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Årets företag i Korsnäs
Kb Bergfolk Car Service Ky  

Kb Bergfolk Car Service Ky med Christian Bergfolk i ledningen 
premierades som årets företag i Korsnäs 2013. 

Läs mer på sidorna 4-5.
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ANITASruta
Utkastet till nytt statsandelssystem 

förs till behandling i ministerarbets-
gruppen för förvaltning och regional 
utveckling, HALKE, på torsdag vecka 5 
och sedan till regeringen. Förslaget har 
kommit på ny utlåtanderond till kommu-
nerna. Finansministeriet har begärt kom-
munernas utlåtande till senast 4.4.2014.  
Riksdagen har för avsikt att fatta beslut 
om statsandelsreformen före semester-
uppehållet i år.

I december 2014 görs nya kommun-
visa statsandelsberäkningar på basen av 
nya statistiska uppgifter inför år 2015 då 
det nya statsandelssystemet ska genom-
föras. Systemet är tänkt att genomföras 
stegvis under en övergångstid på ca 5 år. 
Varje år kommer de kommunvisa sta-
tistikuppgifterna att ändras och därmed 
också statsandelstilldelningen. Vart 
femte år ska staten gå igenom systemet 
och granska kriterierna. Det blir inskri-
vet i förslaget till reform. Statsandels-
procentsatserna kommer att sjunka. Att 
skaffa ersättande inkomster då statsande-
larna sjunker blir ytterligare en utmaning 
för kommunerna. Från statligt håll anser 
man att reformen borde ha gjorts för 5 år 
sedan och det är synd att det blir nu när 
ekonomin inte är den bästa i landet.

Uppvaktning till Finansministeriet
Korsnäs kommun har gett sina kom-

mentarer till reformen 15.1.2014. Enligt 
de första provberäkningarna beräkna-
des Korsnäs kommun vinna 30 euro 
per person jämfört med tidigare system 
men nu i den senaste beräkningen vinner 
Korsnäs endast 13 euro per invånare. Ett 
stort osäkerhetsmoment är skatteutjäm-
ningen för Korsnäs del. 

Representanter för Korsnäs och Närpes 
besökte utredningsman Arno Miettinen 
på Finansministeriet 28.1.2014 för att 
yrka på en ändring av tvåspråkighetskri-
teriet i statsandelsreformen. Vi yrkade på 
en omformulering av lagparagrafen om 
tvåspråkighetskriteriet.

Enligt förslaget till statsandelsreform 
skulle ersättning för tvåspråkighet beta-
las endast till officiellt tvåspråkiga kom-
muner. De kommuner som till sin status 
är enspråkigt finsk- eller svenskspråkiga, 
men har invånare från båda språkgrup-
perna, skulle inte få någon ersättning för 
extra kostnader som service på två språk 
förorsakar. Enligt nuvarande kriterier i 
statsandelssystemet erhåller alla kom-
muner statsandelar för svenskspråkiga 
6-15 åringar.

De enspråkigt svenska kommunerna 
skulle i fortsättningen inte få ersättning 
för merkostnader t.ex. i fråga om svensk-
språkigt skolmaterial, som är dyrare än 
finskspråkigt. De enspråkigt finska kom-
munerna som upprätthåller svensksprå-
kiga skolor och daghem skulle förlora 
rätten till nuvarande berättigade tillägg.

I de enspråkigt svenska kommunerna 
uppkommer kostnader för översättning 
till svenska av handlingar och infor-
mation på finska. Service upprätthålls 
på båda språken inom olika sektorer, 
vilket är speciellt viktigt inom vård- och 
omsorg. De enspråkigt svenska kommu-
nerna har därför anställt tvåspråkig per-
sonal. Allt interkommunalt samarbete är 
tvåspråkigt.

 Vi föreslog att den nya tvåspråkighets-
koefficienten skulle beräknas utgående 
från alla svenskspråkiga i en kommun 
oberoende av kommunens officiella 
språkliga status. Vi föreslog en beräk-

ningsgrund som ger ett tvåspråkighets-
tillägg till alla kommuner på basen av 
antalet svenskspråkiga i kommunen, 
men att den andel som beräknas utifrån 
alla invånare faller bort om kommunen 
är enspråkig. Det föreslagna tvåspråkig-
hetskriteriets följder för de enspråkiga 
kommunerna strider sannolikt mot Fin-
lands grundlag 17 § enligt vilken ”Det 
allmänna skall tillgodose landets finsk-
språkiga och svenskspråkiga befolk-
nings kulturella och samhälleliga behov 
enligt lika grunder”. 

Övriga förändringar som är på gång 
och som kommunen ger utlåtande om är 
bl.a. social- och hälsovården och indel-
ningen i räddningsområden.

Finansministeriet har sänt brev till 
berörda kommuner i Vasaregionen, Syd-
österbotten och Kyrolandet innan en 
särskild kommunindelningsutredning 
tillsätts enligt kommunstrukturlagens 
15 §. Finansministeriet begär med hän-
visning till Vasa stads framställning om 
en särskild utredning om utlåtande av 
kommunerna Storkyro, Korsnäs, Lai-
hela, Malax, Korsholm och Vörå samt 
städerna Kaskö, Kristinestad, Närpes 
och Vasa om deltagande i en i 4 kap. i 
kommunstrukturlagen avsedd särskild 
kommunindelningsutredning. En sär-
skild kommunutredning innebär att Vasa 
stad begär att Finansministeriet utser en 
utredningsman. Finansministeriet begär 
efter det skilt utlåtande om vem som ska 
bli utredningsman.

Skön vinter önskar

Anita Ismark
Kommundirektör

Statsandelsreformen
Korsnäs, Närpes och Larsmo kommuner har uppvaktat förvalt-

nings- och kommunminister Henna Virkkunen och utredningsman 
Arno Miettinen samt Ville Salonen vid Finansministeriet gällande 
utkastet till statsandelsreform som är under beredning. Den nya stat-
sandelslagstiftningen väntas bli klar för att tas i bruk stegvis från och 
med 1.1.2015. Avsikten med reformen är att göra statsandelssystemet 
mera rättvist och enklare med ett mindre antal kriterier.  
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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 2014 till hushåll 
och företag i Korsnäs
Material sänds till Korsnäs kommun/
Kenth Nedergård
Postadress: Strandvägen 4323, 
66200 Korsnäs
Telefax: 3479 190  
Telefon: 050-5222 644
e-post : kenth.nedergard@netikka.fi

KORSNÄSNytt

Nr 2-2014 utges 28.3.2014 , manusstopp 14.3.2014
Nr 3-2014 utges 9.5.2014 , manusstopp 25.4.2014

Annonsera i KorsnäsNytt
 Annonspriser år 2014 (+ moms 24%)
 Svartvitt Färg
Baksidan (1/1) 125 165
  (h*b) 269 mm x 182 mm
1/1-sida  115 145
  (h*b) 269 mm x 182 mm
½-sida 80 105
  (h*b) 133 mm x 182 mm
           269 mm x 88,5 mm
¼ sida 60 75
   (h*b) 133 mm x 88,5 mm
Radannons/ruta 40 50
varierar enl behov

Allmännyttiga föreningar och ideella 
samfund får en rabatt på 50 % på ovan-
stående priser för annonser som gäller 
kommersiella evenemang och motsva-
rande arrangemang.

Korsnäs kommuns  
stipendiefond

Korsnäs kommuns stipendiefond grundades 
av fullmäktige i Korsnäs år 2001 genom att 
mantalskommunens kassa överfördes som 
grundplåt till stipendiefonden. Därefter har 
fullmäktige i Korsnäs överfört tilläggskapital 
av kommunens egna medel till stipendiefon-
den 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 
studerar vid Åbo Akademi. Stadgan för Kors-
näs kommuns stipendiefond har uppgjorts 
och godkänts av fullmäktige. 
Stipendier kan beviljas:
• Elever som deltar i högskole- och yrkes-

högskoleutbildning i hemlandet.
• Elevens hemort bör vid beviljande av sti-

pendium 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 15.3.2014. Om stipendiernas storlek 
besluter kommunstyrelsen.

AC Silverbergs         
stipendiefond

Stipendier för studerande inskrivna vid Åbo 
Akademi lediganslås att sökas både vår- och 
hösttermin.
Stipendier från AC Silverberg stipendiefond kan 
beviljas studerande inskrivna vid ÅA enligt föl-
jande kriterier:
• Elevens hemort bör vid beviljande av sti-

pendium 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. Sista ansökningsdag till fonden är 
15.3.2014.

Ansökningsblanketter för båda stipendiefon-
derna finns på kommunens hemsida under 
adressen www/korsnas.fi/blanketter.

Ansökan om stipendier
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Årets mottagare av hederspri-
set Årets företag i Korsnäs – Kb 
Bergfolk Car Service Ky – är ett 
företag med långa anor. Företaget 
har genomgått två generations-
växlingar. Den senaste gjordes 
2008, då nuvarande företagaren 
Christian Bergfolk övertog företa-
get bilverkstaden i Molpe och Kb 
Bergfolk Car Service Ky uppstod.

Kb Bergfolk Car Service Ky med 
Christian Bergfolk i spetsen är en 
bilverkstad med framtidstro. Sedan 
ägarbytet 2008 har omsättningen 
fördubblats, verksamheten trimmats, 
kontoret datoriserats och lönsamhe-
ten förbättrats. Personalstyrkan har 
ökat något och företaget sysselsätter 
idag sex personer på heltid och två på 
deltid. Företaget har investerat såväl 
i nya maskiner, verktyg, utrymmen 
som i personalen. 

Historia
Bergfolks verkstad, som företaget 

heter i folkmun, har långa anor. Det 

var farfar Nestor Bergfolk, som 1946 
flyttade tillbaks till hembyn för att 
tillsammans med en kompanjon starta 
en metallverkstad i byn. I början av 
1950-talet flyttade verksamheten 
till den plats där verkstaden finns 
ännu idag. Nestors tre söner Göran, 
Kaj och Roger kom med och verk-
samheten utvidgades. Bilarna blev 
vanligare på landsbygden och bilre-
parationer kom in i bilden. I slutet av 
1970-talet upphörde metallarbetena 
och verkstaden blev en renodlad bil-
verkstad. 1978 blev företaget auk-
toriserad märkesverkstad för Saab, 
Seat och Talbot bilar.

1983 gjordes den första genera-
tionsväxlingen, när den nya verk-
stadshallen byggdes och företaget G 
Bergfolk & Co med bröderna Göran, 
Kaj och Roger Bergfolk övertog 
ansvaret. På 1990-talet började 
Görans söner Christian och Ken-
neth jobba i verkstaden. Kenneth har 
blivit företagare på annat håll, medan 
Christian övertog ansvaret för verk-
staden 2008. 

Konkurrensfördelar 
Christian Bergfolk har insett att 

det går att utveckla inom befintliga 
väggar. Sedan 2008 har man konstant 
sett genom alla processer och arbets-
moment för att göra arbetet så effek-
tivt som möjligt. 

Han har lyckats skapa ett arbets-
team som kontinuerligt hjälper och 
stöder varandra vid problem.

- Personalen är kunnig och skickas 
kontinuerligt på fortbildning för 
att bli ännu bättre och hänga med i 
utvecklingen. 

Själv har Christian Bergfolk 
genomgått en företagarutbildning 
och avlagt specialyrkesexamen för 
företagsledare. 

