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e-Mötesförfarande

ANITAS
ruta

Kommunen har under några år
planerat att genomföra e-mötesförfarande. När tryckandet av
föredragningslistor, bilagor och kompletterande material går till historien
gör kommunen en inbesparing, vilket
innebär minskning av kostnaderna
vid distribution av material. Driftskostnaden per år blir ca 2.000 euro/år
för programunderhållsavgifter samt
tjänster och system. Totalt beräknas
inbesparingar kunna uppnås genom
införande av e-mötesförfarande totalt
ca 10.000 euro per år för arbetskostnader, materialkostnader (papper och
färger), service av kopieringsmaskinen, porton och kuvert.
Till stöd för arbetssättet får fullmäktige- och kommunstyrelseledamöterna till sitt förfogande varsin

Kommunfullmäktige och kommunstyrelsen i Korsnäs går
in för e-mötesförfarande från och med i höst. Tanken är att
försnabba arbetssättet men också att öka informationen till
kommuninvånarna som ska få tillgång till bilagor som hör
till ärenden som ska behandlas på fullmäktiges och styrelsens sammanträden.
iPad (surfplatta). Genom att kommunen inför e-mötesförfarande effektiverar man arbetssättet och därmed
sparar man tid och pengar. E-mötesförfarandet möjliggör för ledamöterna att hämta föredragningslistor,
bilagor och kompletterande material
till sina iPads. iPad underlättar det
mobila arbetssättet. För allmänheten finns föredragningslistor, bilagor
(från oktober 2013) och protokoll på
kommunens hemsida och för dem
som inte har tillgång till en dator
kommer föredragningslistor och
protokoll fortfarande att finnas framlagda i pappersform på kommunkansliet, i biblioteket och bokbussen.
Originalprotokoll förvaras i kommunens arkiv.

Positivt om Korsnäs
Under sommaren har ett flertal
artiklar med positiva nyheter om
Korsnäs publicerats. Omvärldsen
ser på Korsnäs med stort intresse!
Mycket god publicitet fick våra
ungdomar i Iltasanomat och Vasabladet att Korsnäs ungdomarna är
nästlyckligast i Finland. I Helsingin
Sanomat fanns en artikel om fiskaren Ulf Granqvist. I Hufvudstadsbladet skrevs om Korsnäs och våra
utländska medborgare med Meris
på första sidan i en artikelserie om
olika kommuner. Därtill rönte fredagsförsäljningen i Korsnäsgården
mycket intresse från allmänheten
och massmedia! Korsnäsveckan och
Street Race gav något program för
var och en. Lantdagen i augusti samlade ca 1.500 besökare och var en
riktig succé. Arne Alligator inledde
med sång och spex för barnen. Unga
förmågor som SU-ordförande Niklas
Mannfolk höll festtalet och fullmäktigeordförande Jonas Lindholm hälsningstalet vid Lantdagen. Christoffer
Bergman spelade gitarr och sjöng.
Våra vitryska invånare spelade och
sjöng hurtig dansmusik. Rockbul-

Korsnäs kommun övergår i höst till
e-mötesförfarande. Varje fullmäktigeoch styrelseledamot erhåller en egen
surfplatta, som skall underlätta det
mobila arbetssättet.
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KorsnäsNytt i postlådan
KorsnäsNytt delas endast ut i postlådor som inte märkts
med ”ingen reklam, tack”. Vill du få KorsnäsNytt i din egen
postlåda får du inte ha några förbudsskyltar mot reklam.
För företag
Ifall ditt företag (som finns i Korsnäs) inte får tidningen
KorsnäsNytt; meddela företagets namn och adress till
info@korsnas.fi.
OBS! Gäller endast företag!

Annonsera i KorsnäsNytt

Styrelseordförande Sven-Erik
Bernas, kommundirektör Anita
Ismark och festtalaren Niklas
Mannfolk vid lantdagen i Korsnäs.

tarna spelade efter lantdagen vid
Korsnäsgården. På söndagen ordnades världsarvsdagen med dragspelsmusik av Korsdraget, guidningar av
Ann-Sofi Backgren och trollerikonst
med Benjamin Nedergård. Världsarvsdagen samlar alltfler besökare
för varje år. I år översteg besökarantalet 70 personer.
Vid ett fullmäktigeseminarium diskuterades marknadsföringsåtgärder.
Bästa marknadsföringen är de goda
förmågor och eldsjälar vi har i kommunen.

Skön höst önskar
Anita Ismark

KorsnäsNytt har sedan starten
etablerat sig som en stabil informationskanal för Korsnäsbygden.
Tidningen utkommer 8 ggr årligen
med paus för sommarmånaderna
och utdelas till alla hushåll i kommunen + lokala företag.
Redaktionsrådet för KorsnäsNytt
vill påminna de lokala företagen
om möjligheten att annonsera i
den egna tidningen. Annonskostnaderna och storlekarna finns till
höger och tidtabellen för följande
nummer meddelas i redaktionsrutan.
Material bör levereras helst per
e-post till kenth.nedergard@
netikka.fi inom utsatt tid. Hjälp med
utformningen av annonsen, om så
önskas, ingår i priset.

Annonspriser år 2013 (+ moms 24%)
Svartvitt
Baksidan (1/1)
125
(h*b) 269 mm x 182 mm

Färg
165

1/1-sida
115
(h*b) 269 mm x 182 mm

145

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

105

¼ sida
60
(h*b) 133 mm x 88,5 mm

75

Radannons/ruta
varierar enl behov

50

40

Allmännyttiga föreningar och ideella
samfund får en rabatt på 50 % på
ovanstående priser för annonser som
gäller kommersiella evenemang och
motsvarande arrangemang.
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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

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 6-2013 utges 4.10.2013, manusstopp 20.9.2013
Nr 7-2013 utges 15.11.2013, manusstopp 1.11.2013
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Nytt och gammalt i en salig
blandning på årets lantdag
Årets lantdag i Korsnäs hölls
åter en gång i strålande solsken.
I år hade arrangörerna valt att
inleda lantdagen med programmet, som riktade sig mot barnen.
De tunga regnmolnen, som svävat
över Korsnäsbygden, var som
bortblåsta när Arne Alligator
och orkestern Djungeltrumman
(bestående av Macke Granberg
och Tomas Nyberg) stämde upp på
museiområdet i Korsnäs.
Den populära figuren Arne Alligator hade samlat en stor skara barn
och barnfamiljer till gårdstunet. Vi
fick höra om ”Torsten med borsten”,
träffa spöket Kasper i ”Spöksången”
och förstås sjunga med Arne Alligator i hans egen sång. Barnen levde
med och efter showen fick alla barn
möjlighet att kramas med Arne Alligator i egen hög person.

Företagsamhet och gemenskap
Den nyvalde kommunfullmäktigeordförande Jonas Lindholm från
Molpe hälsade publiken välkommen
till lantdagen. Han uppmanade Korsnäsborna att själva skapa sin framtid.
- Oberoende av vilka reformer, som
genomförs och vilket resultatet än
blir, så är det ingen annan än vi Korsnäsbor, som sist och slutligen bygger
framtiden för vår Korsnäsbygd.
Grannarna i söder har vi mer
gemensamt med kulturellt sett, men
framtidsutsikterna är sämre. Grannarna i norr har bättre framtidsutsikter – men ”talar vi samma språk?”

Max Nygrunds Chevrolet från 1928

- I somras fick vi höra att våra ungdomar hör till de lyckligaste i Finland. Vi ska ta vara på denna positiva
image och fortsätta sköta vår välmående kommun så länge det går.
Dagens festtalare var Svensk Ungdoms förbundsordförande Niklas
Mannfolk, som börjat visa framfötterna på den nationella politiska
arenan. Niklas har rötterna i Korsnäs, som barnbarn till Inga-Britt och
framlidne Ingmar Mannfolk.
SU med Niklas i spetsen lyfte i
våras upp frågan om negativ inkomstbeskattning på den politiska agendan
och fick till stånd en livlig debatt på
partidag och i pressen.
- Det ska alltid löna sig att arbeta.
Det gäller såväl unga som gamla.
Även personer över 68 ska kunna
bidra till samhällets ekonomiska
utveckling, om de vill.
Niklas Mannfolk har också följt
med hur samhället utvecklas i Korsnäsbygden. Företagsamheten och

Katis4smycken av bestick

gemenskapen som genomsyrar lokalsamhället ska vi ta fasta på.
- Även om medelåldern är hög i
Korsnäs, lyckas ni också hålla ner
arbetslösheten. Ni är bra på att skapa
egna jobb. Dessutom visar Korsnäs ett socialt ansvar och tar emot
sina invandrare och inlemmar dem
i lokalsamhället. Idag är Korsnäs
en av Finlands mest internationella
kommuner med ca 9 % invandrare
och integrationen sker helt naturligt.
Det är något övriga Finland borde ta
till sig.

Årets kulturbärare
Under lantdagsprogrammet utsågs
även Årets kulturbärare. I år gick
priset till pensionerade bibliotekschefen och den kulturella eldsjälen
Inga-Britt Mannfolk, som i många år
hört till de drivande krafterna i bl.a.
hembygdsföreningen och marthaföreningen. Mer om utnämningen finns
att läsa på annan plats i KorsnäsNytt.

Ängsby lantgård
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Arne Alligator med orkestern Djungeltrumman underhöll barnen och barnfamiljerna på årets lantdag.

