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Stenarnas rike
Korsnäs Lions har under hösten iordningsställt      
en ny stenoas - Stenarnas rike - vid Lärknäs.

Läs mera på sidan 13.
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ANITASruta
Ur utlåtandet framgår bl.a. föl-

jande: 
Kommunerna ska fortfarande ha 

ansvar för att ordna social- och hälso-
vårdstjänster. Kommunerna har drygt 
500 lagstadgade uppgifter. I rapporten 
föreslås att en kommun med mindre än 
20.000 invånare eller ett samarbetsom-
råde med mindre än 50.000 invånare 
skulle underlyda en s.k. större ansvars-
kommun inom vilken social- och häl-
sovårdstjänsterna skulle ordnas. De 
mindre kommunerna skulle fortfarande 
finansiera social- och hälsovårdstjäns-
ter för sina invånare. I lägesrapporten 
konstateras också att avsikten inte är 
att lösa problemen med finansieringen 
av social- och hälsovården som går via 
många olika kanaler.

Tidtabellen för den nya lagen om 
ordnandet av social- och hälsovård är 
stram. Avsikten är att den ska kunna 
träda i kraft 1.1.2015 vilket är en verk-
lig utmaning.  De nya social- och häl-
sovårdsområdena ska kunna inleda sin 
verksamhet från och med 1.1.2017. Att 
avsluta de nuvarande social- och häl-
sovårdsområdenas (sjukvårdsdistrikt 
och samarbetsområden) verksamhet är 
en process som tar flera år. Inom Kust-
Österbottens område skulle det nya 
social- och hälsovårdsområdet enligt 
Orpos modell omfatta ett område där 
Vasa stad skulle fungera som ansvars-
kommun och som skulle motsvara 
nuvarande Vasa sjukvårdsdistrikts 
område.

De speciella språkliga utmaningarna 
inom Kust-Österbottens samkom-
mun som består av Malax, Korsnäs, 

Social- och hälsovårdsreformen
Samkommunstyrelsen för Kust-Österbottens samkommun 

för socialvård och primärhälsovård (K 5) har 18.9. gett sitt 
utlåtande om beredningsgruppens lägesrapport  gällande 
en lag om ordnande av social- och hälsovård. 

Närpes, Kaskö och Kristinestad bör 
beaktas då indelningen i social- och 
hälsovårdsområden och eventuella 
undantag planeras. Närpes och Kors-
näs är svenskspråkiga och de övriga är 
tvåspråkiga ( Malax och Kristinestad 
har svensk majoritet och Kaskö har 
finsk majoritet). Inom samkommunens 
område bor också många invandrare, 
både arbetskraftsinvandrare och kvot-
flyktingar. Av samkommunens totala 
befolkning är ca 6 % invandrare och i 
Korsnäs och Närpes är ca 9 % av invå-
narna invandrare.

Kust-Österbottens samkommun 
anser att det behövs ca 45-50  social- 
och hälsovårdsområden för att områ-
denas särdrag såsom skärgården, de 
språkliga specialfrågorna samt avstån-
den bättre ska kunna beaktas. De fem 
specialupptagningsområden (ERVA) 
som föreslås i rapporten kommer att 
trygga likvärdigheten och jämlikheten 
mellan de olika social- och hälsovårds-
områdena. Enligt förslaget ska speci-
alupptagningsområdena fungera enligt 
samkommunsmodellen.

Kust-Österbottens samkommun 
anser att beredningsgruppen i sin läges-
rapport med en snabb tidtabell berett 
ett förslag för ordnandet av social- och 
hälsovården där tonvikten lagts på 
ordnandet av tjänster. I förslaget ska 
landskapens centralorter fungera som 
ansvarskommuner för social- och häl-
sovårdsområdena. I nuvarande kom-
munalekonomiska läge är även dessa 
centralorters ekonomiska bärkraft i 
farozonen.

Det har förflutit 41 år sedan folkhäl-

solagen trädde i kraft. Samkommunen 
anser att social- och hälsovårdsstruk-
turen ska utvecklas på basen av ser-
vicebehovet på 2010-talet och framåt.  
Nuvarande struktur för social- och 
hälsovården fungerade bra på 1970 
och 1980 talen, men vi behöver nu 
en annan och mera flexibel service-
struktur. Samkommunstyrelsen anser 
att samkommunmodellen lämpar sig 
väl också som modell för de framtida 
social- och hälsovårdsområdena.

Kust-Österbottens samkommun 
anser att reformen ska bygga vidare 
på KSSR - processen genom fortsatt 
samarbete mellan kommunerna för 
ordnande av social- och hälsovårds-
tjänster på basnivå. Det är inte befo-
gat att nedmontera samarbetsområden 
som bildats med ett befolkningsun-
derlag på minst ca 20.000 invånare 
genom förslaget att frånta en kommun 
med färre än 20.000 invånare rätten att 
ordna social- och hälsovårdstjänster på 
basnivå.

Kust- Österbottens samkommun 
betonar vikten av att Kårkulla sam-
kommun kan fortsätta att erbjuda 
svenskspråkig specialomsorg. Vård- 
och omsorgsnämnden i Korsnäs tar 
ställning till kommunens utlåtande 
30.9 och kommunstyrelsen 7.10.2013. 
Därefter går utlåtandet till Social- och 
hälsovårdsministeriet.

Skön höst önskar

Anita Ismark

Kommundirektör
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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.

Extra tidningar kan hämtas från kom-
munkansliet. Tidningen kan också 
läsas på internet http:www.korsnas.fi 

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

KORSNÄSNytt

Nr 7-2013 utges 15.11.2013, manusstopp 1.11.2013

Nr 8-2013 utges 13.12.2013, manusstopp 29.11.2013

Byt till e-faktura för vatten- 
och avloppsfaktureringen

Enligt EU:s förordning upphör den finländska direktdebiteringstjänsten 
senast 31.1.2014. Därmed övergår nu Korsnäs kommun stegvis till e-fakture-
ring av sina tjänster.

Fr.o.m. september 2013 har du möjlighet att ta emot din vatten- och 
avloppsfaktura (VA-faktura) från Korsnäs kommun som e-faktura.

Så här gör du:
• Sök upp ditt eget kundnummer och faktureringsnummer på VA-fakturan
• Gör ett avtal om e-fakturor med Korsnäs kommun i din nätbank
• Korsnäs kommun skickar nästa VA-faktura som e-faktura till din bank
• Fakturan blir synlig i din nätbank
• Efter att du godkänt fakturan betalas den automatiskt på förfallodagen
• Fakturan arkiveras i nätbanken

Du kan i nätbanken även välja automatisk betalning av din e-faktura, då 
behöver du inte bekymra dig om förfallodagar utan e-fakturan betalas auto-
matiskt på förfallodagen.

Den som önskar kan även i nätbanken ta ibruk meddelande per e-post eller 
sms om att en ny e-faktura kommit till din nätbank. Meddelandetjänsten kan 
vara avgiftsbelagd.

För VA-faktureringen tar Korsnäs kommun tillsvidare inte ibruk direktbetal-
ning av fakturor.

Din bank hjälper dig gärna vid behov med att ta ibruk din e-fakturering.

Kommunens övriga fakturering
För Korsnäs kommuns övriga fakturering, t.ex. socialvårdsavgifter och dag-
vårdsavgifter, tar vi senare under hösten ibruk e-fakturering. Vi informerar 
mera om detta längre fram under hösten.

Ekonomiavdelningen

50 år av 
utbildning 
upphör i 
Korsnäs

Onsdagen den 25 september 
2013 beslutade Yrkesakademins 
direktion att YA:s enheter i Kors-
näs och Kristinestad läggs ner och 
verksamheten flyttar. 

Enligt rektorn Maria Slotte sparar 
YA cirka 252 000 euro per år genom 
att flytta el, metall och IT-utbildning 
delvis till Närpes, delvis till Vasa. 

Det var 1963, för femtio år sedan, 
som Korsnäs kurscentral inledde sin 
verksamhet, först på gruvområdet 
och senare flyttade man till nuva-
rande plats vid Silverbergsvägen i 
centala Korsnäs. År 2009 grundade 
Svenska Österbottens förbund för 
utbildning och kultur Yrkesakade-
min, som tog över verksamheten 
vid Korsnäs kurscenter KKC. Under 
sommaren och hösten 2014 flyttar 
utbilningarna och verksamheten vid 
enheten i Korsnäs upphör.

Sommaren/hösten 2014 halas 
YA:s flagga vid enheten i 
Korsnäs.
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Elevantalet i kommunens går 
upp och går ner. Bildningsnämn-
den har utrett hur man bäst kunde 
utnyttja kommunens skolnät för 
undervisning i klasserna 0-6.

I kommunen finns tre skolor efter 
att Harrström skola drogs in 1.8.2010. 
Harrströmeleverna flyttades då till 
Korsnäs kyrkoby skola. Försko-
lan finns i Korsnäs kyrkoby skolas 
utrymmen och förskolan använder 
även det rum som ursprungligen var 
ämnat för skolans musikundervis-
ning. 

Elevantalet i Korsnäs kyrkoby 
stiger och även förskolegruppen 
blir större. Taklax skolas elever blir 
färre, men dessa elever ryms inte in 
i Korsnäs kyrkoby skola ifall Taklax 
skola skulle dras in. Dessutom är 
Taklax skolas fastighet i gott skick 
och behöver användas. Molpe skolas 
elevantal stiger.

Informationsmöte i maj
Den 13 maj 2013 höll lärarför-

eningen ett informations- och dis-
kussionsmöte med politiker och 
tjänstemän där även utrymmesfrå-
gan togs upp. På mötet föreslogs 
bland annat att eleverna från Kors-
näs kyrkoby, Harrström och Taklax 
ska fördelas på två fastigheter så att 
årskurserna 1-3 och årskurserna 4-6 
skulle finnas i olika byggnader. De 
yngre eleverna i Korsnäs kyrkoby 
och de äldre i Taklax. 

