årets
duktigaste motionär och idrottare på Andelsbanken i
december 2012.
Till 2012 års meste motionär i Korsnäs utsågs Johan
Back, som fick sin utmärkelse för sina insatser som dragare för barn och ungdomar inom idrotten samt aktiv
talkoarbetare inom fotbollsföreningen. Dessutom utövar
han själv aktivt motion och är en förebild för idrottskulturen i kommunen.

Årets motionär Johan Back i mitten uppvaktades av
Jan-Erik Westerdahl från Andelsbanken till vänster
och Stina Österbro, sektionens vice ordförande, till
höger.

Stipendier för goda idrottsprestationer utdelades till:
• Mats Nydahl, silver i lag EM i skytte, allmän klass
• Huy Hung Pham, guld och silver i FM tävlingarna
i friidrott, P-14 år.
• Felicia Åbacka, brons i FM tävlingarna i friidrott,
F-15 år.
• Nathalie Nystrand, SFI medalj i friidrott, D-17 år.
• Viljam Grahn, FSO medaljer i skidorientering,
H-18 år.
• Kevin Storfors, fotboll i FM-serien för A-juniorer.
Alla pristagare var tyvärr ej på plats.
Text och foto: Roger Lindholm

Stipendiaterna fr v. Viljam Grahn, Kevin Storfors,
Huy Hung Pham och Felicia Åbacka.

IF FYREN INFORMERAR
Mats Åbacka är ny ordförande för idrottsföreningen Fyren. Övriga personer som sitter i styrelsen är: Anna Fröding sekreterare, Henrik Mattans
kassör, Tore Nytsrand, Tommy Vesterback, Marlene
Vägar, Marika Blomberg, samt som sakkunniga Alf
Strandholm (friidrotts- och skidsektionens ordf.)
och Henrik Backgren (skidskyttesektionens ordf.)

och sprint skidskytte i klasser från 11 år upp till 75 år.
Tävlingarna inleds på lördagen kl.15.00 och
på
söndagen
börjar
tävlingarna
kl.11.00.
På söndag tävlar även skidskyttar från Etelä-Pohjanmaan ampumahiihtoliitto i Waterloo. Deras distriktsmästerskap skidas samtidigt som FSSM. Välkomna
och se på fina skidskyttetävlingar.

På gång

Inomhusfriidrott

Klubbtävlingar på skidor ordnas onsdagkvällar med start kl.18.30. Måndagar kl.18.30 finns det
även möjlighet att skida och träna upp sin teknik.
IF Fyren arrangerar en distriktstävling på Waterloo
onsdag 6.3 kl.18.30, den skidas i fri stil.

Friidrottarna tränar och tävlar flitigt i Botniahallen i Vasa och deltar i läger i Kuortane.
Dessutom kommer några att delta i finska mästerskapen inomhus i Tammerfors i slutet av februarimånad. Vi återkommer till resultaten i nästa nummer.
Mera material och information finns på hemsidan

FSSM i skidskytte

http://iffyren.fi

Skidskyttesektionen hälsar alla välkomna till Waterloo lö-sö 23-24.2.2013. Då tävlar man i FSSM i normal-

12

Roger Lindholm

KORSNÄS
Nytt

Fiber från norr till söder

Trådlöst och fiber

Under det senaste året har Anvia byggt ut kommunens fibernät. En stamfiberledning har byggts för att
sammankoppla alla kommunala fastigheter och den
15 december 2012 var alla anslutningar klara.
- Vi tror att en fast bredbandsanslutning med fiber är
tidens melodi, hälsar affärsverksamhetsdirektör Mathias
Norrback.
- Det trådlösa nätverket fungerar som komplement närmast i områden som annars är otillgängliga.

Bothnia Broadband Ab Oy startade sin verksamhet
i december 2000. Korsnäs har hört till BoB:s verksamhetsområde sedan start, eftersom Korsnäs och
Malax bland annat har gemensamt högstadium och
gymnasium. För att eleverna skulle ha samma möjligheter oberoende av bostadsort, ville bolaget även ge
Korsnäsborna möjlighet till fasta dataförbindelser.
Då bolaget startade var det i huvudsak trådlösa förbindelser, men redan 2002 drog bolaget sin första fiberkabel.
Idag har vi ca 100 anslutningar i Korsnäs av vilka de
flesta är trådlösa.
- Men i somras startade vi med fiberbyggandet i Korsnäs centrum, hälsar vd Rolf Storgård.
- Detta för att även i fortsättningen kunna erbjuda våra
gamla och nya kunder i Korsnäs ett alternativ till trådlöst
och koppar.

Utbyggnad enligt plan

Tack vare stamfiberledningen genom hela kommunen
kan även privata hushåll numera erbjudas möjlighet att
ansluta sig till Anvias fibernät. Hösten 2012 inleddes försäljningen och grävningen av fastighetsvisa anslutningar
i Kronbacken och Edsviksområdet i kyrkbyn.
- Målsättningen är att ansluta de första nya hushållen i
mars 2013, förklarar Håkan Nabb.
- I vår skall resten av kyrkbyn planeras. Grävning av
kabeldiken påbörjas under sommaren och förhoppningsvis ska största delen av kyrkbyn ha tillgång till fiberanslutning under detta år tacka vare stamledningen som
finns längs Strandvägen, Norrbyvägen och Kyrkbyvägen.
I slutet av året kommer planeringen och försäljningen i
gång Harrströmområdet. Under 2014 beräknas de första
Harrströmborna kunna ansluta sig. Taklax och Korsbäck
är utbyggt sedan tidigare via ett ledningsnät från Petalaxhållet och där har Anvia idag redan ett hundratal kunder.
I Molpe finns stamledningen nergrävd till skolan och
daghemmet. För resten av byn har ingen tidtabell ännu
uppgjorts.
100 Mbps anslutningshastighet

