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Helena Höglund-Rusk 
Årets Oboschta Korschung 

Korsnäs Ungdoms och byaförening utdelade sitt nyinstiftade pris till Årets Oboschta 
Korschung vid marknaden i Korsnäs 22.2.2014. Priset gick till Helena Höglund-Rusk, 
som väl uppfyller priskommitténs villkor: Hon bor i Korsnäs kyrkby, är föreningsaktiv 
och marknadsför Korsnäs. Just nu jobbar som projektledare för Mathantverksprojektet.
Keramiker Kerstin Westmalm har gjort pristavlan.
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Satsningar på kommunal 
service – bokslutet 2013
- det allmänna ekonomiska läget

Enligt de preliminära bokslutsuppgifterna för år 2013 var kom-
munernas sammanlagda resultat positivt, ca 300 miljoner på plus. 
Resultatet förbättrades från föregående år med ca 600 miljoner 
euro. Resultatet beror på engångsposter i kommunalbeskattningen 
och extraordinära poster som följd av bolagiseringar av verksamhe-
ter. Många kommuner har också anpassat sin ekonomi målmedvetet  
genom personalutgiftsbesparingar och effektivering av kommunens 
verksamhet. 

År 2014 förväntas kommunernas 
inkomstbas växa betydligt långsam-
mare. Statsandelarna kommer att 
minska till följd av nedskärningar. 
Skatteinkomsterna kommer att öka 
långsammare och avta. Detta inne-
bär ett ökat tryck på att höja skatte-
uttaget. Kommunförbundets styrelse 
har godkänt ett anpassningspro-
gram som innehåller förslag om att 
bredda skatte- och avgiftsunderla-
get, utveckla förhållandet mellan 
kommun och stat, revidera stats-
andelssystemet och stödja inves-
teringar. Kommunförbundet anser 
också att den tidsbegränsade höjda 
samfundsskatteandelen bör bli bestå-
ende och att en stor del av skatteav-
dragen bör finansieras med statliga 
skattemedel.

Ekonomin och verksamheten i 
Korsnäs 

I bokslutet för år 2013 förbättra-
des årsbidraget till 284,30 €/invå-
nare eller totalt 631.147,00 € jämfört 
med föregående år. (jfr 182,00 €/
invånare eller totalt 407.215,98 € år 
2012). Resultatet blev dock negativt 
eller -159.944,65 € (jfr med resulta-
tet -324.737,40 € år 2012). Ett över-
skott om 154.750,32 € uppnåddes, 
då avskrivningsdifferenser upplösts. 
Redovisningen av skatteinkom-
sterna till kommunen ökade under 
år 2013 jämfört med föregående år. 

Bokförda skatter 2013 uppgick till 
6.958.696,81 € (jfr. 6.511.123,94 € 
år 2012). 

Kommunen har fortsättningsvis 
haft bra sysselsättning. Arbetslöshe-
ten har legat på ca 6 % i slutet av året.

Pälsproduktionens försäljnings-
värde ökade och blev för Korsnäs 
under säsongen 2012-2013 totalt 22 
miljoner euro (jfr 18,299 miljoner 
euro föregående säsong) enligt rap-
porter från Turkistuottajat Oyj och 
Dansk Pels Auktioner.

Två lokala näringslivsprojekt 
igångsattes. Loci cibum adinveniri 
– ett projekt med målsättningen att 
åstadkomma ett Lokalt center för 
mathantverk. Korsnäs kommun är 
projektägare.

Kommunstyrelsen godkände ett 
samarbetsavtal mellan Svenska Öst-
erbottens Förbund för utbildning och 
kultur/Yrkesakademin i Österbot-
ten, Korsnäs Företagare r.f., Korsnäs 
kommun och Oy Vasek Ab för för-
verkligande av näringslivsprojektet 
Korsnäs i framtiden. Projektet för-
verkligas inom programåtgärden 331 
Utbildning och information.

Till årets företag i Korsnäs 2013 
utsågs Kb Bergfolk Car Service Ky.

Investeringar
Planeringen av Kottebo daghems 

renovering och tillbyggnad fortsatte 
under året. Byggnadsarbetet påbör-

jades hösten 2013 och beräknas vara 
färdigt i början av juli 2014.

2012 inköptes tomtmark invid 
Molpe skola för ett större idrotts- och 
lekområde. En arbetsgrupp var till-
satt för att planera den nya tomten till 
ett attraktivt lek- och idrottsområde 
vid Molpe skola samt förnyande av 
ishockeyrinken. Konsulten Ramboll 
gjorde en situationsplan, en illus-
trationsbild över skolområdet samt 
entreprenadhandlingar för fotbolls-
plan och löpbana. Kommunen erhöll 
statsbidrag för byggande av fot-
bollsplan, löpbana och ishockeyrink 
vid Molpe skola och valde Destia 
till entreprenör. Arbetena har pågått 
under året.

Kommunen beslöt att göra en 
större satsning på den öppna äldre-
omsorgen genom att renovera äld-
reomsorgscentret Buketten samt att 
bygga två nya radhus för äldre. Bygg-
nadsarbetena på de nya byggnaderna 
färdigställdes 2012. Huvudentre-
prenör var MR Byggarna Ab för de 
byggnadstekniska arbetena. Övriga 
entreprenörer är BN-rör Kb, Taklax 
El Ab och Softex Ab. Dränering av 
området samt renoveringsarbetena 
på de äldre husen har pågått efter att 
de nya husen blev färdigbyggda.

Som ett led i att satsa på ett aktivt 
och mångsidigt näringsliv och nya 
attraktiva industritomter beslöt kom-
munfullmäktige att förstora och 
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revidera industriområdets detaljplan 
i Korsnäs kyrkby. Planen är under 
arbete. Industriområdet benämns 
efter en namntävling – Korsnäs före-
tagspark.

