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Årets unga nyföretagare
Bjurbäcks Pälsfarm Öb
Bröderna Daniel och Jens grundade tillsammans sitt företag Bjurbäcks Pälsfarm Öb år 2010 och har hållit sig sysselsätta sedan dess.
I höst utsågs de till årets unga nyföretagare i Korsnäs.
Läs mera på sidan 4
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Utredningstvång!
Kommunstrukturlagen trädde i kraft 1.7.2013 och därmed
har kommunernas utredningsskyldighet börjat.

ANITAS
ruta
En kommun ska enligt 4h § i kommunstrukturlagen senast den 30
november 2013 anmäla till Finansministeriet med vilken eller vilka
kommuner den utreder en kommunfusion i enlighet med 4b §. Kommunerna ska gemensamt med andra
kommuner utreda bildandet av en
ny kommun som uppfyller förutsättningarna för en ändring av kommunindelningen även om endast ett
av utredningskriterierna visar på ett
utredningsbehov. Utredningskriterierna är servicekriteriet, självförsörjning i fråga om arbetsplatser,
pendling och samhällsstruktur samt
kommunens ekonomiska situation.
Om en kommun som skulle bilda en
funktionell helhet med en angränsande kommun som håller på att bli
utanför sammanslagningsutredningarna, ska dessa kommuner gemensamt utreda en sammanslagning av
kommunerna eller den förstnämnda
kommunen tas med i den utredning
som den senare kommunen deltar i.
Syftet med bestämmelsen är att förhindra att kommuner blir utanför till
exempel på grund av en kommuns
svaga ekonomiska situation.

Utredningsskyldig
Korsnäs

kommun

har

utred-

ningsskyldighet. I enlighet med 4c
§ i kommunstrukturlagen ska en
kommun med mindre än 20.000
invånare tillsammans med andra
kommuner utreda en sammanslagning. Utredningsområdet ska ha ett
tillräckligt befolkningsunderlag med
tanke på ordnandet, finansieringen
och utvecklandet av servicen samt
ha förmåga till en tillräcklig egen
serviceproduktion där det särskilt
med tanke på ordnandet av socialoch hälsovården finns åtminstone ca
20.000 invånare. I utredningsområdet ska det gällande grundläggande
utbildning finnas åtminstone 50 barn
i åldersklassen under 1 år.
Uppgifterna om utredningsområdet
ska lämnas in genom att besvara en
webropol-blankett. Webropol-svaret
utgör samtidigt kommunens anmälan
om utredningsområdet. Kommunens
svar ska basera sig på ett beslut av
kommunens fullmäktige.

Vasaregionen
Diskussioner har förts i olika sammanhang mellan grannkommunerna,
i Malax-Korsnäs samarbetsnämnd
och i Vasaregionens samarbetsdelegation.
Finansministeriets har
kallat samtliga tolv största stadsregioners arbetsgrupper till arbets-
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möte 19 november för genomgång
av hur långt förberedelserna inför
samgångsutredningarna har kommit.
Vasaregionens arbetsgrupp består av
Tomas Häyry, Rurik Ahlberg, Anita
Ismark och Håkan Knip. Kommunerna kan genomföra fusionsutredningen självständigt eller med
hjälp av en konsult eller genom
att kommunen deltar i en särskild
kommunindelningsutredning
som
Finansministeriet förordnar.
Kommunstyrelsen beslöt 4.11.2013
föreslå för kommunfullmäktige att
1) Korsnäs kommuns primära
målsättning är att förbli en självständig kommun;
2) Korsnäs kommun kommer, i
enligt med kommunstrukturlagens
bestämmelser 1.7.2013, att delta i
Vasaregionens utredning, vari även
Sydösterbotten (Närpes, Kristinestad och Kaskö) kan ingå.
Kommunfullmäktige i Korsnäs tar
ställning till utredningsområdet vid
sitt sammanträde den 11 november
2013 och vid behov vid ett extra
insatt sammanträde den 28 november.
Skön höst önskar
Anita Ismark
Kommundirektör
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Dermoshop har framröstats till
bästa nätbutik i Finland 2013.
Omröstningen ordnades av Itella.

Fr.o.m. 1.11.2013 övergår Korsnäs kommun till att sända sina lönebesked,
till personal och till förtroendevalda, som e-lön.
Med e-lönetjänsten vill kommunen kunna erbjuda anställda och förtroendevalda en modern möjlighet att oberoende av tid och plats kunna ta emot sitt
lönebesked.

Fördelar med e-lön:
•
•
•
I tävlingen deltog 350 olika nätbutiker och väljarna skulle bedöma
butikerna enligt utseende, utbud,
kundbetjäning och leveransvillkor.
Nätbutiken Dermoshop, som säljer
hudvårdsprodukter och kosmetika,
fick flest röster i alla kategorier.
Sammanlagt avgas 12600 röster i
årets tävling. Dermoshop placerade
sig före alla konkurrenter, även i Finland verksamma stora internationella
kedjor.
Dermoshop finns i Korsnäs och
sysselsätter 54 personer. Företaget
har inga fysiska butiker, utan säljer
sina produkter uteslutande via internet.

•
•
•

E-lönebesked finns tillgängliga i mottagarens nätbank tidigare än då
man får dem på papper, alla får sitt lönebesked samtidigt,
E-lönebesked kan oberoende av tid och plats granskas överallt där nätbanken fungerar,
Ett personligt lönearkiv skapas i nätbanken ur vilket man vid behov kan
följa upp och skriva ut lönebeskeden,
Tjänsten är avgiftsfri, (ingår redan i en ev. avgift för nätbanken),
Sparar på miljön, inga pappersutskrifter och ingen postbefordran,
Kostnadsinbesparingar då utskrifts- och portokostnaderna minskar.
Ekonomiavdelningen

KORSNÄS
Vattenmätaravläsning
GLÖMDE DU ……
att meddela tekniska kansliet om vattenmätaravläsningen?
I så fall ska du genast göra det till telefon 06- 3479136 eller
anna-lena.kronqvist@korsnas.fi
Vattentjänstverket
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Kommundirektör Anita Ismark
och styrelseordförande Sven-Erik
Bernas uppvaktar Dermoshops
vd Henry Backlund.

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 hushållen i
Korsnäs.

Extra tidningar kan hämtas från kommunkansliet. 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

Nr 8-2013 utges 13.12.2013, manusstopp 29.11.2013
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Kommunal information

Finlands bästa Korsnäs kommun övergår till
nätbutik
e-löneförsändelser
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Årets unga nyföretagare
Bjurbäcks Pälsfarm Öb
Korsnäs företagare ger årligen
ett pris till driftiga unga företagare, för att på det sättet inspirera unga personer att våga
starta eget.
Årets pris, som är det andra
i ordningen, går till Jens och
Daniel Bjurbäck, som sedan
2010 tillsammans driver Bjurbäcks pälsfarm Öb.

Roger Bergström och Jan-Erik Ravals från Korsnäs företagare rf överräckte årets nyföretagarpris till bröderna Jens och Daniel Bjurbäck vid
en ceremoni vid YA i Korsnäs den 25 oktober 2013.

