KORSNÄS
Nytt
Nr 2 l 22.3.2013

Full fart och glada miner när
Taklax bjöds på “Ett riktigt fynd”
Taklax Uf har fått ny styrelse och ordförande. Nu är föreningen på gång
med nya aktiviteter. Först ut på scenen stod ett gästspel från Wasa Teater
och Åbo Svenska teater.
Läs mer på sidorna 13-14.
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Satsningar på
kommunal service
– bokslutet 2012

ANITAS
ruta
Det allmänna

ekonomiska läget
Regeringen ska besluta om ramarna
för statsfinanserna 2014–2017 i en
osäker ekonomisk situation, som
fortfarande ser annorlunda ut än
utgångsläget sommaren 2011. Målet
att få statens skuldkvot att minska
senast 2015 och att hålla underskottet i statsfinanserna på en procent i
förhållande till bruttonationalprodukten kräver beslut, bland annat om
skattehöjningar och utgiftsnedskärningar. Hittills har den överlägset
största delen av sparåtgärderna riktat
sig mot kommunernas statsandelar.
Enligt de beslut som hittills fattats
kommer statsandelarna under regeringsperioden att skäras ner med sammanlagt 1 141 miljoner euro på 2015
års nivå. Då en kommunal skattehöjning på en procent inbringar omkring
en miljard euro, medför de redan
utförda nedskärningarna i statsandelarna ett tryck på att höja kommunalskatten med drygt en procent.
Sammanlagt 119 kommuner har
höjt sin kommunalskatt för år 2013.
Balanseringen av den offentliga
ekonomin har nu i stor utsträckning
överförts till kommunernas fullmäktige som blir tvungna att tillgripa
de ur medborgarnas synvinkel
mest konkreta
anpassningsåtgärderna.
D e t t a

Finlands kommunförbund rapporterar att kommunernas ekonomiska situation var sämre än väntat i fjol. Orsaken var att landets ekonomi redan andra året i följd försvagats mer än vad som förutspåtts.
Kommunernas sammanräknade årsbidrag rasade med 0,8 miljarder.
I 63 kommuner var årsbidraget negativt. Lånestocken växte kraftigare än någonsin tidigare.
gäller om skatterna ska höjas eller
om kommunen ska skära ner på
något och om investeringar ska skjutas upp.
Ekonomin och verksamheten i Korsnäs
I bokslutet för år 2012 uppgår årsbidraget till 182 €/invånare eller totalt
407.216 €. (jfr 551 €/invånare eller
totalt 1.239.224 € år 2011). Resultatet blev negativt eller -324.737 €.
Ett litet överskott om 11.299 € uppnåddes, efter att avskrivningsdifferenserna upplösts. Redovisningen
av skatteinkomsterna till kommunen minskade under år 2012 jämfört
med föregående år. Bokförda skatter
2012 uppgick till 6.511.123 € (jfr.
6.591.063 € år 2011).
Kommunen har fortsättningsvis
haft hög sysselsättning. Arbetslösheten har legat på ca 3 % under året.
Flera näringslivsprojekt pågick under
året med målet att bredda näringslivet och skapa nya arbetsplatser i
kommunen. Som ett led i att satsa på
ett aktivt och mångsidigt näringsliv
och nya attraktiva industritomter har
kommunfullmäktige beslutat att förstora och revidera industriområdets
detaljplan i Korsnäs kyrkby. Planen
är under arbete.
Glädjande nog har pälsproduktionens försäljningsvärde ökat och
blev för Korsnäs under säsongen
2011-2012 totalt 18,299 miljoner
euro (jfr 14,581 miljoner euro före2

gående säsong) enligt rapporter från
Turkistuottajat Oyj och Dansk Pels
Auktioner.
Till årets företag i Korsnäs 2012
utsågs Multitronic Oy.
Hög investeringsnivå i
Korsnäs
Planeringen av Kottebo daghems
renovering och tillbyggnad fortsatte
under året. Byggnadsarbetet beräknas kunna påbörjas i augusti 2013.
Ett nytt daghem i Molpe byggdes
då barnprognosen tydligt visat att
det finns behov av större utrymmen
i Molpe. Tomtmark inköptes invid
Molpe skola för ett större idrotts- och
lekområde. En arbetsgrupp är tillsatt
för att planera den nya tomten till
ett attraktivt lek- och idrottsområde
vid Molpe skola samt förnyande av
ishockeyrinken.
Ett nytt gruppfamiljedaghem öppnades i Taklax skola för 8 barn, då
dagvårdsbehovet även ökat i Taklax.
Kommunen beslöt att göra en
större satsning på den öppna äldreomsorgen genom att renovera äldreomsorgscentret Buketten samt
att bygga två nya radhus för äldre.
Byggnadsarbetena på de nya byggnaderna färdigställdes 2012. Huvudentreprenör var MR Byggarna Ab
för de byggnadstekniska arbetena.
Övriga entreprenörer är BN-rör Kb,
Taklax El Ab och Softex Ab. Renoveringsarbetena på de äldre husen
påbörjades genast efter att de nya

KORSNÄS
Nytt
husen blev färdigbyggda. Arbetena
pågår ännu under 2013.
Kommunen satsade på bostadsproduktionen i kommunen genom
att köpa en bostad i ett nytt radhusprojekt omfattande två rum + kök +
bastu om 62,5 m2 med bilplats under
tak, i nyproduktionen av Bostads
Ab Korsnäs Rönngränd B- huset i
Korsnäs kyrkby, för en summa om
113.750 euro.
De lätta trafiklederna längs Sjövägen och längs Strandvägen på
sträckan Lärknäs-Västanlid färdigställdes. Planläggningen för vindparker fortsatte under året. Olika
vatten- och avloppsåtgärder pågick
under året.
H/Boks12/Figur12.xls/CW
Figur 9: Investeringar (netto) 2007 -B2013

Utlåtande om kommunstrukturlagen
Kommunfullmäktige gav 6.3.2013
ett utlåtande om utkastet till kommunstrukturlag och andra lagar och
förslag som hänför sig till kommunreformen. Nedan några axplock ur
utlåtandet:
I de förslagna 2§ och 4§ ingår flera
detaljerade målsättningar för lagstiftningen som delvis handlar om frågor
som har en kvantitativ karaktär.
Korsnäs kommun anser att en grundläggande lagstiftning som en kommunlagstiftning är med djupgående,
långsiktiga konsekvenser istället bör
bygga på allmänna tidslösa mål som
bygger på grundlagens förpliktelser:
att stärka befolkningens grundrättig-
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Med vårhälsningar
Anita Ismark
Kommundirektör

Kommunens investeringar åren 2007-2013.
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Utgivare: Korsnäs kommun
Ansvarig utgivare: Anita Ismark
Redaktionsråd: Sven-Erik Bernas, 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

heter, den kommunala självstyrelsen,
kommunernas ekonomi och Finlands
två nationalspråk.
Ett stärkt kommunalt samarbete
bör likställas med sammanslagningar
som mål för lagstiftningen. På detta
sätt tar man bäst hänsyn till regionala
olikheter och förutsättningar för närdemokrati.
Social-, hälso- och sjukvården står
för över 50 procent av kommunens
utgifter. Korsnäs kommun anser att
otydligheten kring hur och av vem
social-, hälso- och sjukvårdsuppgifterna i fortsättningen skall skötas
försvårar ett ställningstagande till
utkastet till kommunstrukturlag.
Av denna orsak och av orsaker som
framkommer nedan föreslår Korsnäs
kommun att regeringen skjuter fram
tidtabellen för hela lagstiftningshelheten.
Utkastet till kommunstrukturlag
innehåller ingen analys av reformens
ekonomiska konsekvenser.
Avslutningsvis ställer kommunen
frågor till statsmakten: Vilka är de
nationella målen med kommunstrukturreformen? Hur stor kostnadsinbesparing eftersträvar staten med
reformen på nationell nivå? Vilka
serviceförbättringar
eftersträvar
staten på nationell nivå?

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 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.

Allaktiviteteshallen
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Allaktivitetshallen utreds vidare
Våren 2012 inlämnades en
motion, som önskade att en framtida allaktivitetshall i Korsnäs
skall utredas. En arbetsgrupp
har utsetts för att utreda det tilltänkta
allaktivitetshallsbygget
och uppgöra utredningar och
kostnadsberäkning, drifts- och
förvaltningsmodell samt föreslå
projektägare och byggherre.
Arbetsgruppen har gjort önskade
utredningar samt även företagit en
resa till Ingå kommun, där man på
privat initiativ har byggt en allaktivitetshall. Vid kommunstyrelsens möte
5.11.2012 önskades följande utredningar:
• En
jordmånsundersökning
skall göras på den tomt där
hallen eventuellt placeras så att
kostnaderna för hallens grund
kan estimeras tillräckligt noggrant
• Ytterligare granskning av
den ekonomiska kalkylen för
byggnadsprojektet
• Utreda NTM-centralens regler
för finansiering av EU-projekt
• Utreda hur den privata andelen
i hallprojektet skall finansieras
• Ytterligare granskning av

driftsutgifter och –inkomster
med beaktande av avskrivningar.
Presentation för kommunstyrelsen

Arbetsgruppens
representanter
Eelis Kammonen och Roger Lindholm presenterade de senaste utredningarna för kommunstyrelsen
12.2.2013. Kommunstyrelsen tog del
av informationen och beslöt enhälligt att remittera ärendet till tekniska
nämnden för följande utredningsåtgärder:
• Den
jordmånsundersökning
som uppgjorts, visar att det
tilltänkta hallområdet är vattensjukt. Den ekonomiska
kalkylen för byggnadsprojektet bör därför ytterligare
granskas och kostnaderna för
hallens grund estimeras tillräckligt noggrant på basen av
jordmånsundersökningen för
den aktuella tomten. Därtill
bör nämnden beräkna kostnaden för en projektledare för
projektet eftersom tekniska
verket redan nu är belastat med
många olika byggnads- och

•

•

•

renoveringsprojekt.
Nämnden bör även överväga om
det lönar sig bättre att söka en
lämpligare tomt för byggande
av en allaktivitetshall.
I kostnadsberäkningen för
investeringen bör beaktas att
i allaktivitetshallen bör finnas
fullständiga serviceutrymmen
med tillräckligt antal toaletter
även för handikappade samt
omklädnings- och duschutrymmen. Därtill behövs förvaringsutrymmen för olika
redskap.
Det aktuella området är trångt,
då man beaktar att det bör
finnas tillräckligt med parkeringsplatser. En plan för hur
parkeringen ska ordnas bör
även finnas i helhetsplanen för
projektet.
Driftsutgifter och – inkomster bör ytterligare granskas. I
driftskalkylen bör beaktas lön
och sociala kostnader för en
vaktmästare samt kostnader
för administration av uthyrning och fakturering av hyror
samt övriga administrativa
kostnader.