Under året behandlades olika pla-
neringsskeden gällande byggande 
av vindkraftsparker i Molpe/Petalax, 
Granskog, Edsvik (Norra och södra 
Poikelområdet) och Harrström. Ett 
flertal arbets- och myndighetsmöten 
hölls på NTM-centralen.

Olika mindre vatten- och avlopps-
åtgärder pågick under året. 

Kommunstrukturen
 Kommunstrukturlagen trädde i 

kraft 1.7.2013. Den ålägger kommu-
nerna att göra kommunindelnings-
utredningar som ska vara färdiga 
inom år 2014. Under året har de stat-
liga beredningsorganen arbetat med 
revidering av kommunallagen, stat-
sandelslagstiftningen och utarbetat 
ett utkast till ny lag för social- och 
hälsovård. Kommunen har besvarat 
enkäter gällande reform av kommu-
nallagen och social- och hälsovår-
den, samt meddelat vilka kommuner 
kommunen har för avsikt att utreda 
med. Kommunen gör en kommun-
indelningsutredning tillsammans 
med Vörå, Korsholm, Vasa, Malax, 
Närpes, Kaskö, Kristinestad, Laihela 
och Storkyro. Finansministeriet till-
sätter kommunindelningsutredarna.

Företrädare för Korsnäs kommun 
har deltagit i olika förhandlingar och 
sammankomster som gäller struktu-
rella förändringar inom olika sekto-
rer och i regionen.

Kommunen arbetar vidare enligt 
de strategier som fullmäktige god-
känt i strategiplanen 2020.

Med vårhälsningar
Anita Ismark

Kommundirektör

Korsnäsveckan, Lantdagen och 
Världsarvsdagen har varit årli-
gen återkommande uppskattade 
sommarevenemang i Korsnäs 
kommun. Programutbudet har 
varit intressant och lockande. 

Från kommunens sida ansvarar 
bibliotekschef Carola Bäckström och 
biblioteksfunktionär/bokbusschauf-
för Katarina Westerlund för kultu-
rella evenemang. En arbetsgrupp bör 
liksom tidigare år tillsättas med upp-
drag att planera program för de tre 
evenemangen. Arbetsgruppen får i 
uppdrag att kontakta olika föreningar 
för genomförande av olika aktiviteter 
samt för att samordna aktiviteterna 

till lämpliga programhelheter för alla 
tre evenemang.

Kommunstyrelsen valde 10.2.2014 
Helena Höglund-Rusk, Carola Bäck-
ström, Roger Lindholm, Ann-Sofi 
Backgren, Margareta Lindström, 
Sofia Mitts-Björkblom och Katarina 
Westerlund till medlemmar i arbets-
gruppen för Korsnäsveckan, Lantda-
gen och världsarvsdagen 2014.

Årets evenemangsdatum
Korsnäsveckan 30.6-6.7.2014
Årets Lantdag 9.8.2014
Världsarvsdagen 10.8.2014

Arbetsgrupp för Korsnäsveckan, 
Lantdagen och Världsarvsdagen

Temat för vårens Stormässa i 
Botniahallen i Korsholm är ”Det 
goda livets cocktail”.

Kommunen deltog senaste år i Öst-
erbottens Turism r.f.:s gemensamma 
avdelning med en egen monter.

Framtidskommittén anser att kom-
munen ska delta i Österbottens stor-
mässa. Kommunen hyr en monter 
och anlitar datanom Tobias Andtfolk 
för att uppgöra lämpligt marknads-

Österbottens Stormässa 12-13.4.2014

föringsmaterial. I samma monter 
deltar även Mathantverksprojektet 
och näringslivsprojektet ”Korsnäs i 
framtiden”.

Kommunstyrelsen beslutade 
11.3.2014 att Korsnäs kommun 
deltar i Österbottens Stormässa 
12-13.4.2014 i samarbete med de 
lokala projekten.
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gifter från hösten

Dagvårdsavgifterna indexjuste-
ras från hösten 2014. 

Bildningsnämnden beslutade 
6.2.2014 att ta i bruk nya avgifter 
fr.o.m. 1.8.2014. 

Den maximala avgiften för barn i 
heldagsvård är 283 euro (tidigare 264 
euro) och den lägsta avgiften är 26 
euro (tidigare 24 euro).  Den högsta 
avgift som kan tas ut för det andra 
barnet i dagvård är 255 euro (tidigare 
238 euro). Avgift för tredje barnet 
och därpå följande barn i dagvård 
är 20 % av avgiften för det yngsta 
barnet. Kommunens egen syskonra-
batt på 10 % bibehålls. Månadsavgif-
ten bestäms utgående från familjens 
storlek som en avgiftsprocent av 
familjens månadsinkomster till den 
del de överstiger inkomstgränsen. 

För skolelever i behov av dagvård 
under skollov uppbärs en avgift för 
tillfällig dagvård utöver den fasta 
månadsavgiften för morgon och 
eftermiddagsverksamhet. Avgiften 
för tillfällig dagvård (max 5 dagar) 
fastställdes till 14 euro (tidigare 13 
euro) för heldag och 9 euro (tidigare 
8 euro) för halvdag.

Avgiften för skolelevernas morgon- 
och eftermiddagsverksamhet 4–5 h/
dag fastställdes till 100,00 euro/mån 
och över 5 h/dag till 120,00 euro/
mån. 

Under innevarande läsår 2013-
2014 har skolornas timantal varit 
sammanlagt 262 timmar + 20 stöd-
timmar. Elevantalet har uppgått 
till sammanlagt 108 elever i kom-
munens tre skolor.

Läsåret 2014-15 har elevantalet 
ökat med en elev och uppgår sam-

Minskade undervisnings- och övriga 
timmar för nästa läsår

manlagt till 109 elever. Kyrkoby 
skola får tre fler elever, Molpe skola 
en elev till och Taklax minskar med 
tre elever.

