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Pettson & Findus bjöd på
lekfull show i Korsnäs
Mer bilder och info på sidan 10
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SU ordförande Niklas Mannfolk och Arne Alligator på
årets lantdag i Korsnäs

ANITAS
ruta
Arne Alligator spelar svängig
barnmusik kl. 11 för hela familjen.
Barnen får delta aktivt med sång och
dans.
Lantdagen inleds med musik med
den vitryska orkestern Grupp ”17”.
Hälsningstalet hålls av kommunfullmäktiges ordförande Jonas Lindholm. Jessica Reinilä fungerar som
konferencier. Christoffer Bergman
underhåller med sång och gitarrmusik. SU ordförande Niklas Mannfolk med rötter i Korsnäs är inbjuden
som festtalare. Årets kulturbärare
kommer att utses och får Årets kulturpris.
Varierande program

Västkustryttarna ordnar ponnyridning. ÖSP deltar med program för
stora och små lantdagsbesökare.
Werstube, skärslipare Jätsa visar
sina färdigheter och lantdagsbesökarna kan ta med verktyg, som
behöver vässas. Under dagen håller
Korsnäs hembygdsförening kvarnen öppen och smedjan i användning. Det blir också förevisning av
hur gamla produktionsmetoder gick
till. Det blir förevisning av trehandsstickning. I år kommer man att baka
på stenåldersugnen och förevisa hur
smörtillverkning gick till förr i tiden.
Lokala produkter - konsthantverk,
grönsaker, bakverk och annat gott att
äta - finns att köpa på marknadsom-

Kommunens dag LANTDAGEN firas i år lördagen den
10 augusti 2013 kl. 11 - 14 på museiområdet och vid regn i
Korsnäsgården. Lantdagsförsäljningen startar kl. 11. Kom
och köp goda hemgjorda produkter och fynda bland hantverksprodukterna. I fjol besöktes lantdagen av ca 1000
vuxna och barn. Rockbultarna underhåller efter lantdagen
kl. 14-16 på terrassen vid Korsnäsgården.
rådet. Ängsby lantgård har ankor,
höns, kalkoner, gris, får och getter,
som lantdagsbesökarna får bekanta
sig med. Korsnäs 4 H är på plats
med sina egenhändigt odlade produkter och bakverk. Korsnäs scoutkår
deltar i lantdagen med en aktivitet.
Lions har sitt traditionella lotteri
med fina vinster och roliga lekar.
American Cars - utställning av
snygga och tuffa amerikanska bilar
och veteranmopeder. Muséerna är
öppna för allmänheten hela dagen,
liksom Korsnäs bibliotek som är
öppet 11-15. I biblioteket kan besökarna bekanta sig med Anne Frankutställningen, som öppnas kl. 11.
Försäljning av avskrivna böcker och
tidningar sker i biblioteket.
”After lantdag” underhållning
efter lantdagen med Rockbultarna
kl. 14-16 på terrassen vid Korsnäsgården.
På museiområdet säljs kaffe och
läsk med tilltugg och i Julias Café i
Prästgårdsmuséet. Balticumvännerna
ordnar LOPPIS på gruvområdet kl.
10-14. Under lantdagen serveras traditionell lantdagslunch med plockastek och efterrätt kl. 11-13 i matsalen
på Yrkesakademin i Korsnäs, på
restaurang Stenbrytaren och i nya
Korsnäsgården.
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Världsarvsdagen

På söndagen den 11 augusti ordnar
Korsnäs kommun en utfärd med
program till Molpehällorna. Båten
startar från Bredskärs fiskehamn kl.
13 och 14. Hemfärden sker kI. 15
och 16. Anmälningar senast 9.8. till
båtförare Peter Björkqvist tel. 0505181933.
På programmet hälsningstal av
kommunstyrelsens
ordförande
Sven-Erik Bernas och folkmusik
av Korsdraget. Världsarvsambassadör Ann-Sofi Backgren guidar
besökarna i fyrvaktare Jacob Rautios
fotspår. Kommunen bjuder traditionellt på kaffe med hällsmörgås, samt
saft och bulle. Möjlighet att på egen
bekostnad äta en välsmakande tre
rätters världsarvslunch på restaurang Strand-Mölle från kl. 11.00 före
utfärden till Molpehällorna.
Välkomna till Lantdagen 10.8
och Världsarvsdagen 11.8.2013!
Skön sommar önskar
Anita Ismark
Kommundirektör
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Korsnäs Lantdag med program för hela familjen ordnas i år lördagen
den 10 augusti kl. 11.00-14.00 i kyrkbyn.
Lantdagslunch (OBS tiden!)

kl. 14.00 “After Lantdag”
Rockbultarna uppträder på terrassen
vid Korsnäsgården
kvällen
Dans med Scandics på Stenbrytaren

kl. 11.00-13.00 Lantdagslunch “Plockastek” med
efterrätt på Korsnäsgården, Stenbrytaren och YA.

Program vid museiområdet

•
•

Dagens konferencier är Jessica Reinilä
kl. 11.00 Barnprogram, Arne Alligator
kl. 11.00 Marknadsförsäljningen startar
kl. 12.00 Musik (Grupp “17”)
Lantdagens öppning (Jonas Lindholm)
Musik (Christoffer Bergman)
Festtal (Niklas Mannfolk)
Årets kulturbärare utses
Musik (Grupp “17”)
kl. 13.00 Ponnyridning (Västkustryttarna)

•
•

•
•
•
•

Övrigt program

kl. 10-14 Loppis i gruvan, Baltikumvännerna
kl. 11.00 Öppning av Anne Frank utställning,
försäljning av avskrivet material i
biblioteket

Lantdagsmarknad, lokala produkter
Werstube, skärslipare Jätsa förevisar hur
man slipar och vässar verktyg. Ta gärna
med egna verktyg för slipning
Julias Café i Prästgårdsmuseet
Hembygdsföreningens program: aktiviteter
i smedjan, bakning på stenåldersugnen,
kvarnen öppen, smörtillverkning, trehandsstickning
Ängsby lantgård
American Cars utställning
Korsnäs gamla brandbil
Museérna öppna kl. 11-14

Boka bord för lantdagsförsäljning
via biblioteket tel. 06-3479140

Korsnäs
kommun

KORSNÄS
Nytt
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

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 5-2013 utges 30.8.2013, manusstopp 16.8.2013
Nr 6-2013 utges 4.10.2013, manusstopp 20.9.2013
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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.

Korsnäs Lantdag

Korsnäs Lantdag 10.8.2013

Kommunalt
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Detaljplan för strandnära
boende i Molpe godkänd
Strandbacka detaljplan med
strandnära boende i Molpe godkändes av kommunfullmäktige
27.5.2013
Förslaget till detaljplan för strandnära boende i Molpe, har varit
offentligt framlagt till påseende.
Intressenter har haft möjlighet att
framföra anmärkningar i ärendet
senast 27.1.2013. Kommunstyrelsen
har inbegärt utlåtande av myndigheterna Västkustens tillsynsnämnd,
Tillsynsnämnden i Korsnäs, NTMcentralen i Södra Österbotten och
Österbottens förbund.
Utlåtanden har inkommit från Västkustens miljöenhet, tillsynsnämnden
i Korsnäs och Österbottens museum.
Dessutom har den privata markägaren Jonas Sten inkommit med en

anmärkning. Konsulten har bemött
utlåtandena och anmärkningen och
nödvändiga ändringar gjorts i detaljplanen. Bland annat gjordes en del
sakkorrigeringar och planens namn
ändrades till ändrades namnet till
Strandbacka detaljplan.
Tekniska
nämnden
föreslog
2.5.2013 att detaljplanen för strandnära boende i Molpe godkännes med
de bemötanden och ändringar som
gjorts på basen av inkomna utlåtanden.
Kommunstyrelsen
föreslog
6.5.2013 för fullmäktige att detaljplanen för strandnära boende i Molpe
godkännes med de bemötanden och
ändringar som gjorts på basen av
inkomna utlåtanden. Fullmäktige
beslutade i enlighet med förslaget.

Sommartid på
kommunkansliet
Kommunkansliet är öppet
enligt sommartidtabell vardagar kl. 8.00 - 15.00 under
tiden 27.5 - 31.8.2013 .
Sommarstängt
Kommunkansliet är helt
stängt v. 28-29 (8-21.7.2013).
Telefondejour
Socialkansliet håller telefondejour under sommarstängningen. Ring vardagar
kl. 10-12 tfn 050-4064831.
Telefonnumret till tekniska
kansliets dejour under
sommarstängningen är
06-3641 027.

Fastighetsbyggmästaren
tjänstledig
Infarten till Strandbacka-området i Molpe.