Välfärdsberättelse för Korsnäs kommun
Den nya lagen om hälso- och sjukvård § 11 och 12
(1326/2010) förutsätter att kommunerna ska bevaka
och främja kommuninvånarnas hälsa och välfärd. En
välfärdsberättelse ska uppgöras och uppdateras en
gång per fullmäktigeperiod. Årligen ska rapporteras
om hur åtgärderna förverkligas.
Välfärdsberättelsen fungerar som grund för kommunernas strategiarbete och politiska beslutsfattande och är
en del av strategiarbetet samt budget- och kommunplaneringsprocessen. Kommunens olika sektorer ska samarbeta för att främja hälsan och välfärden.
Kommunens ledningsgrupp leder arbetet i samråd med
halvtidsanställda projektledare Kristiina Strandman från
K 5.
Välfärdsstatistiken i välfärdsberättelsen ska analyseras
och ett sammandrag över uppgifterna uppgörs. Lednings-

gruppen kommer att lyfta fram befolkningens välfärd i
Korsnäs samt servicesystemets starka sidor och faktorer
som bör utvecklas. Välfärdsberättelsen ska vara i linje
med kommunens strategi 2020 och främja ett gott liv i
kommunen.
Nämnderna och olika råd behandlar välfärdsberättelsen och framför åtgärdsförslag för det egna området när
berättelsen är klar.
Kommunstyrelsen beslutade 12.2.2013 att kommunens
tjänstemannaledningsgrupp inklusive äldreomsorgsledaren, barnomsorgsledaren samt fritids- och ungdomsledaren och idrottsinstruktören ansvarar för att en
välfärdsberättelse utarbetas 2013 tillsammans med koordinator Kristiina Strandman. Därtill utses en lokal koordinator.
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Korsnäs kommun och Kenth
Vesterback har den 18.2.2013
undertecknat ett bytesbrev, som
innebär att Korsnäs kommun
byter och överlåter till Kenth Vesterback fastigheten Korsnäsboden
(fd. Ådalen), RNr 13:20 i Korsnäs
by i Korsnäs kommun, jämte den
på fastigheten befintliga affärsoch lagerbyggnaden. Fastigheten
jämte byggnaden värderas vid
detta byte till sammanlagt 40.000
euro.
Kenth Vesterback byter och överlåter till Korsnäs kommun fastigheten Friman, RNr 1:48 i Molpe by i
Korsnäs kommun, jämte den på fastigheten befintliga värmecentralen
förutom de till fastigheten hörande
andelarna i samfällda områden och
övriga rättigheter, samt fastigheten Blom, RNr 9:144 i Molpe by i
Korsnäs kommun, förutom det på
fastigheten befintliga växthuset, som
skall rivas. Fastigheterna jämte pannrummet värderas vid detta byte till
sammanlagt 40.000 euro. Bytet föranleder inga vederlag i pengar avtalsparterna emellan.
Avtalsparterna har överenskommit om att Kent Vesterback har rätt
att vederlagsfritt förvara båtar och
husvagnar i växthuset samt att ha sitt
lösöre i pannrummet tom 31.5.2013.
Kommunfullmäktige
godkände

Markaffärer

Fastighetsbyte mellan Korsnäs
kommun och Kenth Vesterback

Kommunen byter bort fastigheten Ådalen (högst upp) mot två fastigheter invid skolan i Molpe (ovan).

6.3.2013 det undertecknade bytesbrevet mellan Korsnäs kommun och
Kenth Vesterback.

Mark för bostadstomter
För närvarande har Korsnäs kommun följande egnahemshustomter till
försäljning:
• Korsnäs kyrkby: 15 st egnahemshustomter
• Taklax: 2 st egnahemshustomter (avloppspumpstation på en av dessa
tomter)
• Harrström: 4 ½ st egnahemshustomter
• Korsbäck: 5 st egnahemshustomter
• Molpe: 6 st egnahemshustomter
Eftersom det finns minst egnahemshustomter till försäljning i Taklax by
borde man införskaffa mark där först.
Tekniska nämnden beslutade 26.2.2013 att annonsera om att Korsnäs
kommun önskar köpa mark i Taklax by.
5

Försäljning av
tomtmark
Korsnäs kommun har som säljare
18.2.2013 undertecknat ett köpebrev
med köparna Conny Karlsson och
Maria Hammar gällande försäljning
av ett outbrutet område om ca 990
m2 av fastigheten Bovägen RNr 61:3
i Korsnäs by i Korsnäs kommun. Det
outbrutna området omfattar ca hälften av tomt nr 2 i kvarter nr 57 på
Bovägens detaljplaneområde i Korsnäs. Det outbrutna områdets adress
är Bärvägen 25, 66200 Korsnäs.
Köpesumman är 3.009,60 euro,
Kommunfullmäktige
godkände
6.3.2013 köpebrevet mellan Korsnäs kommun som säljare och Conny
Karlsson och Maria Hammar som
köpare.

Personal och FÖrtroendevalda
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Ny personal inom äldreomsorgen
Äldreomsorgsledare Kerstin Sjöstrand går i pension och avslutar
sitt arbete 31.3.2013. Hennes efterträdare är Johanna Björkman
och hon inleder sitt arbete fr.o.m.
1.4.2013.
Äldreomsorgsledaren
har fortsättningsvis sitt kansli på
kommungården.
Fr.o.m. 1.4.2013 utökas hemserviceledare Vivan Vesterbacks arbetstid. Hon arbetar dagligen mellan kl.
8 och 14:30 och hennes kansli finns
på Buketten området.

Kontaktuppgifter:
• Äldreomsorgsledare
Johanna Björkman tfn
050-5529621 eller (06)
3479149
• Hemserviceledare Vivan
Vesterback tfn 0503714501

Johanna Björkman till vänster tar över som äldreomsorgsledare efter
Kerstin Sjöstrand som går i pension i månadsskiftet mars-april.

Donationer emottages med tacksamhet!

Lärknäs guldkant bildades år 2004 för att de boende vid Lärknäs och Annahemmet
skall kunna få en guldkant i tillvaron. Medel har använts till bl.a. revybesök, utflykter
i kommunen, besök till kyrkan, inköp av juldekorationer och inköp av musikvideor.
Donationer kan fortlöpande betalas in till Lärknäs guldkant på bankkontonr.
555225-126, ref.nr 123.

Äldre- och handikappråd

Ungdomsråd

Enligt förvaltningsstadgan skall kommunstyrelsen
utse ett äldre- och handikapprådet med fem medlemmar av vilka en ordförande och en viceordförande
utses.
Äldre- och handikapprådets uppgifter är att:
• Följa med den äldre befolkningens och de handikappades behov och ta initiativ till och göra
framställningar samt avge utlåtanden och rekommendationer i frågor som berör äldre och handikappade.
• Bevaka att viktiga frågor för den äldre och den handikappade befolkningen beaktas i alla organs verksamhet
• Befrämja de äldres och handikappades jämlika deltagande i olika verksamheter så som socialservice,
hälsovård, kultur och fritid samt andra kommunala
tjänster och grundservice.

Enligt förvaltningsstadgan skall kommunen utse ett
ungdomsråd, som består av fem medlemmar av vilka
en ordförande och en viceordförande utses. För var
och en av medlemmarna utses en personlig ersättare.
Som sekreterare fungerar den person som handhar
idrotts- eller ungdomsverksamheten.
Ungdomsrådets uppgifter är att:
• Följa med den yngre befolkningens behov och ta
initiativ till och göra framställningar samt avge
utlåtanden och rekommendationer i ungdomsfrågor.
• Bevaka att viktiga frågor för den yngre befolkningen beaktas i alla organs verksamhet
• Befrämja ungdomars deltagande i olika föreningars
och kommunala verksamheter så som ungdoms-,
idrotts-, fritids- och kulturverksamhet.
Kommunstyrelsen valde 6.3.2013 följande medlemmar
och ersättare till ungdomsrådet för tiden 2013-2014:
Ordinarie
Ersättare
Amalia Kulp, ordf.
Emelie Matkoski
Nina Kronholm, viceordf. Jan Mannfolk
Jesper Lindholm
Ida Söderholm
Robin Höglund
Angelica Höglund
Cecilia Granqvist
Christoffer Bergman

Kommunstyrelsen valde 6.3.2013 följande medlemmar och ersättare till äldre- och handikapprådet för tiden
2013-2014:
Ordinarie
Ersättare
Maggie Haga, ordf.
Kristina Mannfolk
Torsten Nordmyr, viceordf. Alef Ståhl
Per-Ole Lassas
Britta A.Nyfors
Siv Högnäs
Boris Foxell
Stina Österbro
Paul Westerlund
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Kommunstyrelsen utsåg 12.2.2013 kommittéer
och redaktionsråd för kommunstyrelsens mandattid
2013-2014:
Redaktionsråd: Sven-Erik Bernas, ordförande, Henrik
Rosendahl, viceordförande, Kjell Nydahl, Caroline
Åbacka och Roger Bergström.
I redaktionsrådets sammanträden och arbete deltar
kommundirektör Anita Ismark som ansvarig utgivare
samt verksamhetsledare Helena Höglund-Rusk. Sekreterare i redaktionsrådet är Kenth Nedergård.
Planeringskommitté för renovering av Korsnäs
bibliotek: Sven-Erik Bernas, Henrik Rosendahl, Anita
Ismark, Ulf Granås, Agneta Martin och Carola Bäckström.
Kommittén för planering av renovering av och tillbyggnad till Kottebo daghem: Sven-Erik Bernas, ordförande, Birgitta Blomqvist, Henrik Rosendahl, Ulf Granås,
Anna Sjölund, Agneta Martin och Carina Westberg.
Kommitté för revidering av Molpe delgeneralplan:
Dage Stenbäck, Ulf Granås, Karl-Erik Nylund, Jonas
Lindholm, Maj-Britt Rosbäck och Annika Ravald.

Kommitté för planering av uteområdet vid Molpe
skola och daghem: Jan-Henrik Häggdahl, Birgitta
Blomqvist, Ulf Granås, Annika Ravald, Anna Fröding
och Camilla Ribacka.
Framtidskommittén: Jonas Lindholm, Helena Höglund-Rusk, Anna Sjölund, Anita Ismark och Sven-Erik
Bernas.
Byggnadskommittén för Buketten: Anita Ismark,
Henrik Rosendahl, Ulf Granås, Björn Snickars, Kerstin
Sjöstrand, Ann-Sofi Nylund, Heidi Kammonen och SvenErik Bernas.
Kommitté för allaktivitetshallen: Eelis Kammonen,
Lars-Erik Nylund, Jan-Erik Åkersten, Ulf Granås, Anneli
Pellfolk, Mats Åbacka, Helena Höglund-Rusk, Bengt
Back, Björn Snickars och Roger Lindholm.
Tvärsektoriell arbetsgrupp för bildnings-, social och
tekniska sektorerna: Sven-Erik Bernas, Anita Ismark,
Agneta Martin, Carina Westberg och Ulf Granås.
Kommitté för Waterloo skidspår: Kent Nykamb, Ulf
Söderholm, Helena Höglund-Rusk, Anna Fröding, Eva
Ramstedt, Ulf Granås och Roger Backholm.