Företaget Bjurbäcks pälsfarm
Öb grundades 2010 med anledning
av den generationsväxling som
gjordes inom familjen. Bröderna
Jens och Daniel övertog pälsfarmen, jord- och skogsbruket av föräldrarna.
Jens hade tidigare arbetat ca 10
år inom jordbyggnadsbranschen,
medan Daniel arbetat vid ett fryseri
i drygt sex år.
Inledningsvis var tanken att bröderna fortsätter med den verksamhet som funnits inom familjen, men
ganska snart väcktes tanken på att
utvidga med jordbyggnadsverksamhet i liten skala. Bröderna köpte en
grävmaskin och dumper och började
erbjuda gräv- och transporttjänster
vid sidan om pälsfarmen och jordbruket.
Även minkfarmen har byggts ut
sedan bröderna tog över – främst för
att möta de förändrade reglerna för
minkfarmning, då det numera krävs
fler burar åt samma antal djur.
På jordbrukssidan har bröderna
köpt tilläggsmark samt arrenderar
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även odlingsmark i hemtrakten.
Bröderna är nöjda med verksamheten så här långt. Farmningen upplever just nu goda år igen, efter flera
år med sämre resultat. Jordbruket
håller sig på en stadig nivå. På jordbyggnadssidan har efterfrågan på
brödernas tjänster överstigit alla förväntningar. Som längst har det funnits en väntetid på ett par månader
från beställning till utfört arbete.
Men steget att anställa någon till
person är trots allt stort. Med anställd
personal borde det finnas ännu mer
arbete, så än så länge är bröderna
nöjda med att ha tillräckligt med jobb
åt sig själva.
Förutom livet som företagare är det
främst jakten, som bröderna har som
gemensamt intresse. Jens var tidigare
aktiv i ungdomsföreningen, men nu
är det i stället kommunalpolitiken
som tar tid i och med att han invaldes
i kommunfullmäktige och kommunstyrelsen i Korsnäs det senaste året.
Text och foto: Kenth Nedergård
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Harrström
ungdomsoch
hembygdsförening anhåller om
undantagslov och avgörande av
planeringsbehov i avsikt att uppföra en aktivitetspark med redskap
för lek och träning och rekreation
på del av Källström läg 3:134 i
Harrström by.
Åkermarken har inte brukats på
många år och det finns inte längre
behov av att använda området som
jordbruksmark. Det kan anses bättre
att marken används till allmännyttig
verksamhet än att marken växer igen.
Aktivitetsparken kommer att ligga i
direkt anknytning till UF lokalen
vilket kan anses som lämpligt
eftersom den är redan idag en allmän
samlingsplats.
Tekniska nämnden konstaterade
17.10.2013 att byggandet lämpar
sig för ändamålet och förorsakar inte olägenheter med tanke på
områdesanvändningen. Byggandet i
enlighet med ansökan försvårar inte
kommande planering. Grannarna har
inget att invända mot ansökan.
Tekniska nämnden föreslår för
kommunstyrelsen att undantagslov i
enlighet med 171 § och 172 § MBL
med hänvisning till ovanstående
beredning kan beviljas. Nämnden
konstaterar att förutsättningarna för
beviljande av åtgärdstillstånd för

Byggnadslov och
åtgärdstillstånd
Tillsynsnämnden godkände vid sitt sammanträde 22.10.2013 följande
antecknade ansökningar om byggnadslov och åtgärdstillstånd.

Byggnadslov

Byggare
Lägenhet
G-B Kull-West o B West Molpe 1:157
Gustav Rönnlöv
Molpe 19:19
Sandholms pälsfarm Ab Taklax 7:52
K-G Mannsén
Taklax 1:10
		
Alf Vesterlund
Taklax 2:210

Åtgärdstillstånd

Byggare
Lägenhet
Greta Hultholm
Korsnäs 2:43
Johnny Remsu
Taklax 7:20
Harrström ungdoms- och
hembygdsförening r.f
Harrström 3:134
Harrström ungdoms- och
hembygdsförening r.f
Harrström 878:11

uppföra en aktivitetspark med redskap för lek och träning och rekreation på del av Källström läg 3:134 i
Harrström by enligt MBL § 16 och
§ 137 föreligger, när inga betydande
menliga konsekvenser kunnat konstateras. Innan byggandet påbörjas
bör åtgärdstillstånd sökas.
Kommunstyrelsen
beslutade
21.10.2013 i enlighet med tekniska
nämndens förslag.

Kom med på båtrestaurering i Harrström
Båtrestaurering i nya museibåthuset vid hamnen på onsdagskvällar från kl 18.00 framåt.

Ändamål
Fritidshus
Bastu
Rävhus , 1 st
Rävhus förnyas, 2 st
+ förlängning befintliga
Ändr. hönshus till lager

Objektet som restaureras är
Johannes Kvists lotsbåt som
var stationerad på Gåshällan
1910-1930. Båten
är byggd 1909 och
målet är att kunna
sjösätta den till
våren.
Restaureringen görs
i samarbete med
Svenska studiecentralen.
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Ändamål
Värmebrunn
Värmebrunn
Friluftsområde
Wc med förråd

Täkttillstånd
Bjarne Näsman ansöker om nytt
täkttillstånd på lägenhet Sand RNr
8:140 i Molpe by i Korsnäs kommun
för ersättande av det tidigare täkttillståndet. Ansökan gäller borttagande
av 11000 m3 sand och 1200 m3 morän
under en 10 års period. Rågrannarna
har hörts och ansökan har varit kungjord på kommunens anslagstavla 1.8
– 2.9.2013. Inga anmärkningar har
inlämnats.
Tillsynsnämnden godkände ett
nytt täkttillstånd vid sammanträdet
22.10.2013.
Inger och Hilding Granqvist ansöker om nytt täkttillstånd på lägenhet
Sand RNr 28:4 i Molpe by i Korsnäs
kommun för ersättande av det tidigare
täkttillståndet. Ansökan gäller borttagande av 5000 m3 sand och 10000
m3 morän under en 10 års period.
Rågrannarna har hörts och ansökan
har varit kungjord på kommunens
anslagstavla 15.8 – 16.9.2013. Inga
anmärkningar har inlämnats.
Tillsynsnämnden godkände ett
nytt täkttillstånd vid sammanträdet
22.10.2013.

Kommunalt aktuellt

Aktivitetspark i
Harrström

Kommunalt aktuellt
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Första delvårdsverksamheten

Verksamhetsbidrag

Den förstärkta första delvårdsverksamheten inleddes 1.1.2013
och personal från Lärknäs började
delta i utryckningarna.
Första delvården i Korsnäs har
för tiden 1.1-31.8.2013 gjort totalt
51 st utryckningar. Räddnings-

Psykosociala föreningen Träffpunkten r.f. ordnar verksamheten ”Spiron” i Korsnäs varannan
fredag, med sommaruppehåll.
Verksamheten har varit uppskattad av många och ca 10 personer
deltar varje gång i Korsnäs. Korsnäsbor har även möjlighet att delta
i verksamheten i Malax i Sockenstugan.
För att kunna fortsätta med verksamheten har föreningen ansökt
om bidrag från stiftelser och fonder
samt från penningautomatföreningen
RAY. RAY förväntar sig att kommunerna skall bidra med en del av kostnaderna för verksamheten eftersom
det gagnar kommunernas invånare.
Vård- och omsorgsnämnden beslutade 30.9.2013 att bevilja ett verksamhetsbidrag på 1750 euro för år
2014 till föreningen Psykosociala
föreningen Träffpunkten rf under
förutsättning att verksamheten i
Korsnäs fortsätter minst en dag varannan vecka.

verket har gett statistik från
inrikesministeriets program Pronto
där det finns 37 larm registrerade
för första delvårdsverksamheten
i Korsnäs. Därtill har Korsnäs
enheten varit på 6 utryckningar till
Malax och 8 gånger till Närpes.