Försäljning av markområde på
farmområdet i kyrkbyn
MKK-bolaget har anhållit om
att få köpa ett litet markområde,
som finns mellan fastighet Farm
VI Rnr 8:108 och den av Kjell Ove
Vest ägda farmtomten på farmområdet i Korsnäs k:by. MKKbolaget har dessutom gjort en
överenskommelse om köp av Kjell
Ove Vests tomt.
MKK-bolaget önskar att få köpa
området eftersom det skulle utgöra
en helhet för deras farmområde.
Kommunstyrelsen
beslutade

6.5.20133 att sälja markområdet
som MKK-bolaget anhåller om att
få köpa. Köpebrev undertecknades
17.5.2013 och kommunstyrelsen
föreslog 27.5.2013 för kommunfullmäktige att det undertecknade
köpebrevet mellan Korsnäs kommun
som säljare och MMK-bolaget som
köpare godkänns.
Kommunfullmäktige
godkände
köpebrevet
vid
sammanträdet
27.5.2013.
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Fastighetsbyggmästaren Björn
Snickars har anhållit om tjänstledigt från tjänsten som fastighetsbyggmästare vid Korsnäs kommun
under tiden 1.7.2013-31.12.2013.
Han önskar även semester före
tjänstledigheten börjar.
Tekniska nämnden beslutade
2.5.2013 bevilja tjänstledighet för
fastighetsbyggmästaren för tiden
1.7.2013-31.12.2013. Semestern tas
ut före tjänstledigheten börjar.
Som vikarierande fastighetsbyggmästare för tiden 1.7-31.12.2013
fungerar byggmästare Karl-Erik
Nylund. Han har tidigare fungerat
som fastighetsbyggmästare i kommunen.
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2010 valdes en arbetsgrupp
för uppgörande av en ny äldreomsorgsplan. Äldreomsorgsledare
Kerstin Sjöstrand har haft det
huvudsakliga ansvaret för dess
uppgörande och skött om den
praktiska utformningen av den.
Nya äldreomsorgsledaren Johanna
Björkman presenterade den nya äldreomsorgsplanen för kommunstyrelsen 6.5.2013. Kommunstyrelsen

beslöt enhälligt utse en arbetsgrupp
som får i uppdrag att utreda inledande av daggruppsverksamhet i en
ledig bostad på Buketten-området.
Till arbetsgruppen utsågs: Johanna
Björkman, Johanna Juthborg, Olli
Uotinen, Anita Ismark, Angelica
Sandholm och Carina Westberg.
Kommunfullmäktige
godkände
äldreomsorgsplanen vid sammanträdet 27.5.2013.

Sommarpraktikanter inom
äldreomsorg och
barndagvård
De två sommarpraktikantplatserna
inom äldreomsorg och barndagvård
fick 7 sökande. Till praktikant inom
äldreomsorgen valdes Victoria Sandholm. Till barndagvården valdes
Natasha Korsbäck.
Tack för visat intresse!
Äldreomsorgsledare
Johanna
Björkman
Barnomsorgsledare
Birgitta
Blomqvist

Sommararbetare
för gräsklippning
och röjning

På Buketten-området i kykrbyn finns trivsamma bostäder för äldre.
På området planeras nu ledd daggruppsverksamhet.

Budgetändring för vård- och
omsorgsnämnden
Vård- och omsorgsnämnden har
16.04.2013 behandlat personalbehovet vid Lärknäs.
Vård- och omsorgsnämnden äskar
om tilläggsanslag i budgeten för
2013 om 53.000 euro för följande
utökningar:
• utökning av befattning vid
Lärknäs med 50 % av heltid
t.o.m. 31.12.2013
• utökning med en närvårdare på
78,43 % (30 h/vecka) av heltid
som en gemensam befattning
inom äldreomsorgen. Äldreomsorgsledaren ansvarar för
var befattningen används utifrån var behovet är mest akut
och krävande.

•

utökning av köksbiträde 50 %
med lönestöd vid Lärknäs kök
i första hand t.o.m 31.12.2013.
Om budgetmedel finns 2014
kan anställning göras till
31.03.2014.
Även om personalutökningarna
sker t.o.m. 31.12.2013 kvarstår
behovet fr.o.m. 2014 och framåt om
patientantalet är enligt det nuvarande. Befattningarna budgeteras för
år 2014.
Fullmäktige godkände tilläggsanslaget vid sammanträdet 27.5.2013.
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Tekniska avdelning har annonserat i Korsnäs Nytt om en person
för gräsklippning och röjning av
kommunens olika områden sommaren 2013.
Inom utsatt tid hade fem ansökningar inkommit. Krav för uppgiften
är minst 18 års ålder och körkort.
Tekniska nämnden beslutade
2.5.2013 anställa Jens Österroos på
tekniska avdelningen för sommarmånaderna 2013.

Sommarvikarie i
biblioteket
Till sommarvikarie i biblioteket
har valts datanom, fil.stud. Tobias
Antfolk. Han arbetar i biblioteket i
juli.

Val av revisionssamfund
Revisionsnämnden beslöt hösten
2012 att upphandla revisionstjänster direkt av BDO Audiator Ab i och
med att upphandlingens totala värde
beräknas underskrida gränsen för
krav på offentlig upphandling. Totalt
behövs 5 revisionsdagar/år.
Fullmäktige valde 27.5.2013 BDO
Audiator Ab som revisionssamfund
för Korsnäs kommun enligt given
offert för åren 2013-2016.

Kommunalt

Ny äldreomsorgsplan

Företagsaktuellt
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Vasaregionens nyföretagare 2013
är Bergfolk Car Service
Vasaregionens Nyföretagscentrum Startia har valt bilverkstaden Kb Bergfolk Car Service Ky:s
företagare Christian Bergfolk till
årets nyföretagare 2013. Startias
direktör Tommi Virkama berättar
att valet gjordes efter en diskussion där alla VASEKs företagsrådgivare presenterat sina kandidater.
Motiveringarna bakom beslutet
var många. Bergfolks bilverkstad är
en viktig sysselsättare på en mindre
ort, och ägaren har moderniserat
verksamheten efter generationsskiftet genom att investera i maskiner,
verktyg, utrymmen och personalens
kunnande.
- Bergfolks bilverkstad är ett företag som andra företagare gott kan ta
modell av. Ägaren Christian Bergfolk har jobbat hårt, och det märks
både i företagets växande omsättning
samt antalet nya som anställts, konstaterar Virkama.
Christian Bergfolk, som är verkstadsägare i tredje generationen,
driver den välryktade bilverkstaden
i Molpe i Korsnäs. Han är positivt
överraskad över uppmärksamheten.
- Jag är väldigt tagen över att en bilverkstad får detta pris och förstås
glad över att det är vi, ler Bergfolk.
Att bli företagare var inget självklart beslut för Bergfolk, som tidigare jobbat i andra bilverkstäder i
Vasa.
- Att bli företagare var ett stort steg.
Vi har ett bra arbetsteam här, och jag
har alltid tyckt att det är viktigt att
alla anställda trivs, funderar han.
Bergfolk har varit mån om att
de äldre ska lära upp de yngre, och
arbetsteamet har kontinuerlig utbildning via Bosch både i Sverige och
Finland. Bergfolks Car Service fixar
bilar av alla märken, och företaget
betjänar kunderna även på finska.
Hos Bergfolk är kunden viktigare än
bilen, eftersom kunden kan någon
dag byta bil men vara fortsättningsvis kund hos Bergfolks.
Bergfolk är tacksam över all hjälp
han fått från STARTIA/VASEK och
speciellt Kjell Nydahl, direktör för

företagstjänster:
- Kommunen har gjort rätt då de
har satsat på STARTIAs/VASEKs
verksamhet. Den kostnadsfria hjälpen från VASEK har varit viktig. Det
är bra att det finns ett ställe jag vågar
ringa och fråga vad som helst. Jag
har fått värdefull information från
Kjell i bland annat stöd- och ekonomiska frågor.

Korsnäs företagare rf - grafisk profil.

Nydahl anser att årets nyföretagardiplom gick till helt rätt adress:
- Christian har själv haft stor vilja
att satsa på sitt företag. Han har gått
kurser i både ledarskap och special
utbildningar inom branschen sedan
han tog över efter sin far år 2008. Det
tyder på att han tar sin roll som företagare på allvar och han har lyckats
väl med det, menar Nydahl.
Text och bild: VASEK

Design: 3D Studio Blomberg Ltd.

PANTONE (PSC) 300 EC
CMYK: C98/M50
PANTONE (PSC) 355 EC
CMYK: C86/Y87

Tommi Virkama (till vänster) och Kjell Nydahl har räckt blommor
och Årets Nyföretagare 2013 - diplom åt Christian Bergfolk.

Vi planerar hålla företagarnas
Närmare presentation av
grillpartysamkväm lördaprojektet ges av projektleFärgerna symboliserar natur och hav. Pilarna symboliserar olika näringar som
sammanstrålar och utgör byggstenar för en framtid i bygden.
gen den 7 september
2013.
dare Sofia Mitts-Björkblom
Reservera tiden i Er kalender
på nästa sida.
redan nu för evenemanget.
Vi återkommer på sensomma- Vi gratulerar Årets nyföretaren med programupplägg och gare 2013, Bergfolk Car Serdeltagaranmälan !
vice Kb;s företagare Christian
Bergfolk och tillönskar Alla i
I dagarna inleder vi arbetsKorsnäsbygden en levnadsprogrammet i ”Näringslivsglad och framgångsrik
projektet Korsnäs” som vi
sommar !
genomför fram till 31.12.2014
i och för Korsnäsbygden
Korsnäs företagare rf
med våra samarbetspartner.
styrelsen
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”Näringslivsprojekt: Korsnäs”
NTM- centralen har via Europeiska
jordbruksfonden
för
landsbygdsutveckling
beviljat
projektmedel för ett näringslivsinriktat projekt med fokus på utbildning och information i Korsnäs.
Yrkesakademin i Österbotten står
som projektägare och medverkar
gör Korsnäs företagare r.f., Korsnäs Kommun och Vasek.
Projektets övergripande målsättning är att skapa en funktion och ett
nätverk som utvecklar och säkerställer nödvändiga förutsättningar
för Korsnäsföretagens existens. Projektet har fortfarande inget fastslaget namn utan kommer att namnges
under projekttiden av Korsnäsborna
själva.
Det är företagarna och företagen
(industri och serviceföretag, pälsdjursnäringen, trädgårdsnäringen och

Som projektledare för näringslivsprojektet fungerar Sofia
Mitts-Björkblom.

skogsbruken) i Korsnäs som är i nyckelposition för att det här projektet
skall lyckas. Varje företag i Korsnäs
kommer att kontaktas och erbjudas
att komma med. Det är via era behov,
framtidsvisioner, problem och utmaningar som projektets verksamhet
skall formas och målsättningarna
uppnås.
Från och med augusti börjar projektledare Sofia Mitts-Björkblom
från Yrkesakademin med den uppsökande verksamheten och ta kontakt
med företagen i Korsnäs. De som
genast vet att ni vill vara med eller har
frågor gällande projektet, tankar och
idéer kring företagsutvecklingen och
tillväxtmöjligheterna är välkomna att
ta kontakt redan nu!
Projektledare
Sofia
MittsBjörkblom, tfn 050-3306041 / sofia.
mitts-bjorkblom@yrkesakademin.fi

Korsnäs
kommun

Med i företagarens vardag – genom hela livscykeln
Inget ärende är för litet!
Det lönar sig att kontakta VASEK
i alla möjliga ärenden angående företagets verksamhet.
VASEKs tjänster är
avgiftsfria och konfidentiella

Vasaregionens Utveckling Ab VASEK
06 317 76 00
info@vasek.fi
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Trevlig
sommar!