Bildningsnämnden beslutade 
11.3.2014 att antalet undervisnings-
timmar minskas till 253 timmar och 
stödtimmarna blir 18 h.   

Specialundervisning
Bildningsnämnden godkände 46 

timmar för specialundervisningen 
läsåret 2014–2015 (49 timmar före-
gående läsår). Korsnäs kby skola får 
preliminärt 24 veckotimmar, Molpe 
skola 13 veckotimmar och Taklax 

skola 9 veckotimmar. Den slutliga 
fördelningen av timmarna sker när de 
nya ettorna infunnit sig och testning 
av eleverna har skett. I kommunen 
finns två speciallärartjänster.

Undervisningstimmar och övriga timmar per skola 
läsåret 2014-15

Kyrkby skola, 62 elever  114 h + 8 h (stöd) 
Molpe skola, 30    77 h + 6 h
Taklax skola, 17    62 h + 4 h
Sammanlagt: 109 elever  253 h + 18 h

I årets skolinskrivning anmäldes 
tjugo nya elever till kommunens 
tre grundskolor. De är sju flickor 
och 13 pojkar. 

20 nya elever i höst

Förskolan kommer nästa läsår att 
ha 21 eller 22 elever. Några föräldrar 
har ännu inte gett definitivt besked.

Inskrivning per skola

Kyrkoby skola, årskurs 1  3 flickor  7 pojkar  10 elever
Molpe  3 flickor 4 pojkar 7 elever
Taklax  1 flicka  2 pojkar  3 elever
Till förskolan 21 eller 22 elever.

FPA:s personliga kundservice 
vid byrån i Kommungården i 
Korsnäs, som under den senaste 
tiden varit 1 dag/vecka, kommer 
att upphöra 1.4.2014. 

Korsnäs kommun har sedan 
1.3.2009 haft ett samserviceavtal 
med Folkpensionsanstalten Öster-
bottens försäkringsdistrikt (FPA). 
Byrån har på senaste tiden haft få 

kundbesök och allt fler ärenden kan 
skötas per internet idag.

Korsnäs kommun och FPA har upp-
gjort ett nytt avtal om samservice, 
som innebär att kommunen tar emot 
och vidarebefordrar FPA-blanketter 
mot en avtalad ersättning per månad. 
FPA ger kommunens personal utbild-
ning för skötseln av de uppgifter, 
som ingår i avtalet.

Bästa fakturamottagare

Vid utsändning av Korsnäs kom-
muns fakturor i februari, vecka 9, 
har ett misstag skett så att ca 50 
st tidigare fakturerade fakturor 
sänts som e-försändelse igen.
Fakturorna kan lämnas obeak-
tade.

Vi beklagar det inträffade.

Ekonomiavdelningen

Nytt samserviceavtal med FPA
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I år gjorde Taklaxrevyn en efter-
längtad comeback. Verksamheten 
har legat nere sedan 2009, men 
våren 2014 var det dags igen.

Revyn gick under namnet ”Smart 
ocensurera” och flera av sketcherna 
anknöt till tekniska rackerier i nutid 
och framtid. Speciellt livet på ålder-
domshemmet och Lärknäs om 50 år 
med maskinell omskötsel underfun-
diga. Olav Rosenholm och Gustav 
Häggblom visade de missförstånd, 
som kan uppstå, när den äldre gene-
rationen skall lära sig använda en 
modern smarttelefon. Att skriva pre-
dikan på sin ipad är inte heller att 
rekommendera om man råkar för-
flytta sig utanför ett fungerande nät-
verk.

Bengt Nybjörk var sin vana trogen 
uppe och klättrade. I år var målet 
en skorsten, som skulle sotas för att 
erhålla certifikat för heta arbeten. 
Andreas Vägar och Leif Vilén hör 
även till garvade aktörerna, som 
figurerar i vitt skilda scener. Av den 
yngre generationen var det Dan-
Anders Rosendahl, Kraiwit Östman, 
Niko Saartenoja och Valentin Öster-
holm som dök upp i flera olika sam-
manhang. 

Framtida användningsmodeller för 
YA:s fastighet i kyrkbyn presentera-
des och allt från en bollhall (så klart) 
till Korsnäs eget IKEA föreslogs, 
eller varför inte en ny båtverkstad 
för den nya Vasabåten? Natur(o)
vännerna fick sitt också genom den 
lokala skarvtämjaren, som tänkte 
träna upp en skarv till att lämpligen 
lätta på trycket på miljöminister Ville 
Niinistö. Vad som kan hända när 

En smart framtid i Taklax
man råkar placera en viltkamera i en 
lämplig julgran, fick grannarna att 
råka i luven på varandra. 

I revyn ingick även ett par dans-
nummer och en handfull sånger. 
Kaskös egen Krista Sigfrieds fick 
också figurera i Jukka Saartenojas 
gängliga gestalt. 

Aktörerna hade tillsammans med 
regissören Kristina Ågren har åstad-
kommit en varierande revy, som 
kanske inte höll måttet från början 
till slut, men ändå gav valuta för 
pengarna

Text och foto: Kenth Nedergård

Krysta med Taklax DingDong 
Team.

Skarvtämjaren med sin mer vilda 
än tama skarv.

Halvåtta-gänget från Taklax har 
varit på middag till Molpe...”å 
heeg”.

Gubbarna på Lärknäs plane-
rar rymning med hjälp av sin 
robotskötare.

â
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Finansministeriet har begärt 
ett utlåtande från kommunerna 
Storkyro, Korsnäs, Laihela, Malax, 
Korsholm och Vörå samt städerna 
Kaskö, Kristinestad, Närpes och 
Vasa om deltagandet i en särskild 
kommunindelningsutredning. 
Politices magister Jan-Erik Ene-
stam och licentiat i samhällsve-
tenskaper Ossi Repo har gett sina 
samtycken till att arbeta som kom-
munindelningsutredare i området. 