Sedan 2012 ingår Bergfolk Car 
Service i den internationella Bosch 
Car Service-kedjan, vilket stäl-
ler kvalitetskrav på verksamheten, 
men ger också fördelar i form bra 
utbildning på svenska i Sverige, ett 
internationellt känt varumärke och 
kompetensutveckling.

Årets företag i Korsnäs 2013 
– Kb Bergfolk Car Service Ky
Christian Bergfolk med sitt team fr.v. Roger Bergfolk, Robin Mylläri, Robert Nordlund, Christian Bergfolk, 
Lucas Häggblom och Joakim Råholm.
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Bergfolk Car Service satsar på 
kunden. Man går alltid genom varje 
arbetsorder med kunden för att klar-
göra vilka problem som skall lösas, 
men också för att hitta andra pro-
blem, som kunden inte tänkt på, men 
som kan åtgärdas samtidigt. Alla ser-
vicearbeten dokumenteras noggrant 
för att finnas som underlag nästa 
gång kunden kommer på besök. 

- Kunderna kommer idag i huvud-
sak från Korsnäs och Malax kommu-
ner, men företagets goda rykte lockar 
kunder ända från Vasa och Korsholm, 
berättar Christian. 

- I takt med att fritidsboendet har 
utvecklats har nya kunder, som som-
martid bor i närområdet, börjat hitta 
till verkstaden. En nöjd kund är den 
bästa reklamen och företaget strävar 
hela tiden till att genom god service 
och bra arbete upprätthålla sitt goda 
rykte.

Nyföretagscentrum Startia, då han 
valdes till årets nyföretagare 2013 i 
Vasaregionen.

Christian Bergfolk har lekt tanken 
att öppna verkstad även på annan ort, 
men i dagsläget är de planerna skrin-
lagda. Däremot planerar han utvidga 
verksamheten på nuvarande område. 
Det är främst frågan om utrymme 
för en besiktningslinje samt arbets-
mottagning /kundutrymmen som ska 
byggas till.  

- Den dagen det blir möjligt för en 
enskild verkstad att erbjuda årsbe-
siktning av bilar, vill jag vara beredd, 
förklarar Christian.

Text o foto: Kenth Nedergård

Anita Ismark ord-
förande för värld-
sarvsdelegationen

Kommundirektör Anita Ismark 
har valts till ny ordförande för 
världsarvsdelegationenför Kvarkens 
världsarv för åren 2014-2016. Hon 
efterträder tidigare ordföranden land-
skapsdirektör Olav Jern.

Renovering av 
Stenbrytarens kök

I årets budget finns 160.000 euro 
för renovering av Stenbrytarens 
kök. Under året har ett flertal olika 
förslag till hur köket kan renove-
ras och omdisponeras utarbetats 
tillsammans med företagaren.

Kommunstyrelsen utsåg 15.1.2014 
en planeringskommitté för att utreda 
hur tillgången till ändamålsenliga 
utrymmen för restaurang Stenbry-
tarens kan lösas. I kommittén ingår 
Håkan Wester, Ulf Granås, Henrik 
Rosendahl, Sven-Erik Bernas, Jonas 
Lindholm och Jens Bjurbäck.

Jessica Reinilä har anhållit om 
befrielse från sina förtroendeupp-
drag i Korsnäs kommun från och 
med 1.1.2014 pga flyttning från 
Korsnäs kommun.

Hon har innehaft följande för-
troendeuppdrag: medlem i kom-
munfullmäktige, ersättare i 
kommunstyrelsen, ordförande i bib-
lioteks-, kultur- och fritidssektio-
nen, ersättare i bildningsnämnden, 
medlem i tekniska nämnden, medlem 
i världsarvskommittén och medlem i 
kommittén för allaktivitetshallen.

Kommunfullmäktige beviljade 
27.1.2014 Jessica Reinilä befrielse 
från hennes kommunala förtroende-
uppdrag i Korsnäs kommun. Kom-
munfullmäktige konstaterade att 
första ersättaren Katarina Holmkvist 
för SFP från år 2014 är ordinarie 
medlem i kommunfullmäktige för 
den återstående mandattiden.

Kommunfullmäktige förrättade 
följande kompletteringsval för den 
återståendemandattiden:

Till ny ersättare i kommunstyrelsen 
utsågs Torsten Nordmyr.

Till ny ersättare i bildningsnämn-
den utsågs Therese Smedback.

Till ny medlem i tekniska nämnden 
utsågs Marina Nylund.

Till ny medlem i tekniska nämnden 
i Malax utsågs Marina Nylund.

Till ny medlem i världsarvskom-
mittén utsågs Katarina Westerlund 
och till hennes personliga ersättare 
Katarina Holmkvist.

Till ny medlem i biblioteks-, 
kultur- och fritidssektionen utsågs 
Britt-Marie Höglund. Till ny ord-
förande för sektionen utsågs Sofia 
Mitts-Björkblom från Harrström.

Katarina Wester-Bergman har 
anhållit om befrielse från sitt förtro-
endeuppdrag som medlem i tekniska 
nämnden inom Korsnäs kommun 
från 1.1.2014. Orsaken är att hon 
börjat arbeta som kanslist vid tek-
niska kontoret från 7.1.2014.

Kommunfullmäktige beviljade 
27.1.2014  Katarina Wester-Bergman 
befrielse från uppdraget som medlem 
i tekniska nämnden i och med att hon 
övergår till en kanslistbefattning, 
som är underställd tekniska nämnden 
och därför inte är valbar till förtro-
endeuppdraget. Kommunfullmäk-
tige utsåg Agneta Vesterback till ny 
medlem i tekniska nämnden för den 
återstående mandatperioden.

Kompletteringsval

Jan-Erik Ravals och Roger Berg-
ström från Korsnäs företagare 
delade ut pris åt årets företagare  
Christian Bergfolk.

En företagare med framtidstro
Senaste år uppmärksammades 

Christian Bergfolk av Vasaregionens 
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Diplomekonom Anna-Lena 
Kronqvist, som är kanslise-
kreterare vid kommunkansliet 
och medlem i kommunfull-
mäktige i Korsnäs kommun 
har erhållit Finlands Vita Ros 
ordens medalj av första klass 
med guldkors.

Anna-Lena Kronqvist blev 
diplomekonom 1978 från Han-
delshögskolan vid Åbo Aka-
demi. Hon har arbetat med 
varierande arbetsuppgifter i 
olika branscher och arbetat åt 
Korsnäs kommun i över 30 år.  

Hon började 22.11.1982 på 
byggnadskontoret som biträ-
dande kanslist och blev kans-
list 1.4.1986. Genom åren har 
hon jobbat på olika poster inom 
kommunen, men också vika-
rierat som t.f. ekonomichef 
vid samkommunen för Malax-
Korsnäs hälsovårdscentral 
under år 1996. Från 1.1.2014 är 
hon kanslisekreterare vid kom-
munkansliet.

Förtroendeuppdrag
Anna-Lena Kronqvist är en 

aktiv föreningsmänniska och kom-
munal förtroendevald. Hennes akti-
vitet och positiva framtidstro har gett 
henne fler förtroendeuppdrag under 
årens lopp. 

Hon blev vald till fullmäktige som 
medlem mandatperioden 2001 och 
har fått förnyat förtroende i varje val 
sedan dess. Hon valdes till grupp-
ordförande för kommunfullmäkti-
ges SFP-grupp 2005 – ett uppdrag 
som hon fortsättningsvis innehar. 
Då Korsnäs kommun var upprätthål-
lare av Korsnäs kurscenter, utsågs 
Anna-Lena Kronqvist till medlem i 
styrelsen för KKC-Vuxenutbildning 
i Svenskfinland åren 2005-2008.

Även en hel del andra interkommu-
nala uppdrag finns med på meritlistan. 

Hon har varit medlem i förbundsfull-
mäktige för kommunalförbundet för 
Malax-Korsnäs hälsovårdscentral 
och styrelsen för samkommunen för 
Malax-Korsnäs hvc. Sedan 1.1.2009 
är Anna-Lena Kronqvist är medlem i 
den för Malax- och Korsnäs gemen-
samma vård- och omsorgsnämnden. 
Hon är medlem i Malax och Korsnäs 
kommuners gemensamma samar-
betsnämnd 2005- fortfarande.

Tidigare har hon varit med i Malax-
Korsnäs gemensamma skolnämnd, i 
direktionen för Gymnasiet i Petalax 
och i Medborgarinstitutets direktion. 

Hon har och har haft olika uppdrag 
i Vasa sjukvårdsdistrikts fullmäktige, 
i sjukvårdsdistriktets styrelse och 
dess revisionsnämnd, samt i Öster-
bottens förbunds fullmäktige. Hon 

är också nämndeman vid Kors-
holms tingsrätt sedan 2005. 
Tidigare var hon också med i 
Polisdelegationen.

Anna-Lena Kronqvist funge-
rar sedan 2000 som ordförande 
i JYTY i Svenska Österbotten/
Svenska Österbottens kommu-
naltjänstemannaförening KTF 
och är också huvudförtroen-
deman för JYTY i Korsnäs 
kommun.

I Svenska folkpartiet är hon 
medlem i kretsstyrelsen för 
SFP i Österbotten. Lokalt är 
hon engagerad i Svenska Kvin-
noförbundet i Korsnäs, först 
som kassör och sedan 1985 
som ordförande. I Svenska 
kvinnoförbundet har hon varit 
både som medlem och supp-
leant i dess centralstyrelse 
genom åren.

Anna-Lena Kronqvist är 
också aktiv inom Korsnäs försam-
ling.  Hon sjunger i kyrkokören och 
är aktivt med i olika kyrkliga evene-
mang och arrangemang.

I det privata näringslivet har hon 
haft uppdrag för Korsnäs Sparbank, 
Sparbanken i Finland, Merita och 
Nordea samt Korsnäs Lokalför-
säkringsförening. För tillfället är 
hon medlem i förvaltningsrådet för 
LokalTapiola och fullmäktigeleda-
mot i Handelslaget KPO.

Med denna motivering erhöll Anna-
Lena Kronqvist 6.12.2013 Finlands 
Vita Ros ordens medalj av första 
klass med guldkors för sin förtjänst-
fulla arbetsinsats. Förtjänsttecknet 
överräcktes i samband med fullmäk-
tiges sammanträde 27.1.2014.

Förtjänsttecken åt 
Anna-Lena Kronqvist
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DAGVÅRD OCH EFTIS I 
KORSNÄS KOMMUN

för verksamhetsåret 2014-2015
( 01.08.2014-31.07.2015)

Dagvård 
Dagvård erbjuds på
Kottebo daghem: Kotten 3-5 åringar, Lillkotten 1-3 årin-
gar och Siili-Kotten 1-5 åringar(tvåspråkig avd.). 
Molpe daghem: Måsen 3-5 åringar, Tärnan 1-3 åringar
Harrström daghem; 1-5 åringar 
Familjedagvården; Familjedagvårdare i eget hem
  
Nya dagvårdsplatser kan sökas fortgående, en ansöknings-
tid på 4 månader beaktas. Efterfrågan på dagvårdsplatser är 
stor, gör ansökan i god tid!
Barn som redan har dagvårdsplats anmäler om fort-
satt dagvård på blankett som sänds hem åt föräldrarna. 
Blanketten returneras till barnomsorgsledaren senast 
11.04.2014.