Alla hushåll som finns på högst 400 meters avstånd
erbjuds anslutning till samma fasta pris: 1790 euro. För
områden på längre avstånd räknas skilda offerter. Det är
också möjligt för avlägsna bygrupper att gå samman och
på så sätt få ett förmånligare pris.
- I Anvias pris ingår grävning på högst 400 meter,
bredbandsanslutning, kabel-tv, iptv och telefoni, berättar
Mathias Norrback.
- Den fiberkabel, som vi gräver ner, har en teoretisk
överföringskapacitet på över 10 Gbps, dvs. 10.000 Mbps.
Men i praktiken erbjuder vi Internetanslutningar på upp
till 100 Mbps, eftersom kundernas utrustning sällan
stöder högre hastigheter.
Det som kräver mest idag är överföring av rörliga
bilder, t.ex en streamad HD-kanal kräver idag ca 15-16
Mb överföringshastighet för att fungera störningsfritt.
- I Anvias kanalutbud finns över 200 olika kanaler.
Många kanaler har särskilda HD-utsändningar och vi distribuerar till och med en speciell kanal som bara sänder i
3D, för den som är intresserad, informerar Mathias.

I Korsnäs centrum är stamnätet nu klart och några företag och hushåll har redan kopplats in.
- Innan våren skall alla hushåll, dit vi hann dra kabel
innan vintern kom, vara inkopplade, lovar Rolf.
- Då tjälen går ur jorden fortsätter vi byggandet till alla
de som vill ha BoB. Vi har trivts mycket bra med Korsnäsborna och hoppas att det varit ömsesidigt.
Öppet Nät

BoB erbjuder ett s.k. Öppet Nät på fibersidan, vilket
betyder att kunden kan välja olika nättjänster av andra
operatörer såsom TV- telefoni, data osv. BoB har också
egna tjänster som internet med allt som hör till det. På
TV-sidan i Korsnäs är det samarbete med Korsnäs antennbolag som gäller.
På trådlösa sidan är anslutningsavgiften idag 200 euro,
som nyckeln i hand lösning, och månadsavgiften är 39,80
euro inkl. moms. Hastigheten är då max. 8 Mbps och lika
snabbt ut som in. I månadsavgiften ingår också virusskydd, brandvägg, e-post enligt behov, web-utrymme,
skräppostfilter.
På fibersidan är anslutningsavgiften 1 170 euro inkl.
moms. Månadsavgiften och tjänsterna är de samma som
det trådlösa paketet. Hastigheten är 20/20 Mbps, men
hastigheter på ända upp till 100 Mbps är möjliga.
Både trådlöst och fiber

Företagets trådlösa lösningar finns kvar i Korsnäs och
de utvecklas hela tiden och skall täcka hela kommunen.
- Leveranstiderna på trådlöst är ju betydligt kortare
än fiber så därför anser vi att det är ett viktigt alternativ,
hälsar Rolf.
- Just nu håller vi på med fiberutbyggnaden i Korsnäs
centrum. Intresset där avgör om vi har ekonomiska förutsättningar att bygga i andra kommundelar.
Kenth Nedergård
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Sportlovsprogram i Korsnäs
Fredag 22.2

Måndag 25.2

SPORTLOVSDISCO

SLALOMRESA till Parra i Teuva

Resan kostar 20 € i vilket bussresa och liftkort ingår. Hyra för
slalomskidor, blades eller snowboard kostar 15 €. Hjälm är
gratis. Resan är gemensam med Malax.
Resan är lång så ta med mellanmål, dricka och eventuellt
pengar ifall du vill köpa något från kafeterian. Är man yngre än
8 år bör man ha en förälder med.
Anmäl dig senast onsdag 20.2 till Malax kommuns info 3477
111. När du anmäler dig vill vi veta namn, adress, telefon och
födelsetid och om du skall hyra skidor,
snowboard eller blades. De som hyr
meddelar också längd, vikt och skonummer.
Tidtabell:
Molpe vägskäl 8.50
Korsbäck 9.00
Bjurbäck 9.05
Taklax skola 9.10
Korsnäs kommungården 9.25
Harrström TB 9.30
Parra ca. 10.20
Vi startar hem från Parra kl. 16.30!
Arr. Korsnäs kommun/Malax kommun

för åk 5-7 på Korsnäsgården kl. 19-23
Dj Noname är kvällens diskjockey. Åk 5-7 från Malax kommun
är också inbjudna och Malax ordnar gratis buss som kör förbi
Molpe. Kl. 18.50 kan Molpeborna stiga på ute vid busshållplatsen! Inträde 2 euro.
Försäljning av bål, popcorn m.m
Arr. Ungdomsgruppen i samarbete med Korsnäs uf & bf

Lördag 23.2 och Söndag 24.2
Kurs i VIDEOFILMNING
för ungdomar (inriktning lokal-tv produktion)
Lördag 23.2 kl. 9.30-16.30 på Korsnäsgården
Kursen fortsätter söndag 24.2 på samma plats

Kursdragare: Patrik Westlin (Westlins Production, Vasa)
Kursens innehåll:
- Vad vill vi berätta? Om att bygga upp ett inslag
- Grunderna i kamerans funktion och bildberättande
- Intervjuteknik
- Workshop där deltagarna gör egna inslag, med handledning av kursledare (samarbete med Petalax lokal-tv och
deras utrustning används också)
- Modern digital klippning av filmat material
- Diskussion om intresse för fortsättning av filmverksamhet
Kursen är gratis!
Pizzabuffé med sallad för 5 euro/pers. kan köpas på kursplatsen. Anmälningar till helena@sou.fi eller 050-5910049 senast
20.2.
Arr. Korsnäs kommun