Kommunstyrelsen beslutade 
11.3.2014 meddela Finansministeriet 
att kommunen godkänner att politi-
ces magister Jan-Erik Enestam och 
licentiat i samhällsvetenskaper Ossi 
Repo arbetar som kommunindel-
ningsutredare i området.

Viktiga frågor i utredningen
Till utredningsuppgiften bör höra 

att utreda frågorna:
• Hur trygga närdemokratin?
• Hur trygga landsbygdens 

utvecklingsmöjligheter och 

Kyrkobyvägen blir 
en kommunal gata

År 2010 förband sig Korsnäs 
kommun att överta gatuhållningen 
av hela Kyrkobyvägen, eftersom 
vägen skall ändras till gata.

Enligt MBL § 86 a ändras en lands-
väg, som i en detaljplan har anvisats 
som gata, genom gatuhållningsbeslut 
av kommunen till gata. Landsvägen 
upphör när gatuhållningsbeslutet 
träder i kraft och landsvägens väg-
område övergår samtidigt i kommu-
nens ägo.

Kommunstyrelsen godkände 
10.2.2014 i enlighet med tekniska 
nämndens förslag ett kommunalt 
gatuhållningsbeslut för Kyrkoby-
vägen (landsväg 17461) i Korsnäs 
kyrkby och upplåter vägen för all-
mänt bruk i enlighet med 86 § i MBL.

I praktiken innebär beslutet att 
kommunen hädanefter sköter under-
hållet av Kyrkobyvägen.

Planeringskom-
mitté för fjärr-
värmeanläggning

I årets budget finns 10.000 € 
för planering av fjärrvärme. För 
att planeringen skall komma 
igång, tillsatte kommunstyrelsen 
102.2014 en planeringskommitte 
kring planeringen av fjärrvärmen.

I planeringskommittén ingår Sven-
Erik Bernas, Håkan Wester, Ulf 
Granås, Roger Backholm, Jens Bjur-
bäck och Anna-Lena Kronqvist.

Byggnadslov och 
åtgärdstillstånd

Tillsynsnämnden har vid sammanträdet 25.2.2014 godkänt följande 
ansökningar om byggnadslov, åtgärdstillstånd och rivningsanmälan. 

Byggnadslov
Byggare  Lägenhet  Ändamål
Eija Ekström-Södervik  Korsnäs 6:64  Bastu
Bergfolk Car Service Kb  Molpe 2:138  Tillbyggnad verkstad
Alf Vesterlund  Molpe 10:192  Garage

Åtgärdstillstånd
Korsnäs kommun  Korsnäs 31:1  Värmebrunnar
Martin Backlund  Molpe 3:139  Biltak
T o M Hellström  Molpe 7:179  Inglasning terass
Dage Stenbäck  Molpe 8:40  Braskamin

Rivningsanmälan
Gunilla Lindroos  Harrström 1:5  Fritidshus

Kommunindelningsutredningen
befolkningens behov av när-
service?

• Hur förverkliga en tvåspråkig 
förvaltning och service på två 
språk, svenska och finska?

• Hur åstadkomma en hållbar 
ekonomisk grund i en ny kom-
munstruktur?

• Hur bibehålla en rimlig löne-
nivå vid löneharmoniseringar?

• Hur sköta den interna kontrol-
len?

• Hur undvika att stora enheter 
blir dyrare och ineffektivare än 
små enheter?

Enestam och Repo utreder
Kommunminister Henna Virkku-

nen utnämnde 20.3.2014 Jan-Erik 
Enestam och Ossi Repo till utred-
ningsmän för kommunindelningen i 
Vasaregionen. 

Utredningsmännen inleder arbetet 
i  början av april. Utredningsarbetet 
skall var slutfört vid årets slut.
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Hösten 2013 inleddes plane-
ringen av Molpe-Petalax vind-
kraftspark av VindIn Ab Oy. 
Delgeneralplanen uppgörs i sam-
arbete med Malax kommun och 
som konsult fungerar FCG Fin-
nish Consulting Group Oy.

Den planerade vindkraftsparken 
består av maximalt 32 vindkrafts-
enheter, vars sammanlagda effekt 
uppgår till 110 megawatt (MW). 
Vindkraftsparken har en areal på 
cirka 2320 hektar och sträcker sig 
över Korsnäs kommun och Malax 
kommun, mellan byarna Molpe, 
Häggvik och Korsbäck i Korsnäs 
och Långbacken och Petalax i Malax 
kommun.

Vid sidan av planeringsprocessen 
genomförs en miljökonsekvensbe-
dömning enligt MarkByggL § 132 
och lagen om förfarandet vid mil-
jökonsekvensbedömning. Miljö-
konsekvensbedömningen uppgörs i 
två skeden: MKB-programmet och 
MKB-bedömningen.

För genomförandet av projektet 
granskas sammanlagt fem projekt-
alternativ, där vindkraftsparkens 
storlek och placering varierar. Dess-
utom jämförs dessa med ett så kallat 
nollalternativ, d.v.s. en situation där 

Molpe-Petalax vindkraftspark
projektet inte genomförs. I alla alter-
nativ är vindkraftsverken av samma 
typ och har en totalhöjd på 205 meter. 

Enligt den preliminära delgene-
ralplanen kommer Molpe-Petalax 
vindkraftspark att bestå av 4-32 
vindkraftverk med en sammanlagd 
kapacitet på cirka 15-110 MW. Vid 
förfarandet för miljökonsekvensbe-
dömningen kommer den optimala 
mängden kraftverk att preciseras.