Representanter i
övriga organ

Arbetsgrupp för Korsnäsveckan, Lantdagen och Världsarvsdagen 2013

Kommunstyrelsen
valde
12.2.2013 följande ombud, representanter och medlemmar samt i
tillämpliga fall personliga ersättare i olika organ, föreningar, stiftelser och organisationer för åren
2013-2016:
Bottenhavets sjukhem, stiftelse:
Angelica Sandholm, Vivan Westerback (ersättare).
Föreningen
Pohjola-Norden:
Carola Bäckström, Stina Österbro
(ersättare).
Österbottens Turism r.f.: AnnSofi Backgren, Roger Bergström
(ersättare).
Kiinteistö Oy Trikar: Sven-Erik
Bernas, Johnny Granqvist (ersättare).
Oy Stormossen Ab, bolagsstämman: Ulf Granås, Björn Snickars
(ersättare).
Oy Vasek Ab, bolagsstämman:
Jonas Lindholm, Marcus Nordmyr
(ersättare).
Aktion Österbotten r.f. föreningsmöten: Ann-Sofi Backgren,
Sven-Erik Bernas (ersättare).

Korsnäsveckan,
Lantdagen
och Världsarvsdagen har varit
årligen återkommande uppskattade sommarevenemang i Korsnäs kommun. Programutbudet
har varit intressant och lockande.
Alltfler föreningar engageras med
olika aktiviteter.
Kommunstyrelsen
beslutade
12.2.2013 enhälligt välja följande
medlemmar till arbetsgruppen för

Medlem till
Uppbådsnämnden
Militärlänsstaben har ombett Korsnäs kommun att utse en ledamot
och en ersättare åt honom till uppbådsnämnden för år 2013. Till ledamot och ersättare bör såvitt möjligt
utses personer med kännedom om de
förhållanden, som råder under beväringstjänstgöringstiden och vilka
själva avtjänat sin värnplikt.
Kommunstyrelsen
beslutade
12.2.2013 enhälligt återvälja Roger
Bergström till kommunens ledamot
och Sven-Erik Bernas till hans ersättare i uppbådsnämnden.
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Korsnäsveckan, Lantdagen och
världsarvsdagen: Helena HöglundRusk, Carola Bäckström, Roger
Lindholm, Ann-Sofi Backgren och
Katarina Westerlund.
Arbetsgruppen får i uppdrag att
kontakta olika föreningar för genomförande av olika aktiviteter samt för
att samordna aktiviteterna till lämpliga programhelheter för alla tre evenemang.

Korsnäsveckan ordnas vecka 27

(1-7.7). Har ni evenemang, meddela
helena@sou.fi, 050-5910040 eller
Biblioteket 3479140.

Lantdagen ordnas lördag 10.8.

Boka deltagande i program och
marknadsplatser helena@sou.fi, 0505910040 eller Biblioteket 3479140.

Världsarvsdagen ordnas söndag
11.8. ute på Molpehällorna.

Närmare info och program i nästa
nummer av KorsnäsNytt!

Kommittéer, arbetsgrupper och råd

Kommittéer och arbetsgrupper

Byggnadslov

Välfärdsberättelse

KORSNÄS
Nytt

Servicehus vid Edsvikssjön
Edsviksjöns Allaktivitetsförening r.f. har anhållit om undantagslov för uppgörande av ett
servicehus om ca. 60 m2 på TaklaxHarrström samfälligheters mark
vid Edsviksjön.
Det tilltänkta servicehuset är ett
gammalt stockhus från början av
1900-talet som kommer att flyttas till
den tilltänkta platsen vid Edsviksjön.
Stockhuset är 1½ våning och
kommer att fungera som föreningshus och möjlighet att hyra utrymmen
för tillställningar eller övernattning
kommer att finnas för allmänheten
och båtfolk.
Enligt fastställd strandgeneralplan
får på området uppföras bryggor och
båthus. Det tilltänkta området gränsar till område för fritidsbebyggelse,
vilken även ägs av Taklax-Harrström
samfälligheter. Enligt föreningen är

det området inte lämpligt för föreningens syften.
Ansökan har kungjorts i Vasabladet 12.2.2013. Inga anmärkningar
har inkommit. Grannarna har hörts,
varav en granne har anmärkt att servicebyggnaden ej får skymma sikten
från befintlig sommarstuga.
Tekniska nämnden ansåg att det
inte finns något hinder i beviljandet av undantagslov, eftersom på
området får uppföras båthus, och
det dessutom är i nära anknytning
till existerande tomter. Servicehuset kommer att ägas av föreningen,
vilket kan ses positivt ur allmännyttig synvinkel. Beslutet bör delges
sökanden och Närings-, trafik- och
miljöcentralen i Södra Österbotten. Innan byggandet påbörjas bör
bygglov sökas hos Korsnäs kommuns tillsynsnämnd.

Kommunstyrelsen
beslutade
6.3.2013 i enlighet med tekniska
nämndens förslag att undantagslov
beviljas med hänvisning till ovanstående beredning.

Planering av
rinkar
En offertförfrågan för planering av 3 st rinkar, en i Molpe, en
i Taklax och en i Harrström, har
utsänts till 2 st planerare.
Inom utsatt tid har två offerter
inkommit till Korsnäs kommun. Rinkarna skall byggas i samma stil som
den befintliga rinken i Korsnäs Kby.
Tekniska nämnden beslutade
26.2.2013 att anta Aluetekniikka
Oy:s offert om 7.500 euro moms 0%
för planering av alla tre rinkarna.
Aluetekniikka Oy har gett den billigaste offerten.

Byggnadslov och
åtgärdstillstånd
Tillsynsnämnden har vid sitt sammanträde 29.1.2013 godkänt följande
ansökningar om byggnadslov och åtgärdstillstånd.

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

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

Åtgärdstillstånd
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

Miljötillstånd

Tillsynsnämnden har 29.1.2013 beviljat följande miljötillstånd för pälsfarmer:
Per-Gustav Vesterback Ab: Hemåker RNr 2:103 i Taklax för utvidgning av
befintlig farm till att omfatta högst 368 avelshonor av räv med valpar.
Bo Helenelund: Stenback RNr 10:58, Bo RNr 10:184 och Trädgårds RNr
10:108 i Helenelund för mindre utvidgning av befintlig farm till att omfatta
högst 1310 avelshonor av mink med valpar.
Streemhill Furs Öb: Anna RNr 10:155, Forsman RNr 10:191 och Polar RNr
10:156 i Molpe för befintlig farm och utvidgning till att omfatta högst 599
avelshonor av räv med valpar.
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Rinken i kyrkbyn.

Sanering av vägbelysningen i
Taklax och Molpe
En offertförfrågan för sanering av
vägbelysningen längs Taklaxvägen
i Taklax (80st ljuspunkter), Sånåkerstået i Molpe (9st ljuspunkter),
Sjövägen i Molpe (5st ljuspunkter)
och Strandvägen i Molpe (52st ljuspunkter) har utsänts till 3 st entreprenörer. Inom utsatt tid har två offerter
inkommit till Korsnäs kommun.
Tekniska nämnden beslutade
26.2.2013 att anta Ravera Oy:s offert
om 45.187,50 euro moms 0% för
sanering av vägbelysningen på Taklaxvägen i Taklax samt Sånåkerstået,
Sjövägen och Strandvägen i Molpe.
Ravera Oy har gett det billigaste
anbudet.
Kontraktet
undertecknades
12.3.2013 och arbetet inleds.

KORSNÄS
Nytt

Boende med familjer längs Sånåkerstået och Stenlundsvägen i Molpe by har inlämnat en skrivelse till
kommunen, i vilken de påpekar svårigheten med att
ta sig över Strandvägen till centrum av byn från Sånåkerstået och Stenlundsvägen.
Bilarna kör mestadels fort längs Strandvägen vid
Sånåkerstået och Stenlundsvägen och de ifrågasätter
hur bilisterna efterlever den nu föreskrivna hastighetsbegränsningen på 80 km/h. De boende med familjer
upplever såväl korsningen vid Strandvägen-SjövägenSånåkersvägen och korsningen vid Strandvägen-Stenlundsvägen som farliga och icke trafiksäkra för barn.
Dessutom är Strandvägen i Molpe en väldigt farlig väg
att röra sig på, såväl till fots som med cykel eller barnvagn. Det är ett problem som de anser gäller för alla invånare i Molpe by.

Lättrafikleder i Molpe

Tekniska nämnden konstaterade 29.1.2013 att kommunen de senaste åren har satsat på att öka trafiksäkerheten
i Molpe by bl.a. genom att bygga trafikleder längs Sjövägen på sträckan Strandvägen-Molpe paviljong.
Kommunen har också uppgjort Vasaregionens trafiksäkerhetsplan år 2010 tillsammans med Närings-, trafik och
miljöcentralen i Södra Österbotten, Malax, Korsholm,
Oravais, Vörå-Maxmo kommuner och Vasa stad. I trafiksäkerhetsplanens åtgärdsrapport för den aktuella sträckan
finns följande förslag:
• Strandvägen mellan Sånåkerstået – Lindvägen;
byggande av gång och cykelväg
• Strandvägen och Sjövägen; byggande av refug på
Sjövägen
• Strandvägen och Sjövägen; byggande av gång- och
cykeltunnel
NTM-centralen är väghållare för Strandvägen och
kommunen har i flera omgångar framhållit önskemål för
NTM-centralen om åtgärdande och byggande av lättrafikleder på den aktuella sträckan.
I kommunens investeringsbudget för i år finns 30.000
euro för planering av trafikförbättringar.

Planer för framtida trafiksäkerhet

De ställer frågan om hur kommunen tänkt att man skall
säkerställa att kommunens invånare skall röra sig säkert
längs Strandvägen som går genom kommunen och i synnerhet i Molpe. Flertalet av de som lämnat in skrivelsen
är relativt nya kommuninvånare och de undrar hur kommunen i allmänhet ser på och prioriterar trafiksäkerheten
för framförallt kommunens fotgängare, cyklister samt
barn och ungdomar - i synnerhet då med fokus på de
nämnda korsningarna och vägavsnittet. Har kommunen
och/eller vägverket några framtidsplaner gällande ökad
trafiksäkerhet för det nämnda området ifråga? Om framtidsplaner finns för området ifråga, vad innehåller dessa
planer konkret och vad är så den aktuella tidtabellen för
dessa planer?