Detta skulle föranleda utökade 
skjutskostnader, men i stället inga 
kostnader för utbyggnad eller inför-
skaffande av utrymmen eftersom 
elevantalet i Korsnäs kyrkoby växer. 
Molpe skola berördes inte i detta 
förslag.

Nya prognoser
Elevantalet har uppdaterats för läs-

året 2013-14 och även prognosen för 
de kommande åren. Materialet visar 
att förskolegruppen detta år består 
av 20 barn och kommer härefter 
att bestå av 18, 24, 27, 25, 13 barn. 
Taklax skolas elevantal är detta läsår 
21 men sjunker och stiger de kom-
mande åren mellan 15 och 22 elever.

Om Taklax skolas elever flyttas till 
Korsnäs kyrkoby skulle det betyda 
att elevantalet från hösten 2014 
består av följande antal elever: 82, 
81, 77, 87, 94 och 88 (i dessa siff-
ror finns inte förskolan medräknad). 
Med förskolan medräknad är elevan-
talet enligt följande: 100, 105, 104, 
112, 107 och 108.  Korsnäs kyrkoby 
skola är enligt statliga dimensioner 
byggd för ett elevantal på 78-104 
med 4 basgrupper. Dessutom finns 
ju förskolan där idag som en skild 
grupp(er).

Oförändrat under läsåret 2013-14
Bildningsnämnden gick 3.9.2013 

genom de olika alternativen som 
utretts och konstaterade att inga änd-
ringar görs tills vidare. 

Taklax skola består. Förskolan fort-
sätter som tidigare även läsåret 2014-
15, men hösten 2014 tas beslut om i 
vilka utrymmen förskolan ska finnas, 
från läsåret 2015-16 och framåt, då 
elevantalet är högt. 

Skolnätet består
Elevantalet enligt prognos den 1.8.2013
Molpe skola  30
Korsnäs kyrkoby  58 + 20 (förskola)
Taklax skola  20

Molpe skola.

Taklax skola.

Korsnäs kyrkoby skola.
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Enligt de första planerna skulle 
en kommande allaktivitetshall 
placeras på övningsplanen bred-
vid centralidrottsplanen. En jord-
månsundersökning har visat att 
det tilltänkta hallområdet är vat-
tensjukt och föranleder extra kost-
nader. Området är också trångt 
och inga nya parkeringsplatser 
kan anvisas. Därför önskade kom-
munstyrelsen att tekniska nämn-
den utreder alternativa platser i 
kommunens centrum. 

Tekniska nämnden har hittat en 
lämpligare tomt norr om centrali-
drottsplanen. Tomt på 7090 m2 är i 
privat ägo och har beteckningen T 
(kvartersområde för industri- och 
lagerbyggnader) i detaljplanen över 
skolområdet. I dagsläget finns på 
tomten ett nedlagt cementgjuteri 
(hall). 

Tomtens ägare är villig att sälja 
tomten jämte hallen till kommunen 
för detta ändamål för en summa på 
67.600 euro. Tomten har grundun-
dersökts och hallen kan grundläggas 
på normalt vis d.v.s. matjorden grävs 
bort och ett minst 300 mm tjockt 
lager bergskross placeras under kon-
struktionerna.

Allaktivitetshallen avancerar 
Ny plats för allaktivitetsplanen

Tekniska nämnden har berett ett 
förslag på Allaktivitetshallens nya 
placering och parkeringsplatsernas 
utformning. Infarten till Sporthal-
len kan ske via skolans norra infart, 
benämnt Törnvägen i detaljplanen. 
Antalet nya parkeringsplatser är 92 
st och 4 st inva platser. En del parke-
ringsplatser (44st) är inritade mellan 
bostadsfastigheten Bredblick och 
skolans uthus. 

Sociala utrymmen har planerats 
att byggas inne i hallen med toalet-
ter, omklädnings- och duschutrym-
men, funktionärsutrymmen och 
lagerutrymmen. Eftersom den nytill-
tänkta tomten har beteckningen T i 
detaljplanen krävs att en detaljpla-
neändring görs innan byggprojektet 
påbörjas. 

Det preliminära kostnadsförslaget 
har uppdaterats 20.8.2013 pga. att 
hallen har förstorats från 72,3mx35m 
till 78,3mx40m. Sociala utrym-
men byggs inne i hallen, vilket har 
beaktats i kostnadsförslaget. Enligt 
den preliminära kostnadskalkylen 
uppgår investeringskostnaderna till 
totalt 1.466.650 euro. Kostnaden för 

Molpe skolområde skall förbätt-
ras genom anläggande av fotbolls-
plan och löpbana invid skolan. 
Ramboll har uppgjort entrepre-
nadhandlingar för de kommande 
investeringarna.

I årets investeringsbudget finns 
anslag om 250.000 euro moms 0% 
för förbättring av skolors uteområ-
den och rinkar. Ett bidrag på 65.000 
euro har beviljats för förbättringen av 
Molpe skolområde. 

Offertförfrågan för anläggning 
av fotbollsplan och löpbana samt 

Val av entreprenör    
för Molpe skolområde

en projektledare/övervakare under 
byggtiden uppgår till ca. 3.000 euro. 

Arbetsgruppen har haft möte 
22.8.2013 varvid driftskalkylen har 
bearbetats, utgifter och intäkter har 
uppdaterats. Kostnader som tillkom-
mer i driftskalkylen för administra-
tion och fakturering av hyror samt 
övriga administrativa kostnader 
uppgår till ca. 10.700 euro inkl. över-
vakningskameror/år. 

Kommunfullmäktige tog 11.9.2013 
del av arbetsgruppens ordförande 
Eelis Kammonens redogörelse för 
utredningarna om byggande och 
finansiering av en allaktivitetshall i 
Korsnäs. 

Kommunfullmäktige beslöt enhäl-
ligt ställa sig positiv till en allak-
tivitetshall i Korsnäs. Motionen 
konstaterades vara besvarad och 
arbetsgruppen har gjort ett gott utred-
ningsarbete. Ärendet remitterades till 
kommunstyrelsen för vidare åtgärder 
tillsammans med berörda föreningar.

Ny arbetsgrupp
Kommunstyrelsen diskuterade  

23.9.2013 hallen med representan-
ter från följande föreningar: Korsnäs 
fotbollsförening r.f., Idrottsfören-
ingen Fyren r.f., Bosniska fortbolls-
föreningen Gazije r.f. och Korsnäs 
skytteförening r.f..

Kommunstyrelsen tillsatte en ny 
arbetsgrupp, som bör utreda finansie-
ringen av kommande driftsutgifter, 
alternativa hallmodeller och finan-
sieringsformer. Gruppen skall utreda 
om det är bättre att förverkliga hallen 
i form av ett aktiebolag eller i före-
ningsregi.

I arbetsgruppen med Marcus Nord-
myr som ordförande ingår Rober 
Bergström, Jessica Reinilä, Bengt 
Back, Mats Åbacka, Mirza Hodzic 
och Ulf Granås.

Preliminärt utgår kommunstyrel-
sen från att en ansökan om bidrag 
från ELY-centralen kan göras tidigast 
2014, vilket gör att hallen i så fall 
kan stå klar för användning år 2015.

ishockeyrink vid Molpe skolområde 
har utsänts till åtta entreprenörer. 
Fyra anbud har erhållits inom utsatt 
tid. 

Kommunstyrelsen beslutade 
29.8.2013 i enlighet med tekniska 
nämndens förslag att Destias offert 
antas om 204.102 euro moms 0% för 
anläggning av fotbollsplan och löp-
bana samt ishockeyrink vid Molpe 
skolområde. Byggkostnader för för-
bättring av befintlig väg och parke-
ringar ingår inte i entreprenaden.
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Kottebo daghem skall enligt 
tidigare beslut renoveras och till-
byggas för att möta det ökande 
behovet av dagvård i kommunen. 
Kommunfullmäktige valdes entre-
prenörer för arbetena vid sam-
manträdet 11.9.2013.

Byggnadsentreprenadanbud på 
byggnadstekniska arbeten för Kot-
tebo daghems renovering med om- 
och tillbyggnad har utsänts till tio 
entreprenörer. Byggnadsentreprena-
den utförs som huvudentreprenad. 
Två anbud inkom inom utsatt tid. RS 
Bygg & Schakt valdes till entrepre-
nör för byggnadstekniska arbeten för 
ett entreprenadpris om 983.900 euro 
moms 0%. Gamla delens fönster för-
nyas.

Elentreprenadanbudsförfrågan 
på el-tekniska arbeten har utsänts 
till fem entreprenörer. Tre anbud 
inkom inom utsatt tid. Taklax El Ab 
valdes till entreprenör för el-tekniska 
arbeten för ett entreprenadpris om 
101.900 euro moms 0%. 

Ventilationsentreprenadanbudsför-
frågan på ventilationstekniska arbe-
ten har utsänts till fyra entreprenörer. 
Tre anbud inkom inom utsatt tid. 
Länsirannikon Ilmastointi Oy valdes 
till entreprenör för ventilationstek-
niska arbeten för ett entreprenadpris 
om 66.800 euro moms 0%. 

Automationsentreprenadanbuds-
förfrågan på byggnadsautomations-
tekniska arbeten har utsänts till tre 
entreprenörer. Två anbud inkom 
inom utsatt tid. Fidelix Oy valdes 
till entreprenör för byggnadsautoma-
tionstekniska arbeten för ett entrepre-
nadpris om 7.026 euro moms 0%.

Rörentreprenadanbudsförfrågan 
på rörtekniska arbeten för Kottebo 
daghems renovering med om- och 
tillbyggnad har utsänts till sex entre-
prenörer. Närpes Rör Ab valdes till 
entreprenör för rörtekniska arbeten 
för ett entreprenadpris om 127.450 
euro moms 0%. 

Köksentreprenadanbud på Kottebo 
daghems nya köksmaskiner, -appa-
rater, -inredning och utrustning har 
utsänts till fyra entreprenörer. Tre 

anbud inkom inom utsatt tid. Kopal 
valdes till entreprenör för köksutrust-
ning och inredning för ett entrepre-
nadpris om 25.817 euro moms 0%.