Det finns flera bostäder och fritids-
bostäder som är belägna närmare än 
1000 meter från vindkraftsverkens 
preliminära placeringsplatser. Det 
finns även pälsdjursfarmer som är 
väldigt nära från vindkraftsverken 
preliminära placeringsplatser.

Kommunens utlåtande
Kommunstyrelsen gav 10.2.2014 

följande utlåtande till miljökon-
sekvensbedömningsprogrammet för 
Molpe-Petalax vindkraftspark

För att minimera eventuella olä-
genheter i form av buller och andra 
negativa effekter från vindkrafts-
verken måste ett tillräckligt säker-
hetsavstånd hållas till bostäder och 
fritidsbostäder. Social- och hälsomi-
nisteriet har i ett utlåtande rekom-
menderat ett avstånd om 2 km från 

vindkraftsverk till bosättning.
I MKB-bedömningen bör en nog-

grann utredning göras på hur vind-
kraftverken påverkar pälsdjursfarmer 
(både räv och mink), eftersom några 
av de preliminära placeringsplatserna 
är väldigt nära pälsdjursfarmer.

Hur och var kraftledningarna 
dras och hur dessa koordineras med 
övriga vindkraftsområden kunde 
framkomma i MKB-programmet.

Anläggningar och funktioner skall 
placeras på tillräckligt långt avstånd 
från grundvattenområden.

Vindmöllan, som är närmast flera 
pälsdjursfarmer bl.a. på lägenheterna 
280-405-10-153 och 280-405-10-169 
bör tas bort, eftersom den är för nära 
farmerna med tanke på olägenheter i 
form av buller och andra effekter.

I närheten av pälsdjursfarmer bör 
tillämpas Finlands pälsdjursupp-
födarförbund rf:s rekommenda-
tion rörande minimiavstånd, vilket 
uppgår till 700 m.

Kommunstyrelsen förutsätter att 
man i MKB-bedömningen granskar 
att ett minimiavstånd på 700 m från 
vindkraftsparken till farmområden är 
tillräckligt för att undvika olägenhe-
ter i form av buller och andra nega-
tiva effekter.

Vändagsfest
FRK, Korsnäs avdelning ordnade vändagsprogram fredagen 14.2 för 

våra boenden på Lärknäs, Annahemmet och Buketten. 
Det bjöds på musik av Korsdraget, och tårta till kaffet.
Uppskattningen och glädjen var stor. Festen satte guldkant på vardagen.
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Kanslist vid kommunkansliet
En befattning som tf. kanslist (50 

%) har varit lediganslagen att sökas. 
Sammanlagt 10 ansökningar inläm-
nades inom utsatt tid.

Kommunstyrelsen valde 10.2.2014 
merkonom Malin Rönnlöv till befatt-
ningen som tf. kanslist 50 % för tiden 
3.3.2014-31.12.2015. Prövotiden är 
fyra månader.

Kanslist vid socialkansliet
Katarina Wester-Bergman har 

blivit kanslist vid tekniska verket och 
beviljats arbetsledighet från arbetet 
som kanslist vid socialkansliet för 
tiden 1.3.2014-6.1.2016.

Vikariatet har utannonserats och 
sju ansökningar har inkommit inom 
utsatt tid.

Vårdnämnden anställde 5.2.2014 
Malin Rönnlöv som vikarierande 
kanslist vid socialkansliet i Korsnäs 
för tiden 3.3.2014-6.1.2016 med 50 
% av heltid. Prövotid tillämpas med 
fyra månader.

Annahemmet
Annahemmets ansvariga sjukskö-

tare Anna Pått är anställd heltid, men 
önskar få arbeta deltid 78,43 % under 
tiden 1.1.2014-31.12.2014. Anna 
Pått har även under tidigare år arbe-
tat deltid. 

Vårdnämnden beviljade Anna 
Påtts ansökan om deltidsarbete och 
anställde Catarina Bäckstrand som 
hennes vikarie på 21,57 %.

Lärknäs
Carola Holmblads och Marica Sjö-

grens arbetstider vid Lärknäs har 
under flera års tid justerats med tids-
bestämda avtal. Vård- och omsorgs-
nämnden konstaterade 5.2.2014 att 
befattningarna fortgående behövs 
vid Lärknäs och föreslog att arbetsta-
garna blir ordinarie anställda med ny 
arbetsprocent.

Primärskötare Carola Holmblad 
har samtyckt till utökningen av 
befattningen och anställs ordina-
rie med ytterligare 22,7 % fr.o.m. 
1.1.2014 så att den totala arbetstiden 
är 75 % av heltid.

Närvårdare Marica Sjögren har 
samtyckt till utökningen av befatt-
ningen och anställs ordinarie med 
ytterligare 13,3 % fr.o.m. 1.1.2014 så 
att den totala arbetstiden är 74,3 % av 
heltid. Sjögren är för närvarande på 
arbetsledighet.

Malin Rönnlöv har börjat som 
kanslist både vid kommunkansliet  
och socialkansliet 3.3.2014.
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 Personalärenden

Matmarknaderna i Korsnäs fortsätter 

Årets första matmarknad i Kors-
näsgården var lika populär som 
de tidigare marknaderna.

Agneta Vesterback har valts till 
ansvarig för matmarknadsverk-
samheten för år 2014.

Årets första matmarknad i Kors-
näsgården ordnades 22.2.2014. 
Försäljare kom från Korsholm och 
Vasa i norr till Närpes i söder. 

Aroma bageri, som blivit rikskän-
disar via tv, var på plats med sitt 
berömda surdegsbröd.  Norrbro, 
som levererar lammkött hem till 
dörren, bjöd på smakprov och tog 

upp beställningar  till påsken. Lokala 
hantverkare fanns på plats och vart-
efter projektet tar fart, får vi väl se 
fler och nya produkter under årets 
matmarknader.