Livlig marknad
På museiområdet pågick parallellt
med programmet marknad med lotteri, försäljning och utställningar.
Fler marknadsförsäljare än vanligt
hade hittat till lantdagen och vi får
hoppas att affärerna löpte. Det bjöds
på allt från hembakt, hemgjorda
sylter och safter, lokalproducerade
grönsaker till hantverk och antikvite-

Julias café

ter. I biblioteket öppnades en utställning om Anne Franck.
För barnen ordnade Västkustryttarna med ponnyridning. Hos hembygdsföreningens tanter fick barnen
steka sina egna ”glödhoppor”.
Korsnäs brandkår ställde ut nya och
gamla brandbilar och den som ville
fick även prova på att släcka eld med
handpumpad spruta. America Car
Club ordnade sin årliga utställning
av amerikanare. I år hade de även
fått sällskap av en riktig veteranbil –
Max Nygrunds Chevrolet från 1928.
I Prästgårdsmuseet hade 4H-företagaren Julia Lindholm ordnat med
café. Den som blev hungrig fick upp-

söka Stenbrytaren, Korsnäsgården
eller YA, som serverade plockastek.
Lantdagen avslutades med en konsert på Korsnäsgården med Rockbultarna från Närpes. Gruppen består
av grånande gentlemän med kortare
och längre hår, som spelar klassiska
rocklåtar från 50-, 60- och 70-talen.
I orkestern finns även några skönsjungande damer och den mest kända
Närpesbon av alla – Lasse Eriksson – sjöng sina mest kända rocklåtar på närpesiska för Korsnäsborna.
Senare på kvällen ordnade Stenbrytaren lantdagsdans för den som ännu
orkade hålla i gång.
Text o foto: Kenth Nedergård

5 Rockbultarna underhöll på Korsnäsgården

Korsnäs Lantdag

För den musikaliska underhållningen under lantdagsprogrammet stod Christoffer Bergman samt
”Grupp 17” hemma från Vitryssland.
Som lantdagens konferencier fungerade Jessica Reinilä.

Årets Kulturbärare
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Årets kulturbärare 2013
Till årets kulturbärare 2013
utsågs
Inga-Britt Mannfolk vid
Lantdagen i Korsnäs 10.8.2013.
Hon är en kulturpersonlighet och
en eldsjäl i kommunen.
Inga-Britt är aktiv inom många
områden och har försökt trappa ner,
men det är dömt att misslyckas för
en person av hennes kaliber. Hon
är en pålitlig föreningsmänniska
som genom åren axlat arbetsdryga
poster, till exempel som ordförande
och sekreterare för Korsnäs hembygdsförening, som sekreterare för
Österbottens
biblioteksförening,
föregångaren till nuvarande Finlands
svenska biblioteksförening, eller
tidigare som ordförande för Korsnäs Marthaförening för att ta några
exempel.
Största delen av sitt yrkesverksamma liv har hon ägnat Korsnäs
kommun. I mer än 40 år var hon
bibliotekschefen som utvecklade sitt
bibliotek med en sådan framgång
att det till och med hade de högsta
utlåningssiffrorna per invånare i
hela landet. Hon drog sig inte för att
sätta sig vid ratten i den första bokbilen. Hon såg även till att biblioteket
utvecklades. Korsnäs var bland de
första att ansluta sig till det svenskösterbottniska samarbetet som vi i
dag känner som Fredrikabiblioteken.
Hon insåg möjligheterna med samarbete och även vikten av att biblioteket tog steget in i datavärlden, i ett
tidigt skede.
För Inga-Britt var kunden alltid
viktigast. Ambitionen var att alla
kunder skulle lämna biblioteket nöjda
och med ett leende på läpparna. Med
sin kännspaka humor lyckades IngaBritt för det mesta. Hon var också
en uppskattad föredragande i biblioteksnämnden, en stöttande chef och
mentor.
Biblioteket blev en viktig plats för
kommuninvånarna. Också föreningar och konstutövare kunde räkna
med Inga-Britts stöd i olika praktiska
frågor. En regelbunden utställningsverksamhet upprätthölls och en inte
obetydlig tavelsamling bestående av

Kommundirektör Anita Ismark och bibliotekschef Carola Bäckström
uppvaktade Årets kulturbärare Inga-Britt Mannfolk med blommor och
en tavla av Stig Rosenlund.

donationer av tacksamma konstnärer
pryder bibliotekets väggar.
Inga-Britt var med om att starta
Ordkonstverksamheten tillsammans
med författaren Carita Nyström. Ett
fritidsintresse som Inga-Britt har
odlat är att själv delta i skrivarverkstäder som resulterat i publicerade
dikter, ett bevis på mångsidighet som
skribent. Ett levande intresse för litteratur och en bred belästhet skänker
glädje även under pensionärsåren.
Korsnäs hembygdsförening och
hembygdsmuseet är ett av Inga-Britts
skötebarn. Hon är en pådrivande
kraft och igångsättare som verkligen får saker uträttade, tillsammans
med övriga eldsjälar. Fördomsfritt
har föreningen under åren antagit
den ena nya utmaningen efter den
andra, i form av projekt med olika
innehåll. I år har del tre av årsboken Korsnäsbygden sett dagens ljus.
Hembygdsforskning, lokalhistoria,
museipedagogik och arkivkunskap
är bara en del av allt det som IngaBritt ägnat sig åt under åren och
gärna delat med sig av sin stora och
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vittomfattande kunskap till nya generationer Korsnäsbor. Museets textilkammare har iordningställts under
hennes tid vid rodret och hon är en av
de få som behärskar trehandsstickning av korsnäströjan, som väcker
publikens stora beundran vid stickdemonstrationer.
Inga-Britt är också intresserad av
kvinnofrågor och samhällsfrågor i
stort, liksom kommunala angelägenheter. Det är enkelt att föreställa sig
att politik varit ett samtalsämne vid
köksbordet i hemmet där tre pojkar
vuxit till starka män. Nu får IngaBritt se ett barnbarn Niklas Mannfolk ta plats bland beslutsfattarna på
riksnivå.
Inga-Britt är en arbetsmyra för
vilken ingenting är omöjligt och hon
har i hela sitt liv arbetat för kulturen
och för Korsnäs till fromma. Hon
har belönats av Marthaförbundet, av
Hembygdsförbundet och av Kommunförbundet för sina insatser.
Anita Ismark, kommundirektör
Carola Bäckström, bibliotekschef
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Korsnäs fortsätter med traditionen att årligen ordna en världsarvsdag ute på kommunens utpost
i världsarvsskärgården – den före
detta sjöbevakningsstationen Molpehällorna, som numera fungerar
som Forststyrelsens naturstation.
I år firades världsarvsdagen söndagen den 11 augusti. Över femtio
personer hade förhandsanmält sig i
år och slutligen blev det över 70 personer som mötte upp denna soliga
söndag. De flesta åkte med Peter
Björkqvist, men ett flertal privata
båtar lade även till under dagen.
Gästerna kom både från när och
fjärran och de mest långväga gästerna kom ända från Sverige. För en
del var det första gången de besökte
Molpehällorna – för andra var det ett
kärt återbesök.
Besökarna hälsades välkomna
till Molpehällorna av kommunstyrelseordförande Sven-Erik Bernas
och bjöds på musik av Korsdraget.
Camilla Backlin-Björkqvist hade
förberett sina berömda ”Hällsmörgåsar” åt gästerna och de lät sig
väl smaka. Däremellan underhöll
Benjamin Nedergård gästerna med
magiska tricks och kortkonster.
Som guide under dagen fungerade
Ann-Sofi Backgren och hon lotsade
gästerna runt Molpehällorna i två
omgångar. Gästerna fick höra om

Benjamin Nedergård underhåller med korttrick.

Förväntansfulla gäster på väg till Molpehällorna.

bakgrunden till världsarvsutnämningen och dess betydelse för skärgårdsborna och dessutom fick de tal
del av den spännande historien om
Jakob Rautio, den siste fyrvaktaren
på Moikipää fyr.

Nydragen naturstig
I år har Forststyrelsen låtit röja
och dra en ny sträckning för naturstigen vid Vippfyren högre upp på
land för att undvika den sanka sjöbottnen, längs vilken den ursprungliga stigen gick. Samtidigt har man
då upptäckt ett gammalt stenkummel
uppe på Mittihällorna, som förmodligen fungerat som sjömärke en gång i
tiden, men som numera befinner sig
högt uppe på land osynligt från sjösi-

Ett nyupptäckt stenkummel.

dan bakom buskar och träd.
Forststyrelsen har också låtit bygga
om den gamla verkstaden i uthusraden till kafeutrymme. Följande åtgärder att vänta är en grundlig sanering
av stationsbyggnaden för att åtgärda
problem med fuktskadade utrymmen
och dålig inomhusluft.
Text o foto:Kenth Nedergård

Guiden Ann-Sofi Backgren berättar om fyrvaktaren Jakob Rautios
äventyr ute vid vippfyren.
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Världsarvsdag

Solig världsarvsdag
på Molpehällorna

Tillsynsnämnden
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Byggnadslov och
åtgärdstillstånd
Tillsynsnämnden godkände vid sammanträdet 18.6.2013 följande byggnadslov och åtgärdstillstånd.