Totalkostnaden för de valda entre-
prenaderna uppgår till 1.312.893 
euro moms 0%. I årets investerings-
budget fanns anslag om 610.000 euro 
moms 0%. År 2014 finns 700.000 
euro moms 0% för Kottebo dag-

Entreprenaden av Kottebo 
daghem i startgroparna

hems renovering och tillbyggnad. 
Efter planeringskostnader, undersök-
ningar mm., finns 558.267 euro kvar 
av årets anslag för Kottebo daghems 
renovering och tillbyggnad. 

Kommunfullmäktige gjorde en 
budgetändring om 100.000 euro 
moms 0 % i investeringsbudgeten för 
år 2014 för att motsvara de verkliga 
kostnaderna.

Nya förslag till vägnamn i 
Korsnäs kommun

Vägnamnskommittén har vid sitt möte 15.9.2013 behandlat följande 
nya förslag till vägnamn på basen av de anmärkningar, som inkommit 
efter att namnförslagen varit till påseende.

Helenelund:  Holmvägen ändras till Holmstigen                                                                                                                                       
                        Storängsvägen ändras till Norra Storängsvägen
Korsnäs: Sebbismossvägen, ny väg                                                                                                                                              
        Finnviksvägen, ny väg      
 Mulörsvägen mellan Norrbyvägen och  Sjöbackvägen   
 ändras till Enbackvägen
Harrström: Fisktået ändras till Havsviken
Molpe: Lundasvägen ändras till Lundasgrynnan
  Algotskrokvägen ändras till Algotskroken   
  Skatatået till Skatan      
  Fjärdsvägen till Fjärdstået

Tekniska kansliet

Situationsplan över Kottebo med tillbyggnad. Tillbyggnaden i grått.
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Framtidskommittén har plane-
rat ett nytt projekt för att få ny 
verksamhet i YA:s utrymmen i 
Korsnäs - i första hand kök och 
matsal.

Framtidskommittén har funde-
rat på en projektidé motsvarande 
”Center för lokalt mathantverk” 
enligt en modell från Jämtland i Sve-
rige. NTM-centralens landsbygds-
avdelning är positiv till att ett dylikt 
utarbetas. I dagsläget är tillbudsstå-
ende medel uppbundna till olika pro-
jekt, men medel har blivit oanvända 
i olika projekt i landet. Sannolikt 
erhåller NTM-centralen i Österbot-

Projekt “Center för lokalt mathantverk”
ten en del av medlen som kan använ-
das för projektverksamhet fram tills 
en ny programperiod inleds. 

Framtidskommittén har utarbe-
tat en projektplan och budget, som 
presenterades för kommunstyrelsen 
29.8.2013.

YES, pro-
jekt för 
företagsam-
hetsfostran

YES Österbotten grundades i okto-
ber 2011. Det är ett riksomfattande 
nätverk som stöder företagsamhets-
fostran på olika utbildningsstadier.

Regionchef är Ritva Södergård. 
Arbetsfältet är hela Österbotten, 
både på svenska och finska och alla 
stadier. Därtill har Österbotten en 
resursperson inom UF verksamheten 
som är UF regionkoordinator Ray-
mond Wesander. Han startade med 
UF företagsamhetsfostran redan från 
år 2005 i skolorna i Kristinestad.

YES är en resurs för lärare, dist-
ributionskanal för material och god 
praxis och förmedlar information 
till lärare och skolor om företagens 
arbetskrafts- och kunskapsbehov.

Ett fortsättningsprojekt har fått 
EAKR finansiering från 2014. Vasa 
Yrkesinstitut är projektägare. Års-
budget 100.000 euro. Näringslivet 
står för 50.000 euro, 25.000 euro 
kommer från VASEK och 25.000 
euro från kommunerna. Korsnäs 
kommuns andel är 314 euro år 2014.

Kommunstyrelsen beslutade 
23.9.2013 att Korsnäs kommun 
deltar i projektet för tiden 2014-2016 
med sin andel, som år 2014 är 314 
euro.

Kommunstyrelsen beslutade god-
känna budget och plan för projek-
tet Center för lokalt mathantverk 
1.9.2013-31.12.2014 och godkänner 
att kommunens andel är 10 % av den 
offentliga finansieringen eller 8.000 
euro fördelat på 2013 och 2014.

Lediga platser

YA:s kök kan användas till mycket, bl.a. för att baka de numera 
berömda Korsnäsfötterna.

Foto: Helena Höglund-Rusk

      

Korsnäs kommun förverkligar ett projekt inom mathantverk under tiden 21.10.2013-31.12.2014.  

Vi söker nu en driftig PROJEKTCHEF 

som är intresserad av att arbeta med ett näringslivsprojekt med målsättning att utreda möjligheten att etablera ett Center 
för mathantverk i Korsnäs. 

Du har en för uppgiften lämplig utbildning, kunskap och erfarenhet. Vi värdesätter samarbetsförmåga, kreativitet och 
förmåga till självständigt arbete. Du har tillgång till bil och kan vid behov arbeta även kvällstid. Majoritetens språk i 
kommunen är svenska, men även finska och engelska kommer att behövas. Till dina arbetsuppgifter hör också beredning av 
ärenden och att vara sekreterare i styrgruppen för projektet.  Projektplan fås på förfrågan. Befattningen tillsätts från 
21.10.2013 eller enligt överenskommelse. Projektet förverkligas förutsatt att finansieringen säkerställs. 

Vi väntar på din ansökan med löneanspråk och bilagor senast 10.10.2013 till Korsnäs kommun, Strandvägen 4323, 66200 
KORSNÄS eller per e-post till anita.ismark@korsnas.fi  Tilläggsuppgifter ges av kommundirektör Anita Ismark 050-5181949.  

Korsnäs den 25.9.2013 

Framtidskommittén i Korsnäs kommun 
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Tillsynsnämnden godkände vid sammanträdet 3.9.2013 följande bygg-
nadslov och åtgärdstillstånd.

Byggnadslov
Byggare Lägenhet Ändamål
Stig Mattans Ab Harrström 1:25 Minkhus, 4 st
K o K Nordmyr Harrström 4:142 Fritidshus
Charlotta Jaakkola Korsnäs 12:140 Bostad + garage
Kenth Vesterback Korsnäs 9:26 Ändring av utrymmen
Kjell Nydahl Molpe 1:213 Ändring fritidshus till bostad
L Vestblom pälsfarm Ab Molpe 1:120 Foderlager
L Vestblom pälsfarm Ab Molpe 1:120 Sanering av rävhus

Åtgärdstillstånd
Byggare Lägenhet Ändamål
Carl-Gustav Nyfors Harrström 3:116 Värmebrunn
Karl-Erik Ahlskog Molpe 8:125 Värmebrunn
Hilding Enberg Molpe 6:113 Garage i uthus
Karl-Erik Sjöroos Molpe 5:160 Inglasning av terass

Byggnadslov och 
åtgärdstillstånd
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Malax-Korsnäs cancerklubb har 
donerat en smärtpump till Malax-
Korsnäs hälsovårdscentrals bädd-
avdelning.  Smärtpumpen skall 
användas av palliativa skötaren 
Berit Honga.

Smärtpumpens värde är 2000 € och 
cancerklubben tackar alla som stöder 
cancerklubben genom donationer 
och genom att köpa Österbottens 
cancerförenings kondoleanskort.

Palliativa skötaren Berit Honga är 
anställd av Österbottens cancerfören-
ing.  K5-området ger ett bidrag mot-
svarande 50 % av hennes kostnader 
till Österbottens cancerförening.  

Kerstin Knip
På bilden från vänster: avdeln.skötare Rita Udd, tf. chefsläkare Lars 
Erik Malm, Sonja Söderlund från cancerklubben, palliativa skötaren 
Berit Honga och Kerstin Knip från cancerklubben.

Smärtpump till bäddavdelningen

Oy Profiweld Ab, som idag hyr 
kommunens samtliga industrihal-
lar på industriområdet anhåller 
om sänkt hyra till 10.000 €/mån för 
ett år framåt. Orsaken till anhål-
lan är den tuffa ekonomiska läge 
som företaget befinner sig i.

Oy Profiweld Ab är en stor arbets-
givare i kommunen och företaget 
har hyrt fastigheterna i många år och 
dessutom själv bekostat och utfört 

Renovering av 
Lärknäs kök

Golvet i Lärknäs köket är fukt-
skadat och behöver åtgärdas. 
Under tiden behöver köket utloka-
lisera verksamheten.

Diskussioner har förts med Yrkes-
akademin om möjligheten att koka i 
YA:s utrymmen i Korsnäs. Förfrågan 
har bemötts positivt. Tjänstemännen 
har även utrett på vilket sätt maten 
skall köras till Lärknäs. 

Vård- och omsorgsnämnden före-
slog att Lärknäs kök flyttar sin verk-
samhet till utrymmena i YA under 
renoveringen. 

Kommunstyrelsen beslutade 
23.9.2013 i enlighet med vård- och 
omsorgsnämndens förslag att

Lärknäs köksverksamhet och -per-
sonal flyttas till Yrkesakademins kök 
under den tid Lärknäs köket renove-
ras. Hyra betalas för den tid YA köket 
hyrs. Kostnaderna som föranleds av 
utredningar, renovering, flyttning 
och den utlokaliserade verksamheten 
kostnadsförs på ett skilt kostnads-
ställe. Ärenden som berör själva 
renoveringen, försäkringar och dylikt 
handhas av tekniska verket.

Sänkt hyra för Profiweld
vissa renoveringar. Idag betalar före-
taget 14829 € inkl moms/mån i hyra 
för hallarna.

Tekniska nämnden föreslog 
27.8.2013 att Oy Profiweld Ab bevil-
jas sänkt hyra till 10.000 €/månad 
inkl. moms för tiden 1.9-31.12.2013. 
Alla hyror skall vara erlagda vid års-
skiftet. 