Agneta Vesterback har valts till  
ansvarig för sommarens försälj-
ningar och inleder sitt jobb till mid-
sommaren.
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En resa i Matriket Sverige

Verksamhetsledare Bodil Cornell från Resurscentret Eldrimner före-
läste för matintresserade gäster från olika håll på den österbottniska 
kusten i Korsnäsgården. 

VÄLKOMMEN TILL UMEÅ-
EUROPAS KULTURHUVUDSTAD 2014

Europeiska unionens råd har utsett Umeå till Europas kulturhuvudstad 2014. 
Kulturhuvudstadsåret i Umeå firas med hundratals evenemang i form av festivaler, scenkonst, 
opera, litteratur, film, musik, konst, hantverk, sport och mycket mer.

Fritids- och kulturnämnden i Malax i samarbete med Biblioteks- och 
kulturnämnden i Korsnäs ordnar en kulturresa till Umeå lö-sö 23–
24.8.2014 där vi bl.a. ser Richard Strauss enaktsopera Elektra med 
NorrlandsOperan, föreställningen spelas utomhus.

NorrlandsOperan och scenkonstkollektivet La Fura dels Baus skapar en monumental 
utomhusföreställning av Richard Strauss enaktsopera. 

Lyftkranar, mekaniska jättar med sångare stående i bröstkorgarna, containrar fyllda med blod. 
Elektra är NorrlandsOperans största produktion genom tiderna. Operan bygger på den antika 
myten om kvinnan som gör allt för att hämnas mordet på sin far, kung Agamemnon. 

Spelplatsen, totalt två hundra meter lång, uppförs på det gamla militärområdet Umestan i 
närheten av Umeås stadskärna. Över fältet breder sig konturerna av den döde kungen i sin 
grav. Publikläktaren rymmer två tusen personer och representerar samtidigt palatset där 
Elektras minst sagt dysfunktionella familj lever med sina tjänare. 

Musiken är kraftfull och expressionistisk. Vid uruppförandet 1909 rusade publiken svimfärdig 
ut ur salongen. Strauss djärvhet inspirerar La Fura dels Baus i sin iscensättning av Elektras 
vrede och hämndlystnad. 

Det västerbottniska skymningsljuset ger den rätta inramningen när skogen brinner och blodet 
forsar. NorrlandsOperans Symfoniorkester, solisterna och statisterna som med sina kroppar 
ger ståljättarna liv, de hundratals människor som arbetar med föreställningen utanför scenen, 
för att inte tala om publiken – är alla med och skapar en historisk uppsättning. I Umeå, 2014.

Resan startar i Vasklot och inkluderar båtbiljett, buss i Umeå, hotell, 
operabiljett på bästa plats; pris ca 200 €. Anmälan till Korsnäs 
bibliotek 06-3479140 Carola Bäckström 06 347 7111 SENAST 
16.6.2014. Mer info Helena Hemming, tel 050-566 3200.

Projektet Mathantverk 
ordnar bussresa till årets 

Skördefest. Närmare 
program och tider i nästa 
nummer av Korsnäs-Nytt!

Inspiration från västerled bjöd 
Eldrimners verksamhetsledare Bodil 
Cornell på onsdagen den 5 mars i 
Korsnäs. Hon var inbjuden av det 
lokala mathantverksprojektet och 
ägnade kvällen åt att berätta vad det 
nationella resurscentret för mathant-
verk - Eldrimner från Jämtland i Sve-
rige – hunnit med sedan starten 1995.

Resurscentret Eldrimner började som 
ett EU-projekt med målet att stimulera 
utvecklingen av småskaligt produce-
rade livsmedel i Jämtlands län och öka 
antalet företag som förädlar på gården 
eller i bygden. År 2005 blev Eldrimner 
det nationella centrum för småskalig 
hantverksmässig livsmedelsförädling, 
som man är idag. Eldrimner hjälper 
företagarna med rådgivning, seminarier, 
studieresor, utvecklingsarbete och erfa-
renhetsutbyte, allt för att mathantverket 
ska blomstra. 

Mathantverk
Eldrimner vill genom sin satsning på 

mathantverket få företagen att skapa 
unika produkter med smak, kvalitet och 
identitet som industrin inte kan ta fram. 
Det är en varsam förädling av i huvud-

sak lokala råvaror, i liten skala och ofta 
knuten till gården.

Under kvällen presenterade Bodil i ord 
och bild olika mathantverksprodukter, 
som uppstått runt om i Sverige genom 
åren (t.ex. Äppelfabriken, JämtTinas 
havtorn, Tistelvinds syrade grönsaker, 
Wikströms Fisk, M Bergmans Fisk).

- De flesta har börjat på samma sätt, 

förklarade hon. Man börjar utveckla 
sina produkter på gården, deltar i lokala 
marknader och ”Bondens Marknad” och 
växer steg för steg. 

- Det viktigaste för de mathantverks-
företagen är att de är stolta över det de 
säljer – och att de vågar ta betalt för sina 
varor! 

Text och foto: Kenth Nedergård
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Vid Hembygdsföreningens års-
möte 25.2.2014 återvaldes styrelsen 
förutom Erik Westerlund (numera 
avliden), som undanbett sig åter-
val. I hans ställe valdes Laina Lin-
dahl, Taklax. Övriga funktionärer 
återvaldes. Aktivitetsgruppen utö-
kades med Benita Bernas. 

Planeringen av verksamheten är 
viktig eftersom den praktiska verk-
samhetsperioden främst utgör som-
marmånaderna då utrymmet för 
”stora” satsningar är begränsat, kon-
kurrensen om publiken är hård. 