Antalet personal som deltar i
utryckningarna vid Lärknäs har
minskat. I Regionförvaltningsverkets förhandsutlåtande framkommer
att personalen vid Lärknäs inte får
delta i utryckningarna på grund av

Ny socialarbetare
En tjänsten som socialarbetare
från 1.1.2014 har varit lediganslagen 01.09.2013. 6 personer har sökt
tjänsten. Ingen av dem har formell
behörighet. Följande personer har
ansökt till tjänsten.
Eftersom ingen av de sökandena
uppfyller behörighetskraven anställs
en t.f. socialarbetare endast för ett år.
Vård- och omsorgsnämnden valde
30.9.2013 socionom YH Lena-Maria
Kummel till socialarbetare för tiden
1.1-31.12.2014. Prövotid tillämpas
med tre månader. Som ersättare väljs
Rosita Pellas.

personaltätheten. Om personal från
Lärknäs skall delta i utryckningarna
behövs det rekryteras ca 4,5 vårdpersonal som sköter verksamheten i den
förstärkta första delvården.
Vård- och omsorgsnämnden konstaterade 30.9.2013 att Lärknäs personalen inte kan delta i utryckningar
inom den förstärkta första delvården
under sin arbetstid i enlighet med
förhandsutlåtande från Regionförvaltningsverket. Vård- och omsorgsnämnden föreslår att den förstärkta
första delvårdsverksamheten med
personal från Lärknäs upphör fr.o.m.
14.10.2013.
Vård- och omsorgsnämnden önskar
att personal, som deltagit i verksamheten, kan fortsätta på frivillig basis
inom första delvården.

Underhåll och förbättring
av spånbanan i Taklax
Dan-Anders Rosendahl har
inlämnat en anhållan om att elljusspåret/spånbanan underhålls och
förbättras i Taklax by. Elljusspåret/Spånbanan har använts för
skidning på vintern och löpning på
sommaren, men på grund av dess
kondition kan elljusspåret/spånbanan inte längre användas till fullo
av skolelever och av byns invånare.
Elljusspåret/spånbanan
finns
mellan Taklax skola och Taklax
ungdomslokal och är ca 1 km långt.
Kommunen hade hand om underhållet av elljusspåret på 90-talet. Senare
har underhållet av elljusspåret/spån6

banan endast skötts på frivillig basis.
I förslaget till investeringsbudgeten för år 2014 finns förbättring av
Taklax skolas uteområde inkl. rink
om 250.000 euro.
Tekniska
nämnden
föreslog
17.10.2013 för kommunstyrelsen
att elljusspåret/spånbanan förbättras
under förutsättning att förslaget till
investeringsbudget för år 2014, förbättring av Taklax skolas uteområde
om 250.000 euro godkänns och om
det ryms med inom givet anslag.
Kommunfullmäktige skall ännu ta
ställning till om projektet kan förverkligas nästa år.
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Helena Höglund-Rusk började
sitt nya uppdrag som projektchef för det nya projektet ”Lokalt
center för mathantverk” 1.11.2013.
Projektet ska inspirera mathantverkare och hjälpa dem att få ut
sina produkter på marknaden.
Mathantverk syftar på en förädlad
livsmedelsprodukt, som är gjord för
hand och med metoder, som kräver
så lite tillsatsämnen som möjligt.
Projektidén har arbetats i kommunens framtidskommitté och inspirationen kommer från resurscentret
Eldrimner, som är ett nätverk av jämtländska mathantverkare, som hållit
på att utveckla lokala produkter i tio
år. I södra Finland pågår sedan början
av året ett annat mathantverksprojekt
och Helena Höglund-Rusk har redan
hunnit sammanstråla med projektledaren Margot Wikström för att utreda
möjliga samarbetsformer.
- Projektet kommer också att sam-

men även inom medborgar- och vuxeninstituten i regionen ordnas en hel
del kurser i livsmedelshantering och
-utveckling.

Undervisningskök som resurs

arbeta med andra projekt inom livsmedelssektorn i regionen, hälsar
Helena.
- Det österbottniska livsmedelsklustret Foodia och YA:s projekt Kursgården är naturliga samarbetspartner,

I Korsnäs finns ju en stor resurs i
kurscentrets undervisningskök och
-utrymmen och ett renoverat internat,
efter att YA avvecklar verksamheten
där under nästa år. En av projektets uppgifter är att fundera ut nya
användningsmöjligheter för dessa
verksamhetsutrymmen.
Projektets viktigaste uppgifter är
att kartlägga vilka lokala råvaror
som finns tillgängliga, duktiga läromästare och kursledare i regionen
och samla olika mathantverksrecept.
Inom projektet görs studieresor till
andra mathantverkscenter och Skördemarknaden på Åland. Nya menyer
för världsarvsområdet kunde också
utvecklas.
Projektet skall också hjälpa de
lokala företagarna att utveckla sin
kompetens inom livsmedelssektorn.
Det gäller allt från att hålla sig ajour
med gällande lagstiftning till att
hjälpa till med paketering, varumärkning, försäljning och marknadsföring.
- Det gäller att få upp det lokala
intresset för att utveckla lokala produkter. I det ingår både att odla och
förädla lokala råvaror, sammanfattar
projektchef Helena Höglund-Rusk.

Fler taxitillstånd önskas
Närings-, trafik- och miljöcentralen fastställer årligen maximiantalet taxitillstånd per kommun.
Nu vill de ha kommunens utlåtande om huruvida antalet taxibilar
är tillräckligt, om antalet fordon som
är tillgängliga samt om taxitjänsternas kvalitet i kommunens område. I
fråga om taxitjänsternas tillräcklighet ombedes kommunerna ta hänsyn
till social- och hälsovårdsväsendets
samt bildningsväsendets behov av att
ordna persontransporter.
I Korsnäs kommun finns år 2013
fem taxitillstånd för personbilar och

ett tillstånd för personbil som uppfyller tillgänglighetskraven. Hösten
2013 finns i kommunen ca 45 personer som beviljats färdtjänst samt ca
40 grundskol- och förskolelever som
beviljats skolskjuts.
Då socialväsendet kontaktar taxibilister för akuta och planerade skjutsar
har det inte alltid varit möjligt att få
en taxibil från den egna kommunen.
Kommunstyrelsen har konstaterat
att det kontinuerligt är svårt att få tag
i taxi dagtid och i all synnerhet nattetid och helger i Korsnäs. Läget är
fortsättningsvis det samma. Långa
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avstånd, med långa taxiresor, till städers centrum, Vasa och Närpes, gör
att Korsnäs kommun borde få fler
taxitillstånd.
Kommunstyrelsen gav 7.10.2013
som utlåtande till ELY-centralen att
antalet taxitillstånd i kommunen är
för litet. Kommunstyrelsen förutsätter en utökning och ibruktagning av
fler taxitillstånd. Långa avstånd, med
långa taxiresor, till städers centrum,
Vasa och Närpes, gör att Korsnäs
kommun borde få fler taxitillstånd.

Projekt - Mathantverk

Lokalt center för mathantverk

Kommunalt aktuellt
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Regionbiljettens pris 75 euro år 2014
Kommunstyrelsen i Korsnäs har
17.3.1999 godkänt kommunens
regionbiljettavtal i Vasaregionen. Ett förnyat regionbiljettavtal
utarbetat tillsammans med representanter från Ely-centralen, Finlands kommunförbund samt Oy
Matkahuolto Ab godkändes i kommunstyrelsen 18.4.2011.
Enligt det nya serviceavtalet om
biljettprodukter ska kommunerna
besluta om den egna kommunens
regionbiljettpris och meddela detta åt
ELY-centralen och Matkahuolto Oy
före utgången av oktober varje år.
Priset för Korsnäs kommuns regionbiljett har varit följande:
År 2004-08 		
59 €
År 2009-2010
65 €
År 2011 		
70 €
År 2012		
72 €
År 2013		
74 €

FPA:s skolresestöd
FPA:s beloppsgräns, efter vilken
kostnaderna ersätts i form av skolresestöd, uppgår idag (2012) till 54,00
€/månad för att FPA skall ersätta den
del som överstiger den studerandes

andel. Stödet är avsett för gymnasieeller yrkesinriktade studier.
En studerande kan således ansöka
om skolresestöd omkostnaderna
för skolresorna överstiger 54 euro/
månad, avståndet mellan bostaden
och läroanstalten är minst 10 kilometer i en riktning, den permanenta
bostadsorten är i Finland och eleven
inte använder sig av avgiftsfri elevbostad.
Regionbiljettens pris (Vasa regionbiljett) i grannkommunerna var år
2013 följande:
		
€
Korsnäs
74
Malax
70
Korsholm
61
Vörå		
100
Närpes
125
		
(135 € för år 2014)
Kommunstyrelsen i Korsnäs fastställde 23.9.2013 regionbiljettens
pris till 75 € för år 2014. Kommunstyrelsen efterlyste kontinuerlig
information för kontroll av resenärernas kommuntillhörighet.