Byggnadslov
Byggare
Adress
Ändamål
Karl-Erik Juthborg
Harrström 2:256
Förråd
MKK-Bolaget Ab
Harrström 4:139
Tillbyggn pälsningshus
Norråkerns Päls Ab
Harrström 10:167 Farmservicehall
Korsnäs kommun
Korsnäs 18:100
Tillbyggnad daghem
Kenneth Stangrund
Korsnäs 14:10
Fritidshus
J Sten o C Hofman
Korsnäs 12:133
Bostad + garage
Mikael Enberg
Molpe 6:196
Garage
T Norrgård o E Granlund Molpe 2:110
Bostad
Marianne Sten
Molpe 3:140
Bastu
Marianne Sten
Molpe 3:124
Ändr. bastu till gäststuga
Marianne Sten
Molpe 3:124
Bastu
Alf Strandholm
Molpe 8:136
Bostad
Vindin Ab
Molpe 1:255
Vindmätningsmast, tillfälligt
bygglov
Steve Holtlund
Taklax 15:1
Tillbyggnad fritidshus
Kent Sandman
Taklax 7:103
Biovärmecentral
		

Åtgärdstillstånd
Byggare
Krister Nordmyr
Håkan Nyfors
Henry Skog
Hasse Bäckman
Tore Sten
Korsnäs kommun

Adress
Harrström 4:91
Harrström 2:157
Korsbäck 6:66
Korsnäs 36:2
Korsnäs 11:67
Molpe 9:60, 2:191,
1:48, 9:144

Ändamål
Värmebrunn
Värmebrunnar
Värmebrunn
Värmebrunn
Avloppssystem
Näridrottsområde

Du, som äger en fastighet, där
det är möjligt att ansluta sig till
kommunens avloppsledningsnät, och inte ännu är ansluten,
ska passa på och göra det inom
detta år för att få anslutningen
till nuvarande pris.
I år kostar anslutningen 2829 €
inkl. 24 % moms. Fr.o.m. årsskiftet stiger anslutningens pris till
3720 € inkl. 24% moms.
Kontakta genast tekn.chefen
Ulf Granås, tel. 06-3479 130
eller 050-5910056 för närmare
information och för uppgörande
av anslutningsavtal.
Tekniska kansliet i Korsnäs

Anmälningsärenden
Byggare
Hans Österroos
Johnny Ribacka

AVLOPPSANSLUTNING

Adress
Korsnäs 23:5
Molpe 6:145

Ändamål
Lusthus
Lada

Reparations- och energiunderstöd 2013
Finansieringsoch
utvecklingscentralen för boendet ARA
har 23.05.2013 anvisat Korsnäs
kommun en beviljningsfullmakt
om 17 890 euro för beviljande av
reparationsunderstöd (100 % av
ansökt belopp).
Det inlämnades 4 st godkännbara
ansökningar om reparationsunderstöd för åldringars och handikappades bostäder inom utsatt tid till den
27.3.2013. Av dessa är tre veteraner/
veteranänka som ansöker om 40 % +
30 % i understöd. En ansöker om 40

% stöd för de planerade renoveringskostnaderna.
Inga ansökningar om behovsprövat
energiunderstödför småhus inlämnades. Energiunderstöd för ibruktagande av förnybar energi stöds ej
2013.
På basen av ansökningarna ansökte
kommunen om en fullmakt på 17 890
euro för reparationsunderstöd.
Tillsynsnämnden
beviljade
18.6.2013
reparationsunderstöd
enligt ansökan på sammanlagt 17
890 euro.
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Höjda tomtpriser
nästa år
Priset på kommunens tomter höjs
med 2 % från 1.1.2014.
Tomtpriserna höjdes senast inför
år 2013 med c. 7 %. Konsumentprisindexet har sedan dess fram till april
stigit med c. 1,7 %. Hittills i år har
inga föravtal eller köpebrev tecknats
för tomtköp.
Kommunfullmäktige
beslutade
26.6.2013 på förslag av tekniska
nämnden och kommunstyrelsen att
priserna på kommunens tomter höjs
med 2 % från 1.1.2014.
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Finlands Pälsdjursuppfödares Förbunds medlemsföreningar verkar för att våra farmer ska
trygga arbetsplatser där man värnar om miljö
och näromgivning.
I Österbotten finns det idag ett stort antal
övergivna, uttjänta farmer som för länge sedan
borde ha städats bort.
Svenska Österbottens Pälsdjursodlarförening
har i samarbete med 4H inom ramen för projektet Pälskraft tagit på sig att koordinera en
städkampanj i Österbotten.
Farmarna kommer att kunna kontakta rivningsföretag som sköter rivningen samt transport
av skräp och bråte. Ifall farmare behöver hjälp
med städning, gräsröjning, målning mm. kan
4H hjälpa till med löneadministrationen.
Farmaren söker fram en ungdom som sköter
jobbet, meddelar Mona Ahlsved om detta och
får vidare information. 4H betalar lönen åt den
unga och fakturerar därefter farmaren. Ungdomen bör vara beredd att betala medlemsavgift
till den lokala 4H föreningen p.g.a. försäkringar.
Målsättningen med samarbetet med 4H är
också att på ett positivt sätt öppna medveten-

heten för pälsdjursnäringen och få ungdomar
sysselsatta.
För tillfället har 4H inga ungdomar ”på lager”.
Till nästa sommar kan 4H ha möjlighet att
erbjuda intresserade ungdomar för detta ändamål.
Kontakta gärna mig för ytterligare frågor kring
detta. Miljösekreterarna kan ge er allmän information kring miljöfrågorna. Vi hoppas att Ni
uppmärksammar och värdesätter den här kampanjen och att ni tar tillfället i akt att städa upp
Ert farmområde.
Projekt Pälskraft kommer att göra påtryckningar till kommunerna om att de skall se över
vägar och dylikt till kommunala farmområden.
Johan Sten
projektchef PÄLSKRAFT
040-7088 334

STÄDKAMPANJENS KONTAKTPERSONER
Koordinator SÖP				Johan Sten 040 708 8334
För allmän information och rådgivning
Kontaktperson 4H				Mona Ahlsved 044 255 1017
Administration/byråkrati/löneutbetalningar
Rivningsföretag, söder				Ulf Häggvik 0500 662 525
Kommunens kontaktperson 		Johnny Granqvist 050 369 007
						johnny.granqvist@korsnas.fi
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Pälskraft

SÖP:s STÄDKAMPANJ 2013

Företagsaktuellt

KORSNÄS
Nytt
Ett starkt näringsliv innebär en chans för
kommunen att hävda sig på alla plan !
Ett framgångsrikt näringsliv och
en stark tredje sektor är framtidsfaktorer i Korsnäs. Privatföretagsamheten kommer att spela en
mycket givande roll.
I vår bygd råder av tradition företagaranda och våra näringslivsaktörer
bidrar till den. Korsnäsbygden behöver likväl nya stimulerande visioner
och mod inför framtiden. Vi ska satsa
på en kreativ företagspolitik som
koncentrerar sig på behövlig, aktuell näringslivsinfrastruktur, egenföretagsverksamhet, entreprenörskap
och tillväxtföretag samt på en kommersialisering av innovationer.

Min fasta åsikt är att en god framtid i Korsnäs bygger på ett eget
framgångsrikt näringsliv och en
stark tredje sektor som i kombination med en infrastruktur i tiden
kommer att tillfredsställa samhällets medborgare.
NTM-centralen har via Europeiska
jordbruksfonden
för
landsbygdsutveckling beviljat projektmedel fram till slutet av år 2014
för vårt ansökta näringslivsprojekt
”Korsnäs i framtiden” som sätter
fokus bl.a. på utbildning och information i Korsnäs. Yrkesakademin
står som projektägare och aktiva

Jan-Erik Ravals från Korsnäs Företagare och Sofia Björkblom-Mitts
från YA presenterade nya samarbetsprojektet vid Korsnäs lantdag.

medverkare är Korsnäs företagare,
Korsnäs kommun och Vasek.
NTM-centralen och Vasek vill
genom vårt gemensamma projekt
skapa en stark lokal förankring i
företagsservicen, dess aktivitetsnivå och nyttjandegrad. Aktörerna
kallar objektet för en pilotsatsning.
Övrigt syfte med projektet är
att bidra till förbättrade attityder
till företagande, att ge en kreativ
miljö, faciliteter för företagare
och att prestera tillväxtföretag.
Syftet är också att stödja innovativa personer som vill gå från idé
till ett eget och lönsamt företag.
Korsnäs företagare vill härtill satsa
på en progressiv social verksamhet för företagarna och medverka
till ett resurscenter för entreprenörerna i bygden.
Dessa åtgärder är i alla avseenden lämpade för Korsnäsbygden som har starka traditioner
som företagarkommun. Korsnäs företagares och ”Korsnäs
i framtiden”-projektets intressanta och aktuella aktiviteter kan
ni närmare och fortlöpande även
följa i höstens KorsnäsNytt ! Företagare eller blivande företagare är
alla välkomna med !
Roger Bergström, ordförande
Korsnäs företagare rf

Hej företagare: är ditt företags uppgifter aktuella?
VASEK underhåller och förvaltar
Vasaregionens företagsregister på sin webbplats.
Gå till adressen vasek.fi/foretagsregister,
sök ditt företags uppgifter i registret och kolla om uppgifterna är aktuella.
Vasaregionens Utveckling Ab VASEK

Uppgifternas uppdatering och
deras förekomst i registret är avgiftsfritt!

06 317 76 00
info@vasek.fi
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sofia.mitts-bjorkblom@yrkesakademin.fi
tfn 050-330 6041

Senaste nytt från näringslivsprojektet

Övrig företagarinfo

Nu börjar jag vara igång med projektarbetet på all-

• Österbottens Företagarförening ordnar

var. Mycket av den här hösten kommer att ägnas åt att
kontakta er företagare och på så sätt få en grund och
bas för det fortsatta utvecklingsarbetet.

”En spännande, annorlunda och kraftfull dag” med föreläsare Peter Höckert

på Vallonia i Korsholm torsdag 5.9.2013.
Mer info hittas på www.osfofo.fi

Under hösten kommer också ett par inspirationsföreläsare att engageras och komma hit till Korsnäs för
att träffa företagarna och ni andra som kanske går runt
med en groende företagsidé!

• Företagsmentorer som stödjer och

främjar företagande i Österbotten:
www.botniamentors.fi

Inom projektet kommer vi att ha möjlighet att arrangera utbildningar och informationstillfällen i enlighet
med de behov som ni företagare i Korsnäs har. Det här
är ert eget projekt och genom att ni aktiverar er och
kommer med önskemål så skall vi göra vårt bästa för
att uppfylla de önskemålen.