Tisdag 26.2
En resa till TROPICLANDIA

ordnas för de som är 9 år och äldre. Vi åker med buss och är
vid Tropiclandia kl. 10-14. Buss + inträde kostar 10 euro. De
som vill kan äta pizzabuffe för 10 euro (kl 13-14). Avgifterna
samlar vi upp i bussen. Resan är gemensam med Malax
kommun.
Anmälan senast 20.2 till helena@sou.fi eller 050-5910049.
Tidtabell:
Korsbäck 8.30
Bjurbäck 8.35
Taklax skola 8.40
Harrström TB 8.55
Korsnäs, kommungården 9.05
Molpe vägskäl 9.15
Vasa 10.00
Arr. Korsnäs kommun/Malax kommun
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23.2-3.3.2013
Onsdag 27.2
Öppet hus i Pixnehallen och
sportstugan kl 14.00-16 för åk 5 och äldre.

Du kan välja mellan att spela innebandy, basket, volleyboll,
kindball, badminton och bordtennis eller/och träna styrka i
gymmet. Vi deltar från Korsnäs kommun och ordnar skjuts om
intresse finns!
Anmäl senast 20.2 till helena@sou.fi eller 050-5910049.
Arr. Fritids– och kulturnämnden i Malax

Onsdag 27.2
Spinning + muskelträning

ordnas för ungdomarna från åk 7 och uppåt.
Grupp 1 kl. 17.30-18.15
Grupp 2 kl. 18.30-19.15
Det ryms endast 7 i varje grupp så anmäl dig senast tisdagen
26.2 genom att skicka sms till Sara-Lotta Huhtaoja 0503786052.
Arr. Projektet Skolan i Rörelse

Torsdag 28.2
SLALOMRESA till Himos i
Jämsä

för ungdomar 10 år och äldre (yngre kan delta med förälder).
Himos är nästan mitt emellan Tammerfors och Jyväskylä och
har 21 nedfarter och 15 hissar. Resan ordnas tillsammans
med Malax kommun.
Resan kostar för barn 0-6 år 15 €, 7-11 år 30 € och för 12 år
fyllda 35 €. I priset ingår bussresa och liftkort.
Slalom/snowboardhyra för de som är 0-11 år: slalom 20 €, för
12 år fyllda 30 €. Hjälm 5 €.
Resan är lång så ta med mellanmål, dricka och eventuellt
pengar ifall du vill köpa något från kiosken eller äta i restaurangen. En måltid kostar 10-15 €.
Anmäl dig senast onsdag 20 februari till Malax kommuns info
3477 111. När du anmäler dig vill vi veta namn, adress, telefon, födelseår och om du skall hyra skidor eller snowboard. De
som hyr meddelar också längd, vikt och skonummer.
Tidtabell:
Korsbäck 6.10
Bjurbäck 6.15
Taklax skola 6.20
Harrström TB 6.30
Korsnäs kommungården 6.35
Molpe vägskäl 6.45
Himos 11.45
Arr. Korsnäs kommun/Malax kommun

Fredag 1.3 – Lördag 2.3

Lego Mindstorm

ROBOTPROGRAMMERING

20-timmars läger (grundkurs 10 timmar + fortsättningskurs 10
timmar) på Korsnäsgården från 10 år och uppåt (ev. yngre än
10 år kan delta med pappa som en barn-pappagrej).
Start kl. 14.00 på fredag och avslutas kl 14.00 på lördag. Vilopaus mellan kl. 24.00-04.00 så sovsäck kan tas med!
Max antal deltagare: 20 stycken. Egen matsäck kan medtas
men försäljning finns på platsen fredagkväll kl. 17-19 och
lördag kl. 11-14.
Deltagaravgift: 15 euro/person
”Avslutningsspektakel” för allmänheten som är intresserad kl.
12-14 på lördag då deltagarna visar upp sina kunskaper från
lägret. Kom och se!
Arr. Korsnäs kommun

Fredag 1.3
Hästskoj

kl. 13-15 vid Västkustryttarnas ridbana. (Vid dåligt väder
håller vi till vid Tinas ridstall)
På programmet: Ridning, Körning,
Käpphästbana, Korvgrillning, saft, kaffe,
kaka.
Eventuellt tolkning efter häst också.

Arr. Västkustryttarna

Fredag 1.3 - söndag 3.3
MINI ENCOUNTER

LAN-party i Bygdegården fredag kl. 18.00 – söndag kl. 12.00.
Som priser delas ut gratis inträde till The Encounter 2013.
Inträde 15 euro för deltagare och besökare betalas 5 euro.
Anmälan per e-post på miniencounter13@gmail.com
Arr. Malax IT Förening

Söndag 3.3
friluftsdag

Edsviksjöns allaktivitetsförenings
kl.
13-16. Korv, kaffe och olika aktiviteter.
Arr. Edsviksjöns allaktivitetsförening rf
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På gång i

Årets

ISDAGEN

KORSNÄS

vid fjärsbådan
Skyltat från Strandvägen

TAKLAX UF 9.3

3.3 från kl 12.00
Vill DU va med och köra mer INFO på
eller ring 0504310665

Ett riktigt fynd

Servering

regi pekka sonck

INTRÄDE 5€ , Under 10 gratis
Arr. Motor Maniax och korsnäs Bya och Ungdomsförening

Wasa Teater förevisar föreställningen ”Ett riktigt fynd” i Taklax uf
kl. 19.00 lördagen 9.3.2013.