Sommarens verksamhet
Nytt för året är att på försök för-

länga öppethållning med guide till 
7 veckor med början 17 juni till 3 
augusti. Övriga tider enligt överens-
kommelse. Kontaktuppgifter finns på 
föreningens hemsida, vilken tycks 
fungera bra då vi får förfrågningar 
om besök av utländska grupper.

Permanenta utställningar i Hem-
bygdsmuseet åtgärdas vid behov 
men är i stort sett oförändrade. Som-
marens utställning utgörs av vävda 
länstols- och gungstolsmattor. 

Hantverksdagen ”Det händer med 
små händer” återkommer med pyssel 
och underhållning.

I Korsnäsveckan i början av juli 
samarbetar föreningen med Bib-
lioteks-och kultursektorn. Under 
veckan besöks museet av deltagare i 
Nordiska Sticksymposiet.

SKYL-dagen är numera en del av 
Lantdagen/Världsarvdagens pro-
gram och bygger på gamla seder 

och bruk. Trehandsstickning finns 
också med på programmet. Traditio-
nen med Berättarkväll när augusti-
mörkret faller bibehålls.

Lokalhistoriska arkivet
Ett akut problem, som borde åtgär-

das under verksamhetsåret är upp-
ordningen av nytt material, som 
inkommit till Lokalhistoriska arki-
vet. Här behövs tålmodiga personer 
intresserade av lokalhistoria. Arkivet 
är inrymt i Prästgårdsmuseet.

Till föreningen har inkommit en 
del längre och kortare manuskript, 
som eventuellt skall utges i bokform 
om finansiering kan ordnas. Arbetet 
med sammanställningen av material 
från åratals Hantverksdagar pågår 
och skall förhoppningsvis kunna 
sammanställas i bokform.

Föreningen skall efter bästa för-
måga samarbeta kring olika projekt 
och samla erfarenhet och sakkunskap 
genom att delta i skolningstillfällen 
ordnade av Kulturarvsresursen och 
Hembygdsförbundet. 

Deltagande i marknader skall för-
hoppningsvis ge tillskott i förenings-
kassan och ge möjlighet att satsa 
extra på planerade aktiviteter.

Som vanligt avslutas verksam-
hetsåret vid Lillajul med öppet hus, 
försäljning av julgröt och hantverk i 
museet.

Underhåll och talko
Underhåll av byggnaderna på 

museiområdet är ständigt återkom-
mande. Under året borde Hembygds-

Korsnäs Hembygdsförening r.f.

Österbottnisk 
landskapsfest i 
Helsingfors 2015

Helsingfors stad inbjuder årli-
gen ett landskap för en landskaps-
fest på Senatstorget som inleder 
stadens sommaraktiviteter. Hel-
singfors stad har inbjudit land-
skapet Österbotten att arrangera 
en landskapsfest 11-13 juni 2015. 
Till landskapsfesten väntas upp till 
250.000 besökare.

Korsnäs deltar i planeringen i Öst-
erbotten, som har inletts i januari 
2014 och som leds av Österbottens 
Expo med projektledare Laila Schau-
man som huvudansvarig. Tanken är 
att föra fram näringslivet, företag-
samheten, olika produkter, utbild-
ningsmöjligheterna, turism och 
kultur.

Framtidskommittén har framfört 
sina synpunkter på innehållet i land-
skapsfesten 2015 och omfattar att 
kommunen är med i arrangemangen 
på ett synligt sätt tillsammans med 
kommunens företag och föreningar. 
Bland annat kunde man beakta det 
faktum i marknadsföringen att öst-
erbottningar lever länge. Vid land-
skapsfesten har ortens företagare och 
nya mathantverkare ett ypperligt till-
fälle att presentera sina produkter för 
en större publik.

museets tak åtgärdas. Taket målades 
i tiden med ”jordbeck” enligt Musei-
verkets anvisningar. Nu syns rost-
fläckar lite här och där. Utredning 
hur taket skall åtgärdas pågår. Den 
nuvarande färgen är ett problem. Vad 
kan man måla över den med?

För att kunna hålla området i skick 
anlitas delvis köptjänster men det 
behövs ändå många armar och därför 
är talkodagar-kvällar planerade. Till 
dessa tillfällen välkomnar vi alla 
Korsnäsbor.

Föreningen önskar alla en skön 
sommar.

Inga-Britt Mannfolk, sekr.
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Elsäkerhetsexamen 2 och 3, arrangeras vid YA! i 
Korsnäs 14.4-16.4.2014. Kontakta Boris Sjöstrand, 
tfn 050-016 73 61, för information och anmälan.

Grunderna i företagande arrangeras vid YA! i 
Korsnäs i maj och april under fyra dagar

7.4, kl.9-12 Affärsplan, affärsidé
8.4, kl.9-12 Bokföring, skatt och moms
5.5, kl 9-11.30 Marknadsföring
6.5, kl. 9-16 Prissättning, finansiering, bolags- 
 form och registrering

Du kan delta i valda delar eller i hela kursen. Kon-
takta Sofia Mitts-Björkblom* vid intresse.

Grundkurs i arbetssäkerhet, torsdag 10.4 vid YA! 
i Korsnäs. Kontakta Sofia Mitts-Björkblom* vid 
intresse.

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

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

Senaste nytt från näringslivsprojektet

Lördagen den 8 mars på internationella kvinnodagen ar-
rangerades via projektet en företagarmässa med fokus på 
kvinnligt företagande. Under dagen fick vi både ta del av 
intressanta föreläsningar och bekanta oss med varandras 
företag. Det sprudlade av energi, kreativitet och inspiration 
bland de kvinnliga företagarna och UF-företagen från Hög-
stadiet i Petalax som deltog.

Sofia

Projektaktiviteter

YA! erbjuder

Introduktionskväll kring ledningssystem för 
företag, torsdag 3.4.2014, kl. 18.30! LM-system-
et, Leif Mannfolk kommer och introducerar kring 
nyttan och omfattningen av att börja arbeta med 
ett ledningssystem. 