Oförändrade
arvoden
Kommunfullmäktige
granskade
arvodesstadgan för kommunala uppdrag för år 2014 vid sammanträdet
14.10.2013.
Kommunfullmäktige beslöt enhälligt bibehålla arvodena för år 2014 på
samma nivå som för år 2013.

Kompletteringsval
Cecilia Granqvist har anhållit
om befrielse från sitt uppdrag som
ersättare i Malax-Korsnäs vårdoch omsorgsnämnd. Hon har blivit
anställd av Malax kommun och kan
därmed inte inneha ersättarplatsen.
Kommunfullmäktige
beslutade
14.10.2013 enhälligt bevilja Cecilia
Granqvist befrielse från förtroendeuppdraget som ersättare i MalaxKorsnäs vård- och omsorgsnämndens
hälsoavdelning då hon inte längre är
valbar.
Kommunfullmäktige beslöt enhälligt utse Jonas Lindholm till ny
ersättare i Malax-Korsnäs vård- och
omsorgsnämnds hälsoavdelning för
den återstående mandattiden.

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

Projektaktiviteter

Hösten far fram med en väldig fart och snart har vi

både adventstiden och julen här.

Inspirationsföreläsning

Kartläggningsenkäten som gick ut till er företagare
i början av september har i dagsläget returnerats till
mig med ca 20 % som svarsprocent. När jag har gått
igenom svaren och sammanställt resultaten har jag fått
fram en hel del goda idéer och förslag på vad som kan
arrangeras och ordnas inom projektets verksamhetsramar.

med Peter Höckert

“Verktyg att lyckas
i din försäljning”
- och få människor att
vilja göra affärer med dig!
Onsdag 27.11.2013 med start kl. 18.30
(inkl. kaffepaus) vid YA:s enhet i Korsnäs.
Förhandsanmälan senast 22.11.2013 till
sofia.mitts-bjorkblom@yrkesakademin.fi
eller per telefon 050-330 60 41.

Fler förslag och idéer tas emot med tacksamhet under
hela projektets gång. Det är med hjälp av era idéer som
kommande projektaktiviteter planeras och genomförs.
Ett flertal intressanta föreläsningar är bokade och fler
ännu under planering för våren.
Från projektets sida vill vi passa på och gratulera Jens
och Daniel Bjurbäck till utmärkelsen ”Årets unga
företagare” som Korsnäs företagare r.f. delade ut vid
vår senaste morgonträff.

Julgröt 2.12.2013 kl.18.30 vid YA! i samband med Korsnäs företagare r.f:s höstmöte
Inspirationsföreläsning med Peter Hellström

För oss här vid YA! i Korsnäs har hösten inneburit en
del dystra besked gällande vår verksamhet i Korsnäs,
men förhoppningsvis skall det även ur det här födas
något nytt och givande för vår bygd och framtid.

”Digital marknadsföring – vad är det?”
Torsdag 16.1.2014 med start kl. 18.30
(inkl. kaffepaus) vid YA:s enhet i Korsnäs.
Förhandsanmälan senast 10.1.2013 till
sofia.mitts-bjorkblom@yrkesakademin.fi
eller per telefon 050-330 60 41.

Sofia

YA! erbjuder
Föreläsningar under planering:

Januari:
Starta eget-kurs, 2-3 kvällar
Layout & logo - kreativitet i marknadsföringen

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

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

Februari:
Anställning av utländsk arbetskraft
Generationsväxling och ägoskiftesfrågor
Mars-April:
Kvinnligt företagande uppmärksammas
Företagsfostran & ”så ett frö” hos barn och unga

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

Maj:
Arbetshälsa och välmående

Gilla sidan så får du all aktuell information direkt!
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Projekt - Korsnäs i framtiden

Sofia Mitts-Björkblom
projektledare
YA! enheten i Korsnäs
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4H

4pHoto på studiebesök till Umeå
Foto: Jenny Sjöberg

Det är torsdag morgon i slutet på oktober. Klockan är sju
och de första deltagarna i fotoklubben 4pHoto stiger på en
buss som skall ta dem med på studiebesök till Umeå. Det
är höstlov och många kompisar ligger antagligen och sover
gott ännu, men deltagarna i 4pHoto är pigga och glada när
de stiger på bussen.
På resan deltar 11 ungdomar som hör till 4pHoto samt mammorna och tillika styrelsemedlemmarna Yvonne ForsmanMann och Katarina Westerlund samt undertecknad. Wasalines
m/s Wasa Express avgår punktligt klockan nio och hela gänget
samlas i ett konferensutrymme ombord för att planera 4pHotos
kommande träffar och evenemang. Innan ankomsten till Umeå
äter vi lunch ombord.
Vårt första besöksmål är Bildmuseet i Umeå som finns
invid Ume älv i en uppmärksammad byggnad i sju våningar
på Konstnärligt campus, granne med Konsthögskolan, Designhögskolan och Arkitekthögskolan vid Umeå universitet. Konstpedagogerna Emma och Micaela tar emot oss och visar oss två
utställningar, ”Theatrical Fields”, som handlar om videokonst.

Besök på Röbäcks 4h-gård.
och skillnader det är mellan hur vi jobbar i Finland och Sverige inom 4H. Ungdomarna är flitiga att fotografera djuren på
gården och dokumentera de platser vi besöker. Efter besöket på
Röbäck är det dags att åka en sväng via hotellet för att inta en
smaklig kvällsbuffé.

Animationsworkshop i Bildmuseet i Umeå

Umeå fotoklubb

Därefter får gruppen själva pröva på att göra animerade
filmer i en animationsworkshop. Vår grupp är de facto testgrupp för denna animationsworkshop och Emma och Micaela
vill ha feedback av oss efteråt vad vi tyckte. Vi delas in i grupper om två och två och varje grupp får en iPad att jobba med
och så fick vi välja material att göra filmen av, allt från sugrör
och järntråd till säd och paljetter. Vi har jätteroligt medan vi
jobbar med våra filmer och det är dessutom en mycket inspirerande miljö att jobba i då ena väggen består enbart av fönster,
som vetter mot Ume älv. Efter ett par timmar är det dags att
tacka för oss. Katarina styr bussen mot hotellet där vi checkar
in och får eftermiddagsfika i form av kaffe, te och våfflor.
På eftermiddagen tar vi bussen ut till Röbäcks 4H-gård, där
Hans-Christer Jonsson från Västerbottens 4H tar emot oss och
visar oss runt på gården. Vi får se alla djur som finns på gården
och sedan berättar Hans-Christer för oss hur verksamheten är
uppbyggd hos dem. Det är intressant att höra vilka likheter
Foto: Petra Sundholm