Kommunstyrelsen beslutade 
29.8.2013 i enlighet med tekniska 

nämndens förslag att sänka Profi-
welds hyror fram till årsskiftet.
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KORSNÄS KOMMUN   AVLÄSNINGSKORT FÖR 
VATTENTJÄNSTVERKET     VATTENMÄTARE 
Strandvägen 4323   
66200 KORSNÄS     
tel.   06-3479 111 
fax.  06-3479 190 

 
 
 BÄSTA VATTENKONSUMENT 
 

Vattenavläsningen sker liksom tidigare så att kunderna själva avläser sina vattenmätare. 
Därför ber vi Er vänligen anteckna den nuvarande mätarställningen på Er vattenmätare 
på nedanstående avläsningskort. Kom även ihåg att anteckna avläsningsdatum samt att 
underteckna kortet. Kortet klipps ut längs den streckade linjen och sätts i närmaste 
postlåda - kommunen betalar portot. Ni kan även meddela mätarställningen per telefon  
tel. 3479 128 eller 3479 136 alternativt via e-post till info@korsnas.fi. Om Ni önskar 
hjälp med att avläsa vattenmätaren kan Ni ringa till vattenverksskötare Per-Erik 
Nordmyr, tel. 0500-260845. Ifall Ni har flera vattenmätare får Ni ytterligare 
avläsningskort från Tekniska kansliet, tel. 3479 136.  
Obs! Detta gäller ej Molpe Vatten Ab:s abonnenter. 
 
Om vi inte erhållit mätaravläsningen senast 4.11.2013 eller att ni kommit överens om 
mätaravläsning, faktureras förbrukningen enligt uppskattning baserad på föregående år. 
Avläsning som meddelats efter utsatt tid beaktas vid följande fakturering. 
 
Vi hoppas att Ni följer med vattenförbrukningen och uppmärksammar ev. läckage. 
Speciellt Ni som har äldre installationer bör granska rostangripna rördelar för att i tid 
kunna förebygga läckage. 
 
Vi tackar för hjälpen och önskar Er en trevlig höst! 
 
Tekniska kansliet 

 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
MÄTARAVLÄSNING                                  Konsumenten behåller  
Insänds till vattentjänstverket Ifall Ni har två vattenmätare  denna del             
   fyller Ni i uppgifterna för  
senast den: 31.10.2013                              den andra mätaren nedan.      
      Namn:_____________ 
Namn: _____________________ Namn_____________________ _________________ 
Adress: ____________________ Adress:___________________ 
__________________________  _____________________  Mätarställn.1_______   
      Mätarställn.2_______ 
Mätarnummer:_______________           Mätarnummer:____________ 
Mätarställning: _______________ Mätarställning:____________ Datum:     /     20__ 
Datum:  ____/____  20____                      Datum:____/____ 20____   
Underskrift:   Underskrift:         
      PÅ DENNA DEL KAN 
___________________________ ________________________    NI ANTECKNA  
      MÄTARSTÄLLNINGEN 
      FÖR ERT EGET BRUK! 
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KORSNÄS KOMMUN   
                       Vattentjänstverket   
                       Avtalskod 5004686  

00003 SVARSFÖRSÄNDELSE              
       
   
    
     
 
 

Kd Anita Ismark gratulerade Molpe sjöräddare till ett gediget 20-årigt 
sjöräddningsarbete som åstadkommits  tack vare eldsjälar och gott 
talkoarbete. Speciellt bra är att man ordnar en meningsfull fritidsverk-
samhet för ungdomarna i bygden. Kommunen har inbetalt ett bidrag 
till föreningens verksamhet.

Molpe Sjöräddare r.f. firade sitt 
20 års jubileum 17 september 2013 
vid Bredskärs fiskehamn i Molpe. 
Det blev en bred uppslutning med 
inbjudna gäster från Korsnäs 
kommun, MRCC Åbo, Finlands 
Sjöräddningssällskap rf, båtklub-
bar, sponsorer och medlemmar.

Vi fick bänka oss inne i det stora 
båthuset där ordförande Jens Norr-
gård höll festtalet med att presentera 

Molpe sjöräddare 20 år
Föreningen Österbottens Turism 

rf, som verkat som en samlande 
part för turismnäringen i landska-
pen Österbotten och Södra Öst-
erbotten, kommer att avsluta sin 
verksamhet och upplösas vid års-
skiftet 31.12.2013. 

I stället har kommunerna runt Vasa 
beslutat att grunda ett samägt turist-
bolag Vasanejdens Turism Ab, som 
ska ta över och utveckla turismnä-
ringen i närregionen. Det gäller ju 
allt från utvecklandet av säljkana-
ler och säljrättigheter, uppgörandet 
av juridiskt bindande avtal mellan 
parter (gällande provision/produk-
ter), utveckling av internetsidor för 
det nya området, utvecklande av pro-
dukter och material till marknadsfö-
ring av regionen och dess besöksmål.

I det nya bolaget ingår Vasa, Kors-
holm, Vörå, Malax, Korsnäs, Lai-
hela, Storkyro och Närpes.

Kommunstyrelsen beslöt vid sitt 
sammanträde 12.6.2013 att utträda 
ur Österbottens Turism rf under 
förutsättning att föreningen upphör 
fr.o.m.1.1.2014. 

Vasaregionens Turism Ab
Kommunfullmäktige godkände 

11.9.2013 grundandet av Vasaregio-
nens Turism Ab. Avtalet om grun-
dandet av Vasaregionens Turism Ab 
godkändes. Förslaget till bolagsord-
ningen för Vasaregionens Turism 
Ab godkändes. Förslaget till aktieä-
garavtal för Vasaregionens Turism 
Ab godkändes. Aktiekapitalet för 
det nya bolaget om 0,10€/invånare 
godkändes, likaså en årlig avgift på 
1,34€/invånare samt en årlig avgift 
som motsvarar storleken på de fasta 
kostnader för upprätthållande av 
turismfunktioner samt medel för 
turismutveckling år 2013.

Vidare önskade Korsnäs kommun 
att turismbolagets styrelse för år 
2014 skulle öka till totalt nio (9) per-
soner så att kommunerna Korsnäs, 
Malax, Vörå och Närpes gemensamt 
kan föreslå två personer, varav en 
representerar turismnäringen.

Nytt regionalt 
turismbolagföreningens verksamhet i ord och 

bild. Publiken lät sig verkligen impo-
neras av föreningens omfattande 
ungdomsverksamhet och talkoar-
bete under årens lopp. På program-
met fanns också en Actionfilm med 
Molpe Sjöräddare r.f. Kvällen avslu-
tades med en fartfylld sjöräddnings-
uppvisning i mörkret med Targa 
Rescue, Dermo Rescue och AV07.

Text: Anita Ismark
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Övrig företagarinfo

Sofia Mitts-Björkblom 
projektledare 
YA! enheten i Korsnäs

sofia.mitts-bjorkblom@yrkesakademin.fi
tfn 050-330 6041

Senaste nytt från näringslivsprojektet

Stort tack till er som returnerat kartläggningsenkäten 
och ni kommer snart att bli kontaktade igen. Sen vill 
jag ännu påminna er andra om att det nog ännu går 
att returnera kartläggningsenkäten trots att deadlinen 
passerat. Det är viktigt att vi får reda på företagens 
behov och önskemål.  Det är via befintliga företagsreg-
ister som jag hittat er företagare och är det någon av 
er som läser det här och har ett företag men inte fått 
någon kartläggningsenkät, hör av dig till mig så skall 
du/ni också få en. 

För projektet finns en referensgrupp tillsatt som till-
sammans med mig arbetar med att planera och styra 
verksamheten inom projektet. I referensgruppen sitter 
följande representanter: Jonas Lindholm (Korsnäs kom-
mun), Sven-Erik Bernas (Korsnäs kommun), Jan-Erik 
Ravals (Korsnäs företagare r.f.), Helena Höglund-Rusk 
(Korsnäs företagare r.f.), Kjell Nydahl (Vasek), Petri 
Svanbäck (NTM-centralen), Kim Byholm (YA!), Ken-
neth Heimdahl (YA!) och Sofia Mitts-Björkblom (YA!). 

Välkommen med ut på de olika evenemang och aktiviteter 
som ordnas via projektet nu under hösten. Tillsam-
mans har vi möjlighet att påverka och skapa vår framtid 
i Korsnäs!

Sofia YA! erbjuder

Aktuella kurser vid YA! i Korsnäs:

• Heta arbeten 24.10.2013
• Hygienpass, test 31.10.2013
• Serveringspass, test 31.10.2013
• Första hjälpen 1 6.11.2013

Anmäl dig till studiesekreteraren 
tfn 06-324 25 09  
e-post vuxcenter@yrkesakademin.fi

Många intressanta föreläsningar på gång 
inom Ledarskapsforum i höst och nästa vår.
Senaste nytt hittar du på:  
www.facebook.com/ledarskapsforum

YA!, Folksam Skadeförsäkring och Österbottens  
Företagarförening ordnar tillsammans en

Företagarkväll i Vasa 23.10.2013  
på restaurang Faros. 

Mer info på www.osfofo.fi

Följ projektets verksamhet och annan aktuell info på 

   www.facebook.com/korsnasiframtiden

Gilla sidan så får du all aktuell information direkt!

Projektaktiviteter

Tisdag 8.10.2013 kl. 18.30-21.00 vid YA:s 
enhet i Korsnäs. Föreläsningen är öppen för 
alla och vi bjuder på kaffe!

Frukost för företagare 
Fredag 25.10.2013 med start kl. 8.00 vid 
YA:s enhet i Korsnäs.

Bland annat utnämns ”Ung företagare”  
av Korsnäs företagare r.f. och Österbottens 
företagarförening deltar med aktuell info.

Anmäl dig senast måndag 21.10.2013 till  
projektledare Sofia Mitts-Björkblom.