Näringslivsprojekt

Se hit alla företagsamma Korsnäsbor!

Investeringar
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Molpe skolområde får statsstöd
Molpe skolområde skall förbätt- randet av entreprenadhandlingar för görandet av entreprenadhandlingar
ras med anläggande av fotbollsplan fotbollsplan och löpbana invid Molpe för fotbollsplan och löpbana invid
och löpbanor. Kommunstyrelsen skola. Kostnaden för dessa entrepre- Molpe skola.
har tillsatt en kommitté för plane- nadhandlingar uppgår till 5 800 euro.
Förra veckan kom det glädjande
ring av uteområdet vid Molpe skola
Kommunstyrelsen godkände situa- beskedet att Undervisnings- och kuloch daghem. Konsulten Ramboll tionsplanen och illustrationsbilden turministeriet beviljar 65.000 euro
har gjort en situationsplan och en över skolområdet vid sammanträ- för skolområdet i Molpe. Pengarna
illustrationsbild över skolområdet. det 25.3.2013. Dessutom godkändes kanaliseras via NTM-centralen.
En preliminär offert har erhållits Rambolls preliminära offert för uppav Ramboll för uppgörandet av entreprenadhandlingar
för
fotbollsplan
och löpbana invid
Molpe skola.
I årets budget finns
250 000 euro varav
62 500 euro av detta
är beräknat att fås
som bidrag. I detta
anslag ingår även en
ny rink på området.
I planeåren 2014
och 2015 finns även
anslag för en rink
i Harrström och en
rink i Taklax.
Tekniska
nämnden föreslog att
situationsplanen
och illustrationsbilden över skolområdet kan godkännas.
Dessutom godkändes
I situationsplanen för Molpe skolområde ingår nya placeringar för en fotbollsplan,
Rambolls
prelimirink och löpbana, som skall betjäna både skolan och daghemmet.
nära offert för uppgöe
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Cykelförråd

ILLUSTRATIONSBILD ÖVER SKOLOMRÅDET I MOLPE, KORSNÄS
SKALA: 1:1000

Jonas Aspholm Ing.

Ny brygga till Strömsgrund
Enligt årets budget fanns det
planer på att reparera bryggan
vid Strömsgrund småbåtshamn
i Molpe för 5.000 euro. Bryggan
togs upp ur vattnet 29.4.2013 och
då konstaterades att bryggans
bärande konstruktion var helt sönderrostad.
Bryggan har haft plats för 20 st
båtar varav 10 st är reserverat för
gästplatser och 8 st har hyresavtal i
dagsläget. De som hyr har underrättats om att bryggan har tagits upp ur
vattnet.
En offert har begärts av HF Pro-

ducts för en ny brygga (3x30m) till
Strömsgrund småbåthamn. Kostnaderna för bryggan är 23.500 euro
moms 0%. Därtill uppkommer kostnader för upptagning och borttagning
av gamla bryggan.
Eftersom båtsäsongen börjar och
hyresavtal finns för 8 st platser, borde
en ny brygga införskaffas snarast
möjligt.
Tekniska
nämnden
föreslog
2.5.2013 att offerten godkännes
under förutsättning att tilläggsanslag
beviljas i investeringsbudgeten om
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20.000 euro. Anslaget om 5.000 euro
överförs till investeringsbudgeten.
Kommunstyrelsen
konstaterade
6.5.2013 att Strömsgrunds brygga
är helt sönderrostad och måste förnyas. Kommunstyrelsen besluter
föreslå för kommunfullmäktige att
en omdisponering på 20.000 euro i
investeringsbudgeten görs för detta
ändamål. Anslaget om 5.000 euro
överförs från driftsbudgeten till
investeringsbudgeten.
Kommunfullmäktige
godkände
förslaget 27.5.2013.

KORSNÄS
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Foto: Jan-Henrik Häggdahl

Molpe skola var den framgångsrikaste skolan i Korsnäs detta år
genom ett silver i klassen 5x80
m mixed för småskolor. I laget
sprang Chit Cidi Aye, Oscar Ilvoranta, Nicoline Nystrand, NehReh
och KoReh.
Övriga placeringar:

Gatustafett, 4-manna, pojkar,
Små grundskolor
10. Molpe Skola 1 (Jonatan Bergfolk, Oscar Ilvoranta, KoReh,
NehReh)
40. Korsnäs kyrkoby skola 1
60. Molpe skola 2
600 + 600 + 400 m, flickor, Små
grundskolor
31. Taklax skola 1 (Frida Sandholm, Hanna Volynec, Jennifer
Vägar)
44. Molpe skola 1
93. Korsnäs kyrkoby skola 1

Vårens försök med simning i
Närpes simhall och transport med
buss via Molpe, kyrkbyn, Taklax
och Harrström blev mycket uppskattat. På begäran kommer kommunens fritidsavdelning att ordna
10 gånger simning i höst. Transporten kostar 3 euro/ gång eller
sammanlagt 30 euro. I Närpes
simhall kan ett 10-gångers simkort köpas förmånligt. Bindande
anmälningar tas emot för endast
50 personer ryms med i bussen.
Torsdagskvällar är simkvällar!
Start 19 september.
Anmälningar till: helena@sou.fi
eller 050-5910049

Fotbollsskola
Foto: Roger Lindholm

Populär simning!

Molpe skolas silverlag på 5x80 m mixed: Chit Cidi Aye, Oscar
Ilvoranta, Nicoline Nystrand, NehReh och KoReh.

Första veckan i juni hölls
den traditionella fotbollsskolan i Korsnäs.
Som ledare fungerade
Oliver Söderlund.
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STefattkarnevalen							Sport och fritid

Silver i stafettkarnevalen
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Pettson & Findus

Pettson & Findus showade på
museigårdstunet i Korsnäs
Korsnäs bjöd på strålande sommarväder och den
perfekta spelplatsen för Pettson och Findus på gårdstunet på museiområdet.
- Det här är den mest riktiga spelplatsen vi uppträtt på
någonsin, hälsade Sven Hedman (gubben Pettson) efter
den fartfyllda showen.
- Här finns allt, en riktig bondgård med rödmyllade
väggar, gräsmatta i en autentisk miljö. Den är ju nästan
bättre än Pettsons egen gård där hemma!

visorna och fick också hjälpa till att visa var gubben Pettson lagt sina saker.
Efteråt ville de flesta barnen också hälsa på både Pettson och Findus. Speciellt för de minsta tror jag nog att
det var en eftermiddag de länge kommer att minnas – när
Pettson och Findus hälsade på i Korsnäs!
Över 20 år som Pettson

Sven Hedman har uppträtt som gubben Pettson sedan
1992. I början turnerade han tillsammans med orkestern
Bröderna Slut. Men 2006 lade gruppen ner turnerandet
efter sex pjäser och cd-skivor samt över 1500 föreställningar.
Men efterfrågan fanns kvar och Sven fortsatte att turnera på tu man hand tillsammans med katten Findus. I
år är det för första gången Fanny Wistrand, som får äran
att agera Findus. Tidigare var det hennes pappa, som var
med på turnéerna.
- Nuförtiden gör vi cirka 80-90 föreställningar per år,
främst på sommaren, berättade Sven.
- Vi har uppträtt tidigare i Finland också några gånger.
På Norrvalla i Vörå spelade vi för några år sedan och vi
har också uppträtt i Esbo. Efter showen i Korsnäs bär det
av till Dragsfjärd i Åbolands skärgård och sedan hem
igen till Västerås.
Text o foto: Kenth Nedergård

Musikalisk resa på Pettsons gård

Publiken som till största delen bestod av barn i åldern
3-10 år (jämte föräldrar) fick vara med om en musikalisk
resa, som berättade om det mesta som brukade hända på
Pettsons gård. Pettson och Findus ordnade rävjakt med
spöken och fyrverkerier. Findus fick berätta om hur det
kommer sig att katten firar födelsedag tre gånger varje år.
Paret tänkte också bege sig ut för att tälta, fast det gick
inte så bra, eftersom hönorna bara ville komma med. Men
en fiskejakt där gammelgäddan nappade, hann de i alla
fall med. Och en tur upp i fjällen.
- Jag har ju gjort 60 sånger om Pettson och Findus och
skrivit manus till sex olika musikteaterföreställningar, så
det finns en hel del att plocka av, hälsar Sven.
Publiken fick vara med i showen från början till slut
– de sjöng, lekte och gestikulerade med i de välkända
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Prästgårdsmuseet brukar ordna en sommarutställning, och i år har museet bjudit in fotograf Martina
Uthardt. Hon är en mångsidig fotograf som gör allt
från fantastiska porträtt till stämningsfulla landskap
och tilltalande produktbilder. Hon har öga för ljuset,
stämningen och kompositionen och fotograferar med
valspråket ”Passion och glädje”.
Hennes
farmor
var dotter till prosten Öhrnberg, det är
hennes anknytning
till gamla prästgården i Korsnäs. Sommarutställningen med
hennes
fotografier
kommer att bestå av
Österbottenmotiv i
stort format, både
naturbilder och bilder
av kulturlandskapet.
Det blir vernissage
tisdagen den 25 juni
kl. 13-15. Då är fotografen själv på plats
och berättar om sina bilder. Det bjuds också på kaffe och
kaka. Välkommen!
Utställningen kan i övrigt ses när museet är öppet, varje
vecka tisdag till söndag kl. 13-17 från den 25 juni till
början av augusti. Sommarens guider, Frida eller Erika
Rusk, är då på plats. Övriga tider enligt överenskommelse med ordförande Mats Ståhl. Sista chansen att se
utställningen ges på Lantdagen den 10 augusti.

för olika aktiviteter. Här kan man också fira sina familjefester, som bemärkelsedagar, dop och bröllop. Att hyra
museet för en dag kostar 75 euro. Vintertid tillkommer
en uppvärmningsavgift. Föreningen Prästgårdsmuseet
i Korsnäs rf, som upprätthåller museet, tar också gärna
emot nya medlemmar. Man blir medlem genom att betala
in 10 euro till föreningens konto 555225-57337 eller
245218-3458.