Morgon- och eftermiddagsvård
Dagvård för förskolebarn före och efter förskolan och
morgon- och eftermiddagsverksamhet för skolbarn i 
åk.1-2 ordnas i huvudsak på eftis i Korsnäs och Molpe. 
Ansökan görs på blankett som fås från eftis, förskolan 
eller kommunkansliet (Blomqvist). Ansökan om dagvård 
före och efter förskolan och ansökan till eftis görs senast 
11.04.2014.
   
Blanketter för ny ansökan om dagvård finns på kom-
munens hemsida under barndagvård eller fås från 
kommunkansliet(Blomqvist). Ansökningarna tas emot 
genom personligt besök på kommunkansliet (Blomqvist 
tel. 3479146) eller per post. 

Post och besöksadress:
Korsnäs Kommun/Birgitta Blomqvist
Strandvägen 4323  
66200 Korsnäs

Korsnäs 21.1.2014
Birgitta Blomqvist

barnomsorgsledare 

Kanslist till tekniska 
avdelningen

Katarina Wes-
ter-Bergman är ny 
kanslist  vid tek-
niska avdelningen. 
Hon efterträder 
Anna-Lena Kron-
qvist, som blivit 
kanslisekreterare 

på kommunkansliet. 
Platsen har lediganslagits att sökas 

21.11.2013 och skall tillträdas från 
1.1.2014. Inom utsatt tid inkom 3 
ansökningar till befattningen. Tek-
niska nämnden valde 19.12.2013 
Katarina Wester-Bergman till befatt-
ningen som kanslist vid tekniska 
avdelningen.

Ny fritidsledare

Petra Sundholm 
är ny fritidsledare i 
Korsnäs kommun. 
Hon håller i trå-
darna för pla-
nering av olika 
aktiviteter och pro-
gram inom fritids-
sektorn i Korsnäs.

Hon efterträder Helena Höglund-
Rusk, som börjat arbeta med kom-
munens mathantverksprojekt. 

Petra når du på tel. 045-8764838 
eller e-mail: petra@sou.fi.

Ny fastighets-
byggmästare

Byggnadsingen-
jör Susann Råholm 
från Malax blir ny 
fas t ighetsbygg-
mästare.

Björn Snick-
ars har anhållit 
om befrielse från 

sin tjänst som fastighetsbyggmäs-
tare. Han har varit tjänstledig under 
tiden 1.7.2013-31.12.2013. Tekniska 
nämnden befriade 19.12.2013 Björn 
Snickars från hans tjänst som fastig-
hetsbyggmästare fr.o.m. 1.1.2014.
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Byggnadslov och 
åtgärdstillstånd

Tillsynsnämnden godkände 17.12.2013 följande ansökningar om 
byggnadslov och åtgärdstillstånd. 
Byggnadslov
Byggare Lägenhet Ändamål
MKK-Bolaget Ab Harrström 4:139 Biovärmecentral
MKK-Bolaget Ab Korsnäs 8:108 o 8:119 Rävhus, 17 st.
John Vesterlund Korsnäs 876:2 Ändr. bastu till gäststuga
John Vesterlund Korsnäs 876:2 Bastu
Nina Lågas Molpe 4:139 Ändr. bastu till gäststuga
Nina Lågas Molpe 876:4 Bastu
Molpe Frys Ab Molpe 25:0 Tillbyggnad av kontor

Åtgärdstillstånd
Korsnäs kommun Korsnäs 18:100 Värmebrunnar
Korsnäs kommun Korsnäs 29:3 Infoskylt
C o A Nystrand Molpe 62:0 Braskamin
Charles Söderman Molpe 35:5 Värmebrunn
Charles Söderman Molpe 35:5 Minireningsverk

Miljötillstånd
MKK-Bolaget Ab erhöll miljötillstånd på lägenheterna Farm VI RNr 8:108 
och Farmområde RNr 8:119 i Korsnäs k:by för utvidgning av befintlig farm 
till att omfatta högst 590 avelshonor av räv med valpar.

Avloppsledningar  
i Molpe

I årets budget finns 105.000 euro 
för byggande av avloppsledningar 
på området Kilen-Skatan i Molpe. 
Närings-, trafik- och miljöcentra-
len i Södra Österbotten har bevil-
jat understöd för projektet om 
25.000 euro, dock högst 30% av de 
faktiska, godtagbara kostnaderna.

Anbudsförfrågan för byggande 
av avloppsledningar Kilen-Skatan i 
Molpe har utskickats till nio grävma-
skinentreprenörer. Inom utsatt tid har 
sju anbud inkommit.

Sundström Ab har gett det billigaste 
anbudet för byggande av avlopps-
ledningar Kilen-Skatan i Molpe om 
89.700 euro (moms 0%). 

Tekniska nämnden besluter att 
Sundström Ab väljs till entreprenör 
för byggande av avloppsledningar 
Kilen-Skatan i Molpe. Entrepre-
nören har gett det förmånligaste 
anbudet. Projektet skall vara färdigt 
15.5.2014.

Renoveringen av Malax-Kors-
näs HVC blir dyrare än beräk-
nat. Renoveringen uppskattas nu 
kosta 7,1 miljoner euro, vilket är 
en miljon mera än uppgifterna i 
december. Korsnäs andel väntas 
bli 2,1 miljoner euro. De slutliga 
priserna framkommer då offer-
terna lämnats in. 

År 2012? tillsattes en planerings-
kommitté för att planera en ombygg-
nad av Malax-Korsnäs HVC. 

På uppmaning av planeringskom-
mittén uppgjorde planeraren Poly-
plan en kostnadsberäkning på vad 
det skulle kosta att bygga en ny häl-
socentral samt vad det skulle kosta 
att renovera nuvarande byggnad och 
utföra en del tilläggsbyggnader.

En uppskattad kostnad för ett 
nybygge är 9,8 miljoner euro (moms 
0 %) medan en om- och tillbyggnad 
av och till fastigheten skulle kosta 
5,1 miljoner euro (moms 0 %). Pla-

neraren har även uppgjort en plan i 
vilka skeden en eventuell renove-
ring/tillbyggnation skulle ske.

Kommunstyrelsen konstaterade 
8.4.2013 att renoveringen blir mer 
omfattande än man planerat, men 
att en renovering är nödvändig. 
Kommunstyrelsen föreslog i enlig-
het med den för Malax och Korsnäs 
gemensamma byggnadskommittén 
att kommunfullmäktige fattar ett 
principbeslut om att en renovering 
och tillbyggnad till Malax-Korsnäs 
hälsovårdscentral bör göras.

17.4.2013 beslutade kommunfull-
mäktige beslöt enhälligt i enlighet 
med kommunstyrelsens förslag. I 
budgeten för år 2014 och ekono-
miplanen för åren 2015-2016 har 
Korsnäs andel för investeringen bud-
geterats till totalt 1.830.000 euro, 
som är 30 % av 6,1 miljoner euro. 

14.1.2014 har kommunerna hållit 
en gemensam träff i Malax för erhålla 
information om planeringen av häl-

Renovering av Malax-Korsnäs HVC
sovårdscentralens renovering och 
diskutera om projektets omfattning, 
tidtabell och ekonomiska konsekven-
ser. Vid informationsmötet informe-
rades om att kostnaderna stiger till 
7.123.831 euro enligt det senast upp-
gjorda kostnadsförslaget. Korsnäs 
andel är 30 % eller totalt 2.137.149 
euro. Malax kommun kommer att 
ansöka om statsbidrag för ändamå-
let som kan uppgå till max. 25 % av 
kostnaden.

Kommunstyrelsen föreslog 
15.1.2014 för kommunfullmäktige 
att en budgetändring om 200.000 
euro Korsnäs del godkännes i inves-
teringsbudgeten för år 2014. Reste-
rande belopp upptas i ekonomiplanen 
2015-2016. 

Kommunfullmäktige beslutade 
27.1.2014 att enhälligt godkänna en 
budgetändring om 200.000 euro för 
Korsnäs del i investeringsbudge-
ten för år 2014. Resterande belopp 
upptas i ekonomiplanen 2015-2016. 
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Europaparlamentsvalet 2014 
förrättas söndagen 25.5.2015. För-
handsröstningen ordnas under 
tiden 14-20.5.2014. 

Kommunstyrelsen fastställde 
15.1.2014 vallokaler och förhands-
röstningsställen i Korsnäs i Europa-
parlamentsvalet.

Vallokaler och förhandsröstnings-
ställe

I Korsnäs kommun har inga för-
ändringar gjorts beträffande röst-
ningsområden de senaste åren och 
vallokalerna har under många år varit 
desamma. 

Valdagens röstningsställen är föl-
jande:

Nr 1 Molpe Molpe skola
Nr 2 Korsbäck Korsbäck f.d. skola
Nr 3 Korsnäs kyrkoby Kommun-

gården
Nr 4 Harrström Harrström grupp-

familjedaghem (fd. skolan)
Nr 5 Taklax Taklax skola

Förhandsröstningsställe
Som kommunens allmänna för-

handsröstningsställe fungerar 
Kommungården i Korsnäs. För-
handsröstning kan göras under 
kansliets öppethållningstider, kl. 
8.00-16.00 samt under förhandsröst-
ningsperiodens lördag och söndag kl. 
12.00-14.00.

Som valförrättare vid förhands-
röstningen fungerar ekonomichef 
Caroline Westerdahl , byråsekrete-
rare Britt-Marie Höglund, bokförare/ 
kanslist Annika Träsklund samt som 
ersättare löneräknare Sabina Hart-
vik-Matkoski och huvudbokförare 
Stig Törnroos.

Förhandsröstning som utförs 
vid en anstalt och hemmaröstning 
handhas av en för ändamålet vald 
valbestyrelse.

Centralvalnämnden
Centralvalnämndens medlemmar 

åren 2013-2016 är följande; Ordi-
narie medlemmar Holger Rönnqvist 
SFP, ordförande, Carina Lagerström 
SDP, Anna Vuorinen Sannf, Jens 
Juthström SFP och vice ordförande 
Thomas Hansson SFP. Ersättare som 
tillträder i ordningsföljd är Ann-
Carine Nordmyr SFP, Marja-Liisa 
Eklund SDP, Boris Nordmyr SFP, 
Bengt Holtlund SFP och Ingegärd 
Till-Norrdahl SFP.

Valnämnder och valbestyrelse
Kommunstyrelsen utsåg 15.1.2014 

medlemmar och ersättare till val-
nämnder och valbestyrelse för EP-
valet 2014:

I röstningsområdet, Molpe:
Ordinarie: Ordförande Boris 

Foxell, viceordförande Marie Prost, 
medlemmar Marja-Liisa Eklund, 
Jimmy Sahlberg och Susanne Hägg-
dahl.

Ersättare enligt ordningsföljd: Ralf 
Rusk, Jan-Erik Strandberg, Helena 
Sten, Alex Ravald, Linda Backgren-
Holm, Eva Stina Strandberg.

II röstningsområdet, Korsbäck:
Ordinarie: Ordförande Maj-Lis 

Häggblom, viceordförande Klas 
Bäcklund, medlemmar Marina 
Nylund, Alef Ståhl och Erik Fors-
man.

Ersättare enligt ordningsföljd: 
Boris Bäckman, Michaela Andtsjö, 
Torsten Nordmyr, Anna-Lisa Hägg-
qvist och Gustav Nordmyr.