Inspirationsföreläsning  
med Christoph Treier

Jag vill, jag vågar  
och jag kan!
– motivation och inspiration 
för företagande
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Korsnäs kommuns  
stipendiefond

Korsnäs kommuns stipendiefond grundades av 
fullmäktige i Korsnäs år 2001 genom att mantal-
skommunens kassa överfördes som grundplåt 
till stipendiefonden. Därefter har fullmäktige i 
Korsnäs överfört tilläggskapital av kommunens 
egna medel till stipendiefonden för att skapa 
förutsättningar för att ge en tillräcklig avkastning 
för att utdelningar från fonden skall kunna ske.
Fonden riktar sig till studerande som INTE stu-
derar vid Åbo Akademi. Stadgan för Korsnäs 
kommuns stipendiefond har uppgjorts och 
godkänts av fullmäktige. 
Stipendier kan beviljas:
• Elever som deltar i högskole- och yrkeshög-

skoleutbildning i hemlandet.
• Elevens hemort bör vid beviljande av stipen-

dium vara Korsnäs kommun.
En enskild elev kan beviljas stipendium för:
• högst 10 terminer för yrkeshögskoleutbild-

ning,
• högst 10 terminer för högskoleutbildning,
• maximalt 10 terminer för en enskild elev.

Ansökan lämnas in till Korsnäs kommun senast 
15.11.2013. Om stipendiernas storlek besluter 
kommunstyrelsen.

AC Silverbergs         
stipendiefond

Stipendier för studerande inskrivna vid Åbo Aka-
demi lediganslås att sökas både vår- och höstter-
min.
Stipendier från AC Silverberg stipendiefond kan 
beviljas studerande inskrivna vid ÅA enligt föl-
jande kriterier:
Elevens hemort bör vid beviljande av stipendium 
vara Korsnäs kommun.
En enskild elev kan beviljas stipendium för högst 
10 terminer 

Därtill kan för kompletteringsstudier/vuxenstu-
derande vid Åbo Akademi beviljas:
• Stipendium på 50 % av heltidsstuderandes 

stipendier
• Stipendiet beviljas för högst 4 terminer för 

kompletteringsstudier

Om stipendiernas storlek besluter kommun-
styrelsen.
Ansökningsblanketter för båda stipendiefonderna 
finns på kommunens hemsida under adressen 
www/korsnas.fi/blanketter.
Sista ansökningsdag till fonden är 15.11.2013.

Ansökan om stipendier

Hösten 2013 sker den första utdelningen ur Kors-
näs kommuns hembygdsfond, som grundats i enlighet 
med testatorn Jörgen Eriks vilja. Avkastningen utde-
las årligen på basen av föregående års avkastning.

Enligt fondstadgan skall avkastningen årligen utdelas 
enligt följande: Lärknäs åldringshem i Korsnäs 20 %, 
Korsnäs Hembygdsförening r.f. 15 %, Föreningen Präst-
gårdsmuseet i Korsnäs r.f. 10 %, Idrottsföreningen Fyren 
r.f. 15 %, Korsnäs fotbollsförening-75 r.f. 15 %, Korsnäs 
Mine Center r.f. 15 %, Korsnäs bibliotek 5 % och Kors-
näs scoutkår r.f./ (Korsnäs församlings scouter, för ung-
domsarbete m.m.) 5 %. 

5.000 euro till föreningslivet

Kommunstyrelsen beslutade 29.8.2013 enhälligt att 
av 2012 års avkastning dela ut 5.000 euro till de i tes-

tamentet nämnda föreningarna och Lärknäs åldringshem 
och enligt den fördelning som stipuleras i fondstadgan 
för hembygdsfonden. Kommunstyrelsen vill att fonden 
ytterligare ska förkovras med tanke på kommande årliga 
utdelningar. 

Fördelningen innebär att Lärknäs åldringshem i Kors-
näs får 1000 euro, Korsnäs Hembygdsförening r.f. 750 
euro, Föreningen Prästgårdsmuseet i Korsnäs r.f. 500 
euro, Idrottsföreningen Fyren r.f. 750 euro, Korsnäs fot-
bollsförening-75 r.f. 750 euro, Korsnäs Mine Center r.f. 
750 euro, Korsnäs bibliotek 250 euro och Korsnäs scout-
kår r.f./ (Korsnäs församlings scouter, för ungdomsarbete 
m.m.) 250 euro.

Utdelning ur Korsnäs kommuns hembygdsfond
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LIONS UNGDOMSUTBYTE
Nu är det dags för alla ni intresserade ungdo-
mar i åldern 17-21 år att söka till ungdomsut-
bytet inför sommaren 2014.
Intresserade bör kontakta Bengt Holtlund tel. 
050-3616994 senast 01.12.2013.

KNORRLUND
Knorrlund-lotteriet har nu startat och lotterna 
säljs fram till december. Vinnarna meddelas i 
december i KorsnäsNytt.

JULKONSERT
Årets Lions Julkonsert ordnas detta år sönda-
gen den 22 december kl. 18.00 i Korsnäs Kyrka.

Stipendieansökan till 

Korsnäs Lions Club

Ungdomsfond
Kan sökas av mantalsskrivna studerande från 
Korsnäs, som går i skolor utanför Korsnäs eller 
Petalax.

Namn______________________________

Adress_____________________________

Personsignum_______________________

Skola________________ ______________

Kontonummer_______________________

Ansökan inlämnas senast 25.10.2013 till 
LC Korsnäs/Lis-Britt Södergran
Kyrkobyvägen 179, 66200 Korsnäs.
Förfrågningar per tel 0500-261 003.

INFO FRÅN 
LC KORSNÄS

Stenarnas Rike
Korsnäs Lionsklubb har under hösten färdigställt 

Stenarnas Rike vid Lärknäs. Plattläggningen, stenar 
och det mesta av planteringarna är gjorda. Roddbå-
ten och utemöblerna är på plats.

Boende och personal har i det vackra vädret i september 
kunnat sitta och dricka eftermiddagskaffet där.

Vi tar nu paus med detta projekt och inväntar våren. 
Det återstår några detaljer att ordna då som skyltar, åror 
till båten och mera planteringar. Invigning sker i augusti 
2014.

Lionsklubben tackar för alla uppmuntrande ord under 
”byggandet” och tackar så hjärtligt för den fina serve-
ringen från Lärknäsköket under jobbkvällarna.

Text o foto: Lis-Britt Södergran Lions glada och ihärdiga talkogäng.

Före... ...och efter.
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Diplom
Andrea Rosbäck, Wilmer Ribacka, Noah Renholm, 

William Sebbas, Elin Rosendahl, Isak Häggvik, Sandra 
Smedlund, Jonathan Honkanen, Ludvig Ekström, Adelina 
Udd, Elias Mattans, Adam Norrdahl, Hampus Mattans,  
Rickard Pantolin, Filip Sandholm, Jennie Färm, Tracy 
Haga, Carl-Oskar Juthborg, Sofia Eklund, Amanda Holt-
lund, Erica Sandholm, Mattias Linman, William Sandvik.

Vattenvanemärket
Agnes Berglund, Bianca Moliis, Filip Fröding, Casper 

Holm, Ida Sjöblad, Oliver Snickars, Okkar Maij, Adrian 
Romar, Say Law Paw, Jonas Österberg, Tindra Backholm, 
Matilda Bjurbäck, Amanda Hägglund, William Moliis, 
Simon Sten, Melisa Bilajac, Harun Hodzic, Eric Hartvik.

Nybörjarmärket
Agnes Berglund, Magdalena Granqvist, Bianca Moliis, 

Filip Fröding, Casper Holm, Oliver Snickars, Tindra 
Backholm, Eleonor Bäcklund, Joel Blomqvist, Emil 
Smedback.

Intressemärket
Belinn Lindeqvist, Angeline Åkerblom, Khu Reh 

Maij, Emil Jåfs, Oliver Snickars, Casper Nygran, Elliot 
Linman, Jonas Stenholm, Otto Karlsson, Elin Vägar, 
Jonathan Backholm, Cecilia Hartvik, Elvira Södergran, 
Stepan Averkiev, Lisa Snickars.

Talangmärket
Emil Hoffman, Johanna Vägar, Elsa Moliis, Michelle 

Åkerblom, Lisa Snickars. 

Simkandidat
Jonas Nilsson, Elisa Kumpulainen, Caj Hägglund.

Simmagister
Jesper Stenholm, Viktor Båskman, Jennifer Vägar.

25 meters märket
Angeline Åkerblom, Johannes Stenlund, Adam Sand-

vik, Emil Smedback, Faruk Hodzic.

50 meters märket
Angeline Åkerblom, Casper Nygran, Jonas Stenholm, 

Kasper Nygran, Jonathan Backholm, Elvira Södergran, 
Carl-Axel Söderholm, Nicolay Häggdahl, Lisa Snickars.

100 meters märket
Dennis Nygran, Casper Nygran, Linnéa Westerlund, 

Valentin Granqvist, Stepan Averkiev, Emil Hoffman, 
Jonathan Backholm, Elvira Södergran, Carl-Axel Söder-
holm, Nicolay Häggdahl, Lisa Snickars, Bae Reh.

200 meters märket
Lukas Westerlund, Linnéa Westerlund, Carl-Axel 

Söderholm, Nicolay Häggdahl, Lisa Snickars, Bae Reh.

500 meters märket
Alma Södergran, Michelle Åkerblom.

Simkunnighetsmärket
Emil Rosendahl, Lukas Westerlund, Kim Ömossa, 

Nero Cavcic.

Havssimmarmärket
Elisa Kumpulainen, Emil Hoffman, Nicole Hultholm, 

Alma Södergran, Lucas Långström, Axel Sten, Nero 
Cavcic, Simon Back, Hugo Helgas, Isabel Häggdahl.

1 kilometers märket
Casper Sjögren, Gabriel Södergran.

2 kilometers märket 
Anna Backgren, Elsa Moliis.

Livräddardiplom
Ida Granholm.