Boka på förhand vid nätet (www.wasateater.fi)
eller köp biljetter direkt på plats före föreställningen.
Boka biljett och transport via biblioteket till
Taklax uf (tel 06-3479140).

Soppdag
söndag 10 mars 2013 kl. 12.00 i Församlingshemmet i Korsnäs.
Klimpsoppa/Köttsoppa + pannkaka + kaffe.

TACK
Ett stort tack till alla som kommer ihåg oss med
gåvor, som förgyller våra boendes vardag. Ex.
bingo- och lotterivinster, blommor, bär, frukter, hudvårdsprodukter, gamla och nya föremål,
böcker, tidningar, samt sång- och musikuppträdanden.
Boende och personal på Lärknäs och Annahemmet

Pris 10 €/portion.
Baltikumvännerna
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Tid kl: 12-16
Tacos från buffébord samt kaffe+
efterrätt
Pris:

Vuxna 10 €
Barn 6 €

Arr. Edsviksjöns Allaktivitetsförening r.f

Kallelse till årsmöte sö 10.3 kl:16.00
Stadgeenliga ärenden

Varmt välkomna!

Arr. Edsviksjöns Allaktivitetsförening r.f

.

17

På gång i Korsnäs

Söndag 10.3

MI

KORSNÄS
Nytt

Aktuella kurser och föreläsningar
Gratisprogram till din dator

Surfplattans ABC

Fredag 22.2 kl. 18.00-20.15 i Korsnäs skola med Kati Wester.
12 €
Vi går igenom gratisprogram vi har nytta av i vardagen såsom
antivirus, brandväggar och datorstädprogram. Kursnummer
340132.

Tisdag 19.3 kl. 18.00-20.30 i medborgarinstitutet i Petalax med
Tom Lillas. 12 €
Har du nyligen skaffat dig en surfplatta eller funderar på att
göra det? Då är detta kursen för dig.
Vi går igenom de viktigaste funktionerna och inställningarna
i surfplattan och lär oss hur man använder, laddar ner och
installerar/avinstallerar program (Appar). Kursnummer 340140.

Bildredigering

Måndag 4.3 och 11.3 kl. 18.30-20.45 i Korsnäs skola med
Maria Mannfolk. 17 €
Du lär dig grunderna i bildredigeringsprogrammen Photoshop
och Pixl. Kursnummer 340124.

Vårinredning och påskarrangemang

Måndag 18.3 kl. 18.00-21.00 i Bjurbäck byagård med Monica
Lindgren. 8 €
Kom och gör ett eget påskarrangemang eller få inspiration till
påskbordets dukning och hemmets vårinredning. Kursnummer
119832.

Bildbehandling för seniorer

Torsdag 7.3 kl. 15.00-17.15 i Korsnäs skola med Kati Wester.
25 €
Vi går igenom digitalkamerans grundfunktioner, hur man
överför bilder till datorn och prövar på enkel bildbehandling.
Kursnummer 340128.

Virknings- och stickningsmaraton

Måndag 25.3 kl. 18.00-20.15 och lördag 6.4 kl. 10.00-15.00 i
Hantverkssmedjan i Molpe med Heidi Lindeman. 17 €
Har du ofärdiga handarbeten som du vill få fart på eller drömmer du om att t.ex. virka en matta eller en korg men har svårt
att hitta tid för det? Då är detta ett tillfälle för dig. Kursnummer
110434.

Facebook för seniorer

Fredag 8.3 kl. 14.00-16.15 i Korsnäs skola med Kati Wester.
20 €
Du får bl.a. öva på att registrera dig och söka vänner på Facebook, skriva meddelanden och kommentarer till dina vänner.
Kursnummer 340138.

Anmälan på www.malax.fi eller tfn 3470371.

Kunniga anställda är nyckeln till
ditt företags framgång
Behöver företagets anställda utbildning?
Ekonomiförvaltning, arbetsledning,
maskinbearbetning, robotik, ADB…
Det är möjligt att få stöd till utbildning av anställda.
Vi även hjälper till att hitta ett lämpligt utbildningsalternativ.
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Utställningar
Februari till och med 1.3.2013
Kvarkens världsnaturarv
och Höga Kusten Högt
möter lågt, Världsnaturarvskonventionen 40 år.
Roll-up-utställning i text
och bilder producerad av projektet Visa vårt
världsarv och Kvarkenrådet. I sportlovsveckan
frågesport om utställningen: delta och vinn
världsnaturarvsprodukter och böcker.
Mars
4 - 28.3 Galapagos natur: foto och fakta
Hans-Olof Lithén, Johanna Stjernberg, Heidi
Holmlund och Magnus Östman.

Humorshow med KAJ
21.2. Humorgruppen KAJ uppträder i Korsnäs på eftermiddagen speciellt för alla daglediga eller särskilt inbjudna.
Mer info i biblioteket och på anslagstavlor.
Ett evenemang inom projekt Kulturmattan.

Teater

Bokbussen kör tisdag och onsdag enligt
normal tidtabell på sportlovet vecka 9,
men sportlovsmåndagens tidtabell ser ut så här
(förmiddagens skolturer faller bort):
Molpe skola 12.00-13.00
Molpe gruppfamiljedaghem 13.05-13.20
Molpe Boden 13.25-15.30

Resa till Mariehamn

Kulturmattan ordnar resa från Korsnäs till
Mariehamns litteraturdagar 15-17.3. Tema
Yta, författare Ulla-Lena Lundberg bland andra.
Även möjlighet att delta i endast resan. Ordnas
om tillräckligt många är intresserade. Litteraturdagspaket med övernattning ca 250 euro.
Bindande anmälan senast 17.2. till biblioteket
(06-3479140).