III röstningsområdet, Korsnäs 
kyrkoby:

Ordinarie: Ordförande Lars-Erik 
Holmblad, viceordförande Bjarne 
Hofman, medlemmar Pia Södergran, 
Carina Lagerström och Christina 
Ravals.

Ersättare enligt ordningsföljd: 
Mikael Lagerström, Jan-Erik Ravals, 
Eelis Kammonen, Håkan Fiskars och 
Mats Ståhl.

IV röstningsområdet, Harr-
ström:

Ordinarie: Ordförande Lars-Erik 
Mannfolk, viceordförande Britta A. 
Nyfors, Gunilla Bylund, Karl-Erik 
Juthborg och Karina Hansson.

Ersättare enligt ordningsföljd: 
Anneli Helenelund, Tomas Back-
holm, Agneta Granskog, Christer 
Nordmyr och Christer Karlsson

V röstningområdet, Taklax:
Ordinarie: Ordförande Alf Rönn-

löf, viceordförande Stina Öster-
bro, medlemmar Majrit Rosendahl, 
Sickan Smedlund och Ulf Wägar.

Ersättare enligt ordningsföljd: 
Henrik Rosendahl, Bengt Wide, John 
Vikberg, Marina Sandholm och Inger 
Lindén-Aspö.

Valbestyrelse för Lärknäs/ Anna-
hemmet, Buketten och förslag för 
hemmaröstningen:

Ordförande Bengt Holtlund, vice-
ordförande Britta A. Nyfors och 
medlem Helena Sten.

Ersättare enligt ordningsföljd: 
Clas Westerholm, Berit Böling och 
Michaela Andtsjö.

Till valförrättare vid hemmaröst-
ningen föreslås valbestyrelsens med-
lemmar och ersättare.

Europaparlamentsvalet 2014
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Kommuninvånarna har enligt 
kommunallagen rätt att komma 
med initiativ till kommunen i 
frågor som gäller kommunens 
verksamhet. Kommunstyrelsen 
skall minst en gång om året före-
lägga fullmäktige en förteckning, 
varav det framgår de initiativ, 
vilka tagits i ärenden där fullmäk-
tige skall fatta beslut samt åtgär-
der eller ståndpunktstaganden 
med anledning av initiativen. 

Följande initiativ har behandlats 
sedan senaste år eller är fortfarande 
aktuella.

Delgeneralplan
Initiativ om att uppgöra en delge-

neralplan på Västanpåsidan och Pål-
näsområdet inlämnades 26.3.2002 
och behandlades i fullmäktige 
11.12.2002. Beslutet blev att upp-
göra en delgeneralplan för havsnära 
boende. Enligt av fullmäktige god-
känd budget för år 2014 och ekono-
miplan 2015-2016 är just nu aktuella 
planer revidering av delgeneralplan 
för Molpe och för Harrström 2014-
2015. En revidering av detaljplanen 
i Korsnäs kyrkby bl.a. för det utvid-
gade industriområdet 2014 är också 
aktuell.

Skolornas uteområden
Initiativ att asfaltera och grundför-

bättra ishockeyrinken m.m. i Molpe, 
Harrström och Taklax har inlämnats 
under åren 2002-2003. Fullmäktige 
godkände anslag för förbättringsar-
beten på skolors uteområden i Molpe 
och Taklax samt rinkar i Molpe, 
Taklax och Harrström i budgeten 
2013 och ekonomiplanen för åren 
2013-2015 för sammanlagt 450.000 
euro (brutto). Molpe-projektet erhöll 
statsbidrag och verkställs under år 
2013-2014. 2014 ska rinken och 
uteområdet i Taklax åtgärdas. Stats-
bidrag har anhållits. 2015 står Harr-
ström i tur att få rinken renoverad. I 
budget 2014 och ekonomiplan 2015-
2016 finns sammanlagt 310.000 euro 
brutto för ändamålet.

Vägförbättringar och lättrafikleder
Flera initiativ har inlämnats gäl-

lande vägförbättringar och lätta tra-
fikleder bl.a. följande:

Breddning av Strandvägen, grund-
förbättring av Tuvängsvägen, bredd-
ning av Taklaxvägen för lätta trafiken, 
lätt trafikled längs Strandvägen från 
Molpe korsningen till Car-Ax och 
längs Strandvägen på sträckan Harr-

Kommuninvånarinitiativ under 
åren 2002-2013

Korsnäs företagare rf - grafisk profil.    Design: 3D Studio Blomberg Ltd.

PANTONE (PSC) 300 EC
CMYK: C98/M50

PANTONE (PSC) 355 EC
CMYK: C86/Y87

Färgerna symboliserar natur och hav. Pilarna symboliserar olika näringar som 
sammanstrålar och utgör byggstenar för en framtid i bygden.

ström-Kyrkbyn och i Harrström by. 
Kommunen håller kontinuerligt 
kontakt till vägförvaltningen på Ely-
centralen och till riksdagsmännen 
gällande statliga åtgärder och resur-
ser för vägnätets skötsel.

Allaktivitetshall
Ett initiativ om byggande av all-

aktivitetshall inlämnades till kom-
munen samt en fullmäktigemotion 
om tillsättande av en arbetsgrupp 
för att utreda byggande av en allak-
tivitetshall i Korsnäs. Kommunens 
representanter Marcus Nordmyr, 
Sven-Erik Bernas, Jonas Lindholm, 
Roger Bergström, Anita Ismark och 
Ulf Granås besökte tjänstemännen 
Harriet Hermans, Kaarlo Lepistö och 
Petri Svanbäck på NTM-centralen 
4.2.2014. Vid besöket diskutera-
des olika möjligheter att finansiera 
byggandet av hallen, momsfrågor, 
finansiering av driftskostnaderna och 
projektägarskapet (kommun, för-
ening eller aktiebolag). En ny EU-
programperiod börjar 2015 och alla 
direktiv är ännu inte klara och det 
är inte möjligt att söka bidrag ännu. 
Tidigast hösten 2014 kan man börja 
lämna in ansökningar.

Företagandet är i nyckelposition för en gynnsam eko-
nomisk utveckling i Korsnäsbygden. De nyetablerade 
företagens antal har de senaste åren stagnerat.  Korsnäs 
företagare rf:s strävan är att öka antalet tillväxt- och 
nyetablerade företag i Korsnäsbygden. 

För verksamhetsåret 2014 kommer föreningen att satsa 
påföljande åtgärder:
• medverka aktivt och leda utvecklingen i näringslivs-

projektet ”Korsnäs i Framtiden”
• utvärdera Korsnäs företagare rf;s verksamhetsform
• utse ”Årets företagare” även ”Årets Unga Nya företa-

gare” i Korsnäs
• ordna föreningsmöten
• ordna företagarträffar och annan social företagar/

kontaktverksamhet
• utveckla, aktivera kommunikationsinfoverksamheten, 

ex. ”tillväxtrummet”

• sondera möjlighet till och resurser för lokal företagar-
mentorverksamhet, vänner i företagar-pensionärer 
och medlemsvärvning i Korsnäs företagare rf

• kontinuerligt bevaka kommunens företagarpolitik 
och framföra viktiga ärenden från KF:s styrelse och 
medlemmar till kommunstyrelsen för behandling och 
åtgärder.

Styrelsen år 2014
I Korsnäs företagares styrelse sitter år 2014 Roger Berg-
ström, ordförande, Marcus Nordmyr, viceordförande, 
Jan-Erik Ravals, sekreterare, Johan Östling, kassör, Mirza 
Hodzic, Petra Sundholm, Johanna Ilvoranta, Katarina 
Westerlund.
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Intressanta föreläsningar på gång inom  
Ledarskapsforum PRO under våren 2014. 
www.facebook.com/ledarskapsforum 

Kurs i ”Heta arbeten” arrangeras vid YA i 
Korsnäs 20.03.2014. Anmäl till studiesekreterare, 
tfn 06-324 25 09/ 044-750 32 41 eller  
vuxcenter@yrkesakademin.fi.

KONTAKT & ANMÄLNINGAR* //
Sofia Mitts-Björkblom, projektledare
YA! enheten i Korsnäs

sofia.mitts-bjorkblom@yrkesakademin.fi
tfn 050-330 60 41

Senaste nytt från näringslivsprojektet

Ett nytt år har tagit fart och tillsammans har vi alla möj-
ligheter att göra 2014 till ett mycket lyckat år. Projekt-
verksamheten är i full gång med olika aktiviteter riktade till 
er företagare och även en utvecklingsprocess mot att skapa 
en funktion/ett forum som utvecklar och stödjer Korsnäs-
företagens tillväxt och möjliggör nyetableringar pågår till-
sammans med olika intressentgrupper. Ni får mer än gärna 
ta kontakt och föra fram tankar och åsikter gällande föreläs-
ningar, utbildningar, evenemang och utvecklande av före-
tagsverksamheten.

Den 13 januari 2014 utsågs Bergfolk Car Service Kb Ky till 
Årets företag i Korsnäs år 2013. 
Grattis och fortsatt lycka till!

Sofia

Projektaktiviteter

YA! erbjuder

Informationskväll kring stöd, finansiering och 
förmåner för företagare, måndag 10.3.2014, 
kl. 18.30!

Deltar gör t.ex. NTM-centralens näringstjänster, 
specialfinansiär Finnvera och Folkpensions-
anstalten.

Anmäl* senast 6.3.2014.

Föreläsning  på temat ”Anställning av utländsk 
arbetskraft – vad bör du tänka på!”, onsdag 
19.3.2014, kl. 14-17 med Annika Kohvakka, 
sakkunnig vid internationell arbetsförmedling 
Birkalands Arbets- och näringsbyrå.

Anmäl* senast 14.3.2014.

Temakvällar kring ”Arbetshälsa och 
välmående”  planeras in till april-maj!

Det finns planer på att ge er möjlighet att besöka 
Landsbygdsriksdagen i Sverige  
16-18 maj 2014!

Se www.landsbygdsriksdagen.se för att bekanta 
dig med evenemanget.

Ytterligare planer på:  
- Enkel webdesign och layout 
- Introduktion till ledningssystem för företag

Följ projektets verksamhet och aktuell info på 

   www.facebook.com/korsnasiframtiden

Gilla sidan så får du aktuell information direkt!

Internationella kvinnodagen lördagen 8.3.2014, 
”Mässa med fokus på kvinnligt företagande”. 
Kvinnliga företagare och föreläsningar vid  
YA i Korsnäs mellan kl. 10 – 13.30.

Kl. 10-11 Föreläsning med Anna Häggblom,VD vid Aveo 
Ab berättar om sin företagarresa

Kl. 11-12.30 Kvinnliga företagare i kommunen presenterar 
sig på mässan

Kl. 12.30-13.30  Föreläsning med Maria Österåker, 
entreprenör och populär föreläsare, kring temat  
”Ta plats”

Mässan är öppen för allmänheten kl. 11-12.30, kom och 
bekanta dig med företagarnas tjänster och produkter.  
Alla välkomna, även män!

Om du också vill delta i föreläsningarna vänligen anmäl dig 
senast 5.3 till sofia.mitts-bjorkblom@yrkesakademin.fi / 
050-330 60 41.  
Det finns möjlighet att köpa kaffe och tilltugg.

Företagarmässa

Övrig företagarinfo

Känner du som företagare till möjligheten att anställa en 
ung person under 30 år med lönestöd? Vill du veta mer, 
kontakta jaana.blomqvist@yrkesakademin.fi /  
050-373 77 11



12

KORSNÄSNytt
F
r
t
id

s
k
a
n

s
l
ie

t
 i
n

f
o
r
m

e
r
a
r

Årets motionär och idrottare med 
fina framgångar 2013 premierades på 
Andelsbanken i början av januari.