Torsdagens program är ganska fullspäckat och direkt efter
middagen är det dags att bege sig till Umeå fotoklubbs klubblokal. Där möter ordförande Vivan Johansson oss och berättar om fotoklubben och så får vi se en utställning om Sävarån.
Utställningen är ett projekt som fotoklubben haft om åns åtta
årstider (samernas åtta årstider). Varje årstid har en beskrivning, såsom ”vårdandets tid”, ”uppvaknandets tid” osv. Varje
årstid gestaltas med tre bilder, dvs. utställningen består av totalt
24 bilder.
När vi besöker Umeå fotoklubb är Vivan nyligen hemkommen från Italien där hon har varit och ställt ut deras utställning.
Vi hinner också bekanta oss med en del fotoböcker som gjorts i
klubben innan det är dags för dagens sista programpunkt, vi ska
nämligen ännu hinna med lite nattfotografering. Ungdomarna
går på stan och längs älven och tar bilder hur Umeå ser ut på
kvällen. Det blir intressant att se på någon av våra träffar senare
i höst hur vi upplever bilderna från nattfotograferingen i Umeå
jämfört med nattfotograferingen vi hade i Vasa tidigare i höst.
Klockan 23.00 kommer sista ungdomarna tillbaka till hotellet och vi kan börja avrunda en lång dag för att ta natt. På fredag
morgon samlas vi till frukost och därefter blir det tid för fotografering i stan och längs älven i dagsljus. Innan båten avgår
på eftermiddagen hinner vi också med en stunds shopping i
centrum av Umeå. En del av gruppen åker också ut till Baggböle Herrgård som är ett fint besöksmål, mycket väl lämpat för
fotografering med den brusande Baggböleforsen och en fantastisk natur i en historisk miljö. Vid ettiden är det så dags för
bussen att åka mot hamnen och det är bara båtfärden kvar av
denna trevliga resa. Ungdomarna verkar ha varit mycket nöjda
med resan, precis som vi vuxna också. Det har varit ett sant
nöje att få resa tillsammans med dessa fina ungdomar och vi
hoppas att vi kan göra om detta någon gång!
Text: Petra Sundholm

På workshop vid Bildmuseet i Umeå.
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Program inför julen
29.11. Julöppning i Korsnäs centrum kl. 18.00
Lions deltar och bjuder på glögg.
30.11. Julmarknaden på Uf-lokalen
Lions deltar som vanligt och bjuder på glögg,
samtidigt säljs både Knorrlundlotter och
snabblotter samt Lionsjulkort.

6.12. Självständighetsdagen kl. 11.00
Kransnedläggning efter gudstjänsten vid de
stupades grav tillsammans med scouterna.
22.12. Lions traditionella JULKONSERT
kl. 18.00 i Korsnäs Kyrka.

Lions verksamhet 2012 - 2013

Utöver detta har mindre och större summor getts
som stipendier och bidrag.
Perioden 1.7.2012-30.6.2013 har präglats av en livlig LC Korsnäs tackar för all den välvilliga hjälp som ni
verksamhet. Lionsklubben har idag 21 aktiva medlem- bidragit med under året.
mar.
Periodens styrelse bestod av: President Sture Södergran, sekreterare Lis-Britt Södergran, kassör Sune Ekström, vice president Leif Riddar, klubbmästare Anneli
Pellfolk, past president Hans Häggqvist samt tailtwisDetta år får alla godkända sökanden, 52 st studeranter Åke-Sören Nylund.
den, ett stipendium från Lions på 50 euro/person till
ett totalt värde av 2.600 euro.
Stipendiater: Andersson Ida, Andersson Victor, Andtfolk Tobias, Backlund Simon, Berg Anders, Bergfolk
Mikael, Bäckman Sara, Fiskars Josefine, Granholm
Under året har Lions tillsammans med BaltikumvänAlice, Granqvist Anna, Granqvist Sara, Hartvik Nicknerna haft en gemensam glasögonsinsamling för Lilas, Häggdahl Josefin, Häggdahl Lina, Häggdahl Vicons ögonklinik på Sri Lanka.
Julkonserten i Korsnäs kyrka gav ett netto på 2.756,12 tor, Höglund Robin, Ismark Brage, Lagerström Ida,
euro som fördelades mellan Baltikumvännerna/Ryska Lagerström Jennifer, Lindholm Julia, Linman Madelene, Lolax Anna, Långström Hanna, Långström JoKarelen, Buketten och Lions Ungdomsfond.
Knorrlund-lotteriet gav ett netto på 1.637,68 euro för sefin, Mannfolk Jan, Mannfolk Jim, Matkoski Emelie,
Nordlund Jeanette, Nybjörk Rasmus, Nyfors Jenny,
ungdomsstipendier och julgåvor till 100 st åldringar
Nylund Johanna, Nylund Sofia, Nynäs Linus, Prost
som besöktes inför julen av Lions-medlemmarna.
Stipendier 47 st à 50 euro = 2.350 euro delades ut till Carl Vilhelm, Prost Carolina, Riddar Nico, Rusk Tommy, Saarela Sandra, Sandman Erica, Sjödahl Jimmy,
studerande från ungdomsfonden.
Lionsklubben har under året haft tältuthyrning, plan- Storfors Andy, Storfors Kevin, Sundén Anna, Sundén
Kim, Södergran Linnéa, Träskvik Erika, Westerdahl
terat och skött om blomlådorna i Korsnäs centrum,
Rebecka, Westman Charlotta, Westman Linda, Östgrillkväll vid Lärknäs/Annahemmet, deltagit i Lantdaberg Christoffer, Östberg Jonas och Österbro Anton.
gen, julöppningen, julmarknaden, självständighetsdagens gudstjänst, sålt julkort, ordnat revyresa till
Lis-Britt Södergran
Bölerevyn, Andlig Allsång i kyrkan samt årets stora
aktivitet, färdigställandet av “Stenarnas Rike” vid
Lärknäs.
Fadderfamiljen i Petroskoj fick under året 360 euro ,
Korsnäs 4H fick 500 euro och Folkhälsan 500 euro för
simskoleverksamheten.

Stipendium från Lions Ungdomsfond

Aktiviteter
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IF Fyren

IF Fyren informerar
Friidrottsavslutning

Årets medaljörer

Sommarens arrangemang
Fyra terräng- och 10 klubbtävlingar har arrangerats under våren
och sommaren 2013. Ett 60-tal juniorer har deltagit i de olika tillfällena.
Glädjande många har deltagit i föreningens nya klass, nämligen intressegruppen för flickor och pojkar 5 år.
Dessa har sprungit 40m och 400m,
hoppat längd och höjd samt kastat
boll. Det nya med dessa grenar var
att ingen tidtagning och inga mätningar gjordes. En lyckad satsning.
Många deltagare och även det nya
deltagarmärket verkade vara populärt
bland juniorerna.

Jan-Erik Åbacka fick det nya
priset som årets supporter av
prisutdelaren Jonathan Åstrand.

30 juniorer sprang årets minivarv
som gav ett slutsaldo på 1517 €.
Mats Åbacka blev vald till årets
tränare och det nya priset till årets
supporter gick till Jan-Erik Åbacka.

Nya klubbrekord
Sex nya klubbrekord gjordes under
sommaren:
Felicia Åbacka, D-17 år 100 m
12,47 och 300 m 40,48
Nicoline Nystrand, F-12 år diskus
29,88 och slägga 25,96
Huy Hung Pham, P-15 år längd
645 och spjut 52,16.
Roger Lindholm
Foto: Mats Åbacka

Foto:Daniella Lassas

Fyren har även denna säsong visat
att goda idrottare kan komma från
en liten förening. Medaljsaldot blev
2 FM-medaljer, 2 SFI-medaljer och
10 DM-me-daljer.
Felicia Åbacka tog FM-silver på
300 m för D-16 år vid FM-tävlingarna i Åbo. Felicia lade även beslag
på två SFI-guld vid SFI-mästerskapen i Helsingfors. Huy Hung Pham
tog föreningens andra FM-medalj
vid tävlingarna i Orimattila. Hung
blev trea i längd för P-15 år.