Sänkt hastighet

Tekniska nämnden föreslår för kommunstyrelsen att en
framställan görs till NTM-centralen om att hastigheten
sänks från 80km/h till 60km/h på området 200 m söder
om korsningen till Sånåkerstået och 200 m norr om korsningen till Stenlundsvägen.
Kommunstyrelsen beslutade 12.2.2013 i enlighet med
tekniska nämndens förslag.
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Trafiksäkerhet

Trafiksäkerheten längs Sånåkerstået
och Stenlundsvägen i Molpe

Världsarvet Kvarkens skärgård
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Aktuellt inom Världsarvet Kvarkens skärgård

Världsarv i samverkan Föreningen VärldsarProjektledare Susanne Skata har haft kontakt med vet i Kvarken r.f.
kommundirektörer och fullmäktigeordföranden i de
kommuner som hör till Kvarkens världsarv för att ge
en kort introduktion i vad världsarvet kan betyda för
kommunen och vad projektets aktiviteter kan tillföra
i kommunens arbete med världsarvsstatusen.

Forststyrelsen och världsarvskommunerna (Vasa,
Korsholm, Vörå, Malax, Korsnäs) har 17.2.2012
undertecknat ett samarbetsavtal, vars syfte är att
sköta kundtjänsten och gemensam marknadsföring
på världsarvsområdet.
Samarbetet inleddes med ett projekt – Visa Vårt Världsarv - som skött den gemensamma kundtjänsten, utvecklat
marknadsföringen av världsarvet och utvecklat organisationsformen för år 2013. Projektet avslutas våren 2013.

Seminarier för politiker och tjänstemän

I april ordnas seminarier med workshops där deltagarna
får fördjupa sig i vad det innebär för dem att vara tjänstemän och förtroendevalda i en kommun som förvaltar ett
världsarv och hur kan världsarvet bli en resurs för deras
kommun. Seminarierna ordnas i Österbotten.
Onsdagen den 24 april klockan 16.30-19.00 (huvudspråk svenska)
Torsdagen den 25 april klockan 12-15.30 (huvudspråk
finska)

Ny förening 2013

Föreningen Världsarvet i Kvarken rf skall från och
med år 2013 ta över dessa uppgifter. Ordinarie medlemmar i Världsarvet i Kvarken rf kommer att vara endast
Forststyrelsen och världsarvsområdets kommuner: Vasa,
Korsholm, Vörå, Malax och Korsnäs. En preliminär
verksamhetsplan för år 2013 utarbetats och föreningen
kommer att anställa en verksamhetsledare.
Föreningens syfte är att befrämja och
sprida kunskap och information om
världsnaturarvet avseende Kvarkens skärgård. Föreningen skall
handha kundtjänsten och marknadsföringsåtgärder för hela
världsarvsområdet samt publicera material om världsarvet.
Föreningen ska via kundtjänsten idka samarbete med andra
organisationer och institutioner
rörande Kvarkens särpräglade
skärgårdsomgivning och kulturella
särart. Föreningen kan även anordna bl.a.
möten, kurser, diskussionstillfällen och exkursioner. Föreningen kan för sin egen verksamhet hyra utrymmen och även hyra ut en del av dessa i anslutning till sin
verksamhet. Föreningen kan äga och besitta lös egendom.
Världsarvet i Kvarken rf har anhållit om att Vasa stad
och de övriga parter som har undertecknat avtalet ansluter sig som medlem i föreningen. Korsholm är stiftande
medlem och Forststyrelsen har ansökt om medlemskap.
Vasa stad, Malax kommun och Vörå kommun har redan
ansökt om medlemskap.

Samverkan med Höga Kusten för politiker
och tjänstemän

Under två dagar på våren och två på
hösten ordnas en workshop för politiker och tjänstemän från Höga
Kusten och Kvarkens skärgård.
Här fördjupas världsarvskunskapen hos deltagarna och
erfarenheter och idéer kring
världsarvsarbetet utbyts och
utvecklas. Vi bekantar oss med
världsarvet utomhus och får en
förståelse för det unika där ”högt
möter lågt” i Höga Kusten och Kvarkens skärgård. Varje världsarvskommun utser 3-5 representanter var för dessa
utbytesdagar. Det är en fördel om dessa representanter har deltagit i seminariet i april.
Torsdag-fredag 16-17 maj – workshop i Kvarkens skärgård
Torsdag-fredag 3-4 oktober – workshop på Höga
Kusten
Personalmöten

Därtill kan förmännen i kommunens olika inrättningar
kalla projektledare Susanne Skata tel. +358 40 585 6400
susanne.skata@kvarken.org att komma till personalmöten och informera om världsarvet.

Korsnäs blir medlem

Kommunstyrelsen beslöt enhälligt 12.2.2013 att Korsnäs kommun ansöker om medlemskap i föreningen
Världsarvet i Kvarken r.f. från och med år 2013.
Korsnäs kommun blev medlem vid föreningens årsmöte 21.2.2013. I föreningens styrelse sitter Ann-Sofi
Backgren som representant från Korsnäs.

Kommunstyrelsen föreslog 6.3.2013 att kommunfullmäktige utser 3-5 representanter att delta i seminariet 24
april och i workshopen 16-17.5.2013 i Kvarkens skärgård
samt 3-4.10.2013 på Höga Kusten.
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I höst har ett nytt samlingsutrymme tagit form ute vid fiskehamnen i Harrström. Det är den
sista delen av Harrström bys fleråriga utvecklingsprojekt som så
småningom förverkligats.
Båthuset är byggt som ett traditionellt båthus, men dessutom försett med fler dörrar och fönster mot
havet, för att göra huset attraktivare
och bekvämare för besökare, som
vill ner till sjön och njuta av utsikten
– året runt.
- Båthuset är byggt för att användas
och för att betjäna byns innevånare
och andra besökare, förklarar Tomas
Hansson, ordförande för ungdomsföreningen och den som hållit i trådarna för de olika projekten.
Huset kommer att hållas öppet för
allmänheten, precis som ett traditionellt båthus. Men man kommer att
kunna hyra byggnaden för speciella
tillfällen och då finns det möjlighet
att låsa om sig.
Båthus öppet för alla

Båthuset är inrett med bastanta
träbord och –bänkar för 36 personer. Dessutom skall uteområdet ute
vid piren fixas till i sommar med
en ordentlig grillplats, vilket gör att
platsen är ypperlig för mindre sommarfester ute vid havet.
- Bygget påbörjades i september
och har genomförts på talko i en takt
om två kvällar/dagar i veckan. Ett
tjugotal personer har varit engage-

Harrström uf &
bf:s ordförande
Tomas Hansson
är nöjd med föreningsaktiviteten
i Harrström de
senaste åren.

rade i bygget och allt har gått bättre
än väntat, hälsar Tomas. Det enda
som återstår är målning och finputsning.
Utsidan skall strykas med järnvitriol, vilket gör att huset genast får en
gammaldags patina och börjar likna
de andra båthusen i hamnen.
Insidan skall utsmyckas och dekoreras med nät och bragder, som hör
hemma i ett traditionellt båthus.
Dessutom skall gamla fotografier
och bilder från Harrström hängas upp
på väggarna för att anknyta till byns
historia. Dessutom skall vi se till så
att den äkta tjärdoften kommer fram
på lämpligt sätt.
Med början i byaplanen

Museibåthuset är det sista delmomentet i byns fleråriga utvecklingsprojekt, som tog slut vid årsskiftet.
Slutredovisningarna är uppgjorda

och nu gäller det att börja fundera på
nya idéer. I arbetsgruppen, som planerat alla åtgärder, är alla byns föreningar representerade, vilket Tomas
anser är en förutsättning för att samarbetet gått så enkelt.
- Innan vi började med alla dessa
projekt, uppgjorde vi en byaplan för
Harrström, berättar Tomas.
- När vi nu läser genom byaplanen, märker vi att det mesta som vi
ville ha genomfört, nu har gjorts. Nu
kunde det vara dags att uppdatera
byaplanen och fundera på vad som
ska hända framöver i byn.
I väntan på nya projekt i Harrström, kan vem som helst under
våren besöka båthuset och beundra
utsikten.
- Till sommaren blir det aktuellt
med invigning och fest, lovar Tomas
Hansson med ett leende på läpparna.
Text och foto: Kenth Nedergård

Korvgrillnin
g vid båth
uset
på påsklö
rdag kl 13
-15.
Alla är välk
omna.
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Nya utsiktsbåthuset tar form

Taklax
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Nystart för Taklax uf
Efter höstens krismöte kunde
Taklax uf på årsmötet 24.2.2013
utse en ny styrelse för det kommande verksamhetsåret. DanAnders Rosendahl valdes till ny
ordförande för föreningen.
I den nya styrelsen sitter också
Maria Sandholm, Alexandra Stenfors, Sofia Enbacka, Johanna
Ekström, Patricia Mannfolk och
Pontus Westerlund. Camilla Rosendahl och Josefine Vägar är suppleanter. Alla är helt nya förutom Johanna
och Pontus, som varit med sedan
tidigare.
Många nya aktiva

Ordförande Dan-Anders Rosendahl har inte tidigare varit engagerad
i Taklax uf, men han kom med i den
arbetsgrupp, som under senaste höst
engagerade sig i föreningens framtid
och som så småningom bildade den
nya styrelsen.
- Själv är jag helt ny inom föreningslivet, förklara Dan-Anders.
- Jag har studerat och arbetat och
det har aldrig varit riktigt aktuellt att
vara med.
Föreningens målsättning är att
under året få igång verksamheten
igen. Lokalen är stor och upprenoverad, men den kostar att hålla i gång.
Till det behövs det verksamhet som
drar in pengar.

I den nya styrelsen för Taklax Uf verkar bland annat Camilla Rosendahl
(suppleant), Maria Sandholm, Alexandra Stenfors, Pontus Westerlund
och ordförande Dan-Anders Rosendahl.

av Wasa Teater. I april är det dags för
loppis.
- Vi har många idéer, men ännu
har den nya styrelsen inte haft tid att
sätta sig ner och planera verksamhe-

ten mera i detalj, hälsar Dan-Anders.
- I Taklax finns det gamla revytraditioner och själv hoppas jag att det
skall gå att fortsätta med dem.
Text och foto: Kenth Nedergård

Julkul, teater, loppis...