Karin Björkholm från Korsbäck fick 
utmärkelsen årets meste motionär i Kors-
näs 2013. Karin är en verklig motionär. 
Hon promenerar, cyklar, tränar på gym 
och simmar för att bibehålla sin goda 
kondition. Hon går gärna ut och motio-
nerar med någon av sina vänner.

Goda idrottsprestationer
Stipendier för goda idrottsprestationer 

utdelades till Felicia Åbacka som tog FM 
silver på 300 m för D-16 år, Huy Hung 
Pham som blev bronsmedaljör i längd-
hopp för P-15 år och Viljam Grahn för 
hans FSO-medalj och FM plakett (7. i FM)  
i orientering för 20 åringar. 
Dessa tre ungdomar planerar att ta FM 
medaljer även inkommande säsong. Vi 
önskar dem alla lycka till !

Text och foto: Roger Lindholm

Årets motionär och idrottare

          Inget ärende är för litet! 
Företagsrådgivare Kjell Nydahl stöder korsnäsföretagen med 
verksamhetens utvecklingen samt hjälper med olika företagsproblem. 
 
Mottagning på kommungården (Strandvägen 4323, Korsnäs): 
torsdag 20.2.2014 kl. 12-16
 
VASEKs tjänster är avgiftsfria och konfidentiella!

Kjell Nydahl 

050 368 2686, 

kjell.nydahl@vasek.fi

VASEKs mottagning i Korsnäs

Årets motionär Karin Björkholm 
uppvaktades av Jan-Erik Westerdahl 
från Andelsbanken.

Fr.v. Roger Lindholm kommunens 
idrottsinstruktör, Viljam Grahn, Feli-
cia Åbacka och Huy Hung Pham
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TACK!
Tack Ebba för ett fantastiskt julkonditori julen 2013 !
Vi fick både andlig och lekamlig spis.
Hälsar vi som var med. 

IF FYREN INFORMERAR

FM-silver
Skidskytten Wilma Strandholm tog en FM sil-
vermedalj till föreningen vid FM tävlingarna i 
Kontiolahti. Wilma blev tvåa på normaldistansen 
6,0 km och förlorade endast 4,3 sekunder till 
segraren.

Skidåkning
Skidåkarna är också igång trots den snöfattiga 
vintern. Klubbtävlingarna har börjat och anmäl-
ningar kan göras på Waterloo mellan kl.18-18.30. 
Följande klubbtävling blir onsdag 19.2 och årets 
distriktstävling skidas onsdag 5.3 med första 
start kl.18.30.

Inomhusfriidrott
Friidrottarna har inlett hallsäsongen med täv-
lingar i Botniahallen, Pirkkahallen i Tammerfors 
och  Hipposhallen i Jyväskylä.
Felicia Åbacka har gjort personligt rekord på 60 
m. Hennes rekord lyder nu på 7,90.
Amanda Karlsson har också sprungit rekord. 
Hon sprang 400 m på tiden 61,43.
Huy Hung Pham inledde säsongen med att 
springa 60 m på tiden 7,58.
Felicia Åbacka har blivit uttagen till fyrnations-
landskampen FIN-SWE-NOR-DEN i Tammerfors. 
Felicia springer i stafettlaget på 4x300 m.

Botnia Games
Felicia Åbacka gjorde en stark insats i Botnia 
Games i Korsholm 1.2.2014. Hon var överlägsen 
i klassen D17 och vann på personliga rekordet 
39,72. Hon tävlade också på 60 m i damklassen 
och kom tionde med tiden 7,98.

Församlingens julkonditori 
den 15 december 2013 
med andlig och lekamlig 
spis var en uppskattad 
satsning.
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Foto: Jessica Lagerström

Foto: Arja-Leena Kunelius
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Sportlovsprogram i Korsnäs       21.2-2.3.2014
Fredag 21.2

SPORTLOVSDISCO 
i Korsnäsgården för åk 5-7 kl. 19-23. DJ Noname är kväl-
lens discjockey. Åk 5-7 från Malax är också inbjudna och 
Malax ordnar gratis buss som kör förbi Molpe. Kl. 18.50 
kan Molpeborna stiga på vid busshållsplatsen. Inträde 2 
euro.
Försäljning av bål, popcorn mm. Ungdomsgruppen 
ordnar också lekar. 
Arr. Ungdomsgruppen i samarbete med Korsnäs Fritid och 
Korsnäs uf&bf.

LAN-party 
i Bygdegården i Malax fre 21.2-sö 23.2. Dörrarna öppnas 
kl. 16.00 på fredag och strömmen stängs av kl. 12.00 på 
söndag. Inträde är 15 € och 5 € för de som endast kommer 
och ser på. Man har möjlighet att vinna gratis inträde till 
huvudevenemanget i december. Anmälning sker via the-
encounter.nu
Arr. Malax IT Förening. 

Lördag 22.2
BOXERCISE
 i Korsnäs skola kl. 13-14.
Ledare: Linda Rosbäck. Avgift: 4€ Om man hyr handskar 
och/eller mitsar 5€ (deltagaravgift och utrustning). Anmäl 
senast 20.2 till Linda på tel. 0440708781, helst via sms.

MATMARKNAD 
i Korsnäsgården kl. 11-14. Arr. Korsnäs uf&bf.

Söndag 23.2
ÖPPET HUS 
i Korsnäsgården kl. 18-21. 
Arr. Korsnäs uf&bf.

Måndag 24.2
SLALOMRESA 
till Parra i Teuva. Resan kostar 20 € i vilket bussresa och 
liftkort ingår. Hyra för slalomskidor, blades eller snow-
board kostar 15 €. Hjälm är gratis. Avgifterna samlar vi 
upp i bussen. Resan är gemensam med Malax kommun.
Resan är lång så ta med mellanmål, dricka och eventuellt 
pengar ifall du vill köpa något från kafeterian. Är man 
yngre än 8 år bör man ha en förälder med. Resan är rökfri.
Anmäl dig senast onsdag 19.2 till Malax kommuns info 
3477 111. När du anmäler dig vill vi veta namn, adress, 
telefon, födelsetid och om du skall hyra skidor, snowboard 
eller blades. De som hyr meddelar också längd, vikt och 
skonummer. Under resan kan man få tag på fritidssekr. tfn 
050 37 38 346 (Malax) och 050 597 1946 (Korsnäs).

Tidtabell: Molpe vägskäl 8.50, Korsbäck 9.00, Bjurbäck 
9.05, Taklax skola 9.10, Korsnäs kommungård 9.25, Harr-
ström TB 9.30, Parra ca. 10.20
Vi startar hem från Parra kl. 16.30.
OBS! Avboka senast 48 timmar före avresa. Vid oanmäld 
frånvaro debiteras 10 €.
Arr. Korsnäs kommun och Malax kommun.

FÖREDRAG
i biblioteket kl. 19. Naturpedagog Vesa Heinonen berättar 
och visar bilder från en resa till Taiwan.

Tisdag 25.2
PYSSELVERKSTAD 
i Molpe skola kl. 11-13 för åk 1-6. Vi gör nyckelringar, 
smycken och underlägg. Avgift: 5 €. Ledare: Petra Sund-
holm. Anmäl senast 20.2 till  petra.sundholm@fs4h.fi eller 
045-8764838. 
Arr. Korsnäs 4H i samarbete med Korsnäs Fritid.

ÖPPET HUS 
i Harrström uf kl. 18-21. Arr. Harrström uf&hf.

Onsdag 26.2
SIMHALLSRESA 
till Vasa för de som är 9 år och äldre, är man yngre bör 
man ha en förälder med. Möjlighet att hoppa från hopp-
torn. Vi är i simhallen kl. 11.30-13.30, varefter vi åker till 
Rax på pizzabuffé kl. 14-15. Hemfärd kl. 15.00. Avgift: 10 € 
(resa, simning och pizza). Avgiften samlar vi upp i bussen. 
Resan är gemensam med Malax kommun. Resan är rökfri.
Anmäl senast onsdag 19.2 till Korsnäs kommun på e-mail 
(helst): info@korsnas.fi eller tel. 3479 111. Vid anmälan, 
meddela även telefonnummer.

Tidtabell: Korsbäck 10.05, Bjurbäck 10.10, Taklax skola 
10.15, Harrström TB 10.30, Korsnäs kommungård 10.40, 
Molpe vägskäl 10.50, Malax HVC 11.05.

OBS! Avboka senast 48 timmar före avresa. Vid oanmäld 
frånvaro debiteras 10 €.
Arr. Korsnäs kommun och Malax kommun.

CIRKELTRÄNING 
för ungdomar i högstadiet och gymnasiet i Hälsosmedjan 
kl. 17.30-18.30. Ledare: Sara-Lotta Huhtaoja. Gymträ-
ningen är gratis, projektet ”Skolan i rörelse” och kommu-
nens fritidsavdelning betalar.

FYRENS KLUBBTÄVLINGAR 
i fristil vid Waterloo kl. 18.30. Arr. IF Fyren.

mailto:petra.sundholm@fs4h.fi
mailto:info@korsnas.fi
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Sportlovsprogram i Korsnäs       21.2-2.3.2014
ÖPPET HUS 
på Fias Inn i Molpe kl. 18.30-21.00. Arr. Molpe uf.

ÖPPET HUS 
i Korsnäsgården kl. 18-21. Arr. Korsnäs uf&bf.

Torsdag 27.2
PYSSELVERKSTAD 
i Korsnäsgården kl. 11-13 och Taklax skola kl. 14-16 för åk 
1-6. Vi gör nyckelringar, smycken och underlägg. Avgift: 5 
€. Ledare: Jessica Bäckman. Anmäl senast 20.2 till petra.
sundholm@fs4h.fi eller 045-8764838. 
Arr. Korsnäs 4H i samarbete med Korsnäs Fritid.

Fredag 28.2
SLALOMRESA 
till Himos i Jämsä för ungdomar 10 år och äldre (yngre 
kan delta med förälder). Himos är nästan mitt emellan 
Tammerfors och Jyväskylä och har 21 nedfarter och 15 
hissar. Avgifterna samlas in i bussen. Resan är gemensam 
med Malax kommun. Resan är rökfri.
Resan kostar för barn 0-6 år 20 €, för 7-11 år 30 € och för 
12 år fyllda 35,00 €. I priset ingår bussresa och liftkort. 
Hyra för de som är 0-11 år 20 €, för 12 år fyllda 30 € och 
hjälm 5 €. Resan är lång så ta med mellanmål, dricka och 
eventuellt pengar ifall du vill köpa något från kiosken 
eller äta i restaurangen. En måltid kostar 10-15 €.
Anmäl dig senast onsdag 19.2 till Malax kommuns info 
3477 111. När du anmäler dig vill vi veta namn, adress, 
telefon, födelseår och om du skall hyra skidor eller 
snowboard. De som hyr meddelar också längd, vikt och 
skonummer. Under resan kan man få tag på fritidssekrete-
raren på nummer 050 3738 346.

Tidtabell: Korsbäck 6.10, Bjurbäck 6.15, Taklax skola 6.20, 
Harrström TB 6.30, Korsnäs kommungård 6.35, Molpe 
vägskäl 6.45, Himos 11.45.