YA! erbjuder

Den första kartläggningsenkäten som skickats ut nu
i dagarna är en möjlighet för er att visa ert intresse
och vilja för att vara med i projektverksamheten i
fortsättningen. Jag är väldigt tacksam om ni returnerar
den till mig så kan vi tillsammans fortsätta reda ut era
behov och önskemål.
Välkommen med i utvecklingsarbetet för företagande
och näringslivet för ”Korsnäs i framtidén”!
Sofia
IT-system och Ny teknik för företagare

kontakta kaj.ekroos@yrkesakademin.fi,
tfn 044-5206615

Projektaktiviteter

3D-CAD för företagare

Jag vill, jag vågar och jag kan!
- motivation och inspiration för företagande

kontakta kaj.ekroos@yrkesakademin.fi,
tfn 044-5206615

med föreläsare Christoph Treier.
Tisdag 8.10. kl. 18.30-21.00 (inkl. kaffe) vid YA:s enhet
i Korsnäs. Öppen föreläsning för alla!

Båda dessa kan ordnas i Korsnäs om
tillräckligt intresse finns!

Fler inspirationsföreläsningar planeras i höst!

Många intressanta föreläsningar på gång
inom Ledarskapsforum i höst och nästa vår.

Följ projektets verksamhet och annan aktuell info på
www.facebook.com/korsnasiframtiden

Senaste nytt hittar du på:
www.facebook.com/ledarskapsforum

Gilla sidan så får du all aktuell information direkt!
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Näringslivsprojekt

Sofia Mitts-Björkblom
projektledare
YA! enheten i Korsnäs

Lärknäs-Annahemmet
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Sommaraktiviteter 2013 på Lärknäs-Annahemmet
Nedan berättar Birgitta Alfthan i bilder om vad de boende på Lärknäs-Annahemmet sysslat med i sommar.

Allsång i Korsbäck med Benny Törnroos.

Kaffe och sång på Strandhyddan med Korsnäs
församling.

Midsommarfest vid festdukat bord.

Plantering av sommarblommor, som vi kan njuta av
på våra terrasser.

Agility - en njutbar stund på gräsmattan.

Fårklippning - en upplevelse från gamla tider.

Sång och kaffestunder i Sinnenas Trädgård.
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2013 är nog allsångens förlovade
år, och det verkar ju som om folket
gillar det. I Korsnäsveckan ordnades allsångskvällar nästan varje
kväll på olika håll, bl.a. i Korsbäck
och Edsvik. Men folket räckte åt
allas tillställningar, så då måste
det ju bara vara populärt.
Regnet hotade från och till torsdagen den 4 juli men solen sprack upp
i ett leende när Benny Törnroos och
musikanterna Johnny Sandsten och
Kjell Lolax äntrade scenen.
200 gäster satt framför Korsbäckkvarnen och njöt av musik, small
talk av Benny mellan sångerna och
deltog i allsångerna med stor entusiasm. I programmet fanns allsånger
som både ung och gammal kände till.
Caroline Tuomela och Erik Sjöholm från Malax var med och framförde några musikstycken både som
solister och tillsammans med Benny.
Korsbäck Byaförening har som
tradition varje år ordnat en sommartillställning. Ifjol firade föreningen 10-årsjubileum och 2011

återinvigdes vår väderkvarn, som
flyttats från Övermark och restaurerats. Den står nu åter på sin plats
därifrån den flyttades på 70-talet och
är nu i fint skick efter ivriga talkoar-

betares insatser.
Vad som blir nästa års sommartillställning återstår att se.
Jessica Reinilä, ordförande
Korsbäck Byaförening

Från vänster Kjell Lolax, Erik Sjöholm, Benny Törnroos, Caroline Tuomela och Johnny Sandsten underhöll publiken i Korsbäck.

Storkorshamnsdagen återkom med framgång
Lördagen den 13 juli var det festligheter i Storkors fiskehamn när Korsnäs FF återupplivade Korshamnsdagen efter uppehåll på närmare 10 år.
Hela dagen fick vi njuta av fint men något blåsigt väder.
Under dagen fanns många olika aktiviteter så som lotterier, loppis, pilkastningstävling m.m.

Massor med folk, t.o.m. mera än vad vi vågat hoppas
på, besökte Korshamn under dagen och laxsoppan avnjöts med god aptit. Ett intressant festtal om bl.a. kommunsammanslagningar hölls av Håkan Westermark.
Även kvällsfesten med dans till tonerna av Trio Sonor
blev en succé med många glada och dansanta besökare.
Från fotbollsföreningens sida vill vi tacka alla
spelare, juniorföräldrar, ledare och andra frivilliga som ställde upp, nästan 100 talkoarbetare
var involverade. Även sponsorer och företag som
hjälpte till på olika sätt ska ha ett stort tack!
Kenneth Westergård

Christoffer Bergman underhöll
med sång och musik på Storkorshamnsdagen.
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Fredagsförsäljning

Anneli Pellfolk packar ”Korsnäsfötter”.

Helena Höglund-Rusk har organiserat fredagsförsäljningen
och säljer allt från jordgubbar till Korsnäs-smycken.

Succé för fredagsförsäljningen
Första fredagen i juli inleddes försöket med Fredagsförsäljning vid nya Korsnäsgården. Projektledare Helena Höglund-Rusk hade idogt kontaktat
producenter i närregionen, som skulle kunna erbjuda
goda, närproducerade produkter av olika slag.
Anders Norrback från Övermark, som själv sadlat
om och numera satsar på fårfarmning, hade fått äran att
öppna den första försäljningsdagen. Han tror själv på gott
närproducerat kött som motvikt till det massproducerade
smaklösa köttet som finns i alla butiker runt om i Finland.
Fredagsförsäljningen har pågått varje fredag eftermiddag under juli och augusti månad. Utbudet har varierat
från gång till gång. Störst intresse har Tom Bloms fiskbil väckt, för trots att Korsnäs ligger vid havet och fisket
en gång varit de flesta Korsnäsbors sysselsättning, är det
svårt att idag få tag i färsk lokalt fångad fisk i ortens butiker. Tom Blom fiskar själv i Sundom och dessutom köper
han upp och förädlar lokalt fångad fisk, som han sedan
säljer från sin fiskbil runt om i regionen. Han var själv

Finnes grönsaker

överraskad av det stora intresset i Korsnäs och de populäraste produkterna tog snabbt slut i fiskdisken.
Finnes grönsaker från Solf har länge hört till de företag som satsat på närproducerat. Många är de barn som
fått äta av Finnes sallader, grönsaker och rotfrukter i skolorna och nu kunde även de äldre generationerna köpa
hem företagets goda produkter. Inne i lokalen har olika
producenter bjudit ut hembakt, grönsaker och hantverk.
Stor succé har också Uf:s ”Korsnäsfötter” gjort – en lokal
version av de berömda österbottniska syltgrisarna, dock i
form av ”Korsnäsfoten”.
Den sista fredagsförsäljningsdagen hålls den 30 augusti
med start kl. 14.00. Lördagen den 14 september ordnar
dock projekt en Mat- och skördemarknad i samma lokaliteter. Då om inte förr lönar det sig att komma för att
en sista gång handla lokala delikatesser inför hösten och
vintern.
Text och bild: Kenth Nedergård

Stort intresse för Tom Bloms fiskbil.

14

KORSNÄS
Nytt

För fjärde gången ordnade Motor
Maniax och BUF Street race i Korsnäs
och ca 800 besökte tillställningen i solskenet.
Nytt för i år så var den väldigt uppskattade pausunderhållning av David Hjulfors som visade stunts på motorcykel.
Till de yngre besökarna fanns hoppborg
och ansiktsmålning.

Bilutställning
Utställningsområde hade utökats så att alla typer av
entusiastbilar fick ställa ut. Under dagen kunde besökarna rösta på sina favoriter.
Vinnare i klasserna:
People’s Choice Import: Göran Engman, Triumph
Herald
People’s Choice Amcar: Nicklas Sjödahl, Pontiac
Trans Am.
Bland de röstande lottades ut priser och dessa gick till
Maj-Len Åkerman, Thea Bergström och Elina Juslin.

Närmare 240 km/h
På grund av tekniska problem kom racingen igång en
1 timmes försening. Ca 130 starter hann de 7 motorcyklarna och 28 bilarna med. Det delades ut pokaler till de
som utmärkte sig.
Juha Tuomari var som vanligt snabbaste motorcykel
med tiden 9,455 s och en sluthastighet på 239,4 km/h.
Det kördes på Strandvägen med alla sina tjäl skott och
gropar...Respekt! Mats Korsbäck och Daniel Ek var
mindre än en sekund efter på samma tid 10,330 s.
Av bilarna var Veli Piikkilä från Koskenkorva snabbast 10,758 s och 212,2 km/h vilket var snabbare än flera
av motorcyklarna körde. Frank Grankvist var nästa på
12,641 s och 186,2 km/h. Andra fordon som kan nämnas
är Vesa Nordmans BMW farmare och Tom Knös färgglada Toyota Supra, som också hade över 200 km/h i
sluthastighet.
Det delades ut en pokal för bästa Burnis, som även i år
gick till Pörtom och Anders Ahlros. Han svepte in hela
startområdet i däckrök med sin ”Volvosedes” - en Volvo

Veli Piikkilä med dagens snabbaste bil.

med Mercedesmotor. Tröstepris gick till Alexander Österlund, också han från Pörtom, för sitt försök att få burnispokalen, som dock slutade i motor haveri. Men det hör ju
till att saker ska gå sönder när stora pojkar leker.
Motor Maniax vill tacka publiken för att de hade så bra
tålamod trotts alla förseningar och tekniska problem från
tidtagarnas sida. Bättring har utlovats.
Slutligen vill vi tacka alla Funktionärer, Deltagare,
frivilliga brandkåren i Korsnäs och Petalax, förstahjälp,
Sponsorer och övriga berörda.
Text: Tommy Ekström
Foto: Ove Petell

Tack!