Författarbesök
Författarbesök i biblioteket
7.3. kl. 19.
Journalisten Sonja Hellman är
författare till boken Kvinna utan
land, en ny intervjubok med
muslimska flykting- och invandrarkvinnor i Finland. Saudina
Hodzic från Korsnäs är en av de
intervjuade.
Ett evenemang inom projekt Kulturmattan.

Lördag 23.2. kl 18.00 i Prästgårdsmuseet

FRISTAD
”En grupp människor är i
nöd. En präst brottas med
sitt samvete.”

Wasa Teaters pjäs Fristad med Göran Sjöholm
i rollen som präst med samvetsbetänkligheter:
”Ska han hjälpa flyktingar i nöd?”
Biljetter 20 € (inkl. servering). Kulturmattan och
Föreningen Prästgårdsmuseet i samarbete.

Teater i Taklax

Wasa Teater spelar Ett riktigt fynd i Taklax
uf lördag 9.3.
Kulturmattan
ordnar transport
för den som så
önskar. Kontakta
biblioteket (063479140) senast
7.3.

Hans Ruin essätävling 2013

Svenska kulturfondens och finlandssvenska
kulturtidskrifternas gemensamma skrivartävling om essäer. Inlämningsdag senast
18.3.2013. Mera info i biblioteket.

Musikal
Thomas Enroths musikal Från dröm till verklighet kommer till Korsnäsgården fredag
19.4. kl.19. Förköp i biblioteket (och Studioticket) 20 euro. Kulturmattan är medarrangör.
19

På gång i Korsnäs - Bibliotek och kultur

Bokbussen

Korsnäs Scoutkår

KORSNÄS
Nytt

SCOUTPROGRAM VÅREN 2013
Lör 2.3 Vi deltar i Petalax Pilken.
kl. 08.45 Avfärd från församlingshemmet till
Öjna med buss. Scoutkåren betalar deltagaravgiften samt ordnar med utrustningen.
Varma kläder på!

Ons 27.3 Föreningsmässa
kl. 18-20 Vi deltar i föreningsmässan i kyrkbyn. Mera info senare.
Mån 8.4 Karta och kompass.
kl. 18.00 Församlingshemmet.

Lör-Sön 9-10.3 HAJK TILL HALSÖN OCH
SCOUTSTUGAN. Mera info senare.

Mån 15.4 Cykelorientering.
kl. 18.00 Församlingshemmet. Hjälmarna på!

Fre 15.3 Kvällsslalom vid Parra
kl. 17.00 Avfärd från församlingshemmet till
Parra på kvällsslalom. Ta matsäck med! Avgift:
10,- samt 5,- för materialhyra.

Mån 22.4 Scoutavslutning!
kl. 18.00 Församlingshemmet.

Lör 23.3 Vedhuggning i Gläntan		
kl. 09.00 Start från brandstation. För föräldrar
och scouter. Egen matsäck med!
Anmäl om du kommer senast torsdagen
innan!
Sön 24.3 Korsnäs Scoutkår firar 40 års jubileum.
kl. 10.30 Samling i församlingshemmet.
Familjegudstjänst och SCOUTDUBBNING!
Efteråt samling i församlingshemmet för
jubileumsfest och servering.

Mån 24.06. Bussutfärd till Särkänniemi
kl. 08.00 Start från församlingshemmet till
Särkänniemi i Tammerfors. Scoutkåren
bjuder på bussresa, inträde samt lunch. För
intresserade syskon/kompisar biljett 33,samt mat ca 10,-.
KOM ALLTID SCOUTKLÄDD VID ALLA
TRÄFFAR!
VID FRÅGOR RING STURE 0500-662917

Korsnäs Scoutkår firar 40-års jubileum
Välkommen att fira scoutkåren
söndagen den 24 mars 2013 kl. 11.00
med gudstjänst och scoutdubbning i Korsnäs Kyrka.
Därefter servering med lättsamt program
och utställning i församlingshemmet.

20

KORSNÄS
Nytt

Axplock ur församlingens verksamhet

Tervetuloa Korsnäsin kirkkoon

Vänstugan/Träff för daglediga onsdagar
(utom 27.2) kl 13-15 i församlingshemmet.
Man kan vara med hela tiden eller bara sticka
sig in för att dricka kaffe. Fri samvaro med
programinslag. Förslag om hur Vänstugans
verksamhet kunde utformas tas emot av
församlingens diakon, tf 0444101825.

Tervetuloa suomenkieliseen
ehtoollisjumalan-palvelukseen sunnuntaina
17.2.2013 klo 18.00
Kirkonmenojen jälkeen juomme kahvit
Seurakuntatalossa, lapsille on mehua.
Lit. Guy Kronqvist

Silvergruppen onsdagen den 27 februari kl
13 i församlingshemmet. Else-Maj och Clas
Westerholm berättar och visar bilder från sina
besök i Israel.

Saarna Marjaana Kotilainen

Karasamling fredagen den 1 mars kl 19 i
församlingshemmet. Gästen Harry Norrback
från Närpes berättar bland annat om sina
upplevelser på resor med hjälpsändningar.

Olet lämpimästi tervetullut! Nähdään
kirkossa!

Kanttori Deseré Granholm
Musiikkia Julia Lindholm

Fredagscafé för kvinnor den 15 mars kl 18.30
i församlingshemmet. Önskesångskväll med
Gun Korsbäck-Orre och Deseré Granholm.