Före jul ordnades julkul för barn.
Lördagen den 9 mars gästade Taklax

Glada miner bland publiken
på pjäsen ”Ett riktigt fynd” i
Taklax uf.
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Ett riktigt fynd!
Publiken bjöds på en humoristisk och fartfylld show i Taklax
på lördagskvällen den 9 mars.
Pjäsen ”Ett riktigt fynd”, som är
ett samarbete mellan Wasa Teater
och Åbo Svenska Teater, är ute på
turné och en av de första anhalterna på denna turné var Taklax.
Pjäsen är en typisk fars med snabba
repliker, roliga missförstånd och
smäll i dörrarna. Komedin skriven
av Liz Lochhead flödar av humor,
kärlek och saknad och pricksäkra
personskildringar.
Kärleksbekymmer
i kvadrat

Handlingen kretsar kring de olika
rollfigurernas
kärleksbekymmer.
Susan, som spelas av Carola Sarén,
är 40 + , arbetslös och nyligen frånskild. Hennes man har hittat en ny,
nästan hälften yngre kvinna. Hon
söker efter den nya kärleken vid
speed dejting, kontaktannonser på
Internet och vanliga tidningar, men
framgången uteblir.
I sökandet efter kärleken får hon
hjälp av den trevliga ungkarlen
Frazer. Han är samtidigt hennes hemlige beundrare, men blyg som han är
lyckas han inte uttrycka sina känslor,
så hon förstår det.
Handlingen utspelas i en second
hand butik – och där är det ju
meningen att man ska kunna göra

”riktiga fynd” emellanåt. Butiksföreståndaren, spelad av Daniela Franzell, är en vimsig och stressig dam,
som lockar fram skratt mest i varje
replik.
Fartfyllda
skådespelarinsatser

Daniela har garanterat kvällens
svettigaste uppgift. Förutom att spela
butiksföreståndaren, byter hon om
och gestaltar allt från den vimsiga
kunden Doris till Susans ex-makes
nya fru och allt däremellan – och hon
gör det med finess och utan att tveka
en sekund.
Den rätte brukar ju sällan vandra in
i våra liv på beställning, utom möjligtvis på film och teater. Som sig bör
hittar Susan kärleken till slut i denna
pjäs – trots alla motgångar.
De olika rollerna spelas av Carola
Sarén, Bror Österlund, Daniela Franzell och Lasse Fagerström. Publiken
i Taklax njöt fullt av kvällens föreställning och välkomnar säkert också
motsvarande gästspel i framtiden.
Text: Kenth Nedergård
Foto: Wasa Teater
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Bidrag för skidspår och spårsladd
IF Fyren har på talko tillverkat en spårsladd för att kunna
erbjuda skidåkarna vid Waterloo
ett bättre skidspår. Lokala och
utomstående företag har sponsorerat med utrymmen och material
till sladden. Föreningens materialkostnader blev 706,15 euro och talkoarbete ca. 90 h. Dessutom har en
spårdragare införskaffats för 200
euro.
IF Fyren har satt ner ca 110 h på
talko för förnyandet av bron vid
Waterloo, materialet till bron har
bekostats av kommunen.
Eftersom en liten grupp inom
IF Fyren håller banor och spår på
Waterloo området i acceptabelt skick
för kommunens alla invånare, och
särskilt under senaste höst har det
satsat många talkotimmar, önskar

IF Fyrens skid- och skidskyttesektioner att kommunen skall visa uppskattning för arbetet genom att bidra
ekonomiskt för utgifterna för spårsladden och spårdragaren.

Tekniska nämnden beslutade
26.2.2013 att ge ett bidrag för materialkostnaden till spårsladden om
706,15 euro.

Tillverkning av spårsladd.

IF FYREN INFORMERAR

FSSM i skidskytte

Distriktstävling

IF Fyren blev bästa förening
i förbundsmästerskapen, medaljsaldot blev också fint, 18 st
av olika valörer.
IF Fyren tackar alla funktionärer som ställde upp vid FSSM i
skidskytte på Waterloo 23-24.2.
Ett stort tack även till sponsorerna: Westbergs Handelsträdgård, Närpes Grönsaker,
Jan-Erik Sigg och Dermoshop.

Distriktstävlingen som skidades
i fri stil på Waterloo den 6 mars
lockade närmare 100 deltagare
från hela distriktet.
Resultat från tävlingarna finns
på http://iffyren.fi

Skidskytte-FM
Helgen 9-10 mars fick Fyren 2
bronsmedaljörer i skidskytte-FM
i Kontiolahti: Heidi och Patrik

Foto: Roger Lindholm

Fyren - Idrott
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Kuuttinen. Wilma Strandholm
fick en femte placering.

Friidrott
Friidrottarna har även de tävlat
flitigt i vinter. Nämnas kan att
Nathalie Nystrand i klassen D
19 år blev sjätte på 400 m med
tiden 1.00,75. Felicia Åbacka
tävlade i 17 års klassen och
tog en fin åttonde plats på 300
m med tiden 41,91. Amanda
Karlsson sprang även hon 300
m, hennes tid blev 43,89.
Övriga resultat från DM samt
Winter Games i Vasa finns på
föreningens hemsida.

Kom ihåg!
Kom ihåg PAPPERSINSAMLING måndag 3.6.2013. Mer
info senare.
Fyrendeltagare vid FSSM på
Waterloo fr.v. Jonas Vesterback,
Kent Nykamb, Patrik Kuuttinen,
Tommy Klemets, Heidi Kuuttinen,
Wilma Strandholm, Sofia Haglund
och Wendla Strandholm.
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Tekniska nämnden har utlyst en
namntävling för industriområdet i
Korsnäs kyrkoby i KorsnäsNytt.
Inom utsatt tid för inlämnande av
namnförslag hade ett flertal förslag
inkommit. Tekniska nämnden föreslog 29.1.2013 att industriområdet
ska döpas till Korsnäs företagspark.
Kommunstyrelsen
beslutade
12.2.2013 i enlighet med tekniska
nämndens förslag och industriområdet heter härmed Korsnäs företagspark.

Tillstånd för
Streetrace 2013
Motor Maniax har ansökt om
tillstånd att stänga av Strandvägen
på vägsträckan mellan Korsnäs
k:by södra infart och korsningen
till Silverbergsvägen 29.6.2013
mellan kl. 08.00 och 18.00 för
anordnade av Streetrace. Evenemanget kommer att ordnas under
liknande former som för tidigare
år. Gällande säkerhetsföreskrifter
kommer att följas samt alla boende
längs sträckan kommer att informeras. Trafiken kommer att dirigeras om via Kyrkobyvägen.
Tekniska nämnden föreslog att
kommunen ställer sig positiv till att
Motor Maniax ordnar Streetrace.
Alla tillstånd, direktiv och råd som
fås och krävs av berörda myndigheter följs. Motor Maniax bör ta personlig kontakt och lov av de som
bor längs den aktuella vägsträckan
där Streetracet körs. Kommunen tar
dock inte på sig något ansvar gällande streetracet.
Kommunstyrelsen
beslutade
6.3.2013 i enlighet med tekniska
nämndens förslag ställa sig positiv till att Motor Maniax ordnar
Streetrace 29.6.2013. Kommunen
tar dock inte på sig något ansvar gällande Streetracet.

Korsnäs företagare rf höll konValda delar av enkätsvaren tas
stituerande styrelsemöteFärgerna
i januari
med
redan i åtgärdsplanen för vårt
symboliserar natur och hav. Pilarna symboliserar olika näringar som
sammanstrålar
och
utgör
byggstenar
för ennäringslivsprojekt
framtid i bygden.
och i styrelsen för år 2013 sitter ansökta
”Framtid
Roger Bergström ordförande, Korsnäs”.
Marcus Nordmyr viceordförande,
Jan-Erik Ravals sekreterare, Petra Föreningens verksamhet
Sundholm kassör och som styrelse- 2013
Företagandet är i en nyckelposition
ledamöter Henrik Östling, Pontus
Blomberg, Eelis Kammonen och för en gynnsam ekonomisk utveckling i Korsnäsbygden. Dock är det så
Mirza Hodzic.
att de nyetablerade företagens antal
Enkät utförd bland företahar haft en negativ utveckling under
garna
de senaste åren. Samma trend kan
På mötet presenterade avgå- antas för år 2013. Det här är någonende
styrelsemedlemmen
Ole ting som vi inom Korsnäs företagare
Stén
sammanställningen
och ser på med oro.
utvärderingen av en i november
Föreningen sköter bäst kontakterna
månad utförd enkätförfrågan hos till medlemsföretagen och ordnar
företagarna i
Korsnäsbygden. lokala tillfällen. Hela verksamheten
Enkäten som sändes per e-post till styrs av den fastslagna visionen och
150 företagare gav 27 svar.
värderingarna. Föreningen engageEnkätupplägget och sammanställ- rar sig i ombesörjningen av det egna
ningen som gjorts av Ole med hjälp reviret, sätter även tillit till en ordnad
i början av Leif Mannfolk och Lis- medlemsanskaffning.
Britt Södergran, anses professionellt
och resultatet från undersökningen är Tyngdpunktsområden
vägledande för föreningens verksam- samt åtgärder
För verksamhetsåret 2013 har vi
het.
Här publiceras delar ur samman- valt att lägga tyngdpunkten på sex
olika helheter. Dessa är:
ställningen:
• Förverkliga näringslivsprojekAv svarsresultaten framgår tydligt
tet ”Framtid Korsnäs”.
att det finns behov av en ”samlande”
• Utvärdera företagsenkätsvaren
företagarförening.
Föreningens
om Korsnäs företagares verkverksamhetsform är inte av någon
samhetsform.
avgörande betydelse.
• Utse ”Årets företagare” även
Mentorsverksamheten är något
”Årets Unga Nya företagare”
som föreningen kunde arbeta vidare
i Korsnäs och förrättning av
på eftersom intresse och behov
utmärkelserna.
verkar finnas.
• Ordna föreningsmöten enligt
Företagarträffar kunde också
stadgarna.
utvecklas för ett större engagemang
• Ordna företagarträffar och
från företagarnas sida.
annan social företagarkonEn viktig del i föreningens verktaktverksamhet.
samhet är information. Det före• Utveckla och aktivera kommutagarregister som upprätthålls har
nikations/infoverksamheten.
brister emedan 50 % av företagarna
Roger Bergström
inte kan nås via e-post.
Den viktigaste uppgiften för föreningen anses vara att påverka och
bevaka kommunens näringslivsfrågor.
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Föräldra/barnaktiviteter vid Tulavippan
Genast när det nya daghemmet
Tulavippan startade verksamheten
i Molpe i höstas, uppstod också ett
initiativ kring en föräldraförening,
som skall stöda verksamheten vid
daghemmet.
Initiativtagare var bland annat
Linda Backgren-Holm, en förälder
som fungerar som föreningens första
ordförande. I styrelsen ingår Eva
Ramstedt, Ulrika Sebbas, Anna Fröding, Camilla Ribacka och Joakim
Blomqvist. Alexandra Nylund fungerar som daghemmets representant.
Fastlagsjippo

Föreningens första uppdrag blev
att ordna med julgåvor till personalen från barnen och deras föräldrar.
På fastlagssöndagen 10.2.2013 ordnades ett friluftsjippo vid daghemmet med program för såväl barn som
vuxna. I april kommer föreningen att
ordna loppis.
Föreningen grundades 4.12.2012
och syftet är att främja interaktion
och samarbete mellan daghemmet
Tulavippan och barnens föräldrar, att
stödja daghemmet, skapa en trygg
uppväxtmiljö för barnen och föra
fram daghemmets och föräldrarnas
åsikter i frågor som gäller daghemmet. Verksamheten som består av
att ordna diskussioner, tillställningar
och föräldrakvällar i samarbete med
daghemmet samt komma med initiativ för att utveckla verksamheten vid
daghemmet.