Hung har även fått ÖID-priset årets
15-åring.
Nathalie Nystrand och Amanda
Karlsson har även de presterat fina
resultat vid årets FM-tävlingar.
Nathalie Nystrand blev sexa vid
inomhus-FM i Tammerfors. I klassen D-19 år sprang Nathalie 400 m
på tiden 60,75. Amanda Karlsson tog
en fin sjunde plats på 300 m för D-17
år vid FM-tävlingarna i Åbo. Hennes
personbästa tid 42,81 sprang hon i
försökstävlingen.

Foto:Daniella Lassas

IF Fyren höll friidrottsavslutning på Waterloo söndag
13 oktober. Närmare 100 personer, juniorer och föräldrar,
samlades till säsongavslutning.
Kvällens prisutdelare var Finlands snabbaste man, Jonathan
Åstrand från IF Kraft Närpes.
Jonathan berättade att han tänker
satsa hårt inför nästa säsong, dvs.
springa finländskt rekord på både
100 m och 200m. Jonathans rekord
på 100 m är 10,26 och på 200 m
20,50. Vi hoppas Jonathan når upp
till sina mål nästa sommar.

Fyrens duktiga juniorer i olika åldrar från vänster Huy Hung Pham,
Daniella Lassas, Nathalie Nystrand, Katarina Rönnqvist, Felicia
Åbacka och Amanda Karlsson tillsammans med prisutdelaren
Jonathan Åstrand.
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Fyrens duktiga 13 åringar ,
fr.v. Frida Sandholm, Jennifer
Vägar och Nicoline Nystrand.
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Harrström

Beställ IF Fyrens
träningsdräkt
En ny beställning av TRIMTEX träningsdräkten kommer
att göras inom november månad.
Samma dräkt som senast.
Dräkten kan prövas/ beställas
på Waterloo onsdag 20.11.2013
kl. 18.00 - 20.00. Kontaktperson
Mats Åbacka, tel. 0500 342 569.
Mera info om dräkten kommer
att finnas på Fyrens hemsida
http://iffyren.fi.
Ca pris:
Rock
Byxor

XS-XXXL
105 €
74 €

130-150
95 €
64 €

FYREN på gång
Den nya telefonkatalogen kan
köpas på bankerna, pris 15 €

Härmä-träningsdag lördag
23.11, anmälningar till Roger
senast 17.11.

Ett av de populäraste evenemangen i Harrström de senaste
åren är Loppis som ett antal damer
under benämningen ”Daisys”
anordnar en helg i oktober. Gruppen ”Daisys” består av aktiva
damer från Harrström i åldrarna
25 – 40 år. I höst var det tredje
gången Loppiset ordnades.
I år var uf-lokalen i Harrström
uppbokad den 10-13 oktober för 37
försäljare från i första hand Korsnäs.
Men även från Närpes och Malax
hade försäljare bokat bord.
På öppningskvällen på torsdag
sträckte sig bilkön ända till Strandvägen och arrangörerna var tvungna
att ha två kassor för att hinna serva
alla besökare.

Foto: Julia Backgren

Fyrens skidträningar på Waterloo, onsdagar kl.18.30, dragare
Ann-Sofie Sten och Ulf Söderholm.

Populärt loppis i Harrström

2013 års klubbmästare i Fyren,
Lasse Forsman t.h. Prisutdelare
Henrik Backgren, skidskyttesektionens ordförande t.v.

Tre av de aktiva
damerna, som
arrangerar
Loppis i Harrström: Linda
Juthborg-Udd,
Carina Westberg
och Sofia Björkblom-Mitts med
Tilde i famnen.
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Utbudet är stort och det finns något
för var och en. Både unga och gamla
möter upp och såväl kunder som försäljare kommer från allt större områden.
- Barnkläder, leksaker och böcker
är nog de populäraste artiklarna,
konstaterar Carina Westberg, en av
arrangörerna.
För serveringen stod byns ungdomar. Överskottet från serveringen
får de själva disponera över. I fjol
användes pengarna till spelkonsoler,
spel och bordtennisutrustning, som
finns i ungdomsutrymmena på lokalens vind.
Text och bild: Kenth Nedergård

På gång i Korsnäs
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På gång i

KORSNÄS
AV MIKA MYLLYAHO

LOPPISFÖRSÄLJNINGEN

TAKLAX UF 23.11.2013

vid Gruvan i Korsnäs är öppen

lördagen den 16 november kl. 11.00 –
15.00
KOM OCH FYNDA
Här finns det mesta, borden dignar av varor.
Hela, rena och fläckfria kläder, skor,
sängkläder mm
tas emot på samma plats.
Insamlingen av glasögon och solglasögon

AUKTION
till förmån för
MOLPE BYKYRKA
tors. den 21 nov. 2013

Kärlek | Anarki | Ordning | Sammanbrott

kl 19.00 i Bykyrkan
Inledningsord av kyrkoherden

SVENSK URPREMIÄR 19.10 2013 studioscenen

Wasa Teater förevisar föreställningen ”Kaos” i Taklax uf lördagen
23.11.2013 kl. 19:00.

Servering
Gåvor emottages med tacksamhet

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.

Arr. Molpe Bönehusförening

Jul- och nyårsstängt
Kommunkansliet är semesterstängt
23.12, 27.12 samt 30-31.12.2013.

TACK!

Lärknäs köket tackar så
mycket för allt gott som köket
har mottagit som äppel, bär
och rabarber samt Korsnäs
jaktlag för det goda älgköttet.

God jul och gott nytt år!
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30.11.2013 kl. 11-14 på Korsnäsgården
• Försäljning av kött, rökt kött, fisk, potatis, grönsaker, bröd, ägg,
bakverk, mjöl, inläggningar, sylt och olika lådor.
• Vackra hantverk; tryckt, sytt, stickat, virkat och tovat
• Dörrkransar, kärvar, björkrisamplar
• Korsnässmycken och textilier
• Korsnäs uf & bf kokar färska syltgrisar under dagen!
Arr. Korsnäs Ungdoms -och byaförening
Boka markn
adsplats:
050-5910049
(Helena)

Lillajul Minimarknad
på Hembygdsmuseet

lördagen 30.11 kl. 11-14
Försäljning av ris -och korngrynsgröt samt hantverksprodukter och munkringar.
Tomten kommer på besök kl. 12-13 och delar ut en
liten klapp till alla snälla barn.
Ett gammaldags julbord förevisas
Lotteri
Korsnäs Hembygdsförening deltar också på marknaden på Korsnäsgården med olika produkter.
Arr: Korsnäs Hembygdsförening
15
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Lillajulens stora
Mat- och hantverksmarknad

På gång i Korsnäs
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Kom på

SÅNGER I ADVENT!
Onsdag 11.12.2013, kl. 19 på Harrström lokalen.

Lillajul i YA Korsnäs

Medverkar gör: Kören Good News, Gun Korsbäck-Orre,
Daniella Lindström och Christoffer Bergman m.fl.

måndag 2 december 2013 kl. 18.30.

Allsånger

Julgröt och julstjärna serveras !

Servering och lotteri

Höstmöte med stadgeenliga ärenden

ALLA HJÄRTLIGT VÄLKOMNA!
Harrström ungdoms- och hembygdsförening

Kvällens gästföreläsare är

inträde och kaffe 10 €

•

Projektledare Sofia Mitts-Björkblom

•

Projektledare Helena Höglund-Rusk

Alla näringslivsintresserade är välkomna !
I samkvämsdialogen får Ni framföra Er åsikt !
Korsnäs företagare rf

Julmarknad i Molpe
14 dec. kl. 11-15 i Hantverkssmedjan.