Lek & Plask
Katya-Linn Rosbäck, Sebastian Wikström, Linnéa 

Ribacka, Stella Åkerholm, Linn Sebbas, Tindra Juthström, 
Nova Juthström, Agnes Bäcklund, Milton Blomqvist, 
Elwin Fröding, Livia Sebbas, Gabriella, Alex Hans-
son, Joel Bjurbäck, Frida Överholm, Oliver Överholm, 
Aina Wadén, Emilia Olli, Jonathan Rönnholm, Yasmine 
Smeds, Wilmer Björkblom.

Tre simskolor i Korsnäs
I Korsnäs ordnades tre simskolor under en fyra veckors period.  Molpe- och Korsnäsbarnen hade hyfsat bra 

simskoleväder, medan Harrström- och Taklaxbarnen kämpade tappert i hård nordanvind och kyligt vatten.
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Den 19.9 ordande Folkhälsan i Korsnäs en infor-
mationskväll om stavgång i Taklax och Molpe.  Anna-
Lena Blusi från förbundet Folkhälsan förevisade 
stavgångsteknik. Vid tillfället utlottades flera fina 
priser bland deltagarna. Kvällen avslutades med 
gemensam promenad på respektive ort.

I Taklax vann Carola Nykamb ett par gångstavar. Minna 
Back och Britta Vikberg vann varsin stegräknare. I Molpe 
vann Kerstin Nylund ett par gångstavar. Pia Häggdahl 
och Margareta Pensar vann varsin stegräknare. 

Motionskampanj
Under oktober månad ordnas Folkhälsans återkom-

mande motionskampanj hälsostegen där syftet är att öka 
motionen och gå 10 000 steg per dag eller 300 000 steg på 
en månad. Mer information om kampanjen finns att läsa 
på webben under följande adress: www.halsostegen.fi/ 

I Taklax startar nu en gemensam promenadkväll en 
gång i veckan. Samling sker vid Taklax skola torsdagar 
kl. 18:30. Kom som du är, med eller utan gångstavar.

Pernilla Smulter

Av årets planerade aktiviteter återstår nu endast 
Lilla Jul med minimarknad i Hembygdsmuseet. Pla-
neringen för kommande verksamhet har dock påbör-
jats i liten skala. 

En vacker höstdag samlades några entusiater till 
”Kådarbal” på gårdstunet. I solskenet kardades ull på 
både gammalt och modernt vis. Materialet skall så små-

Folkhälsans promenadkväll

Stavgångsteknik i teori och praktik 
utövades i Taklax och Molpe.

Korsnäs Hembygdsförening
ningom bli en efterfrågad försäljningsartikel, det väl-
kända Korsnäsparet. Om lyckan står oss bi kommer det 
att presenteras i början av nästa säsong. Hembygdsfören-
ingen tackar alla talkoarbetare och givare av föremål till 
museets samlingar. 

Text: Inga-Britt Mannfolk
Foto: Arja-Leena Kunelius
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KORSNÄS
På gång i

Föreningen Folkhälsan 
i Korsnäs rf.

bjuder in allmänheten till 

höstmöte 
6.10 kl. 14.00
i Molpe skola.

Stadgeenliga ärenden. 

Kaffeservering.

Välkommen!

Kom med på                                                                                                                      

Företagarnas morgonträff   
i YA, Korsnäs

fredag  25.10. 2013  kl  8.00 – 9.00 
Program under frukostserveringen:
• ”Årets Unga Nyföretagare i Korsnäs” 

koras och tilldelas utmärkelsen                                                                      
• ”Korsnäs i Framtiden”                     

Nya idéer, lösningar och förslag  
• Österbottens företagare rf, Mikael 

Nyström och Ingmar Tåg                       

Det blir en succéträff !
Alla är välkomna !

Korsnäs företagare rf

Loppis i Harrström UF-lokal!

10-13.10.2013
To-Fr kl.18-20
Lö-Sö kl. 11-16

Välkommen ut och fynda!

OBS! Baltikumvännerna samlar in begagnade glas-
ögon under loppiset.
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Friidrottsavslutning
IF Fyrens friidrottsavslutning 
på Waterloo 
söndag 13.10 kl.18.00.
Alla som deltagit i sommarens 
klubbtävlingar får pris. Ser-
vering av kaffe, lemonad och 
goda bullar. 
Välkomna !

med Christoph Treier

Jag vill, jag vågar  
och jag kan!

– motivation och inspiration  
för företagande

Christoph Treier är schweizare men sedan många år tillbaka bosatt i  
Finland. Treier har anlitats av ett femtiotal finländska och utländska  
toppidrottare (bl.a rallyvärldsmästare Marcus Grönholm), företags- 
ledare och musiker att hjälpa dem till att uppnå toppresultat.

BJUDER IN TILL

Tisdag 8.10.2013 kl. 18.30 – 21.00 vid YA! i Korsnäs

» Du som redan har ett företag eller du som funderar 
 på en företagsidé, kom med och låt dig inspireras!

Öppen föreläsning för alla, vi bjuder på kaffe! Välkomna!

Inspirationsföreläsning
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Kunniga anställda är nyckeln till  
ditt företags framgång 

Ta kontakt:  
Kari Huhta

0500 761 996
kari.huhta@vasek.fi

Behöver företagets anställda utbildning?          
 Ekonomiförvaltning, arbetsledning,  
        maskinbearbetning, robotik, ADB… 

Det är möjligt att få stöd till utbildning av anställda.  
Vi även hjälper till att hitta ett lämpligt utbildningsalternativ.

SVENSK URPREMIÄR 19.10 2013 studioscenen

K ä r l e k  |  A n a r k i  |  O r d n i n g  |  S a m m a n b r o t t

 AV MIKA MYLLYAHO

Wasa Teater förevisar föreställ-
ningen ”Kaos” i Taklax uf lördagen  
23.11.2013 kl. 19:00. 
Boka på förhand via Wasa Teaters biljettkassa 
(06-3209330) må-lö kl. 12-14:30 & 15-17, via 
nätet (www.wasateater.fi) eller köp biljetter 
direkt på plats före föreställningen.

Taklax ungdomsförening r.f.

TAKLAX UF 23.11.2013

Molpe Uf:s

HÖSTTRICK
Lördag 2.11.2013 vid Molpe 

Paviljong kl. 19-02

•	 4-rätters meny
•	 Fullständiga rättigheter
•	 Pris 40 €/pers

Dans till 

Begränsat antal platser!

Biljetter säljs tisdag 08.10 kl.18-19.30 på 
Fia´s Inn i Molpe.

Endast kontant betalning!

VÄLKOMNA PÅ HÖSTENS 
FINASTE SUPÈAFTON!

Arr. Molpe Uf

www.molpe.fi/uf  molpeuf@gmail.com



18

KORSNÄSNytt
M

I

 Aktuella kurser 
och föreläsningar

Unga kockar 
Onsdag 23.10-13.11 kl. 14.45-17.00 i Taklax skola
Torsdag 24.10-14.11 kl. 14.45-17.00 i Molpe skola
Kursledare: Petra Sundholm
Avgift: 17 €
Att laga mat är både kreativt och kul! Kursen 
är för elever i åk 4-6. Ingredienskostnader för 
hela kursen, 20 €. Betalas till kursledaren första 
gången.  Anmäl dig senast 16.10.

Seniordata
Fredag 25.10-29.11 kl. 14.00-16.15 i Korsnäs skola
Kursledare: Kati Wester
Avgift: 35 €
Vi repeterar och fortsätter sedan med bl.a. ord-
behandling, filhantering och informationssökning 
på nätet. Anmäl dig senast 16.10.

Österbottniska tapas
Måndag 4.11 kl. 18.00-21.00 i högstadiet i Petalax
Kursledare: Björn Helsing
Avgift: 20 €
Av lokala råvaror görs smakliga tapas- och 
smårätter med inspiration från traditionella span-
ska smårätter. Ingredienskostnader ingår i kur-
savgiften. Anmäl dig senast 23.10.

Mamma Annorlunda
Torsdag 24.10 kl. 18.30-20.00 i medborgarinstitu-
tet i Petalax
Avgift: 10 €
Anne Salovaara-Kero delar med sig av sina erfar-
enheter av att vara mamma till ett specialbarn. 
Hennes mellersta barn, Anton har en kromosom-
deletation som tros vara orsaken till hans extremt 
impulsiva beteende. Anmäl dig senast 16.10.

Tänk i nya banor
Onsdag 20.11 kl. 18.30-21.00 i medborgarinstitu-
tet i Petalax
Avgift: 15 €
Kom på en underhållande föreläsning med 
Christoph Treier, lär dig att tänka i nya banor och 
upptäck hur mycket kreativitet som slumrar i dig! 
Anmäl dig senast 13.11.

KORSNÄS
Snöröjning

Intresserade av snöröjningsarbeten vid kommu-
nens fastigheter och anläggningar bedes kontakta 
kommunens tekniska kansli , tel. 3479 129 / Nylund, 
senast 10.10.2013 för erhållande av anbudshandlin-
gar. 
(Fjolårets entreprenörer tillställes anbudshandlin-
gar utan anmälan.)

Tekniska kansliet

KLÄDINSAMLINGEN
fortsätter vid Gruvan i Korsnäs

Hela, rena och fläckfria kläder, skor, sängkläder mm.

tas emot TISDAGAR kl. 13.00–18.00  
fr.o.m. tis. 1.10. t.o.m. tis. 3.12.2013.

Insamlingen av glasögon och solglasögon fortsätter

LOPPIS-FÖRSÄLJNING på samma plats 
och tider. 

KOM OCH FYNDA: Här finns det mesta.

Baltikumvännerna r.f.

Korsnäs telefonkatalog
Den lokala Telefonkatalogen är 
klar och försäljningen från dörr 
till dörr har inletts. Från och 
med 18 oktober finns den till 
försäljning på bankerna.
Priset är 15 euro.
Utgivare: Korsnäs FF, IF Fyren 
och Korsnäs Skytteförening.

Vinterbad i Molpe
Start söndagen den 20 oktober 2013 kl. 18.00 – 
21.00.  
Kostnad: 7 €/per ggr. Barn under 13 år gratis.