OBS! Avboka senast 48 timmar före avresa. Vid 
oanmäld frånvaro debiteras 20 €.

Arr. Korsnäs kommun och Malax 
kommun.

BAK- OCH LEKKUL
 i Molpe skola kl. 12-14 och Korsnäsgården kl. 15-17 för åk 
1-6. Vi bakar skinkpastejer och kladdkaka och leker roliga 
lekar. Avgift: 5 €. Ledare: Petra Sundholm och Jessica 
Bäckman. Anmäl senast 24.2 till petra.sundholm@fs4h 
eller 045- 8764838. 
Arr. Korsnäs 4H i samarbete med Korsnäs Fritid.

ÖPPET HUS
 i Harrström uf kl. 18-22. Arr. Harrström uf&hf. 

ÖPPET HUS 
i Korsnäsgården kl. 18-22. Arr. Korsnäs uf&bf.  Lördag 1.3

BOXERCISE 
i Korsnäs skola kl. 13-14
Ledare: Linda Rosbäck. Avgift: 4 €. Om man 
hyr handskar och/eller mitsar 5 € (delta-
garavgift och utrustning). Anmäl senast 
27.2 till Linda på tel. 0440708781, helst 
via sms.

FRILUFTSDAG 
vid Edsviksjön kl. 15-17. Tunnbastubad + dopp i vak. Om 
snön tillåter blir det pulkbacke för barn. Korvgrillning 
samt kaffe och dopp. 
Arr. Edsviksjöns Allaktivitetsförening.

ÖPPET HUS 
i Harrström uf kl. 13-22. Arr. Harrström uf&hf.

Söndag 2.3
ISDAG 
vid Fjärdsbådan kl. 12-15 med bilkörning, 
servering och programpunkter för barn. 
Inträde 5€, barn under 10 år gratis. 
Arr. Korsnäs uf&bf.

SOPPDAG 
på Harrström dagis kl. 11.30-14.00. Klimpsoppa och våff-
lor. Arr. Harrström uf&hf.

FRILUFTSDAG 
vid Edsviksjön kl. 13-16. Tunnbastubad + dopp i vak. Om 
snön tillåter blir det pulkbacke för barn. Korvgrillning 
samt kaffe och dopp.
Arr. Edsviksjöns Allaktivitetsförening.

ÖPPET HUS 
i Korsnäsgården kl. 18-21. Arr. Korsnäs uf&bf.

mailto:petra.sundholm@fs4h.fi
mailto:petra.sundholm@fs4h.fi
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KORSNÄS
På gång i

BALTIKUMVÄNNERNA INFORMERAR

söndagen den 30 mars 2014
i församlingshemmet i Korsnäs

12.00–14.00 servering av soppa
14.00 fadderträff
15.00 årsmöte

KLÄDINSAMLINGEN
vid Gruvan - Gruvvägen 28 - i Korsnäs

Hela, rena och fläckfria kläder, skor, sängkläder mm.
tas emot TISDAGAR kl. 13.00–18.00  
fr.o.m. tis. 11.2. t.o.m. tis. 15.4.2014.

OBS!!!  Inte böcker och möbler
Insamlingen av glasögon och solglasögon fortsätter

LOPPIS på samma plats. 
KOM OCH FYNDA: Här finns det mesta!

Baltikumvännerna r.f.

Soppdag 
Soppa och våfflor i Harrström daghem 
söndag 2 mars 2014 kl. 11.30-14.00
Lotteri!

Harrström ungdoms- och hembygdsförening

Arrangör: Motor Maniax och Korsnäs BUF

Söndag 2.3 från kl. 12 vid Fjärdsbådan

Servering och barnaktivitet
Inträde: 5 €, under 10 år gratis

Med reservation för väder och isläge.

Till Fordonsförare:
Anmälning på plats kl.11.00
Hjälm tvång
Fordon delas in i klasser efter bästa förmåga
Meddela gärna i förväg till Tommy 050-431 06 65 eller på 
Facebook att ni kommer så vi vet antalet. 

Snökul  i motorljud!

7-9.3 vid Fias Inn i Molpe
Öppethållningstider:

Fredag: 17:00-20:00
Lördag: 10:00-16:00
Söndag: 10:00-15:00

Vill du ha ett bord?
Maila fftulavippan@gmail.com eller 
ring 0503494679 för reserver-
ing av bord och mer info. Bordshy-
ran är 15 euro och du behöver inte 

själv stå på plats och sälja.
Begränsat antal säljplatser.

Arrrangör: Föräldraföreningen Tulavippan

LAN-PARTY i Korsnäs
Pris: 15€ Inträde, 10€ för gäster
Tid & plats: 14-16 Mars, Fredag 17:00 - 
Söndag 13:00 i Korsnäs Lokalen.
Mer info om evenemanget på föreningens 
facebooksida eller www.synect.fi
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Mötestidtabeller
Kommunstyrelsens och kommunfullmäktiges 
preliminära mötestidtabell för våren 2014.

Kommunstyrelsens möten

Mars tisdag 11.3 kl. 18.30
 måndag 31.3 kl. 18.30

April måndag 14.4 kl. 18.30

Maj måndag 12.5 kl. 18.30

Juni måndag 2.6 kl. 18.30
 måndag 30.6 kl. 18.30

Kommunfullmäktiges möten 

Mars måndag 24.3 kl. 20.00

Juni måndag 9.6 kl. 20.00

SJUKVÅRDS – OCH SENIORMOTTAG-
NINGAR  FR O M 3.2.2014
KORSNÄS HÄLSOGÅRD
Sjukvårdsmottagning tisdagar och fredagar kl 8-10 
Seniormottagning tisdagar kl 8-10 
Tidsbeställning  tel 3479324 må-fre  kl 8-9 , övriga 
tider tel 3477645 (vårdbedömningen, HVC)
Mottagning utan tidsbeställning måndagar, onsda-
gar, torsdagar  kl 8-10

Dejourlista för taxi 2014
KORSNÄS BERGÖ 

Vecka  2  5  8  11  14  17  20  23  26  29  32  
35  38  41  44  47  50   
Andtfolk Bengt 0500 852793 
D.S.B.Taxitjänst 0505579524

Vecka  3  6  9  12  15  18  21  24  27  30  33  
36  39  42  45  48  51        
Sjöman Kenth 0407774951  
Österbro Tore 0503442199

Vecka  1  4  7  10  13  16  19  22  25  28  31  
34  37  40  43  46  49  52 
Holm Kaj 0505170123  
Rönnback Kjell 0500363859   
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Inspirationskväll 
kring mathantverk

Onsdag 5.3 kl. 19.00-21.00  
på Korsnäsgården 

Eldrimners verksamhetsledare Bodil Cornell från Jämtland i Sverige 
berättar hur man kan driva företag inom mathantverk (tex; gårdsos-
tar, lufttorkade korvar, surdegsbröd, nektar och rökt fisk). Hon pratar 
också om Eldrimner, Nationellt resurscentrum för mathantverk, som 
förmedlar kunskap genom kurser, rådgivning, handböcker mm. Eld-
rimner arbetar också med att utveckla generell mathantverkskun-
skap. Dessutom så gör de allt för att göra mathantverket känt och 
undanröja hinder för mathantverkare. 
Servering 
Anmälan senast 28.2 till helena@mathantverk.fi eller 045-1410220. 
Inspirationskvällen är gratis!

Kurskvällar kring 
mathantverk

BONDOST & SYLTER

Lördag 15.3 kl. 10 - 12 
Vi gör BONDOST och tar fram helt 
nya SYLTER 
Korsnäs skolas kök 
Lärare: Tina Lindell 
Max deltagare: 8 stycken 
Anmäl senast 7.3 till helena@mat-
hantverk.fi eller 045-1410220 
Deltagande i kursen är gratis!

KNÄCKEBRÖD
Lördag 29.3 kl. 10 - 12 
Hemgjort KNÄCKEBRÖD med nya 
smaker. Kom och låt dig inspireras 
att göra enkla och goda knäckebröd. 
Korsnäs skolas kök 
Lärare: Tina Lindell 
Max deltagare: 8 stycken 
Anmäl senast 20.3 till helena@mat-
hantverk.fi eller 045-1410220 
Deltagande i kursen är gratis!

MARMELAD & MYSLI
Lördag 5.4 kl. 12 - 15 
Vi gör Marmelad & Mysli 
”En snygg förpackning säljer bättre”. 
Produktutveckling också med  
förpackningar och etiketter som 
passar till produkterna. 
Korsnäs skolas kök/matsal 
Lärare: Malin Båtmästar och Helena 
Höglund-Rusk 
Max deltagare: 8 stycken 
Anmäl senast 28.3 till helena@mat-
hantverk.fi eller 045-1410220 
Deltagande i kursen är gratis!

mailto:helena@mathantverk.fi
mailto:helena@mathantverk.fi
mailto:helena@mathantverk.fi
mailto:helena@mathantverk.fi
mailto:helena@mathantverk.fi
mailto:helena@mathantverk.fi
mailto:helena@mathantverk.fi
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Matmarknad 
lördag 22.2  kl. 11-14 

på Korsnäsgården
Kl. 11 delas utmärkelsen ”Årets Oborschta Korschung 2013”
 ut av föreningens ordförande Anneli Pellfolk 
 
Försäljning av kött, fisk, potatis, grönsaker, bröd, bakverk, 
ägg och inläggningar 
 
Korsnäs uf & bf kokar färska syltgrisar under dagen! 
 
Bokning av platser: Anneli 050-5971930 
 
(Kommande matmarknader: 12.4 och 17.5) 
 
Arr. Korsnäs Ungdoms -och byaförening

VÄÄLKUMI!
Kom och dansa till tonerna av 

Inträde 15,-
Öl-servering

 KORSNÄS BUF

på lokalin lördag 22.3 
kl. 21.00 - 02.00
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Är du medlem i Folkhälsan? 
Som medlem får du Tidningen Folkhälsan hem i din egen postlåda sex 
gånger per år. Tidningen innehåller intressanta artiklar kring hälsofrå-
gor, djupgående intervjuer med personer inom branschen och infor-
mation om aktuella händelser och frågor i Folkhälsan. 
Vi erbjuder även våra medlemmar billigare avgift gällande transport 
till och från simskolan.  Du kan enkelt skriva in dig som medlem i 
folkhälsan via hemsidan www.folkhalsan.fi/korsnas. Klicka sedan på 
länken blankett för nya medlemmar. Medlemsavgiften är 12 euro per 
år. Tack för att du vill vara medlem!

Motionskampanj våren 2014
Folkhälsan erbjuder två motionskampanjer under året. Vårens kampanj är en tre månader lång tradi-
tionell motionskampanj och den är öppen för alla. Motionskampanjen för våren 2014 går under namnet 
motionera dig till södern.

Motionskampanjen startar 1.2 och avslutas 30.4.2014

Den här kampanjen, som har sitt ursprung i Åboland, är öppen för alla i hela Svenskfinland. Man fyller 
i motionskort och får en poäng för trettio minuter motion. Om man motionerar exempelvis en timme 
per dag får man två poäng. Alla olika motionsformer ger likvärdiga poäng, huvudsaken är att man blir 
lite andfådd. Motionskort finns utplacerade på butiker och banker runtom i kommunen. Man kan också 
skriva ut motionskortet via folkhälsans hemsida, eller klippa ut motionskortet ur denna tidning.
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4pHotos tävling är nu avgjord. 
Fototävlingen riktade sig till med-
lemmar mellan 13-29 år i alla 
4H-föreningar inom Finlands 
svenska 4H. Tävlingen hade som 
tema ”Min fritid”.