LUCIA

Försäljning bakverk, hantverk, juldelikatesser, dörrkransar m.m.

i Taklax skola
fre 13.12 kl. 9.30

Arrangör: Molpe Marthaförening

Välkomna!

Inspirationsdag i fotografering

JULEN NÄRMAR SIG

Barn och unga med fotointresse
– se hit!
Harrström
Ungdoms- och
hembygdsförening
bjuder in till en
inspirerande och
lärorik fotodag med fotograf Sara Bondegård.
Kom och bekanta dig med din kamera,
fotografera spännande motiv och lär dig mera
om fotograferande!

Vi har också i år massor av juldekorationer för inomhus- och utomhusbruk t.ex:
• tomte- och snögubbssilhuetter
• färgade och klara ljusslingor och -nät
• ren och släde
• gravljus med sensor
• plus mycket mera

Välkommen!

Lördag 30 november i Harrström
ungdomslokal
Kl. 10-12 för fotointresserade i lågstadieålder
Kl. 13-16 för fotointresserade ungdomar
Anmäl ditt deltagande senast 25 november
till Petra Wide, tfn 050 326 17 85.
Det är ok att skicka sms!

B&Å Market

Taklax, tel.3644177
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Aktuella kurser
i MI inför julen
Julpyssel 		
Lördag 23.11 kl. 10.00-13.00 i Taklax skola
Kursledare Mona-Lisa Björkbacka
Kursavgift 8 €, kursnummer 119823
Kom och gör olika julpyssel av pärlor på
metalltråd eller andra juldekorationer av filttyg
eller papper. Du kan också fixa små klappar till
tomtesäcken. Kursmaterial kan köpas av kursledaren. Anmälan senast 18.11.

Pepparkakshus
Måndag 25.11 kl. 18.00-20.45 och torsdag 28.11
kl. 18.00-20.45 i högstadiet i Petalax
Kursledare Carina Blomqvist
Kursavgift 22 €, kursnummer 810235
Gör ditt eget pepparkakshus med allt från en
kul design av huset till en fin dekoration. Barn
från 6 år kan delta tillsammans med en vuxen
till en tilläggsavgift (6 €). Ingredienskostnader
ingår i avgiften. Anmälan senast 18.11.

Julkransar
Onsdag 27.11 kl. 18.00-21.00 i Waterloo servicehus, Korsnäs
Kursledare Susanne Häggdahl
Kursavgift 8 €, kursnummer 119827
Kom och gör en vacker julkrans till din dörr
av gran-, tall-, en-, blåbärs- eller lingonris.
Anmälan senast 20.11.

Ljusstöpning
Tisdag 3.12 kl. 18.00-21.00 i Korsnäs skola
Kursledare Annika Westerberg
Kursavgift 8 €, kursnummer 119831
Kom och stöp dina egna ljus till julen. Anmälan
senast 19.11.

INFLUENSAVACCINERING 2013
Gratis vaccin ges för
- alla barn 6-35 mån
- gravida
- personer som hör till riskgrupp
- alla som fyllt 65 år
- närmaste kretsen till personer som har större risk än
andra att insjukna i svårartad influensa
- värnpliktiga som inträder i beväringstjänst,
- personal inom hälso- och socialvård
Vaccinationerna ges i Korsnäs enligt följande:
Korsnäs hälsogård		
tis 19.11 och tis 3.12
				
kl 12.30-15.30
Obs: ta med sjukförsäkringskortet

FÖRNYANDE AV RECEPT

Fr.o.m. 1.11.2013 tar det fem arbetsdagar att få recept
förnyade
Ledande läkare

MAALAHDEN-KORSNÄSIN TERVEYSKESKUS

INFLUENSSAROKOTUKSET 2013
Rokotus tarjotaan ilmaiseksi seuraaviin ryhmiin
- kaikille 6-35 kuukauden ikäisille lapsille
- raskaana oleville naisille
- lääketieteellisiin riskiryhmiin kuuluvat henkilöille
- 65 vuotta täyttäneille henkilöille
- vakavalle influenssalle alttiiden henkilöiden lähipiirille
- varusmiespalvelukseen astuvaille
- potilas- ja hoivatyötä tekevät terveys- ja sosiaalialan
ammattilaisille
Rokotukset annetaan Korsnäsin terveysasemalla seuraavasti: ti 19.11, ti 3.12 klo 12.30-15.30
Huom: ota sairausvakuutuskortti mukaan

RESEPTIEN UUSINTA

1.11.2013 alkaen reseptien uusinta kestää viisi
työpäivää
Johtava lääkäri
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MALAX-KORSNÄS HÄLSOVÅRDSCENTRAL

På gång i Korsnäs - Bibliotek och kultur
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Små projektbidrag

IDROTTSSTIPENDIER 2013

Vid fördelningen av verksamhetsbidrag till ungdomsverksamhet beslöt sektionen att reservera
medel för ansökningar om bidrag för små projekt
för en kreativ ungdomsidé. Summan för utdelning
är 1450 euro.
Bidragen har varit lediganslagna och ansökningstiden var 1-16.9. Inom utsatt tid har fem ansökningar
inkommit. Ansökningar för summa 2805 euro
inkom.
En utomstående expert, Johanna Stenback har tagit
ställning till de inkomna ansökningarna. BKFS fördelade bidragen vid sammanträdet 2.10.2013.

Idrottsföreningar och idrottare kan lämna in ansökan om stipendier för goda idrottsprestationer
under året 2013.
Ansökan inlämnas till idr.instr. Roger Lindholm
tel.050-5971946 eller roger.lindholm@korsnas.fi
senast 22.11.2013.

Projektbidraget fördelades enligt följande:
Edsviksjöns Allaktivitetsförening
130 euro
Harrström uf/bf	  		
230 euro
Korsnäs 4H     				
230 euro
Korsnäs uf/bf       			
430 euro
Taklax uf  				
430 euro
summa 				1450 euro

Till salu
Radhuslägenhet i Korsnäs säljes
Radhuslägenhet på 71 m2, 3 rum och kök + badrum
och bastu samt ett kallt och ett varmt lagerutrymme. Eget garage.
Skylvägen 5 A1, Korsnäs.
Pris: 65.000 €.
Tel. 050-5355 485

Bibliotekets utställningar
Utställning i november
Tokyo med körsbärsblomning, Dag Ågrens foton
från flera resor

Radhuslägenhet i Molpe säljes

Japansk afton med
Dag Ågren i biblioteket fredag 29.11.
kl.19.00.
Japanskt te och
snacks serveras.

Radhuslägenhet på 56 m2, 2 r och kök + bastu samt
förråd.
Söderbyvägen 47.
Tel. 050-3682 686

Utställning i december
Målningar av Karin Herala

S TO

RSVEDS SOPSERVIC*E Slambrunnstömning

0500-708381

Norrvägen 168, 66240 Petalax
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* Transport av hushållsavfall
* Flakuthyrning
* Allt inom renhållning
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Ung musik i novembermörkret

söndagen den 17 november kl. 18.00 i kyrkan.
Mycket sång och musik. Efteråt korvgrillning
och fri samvaro vid församlingshemmet.

Karasamling fredagen den 22 november

kl. 19 i församlingshemmet med pensionerade
barnläkaren Ture Huhtamäki som delar med sig
av sina livserfarenheter. Samlingen inleds med
servering av kaffe med sött och salt tilltugg.
Söndagen den 24 november firas närstå-

Måndagen den 2 december kl. 13 blir det

kyrkkaffe i församlingshemmet.