Om Kyrkpressen
Vår målsättning är att alla hushåll där vi har
församlingsmedlemmar skall få Kyrkpressen,
för det är ju där vi informerar om vår
verksamhet. Den finns i avdelningen Insidan
under rubriken Kalendern och Närpes
prosteri. Kyrkpressen innehåller ju också
mycket aktuellt material och intressanta
personporträtt och en dos uppbyggelse.
På grund av strulande datasystem kan det just
nu hända att någon blir utan Kyrkpressen t.ex.
i samband med att man flyttar. Vi hoppas att
störningen snart skall vara avhjälpt, men om
du har blivit utan Kyrkpressen, meddela det
till Pastorskansliet, tel. 044-4101800. Det går
också att göra det som textmeddelande till
samma nummer eller som e-post till korsnas.
pastorskansli@evl.fi. Tack!

Förutom genom Kyrkpressen och KorsnäsNytt
meddelar vi också om vår verksamhet via
församlingens hemsida http://forsamlingen.
korsnas.fi . Numera har församlingen också
en sida på Facebook. Gå in och tryck på
”Gillaknappen” så får du våra uppdateringar
till din egen facebooksida! Vik också gärna in
på kyrkparkeringen och titta på anslagstavlan
där!
För Korsnäs församling
Guy Kronqvist
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Insamlingen GEMENSAMT ANSVAR
Gemensamt Ansvar är den evangelisk-lutherska
kyrkans årliga storinsamling som hjälper nödställda
- oberoende av etnicitet,religion eller politisk övertygelse - både i Finland och utomlands.
År 2013 har insamlingen följande motto: Bli en ängel
och hjälp ensamma åldringar. I vårt land upplever allt fler
äldre sig ensamma och de insamlade medlen ska användas för olika projekt som har som målsättning att göra
livet lite ljusare för dem.
I Kambodja stöder Gemensamt Ansvar ett utvecklingsprojekt för fattiga landsbygdsområden. Där finns inget
pensionssystem eller stödtjänster för åldringar. För att
klara sig måste de arbeta till livets slut. Många försörjer
också sina barnbarn vars föräldrar dött eller åkt bort som
gästarbetare. Med understöd från Gemensamt Ansvar
utbildas bysamhällen till att förbättra sina levnadsförhållanden, bland annat genom utveckla vatten- och avfallshantering, byggnadsteknik samt odlingsmetoder. Också
åldringarnas vardag underlättas när samhället får det
bättre.
Insamlingen i Korsnäs kommer i huvudsak liksom
tidigare år att ske genom att frivilliga insamlare
besöker hemmen med en lista eller en sparbössa.
Företag i kommunen kommer också att kontaktas med

begäran om ett bidrag. Alla bidrag - mindre eller större tas emot med tacksamhet!
Nytt för i år är att insamlare kommer att stå utanför Sale
med sparbössor någon fredagseftermiddag eller lördag.
Insamlingsevenemang

Följande evenemang ordnas där Gemensamt Ansvar är
i fokus:
Sånggudstjänst i kyrkan lördagen den 9 mars kl 18 med
besök av kören Laudate från Närpes med Sam Lindén
som dirigent. Korsnäs kyrkokör med församlingens
kantor Deseré Granholm som dirigent medverkar också.
Marianne Liljeström som arbetat många år som missionär
i Kambodjas grannland Thailand ger glimtar av det hon
sett av åldringars situation i den delen av vår värld.
Cafékväll i Andelsbankens klubblokal i Harrström söndagen den 7 april kl 18. I programmet ingår bland annat
sång av Solveig Mikkonen och Erik Sepänaho.
Gemensam utfärd till Tuuri lördagen den 13 april med
Pörtoms och Övermarks församlingar. För att vi ska veta
om det finns tillräckligt stort intresse bör en preliminär
förhandsanmälan göras senast den 22 mars till Ebba Carling, tfn 0444101825.

INFO FRÅN KORSNÄS 4H

4H

Gemensamt ansvar

KORSNÄS
Nytt

Smörgåsfixarna

Vårt studiebesök går till Roger Backholm i
Korsbäck som föder upp tjurar.
Tider: tisdag och onsdag kl. 9.00-15.30, torsdag kl. 9.00-17.30 och fredag kl. 9.00-14.00.
Priset för att delta i Matskolan är 65 euro. I
detta ingår:
- mat och dryck under hela veckan
- en pärm med recept
- en t-skjorta
- en massa goda upplevelser
Anmälningstiden har vid denna tidnings
utgivning egentligen gått ut, men man kan
ännu göra förfrågningar om det finns lediga
platser kvar! Ta kontakt på: petra.sundholm@
fs4h.fi eller tel. 045-8764838. Obs! Vid anmälan, meddela eventuella specialdieter samt
skjortstorlek.

Vårens kurser är i full gång, med bl.a. Smörgåsfixarna där vi gör varma smörgåsar och
smörgåstårtor.

Mellanmålsklubb
Efter sportlovet startar Mellanmålsklubb i
Molpe torsdagen den 7.3 (2 ggr.) kl. 15.1517.30 och i Taklax måndagen den 11.3 (2
ggr.) kl. 13.00-15.15.

Matskola
Under sportlovet har vi Matskolan i Korsnäs
kby skola tis 26.2-fre 1.3. På Matskolan gör
vi tillsammans frukost, lunch och mellanmål,
har motion och lekar, lär oss om sund kost
och lokala råvaror samt en föräldramiddag
och ett studiebesök till en närproducent.