Museum och festplats

Prästgårdsmuseet i Korsnäs vill vara ett levande
museum, där nutid och historia möts, och där det finns plats

Landskapsfoton: Martina Uthardt

Sommar i hembygdsföreningen
Korsnäs
Hembygdsförening
håller museet öppet kl. 13-17 från
25 juni till 11 augusti. Övriga tider
kontakta styrelsemedlemmar. Närmare information på föreningens
hemsida.
Hembygdsföreningens sommarsäsong har redan startat med besökare
från Amerika redan i maj. I början av
juni är också en ny grupp besökare
på kommande. Guiden Evelina Kulp
finns på plats först efter midsommar
så det gäller för styrelsemedlemmar
att sköta guidningen.
Hembygdsföreningens planerade

sommaraktiviteter startade med hantverksdagen för barn 8.6. Pettson &
Findus uppträdde kl. 14 och senare
under eftermiddagen fick deltagarna
syssla med pyssel av olika slag.
Korsnäsbygden 3 utkommer lämpligt till KorsKorsnäsbygden 3
näsveckan i
Igår, idag, i morgon
Hembygden
början av juli.
I
fredagsmarknaden
deltar hembygdsföreningen med
Rune Björkqvist
nybakat.
Alvar Enberg

Dig vi älskar hembygd
Högt för dig vårt hjärta slår
var vi än i världen går.
Jorden, vattnet, skyn
söndagsfriden över byn
allt står levande inför vår syn.
Dig vi älskar hembygd
Allt vår kärlek bäst förmår
sätter här hos dig sitt spår.
Ännu i vår ålders höst
ger du balsam bot och tröst
sköna bygd, som blivit vår.

M i n n e n
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Aktiviteter kring smedjan, kvarnen
och järnåldersugnen samt smörtillverkning planeras till Lantdagen. I
museets textilrum visar flinka stickerskor hur den äkta Korsnäströjan
tillverkades före rundstickans intåg
i handarbetsvärlden. I museet får
guiden sällskap av Joel Lenlund och
Arja-Leena Kunelius.
SKYL-dagen – Berättarkvällen
står i tur den16.8. Gäst vid berättarkvällen ännu oklart.
Inga-Britt Mannfolk, sekr

Museiaktuellt

Sommar på Prästgårdsmuseet

Stipendier
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Stipendier från Molpe bys fond
Understödsföreningen för Molpe bys fond, som för
tillfället administreras av Molpe UF, har beviljat stipendier åt sista årets studerande i andra stadiet (gymnasier/yrkesskolor).
Stipendiet delas ut endast till Molpebor. Som merit

Föreningsinfo

Carolina Prost.

anses vara aktivt deltagande i Molpe bys föreningsliv.
De tre första genom tiderna som fick stipendium ur
fonden är Julia Backgren, Carolina Prost samt Patrik
Sundén.

Patrik Sundén flankerad av Molpe UF:s viceordförande
Marcus Granqvist och styrelsemedlem Jonas Lindholm.

Julia Backgren och Molpe
UF:s styrelsemedlem Linda
Backgren-Holm.

Info från Malax-Korsnäs cancerklubb
Malax-Korsnäs cancerklubb har hållit årsmöte.
Kerstin Knip återvaldes som ordförande. Övriga
i styrelsen är: Majvor Råholm viceordf, Ann-Sofi
Holmlund sekr, Maj-Lis Häggblom kassör, Yngve
Björk (ny), Lisbeth Gullholm, Ulla Herrgård, Britta I
Nyfors, Sonja Söderlund och Bror Svenns.

Klubbens medlemsavgift är symbolisk, 5 € /pers.  
Alla gåvor, bidrag och donationer som klubben erhåller
används inom eget område för cancerpatienter och anhöriga.
Klubben meddelar om evenemangen i Vasabladet under
Föreningarna, i Malax lokal-tv och i Petalax-Bergö lokaltv.
Cancerklubben säljer Österbottens cancerförenings
kondoleanskort. Korten finns till försäljning i lokala
blomsterbutiker, en del banker och butiker.

Planerat program

•
•
•
•
•
•
•

Besöka Sommarteatern i Petalax Bykiston 7.7. kl
15
Ordna Må Bra Dag på hösten
Understöda cancerpatienter som vill träna i konditionssalen vid Malax Fysio och/eller delta i vattengymnastik för bröstcancerpatienter
Augustiträff på Bergö
Understöda palliativa vården inom området
Medlemsvärvning till Österbottens Cancerförening
Rosa bandet försäljning

Cancerinsamlingen

Cancerinsamlingen som Österbottens cancerförening
ordnade i vintras inbringade hela 10.438 € på vårt verksamhetsområde. ETT HJÄRTEVARMT TACK till alla
som betalade in ett bidrag och till alla som deltog i utdelningen av bankgiro.
Österbottens cancerförening erbjuder anpassningsträningskurser i Härmä, stödpersoner, samtalsgrupper och
bildterapi och avslappnande motion i Vasa. Ta kontakt
direkt ,till cancerföreningen, tel. 3209 800 eller till oss i
klubben och delta i det som bjuds. Allt är med tanke på
cancerpatienternas bästa. Klubben hjälper gärna till med
råd och upplysningar och kan fungera som förenande
länk mellan patient och cancerförening.

När detta publiceras har vi redan haft föreläsning med
urolog Patrik Ehnström, deltagit i kryssningen för svenskspråkiga cancerpatientklubbar och ordnat födelsemärkesundersökning i Korsnäs.
Vår cancerklubb omfattar ett vidsträckt område. För
att så många som möjligt skall ha möjlighet att delta i vår
verksamhet subventionerar vi alltid en del av kostnaden.
Klubben ger bidrag vid behov till barnfamiljer och
enskilda/uppvaktningar och kondoleanser.
Vår verksamhet är möjlig tack vare eget frivilligt arbete,
donationer, bidrag och understöd, som vi med tacksamhet
tar emot.

Varmt välkommen med i vår verksamhet och en god
fortsättning på våren och sommaren!
Malax-Korsnäs cancerklubb
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Sommarens evenemang
i Korsnäs 2013
JUNI
Fredag 14.6
Inofficiell agilitytävling
kl. 18.00 vid Bjurbäck byagård.
Anmälning från kl. 17.30.
Klasser: Mölli-mölli, Mölli och Tävlingsklass.
Deltagaravgift: Medlemmar 5 € , icke-medlemmar
8 €.
Arr. Kustens hundklubb rf

Tisdag 25.6
Fotboll i div IV
kl.18.30 idrottsplanen, Korsnäs FF - Kungliga Wasa

Onsdag 26.6
Sommarsamling på Strandhyddan
kl. 19.00 Tomas Klemets, Solveig Mikkonen och Erik
Sepänaho. Korsnäs församling.

Fredag 28.6

Söndag 16.6

Sommarcafé vid Molpe Paviljong

Högmässa i kyrkan

kl. 13.30-15.30. I händelse av regn inhiberas cafeét.
Arr. Föräldraföreningen Tulavippan r.f.

kl. 11.00 Speciellt inbjudna 1963 års konfirmander.
Korsnäs församling.

Lördag 29.6

Tisdag 18.6

Korsnäs Streetrace

Midsommaröppet på Strandhyddan
Onsdag 19.6

kl 11.00 – 16.00. Vägen avstängd
från kl. 9.00. Servering, entusiastfordonsparkering, aktiviteter för
barnen.
Anmälningar om deltagande till 050-431 0665
(Tommy) eller via facebook (Motor Maniax)

Inofficiell rallylydnadstävling

Amerikansk buffé (hamburgare)

kl. 18.00-21.00. Program, fri samvaro och servering. Korsnäs församling.

kl. 19.00 vid Bjurbäck byagård. Anmälning från kl.
18:30. Förhandsanmälan kan göras till Camilla.
ronnholm@hotmail.com senaste den 16.6. Deltagaravgift: Medlemmar 8 €, icke-medlemmar 10 €.
Arr. Kustens hundklubb rf

vid Stenbrytaren kl. 11.00-16.00

Dans vid Stenbrytaren
med Drunken Bastards kl. 21.00-01.30.

JULI

Torsdag 20.6
Sommarcafé vid Molpe Paviljong
kl. 13.30-15.30. I händelse av regn inhiberas
cafeét.
Arr. Föräldraföreningen Tulavippan r.f.