Motor Maniax och Korsnäs Buf vill
tacka alla som på ett eller annat sätt
hjälpte till på sommarens Streetrace.
Sponsorer:

Nyko Frys/Ostrocenter
Westfix
CellPac
Spa Dealers
Toms Rör
Mr Motors
Hultholm
Andelsbanken
Nordea
Lokal Tapiola
KHT

KOR
SN

Juha Tuomari drar ifrån Mats Korsbäck.
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Hinjärv Trädgård
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Storsved Sopservice
Björkbloms Taxi
Rönnbacks Taxi
Kronstrand
Petalax Motor

Sommarens evenemang - Street Race

Street Race 2013

Sommarens evenemang - 4H
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Korsnäs 4H värd för distriktslägret igen 2013
2012 återupptogs traditionen med distriktsläger
för södra Österbottens 4H-distrikt efter några års
paus. Platsen valdes till Molpe paviljong och lägret
var mycket lyckat och uppskattat. Därför bestämdes
redan i ett tidigt skede att 2013 års distriktsläger hålls
på nytt vid paviljongen i Molpe.
Totalt deltog 70 barn från årskurserna 4-6 i det tre dagar
långa lägret den 11-13 juni. Arrangörerna var 4H-föreningarna från Kristinestads, Närpes, Korsnäs, Malax,
Korsholms och Vörånejdens 4H. Barnen som deltog
var glädjande nog ganska jämnt fördelade från de olika
arrangörsföreningarna.

Lyckligtvis förlöpte lägret utan incidenter och vi kan
blicka tillbaka på ännu ett lyckat läger. Jag vill å värdföreningens sida tacka alla som hjälpte till på olika vis så
att vi fick ett trevligt och minnesvärt distriktsläger 2013!
Petra Sundholm

Olika workshopar
Dagtid var deltagarna sysselsatta med projekt i någon
av de fem olika workshoparna som stod på programmet. Man kunde jobba med film, hantverk, matlagning,
fiske eller bygga en flotte. På kvällarna ordnades särskilt
kvällsprogram. Besökare från skogscentralen lärde ut
skogskunskap och sista kvällen var det disco. Simning
stod också på programmet trots det något kyliga junivädret och sista dagen hölls avslutning tillsammans med
deltagarnas familjer. Deltagarna bodde i egna tält under
lägret.
Därtill gjorde YLE inspelningar för programmet
”Utmanad” på lägerområdet under två av dagarna och
lägerdeltagarna fick se när själva utmaningen filmades.
Resultatet kommer att visas i tv i höst!
Många människor var engagerade i lägret för att allt
skulle förlöpa. Lägret engagerade naturligtvis 4H-föreningarnas egen personal i högsta grad. Dessutom hade
vi några inhyrda workshopledare och skilda nattvakter.
Dagtid var personal från Röda Korsets första hjälpgrupp
i Korsnäs på plats på lägerområdet ifall att något skulle
hända.

Flottbyggarna ute på en provtur.

Tältuppsättningen har börjat.

På avslutningsfesten för familjerna visades bl.a lägerfilmen
som barnen hade gjort.
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Efter en framgångsrik museisommar med många
intressanta besökare, kan vi konstatera att behovet
av utökad öppethållning kvarstår. Juni är besöksgruppernas tid. Amerikafrämmandet tenderar att ha
samma tidtabell. För hembygdsföreningen är det tur
att vi har en språkkunnig ordförande, som kan ta sig
an de tidiga besökarna. Guide anställs först efter midsommar.
Planerade aktiviteter såsom Hantverksdagen för barn
blev en stor framgång vad besökarantalet beträffar. Pettson och Findus tog publiken med storm och efteråt kunde
den unga delen av publiken roa sig med pyssel, mete
och målning. Alla museets avdelningar var öppna för de
övriga besökarna.
Korsnäsveckan var späckad med program. Hembygdsföreningen hängde med redan från början genom att delta
i Korsnäsmarknaden där vi sålde nybakade Korsnäsmunkar.

Korsnäsbygden 3
Vid öppningen av Korsnäsveckan i biblioteket passade vi på att presentera den nyutkomna Korsnäsbygden
3, som nu innehåller bland annat gamla namn på stenar
och fiskevatten inom Korsnäs bys vattenområden, gamla
namn på bosättningar, presentation av Granskog, Kronbacken, Edsvik och Hagi gårdsgrupp i Taklax. För närvarande planeras ingen fortsättning på skriftserien, men
om intresse finns i de kommundelar, som ännu inte har
utforskats, kan det bli en fortsättning. Korsnäsbygden 1,
2 och 3 finns numera också i The Swedish Finn Historical
Society`s bibliotek.
Hantverksdagen ”Det händer med små händer” har
många år på nacken. Det material, som finns i form av
bilder och reportage, borde samlas i bokform. Återstår

om intresse finns.
För att tillmötesgå alla de som önskar mönster och
beskrivningar på tillverkning av Korsnäströjan borde en
informationsvideo göras.

Lantdagen
Lantdagen försiggick i strålande sommarväder och
med rekordstor publik. Hembygdsföreningen stod för
lantliga sysslor såsom bakning, brödet gräddades på järnåldersugnen och nykärnat smör förhöjde smaken. Nybakade munkar fanns till salu och hade strykande åtgång.
Dessutom kunde besökarna bekanta sig med de kringliggande byggnaderna kvarnen, smedjan och kyrkstallarna.
Museet var öppet hela dagen och där guidade Arja-Leena
och Joel, ibland fick kunniga ur publiken rycka in och
hjälpa till.
Årets Kulturbärare stod även i år Hembygdsföreningen
nära, vilket är en värdefull markering för hur viktigt hembygdskunskap och traditioner är.

Berättarkväll
Följande aktivitet var Berättarkvällen. Gäst i år var
Rainer Böling – en historiskt intresserad Närpesbo.
Lokala berättare gavs också utrymme. Spelemännen
Sven-Erik Bernas och Kjell Lolax förgyllde kvällen med
smäktande musik. En utställning av stolmattor kunde
även beskådas.
Efter denna hektiska period blir det uppehåll fram till
Lilla jul då gammaldags julseder och mat presenteras.
Annat arbete som fordrar åtgärder finns på komihåglistan. Sedan plåttaket på lånemagasinet blivit målat står
taket på museibyggnaden i tur. Hur och när är osäkert
men det borde inte få dröja alltför länge.
Inga-Britt Mannfolk, sekr.
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Hembygdsföreningen sommaren 2013

Utmärkelse				

Sommarens evenemang -Harrström
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Allsången fyllde paviljongen
Tisdag kväll den 23 juli anlände
solen och allsången till Harrström
paviljong.
På scenen stod Hans Martin med
vänner, som underhöll den stora publiken på allra bästa sätt med sina egna
sånger och välkända sommarsånger.

Till vännerna hörde Tom Käldström,
Heléne Nyberg, Scoog och Thomas
Enroth. Publiken var med på noterna
och stämde upp i alla bekanta sånger.
Harrström Uf tackar alla som kom,
sjöng och drack av kaffet.

Hans Martin fungerade som
allsångsledare.
Paviljongen var fylld av sångglad publik.

Byaverksamhetens vägvisare
i Österbotten 2013
Foto: Jasmine Nedergård

Ann-Sofi Backgren från Molpe premierades som
Byaverksamhetens vägvisare av Aktion Österbotten
8.6.2013. Hon fick motta utmärkelsen på en byafest
på Bergö, eftersom Bergö i år utnämndes till årets by
i Österbotten.
”Ann-Sofi Backgren belönas för sitt långvariga engagemang för byaverksamheten både på lokal, regional,
nationell och internationell nivå.
Ann-Sofi Backgren har lång erfarenhet av byautvecklingsarbete, hon reste runt i Österbotten redan år 1989
och informerade folket ute i byarna om att börja tänka
på framtiden. Hon var med och grundade Molpe byaråd
som 22-åring och var dess första ordförande åren 19902000”.
I och med detta är Ann-Sofi nominerad vidare till att
bli nationell byaverksamhetens vägvisare, som utnämns i
september i Tammela.

Byaombudsmannen Karl-Gustav Byskata överräcker prisplaketten till Ann-Sofi Backgren.
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Välkommen med på
promenadkväll

19 september
Taklax skola kl. 17.30
Molpe skola kl. 19.00

Dans & akrobatik
höstterminen 2013!
Anmäl ditt intresse per tel.
040-1600624 eller via hemsidan
(fliken ”anmälan till dans”)
senast 6.9 !
Lektioner onsdagar
kl. 13.15-14.00 (yngre elever)
och kl. 15.00-16.00 (äldre elever).

Gästföreläsare Anna-Lena Blusi
berättar om stavgång och förevisar
rätt gångteknik med gåstavar, samt
ger information om Hälsostegen.
John Nordblad informerar om 65+
coach.
Bland alla som deltar i tillfället
utlottas ett par gångstavar samt två
stycken stegräknare per ställe. Vi
bjuder på saft och frukt.
Kvällen avslutas med en gemensam
promenad på respektive ort.
Väl mött!

Kom med!

Välkommen

på invigning av
Sinnenas trädgård
vid Malax-Korsnäs HVC
fredagen den 6.9.2013 kl. 14-16.

De Äldres Dag
Korsnäs kommun ordnar
i samarbete med Korsnäs
församling De äldres dag.
I år firas dagen den 2.10 kl. 14
i församlingshemmet.
Festtalare för dagen är författare
Ann-Mari Lindberg.
Arbetsgruppen för Sinnenas trädgård

Välkomna!
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Loppis i Harrström!

Efterlysning

To-Sö 10-13.10.2013

Pysselcafé som jobbar för Nordkoreas barn har
nya projekt på gång och efterlyser:

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

BRODERADE HANDDUKSTÄCKARE ELLER
BRODERADE DUKAR
Ifall du har någon du kan avvara tar vi tacksamt
emot! Ring Ulrika Lindholm tel: 06-3641436.