Besök också vår hemsida för aktuell information, www.korsnas.fs4h.fi eller gilla oss på
Facebook!

Vilja och handlingskraft
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vårmöte
söndag 17.02.2013 kl. 19.00 vid Waterloo.
Stadgeenliga ärenden. Välkommen

Styrelsen

Föreningen Folkhälsan i
Korsnäs rf.
bjuder in allmänheten till
vårmöte
söndagen den 10.3 kl.14.00
i Korsnäs Skola, matsalen.
Vi vill gärna ta del av just dina idéer om
hur vi kunde utveckla vår verksamhet.
Kom och diskutera! Kaffeservering.

Välkommen!

Harrström ungdoms- och hembygdsförening
håller

årsmöte
den 17 februari kl. 14.00 på UF lokalen.
Stadgeenliga ärenden.
Kallelse till Edsviksjöns Allaktivitetsförenings

Efter årsmötet ca kl. 15.00 information om projektet ”Företagsam i föreningen” som SÖU sköter.
Styrelsen

Korsnäsnejdens pensionärer r.f. håller

årsmöte
söndag 10.3.2013 kl. 16:00.
Stadgeenliga ärenden
Varmt välkomna!
Edsviksjöns Allaktivitetsförening rf

ÅRSMÖTE
på Korsnäs Andelsbank i kyrkbyn söndag 24.2 kl.
14.00
Stadgeenliga ärenden.
Andelsbanken bjuder på kaffe.
Christian Nylund från Vasa berättar och visar
bilder från sin Sydafrika-resa.
Välkomna!

Välkommen till Svenska Kvinnoförbundet i Korsnäs

Korsnäs 4H håller

årsmöte

torsdagen den 14.3 kl. 19.00 på Korsnäs
bibliotek. Stadgeenliga ärenden. Kaffeservering.
Hjärtligt välkomna!
Styrelsen för Korsnäs 4H

årsmöte
söndagen den 3.3.2013 kl. 18.00 hos
Anna-Lena Kronqvist, Lingongränd 8
i Korsnäs.
Stadgeenliga ärenden.

Årsmöte
söndag 24.3.2013 kl. 16.30 i Församlingshemmet i
Korsnäs. Stadgeenliga ärenden. Kaffeservering.

Styrelsen

Baltikumvännerna
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Lediga platser
Föreningen Folkhälsan i Korsnäs r.f. söker

Korsnäs kommun

SIMLÄRARE
och

Sommarpraktikanter

LEKLEDARE

Korsnäs kommun anställer två sommarpraktikanter under
sommaren 2013, en till barndagvården och en till äldreomsorgen.

till sommarens simkurser i Molpe och Harrström.
Simlärarna skall vara 18 år fyllda när simskolan börjar.
Lekledarna skall vara 15 år fyllda när simskolan börjar.

Praktikanterna ska fylla 16 år under året. Anställningen
är fyra veckor och arbetstiden är 5 h/dag. Avlöning enligt
AKTA.

Ansökan jämte meritförteckning bör vara styrelsen tillhanda
senast den 28 februari 2013. Ansökningarna returneras
inte. Ange vilken arbetsuppgift du söker i första hand.

Närmare uppgifter fås av;
Äldreomsorgsledare Kerstin Sjöstrand, tfn 06 3479149
Barnomsorgsledare Birgitta Blomqvist, tfn 06 3479146
Fritt formulerad ansökan inlämnas senast 28.2.2013 och
riktas till: Korsnäs kommun/Socialkansliet, Strandvägen
4323, 66200 Korsnäs.

Korsnäs kommun
Sommarvikarier

Ansökan sänds till:
Föreningen Folkhälsan i Korsnäs r.f.
Alexandra Nylund
Stenlundsvägen 113
66210 Molpe

Äldreomsorgen och barndagvården i Korsnäs Kommun
söker sommarvikarier.
Meddela ditt intresse senast 28.2.2013 till:
Äldreomsorgsledare Kerstin Sjöstrand, tfn 06 3479149
Föreståndare Ingegärd Till-Norrdahl, tfn 06 2113620
Barnomsorgsledare Birgitta Blomqvist, tfn 06 3479146

På eventuella förfrågningar svarar ordförande
Alexandra Nylund, tel. 0505272214

Korsnäs kommun
Sommarvikarie i kommunbiblioteket
Korsnäs kommunbibliotek anställer en sommarvikarie för
5-6 veckor med arbetstiden 25 h/vecka under sommaren
2013. Studier i informationsvetenskap eller andra studier
kombinerade med erfarenhet av biblioteksarbete är meriterande, liksom språkkunskaper. Kännedom om biblioteksdatasystem och förmåga att arbeta självständigt med
kundbetjäning är nödvändigt, eftersom vikarien kommer att
arbeta ensam efter inskolningsperioden. Vikarien bör ha
fyllt 18 år.
Tilläggsinformation av bibliotekschef Carola Bäckström,
tel. 06-3479140. Ansökan riktas till bibliotekschefen senast
15.5. 2013, Korsnäs bibliotek PB 5 66200 Korsnäs.

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 hoppa
automaten blir till belåtenhet och att alla utnyttjar den i så stor utsträckning som möjl
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Otto.-tjänster

Samtliga Otto.-automater erbjuder alla kunder kontantuttag och kontoupplysningar. O
automaterna erbjuder också tilläggstjänster, såsom kontantuttag från kreditkortskont
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KLÄDINSAMLINGEN

fortsätter vid Gruvan i Korsnäs
Hela, rena och fläckfria kläder, skor, sängkläder mm.