Fredag 21.6
Midsommarvaka
kl. 21.00-03.00 vid Molpe paviljong. San Marino & Linda och
Roxie. I Daltons spelar Mats Prost.
Arr. Molpe Uf

Korsnäsveckan v 27
Måndag 1.7
Korsnäsveckan öppnas kl 14.00
Öppning av utställning på biblioteket: Marthornas
hantverksskatter och ordkonstutställning på skärm.
Sven-Erik Bernas håller öppningstal. Dragspelsmusik. Servering.

Måndag 24.6
Utfärd till Särkänniemi
med Korsnäs Scoutkår. Biljett till Särkäniemi 33 €
+ mat, bussresan är gratis. Anmälningar till Sture
Södergran 0500-662917 senast 17.6.2013.
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Tisdag 2.7

Lördag 6.7

Turer till Molpehällorna

Diktens och sommarens dag

Avfärd från Bredskärs fiskehamn kl. 13.00 och
14.00
Obligatorisk förhandsbokning till Peter Björkqvist
tel. 050-5181933. Program: Guidning i Jakob
Rautios fotspår.

Ordkonstutfärd till Molpehällorna, Karin Sandqvist
sjunger salta visor, guide Vesa Heinonen. Program:
Vi vandrar, skriver, kaffe/te med tilltugg. Anmäl
senast 3.7 till Carita. Max 12 st. Pris: 10 €/vuxen,
serveringsavgift.

Allsångskonsert vid Edsvikssjön

Loppis på gruvan samt gruvguidning

kl. 19.00 Allsångsledare Linda & Kaj Holm. Pris:
7€, kaffe+ dopp ingår.

kl. 10.00-14.00 Arr. Korsnäs Mine Center rf

Söndag 7.7

Fotboll i div IV

Ortodox Gudstjänst

kl.18.30 idrottsplanen, Korsnäs FF – FC Kuffen

kl 10.00 vid Tjasovnan i Harrström
Liturg fader Matti Wallgrén.

Onsdag 3.7
Guidning på begravningsplatsen och i
kyrkan

Tisdag 9.7

kl. 17.00-19.00 Anna-Lena Kronqvist guidar på
begravningsplatsen och Birgit Södersund i kyrkan.
Servering på Prästgårdsmuseet.
Anmäl deltagande senast 2.7 för begravningsplatsen till Anna-Lena 040-756557 och för kyrkan till
Birgit 050-3650639.

Fotboll i div IV

Torsdag 4.7

kl. 19.00 Rune Fant, Torolf Prost, Ebba Carling och
Jasmine Nedergård. Korsnäs församling.

kl.18.30 idrottsplanen, Korsnäs FF – VPS-j

Onsdag 10.7
Sommarsamling på Strandhyddan

Harrström familjedag

Fredag 12.7

kl. 13.00-18.00 Fisksoppa + kaffe, fiskförsäljning,
förevisning av gamla fiskeredskap och aktiviteter
för barn.
Arr. Harrström ungdoms- och hembygdsförening rf

Sommarcafé vid Molpe Paviljong
kl. 13.30-15.30. I händelse av regn inhiberas cafeét.
Arr. Föräldraföreningen Tulavippan r.f.

Turer till Molpehällorna

Lördag 13.7

från Bredskärs fiskehamn kl. 13.00 och 14.00. Obligatorisk förhandsbokning till Peter Björkqvist tel.
050-5181933. Program: Guidning i Jakob Rautios
fotspår.

Korshamnsdag + Dans
Laxsoppa kl. 11.00-14.00
Dans kl. 21.00-02.00. Trio Sonor sköter takten
KoFFs reselotteri dragning 29.06
Arr: Korsnäs Fotbollsförening

Allsång vid Kvarnen
kl. 18.00 Korsbäck byaförening ordnar
allsång under ledning av Benny Törnroos vid kvarnen. Caroline Tuomela och
andra lokala förmågor deltar.

Onsdag 17.7
Utfärd till Fridskär
Busstransport. Programmet börjar kl. 13:00. Anmälningar till Ebba Carling 044-4101825. Korsnäs församling.

Fredag 5.7
Sommarcafé vid Molpe paviljong

Fredag 19.7

kl. 13.30-15.30. I händelse av regn inhiberas
cafeét. Arr. Föräldraföreningen Tulavippan

Sommarcafé vid Molpe Paviljong

Fredagsförsäljningen öppnas på
Korsnäsgården

kl. 13.30-15.30. I händelse av regn inhiberas cafeét.
Arr. Föräldraföreningen Tulavippan r.f.

kl. 14.00-17.00. Arr. Korsnäs uf & bf

Sensommardans
kl. 21.00 vid Molpe paviljong. Nilzons och
Pop Dean.
Arr. Molpe Uf
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Onsdag 24.7

Söndag 11.8

Sommarsamling på Strandhyddan

Världsarvsdagen

kl. 19.00 med kocken Bertel Strandvik, de sjungande systrarna Andtfolk, Gunhild Westberg, Jasmine Nedergård. Korsnäs församling.

Världsarvsmeny med tre rätter serveras till rabatterat pris vid Strand-Mölle kl. 12.00-14.00
Turer till Molpehällorna kl. 13.00 och 14.00
Korsnäs kommun bjuder på kaffe + bulle. Musik med
Korsdraget, ungdomsprogram, guide Ann-Sofi Backgren.

Torsdag 25.7.
Skärmträff i Vägviken
kl. 18.00-19.00. Orientering.

AUGUSTI

Tisdag 13.8
Fotboll i div IV
kl.18.30 idrottsplanen, Korsnäs FF – FC Komu

Torsdag 1.8

Fredag 16.8

Fotboll i div IV

SKYL-dagen/Berättarkväll

kl.18.30 idrottsplanen, Korsnäs FF – Sisu-Pallo

kl. 19.00 vid Korsnäs hembygdsmuseum.

Lördag 3.8

Onsdag 21.8

60+ Dans i Harrström

Klubbmästerskap

kl. 20.00-01.00 Jonzons
Arr. Harrström ungdoms- och hembygdsförening rf

Kl. 18.30 IF Fyrens klubbmästerskap på idrottsplanen i Korsnäs.
Arr. IF Fyren

Måndag – onsdag 5-7.8

Sommarsamling på Strandhyddan

Mindstorm Camp på Korsnäsgården

kl. 19.00 Boris Sandberg, Gun Korsbäck-Orre, Guy
Kronqvist. Korsnäs församling.

Grundkurs för nya deltagare, robotprogrammering
för alla deltagare och final med Bluetooth-kontrollerad Robotfight.
Deltagaravgift för hela lägret 30 euro/person.
Anmälan senast 1.8 till helena@sou.fi eller 0505910049.
Arr. Korsnäs uf & bf i samarbete med Korsnäs
kommun - Fritid

Lördag 24.8
Säsongavslutning
kl. 21:00 vid Molpe paviljong. Tommys och Less Is More.
Arr. Molpe uf

Tisdag 27.8

Onsdag 7.8

Pulchinellas pyttipanna

Sommarsamling på Strandhyddan

Dockteatern Lilla Åsnan sommarturnerar
med pjäsen Pulchinellas pyttipanna. Pjäsen visas i
biblioteket kl. 18. Fritt inträde.

kl. 19.00 med sång av Rolf Hjort och Ingmar
Heikius, tal Guy Kronqvist. Korsnäs församling.

Torsdag 8.8
Utfärd till Särkänniemi
Gratis bussresa! Inträde till nöjesparken är 33 euro.
Anmälan senast 1.8 till helena@sou.fi eller 0505910049
Arr. Molpe uf/ungdomsutskottet och Korsnäs uf &
bf i samarbete med Korsnäs kommun-Fritid.

Torsdag 29.8
Fotboll i div IV
kl.18.30 idrottsplanen, Korsnäs FF - ABC

SEPTEMBER
Söndag 1.9.

Lördag 10.8

Korsnäspokalen

Korsnäs Lantdag vid Korsnäs museiområde och kyrkbyn

kl. 10.00 Regional hopptävling.
Arr. Västkustryttarna

kl. 11.00 – 16.00
Marknad, program, barnshow med Arne Alligator
m fl, utställningar och aktiviteter. Lantdagslunch på
Korsnäsgården, YA och Stenbrytaren.
Dans med Scandics på Stenbrytaren på kvällen.

Torsdag 12.9
Fotboll i div IV
kl.18.00 idrottsplanen, Korsnäs FF – SuSi YB
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Korsnäs Scoutkår

På gång i

KORSNÄS

Utfärd till Särkänniemi
24.6.2013
Scoutkåren bjuder scouterna på resa till
Särkänniemi. Vill ni ta med syskon eller
kompisar så går det bra. Vi besöker Delfinariet
kl. 15.30.

LOPPISFÖRSÄLJNINGEN

öppnar vid Gruvan i Korsnäs
lördagen den 29 juni kl. 10.00 – 14.00
och är öppen alla lördagar i juli
samt lördagen den 10 augusti
KOM OCH FYNDA: Här finns det mesta.
Hela, rena och fläckfria kläder, skor, sängkläder mm
tas emot på samma plats.
Insamlingen av glasögon och solglasögon fortsätter
Baltikumvännerna

Syskon/Kompispris: Biljett till Särkänniemi 33 €,
bussen gratis och mat under resan ca. 10 €.
Anmäl eller ställ frågor senast till Sture 0500662917. Bindande anmälan senast 17.6.2013

IF FYREN
INFORMERAR

Korsnäs

Klubbtävlingar
Onsdagar kl.18.30: 5.6-12.6-19.6-3.7-24.731.7-7.8-14.8-21.8-28.8

Pappersinsamlingen
Pappersinsamlingen gav totalt 27.060 kg.
Tack till alla som hjälpte till med insamlingen.

kl 11.00-16.00

Medlemsavgift
Medlemsavgiften , vuxna 10 € och barn
under 16 år 6 € kan inbetalas till föreningengs konton Andb 555225-41184 eller
Nordea Bank 245218-3359.
Frivilliga bidrag kan också inbetalas på
kontot.