Arrangör: Molpe Byaråd
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Mån 23.09 kl. 18.00 i församlingshemmet 
(inomhus). Inskrivning och provning av scout-
tröjor. Knopar och knutar.

Mån 30.09 kl. 18.00. Vi samlas vid församlings-
hemmet och åker till Waterloo och skjuter 
med luftgevär. Instruktörer från skyttefören-
ingen är med. 

Fre-Lör 11-12.10 HAJK TILL GLÄNTAN. Mera 
info senare.

Mån 14.10 kl. 18.00 i församlingshemmet 
(inomhus). Knopar och knutar etc.

Mån 21.10 kl. 18.00 från Brandstation. 
Vi går till Gläntan. Korv och dricka med. 
Stövlar på. 

Mån 28.10 kl. 18.00 Guldsmuggling vid för-
samlingshemmet (utomhus).

Fre 8.11 kl. 17.15 start från församlingshem-
met. Bussresa till Närpes, vi simmar och 
äter pizza eller egen matsäck. Sen hemkomst! 
Scoutkåren betalar simningen.
OBS!!! Pojkarna bör ha simbyxor INTE sims-
horts!

Sön 17.11 kl. 18.00 ”Ung musik i november-
mörkret” i kyrkan.

Mån 18.11 kl.18.00 i församlingshemmet. Film-
kväll med hemlig film.

SCOUTPROGRAM HÖSTEN 2013

Fre 29.11 kl. 18.00 Julöppning vid kommungår-
den. Vi sätter upp tältet och grillar korv etc.

Lör 30.11 Vi deltar i julmarknaden ca. 11-14 vid 
Uf-lokalen. Utomhus.
Ta med vinster till snabblotteriet. 

Sön 1.12 kl. 18.00 Familjegudstjänst i kyrkan. Vi 
träffas i församlingshemmet kl. 17.30. 

Fre  6.12 SJÄLVSTÄNDIGHETSDAGENS 
GUDSTJÄNST
kl. 10.30 Scouterna samlas i församlingshemmet 
och deltar i gudstjänsten, efteråt står scouterna 
hedersvakt vid de stupades grav med ljus i hän-
derna.

Mån 9.12 kl. 18.00 i församlingshemmet (inom-
hus). Scoutavslutning. Knytkalas. Ta med en 
julklapp värde ca. 2,-

Du som är syskon, förälder eller t.ex. morfar
KOM OCH HJÄLP TILL PÅ 
NÅGON SCOUTAKTIVITET.

Ring Sture Södergran 0500-662917
Jan-Ola Granholm 044-4101823

KOM ALLTID SCOUTKLÄDD TILL 
ALLA TILLFÄLLEN!  VAR REDO!
Vid frågor ring Sture 0500-662917

Korsnäs församling
Missionärsbesök
Missionär Carola Back som arbetat i Taiwan 
besöker församlingen fredag 4.10. Samling på 
Buketten för alla intresserade kl 13.30. 
Hon medverkar också i Fredagscafé för kvinnor 
i församlingshemmet samma kväll kl 18.30.

Arbetsgruppen för Nordkorea
Arbetsgruppen för Nordkorea fortsätter 
sin verksamhet och inbjuder fler deltagare 
till Pysselcafé en gång i månaden. Första 
träffen i höst blir lördag 5.10 kl 14 i 
församlingshemmet.

Missionsmiddag 
Missionsmiddag i församlingshemmet söndag 
6.10 kl 12-14.Vuxna 10 euro, barn 5 euro och 
barn under sju år gratis. Lotteri.

Karasamling 
Karasamling fredag 25.10 kl 19 i 
församlingshemmet. Gäst: Trygve Erikson.

Silvergruppen
Silvergruppens gäst onsdag 30.10 kl 13 i 
församlingshemmet heter Patrik Isaksson. 
 
Ytterligare information om församlingens 
verksamhet ingår varje vecka i Kyrkpressen.
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Författarbesök
28.10 kl 19 Berätterskan, författaren Mariella 
Lindén besöker biblioteket och berättar om 
berättande. Kom och ta del av hennes kunnade! 
Mariella besöker även skolorna i Korsnäs under två 
dagar och håller lektioner med lekande berättande 
inom ramen för bibliotekets projekt Läsdagboken, 
med bidrag för läsfrämjande från UKM.

Utställning
Oktober månads utställning:  målningar av 
Karin Herala, Singsby Korsholm 
 

Fredag 1.11. dag före helg, biblioteket stänger 
kl. 16.

Svenska Dagen Fest
Svenska dagenfest i biblioteket 
6.11. kl. 19. Gästartist är folkmu-
siker Desirée Saarela-Portin. 
Tillsammans med sin grupp Triskel 
har hon nyligen utkommit med en 
skiva som heter Tidsemigranten. 
Skivan handlar om emigration, 
resa i tiden och närvaro i nuet 
och historieberättande. ”Det var 
1905 i Österbotten...” om Desirées 
morfarsfar och - mor Selma. Hbls 
recensent Tove Djupsjöbacka ger den nya skivan 
ett gott betyg och värdesätter särskilt ”vacker fin-
landssvenska”.

Samtidigt öppnas en utställning med Dag 
Ågrens fotografier från fyra olika besök i Tokyo, 
Japan i körsbärsblomningens tid, bland annat. 
Servering.
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Bokcirkel
Bokcirkeln har hållit några träffar, men det går bra 
att komma med ännu. Se anslag i biblioteket med 
datum för träffarna, onsdagar kl.13.30.

Kulturresa
Kulturresa till Umeå, med program, i samarbete 
med Korsnäs 4H 17-18.10. Fråga i biblioteket om 
eventuella lediga platser tel 06-3479140 som även 
ger mer information.

Filmvisning
21.10. kl.19 (måndag) Höstens första filmvis-
ning i biblioteket med Vesa Heinonen och Ilias 
Missyris. 

Vi ser Kasköfilmen om Peter Johan Bladh 
inspelad på Kaskö hembygdsmuseum med Kaskö-
elever. Carita Nyström står för manus.

Naturfilmen FJORD
Naeröyfjord har sedan 2005 varit ett UNESCO 
världsarv.
”Naeröyfjorden och Geirangerfjorden anses vara 
de allra vackraste fjordlandskapen i världen. deras 
otroliga naturskönhet understryks av de trånga 
och branta bergväggar, som stiger 1400 meter över 
havsytan och sträcker sig 500 meter under havsy-
tan i Norska Atlanten. Allt detta förstärks ytterligare 
av en rad naturfenomen, både till lands och till 
havs, som undervattensmoräner och havsdäggdjur.” 
Filmen FJORD är en personlig tolkning av detta 
unika landskap. Filmen saknar dialog. 
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Mera bilder till Korsnässpelet

Vi behöver mera foton från olika platser i kommu-
nen till vårt kommande Korsnässpel. Hela 26 st olika 
foton skall in i spelet och ännu har vi bara halva 
mängden. 
Maila foton senast 12.10 till helena@sou.fi. Alla som 
skickar in en mängd foton får en liten gåva.
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11 – 17.11.2013

FNF
NORDENS FORBUND
FORENINGERNE www.bibliotek.org

Nordisk biblioteksvecka
Vinter i Norden

Nordisk biblioteksuge
Vinter i Norden

Nordisk bibliotekuke
Vinter i Norden

Pohjoismainen kirjastoviikko
Pohjolan talvi

Norræn bókasafnavika
Vetur á Norðurlöndum

Norðurlendsk bókasavnsvika
Vetur í Norðurlondum

Davviriikkalaš girjerájusvahkku
Dálvi Davviriikkain

Nunani avannarlerni atuagaateqarfinni 
sapaatit akunnerat – Avannaani Ukioq

Foton sökes!
Vi söker intressanta motiv från alla byar i Korsnäs kommun

som kan tryckas upp som ett nytt Korsnäs
Memory-spel till hösten.

(Exempel på bilder från gamla spelet)

Vad kan du fotografera:
- sevärdheter, platser, saker som är speciella just

för byn, kommunens näringsliv o.s.v

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

Nordiska biblioteksveckan
 
11-17.11. Den nordiska biblioteksveckan 
med temat ”Vinter i Norden”  
 
11.11. Författarbesök av Antti Tuuri, ständigt 
aktuell, nu med ny bok och pjäsen Pohjanmaa på 
Vaasan kaupunginteatteri. Kura skymning med 
levande ljus.
 
12.11. Kura gryning med Plupp 
Inga Borgs barnboksklassiker 
Plupp om vintern, för de 
yngsta på förmiddagen.

Motionskampanjen avslutad
Motionskampanjen 20.5-16.6.2013 har 
avslutats och följande personer hade 
tur i utlottningen av pris.
Huvudvinst, cykel: Kaj Mattsson Molpe
Tröstepris: Julia Lindholm Kyrkbyn, 
Eivor Sund Molpe, Johanna Sohlström 
Bjurbäck, Lars-Erik Mannfolk Harrström 
och Erik Forsman Korsbäck.
Tröstepris får avhämtas från 
kommunkansliet i Korsnäs.
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Vilja och handlingskraft

INFO FRÅN KORSNÄS 4H
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För barn:

Unga kockar 
onsdagar 23.10-13.11 kl. 15.00-17.15 i Taklax skola 
- OBS! Notera att tisdagarna har bytts ut mot ons-
dagar i Taklax!

torsdagar 24.10-14.11 kl. 14.45-17.00 i Molpe skola  
Vi gör enkla, nyttiga vardagsrätter och bakar både 
salt och sött. Kursen är för elever i åk 4-6. Kursav-
gift 17 €. Ingredienskostnader för hela kursen är 20 
euro, som betalas till kursledaren första gången. 
Anmäl dig senast 15.10 (Taklax) och 16.10 (Molpe) 
till Malax-Korsnäs medborgarinstitut, tel. 06 3470 
371, 06 3470 571. Kursnr. 810221(Taklax) och 
810223 (Molpe). 

För ungdomar:

Tjejgrupp
Tjejgrupp för åk 7-9 har startat på Korsnäsgården 
på tisdagar. Vi träffas varje tisdag kl.18.30-20.30 
och har olika teman.