IF FYREN INFORMERAR
FM i Löpskytte

Stafett-DM

IF Fyrens juniorer tog hem 4 FM-medaljer i
löpskytte i Tusby.
I D13 fick Wilma Strandholm en silverplats på
sprinten och tog hem guldet på normaldistansen.
I H13 blev Patrik Kuuttinen elva på sprinten
och tionde plats på normaldistansen.
Heidi Kuuttinen tog guld i D15 i sprinten och
silver på normaldistansen.
Wilma Strandholm deltog även i stafett på fredagen som utom tävlande. Även där blev det
en fin andra plats.

F-15 år 4x100 m. Laget bestående av Katarina
Rönnqvist, Jennifer Vägar, Nicoline Nystrand
och Frida Sandholm blev fjärde med tiden
55,16.
D-19 år På 4x100 m blev laget bestående av
Felicia Åbacka, Katarina Rönnqvist, Amanda
Karlsson och Nathalie Nystrand fjärde med
tiden 54,05. På 4x400 m fick samma lag silver
med tiden 4.15,47.

Knattefinal
Katarina Rönnqvist blev tvåa på 100m 13,89
och trea i längd på 4,53 m.
Övriga aktiva Fyren-juniorer har varit bl.a.
Nicole Hultholm i klassen F-11 år, Joel Lindholm P-11 år och Jennifer Vägar F-13 år.

FSSM
Vid FSSM tävlingarna i Ingå tog föreningen
hem 10 medaljer. Patrik Kuuttinen, Wilma
Strandholm, Heidi Kuuttinen, Lars Forsman
och Kent Nykamb tog 2 medaljer var i olika
åldersklasser.

FM-tävlingarna för juniorer
Två FM-medaljer blev veckoslutets saldo i
Åbo och Orimattila.
Felicia Åbacka tog FM-silver på 300 m i klassen D-16 år i Åbo. Tiden blev 40,48, nytt
personligt rekord. På 100 m blev Felicia sjätte
med tiden 12,73.
I klassen D-17 år sprang Amanda Karlsson
300 m på tiden 43,06 och tog en fin sjunde
plats i finalen. I försöken sprang Amanda nytt
rekord; 42,81. I försöken på 100 m sprang
Amanda på 13,20.
I Orimattila tog Hung Pham Huy FM-brons
i längd med resultatet 6,44 cm i klassen
P-15 år. I försöken på 100 m hade Hung den
sjunde bästa tiden, 11,84.

Friidrottssommaren 2013 i full gång. Här
kommer de bästa resultaten från tävlingssäsongen 2013.

DM 17 år
Felicia Åbacka 1:a 100 m 12,64, 1:a 300 m
41,42.
Amanda Karlsson 5:e 100 m 13,47, 5:e 300 m
43,80.

SFI mästerskap i Helsingfors
D-17 Felicia Åbacka 1:a på 100 m 12,62 och
300 m 40,98.
Amanda Karlsson sprang 100 m på 13,26 och
på 300 m 43,55 och blev femma.
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Vi startar med simning en gång/vecka till
Närpes simhall. Denna höst ordnar vi buss 10
veckor så passa på och delta!

FÖRENINGSTRÄFF

Den årliga FÖRENINGSTRÄFFEN håller
vi onsdag 11.9 kl.18.00 i sessionssalen på
kommungården.
Kvällen inleds med ett föredrag av Johanna
Stenback. Johanna har fungerat som
producent på Svenska Yle i 9 år för
produktioner så som ”Strömsö”, ”Fångad
av en sång”, ”Lördax” och ”Venlagalan”.
Sedan år 2011 driver hon media- och
kulturproduktionsbolaget Jokowski.
Johanna har själv
föreningserfarenhet och
kommer att berätta hur
man planerar och söker
bra projekt.

Fritidsavdelningen delar ut projektbidrag under
hösten 2013 och Johanna kommer att vara
med och bedöma inkomna projekt tillsammans
med biblioteks-, kultur- och fritidssektionen.
Servering!
Arr. Korsnäs kommun - Fritid

Bussen kör torsdagar med start 19.9 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.
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.
Anmäl gärna ditt deltagande till helena@sou.
fi eller 050-5910049 så vi vet att alla ryms
med i bussen!
Arr. Korsnäs kommun - Fritid

GYMTRÄNING

Gymträningen som ordnats gratis för
kommunens ungdomar har under våren
2013 lockat över 20 deltagare.
Vi startar igen onsdag 18.9 kl 17.30-18.30
på Hälsosmedjan. Ledare Sara-Lotta
Huhtaoja.
Anmälning på högstadiets och gymnasiets
anslagstavla!

Registrerade föreningar med ungdomsverksamhet på sitt program kan under tiden
1-16.9.2013 ansöka om

små PROJEKTBIDRAG (300-500 euro)

Arr. Projektet Skolan i Rörelse i samarbete
med Korsnäs kommun - Fritid

för en kreativ ungdomsidé.
Förutom en fri formulerad, kort och saklig
projektplan inlämnas också en realistisk
budget för projektet samt föreningens
bank- och kontaktuppgifter.
Ansökningarna skickas per post till Korsnäs
kommun/Fritidsavdelningen, Strandvägen
4323 66200 KORSNÄS eller digitalt per
e-post till helena@sou.fi.
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Författarbesök
Författarbesök av Ann-Mari
Lindberg tisdag 1.10. kl. 19.
Ann-Mari är författare till trilogin Chansen, Kraschen och
Revanschen. Ann-Mari berättar
om dessa och om sin nya bok
Pappa vet bäst. Kom till biblioteket och möt författaren!

Lantdagens lotteri
Lantdagens utlottning av bokpriser bland deltagarna i Drömsnöret. Fru Fortuna Jessica Reinilä drog följande vinnare:
Jeanette Edfelt, Jakobstad
Merja Hietaharju-Tuuri, Molpe
Johanna Juthborg, Harrström

Kvarglömd kniv
Kvarglömd kniv på skärslipare Jätsas bord på
lantdagen. Fås färdigt vässad mot beskrivning i
biblioteket. Enligt ögonvittnen torde en mansperson i 50-60-års åldern vara rätta ägaren.

Vinteröppethållning
Biblioteket har övergått till vinteröppethållning
från och med början av september till slutet av
maj 2014:
måndag och fredag 12-19
tisdag och torsdag 12-16
onsdag 12-17
Bokbussen kör enligt gällande tidtabell, udda
veckor.

Wasa teater
Fighting star! på Wasa Teater. Höstens första
teaterresa, fredag 4.10. kl.19. Boka i biblioteket
tel 06-3479140 senast 23.9. kl.19.00.

Foton sökes!

Utställningar

Vi söker intressanta motiv från alla byar i Korsnäs kommun
som kan tryckas upp som ett nytt Korsnäs
Memory-spel till hösten.

September: målningar av Vivan Österberg,
Rangsby
Oktober: målningar, porträtt av Karin Herala
Karin har lovat besöka biblioteket för en kväll
kring hennes dikter och självbiografiska romaner. Hon har nyligen utkommit med en ny
roman. Exakt tidpunkt för bibliotekskvällen
meddelas senare.

Bokcirkel

(Exempel på bilder från gamla spelet)

Vad kan du fotografera:
- sevärdheter, platser, saker som är speciella just
för byn, kommunens näringsliv o.s.v

Vi startar en bokklubb, en läsecirkel i biblioteket onsdag 18.9. kl. 13.30.
Välkommen!

Skicka in fotona senast 15.9!
Alla som får sina foton godkända till Korsnässpelet får ett litet pris!
Mera info: helena@sou.fi eller 050-5910049
Fritidsavdelningen
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Visste du att du kan låna hem pedagogiska dataprogram från
Dateros lånehylla i Korsnäs bibliotek?
Därifrån kan du låna hem material med ditt vanliga
bibliotekskort vid lånedisken.

För dig som vill träna:
•

Matematik

•

Främmande språk

•

Läsning

•

•

Skrivning

Auditiv och visuell
perception

•

Minnet

Personlig handledning

Datero erbjuder nu dig möjligheten att boka tid för personlig handledning.
Du kan komma ensam eller tillsammans med en anhörig (t.ex. ditt barn), eller som
yrkesperson.
-

Du får tips om vilka program i vår lånehylla som kan vara lämpliga för dig eller din
anhörigas behov.

-

Du får handledning i hur du kan använda programmet och göra inställningar så att du
får maximal nytta av programmet

Dessutom kan vi ge handledning i:
-

Pedagogiska appar

-

Ljud- och talböcker (för dig som tycker det är svårt att läsa skriven text)

Datero på Korsnäs bibliotek:
Måndagen 9 september kl. 13-17
Onsdagen 9 oktober kl. 14-17
Boka tid för personlig handledning:
Camilla Rönnholm Camilla.ronnholm@datero.fi Telefon: 044-97 15 449
Pedagogisk handledare, Datero rf
Kom även in och bekanta dig med materialet fast du inte har en tid bokad.
Korsnäs bibliotek 06-3479140
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På gång i Korsnäs - 4H							

Malax-Korsnäs HVC info

Laboratorieöppettider

Fr o m 1.9.2013 kommer astmaskötaren att
ha telefontid torsdagar kl 12-12.30 tel 3477629.

MALAX
LABORATORIUM

Fr.o.m. 1.7.2013 har VCS laboratorieverksamhet vid Korsnäs hälsogård endast på
torsdagar kl. 8-10. Numera är det Vasa sjukvårdsdistrikt och inte Malax-Korsnäs HVC som
sköter laboratoriet.

Stampvägen 2
66100 Malax
tel. (06) 347 7627
Öppet må-fre
kl. 7.30-15

KORSNÄS
PROVTAGNING

Norrbyvägen 9
66200 Korsnäs
tel. (06) 347 9330
Öppet to kl. 8-10

www.vasacentralsjukhus.fi

INFO FRÅN KORSNÄS 4H
Leaderprojektet 4pHoto
informerar:

Unga kockar
Unga kockar kommer att ordnas i höst igen! Taklax
tisdagar under tiden 22.10-12.11 och i Molpe torsdagar under tiden 24.10-14.11. Unga kockar ordnas
i samarbete med Malax-Korsnäs medborgarinstitut.
Mera info i nästa Korsnäsnytt och i MI:s kurskatalog, anmälningar via MI.
Information om aktuella klubbar och kurser
kommer att delas ut i skolorna i början på september, håll utkik!
Under hösten får man fortsätta att fylla i resultathäftet, prisutdelningen planeras till november. Du
som odlar solrosor, kom ihåg att mäta dem innan
nattfrosten förstör dem!