Servering
Sunrise cruisers tar tiden
Entusiast fordonsparkering
Aktivitet för barnen

Minivarvet

Vill du köra?
Anmäl dig till

Minivarvet löptes på idrottsplanen senaste
onsdag 29.5. 31 löpare sprang in 1620 €. Ett
stort tack till alla löpare och sponsorer.

Tommy 050 431 06 65
eller
facebook

Korsnäs ufbf/Motor Maniax
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Krav:
Förare skall ha körkort och hjälm
Bilen skall vara godkänd och
trafikförsäkrad
Startavgift
Besiktning från kl 9.00

KORSNÄS
Nytt
Föreningen Folkhälsan i Korsnäs r.f.
meddelar om simkurser sommaren 2013

Sommartorg vid Molpe paviljong fredagar under
tiden 7.6-30.8 kl. 14-17 (midsommarveckan torsdag).
Försäljning av grönsaker, rökt och färsk fisk, hembakt mm.

Simkurserna riktar sig till barn födda 2007 eller
tidigare.
24.6-5.7 vid Molpe simstrand
Barn från Korsnäs och Korsbäck på förmiddagen
kl.10.00-12.30
Barn från Molpe på eftermiddagen kl.13.00-15.30
Lek och plask för barn i åldern 3-5 år i sällskap
av en förälder/vuxen.
1.7.-5.7 kl.15.45-16.45

Molpe Marthaförening finns
på sommartorget i Molpe med
hembakt bröd för alla tillfällen

8.7-19.7 vid Harrström simstrand
Barn från Taklax och Harrström kl. 10.00-12.30
Lek och plask för barn i åldern 3-5 år i sällskap
av en förälder/vuxen.
8.7-12.7 kl.13.00-14.00

Sommarcafé vid Molpe
paviljong

Simlärare: Eva Ramstedt och Nina Kronholm
Lekledare: Lena Kronholm och Oliver Söderlund

Föräldraföreningen Tulavippan rf ordnar sommarcafé vid Molpe paviljong kl. 13.30-15.30 midsommartorsdagen 20.6 samt fredag 28.6, 5.7, 12.7, 19.7.
I händelse av regn inhiberas cafeét.

Simombud: Alexandra Nylund tel. 050-5272214
Anette Bjurbäck tel. 050-3562823

Familjedag vid
hamnen i
Harrström
torsdag 4.7
kl. 13-18

Fisksoppa
Kaffe
Fiskförsäljning
Aktiviteter för barn
m.m.
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Sommartorg i Molpe
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Nytt
PÅ gång i Korsnäs

60+ DANS
I HARRSTRÖM

DEN 3 AUGUSTI
kl. 20-01
till tonerna av JONZONS

Allsångsledare: Linda Backgren-Holm och Kaj Holm

Pris: 7 euro

Pris : 5 €

kaffe + dopp ingår

kaffe + dopp ingår

Kom och prova tunnbastun vecka 28
Bastun är varm från
kl:18.00 må-fre
8-12.7.

Servering
Även yngre är välkomna

Pris: 2 euro
Varmt välkomna!

Arr. Harrström ungdoms- och hembygdsförening

Arr: Edsviksjöns Allaktivitetsförening r.f.
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Snart börjar skolan, kom med och njut av
en heldag på nöjesparken!

Torsdag 8.8

för ungdomar
barn i lågstadieåldern bör ha äldre syskon
eller förälder med sig!
Busstidtabell:
Molpe Andelsbanken kl. 8.00
Korsnäs kommungården kl. 8.10
Harrström TB kl. 8.20
Paus på vägen ner!
I Tammerfors kl. 12.00
Hemfärd kl. 18.00

Mindstorm Camp läger ordnas 5-7.8 på
Korsnäsgården. Lägret håller på i tre
dagar och två nätter. Man kan sova över
så ta med sovsäck och liggunderlag.
(Man kan också åka hem under nätterna)
PROGRAM:
Dag 1 grundkurs för nya deltagare samtidigt som de
som varit med på Mindstorm tidigare jobbar med
kring FLL-banan.
Dag 2 fortsättningskurs inom Mindstorm Robotprogrammering för alla deltagare
Dag 3 final med en Bluetooth kontrollerad Robotfight.
Max deltagare 20
Åldersgräns 10 år och uppåt
Deltagaravgift för hela lägret 40 euro/person.
Anmälan senast 1.8 till helena@sou.fi eller 0505910049
Arr. Korsnäs uf & bf i samarbete med Korsnäs kommun
- Fritid

Bussresan är gratis! Inträde till nöjesparken är 33 euro.
Anmälan senast 1.8 till helena@sou.fi eller
050-5910049
Arr. Molpe uf/ungdomsutskottet och Korsnäs uf &
bf i samarbete med Korsnäs kommun-Fritid

19

På gång i Korsnäs - Fritidskansliet

UTFÄRD TILL
Särkäniemi

Mindstorm Camp
Läger

På gång i Korsnäs - Bibliotek och kultur

KORSNÄS
Nytt

Korsnäsveckan
Korsnäsveckans öppning måndag 1.7. kl.14 i
biblioteket. Öppningstal av kst-ordf. Sven-Erik
Bernas, Carita Nyström presenterar diktutställning, Marthadistriktets verksamhetsledare
Petra Högnäs medverkar. Musik och servering.

Sommaren i biblioteket

Diktens och sommarens dag

Korsnäs biblioteks öppethållningstider i juni,
juli och augusti, 3.6.-30.8.2013
måndag och fredag 12-19
tisdag, onsdag, torsdag 12-15
Öppet hela sommaren. Midsommarafton
stängt.
E-biblioteket på www.fredrika.net öppet 24/7,
skaffa pin-kod i biblioteket så kan du låna
e-böcker och ljudböcker (1/vecka/lånekort)!
Returlucka invid huvudbibliotekets ingång.
tel. 06-347914 www.korsnas.fi
Bokbussen kör midsommarveckan förutom
skolturerna. Sedan uppehåll som tar slut
måndag 12.8, då körningen återupptas, endast
skolturen till Taklax lämnas bort.
Biblioteket är en infopunkt för världsnaturarvet
Kvarkens skärgård. Broschyrer och kartor.
Låna böcker, tidskrifter, ljudböcker och dvdfilmer! Titta in och läs någon av våra sju dagstidningar på svenska, finska och engelska.
KulturÖsterbottens evenemangskalender för
sommaren 2013 finns till utdelning.
Böcker med lokal anknytning finns till salu i
biblioteket!

Diktens och sommarens dag, Eino Leinodagen, firas lördag 6.7. med en Ordkonstutfärd
till Molpehällorna. Vesa Heinonen är guide,
Karin Sandqvist deltar med sång och musik.
Kaffe& te med tilltugg. Pris 10 euro för vuxna.
12 deltagare ryms med. Anmälan till Carita
Nyström senast 3.7.

Lördagsöppet på Lantdagen
Biblioteket har lördagsöppet på Lantdagen
10.8. kl. 11-15. Anne Frank-utställning och försäljning av avskrivet biblioteksmaterial. Färska
dagstidningar att läsa.

Berätta om din dröm!
På Lantdagsområdet kan du skriva ner din
dröm, vad drömmer du om för Korsnäs, för
framtiden eller för världen i stort eller vad
brukar du drömma om på nätterna? Du får
skriva på vilket språk du vill! Det finns ett bord
framställt med papper och pennor på gårdstunet och ett klädstreck upphängt mellan husen.
Häng upp ditt (anonyma, om du vill) bidrag
med en klädnypa på ett långt klädstreck och
dela med dig av dina funderingar till lantdagsbesökarna. Bokpriser utlottas bland de som
önskar delta i utlottning – fyll i en separat lott,
som inte kopplas ihop med ditt bidrag.
Arr. Ordkonst och Biblioteket

Utställningar
juni
Korsnäs 4H, fotografier från Kulturafton i
Molpe 26.4.
juli
Marthornas textilskatter, foton från hela Österbotten, utställningen presenteras av verksamhetsledare Petra Högnäs. Ordkonsts
diktutställning på skärm. Öppning i samband
med Korsnäsveckans öppning i biblioteket
måndag 1.7. kl. 14.
augusti
Anne Frank-utställning, öppnas på Lantdagen,
lördagen 10.8.
september
Karin Herala, porträtt i olja.

Pulchinellas pyttipanna
Dockteatern Lilla Åsnan gör en sommarturné
med pjäsen Pulchinellas pyttipanna.
Pjäsen som passar för alla åldrar och språk,
visas i biblioteket tisdagen den 27 augusti kl.
18.
Lilla Åsnan har fått stipendium från Svenska
Kulturfonden. Inträdet är fritt.
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Trevlig sommar

Bokcirkeln med Camilla-Carita-Carola fortsätter på hösten, onsdagar kl. 13.30 i biblioteket.
Håll utkik efter information i slutet av sommaren!

önskar

Fördelning av bidrag
Biblioteks-, kultur- och fritidssektionen fördelade
5.2013 årets verksamhetsbidrag, driftbidrag, museibidrag, och bidrag för kulturverksamhet till kommunens olika föreningar.

Höstens kursprogram delas ut
till alla hushåll i slutet av augusti.