På fastlagsjippot 10.2.2013 bjöds barnen på skjuts med häst
och släde.

föreläsningar och föräldrakvällar –
allt som kan uppfattas som ”extra
smått i vardagen”!
Det är inte bara föräldrarna som
funderar. Även barnen har fått tänka
till.
- I daghemmets ordinarie budget
finns inga extra pengar för att förgylla barnens vardag, påpekar barnträdgårdslärare Alexandra Nylund.
- Barnen har också själv olika förslag och idéer vad de skulle vilja
göra. Det vore kul att kunna förverkliga en del av dem!
Text: Kenth Nedergård
Foto: Eva Ramstedt

Gott med värmande ärtsoppa
mellan aktiviteterna.

Extra smått i vardagen

- Föreningen är uppbyggd enligt en
motsvarande föräldraförening som
finns i Sundom, hälsar Linda Backgren-Holm, när hon presenterar föreningens verksamhet.
- Vi kommer att söka bidrag för att
göra sådant som inte ryms i kommunens budget. Det kan gälla utflykter,
teater, konstprojekt, fotografering,

Pulkorna var det populäraste
fortskaffningsmedlet på fastlagsjippot.
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KORSNÄS
Påskstängt
Kommunkansliet håller påskstängt
under påskhelgen från skärtorsdag
28.3 till annandag påsk 1.4.2013

Cirkus

Cirkus Caliba håller föreställning i Korsnäs lördag
20.4.2013.
Plats: Parkeringsplatsen vid
idrottsplanen

MOTIONSKAMPANJEN I
FORM FÖR LIVET
ordnas 20.5-16.6.2013.
Mera info i nästa nummer.

Ett stort TACK till alla som
gett sitt stöd till Korsnäs
ambulansen under alla år!

Traditionell Påskbrasa i
Bjurbäck
vid byagården lördagen 30 mars
Brasan tändes 19.30
Kaffe med hembakat
Korvgrillning
Lotteri
Alla påskhäxor belönas
Välkomna till Bjurbäck!

FRK Korsnäs avdelning,
styrelsen

Arr: Bjurbäck byaförening r.f
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FöreningsmässaN 2013
i Korsnäs
ordnas i matsalen på YA i Korsnäs
onsdag 27.3.2013 kl. 18-20.
Korsnäs Lions
Korsnäs Scouter
Molpe Sjöräddare
Korsnäs Mine Center
Korsnäs Hembygdsförening
Edsviksjöns Allaktivitetsförening
Korsbäck Byaförening
Korsnäs Fotbollsförening
Bfc Gazije
Korsnäs Ungdoms & Byaförening
•
•
•
•
•
•

Motor Maniax
Demensföreningen Trivas
Träffpunkt Spiron/Träffpunkt
Socken
SFP Korsnäs
IF Fyren
Harrström Ungdoms & Hembygdsförening
Korsnäs 4H
Korsnäs Guider

Kvinnoförbundet i Korsnäs
Taklax Ungdomsförening
Molpe Ungdomsförening
Team René
Västkustryttarna
Korsnäs Företagare
Folkhälsan i Korsnäs
Regionala Arbetspoolen
Decibel
SÖU

Kl. 18.00 Öppningstal av Jessica Reinilä, ordförande BKF-sektionen.
Bekanta er noggrant med kommunens rika föreningsliv
Utomhus även utställare och aktiviteter!
Fritidsavdelningens egen komponerade Tapastallrik serveras under
kvällen så långt maten räcker.
Stor parkeringsplats finns vid YA:s matsal
Alla besökare kan gratis delta i en utlottning
Arr. Korsnäs kommun - Fritid
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Bokning av
bord:
Sofia Enbacka
050-3592056

i Taklax UF
4-7 April

Simkurserna riktar sig till barn födda 2007 eller tidigare.
24.6-5.7 vid Molpe simstrand

15€
/bord

Ett hörn med
”Karagrejer”

Boka senast 1.4
Man får även skänka saker till
Taklax UF:s eget loppisbord, så
går inkomsterna till föreningen.
Ta kontakt med Sofia Enbacka.
Öppet: torsdag, fredag 18-20
lördag, söndag 11-17

Barn från Korsnäs och Korsbäck på förmiddagen kl.10.0012.30
Barn från Molpe på eftermiddagen kl.13.00-15.30
Lek och plask för föräldrar och barn i åldern 3-5 år,
1.7.-5.7 kl.15.45-16.45
8.7-19.7 vid Harrström simstrand
Barn från Taklax och Harrström kl. 10.00-12.30
Lek och plask för föräldrar och barn i åldern 3-5 år,
8.7-12.7 kl.13.00-14.00
Anmälan till simkurserna som hålls under sommaren
2013 görs i år på förhand via webben. Klicka in på www.
folkhalsan.fi/korsnas och välj vilken simkurs du vill anmäla
ditt barn till. Anmälan sker senast 31.5.2013. Skriv även
i meddelanderaden om ditt barn behöver transport
till simkursen. Förhandsanmälan kan också göras till
Alexandra Nylund tel. 0505272214 eller Anette Bjurbäck
tel. 0503562823, kvällstid mellan kl.18.00-20.00.
Avgift:
För medlemmar i Folkhälsan 20 €/barn.
För icke medlemmar 25 €/barn.
Transportkostnad 5 €/barn.











Utflyktsdag 9.5
(kristihimmelsfärdsdagen)

Kilen i Sideby(lunch +guide)
och bla avstickare

till Kummelgrund
Anmäl dig via:

Katarina 050-4455478
katarina.westerlund@bob.fi













Helena 050-5910049
helena@sou.fi

biblioteket 06-3479140

Arr. Edsviksjöns Allakt.fören. & Korsnäs
Hembygdsfören. & biblioteket kulturmattan
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Loppis

Föreningen Folkhälsan i Korsnäs r.f.
meddelar om simkurser sommaren 2013.
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Kulturafton
Allmänheten inbjuds på en mångkulturell afton vid Molpe paviljong fredagen den 26.4. kl.
18.00. Välkommen på en trevlig kväll i gemenskapen!
•

Välkomsthälsning och program
• Smakprov på delikatesser från olika länder; Burma, Bosnien, 		
Finland, Ryssland och Vietnam
• Foto- och faktautställningar från de olika länderna
Kom gärna klädd i folkdräkt om Du har!
Fritt inträde.

Arr. Korsnäs 4H, Molpe marthaförening och Korsnäs bibliotek/
Kulturmattan i samarbete med de olika kocklagen.

INFO FRÅN KORSNÄS 4H
Efterlysning!

Bakklubb för åk 3-6: Vi bakar söta och

salta bakverk. Den tredje gången får deltagarna bjuda in två gäster. Avgift: medlemmar
20,- icke medlemmar 25,-. Betalas vid första
kurstillfället. Anmälningar senast två dagar
före kursstart till petra.sundholm@fs4h.fi
eller 045-8764838. Ledare: Jessica Bäckman
och Petra Sundholm i samarbete med Korsnäs kommun-Fritid.
Korsnäs kby skola: onsdagar 3.4-17.4 kl.
15.00-17.15
Taklax skola: torsdagar 4.4-18.4 kl. 15.0017.15
Molpe skola: tisdagar 9.4-23.4 kl. 15.00-17.15

Finns det någon som känner till var gamla
smalfilmer finns som blivit filmade på 1970talet (eventuellt andra tidpunkter också) där
dåtida 4H:are medverkade? Isåfall, ta kontakt
med Petra eller någon i styrelsen!
Korsnäs 4H ordnar en smörgåstårtskurs för alla, ung som gammal! Kom med
och få tips och inspiration på olika typer av
smörgåstårtor passligt inför påsken. Avgift:
15,- Molpe skola måndagen den 25.3 kl.
18.00-20.15. Kursledare: Petra Sundholm.
Anmälningar senast 22.3 till petra.sundholm@fs4h.fi eller 045-8764838.

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

Påskpyssel för åk 1-6 på Korsnäsgår-

den lördagen den 23.3 kl. 11.00-13.15. Vi
sår påskgräs i små korgar, gör påskkort,
dekorationer mm. Avgift: 5,- Ledare: Jessica Bäckman. I samarbete med Korsnäs
kommun-Fritid. Anmälningar senast 22.3 till
petra.sundholm@fs4h.fi eller 045-8764838.

Vilja och handlingskraft
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Dans på lokalin lördag 27.4
kl. 21.00 - 02.00
Öl-servering

KOR
SN

F
U
B
ÄS

Inträde 15,-

Duo Shakers
underhåller
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Nationella veterandagen
Den nationella veterandagen 27.4. firas i år
med veteranfest i Korsnäs för Malax och Korsnäs veteraner och damer. Festplats är Korsnäs
uf-lokal och tiden är kl. 13. Efter en smaklig
lunch följer festprogram med tal, sång och
musik. Den som behöver transport kan vända
sig till biblioteket tel.3479140, senast två dagar
på förhand, så ordnas detta. Annons ingår i
Vasabladet ungefär en vecka före festen. Varmt
välkommen, veteraner, damer och följeslagare.
Arr. Fritids- och kulturnämnden i Malax och
Biblioteks-, kultur- och fritidssektionen i Korsnäs.

Bidrag att ansöka
Biblioteks-, kultur- och fritidssektionens bidrag
till föreningar och enskilda. Information och
blanketter att skriva ut finns på kommunens
webbsida. Kom ihåg att lämna in ansökan inom
utsatt tid.

Bokens och Rosens dag

Musikal - Från dröm till verklighet

Bokens och Rosens dag firas hela dagen i biblioteket med Dateros besök på eftermiddagen. På kvällen blir det presentation av Carita
Nyströms pinfärska trädgårdsbok Det börjar
med ett frö: trädgårdshistorier, som utkom för
någon dag sedan på förlaget Scriptum. Författarafton med Carita Nyström i biblioteket
börjar kl. 19.