Efterlysning! Vi har redan tidigare efterlyst om
någon känner till var gamla smalfilmer finns som
blivit filmade på 1970-talet (eventuellt andra tidpunkter också) där dåtida 4H:are medverkade?
Tyvärr har vi inte hittills fått något napp, så ifall du
råkar veta något som kan hjälpa oss vidare i jakten
på detta material, ta kontakt med Petra eller
någon i styrelsen!
4pHotogruppen tar emot nya deltagare! 4pHotogruppen träffas ca. en gång per månad. Är du över
13 år och intresserad av fotografering, vill lära dig
ta bättre bilder, hur man använder kamerans funktioner mm, kontakta Petra för mer info och intresseanmälan. Under höstlovet har vi ett studiebesök
till Umeå inplanerat, så tveka inte -kom med nu!

Kontaktuppgifter

Petra Sundholm: petra.sundholm@fs4h.fi eller
045-8764838

Facebook

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

Vilja och handlingskraft
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Vänstugan inleder sin verksamhet tisdagen

den 10 september kl 13-15. Nya deltagare, både
kvinnor och män, är välkomna till en stunds
gemenskap kring kaffebordet. Vänstugan har öppet
varannan tisdag och inbjuder till fri samvaro och
ibland lite program.

Syföreningarna träffas varannan vecka
och inleder verksamheten enligt följande:torsdag
19.9 kl 13 i Molpe bykyrka, måndag 23.9 kl 13
i Korsbäck byagård, tisdag 24.9 kl 13 i Taklax
bönehus. Omväxlande program med kaffepaus.
Kaffepengarna går till missionsprojekt. Den som vill
ta med sitt handarbete är fri att göra det men man
kan lika bra komma utan. Nya deltagare välkomna.
Träffpunkt i Taklax inleder sin verksamhet kl 19
samma dag som syföreningen samlas.
Den tvåspråkiga gruppen Hannakerho
träffas en gång i månaden med start måndag
9.9 kl 17 i Församlingshemmet. Vi studerar olika
kvinnogestalter i Bibeln och märker att de har
mycket att lära oss. Var och en får använda sitt
eget modersmål. Vi inleder med servering och ger
kaffepengarna till radiomissionsarbete.
Första måndagen i månaden är det kaffe
och morgonbön i Församlingshemmet kl
9-10. Undantagsvis hålls septembersamlingen på
Strandhyddan måndag 2.9 med början kl 9.30.
Bibelstudie-och bönegruppen, som också samlas
en gång i månaden, har sin första träff måndag
23.9 kl 18 i Församlingshemmet.

Fredagscafé för kvinnor i olika åldrar
startar höstens verksamhet fredag 13.9 kl 18.30
i Församlingshemmet. Kvällens gäst Astrid
Åbacka, som tidigare arbetat som diakonissa i
Korsnäs, delar med sig ur sitt liv. "Husbandet" Gun
Korsbäck-Orre och Deseré Granholm medverkar
med sång och musik. Deltagarna har möjlighet
att med en frivillig gåva delta i det missionsarbete
församlingen bedriver i Senegal genom
missionärsfamiljen Anna och Bertrand Tikum.
Silvergruppens första samling på

höstterminen är onsdag 25 september kl 13 i
Församlingshemmet. Gäster är sånggruppen
Vi sjunger hellre än bra, Heddy Norrgård och

Gurli Lassus. På Silvergruppens samlingar är alla
välkomna oberoende om de har silver i håret eller
inte.
Höstens första karasamling ordnas fredag
27.9 kl 19 i Församlingshemmet. Till den inbjuds
alla intresserade, både kvinnor och män, äldre och
yngre. Hasse Frants, styrelseordförande för Vasa
sjukvårdsdistrikt, är kvällens gäst. Bl a följande
frågor tas upp: Varför har Korsnäsambulansen
"slaktats"? Varförs körs patienter fem dagar i
veckan till Tammerfors då utrustning finns i Vasa?
Hur fungerar mentalvården? Kaffeservering.
Kyrkoherde Guy Kronqvist håller aftonandakt.
Inskrivning till den nya skriftskolan hålls
den 29 september kl. 11.00 i samband med
Mikaelidagens gudstjänst. Välkomna med är alla
ungdomar som är födda år 1999 eller tidigare.
Skriftskolan kommer att träffas en kväll per
månad och varje dag under den första veckan
av sommarlovet nästa år. Skriftskolan deltar
också i gudstjänster och församlingsaktiviteter.
Konfirmationen planeras till pingstdagen, söndag 8
juni 2014.
Den landsomfattande De äldres vecka
infaller 6-13.10 men i Korsnäs firar vi de äldres dag
redan onsdag 2.10. Festen ordnas i samarbete med
Korsnäs kommun.

Övrigt
Arbetena vid begravningsplatsen slutförs
i dagarna med att en invaramp installeras vid den
södra trappan och med att nya betongplattor gjuts
i huvudgångarna. Belysningen kommer under
den mörka tiden av året att vara påslagen från
skymningen till kl. 22.00.
I anslutning till församlingshemmet håller ett
servicehus på att ta form. Det skall stå färdigt
i början av oktober och kommer att innehålla
kylanläggning för kistor och ett förråd för redskap
m.m. Det gamla kylrummet i klockstapeln har
utdömts både för den föråldrade tekniken och
för att det är obekvämt och oergonomiskt. När
det nya servicehuset är klart tas anläggningen i
klockstapeln ur bruk.
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Wasa Footballcup

Korsnäs FF:s reselotteri

Korsnäs FF deltog i år med 2 lag i Wasa Footballcup 4-7.7.2013. Wasa Footballcup är en av Finlands
största fotbollsturneringar för juniorer med cirka 250
deltagande lag i olika åldrar och från flera länder.
Det yngre laget Korsnäs FF P9 gjorde en bra turnering
och slutade på 23 plats av 27 lag, man mötte lag från Karleby, Seinäjoki, Björneborg, Tammerfors samt ett lag från
Lettland.
Korsnäs FF P12 gjorde även de bra ifrån sig och placerade sig på 12 plats bland 18 lag. Korsnäs FF:s juniorlag
deltar även i juniorcupen och de äldre även i distriktsserien så det spelas många matcher under en säsong och
man går framåt och blir bättre hela tiden.

Huvudvinsten i Korsnäs FF:s reselotteri var två 900
euros resechecker från Linda Tours. Marianne Bertlin och Linda Juthborg-Udd blev de lyckliga vinnarna
av var sin resecheck.

Korsnäs FF-juniorer möter VPS-j under Wasa Footballcup.

Vinnare i reselotteriet blev Marianne Bertlin och
Linda Juthborg-Udd.

TACK

Bjurbäckens dikesföretag
Bjurbäckens dikesföretag med sidogrenar utför
under tiden 1.1.2014-31.12.2015 busk- och slyklippning på benämnda dike.
Arbetet utföres så att dikesslänterna röjes samt ett
område från släntens början ca 5m på båda sidorna
om diket. I undantagsfall där diket är mindre klippes
kanten enbart från en sida.
Klippning runt åkrar och åkerdiken kan utföras samtidigt av entreprenören som en skild åtgärd.
Arbetet utföres av Österbottens skogsvårdsförening.
Ifall markägare vill tillvarata ved eller material
från klippningen bör man kontakta skogsvårdsföreningen Jens Helenelund 0500-560648. Detta gäller även
åkerklippningen. Eventuella medel som inkommer av
arbetet tillfaller dikesbolaget.
Vid oklarheter kontakta huvudsyssloman Edd
Grahn 050-4089121 kvällstid.

Molpe daghem Tulavippan tackar föräldraföreningen Tulavippan r.f. för de fina bärbuskarna
vi fick på utekvällen 16.5. Vi hoppas att vi ska
få njuta av den första bärskörden redan i höst!
TACK önskar alla små och stora på Tulavippan!
Alexandra Nylund
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Inom Kust-Österbottens samkommun har nyligen anställts två minnesskötare. Johanna Juthborg har börjat jobba deltid från och med april
och har som sitt arbetsområde Malax, Korsnäs
och norra Närpes. Från och med oktober tillträder även Stina Bärnlund sin tjänst. Stinas
arbetsområde kommer att vara Kristinestad,
Kaskö samt södra Närpes.
Johanna är stationerad i Korsnäs och Stina i
Kaskö, men deras arbete kommer att innehålla
mycket hembesök för att utföra minnestester och
kartläggningar, så båda minnesskötarna kommer att
röra sig mycket över hela området.
Till minnesskötarnas arbete hör förutom minnestester även att stöda och handleda både anhöriga och
minnessjuka, uppföljningar, samt att stöda hemma
boende minnessjuka personer så länge som möjligt.
Det behövs ingen remiss till minnesrådgivningen.
Den som själv misstänker att han/hon drabbats av
någon minnessjukdom, anhöriga, vårdpersonal,
vänner kan ta kontakt till minnesskötarna med
frågor och funderingar angående minnessvårigheter.
Johanna Juthborgs kontaktuppgifter:
Telefon 040-676 49 92
e-post: johanna.juthborg@kfem.fi

Må bra på Träffpunkt Spiron!
Psykosociala föreningen Träffpunkten rf ordnar
verksamhet för vuxna daglediga i Korsnäs och
Malax. I Korsnäs ordnas Träffpunkt Spiron i
UF-lokalen varannan fredag, jämna veckor, kl.
10-14. Vi umgås och har olika program varje
gång. Soppa och kaffe serveras till självkostnadspris. Alla vuxna daglediga välkomna med,
gammal som ung!
Program i september och oktober:
Fre. 6.9 Självkänsla
Vad är självkänsla och hur påverkar det oss i
vardagen? Verksamhetsledaren Anette Engsbo
berättar, vi diskuterar och gör övningar tillsammans. Soppa och kaffe till självkostnadspris.
Fre. 20.9 Återvinningsverkstad
Vi tillverkar lyktor och marschaller av glasburkar, konservburkar och björkved. Börja återvinn redan nu och ta gärna med eget material.
Soppa och kaffe till självkostnadspris.