Verksamhetsbidrag till idrottsföreningar

Sektionen fördelade 14.900 euro som verksamhetsbidrag enligt följande:

If Fyren
Korsnäs ff
Korsnäs skytteförening
Västkustryttarna
Kustens hundklubb
Bosniska fotbollsf. Gazije

6.800 €
4.450 €
1.000 €
1.450 €
450 €
750 €

Verksamhetsbidrag till ungdomsföreningar

Sektionen fördelade i år 5.200 euro som verksamhetsbidrag till ungdomsföreningar enligt följande:

Molpe uf
Korsnäs uf& bf
Harrström uf & bf
Korsnäs scoutkår
Taklax uf

1.600 €
1.600 €
1.200 €
400 €
400 €

Museibidrag

Sektionen fördelade i år 4.000 euro i museibidrag enligt
följande:

Föreningen Prästgårdsmuseet
Korsnäs hf
Harrström uf & hf

1.515 €
1.500 €
985 €

Bidrag för kulturverksamhet

Bidrag för kulturverksamhet uppgick till 3.000 euro
och fördelades enligt följande:

Bergman, Christoffer
Bosniska fotbollsföreningen
Edsviksjöns Allaktivitetsförening
Damkören Grannklang
Korsbäck byaförening
Korsnäs Guider
Korsnäs hembygdsförening
Molpe Marthaförening

400 €
300 €
400 €
400 €
100 €
300 €
500 €
600 €

Driftsbidrag till ungdomsföreningar

I år fördelas 2000 euro som driftsbidrag enligt följande:

Molpe uf
Harrström uf & bf
Taklax uf

692 €
826 €
482 €

VERKSAMHETEN VID MALAXKORSNÄS HVC SOMMAREN 2013
HVC:s verksamhet kommer ju som vanligt att vara
lite reducerad under sommarmånaderna.
Läkarmottagning
Malax

vårdbedömning kl 8-16 tfn 3477 645
lab.- och röntgensvar kl 13-15
		
tfn 3477 613
Korsnäs nedsatt verksamhet
om möjligt 1 läkardag/vecka
Sjukskötarmottagning vid HVC med tidsbeställning
		
tfn 3477 645
Diabetesmottagningen stängd 1-31.7
Företagshälsovården stängd 8-28.7
Laboratoriet
Malax
öppet kl 7.30–15.00
Korsnäs 1-31.7 öppet torsdagar kl 8-10
Röntgen stängd 1.7–4.8
Tandläkarmottagningen
Malax
öppen hela sommaren
Korsnäs 24.6–28.7 stängd
Hälsostation
Korsnäs hälsogård
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Foton: Jasmine Nedergård

På gång i Korsnäs - 4H

INFO FRÅN KORSNÄS 4H

Fotoutställning

Gammaldags hantverkarläger

Under juni månad har Korsnäs 4H fotoutställning i
biblioteket i Korsnäs från Kulturaftonen vid Molpe
paviljong (26.4.2013). Många fina bilder på de
olika folkdräkterna, presentationerna och maten
från de olika länderna. Medverkade under kvällen
gjorde representanter från Burma, Bosnien, Vitryssland, Vietnam och Finland. Missa inte chansen att
besöka vår fotoutställning!

Gammaldags hantverkarläger ordnas i år igen på
Eskilsö den 26-27.6.2013.
Sommarens Eskilsöläger ordnas onsdag och torsdag
efter midsommar, från kl 13 på onsdag till 16.30 på
torsdag. Vi tillverkar en t-skjorta, gjuter i betong,
snickrar och jobbar med läder, sover i tält, leker,
simmar.....
Anmäl er till Petra före 17.6. Lägret kostar 50 € för
medlemmar och 65 € för ickemedlemmar.

4pHoto

Medlemsvärvning

Leaderprojektet 4pHoto har startat. 4pHoto har en
fotoklubb som träffas ca. en gång per månad under
sakkunnig ledning. Johan Geisor som fungerar
som ledare för fotoklubben 4pHoto har mångårig
erfarenhet. Han jobbar till vardags på Studio Fotocenter i Vasa och är dragare för fotoklubben Knäppisarna som verkar i Vasa och Korsholm, samt är
kursledare inom fotografering två kvällar i veckan.
Förutom träffarna där deltagarna får tips och råd,
kommer vi även att göra inspirerande utfärder och
resor. 4pHoto är för dig som är över 13 år, är du
intresserad av att lära dig ta bättre bilder, kontakta
Petra. Under projekttiden kommer även utställningar och tävlingar att hållas, kursmaterial för
andra 4H-föreningar kommer att utvecklas samt
tillvaratagande av gamla bilder och smalfilmer. Vet
du av gamla smalfilmer som filmats inom 4H-verksamheten, hör av dig!

I maj hölls medlemsvärvning i skolorna. Om det ännu
är någon som önskar bli medlem/förnya sitt medlemsskap, så går det bra att kontakta Petra. Man kan ännu
få resultathäften, eftersom vi i år har ett nytt system
så att inte enbart det man gör under sommaren
räknas, utan även deltagande i läger, kurser mm. Dvs.
all 4H-verksamhet! Så tveka inte att ta kontakt, alla
som lämnar in sina resultathäften i höst inför prisutdelningen (som de senaste åren hållits vid lillajul) får
pris!
Under juli månad har Petra semester. Vid behov kan
kontakt tas i första hand via e-post eller vid brådskande ärenden även per telefon. Ifall jag inte är
nåbar direkt, så ringer jag upp dig. Jag vill önska alla
medlemmar och andra som deltagit i eller hjälpt till på
olika vis i vår verksamhet under våren, en riktigt skön
sommar!

www.korsnas.fs4h.fi Gilla oss också på Facebook!
Petra Sundholm, petra.sundholm@fs4h.fi, tel. 045-

8764838.

Vilja och handlingskraft
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De populära sommarsamlingarna på Strandhyddan fortsätter också i år. Söndagsgudstjänsten
hålls som vanligt kl. 11.00. Om det blir någon ändring i planerna så meddelas det i annonsen i
Kyrkpressen.
Pastorskansliet kommer att hålla öppet måndag, tisdag och torsdag kl. 9.00-12.00 under
sommaren. Telefonnumret är 044-4101800. Där får man ämbetsbevis och kontaktuppgifter till
semestervikarierna. Man kan också få släktforska på egen hand, men för det bör man boka tid på
förhand.
Sö 16/6 11.00 Högmässa i kyrkan, Guy
Kronqvist, Markus Kallatsa, Deseré Granholm.
Speciellt inbjudna är 1963 års konfirmander.

Anmälan till Ebba, tel. 044-4101825 senast
12/7. Buss från Molpe 11.40 via Korsbäck
11.50, Korsnäs församlingshem 12.00, Taklax
12.15, Harrström 12.25. I programmet som
börjar kl. 13 medverkar Leif Erikson, Chamilla
Sjöbacka och Majgret Lillsjö m.fl. Servering.

Ti 18/6 18.00-21.00 Midsommaröppet

på Strandhyddan. Program, fri samvaro
och servering. Medv. Ebba Carling, Johannna
Juthborg, Jasmine Nedergård och Markus
Kallatsa.

Sö 21/7 11.00 Högmässa i Kyrkan, CayHåkan Englund, Jasmine Nedergård.

Midsommardagen 22/6 11.00 Gudstjänst i
Kyrkan, Markus Kallatsa, Jasmine Nedergård.

Sommarsamling på
Strandhyddan med kocken Bertel
On 24/7 19.00

Lindvik, de sjungande systrarna Andtfolk,
Gunhild Westberg, Jasmine Nedergård m.fl.
Kaffeservering.

Sö 23/6 11.00 Gudstjänst i Kyrkan, Markus
Kallatsa, Jasmine Nedergård.
On 26/6 19.00 Sommarsamling

Sö 28/7 11.00 Gudstjänst i Kyrkan, Guy
Kronqvist, Jasmine Nedergård.

på

Strandhyddan, medv. Tomas Klemets,
Solveig Mikkonen och Erik Sepänaho.
Kaffeservering.

Sö 4/8 11.00 Högmässa i Kyrkan, Guy
Kronqvist, Jasmine Nedergård.

Sö 30/6 11.00 Gudstjänst i Kyrkan, Markus
Kallatsa, Jasmine Nedergård. Efteråt kyrkkaffe.

On 7/8 19.00 Sommarsamling

Sö 7/7 11.00 Högmässa i Kyrkan, Cay-Håkan
Englund, Jasmine Nedergård.

och Ingmar Heikius, tal, Guy Kronqvist.
Kaffeservering.

On 10/7 19.00 Sommarsamling

Sö 11/8 11.00 Gudstjänst i Kyrkan, Guy
Kronqvist, Deseré Granholm.

på

Strandhyddan med sång av Rolf Hjort

på

Strandhyddan, medv. Rune Fant, Torolf
Prost, Ebba Carling och Jasmine Nedergård.
Kaffeservering.

Sö 18/8 11.00 Högmässa i Kyrkan, Guy
Kronqvist, Deseré Granholm.

Sö 14/7 11.00 Gudstjänst, Leif Snellman
och Jasmine Nedergård.

Sommarsamling på
Strandhyddan, Boris Sandberg, Gun
On 21/8 19.00

On 17/7 Utfärd till Fridskär för
syföreningarna och andra intresserade.