Den 19 april visas Thomas Enroths musikal Från
dröm till verklighet i Korsnäs uf-lokal.
Texterna har skrivits av Thomas och Lasse
Berghagen, musiken och manus av Thomas.
I rollerna: Bill Ravall, Annika Strömberg, Mats
Vidjeskog, Christian Vesterqvist, Fanny Stenberg och Lina Forsblom. Korsnäs uf&bf och
Kulturmattan lokal samarbetspart. Biljetter i
förköp från biblioteket 06-3479140 och Studio
Ticket. Arr. MPTE

Ordkonsts skrivträff
Ordkonsts skrivträff för invandrare i biblioteket lördag 23.3. kl.13. med handledarna Carita
Nyström och Jenny Lindholm.

Anteckningar under dagar av sorg
Söndag 28.4. kl. 18. Johan Fagerudd besöker
församlingshemmet i Korsnäs med sin C.S.
Lewis-monolog.
Arr. Kulturmattan i samarbete med Korsnäs
församling.

Konsertbesök
Kulturmattan besöker Vasa stadsorkesters
konsert Ljusnande vårnätter - kevätöiden
kirkastuessa, torsdag 11.4. kl.19 i Vasa stadshus. Dirigent är den populäre Jin Wang, som
medverkat till att stadsorkesterns konserter
numera brukar vara slutsålda. Som specialitet
hörs för första gången stadsorkesterns nyanskaffade harpa, trakterad av Laura Hynninen. På
programmet finns bland annat ett arrangemang
av Leonard Bernsteins musik, Maurice Ravel,
Schönberg och Webern.
Efter konserten är det möjligt att vi får besöka
understödsföreningen Bravos Efterklang-tillställning med litet servering och besök av dirigenten. Vi åker tillsammans till Vasa och under
färden berättar Carita Nyström om den vackra
festsalen i stadshuset.
Anmälan till biblioteket senast måndag 8.4. kl.
19. Pris ca 25 euro, beroende på deltagarantal.

Öppethållning
Påskhelgens öppethållning i biblioteket: skärtorsdagen 28.3. är biblioteket öppet som vanligt kl. 12-16. Efter helgen är biblioteket öppet
igen tisdagen den 2. april kl. 12-16. Bokbussen
kör som vanligt i påskveckan, v.13.
Tisdag 30.4. valborgsmässoafton, normal
öppethållning kl. 12-16, onsdag 8.5, dagen före
Kristi himmelsfärd, även normal öppethållning
kl. 12-17 och bokbussen kör alla turer.
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Vi har startat med simning en
gång/vecka till Närpes simhall.

Naturfotoutställning
Luontovalokuvanäyttely

Bussen kör nästa gång torsdag 28.3 enligt följande:
Start Molpe Andelsbanken kl. 16.45
Korsnäs kyrkoby kommungården kl. 17.00
Taklax skola kl. 17.20
Harrström vid TB kl. 17.30
framme i Närpes kl. 18.00 och kl. 20.00 åker vi tillbaka till Korsnäs.

Foto: Hans-Olof Lithén

4.3.2013 – 2.4.2013

Korsnäs bibliotek, Silverbergsvägen 9
Fotografer:
Valokuvaajat:

Heidi Holmlund, Hans-Olof Lithén,
Johanna Stjernberg & Magnus Östman

Utställningen är öppen under bibliotekets öppethållningstider
Näyttely on avoinna kirjaston aukioloaikoina

Pris på simning per gång:
Vuxna 5 euro
Stud, pensionärer, beväringar 3,50 euro
Barn 7-15 år 3 euro
Barn under 7 år i förälders sällskap Gratis!
Pris 10 gr:s kort:
Vuxna 4 euro
Stud, pensionärer, beväringar 2,80 euro
Barn 7-15 år 2,30 euro
Barn under 7 år i förälders sällskap Gratis!
Bussen kostar: 3 euro/person
Arr. Korsnäs kommun Fritid

BOKENS OCH ROSENS DAG
I KORSNÄS BIBLIOTEK
Kom till biblioteket den
23.4.2013
kl. 12.00 – 16.00
Pröva olika dataprogram och få Tips om
iPad och apps.
Vi hjälper dig att hitta det program
som passar!
Välkommen!

Sportlovstävlingen
Lotterivinnare i sportlovsfrågetävlingen i samband
med Visa vårt världsarvs/Kvarkenrådets jubileumsutställning i biblioteket.
Kvarkenrådets direktör Mathias Lindström har 7.3.
dragit en vinnare av världsarvspaketet. Huvudvinsten från utställningsproducenten, världsarvsprodukter från Loftet vanns av Mikael Kronholm från
Harrström.
Tre andra vinnare får varsitt exemplar av boken
Korsnäs i tiden, tröstepris från biblioteket: Birgit
Södersund, Britt-Marie Höglund och Annmari
Teerimäki.

Bibliotekets och Dateros
personal

Vinnarna gratuleras! Tack för visat intresse!
Från biblioteket.

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. 16.00 på torsdag och avslutas kl 16.00 på fredag. Vilopaus mellan kl. 02.00-06.00 så
sovsäck kan tas med!
Max antal deltagare: 20 stycken. Egen matsäck kan medtas men försäljning finns på platsen torsdagkväll kl. 19.30-21.00 och fredag 13.00-16.00.
Deltagaravgift: 15 euro/person
Anmäl senast 24.3 till helena@sou.fi eller via telefon 050-5910049
”Avslutningsspektakel” för allmänheten som är intresserad kl. 14-16 på fredag då deltagarna visar
upp sina kunskaper från lägret. Vi bjuder på kaffe, saft och påskbakelse! Kom och se!
Arr. Korsnäs kommun
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Korsnäs församling
Plock ur församlingens verksamhet
Karasamling fredagen den 5 april kl 19 i
församlingshemmet. Gäst: Mikael Skrifvars.

Musikcafé för projekt i Nordkorea lördagen
den 20 april kl 18 i församlingshemmet. Patrik
Wallin visar bilder och berättar om Nordkorea.
Försäljning av produkter för hjälpprojekt
bland barn i Nordkorea.

Fredagscafé för kvinnor i alla åldrar i
församlingshemmet fredagen den 12 april
kl 18.30.Önskesånger med Gun KorsbäckOrre och Deseré Granholm. Gäst: Ingvor
Huhtamäki.

Projektkör

Sångkväll för Gemensamt Ansvar i
Andelsbankens klubblokal i Harrström
söndagen den 7 april kl 18. Medverkan av
bl a Solveig Mikkonen och Erik Sepänaho.
Servering och lotteri.

Nu startar vi en PROJEKTKÖR, för dig som vill
sjunga i kör, men som inte vill binda dig att
övar varje vecka. Vi sjunger lättare sånger
och övar vid behov inför olika tillfällen. Kören
är öppen för alla åldrar, från ungdomar och
uppåt, kvinnor och män.

Silvergruppen i församlingshemmet onsdagen
den 17 april kl 13. Gäster: Cay-Håkan Englund
och bergöbor.

Vi träffas första gången torsdag 4 april kl.
18.00 på församlingshemmet.

Scoutkåren

Korsnäs Scoutkår
Utomhushajk

Scoutprogram:
Lör 23.3 kl.09.00 Vedhuggning vid Gläntan.
Start vid brandstation. För föräldrar, scouter
och andra intresserade. Egen matsäck med!

Lördagen den 9 mars höll scouterna sin årliga
utomhushajk vid Scoutstugan på Halsön.
Den nya scoutflaggan som sytts av Gun Måtts
invigdes under högtidliga former. Hajken som
helhet var lyckad, scouterna sov utomhus i -22
graders kyla.

40-årsjubileum
Sön 24.3 kl.11.00 Familjegudstjänst ochscoutdubbning i kyrkan.
Korsnäs Scoutkår firar 40-årsjubileum
med samling i församlingshemmet efter
kyrkan för jubileumsfest med servering.
SPECIELLT INBJUDES ALLA ”GAMLA”
SCOUTER!

Invigning av scoutfanan.
Foto: Andreas Sandholm.

24

KORSNÄS
Nytt
Projekt “Ett skepp kommer lastat med aktiviteter

Upprop!

Närodlad mat året runt i Korsnäs

Finns det ännu nån som har material (sånger,
sketcher, programblad mm) från de gamla
Korsnäsrevyerna?
Inom Korsnäs uf&bf:s projekt ”Ett skepp
kommer lastat med aktiviteter” samlas
materialet in och arkiveras. Inom projektet
utreds också möjligheten att uppföra en
revykavalkad av gamla revynummer.
Har ni material så ta kontakt med Helena
Höglund-Rusk, e-post korsnasufbf@sou.fi eller
på telefon 045-1410220

Inom projektet Ett skepp kommer lastat med aktiviteter utreds som bäst möjligheten att börja sälja
närodlad mat året runt i Korsnäs och med start
sommaren 2013.
Både Jakobstad, Vasa och Korsnäs skall starta med
försäljning av närodlat enligt ett fransk koncept
där kött, fisk, grönsaker, ägg, kryddor, honung och
bröd säljs.
Avtal skrivs mellan producenter och konsumenter
och betalning sker i förskott till producenten.
Varorna levereras till Korsnäsgården en gång per
vecka och konsumenterna hämtar sina leveranser.
Är du intresserad av det nya konceptet och vill
köpa närodlat eller är du en producent som har
varor att bjuda ut
Daglediga kan också förtjäna extra pengar på att
till exempel baka bröd en gång i veckan.
Kontakta Helena Höglund-Rusk,
e-post korsnasufbf@sou.fi
eller telefon 045-1410220
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Aktuella kurser och föreläsningar
Gott till buffén

Vad äter din hud?

kursnummer 810244
tisdag 9.4-23.4 kl. 18.00-21.00 i högstadiet i Petalax.
Kursledare Malin Båtmästar. 17 €
Kom med och låt dig inspireras att laga både söta
och salta tilltugg som är perfekta för examensfesten,
födelsedagskalaset eller vårpartyt. Ingredienskostnader ca 5 euro/gång.

kursnummer 999904
Onsdag 3.4 kl. 18.30-20.00 i medborgarinstitutet i
Petalax.
Föreläsare Cecilia Nordman. 8 €
Varje dag använder en kvinna i medeltal 13 produkter, vilket innebär 260 kemikalier. Vissa av dessa är
hormonstörande, andra är cancerframkallande eller
starkt allergena. Under kvällen får vi vara med om
en resa genom ett vanligt badrumsskåp och lära oss
vad vi kan undvika. Cecilia ger tips på bättre val och
alternativ.

Aktivera din hund
kursnummer 999930
Fredag 26.4-24.5 kl. 18.30-20.00 vid högstadiet i
Petalax.
Kursledare Kati Wester. 17 €
Du lär dig att aktivera din hund genom att träna bl.a.
lydnad, trix, apportering, inkallning och nosarbete.
Kursen lämpar sig för hundar och mattar/hussar i alla
åldrar. Hunden bör vara vaccinerad.