Totalt inkom 15 bidrag och de sex 
bästa bidragen belönades med priser. 
Juryn, bestående av ”knäppisen” 
Johan Geisor och fotografen Mikael 
Weckström, gav sin motivering varför 
de tre bästa bidragen hade valts. Såhär 
lyder juryns omdöme:

1:a pris i 4pHotos tävling går till 
Sabina Krook från Pedersöre 4H för 
bilden ”Kvastflygning”. Motivering: 
fart och fläkt, ungdomligt bus, foto-
grafen tryckt av i rätt situation.

2:a pris: ”Lonely Shoes”. Fotograf: 
Malin Åhman, Malax-Petalax-Bergö 
4H. Motivering: stämningsfylld bild, intressant sepia ton. 
3:dje pris: ”Vridin”. Fotograf: Valentin Öster-
holm, Korsnäs 4H. Motivering: dokumentär-
bild från sommarteater, bra utnyttjande av bildyta.  
De tre första pristagarna har fått fotoprodukter från Studio 
Fotocenter värda 150 € per person.

Dessutom utdelades tre tröstepriser åt föl-
jande personer (utan inbördes ordningsföljd): 
”Cindy”, fotograf: Jenny Sjöberg, Malax-Petalax-Bergö 
4H, ”Sommardröm”, fotograf: Frida Palmqvist, Korsnäs 
4H och ”På sommarstugan”, fotograf Jennifer Lund-

4pHotos fototävling avgjord

berg, Malax-Petalax-Bergö 4H. Tröstepriserna bestod 
av varsitt bokpris donerade av Finlands svenska 4H. 
Vi gratulerar vinnarna!

Juryn visste inte innan bedömningen vems bilderna 
var, så valet gjordes helt anonymt. ”Knäppisarna” är 
en fotoklubb för medlemmar från Vasa och Korsholm, 
där Johan Geisor fungerar som ordförande. Till vardags 
jobbar han på Studio Fotocenter i Vasa och på fritiden 
drar han fotokurser samtidigt som han är en mycket 
hängiven fotograf. Mikael Weckström jobbar även han 
på Studio Fotocenter och är en av delägarna i företaget. 
Mikael är också känd för sin fotobok ”Havtornens rike”. 
Tillsammans med Knäppisarna har Johan och Mikael 
också gett ut två fotoböcker, så juryn bestod av välmeri-
terade gossar. Varmt tack till juryn!

Petra Sundholm, Korsnäs 4H

Första pris gick till Sabina Krook från Pedersöre för bilden 
“Kvastflygning”.

Andra pris gick till Malin Åhman från 
Malax för bilden “Lonely Shoes”.

Tredje pris gick till Valentin Österholm från Kors-
näs för bilden ”Vridin”.”.
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Operetten Läderlappen
OBS FREDAG! Vill du se operetten Lepakko, 
Läderlappen  i Vasa på Kaupunginteatteri i 
morgon lördag 15.2. kl.13. Medverkande bland 
andra Wivan Nygård-Fagerudd, Therese 
Karlsson, Angelika Klas. Ring genast på fredag 
före kl. 18 till biblioteket, så undersöker vi om 
det finns biljetter kvar! 

Ny service i biblioteket! 
Du kan nu få meddelande om beställda böcker 
och krav på försenade böcker som textmedde-
lande till din mobiltelefon. Kom till biblioteket 
och kontrollera att vi har rätt mobilnummer 
eller meddela oss ditt mobilnummer. Om du 
inte vill ha sms, kan vi fortsättningsvis ringa, 
posta eller mejla ditt meddelande.

Bokblogg och Bokcirkel
Läs bibliotekets bokblogg från projekt Läs-
dagboken i samarbete med skolorna. Bloggen 
hittar du på bibliotekets webbsida, Korsnäs 
bokblogg!

Bokcirkeln Kaffe & Prat träffas i mitten av 
mars, mera info i biblioteket.

Utställningar i biblioteket
Februari månads utställare i biblioteket: Karin 
Lipkin-Forsén, Närpes 
 
Mars månad: Kerstin Westmalm, Illustrationer 
till boken Solkatter

Öppethållning under sportlovet
Sportlovet vecka 9. Bokbussen kör enligt för-
kortad tidtabell, skolturerna faller bort måndag 
24.2. 
Biblioteket har normal öppethållning med 
kvällsöppet 12-19 måndag och fredag.

Turnepjäs i mars 
”Pojken som blev en karbidlampa”

På kommande i mars: turnépjäs med Matts 
Stenlund, Pojken som blev en karbidlampa. 
”Efter många bejublade föreställningar på 
Åland och i sydvästra Svenskfinland vill vi nu 
att erbjuda teaterföreställningen ”Pojken som 
blev en carbidlampa” för den österbottniska 
publiken.” 
Föreställningen bygger på en text av Ålands 
mest udda kulturpersonligheter, Joel Petters-
son. Texten har bearbetats för scen av den 
Matts Stenlund som även står för regi och skå-
despel. 
Matts Stenlund har i flera perioder varit 
anställd vid Vasa Teater och har genom åren 
turnerat många föreställningar i Österbotten, 
senast med ”Ensam rävhane söker hona”. Han 
har även gjort dagisföreställningar med bl a 
”Siilikotten”.
”Pojken som blev en carbidlampa” utspelar 
sig i början av förra seklet, i en tid då bristen 
på fotogen banade väg för en helt ny ljuskälla: 
carbiden.
Många av våra äldre minns den här tiden och 
handlingen sprider ljus över svunna tider, kryd-
dad med en stor portion humor, men också 
vemod.  
 
Se anslag i biblioteket senare i februari!

P
å
 g

å
n

g
 i
 K

o
r
s
n

ä
s
 -

 B
ib

l
io

t
e
k
 o

c
h

 k
u

lt
u

r

BOKBIO 
i Korsnäs bibliotek under våren!

Korsnäs bibliotek deltar i ett mediefostran-
projekt för bibliotekens allra minsta kunder, 
arrangerat av Walhalla rf och Finlandssvenskt 
filmcentrum. De har valt ut fem tecknade 
filmer som alla bygger på böcker. Filmerna 
visas för dagis- och andra barngrupper som 
besöker biblioteket. Dessutom ingår pedago-
giskt material som ansluter till filmerna.
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 Aktuella kurser och föreläsningar
Hemlagat – godare och billigare 
Ti 4.3-18.3 i högstadiet i Petalax 
Kursledare Olivia Hägg
Kursavgift 17 €, kursnummer 810214
För dig som vill ha nya idéer för vardagsmenyn och 
slippa ifrån hel- och halvfabrikaten. Olivia lär ut olika 
sätt att variera rätter med broiler, fisk och kött och 
tipsar om fräscha tillbehör och goda såser.
Ingredienserna tar du själv med, ingredienslista fås 
innan kursstarten. Anmälan senast 17.2. 

Rawfood, del I  – mellanmål och efter-
rätter

Lö 8.3 kl. 10.00-15.15 i högstadiet i Petalax 
Kursledare Cecilia Nordman
Kursavgift 20 €, kursnummer 810200
Föreläsning och workshop. Med rawfood får man 
ett stabilare blodsocker, bättre hormonbalans och 
ökar kroppens självläkningsprocess. På kursen görs 
näringsrika, enkla och läckra mellanmål och efterrät-
ter. Ingredienskostnader (ca 10 €) tillkommer. Anmä-
lan senast 21.2.
Besök gärna Cecilias blogg www.morotsliv.com

Barn och vuxen i köket
Ons 12.3-26.3 kl. 17.45-20.00 i Taklax skola
Kursledare Petra Sundholm
Kursavgift 20 €, kursnummer 810254
Kursen är för barn (6 år och uppåt) tillsammans 
med en vuxen. Vi lagar goda mellanmål, varma 
smörgåsar, pajer och får tips till fredagsmyset. 
Ingredienskostnader tillkommer. Kursavgiften är för 
en vuxen och ett barn. Anmälan senast 5.3. Anmäl 
också barnet till kursen.

Hygienpass
Ti 11.3 och 18.3 kl. 18.15-21.15 i medborgarinstitutet 
i Petalax 
Kursledare Rigmor Grangärd
Kursavgift 50 €, kursnummer 999906
Första kvällen behandlas lagstiftning och egenkon-
troll, förorening av livsmedel, matförgiftningar och 
hygieniska arbetsmetoder. Andra kvällen ordnas ett 
test. I kursavgiften ingår kostnader för test och intyg. 
Anmälan senast 4.3.

Trädgårdsplanering
Ti 11.3-8.4 kl. 18.30-20.30 i medborgarinstitutet i 
Petalax
Kursledare Ida Rosenberg
Kursavgift 20 €, kursnummer 410210
Kom med och få inspiration och idéer till din träd-
gård. Under kursen kan du själv planera och få verk-
tyg för att skapa en trädgård utgående från egna 
behov och förutsättningar. Anmälan senast 4.3.

Luontovalokuvaus 
Ti 4.3-18.3 klo 18.00-20.15, Övermalax skola
Opettaja Tuija Warén
Kurssimaksu 17 €, kurssinumero 119814
Kurssi on tarkoitettu luontovalokuvauksesta kiin-
nostuneille. Kurssilla opitaan käyttämään kameran 
luontokuva-asetuksia ja luontokuvien kuvankäsit-
telyä. Valokuvaamme myös ulkona, jolloin käymme 
läpi sommittelua, värejä, terävyyttä, perspektiiviä 
ja epätavallisia kuvakulmia. Oma kamera mukaan. 
Kurssi on suomenkielinen. Ilmoittautuminen viimei-
stään 21.2.

Taiwan i ord och bild
Naturpedagog Vesa Heinonen berättar om sitt 
besök i Taiwan i Korsnäs bibliotek måndagen 
24.2 kl. 19.00. 
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Korsnäs församling
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Silvergruppen samlas onsdagen den 19 
februari kl 13 i församlingshemmet. Sångaren 
Lennart Larsson från Sverige och en familj 
från Caminal Felix (en familjeby) i Rumänien 
kommer på besök. Lennart Larsson kan över 
400 sånger på svenska och norska utantill. 
Det kommer att ges möjlighet att framföra 
sångönskemål. Familjen medverkar också på 
olika sätt i programmet. 

Alla intresserade är välkomna!

Fredagscafé för kvinnor i alla åldrar ordnas i 
församlingshemmet 21.2, 14.3, 11.4 och 23.5 
(Strandhyddan) kl 18.30. Kvällens gäst delar 
med sig ur sitt liv. Följande gäster är inbjudna: 
Joyce Uvukunda, Marianne Liljeström, Ann-
Katrin Store och Kerstin Granvik. För sång och 
musik svarar Gun Korsbäck-Orre och Deseré 
Granholm. Någonting salt och sött serveras till 
kaffet. 

En frivillig gåva för familjen Tikums arbete i 
Senegal uppbärs. Korsnäs församling har iklätt 
sig ett visst ekonomiskt ansvar för dem. Nya 
deltagare är välkomna!