 

Prisutdelning
Prisutdelningen kommer i år att ske i skolorna i 
månadsskiftet oktober-november. Lämna in ditt 
häfte till skolan senast 11.10! Slutspurt nu att fylla 
i vad du gjort hemma i sommar och höst, skriv in 
timmar, euron du förtjänat och berätta kort vilka 
uppgifter du jobbat med. Du som odlat solrosor, 
kom ihåg att meddela Petra måtten på solrosorna! 
Dvs. längden på den största solrosen och omkret-
sen på den största frökakan.

 

Studieresa till Umeå
4pHoto ordnar studiebesök till Umeå under höst-
lovet 17-18.10. Vi besöker bl.a bildmuséet, en 
4H-gård mm. Kontakta Petra för info om det finns 
lediga platser kvar!

4pHoto

Besök vår hemsida för att bekanta dig med täv-
lingsreglerna!

4Success
Ungdomarna i 4Success kan ännu ta emot upp-
drag under hösten i mån av möjlighet.  
 
Cardtricks & Illusions 
- vill du ha underhållning på barnkalaset, släkt-
träffen, firmafesten eller annan tillställning? 
Magishow och korttricks i Korsnäs-Malax områ-
det. För mer info ring Benjamin Nedergård, tel. 
050-3750066  
 
Julias bageri 
Jag tar emot beställningar på bakverk under som-
maren och hösten. 
T.ex. bullar, kakor, cupcakes, småbröd, semlor 
eller vad som önskas. 
Ring Julia Lindholm: 050-3582420  
 
Tobias Service 
Behöver du hjälp med gräsklippning, trimning av 
gräs eller biltvätt? 
Kontakta Tobias Bergman tel. 045- 2380340 för 
mer information och priser. 
Uppdragen bör vara inom Korsnäs kyrkby. 

Premieringen av bästa företaget i 4Success sker i 
november.

Kontaktuppgifter
Verksamhetsledare Petra Sundholm: petra.
sundholm@fs4h.fi eller 045-8764838.
Besök också vår hemsida för aktuell infor-
mation, www.korsnas.fs4h.fi eller gilla oss 
på Facebook! 
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Bostäder i Buketten
För tillfället finns följande lediga lägenheter att hyra vid Buketten 
området; 
1 rum + kv 36m2 259,05€/månad
1 rum + kv 27m2 197,37€/månad (2st)
1 rum + kv 30m2 202,27€/månad (2st)
2 rum + kv 42,5m2 282,00€/månad
2rum + k 54,5m2 580,98€/månad

I första hand hyrs lägenheterna ut till äldre personer och personer i 
behov av extra stöd. Beroende på vårdbehov, inkomst och tillgångar 
kan hyresgästerna vara berättigade till vårdbidrag och/eller bostadsbi-
drag från FPA. 
För mera information kontakta äldreomsorgsledare Johanna Björkman, 
tfn 06 3479 149 eller 050 5529 621. 

Uthyres

 

 

 

 

 

 

till Koskenkorvas egen Herrgård, Trahteeri 

Koskenkorva fabrikens historia kan ses i museet. 
SPA-avdelningen 

 Elbastu med TV, kylskåp, stjärnhimmel 
 Infrabastu 
 Organiska-örtbubbelbad, 3 st 
 ”Viinahoito ulkoisesti” 

Randiga baddräkter till alla + badlakan, shampo. 
 
Efter badet blir det stående bord med fisk, rökt grisfilé,  
grönsaks-rotfruktslådor i ugnen, potatis, sallad, bröd smör, dryck 
kaffe+ kaka 
Buss tur/retur med start ca kl:16.00  retur ca kl: 22.30 
Pris: 65 € / person , behövs minst 15 personer 
 
Ring å boka: Katarina 050-4455478   katarina.westerlund@bob.fi  

 

Härlig miljö 
med vacker park 
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Uthyrning av affärslokal som är 
lämplig som frisörssalong i Kom-
mungården i Korsnäs. 
Lokalen är 42 m2 och hyran är 
371,45 euro inkl. moms per månad. 
Lokalen är ledig från och med 
1.10.2013.
Närmare information fås av tekn.
chefen Ulf Granås eller kanslist 
Anna-Lena Kronqvist, tel. 
06-3479111.
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Hus till salu i Korsnäs

Affärsfastighet med bostad i Harrström säljes eller uthyres
Affärsfastighet med bostad i Harrström säljes, alternativt uthyres. Kallager och garage i anslutning till fastigheten. 
Bostaden om 3 rum och kök kan hyras separat. Tel. 0400-874048. 

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

Stort, rymligt EGNAHEMSHUS till salu i Korsnäs centrum. 
Lummig tomt med planteringar 1500 m2. Är du intresserad av visning - kontakta Kaija Frände 040-823 1404.

Lägenhet till salu i Korsnäs kyrkoby
Lägenhet 91 m2. 4 r + kök, tvättrum med wc, litet wc, bastu, uteförråd, terass på bakgården och biltak. Nära dagis och 
skola. Grönt och lugnt område. Eluppvärmning. Pris: 85.000 euro. Ring: Terese Kumpulainen 050-351 9496.
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”Ett skepp kommer lastat med aktiviteter”

http://korsnasuf.sou.fi/               https://www.facebook.com/pages/Korsnäs-ufbfMotor-Maniax

Lördag 12.10 kl. 12-15

Köp och lägg i frysen!
Bl.a ekologiskt Highland cattle kött (reservera
gärna på förhand), rökt fårkött, fisk, svamp,

potatis, grönsaker, bröd, bakverk m.m.

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

Restaurant Little Saigon serverar vietnamesisk mat
kl. 10-18 (2 rätter - 7 euro)

Öppet 5.10, 12.10 och 26.10

Tina Lindell signerar och säljer sin
nya bok “Kärleksfulla matminnen”

Björn Helsing från Björns Matstudio
inspirerar oss kring mat och “Korsnäs-
tallriken”

MAT- OCH SKÖRDE-
MARKNAD

på Korsnäsgården

Bokningar: Helena 045-1410220
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…för mysig bastukväll med dina vänner  
eller till Din fest. 
8 personers vedeldad bastu  
med omklädningsrum  
150 €  för en helg inkl transport med lastbil,  
inom Korsnäs kommun,  
utanför kommun enl överenskommelse 

TUNNBASTU uthyres 

Ring å boka: 
Katarina 050-4455478 
Kennet 0500-266178 
Ägare: Edsviksjöns  
Allaktivitetsförening r.f. 
 

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

info@strand-molle.fi
www.strand-molle.fi

Jul med
      Bellman
Mycket skratt, mat och dryck utlovas...

På vår  hemsida finns närmare information.

OBS! Endast några tillfällen.

Företagarjulfest lö 14.12 
Boka bord. 

 
Trubadurkväll med Far & Son 

Linman lö 26.10

M-Nybo’s
Höstmarknad 11 oktober

Kaffebjudning      

Atrias kötterbjudanden
•	 griskotlett  6,99 €/kg

•	 nötmalet kött 15% 6,99 €/kg

•	 grisframdel  3,30 €/kg

beställ senast 8.10

Bröd från A Knip´s Hembageri   

Guld Katrina kaffe 2,89 €/pkt

Ingman´s smör  500g  2,89 €/pkt 

Vi grillar som vanligt

M-Nybo’s                   
Blaxnäsvägen 16, Töjby 06-3647106
må-to 8.30-17, fr 8.30-18, lö  8.30-13
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NYKARLEBY 
Frillmossvägen 2 & 7817450
KORSNÄS 
Strandvägen 4131 & 2827700

Ditt inköpsställe

www.ostrocenter.fi

Välkommen till Ostrocenter!
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Startbatterier till 
alla fordon

 

Cellpac Ab Silverbergvägen 8 Korsnäs 
Tel. 06-3641565 www.cellpac.net

Klassisk-/
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

HÖSTMARKNAD
Farmdag 

torsdag 10.10 kl. 9 - 17 i Korsnäs

Servering. Välkommen!
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Populär skördemarknad
Den första Mat -och skörde-

marknaden ordnades lördag 14.9 
kl. 12-15 och på plats inne i loka-
len och utomhus på terassen fanns 
17 stycken försäljare med lingon, 
havtorn, äppel, bakverk, matbröd, 
grönsaker, fisk, sylt och marmelad.

Korsnäs uf & bf hade 284 kg eko-
logiskt highland cattle kött och 3000  
ägg men då halva öppethållnings-
tiden gått fanns inte ett ägg eller 
en  köttbit kvar. Även lokalt hant-
verk och Korsnäsprodukter såldes 
under dagen.

En pop up restaurang Little 
Saigon serverade vietnamesisk 
mat under dagen och flera av deras 
maträtter tog snabbt slut. Little 
Saigon håller öppet på Korsnäsgår-
den alla de lördag framöver då inget 
annat evenemang är inbokat.

Nästa Mat -och skördemarknad 
ordnas lördag 12.10 kl. 12-15 på 
Korsnäsgården.

Fredagsförsäljningen
Fredagen den 30 augusti hölls den 

nionde och sista fredagsförsäljningen 
för sommaren på Korsnäsgården. 

Under dagen genomfördes en 
gallup vad folk tyckt om sommarens 
försäljning av  närodlat och lokalpro-
ducerat. Vi fick in 72 svar på gallupen 
och till  sommaren 2014 önskade man 
sig samma fredagaförsäljning men 
många tyckte också att man under 
hösten och vintern kunde ha några   
försäljningstillfällen.

Text: Helena Höglund-Rusk
Foto: Felicia Nisula

Kom och träffa Björn Helsing från Björns 
Matstudio lördag 12.10 kl. 12-15 på      

Korsnäsgården.
Vad kan man tillreda av de olika highland cattle 

helköttsbitarna?

Låt dig inspireras att ta fram ny husmanskost till 
"Korsnästallriken"

Björn tillreder och bjuder på små smakprov!

Matstudio på Korsnäsgården