Komposteringens grunder
OBS, ändrat datum!
kursnummer 999906
Torsdag 18.4 kl. 18.30-20.00 i medborgarinstitutet i
Petalax.
Föreläsare Tessa Turtonen. 8 €
Av hushållets matavfall kan du enkelt få en utmärkt
odlingsjord. Tessa visar med en enkel demonstration
hur man anlägger en kompost och vad som behövs
för att få processen att lyckas.

Fotoskola II
kursnummer 119842
Måndag 29.4-13.5 kl. 18.30-20.45 i Korsnäs skola.
Kursledare Maria Mannfolk. 17 €
Kursen är en fortsättning på Fotoskola I. Vi fotograferar bl.a. naturbilder, stilleben och porträtt och
fördjupar oss i ljussättning och hur man på bästa sätt
bygger upp en bild.

Anmälan på www.malax.fi eller tfn
3470371.

Nordkoreas befolkning behöver vår hjälp
Damerna i pysselcafé jobbar enträget vidare för
att hjälpa Nordkoreas utsatta folk. Sommarens och
höstens försäljning kulminerade i självständighetsbasaren och inbringade 1300 €. Denna summa har gått
till skor för barn och unga via Hanadonation. Organisationen upprätthåller bl.a. barnhem och verkar i
Nordkorea.
Förutom
till skor har
våra insamlade medel
använts till
mat, mediciner
och
utbildning.

Passligt till Alla hjärtans dag fick vi tillverka keramikprodukter under Kerstin Westmalms kunniga ledning.
Våra hjärtprodukter hade liksom handgjorda kort strykande åtgång under musikcaféet med David Strömbäck.
Vi är även glada för samarbetet med Baltikumvännerna.
Under soppdagen den 10 mars fick vi möjlighet att bjuda
ut våra handgjorda produkter. Ännu finns det möjlighet
att understöda vår hjälpverksamhet !
Lördagen den 20 april kommer vi att ordna en kväll för
Nordkorea i församlingshemmet. Där medverkar Patrik
Wallin som besökt Nordkorea. Han kommer att visa
bilder därifrån. Det blir mycket sång och musik, kaffe
med dopp och förstås försäljning.
Årets grej 2012 erbjuds nu med en ny fräsch kökstvål,
bambutrasa och diskborste. Vi vill tacka Dermoshop för
den frikostiga sponsoreringen ! Det känns gott när någon
tror på och understöder ens idéer.
Text :Ulrika Lindholm
Foto: Roger Lindholm

Ulrika gläder sig över alla flitiga fingrar, hantverksiver och hjälpvilja som finns bland korsnäsborna!
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varannan jämn veckas fredag kl. 10-14
och Träffpunkt Socken i Malax varje onsdag kl. 10-14.

Träffpunkten är till för alla daglediga i alla åldrar som
vill umgås med andra människor. Vi äter gemensam lunch
och dricker kaffe till ett självkostnadspris på 3 euro. Vi
har lättsamt program med varierande innehåll.
Exempelvis har vi på Träffpunkt Spiron haft olika föreläsare t.ex. Tom Sörhannus kom och berättade om sin
vandring. Personal från biblioteket har berättat om
boknyheter. Vi har hört andra reseskildringar, haft
besök av handarbetsivriga damer, tryckt tygtryck,
haft kortverkstad, haft lätt gympa, avslappning, tre
rätters middag, högläsning och diskussioner. Men
framför allt har vi haft trevligt och umgåtts i lättsam
tillvaro.
Vi brukar prata allvarligt och mindre allvarligt,
diskutera, fundera, skratta, lyssna, känna och bara
varit tillsammans! Tillsammas är vi starka. Sången
ju mer vi är tillsammans stämmer bra in på våra
träffar.
”Livets största nöjen är de som delas”
Vill du veta mera om oss så kan du träffa oss
på föreningsmässan i Korsnäs den 27.3.2013
kl. 18-20 eller kika in på vår blogg http://traffpunktsockenochspiron.blogspot.fi/ eller på vår Facebook sida
Träffpunkt Socken och Spiron. Du kan även kontakta
träffpunktens verksamhetsledare Johanna Juthborg tel.
044-2977136 eller skicka ett mail till sockenochspiron@
gmail.com.

Välkommen i vårt glada gäng!
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Lediga platser

Korsnäs kommun

Korsnäs kommun

Tekniska kansliet söker

en person
för gräsklippning och röjning för sommarmånaderna. Krav för uppgiften är minst 18 års ålder och
körkort.

Idrottskansliet i Korsnäs söker

unga ledare
till Fotbollsskola tis-fre 4-7.6 och
Idrottsskolan tis-fre 11-14.6
Intresserade ungdomar skicka in e-post till lindholm.roger@gmail.com senast 15.4.2013.

städare
till Molpe och Harrström simstränder sommaren
2013. Arbetet gäller plockning av skräp 1 h / dag /
simstrand alla dagar under badsäsongen.

vikarie för städaren

Korsnäs Hembygdsförening rf söker en

vid Kommungården / Biblioteket under 4 veckor i
juli månad.

sommarguide
som även ansvarar för museets utrymmen och
omgivning under tiden tisdag 25.6 - söndag
4.8.2013.

Skriftlig ansökan med personuppgifter ska inlämnas till Tekniska kansliet senast 15.4.2013.
Närmare uppgifter ger fast.byggm. Björn Snickars,
tel. 06-3479 129 eller 050-5506267.

För närmare information kontakta ordf.Arja-Leena
Kunelius tel. 0503488004 eller viceordf. Helena
Höglund-Rusk 050 5910049.
Styrelsen

Tekniska kansliet i Korsnäs

Alla kan vi behöva lite
nytt drag ibland
Tänker du sälja eller köpa ett företag? Generationsskifte i planerna?

Någon standardlösning för ägaroch generationskiften finns inte,
men hjälp kan alltid fås av VASEK!

Kontakta Kjell Nydahl
050 368 26 86
kjell.nydahl@vasek.fi
www.vasek.fi/agar-och-generationskiften/
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Köpes/anbud

Korsnäs kommun
Korsnäs kommun

önskar köpa mark i Taklax för
planering till bostadstomter.
Slutna anbud med uppgifter om läge, storlek och
pris bör inlämnas senast 15.4.2013 till Tekniska
kansliet. Kuvertet märks med ”Markanbud”.
Tekn.chefen Ulf Granås ger mera information, tel.
06-3479 130 eller 050-5910056.

Sammanträden
Korsnäs hembygdsförening rf

Årsmöte
25.3.2013 kl. 19.00 på Korsnäs Andelsbank
Stadgeenliga ärenden. Kaffeservering
Matts Andersén, Meteoria-ansvarig i Sundom
bygdeförening pratar under rubriken
“Besökscentret Meteoria Söderfjärden mitt i en
urtida meteoritkrater
och i en gammal ria från Korsnäs”

Korsnäs företagare rf;s
medlemmar kallas till

Extra föreningsmöte
samt vårmöte
måndag 8 april 2013 kl 19.00 på
Stenbrytaren i Korsnäs.
På föreningsmötet behandlas regionsoch organisationsfrågor samt Korsnäs
företagares medlemskap i KustÖsterbottens företagare. På vårmötet
behandlas i § 12 i föreningens stadgar
nämnda ärenden.
Även presentation av näringslivsprojektet
Framtid Korsnäs !
Servering - Välkomna !
Korsnäs företagare rf
Styrelsen

SFP I KORSNÄS
ÅRSMÖTE

Välkomna!

RÖSTA FÖR RESPEKT

Söndagen 14.4.2013 kl 18:30 på Korsnäs
UF-lokal. Pricka in datumet redan nu!

Korsnäs ungdoms- och byaförening r.f. håller

årsmöte

”Giganternas diskussion”

på nya Korsnäsgården söndagen den 21 april 2013
kl. 15.00
-Stadgeenliga ärenden
-Kaffeservering
Nya och gamla medarbetare hjärtligt välkomna.
Styrelsen

Korsnäs framtid i Vasaregionen?!
- kommunreform, företagsamheten mm
Inledare: Joakim Strand, Michael Luther
och Ulla-Maj Wideroos

Alla varmt välkomna, såväl gammal som ung!
Kaffeservering
Sfp i Korsnäs rf

Vägmöte

Intressenterna i Smed-Träskvägen håller
stadgeenligt vägmöte 23.4 klo 19.00 hos LarsJohan Smedlund.
Vägbestyrelsen

www.sfp.fi
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Telefonkatalogen

Påsklördag
Trubadur
Lasse Pe
Välkommen!

Ännu finns det chans att ändra uppgifterna i telefonkatalogen. Från och med den 22 mars finns
listorna ute på bankerna och butikerna. Man
kan även ändra sina
uppgifter per e-post till
TELEFONKATALO
adressen korsnas.telefonG
katalog2012@mail.com.
Katalogen finns ute
för granskning t.o.m
12.4.2013.
Arbetsgruppen för
Korsnäs Telefonkatalog 2013; Korsnäs FF, IF
Fyren, Korsnäs Skytteförening

över
n, Töjby och Trä

Korsnäs kommu

skböle byar

Påskhelgens
öppettider

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.

Fre 29.3 15-22
Lö 30.3 10-02
Sö 31.3 12-20
Må 1.4 12-18

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

Otto.-tjänster
Samtliga Otto.-automater erbjuder alla kunder kontantuttag och kontoupplysningar. Otto.automaterna erbjuder också tilläggstjänster, såsom kontantuttag från kreditkortskonto och
laddning av taltid i mobiltelefon. Urvalet av tjänster till ditt förfogande beror på bank och
korttyp, samt för Visa- och MasterCard-korten på valet av användningsalternativ. Läs mera
på otto.fi.
Otto.-automatens sponsorer:

Chokladmeny och
chokladprovsmakning
Boka på förhand!

Försäkringar, bank och
placeringar hos eget bolag.

STRAND-MÖLLE
- restaurangen vid havet

Sjövägen 271, Molpe
info@strand-molle.fi
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Kekkiläs blomster- och
plantmylla finns i lager

Klassisk-/
idrottsmassage: 30 min 20€

Massage?

45 min 25€
60 min 30€
90 min 35€

Välkommen att
boka tid!

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

Jag säljer även idrottsprodukter
och erbjuder träningsrådgivning

050-3767324

Utbildad massör
Thomas Ramstedt
050-3282819

Katarina Söderlund
massör och medicinsk
massageterapeut

www.skiteamramstedt.fi
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Påskfisk

Förhan
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Ring h
r
elst
på ons

dag!

Skärtorsdag 28.3.2013
kl. 10.00 - 16.00
Färsk, rökt, inlagd och gravad fisk

OBS!
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Camillas Fiskdelikatess Ab
Flatgrundsvägen 31
66210 Molpe
tel 050-5278853
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