Korsbäck-Orre och Deseré Granholm.
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Korsnäs uf & bf:s projekt

Ett skepp kommer lastat med aktiviteter
Korsnäs Ungdoms -och byaförenings projekt pågår
till 31.12.2013 och innehåller bl.a följande:
- lokal-tv
- närodlad mat
- fredagsförsäljning och nya hantverk
- oboschta koschung, Korsnästallriken
- nya tjänster, evenemang och samarbeten

Projektledare Helena Höglund-Rusk
tfn: 045-1410220
e-post: korsnasufbf@sou.fi
www.korsnasuf.sou.fi

Fredagsförsäljningen startar 5.7 kl. 14-17
och pågår varje fredag hela sommaren på Korsnäsgården.
Öppningstal kl. 14.00 av Anders Norrback, Norrbro Fårgård
Tema: Dagens intresse för lokalproducerad mat och behovet av nya mathantverkare
• Nygräddade Korsnäs syltfötter och munkringar
• Nya Korsnäsboken ”Korsnäsbygden 3”
• Fårkött för grillen, highland cattle och olika
former av fisk. OBS begränsat utbud!
• Bröd, grönsaker, färsk nypotatis, jordgubbar
m.m

12€

• Ägg 30 st - 3 euro
• Hantverk, souvenirer och Korsnässmycken
• T-skjortor
• Mete för barn

Korsnäs uf & bf:s
nya t-skjorta

Intresserade försäljare kan ännu boka plats: Helena 045-1410220

Läs mer på föreningens24hemsida och på Facebook

KORSNÄS
Nytt

Oboschta koRschung
Fem bidrag har kommit in i tävlingen att rita och ta fram en Oboschta Korschung.

RÖSTA!
Gå in och rösta via föreningens hemsida under tiden 15.6-15.7.
En jury kommer också att bedöma bidragen!

COPYRIGHT WWW.FARBRORN.COM

TÄVLINGSBIDRAG 1

TÄVLINGSBIDRAG 2

TÄVLINGSBIDRAG 3

TÄVLINGSBIDRAG 4

TÄVLINGSBIDRAG 5

Närodlat

sommaren 2013
I sommarens sortiment av
närodlat ser produktlistan
just nu ut såhär:
- lammkött (även rökt)
- ekologiskt nötkött
- ekologiskt highland cattle
- fisk och fiskfärs
- ägg i 10 eller 30 pack
- olika grönsaker
- frukt och bär
Vill DU också vara med och
få leverans 1-4 gånger/månad?
Kontakta:
korsnasufbf@sou.fi
Helena 045-1410220
http://korsnasuf.sou.fi/

https://www.facebook.com/pages/Korsnäs-ufbfMotor-Maniax
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Korsnäs uf & bf:s projekt

Hus till salu i Korsnäs
Stort renoverat egnahemshus centralt i Korsnäs

Egen grönskande tomt, 4370 m2. Varmt förråd/hobbyrum i samband med huset. Skild byggnad, delvis isolerad,
112 m2 på gården. Egen simbassäng i huset. Ledigt enligt överenskommelse. Närmare info: 050-4145060
Bovägen 30, 66200 Korsnäs
Fastighet: 280-405-5-61 , 280-404-14-4
Skuldfritt pris: 179 000 €
Byggår: 1976
7 rum + k + simbassäng
Våningsyta: 203,0 m²
Driftskostnader
Fastighetsskatt: 460 €/år
Uppvärmning: 4500 l brännolja/år
El ca 100 €/mån
Uppvärmning: oljeeldning med elmotstånd,
luftvärmepump

Sommarstuga säljes eller uthyres på Halsön (samfälld mark)
Sommarstuga inkl. bastu, förråd och
gäststuga
Utrustning: gasugn, kylskåp och
solpaneler
Västerläge och kort båtväg!
Mera info: 0500-362887

Affärs/bostadsfastighet i Harrström säljes eller uthyres
Bostaden om 3 rum och
kök kan hyras separat.
Tel. 0400-8740048.

Senaste informationen om hus och tomter i Korsnäs
26 finns på föreningens hemsida och på Facebook

KORSNÄS
Nytt

Tomter till salu i Korsnäs
Tomter på Starören

Alla tomter har kommunalt vatten o avlopp samt el och bredbandsanslutning vid tomtgränsen.
2 st strandtomter, prisbegäran 95.000 €/st.
Tomterna i kvarter 3 (4 st), prisbegäran 50.000 €/st.
Närmare info om alla tomter: 0500-563287

Strandtomt 1

Strandtomt 2

Tomter kvarter 3

Tomtstrand

Gemensam simstrand.

Båthamnen

http://korsnasuf.sou.fi/

https://www.facebook.com/pages/Korsnäs-ufbfMotor-Maniax
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Resa på Göta Kanal
MALAX - KORSNÄS HJÄRTFÖRENING ordnar
tillsammans med Nygammal i Petalax en Resa
på Göta Kanal 24 – 26 augusti.
Pris: 295 € (40 delt.) eller 315 € (30 delt.)
Anmälan / info: Bjarne 3470063 / 0505262263
Arne 0505272773. Anmälan senast 19.07.2013.
Hjärtligt Välkomna !

Behöver du hjälp med fönstertvättning,
gräsklippning, hjälpreda vid sommarens fester?

Ring Arbetspoolen!
Må–to kl. 9.00–13.00 Tel.nr. 06-3225570
Arbetspoolen är ett projekt, vars verksamhet är att förmedla arbetshjälp
av ungdomar till hushåll. Arbetspoolens ungdomar kan hjälpa till med bl.a.
trädgårdsarbete eller städning. Uppdragets längd får vara högst 3 timmar och
ersättningen är 20 €/uppdrag.
Är du 14–18 år och intresserad av att gå med i arbetspoolen? Fyll i anmälningsblanketten på vår hemsida!

Annonser		

www.arbetspoolen.fi

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.

Muskelfokus

Dina muskler i mitt Fokus
Massage & Balancetaping

– snart verklighet!

Muskelfokus Jens Fröding
Sjövägen 126 B
66210 Molpe
050-4048901

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 möj

NYHET!

Otto.-tjänster

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

Nu säljer vi även jaktpatroner i Molpe!
(Större mängder mot beställning.)

Mottagning kvällar och helger

Otto.-automatens sponsorer:

Molpeboden

affären med det lilla extra
Kolebackv. 2 66210 Molpe
tel/fax 06-3476602

www.netikka.net/muskelfokus
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Välkommen till Ostrocenter!
stolar

• JÄRN • LANTRUK • FARM • FRITID

• JÄRN • LANTRUK • FARM • FRITID

Välkommen
till Ostrocenter!
älkommen
Baden-Baden
GRILLAR till
finnsOstrocent
NU!
Ett parti
impregnerat
virke
för terrasser

Nejdens största
utbud av BRUDER

LEKSAKER!

Ditt inköpsställe

www.ostrocenter.fi

NYKARLEBY
Frillmossvägen 2 & 7817450
KORSNÄS
Strandvägen 4131 & 2827700

Ditt inköpsställe
www.ostrocenter.fi

Ditt inköpsställe

www.ostrocenter.fi

NYKARLEBY
Frillmossvägen 2 & 7817450
KORSNÄS
Strandvägen 4131 & 2827700

K-ceramics

Norrbyvägen 33 Korsnäs

Alexandra’s
Frisörsalong

Sommaröppet
Torsdagar 18.00-20.00
Fredagar 18.00-20.00

Öppet :

Övriga tider
ring 06 36441141

Mån-Fre: kl.9.00-17.00
Tiderna är inte fasta och kan ändras vid
behov, så även lördagar.
Boka på tele: 040-8336766
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NYKARLEBY
Frillmossvägen
KORSNÄS
Strandvägen 41

Annonser
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M-Nybo’s

Fredag 14.6

Summer kick off
med Nicke
Sebbas
Välkommen!

• Vi grillar alla fredagar
• Kolla midsommarerbjudanden på nybos.fi eller
facebook.com/mnybos
• Kaffebjudning fredagen den 28.6
- smakprov på läsk från Sverige, t.ex.
Gammeldags sockerdricka, Trocadero,
Portello
- bröd och bulla från A. Knip’s hembageri

Midsommarhelgens öppettider:
Fredag 9-02
Lördag 10-22 ( 02 )
Söndag 12-22

Glasskiosken
har många nya smaker nu
Öppethållningstider
må-on 16-21, to-fr 14-21,		
			
lö 13-21, sö 16-21

Traditionen fortsätter...
Varje onsdag i juli
grillar vi på terassen.
Trubadur och god mat
varje onsdag!
Välkommen

M-Nybo’s
Blaxnäsvägen 16, Töjby 06-3647106

Cirkelsåg

- sågar stockar, max längd 8m

STRAND-MÖLLE
- restaurangen vid havet

Conny 0400-530456

Sjövägen 271, Molpe
info@strand-molle.fi

Klassisk-/

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

Startbatterier till
alla fordon

idrottsmassage: 30 min 20€

45 min 25€
60 min 30€
90 min 35€

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

Jag säljer även idrottsprodukter
och erbjuder träningsrådgivning

Utbildad massör
Thomas Ramstedt
050-3282819

OBS!
Semesterstängt 8 - 19.7

www.skiteamramstedt.fi

Cellpac Ab
Silverbergvägen 8 Korsnäs
Tel. 06-3641565
www.cellpac.net
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Dexter 15 meter besiktad

Dino 13 meter nybesiktad

Markvibrator 330kg

Haulotte 12 meter med dieselmotor

hyra 80€ per dygn + moms
hel vecka 450€ + moms

hyra 60€ per dygn + moms
hel vecka 350€ + moms

hyra 80€ per dag + moms
hel vecka 450€ + moms

hyra 100€ per dygn + moms
hel vecka 600€ + moms

Firma Meris’s Teamwork utför gräsklippning, röjning,
målningsarbete, taktvättning, städning, fastighetsskötsel.
Kontakta Oss!

Meris’s Teamwork

Västanlidvägen 18, 66200 Korsnäs
Tel. 040-7426390
31
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Camillas fina fiskar till
midsommaren
torsdag 20.6 kl 10-16
Vi säljer färsk, rökt Molpe sik
och lax, marinerade laxmedaljonger till grillen,
inlagda fiskdelikatesser, nypotatis och jordgubbar

Förhandsbeställningar.
Ring helst på onsdag !
Obs ! Ej betalning
med bankkort !

Camillas Fiskdelikatess Ab
Flatgrundsvägen 31, 66210 MOLPE
tel 050-527 8853
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