Karasamling med servering ordnas i 
församlingshemmet fredag 7.3, 4.4 och 
på Strandhyddan 9.5 kl 19. Bl a följande 
medverkar: Wilhelm Bonn, Torolf Prost 
och Bengt-Eric Rönn. Män i olika åldrar är 
välkomna! (OBS! Det är inte ”förbjudet” för 
män att delta i fredagscafé för kvinnor och vice 
versa.)

Vänstugan är öppen för alla i 
församlingshemmet varannan onsdag kl 13-15 
enligt följande: 26.2, 12.3, 26.3, 8.4 (tisdag) 
och 23.4. Fri samvaro, kaffeservering och 
ibland lite program.

Familjen Tikum arbetar för Finska Missionssällskapet i Senegal. Anna är biskop emeritus Erik 
Vikströms dotter, gift med Bertrand Tikum från Kamerun. Deras döttrar heter Ronya och 
Nicole.
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Insamlingen 
GEMENSAMT ANSVAR

Gemensamt Ansvar är den evangelisk-lutherska 
kyrkans årliga storinsamling som hjälper nödställda 
både i Finland och utomlands. Insamlingen inleddes 
första söndagen i februari. År 2014 går de insamlade 
medlen till att förbättra terminalvården i Finland och 
till projekt som tryggar mänskliga rättigheter i Gua-
temala.

   I Finland behöver varje år ungefär 15 000 obotligt 
sjuka terminalvård. I nuläget har alla inte möjlighet till 
stöd och vård av god kvalitet i livets slutskede. Enligt 
social- och hälsovårdsministeriets rekommendationer för 
terminalvård (2010) har varje döende människa rätt till 
god terminalvård, vilket enligt patientens behov och öns-
kemål kan ske hemma, i servicehus eller på äldreboende, 
inte enbart på sjukhus. Den här rättigheten förverkligas 
ändå inte. I Finland är det slumpmässigt om det finns 
tillgång till högklassig terminalvård på den egna orten. I 
värsta fall kan man förflytta den döende patienten så långt 
som hundratals kilometer från sitt hem och sina kära för 
de sista dagarna i livet. Terminalvård innebär att man 
beaktar hela människan som en individ. Förutom god 
grundvård svarar man på patientens fysiska, psykiska, 
sociala, andliga och själsliga behov, lindrar symptomen 
och stöder de anhöriga.

   I Guatemala hör brott mot mänskliga rättigheter 
till vardagen. Ursprungsbefolkningen, mayaindianerna 
(mayorna), diskrimineras på många sätt: det är svårare 
för dem att få jobb och de kan inte vara säkra på att få 
olika samhällstjänster eller så får de lov att vänta på dem. 
Landområden som bebos av mayorna upplåts utan ersätt-
ning till industriföretag. Landet präglas av mycket våld; 
drogmissbruk, människohandel, gäng och korruption är 
fortgående och växande problem. Kvinnor och barn lider 
av familjevåld. Många vet inte om sina rättigheter i sam-
hället.

   Insamlingen i Korsnäs kommer i huvudsak liksom 
tidigare år att ske genom att frivilliga insamlare besöker 
hemmen med en lista eller sparbössa. Följande evene-
mang ordnas där intäkterna går till Gemensamt Ansvar:

Sång- och musikkväll i kyrkan lördagen den 1 mars 
kl 18 med bl a Fred Berg. Efteråt servering, snabblotteri 
och försäljning av bakverk mm i församlingshemmet.

Samling tisdagen den 25 mars kl 19 i församlingshem-
met där Luthersalens musikgrupp från Vasa medverkar. 
Då auktioneras en tavla av Erik Sepänaho ut till förmån 
för insamlingen. Servering.

Söndagen den 6 april kl 18 blir det sång- och musik-
kväll i Harrström uf-lokal. Projektkören under ledning av 
Deseré Granholm, Gun Korsbäck-Orre m fl medverkar. 
Servering, lotteri och försäljning av bakverk.

Reparations- och energiunderstöd 
2014

Statens bostadsfond meddelar om årets 
ansökningsförfarande för bl.a. reparations- och 
energiunderstöd. 
Ansökan om understöd för reparationer som 
riktar sig till åldringar och handikappade (stöd-
nivå 40 % + ev. veterantillägg 30 %), och är ett 
medel för att man skall kunna bo kvar i sin bostad 
så länge som möjligt. Ansökningarna beviljas på 
sociala grunder (1 pers/hushåll max.inkomst 1530 
€/mån, 2 pers/hushåll 2555 €/mån osv). Förmö-
genheten efter att reparationsåtgärderna utförts 
får uppgå till högst ca 10000 €/person. I hushåll 
där veteran/veteranänka ingår är max. inkomst-
gränsen för 1 pers/hushåll 1990 €/mån, för 2 pers/
hushåll 3320 €/mån osv.

Ansökan om behovsprövat energiunderstöd för 
småhus (högst 25 %) (dock ej för arbetskostnad-
erna, för dessa kan ansökas om hushållsavdrag 
i beskattningen). Med detta understöd stöds 
åtgärder för förbättring av energiekonomin och 
ibruktagande av förnybara energikällor. 

Ansökningarna beviljas på sociala grunder (1 
pers/hushåll max 1530 €/mån, 2 pers/hushåll 
2555 €/mån osv.)

Ansökan om understöd för sanitära olägenheter 
kan göras fortlöpande och sändes sen till statens 
bostadsfond för behandling. 

Anvisningar, ytterligare information och blan-
ketter finns på www.ara.fi, här finns också 
en redogörelse för understöd till vissa andra 
åtgärder. Ansökningsblanketter och närmare 
uppgifter fås även av byggnadsinspektören, tel 
3479131.

Ansökningarna med bilagor skall vara kommunk-
ansliet tillhanda senast den 27.3.2014.

Korsnäs den 28.1.2014

Tillsynsnämnden

Korsnäs kommun

Kungörelse

http://www.ara.fi
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Lediga platser

Föreningen Folkhälsan i Korsnäs r.f. söker

SIMLÄRARE
och

LEKLEDARE
till sommarens simkurser i Molpe och Harrström

Simkurserna hålls i 

Molpe 23.6 – 4.7      Harrström 7.7 – 18.7

Simlärarna skall vara 18 år fyllda när simskolan börjar.
Lekledarna skall vara 15 år fyllda när simskolan börjar.

Ansökan jämte meritförteckning bör vara styrelsen tillhanda
senast den 28 februari 2014. Ansökningarna returneras inte.
Ange vilken arbetsuppgift du söker i första hand.

Ansökan sänds till:

Föreningen Folkhälsan i Korsnäs r.f.
Alexandra Nylund
Stenlundsvägen 113
66210 Molpe

På eventuella förfrågningar svarar ordförande
Alexandra Nylund, tel. 0505272214 

Korsnäs uf & bf söker en

Ansvarig för närodlatförsäljningen 
2014

Arbetstid 20-40% 
Arbetsuppgifter: 
Huvudansvar för inköp, försäljning, marknadsfö-
ring och bokning av platser på månadsmarknader 
och sommarens fredagsförsäljningar. Verksamhe-
ten får gärna utvecklas vidare! Personen vi söker 
skall ha god organisationsförmåga, vara drivande 
och ha kunskaper om marknadsföring.

Förfrågan och ansökningar riktas senast 28.2 till: 
Anneli Pellfolk, 050-5971930 eller e-post: anneli.
pellfolk@netikka.fi

Sommarvikarier
Äldreomsorgen och barndagvården i Korsnäs 
Kommun söker sommarvikarier.

Till äldreomsorgen söks även vikarier för nattper-
sonalen.

Meddela ditt intresse senast 28.2.2014 till:  
Hemserviceledare Vivan Vesterback, tfn 050-
3714501
Föreståndare Ingegärd Till-Norrdahl, tfn 06 
2113620
Barnomsorgsledare Birgitta Blomqvist, tfn 06 
3479146

Tekniska kansliet söker
• en person för gräsklippning och röjning  för 

sommarmånaderna. Krav för uppgiften är 
minst 18 års ålder och körkort.

• städare till Molpe och Harrström simstränder 
sommaren 2014. Arbetet gäller plockning av 
skräp 1 h / dag / simstrand alla dagar under 
badsäsongen.

• vikarie för städaren vid Kommungården / Bib-
lioteket under 4 veckor i juli månad. 

Skriftlig ansökan med personuppgifter ska inläm-
nas till Tekniska kansliet senast 7.3.2014 
Närmare uppgifter ger fast.byggm. Susanna 
Råholm , tel. 06-3479 129 eller 050-5506267.

 Tekniska kansliet i Korsnäs

Korsnäs kommun
Korsnäs kommun

Vård- och omsorgsnämnden i Korsnäs 
lediganslår följande befattningar 

SJUKSKÖTARE 100 %
SJUKSKÖTARE 78,43 % 01.04.2014-31.07.2014
NÄRVÅRDARE 75 %
NÄRVÅRDARE 50 %
NÄRVÅRDARE 78,43 % 01.04.2014-31.03.2015
NÄRVÅRDARE 50 % 01.04.2014-31.03.2015

Semestervikarier inom äldreomsorgen.

Gå in på kommunens hemsida 
http://www.korsnas.fi 
för mer information.
Välkommen med din ansökan!

Korsnäs kommun

mailto:anneli.pellfolk@netikka.fi
mailto:anneli.pellfolk@netikka.fi
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Sammanträden

Harrström ungdoms- och hembygdsförening 
håller 

årsmöte 
den 16 mars 2014 kl. 14.00 på UF-lokalen. 

Stadgeenliga ärenden. 
Styrelsen

IF FYREN r.f 
håller 

vårmöte 
torsdag 20 februari 2014 kl. 19.00 vid Waterloo.

Stadgeenliga ärenden.
Välkomna!

                                                        Styrelsen

Korsnäsnejdens pensionärer r.f. 
håller 

ÅRSMÖTE
på Korsnäs Andelsbank i kyrkbyn

söndag 2.3.2014 kl 14.
Stadgeenliga ärenden.

Sonja Nyholm från Svanbäcks bussar bjuder på 
kaffe, informerar och visar bilder om resor.

Välkomna!

Korsnäs 4H håller 

årsmöte 
torsdagen den 20.3 kl. 19.00 på Korsnäsgården.  

Stadgeenliga ärenden, kaffeservering. 
Hjärtligt välkomna!

 
Styrelsen för Korsnäs 4H

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

Korsnäs hembygdsförening rf

Årsmöte 
25.2.2014 kl. 18.30 på Korsnäs Andelsbank

Stadgeenliga ärenden. Kaffeservering
Helena Höglund-Rusk berättar om projektet 

Mathantverk.
 

Välkomna!
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Ditt inköpsställe www.ostrocenter.fi 
NYKARLEBY Frillmossav. 2  ✆ 7817450
KORSNÄS Strandv. 4131 ✆ 2827700

SKID-
VALLOR

Värmehalare
Olika modeller i lager

Värmekläder 
från ODLO

KVALITETS-
FODER för 
hundar!

Sparkstöttingar från ESLA

Även plastmedar till sparkstöttingar

Stenbrytaren 
tel. 06/3641 152 

Rockabilly 
kväll  

3 rätter middag 
(  bindande anmälan )  

Pubkväll 
Rock’n’Roll 

Mer information senare.... 

Fastlagstisdag  4 Mars 

Kl. 11.oo – 15.oo 

Klimpsoppa samt Hembakad Fastlagsbulle 

Ät här eller ta med hem! 

Isdagsbuffé 

2 mars 12-17  

Schnitzelbuffé 

10€ 

1 mars
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