Johanna Juthborg utanför sitt kontor i Korsnäs,
som finns i kommungården med ingång från
gårdssidan.

Fre. 4.10 Blodsocker
Anette Engsbo berättar om hur blodsockret
påverkar hälsan och humöret. Vi bakar hälsosamma blåbärsmuffins tillsammans som vi
avnjuter till kaffet efter maten. Soppa och kaffe
till självkostnadspris.
Fre. 18.10 Återvinningsverkstad
Vi tillverkar fina fågelbräden av mjölkburkar.
Börja återvinn redan nu och ta gärna med eget
material. Soppa och kaffe till självkostnadspris.
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Energicertifikat !

Träning för Hälsan i

Hälsosmedjan / MALAX FYSIO

Energicertifikat visar hur mycket energi som går åt
och ger råd om hur byggnaden kan bli mera energismart.

Populära Cirkelträningsgrupper
Anmäl: 3651 767
info@malaxfysio.fi
Instruktörer: Arne + Jonna + Sara-Lotta

Småhus skall ha certifikat vid försäljning och uthyrning.
Vid nybyggnad behövs certifikat i de flesta fall.

Måndagar

Behörig att utfärda separata energicertifikat

Onsdagar

13.00 Pens.Damer
14.00 Hjärtjumppa

15.00 Antikrundan

16.15 After Work

16.00 ProfiWeld

17.30 Nack – Rygg

17.30 Ungdomsgrupp

18.30 Cirkel

18.30 Styrka / Spinning

12 trän.ggr = 78 €
66 € för pens, stud,
mammaled. o.dyl.

Oy H Enberg Ab / www.energicertifikat.fi
e-post hilding.enberg@bredband.fi

Tel. 050 4962416

Öppet för egen träning
(sept---)
Tisdag
9 - 21
Torsdag 9 - 21
Söndag 11 - 16

För Din Hälsa – MALAX FYSIO
Fysioterapi/Akupunktur/Massage/Fotvård

Klassisk-/

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

www.skiteamramstedt.fi

Cellpac Ab
Silverbergvägen 8 Korsnäs
Tel. 06-3641565
www.cellpac.net
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Nejdens största
ER
utbud av BRUD

LEKSAKER!

till Ostrocen
Ditt inköpsställe
Välkommen

• JÄRN • LANTRUK • FARM • FRITID

• JÄRN • LANTRUK • FARM • FRITID

Välkommen till Ostrocenter!

Annonser

• JÄRN • LANTRU
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www.ostrocenter.fi

NYKARLEB
Frillmossväg
KORSNÄS
Strandväge

Alla gräsklippare

!
NEDSATT PRIS

Ditt inköpsställe
www.ostrocenter.fi

Ditt inköpsställe
www.ostrocenter.fi

LAGERTÖMNING
lördag – söndag 14 – 15.9 kl. 10–16
Kom och gör fynd!
- stort urval reaprodukter
- minst 50% rabatt på allt!

Oy K Hultholm Ab / Sis' in Style
Strandvägen 4420
66200 Korsnäs
Tel. 020 778 9670
ACCESSOARBUTIKEN PÅ NÄTET
smycken väskor scarfar och övriga accessoarer

www.sisinstyle.com
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NYKARLEBY
Frillmossvägen 2 & 7817450
KORSNÄS
Strandvägen 4131 & 2827700

NYKARLEBY
Frillmossvägen
KORSNÄS
Strandvägen 4
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M-Nybo’s

Köttdag 20.9.2013
på Molpeboden

• Vi grillar alla fredagar
• Höstens nya garn- 		
färger finns i hyllan

Beställ kött till frysen
inför vintern
1/2 gris

Glasskiosken

5,99 €/kg

har slutförsäljning - öppet när vädret tillåter.
Sia-glass finns även i butiken.

Beställningar bör göras
senast 13.9.2013
tel: 06-3476602

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

(Björkens konsulent på plats
från kl. 10)

må-to 8.30-17, fr 8.30-18, lö 8.30-13

Cirkelsåg

- sågar stockar, max längd 8m

Molpeboden

mail: molpeboden@netikka.fi
Kolebackvägen 2 66210 Molpe

Conny 0400-530456

Fira jul med Bellman
Kom och fira jul med Bellman
som bordsgäst och trubadur. En
annorlunda julfest med skratt och
spex samt tidsenlig mat och
dryck.
Mera info på
www.strand-molle.fi
eller ring 0409100421

Sjövägen 271, 66210 Molpe
Tfn: 06-347 67 54

Öppettider

må-to 9-15
fre 9-22
lö 10-22
sö 12-20
Andra tider enligt
överenskommelse
Kom ihåg!

Företagarjulfest
lö 14.12

info@strand-molle.fi
www.strand-molle.fi
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Annelis Fotvård
Hembesök
Tel: 040-8672864
Anneli Björkholm

Försäkringar, bank och
placeringar hos eget bolag.

Samservicebyråns tjänster
 Arbets- och näringsbyråns publikdator med

kortläsare finns i kommungården bredvid infon. Där kan
du själv söka information och skriva ut blanketter.
 Du kan lämna in och hämta blanketter samt färdiga
beviljade tillstånd av samservicesekreteraren.
Måndag
 Welcome Office
Rådgivning och information om ärenden som berör
migration. Projektarbetare Aida Simidzija har
kundmottagning måndagar kl. 9–16.15, tel. 040 566
1572.

Tisdag
 Folkpensionsanstalten (Fpa)

Kundmottagning tisdagar kl. 9–12, 13–15, ingen
telefonmottagning.

Uthyres

Onsdag
 Avbytarservice

Hallutrymme uthyres i Taklax
Lämpligt för bilar, båtar mm
Alf Vesterlund
0500-360920

Lediga platser
Sjukskötare
Är du sjukskötare och intresserad av att arbeta i
hemsjukvården?
I Korsnäs finns ett vikariat från 1.10.201328.3.2014 (38,25h/vecka).
Meddela ditt intresse till avdelningsskötare Rita
Udd Malax-Korsnäs HVC senast 13.9.2013
Telefon 3477 611, 3477 650
e-post rita.udd@mkhvc.fi

Avbytarsekreteraren har kundmottagning tredje
onsdagen i månaden kl. 8.30–12, tel. 044 7277 956.



Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt (LPA)

LPA:s ombudsman har kundmottagning andra och fjärde
onsdagen i månaden endast med tidsbeställning,
tel. 020 630 0618 må–ons.

Torsdag
 Polisinrättningens tillståndsservice

Kundmottagning kl. 9–12, 13–16. Tel. 071 874 9381.
Pass-, körkorts-, ID- och vapentillståndsansökningar kan
lämnas in endast torsdagar och fredagar.

Fredag
 Polisinrättningens tillståndsservice

Kundmottagning kl. 9–12, 13–16. Tel. 071 874 9381.
Pass-, körkorts-, ID- och vapentillståndsansökningar kan
lämnas in endast torsdagar och fredagar.
Vapengranskningar fredagar udda veckor endast med
tidsbeställning.

 Mellersta Österbottens och Österbottens
rättshjälpsbyrå

Rättshjälpsbyrån har kundmottagning fredagar jämna
veckor kl. 9–12 endast med tidsbeställning, tel. 029 566
1240.
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Malax samservicebyrå
Malmgatan 5, Malax
Tel. 347 7309

Korsnäs Uf & Bf
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Oboschta Korschung
Vinnare i tecknetävlingen blev Joel Lindholms
bild med 29 röster.
Grafiker Bengt Björk har nu utgående från Joels
teckning gjort en bild som passar för mindre
tryck och en bild som passar för större tryck av
den Oboschtade Korschungen.
Vinnaren och
övriga som
deltagit i
tävlingen får
sina pris/tröstepris på föreningens
Mat -och skördemarknad
lördag 14.9.Tack till alla
som röstat!

Husbilaga
Projektet ”Ett skepp kommer lastat med aktiviteter” avslutas i november 2013.
20.9.2013 sammanställer vi den sista bilagan
över hus, lägenheter och tomter som finns till
försäljning i Korsnäs.
Ta kontakt om du har försäljningsobjekt!

Nästa steg i projektet är
nu att ta fram vilka kriterier personen skall uppfylla som årligen
skall väljas till Oborschta Korschung.

Korsnäs uf & bf:s
FREDAGSFÖRSÄLJNING

Lördag 14.9 kl. 12-15 kör vi stor

MAT -OCH SKÖRDEMARKNAD

med fisk, kött, grönsaker, bär,
bröd och bakverk avslutas
fredag 30.8 kl. 14-17
på Korsnäsgården.

på Korsnäsgården
Köp och lägg i frysen!
Bl.a Highland cattle kött(reservera gärna
på förhand), fårkött, fisk, äppel, potatis,
grönsaker, bröd, bakverk m.m.

Vi tackar för en fantastisk sommarförsäljning och bjuder på kaffe åt alla som
kryssar i och svarar på våra tre frågor
om sommarens fredagsförsäljningar.

Alla som säljer närodlat och lokalproducerat får boka GRATIS försäljningsplats:
Helena 045-1410220

Stiftelsen Emilie och Rudolf Gesellius fond, Korsnäs samfällighet, Harry Schaumans stiftelse
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