Korsnäs kommun

tas emot TISDAGAR kl. 13.00–18.00
fr.o.m. tis. 19.2. t.o.m. tis. 23.4.2013.

Reparations- och energiunderstöd
2013

Insamlingen av glasögon och solglasögon fortsätter
LOPPIS-FÖRSÄLJNING på samma plats och tider.
KOM OCH FYNDA: Här finns det mesta.

Statens bostadsfond meddelar om årets
ansökningsförfarande för bl.a. reparationsoch energiunderstöd.

Baltikumvännerna r.f.

Ansökan om understöd för reparationer som riktar sig
till åldringar och handikappade (stödnivå 40 %
+ ev. veterantillägg 30 %), och är ett medel för att man
skall kunna bo kvar i sin bostad så länge som möjligt.
Ansökningarna beviljas på sociala grunder (1 pers/hushåll
max.inkomst 1410 €/mån, 2 pers/hushåll 2355 €/mån
osv). Förmögenheten efter att reparationsåtgärderna
utförts får uppgå till högst ca 10000 €/person. I hushåll där
veteran/veteranänka ingår är max. inkomstgränsen för 1
pers/hushåll 1835 €/mån, för 2 pers/hushåll 3060 €/mån
osv.

VINTERBADARE
Stormlyktan i Molpe
Bastun är varm endast söndagar
kl. 18.00 – 21.00.
Avgift 7 €/pers.
Barn under 13 år i föräldrars sällskap gratis.
Arr. Molpe Byaråd

Ansökan om behovsprövat energiunderstöd för
småhus (högst 25 %) (dock ej för arbetskostnaderna,
för dessa kan ansökas om hushållsavdrag i beskattningen). Med detta understöd stöds åtgärder för förbättring
av energiekonomin och ibruktagande av förnybara energikällor. Ansökningarna beviljas på sociala grunder (1
pers/hushåll max 1410 €/mån, 2 pers/hushåll 2355 €/mån
osv.)

Klassisk-/
idrottsmassage: 30 min 20€

45 min 25€
60 min 30€
90 min 35€

Ansökan om energiunderstöd för ibruktagande
av förnybar energi STÖDS EJ 2013.

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

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

Jag säljer även idrottsprodukter
och erbjuder träningsrådgivning

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

Utbildad massör
Thomas Ramstedt
050-3282819

Ansökningar med bilagor skall vara kommunkansliet tillhanda senast den 27.3.2013.
Korsnäs den 31.1.2013
Tillsynsnämnden

www.skiteamramstedt.fi
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Alexandra’s
Öppet Fre: 12-18
From. 15.2 Öppet Måndagar och Tisdagar. 10-17
(Andra dagar är jag i skolan)

Chokladmeny och
chokladprovsmakning
Boka på förhand!

Jag gör även Hembesök!
20% på produkter

STRAND-MÖLLE

Tel: 040-8336766

- restaurangen vid havet

Sjövägen 271, Molpe
info@strand-molle.fi

Mvh. Alexandra

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

Stenbrytaren
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Öppethållningstider:
Måndag 8-17
Tisdag 8 - 17
Onsdag 8 - 20
Torsdag 8 - 20
Fredag 8 - 23
Lördag 12 - 22
Söndag 12 - 19

oc

Stenbrytaren
www.stenbrytaren.com
06 / 3641152
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FARMARE!
ALLA TILLBEHÖR
INFÖR SEMINERING

från oss!

Bild: Stkl-fpf

J Ä R N • L A N T R U K • FA R M • F R I T I D

NYTT SUCCÉFODER FÖR DIN HÄST!

KVALITETSFODER för
hundar!

Finns i lager:
• Kutterspån
• Träull • Rävlyor • Byggmaterial m.m.

HUGGARNAS HUS!

NYHET!
PLANAR
1 S3

MS 241 Motorsåg

599,-

SKYDDSSKOR
från oss!
BOOT WINTER
XL

Ditt inköpsställe

www.ostrocenter.fi

NYKARLEBY Frillmossav. 2 ✆ 7817450
KORSNÄS Strandv. 4131 ✆ 2827700

Välkommen med på vår placeringskväll!
Plats: Silverbergsvägen 20, 66200 Korsnäs
Tid: 5.3.2013 kl 19.00
Anmälan görs på tel.nr 3486000 eller korsnas@op.fi
senast 1.3.2013.
Program:
Pohjolas placeringsstrategi 1/2013
Simo Vuorenlinna, från OP-Private behandlar
bl.a. de ekonomiska utsikterna.
Aktuellt om placeringstjänster
Vi avslutar tillställningen med servering och fri
diskussion.
Välkommen!

Ansök om finansiering på adressen op.fi/pengar.

Jan-Erik Westerdahl

Verkställande direktör
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Välkommen till mångsidiga
OSTROCENTER!
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Bekymmer, problem, funderingar eller
frågor?
Decibel hjälper också under Sportlovet!
Skicka din fråga till den tvåspråkiga ungdomsportalen Decibel.fi, som riktar sig till
Österbottniska ungdomar i åldern 13-25.

HEJ alla Korsnäsbor!

FöreningsmässaN 2013
i Korsnäs

Finns det intresse att åka och simma 1 gång/
vecka?
Om intresse finns, ordnar vi transport från
kommunen!
Anmäl om intresse till helena@sou.fi

kommer att ordnas
onsdag 27.3 kl. 18-20!
Mässan kommer att
hållas i YA:s matsal.
Intresserade föreningar kan anmäla
sig till: helena@sou.fi
Närmare info och program i nästa
nummer av KorsnäsNytt.

Korsnäs kommun - Fritid
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