är Inga-Britt Klemets och Linnéa Klemets. Också
andra än syföreningsmedlemmar är välkomna.

endevårdarnas riksomfattande
kyrkhelg. Efter gudstjänsten kl. 11 blir det

Silvergruppen samlas onsdagen den 27

november kl. 13 i församlingshemmet. Dagens
gäst Kent Wägar visar en film han sammanställt
från SLEF:s gruppresa till Kenya i oktober. En
nystartad sånggrupp medverkar. Lotteri för
missionen med vinster från Kenya. Årets sista
samling blir onsdagen den 11 december kl 12.
med julgröt och program. Anm. senast 9.12
till Ebba, tfn 0444101825. Guy Kronqvist visar
bilder och berättar om en resa till Lettland.

Familjegudstjänst i kyrkan söndagen

den 1 december (1:a advent) kl. 18.00. Söndagsskolan och kyrkokören medverkar. Efteråt
följer söndagsskolans julfest i församlingshemmet. Sångprogram, luciatåg, servering mm.

adventsamling för syföreningarna på Strandhyddan. Dagens gäster

gemensam

självständighetsdagens gudstjänst i kyrkan blir det basar och servering i församlingshemmet kl. 12-15. Lopptorg för Baltikumvännernas verksamhet, kaffe
Efter

med våfflor, försäljning av hembakat mm och
lotteri för missionen. Gruppen för hjälpverksamhet i Nordkorea har också försäljning av bl. a.
saker som passar till presenter och julgåvor.
Söndagen den 8 december kl. 18 är det sam-

ling i Molpe bykyrka. Trygve Erikson

med grupp framför Pappa Panovs stora dag. Vi
sjunger tillsammans ur sånghäftet De vackraste
julsångerna. Servering.
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Den Regionala Arbetspoolen
Hjälp med vardagssysslor?

Behöver du hjälp med till exempel
julförberedelser, så som städning och
julbak? Eller skulle en barnvakt underlätta
julstöket? Ta hjälp av arbetspoolens
ungdomar! Uppdragets längd får vara högst
tre timmar och lönen är 20€/uppdrag.
Är du 14−18 år och vill gå med i Arbetspoolen?
Anmälningsblankett och mer information finns
på vår hemsida.

Ring Arbetspoolen!
Må–to kl. 9–13
Tel.nr. 06-322 55 70

Eller besök vår hemsida på:
www.arbetspoolen.fi
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För motionären, toppidrottaren o. utearbetaren.
Odlos sportkläder,
vinddräkter,
underställ
mm.
hittar du
hos oss!

Nejdens största
utbud av BRUDER
m
LEKSAKER
2

Windbreaker, handskar, mösssor samt vallor o. tillbehör.

Vauhtis breda
vallsortiment hos oss.

Ditt inköpsställe

www.ostrocenter.fi
NYKARLEBY Frillmossav. 2 ✆ 7817450
KORSNÄS Strandv. 4131 ✆ 2827700

K-ceramics

VÄLKOMMEN PÅ
JULUPPKÖP
till den personliga
blom- och presentaffären

Julöppning

torsdag 28.11 och fredag 29.11
kl. 18-20.00

Julöppningsspecial:
årets tomte 6 euro
boken Solkatter 12 euro

Fred. 29.11 har vi öppet kl. 9 – 19.30
• Jullotteri

Boken Solkatter är skriven av Lee
Esselström och bilderna är gjorda
av Kerstin Westmalm

• Blommor till Lillajulpris
• Tomtar o. Pynt

Vi bjuder på glögg och pepparkaka
Välkomna!

KORSNÄS BLOMSTER o
BEGRAVNINGSTJÄNST

K-Ceramics

Tel. 3641 410
050-5740 464
Öppet Må – Fr 9 – 17
Lö 9 – 12

Norrbyvägen 33 Korsnäs
21
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åg att
Kom ih rd!
o
boka b

Klassisk-/
idrottsmassage: 30 min 20€

Företagar julfest 14.12
med Allan & the
Astronauts
Några platser kvar.

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

Lunch julbord
fredag 20.12 kl 11-14

Utbildad massör
Thomas Ramstedt
050-3282819

Tre rätters jullunch
söndag 22.12

STRAND-MÖLLE
- restaurangen vid havet

Sjövägen 271, Molpe
info@strand-molle.fi

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

www.skiteamramstedt.fi

Mera ljus i höstmörkret

PANNLAMPOR

Många nya modeller i lager,
kom in och bekanta er med vårt sortiment.
Tilläggsbatterier finns till samtliga modeller.

Led Lenser H7R
200 lumens
Laddningsbar, går även att
använda alkaliska batterier

Petzl Vario
520 lumens
laddningsbar

2 modeller
SEO 3 90 lumens
SEO 5 180 lumens

Lumilight Navigator
1400 lumens, laddningsbar

Petzl Tikka 2 Plus
2 modeller
40 lumens
70 lumens

CELLPAC                                           						
Öppet
Silverbergsvägen 8 Korsnäs  					           		
Må-To     8.00-16.30
06-3641565 www.cellpac.net     				                  	 Fre          8.00-15.00

Vi betjänar er i alla batteriärenden, även cellbyten och reparationer
22
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JULFÖRSÄLJNING
lördag – söndag 23-24.11 kl. 10-16
Fina gåvotips och accessoarer till jultidens fester!
- minst 50 % rabatt på allt!
- förmånliga outletprodukter

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

Luciadagen

Kom och fira Luciadagen med oss
fredagen den 13 december.
Kaffe & tårta hela dagen.
Kyrkobyvägen 78
Korsnäs
nordea.fi

Välkommen !
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JULÖPPNING
Hjärtligt välkomna på julöppning fredag 29.11
kl. 18.00 på kommunens innergård
•
•
•
•
•
•
•
•

Öppningstal av Wivan Nygård-Fagerudd
Julgröt serveras från kl. 18.15 på Stenbrytaren
Korsnäs Hembygdsförening bjuder på hemkokad
knäck
Korsnäs Scoutkår bjuder på pinnbröd o grillkorv i
Tack till våra sponsorer:
tältet på innergården
Korsnäs Lions bjuder på varm glögg
Västkustryttarna har ponnyridning
Jultomten kommer på besök och delar ut godis och
tar emot önskelistor av barnen.
Japansk afton med Dag Ågren i biblioteket kl.19.
Avsluta julöppningskvällen med en inblick i
det annorlunda Japan. Japanskt te och snacks
serveras.
Projektet ”Korsnäs i framtiden” vill slå ett slag för att handla på
hemmaplan inför julen! Genom att låta pengarna stanna på orten
och göra nytta här där vi bor, kan vi stöda våra lokala företag och
själva få en bättre service året runt.
Affärer och företag som erbjuder något speciellt under kommunens
julöppning fredag 29.11.2013!

•

Korsnäs Blomster- och Begravningstjänst har förlängd öppethållningstid, kl. 9-19.30! Julblommor och tomtar av olika slag har anlänt till butiken.

•

Cabelo dam- och herrfrisering har -20% på alla hårvårdsprodukter under dagen!

•

Den nya inredningsbutiken "House by F" i kommungården med ingång bredvid bankautomaten håller kvällsöppet med julspecialpriser och bjuder också på något gott till dem som
tittar in!

•

Sale har specialerbjudanden under dagen!

•

Korsnäs Apotek har erbjudanden under dagen samt kundlotteri.

•

Lokal Tapiola bjuder på glögg under öppethållningstiden 9:00 - 16:30.

•

OstroCenter har -10% på alla BRUDER-leksaker under dagen!

•

Molpeboden bjuder på glögg och pepparkakor samt har specialpris på Kulta Katriina kaffe
2.99€/paket (2pkt/kund)!

•

Strand-Mölle har öppet under kvällen fram till kl. 22.00 och bjuder alla matgäster på glögg!

•

Salon Fresh har öppet hus i salongen hela dagen! Du kan prova på Jurliques produkter och
vid köp får du -10%! Pepparkakor å glögg!!
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