Även Camillas fiskdelikatess, Camilla Backlin-
Björkqvist deltar med sina erfarenheter av att in-
föra ett ledningssystem i företaget.

Anmäl* senast tisdag 1.4.2014.

”Hur syns ditt företag?”  -Tänket kring logos, 
layout, webb och innehåll - varför är det vik-
tigt?-  , torsdag 10.4, kl. 18.30 med Katarina 
Bengs-Westermark, grafisk design och texter, 
www.hitthepapers.fi 

Anmäl* senast 7.4.2014.

Vid Österbottens stormässa i Botniahallen 12-
13.4.2014 deltar projektet ”Korsnäs i framtiden” 
tillsammans med Korsnäs kommun, projektet 
”Lokalt mathantverk” och ett antal företagare i en 
gemensam monter. 

Onsdag 16.4.2014 håller Korsnäs företagare r.f. 
vårmöte.

Fredag 9.5.2014 arrangerars Grillkväll för före-
tagare vid Daltons i Molpe.

Följ projektets verksamhet och aktuell info på 

   www.facebook.com/korsnasiframtiden

Välkommen med på friskvårdskvällar i vår tillsammans 
med andra företagare och ta gärna med din personal. En-
gagerande föreläsning och gemensam motion under tre 
kvällar i april-maj för att skapa en bättre arbetshälsa till-
sammans.

Måndag 28.4, kl. 18.30
Föreläsning: Arbetshälsa och friskvård – vad är nyttan? 1h
Motion: Konditionstester, rörlighet och stretch 1h

Måndag 5.5, kl. 18.30 
Föreläsning: Motivation till motion   1h
Motion: Stavgång + parövningar/stationer utomhus 1,5h

Måndag 12.5, kl.18.30 
Föreläsning: Mentala träningens grunder  1h
Motion: Grundstyrka och teknik i gym  1,5h

Kvällarna genomförs tillsammans med friskvårdsföretaget 
YourCoach, (Johan och Anna Nordmyr). Vänligen anmäl 
till friskvårdskvällarna senast onsdag 23.4 till sofia.mitts-
bjorkblom@yrkesakademin.fi / 050-3306041!

Friskvårdskvällar
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          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 3.4. kl. 12-16 och torsdag 8.5.2014 kl. 12-16
 
VASEKs tjänster är avgiftsfria och konfidentiella!

Kjell Nydahl 

050 368 2686, 

kjell.nydahl@vasek.fi

VASEKs mottagning i Korsnäs

IF FYREN INFORMERAR

Felicia Åbacka i landslaget
Felicia Åbacka gjorde landslagsdebut i Tam-
merfors den 8 februari. Felicia sprang den 
tredje sträckan på 4x300 m för de finländska 
damerna som blev tvåa efter Norge. Hon fick 
mycket beröm för sin fina löpning i stafetten.
Veckan innan tog Felicia brons på 300 m för 
D-17 år vid inomhus FM  i Helsingfors.
Vid samma tävling blev Amanda Karlsson 
sjätte på 400 m för D-19 år.

Terräng-cupen
IF Fyrens terräng-cup inleds efter påsk. Mera 
info om dessa terrängtävlingar kommer på 
föreningens hemsida iffyren.fi. 

Pappersinsamling i maj
Kom även ihåg pappersinsamlingen i vår 
(slutet av maj månad).

Rättelse i telefonkatalogen
Börje och Gunilla Lindholm har fel mobil-
nummer. Rätt nummer ska vara 050-5476162.

Felicia Åbacka på landslagsuppdrag i Tam-
merfors. I bakgrunden modern Caroline 
Åbacka.
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Foto: Kent Åbacka

http://iffyren.fi
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Malax-Korsnäs cancerklubb har hållit årsmöte 
9.3.2014. Kerstin Knip återvaldes som ordförande.  
Övriga i styrelsen är: Majvor Råholm, viceordf , 
Ann-Sofi Holmlund, sekr, Maj-Lis Häggblom, kassör, 
Yngve Björk, Lisbeth Gullholm, Ulla Herrgård, Britta 
I Nyfors, Sonja Söderlund  och Bror Svenns. 

Årets program
• Klubbträffar inom området med olika gäster som 

föreläsare.
• Besöka Sommarteatern i Petalax ”Ur Bykiston 

MMXIV.”
• Endagsutfärd till Euraåminne/Mänttä.
• Ordna Må Bra Dag.
• Ordna födelsemärkesundersökning.
• Ordna semestervecka vid Härmä rehabcenter 

5-10.10. 14 platser finns att söka.
• Understöda cancerpatienter som deltar i gruppträ-

ning i konditionssalen vid Malax Fysio och/eller 
delta i vattengymnastik för bröstcancerpatienter .

• Understöda palliativa vården inom området.
• Medlemsvärvning till Österbottens Cancerförening.
• Rosa bandet försäljning

Malax-Korsnäs cancerklubb omfattar ett vidsträckt 
område.  För att så många som möjligt skall ha möjlig-
het att delta i vår verksamhet subventionerar vi alltid en 
del av kostnaden. Klubben ger bidrag till barnfamiljer där 
någon insjuknat i cancer och vid behov till enskilda.

Vår verksamhet är möjlig tack vare eget frivilligt arbete, 
donationer, bidrag och understöd, som vi med tacksam-
het tar emot. Klubbens medlemsavgift är symbolisk, 5 € 
/pers.   Alla gåvor, bidrag och donationer som klubben 
erhåller används inom eget område för cancerpatienter 
och anhöriga. 

Cancerklubben säljer Österbottens cancerförenings 
kondoleanskort. Korten finns till försäljning i lokala 
blomsterbutiker, en del banker och butiker.

Ett stort tack till de föreningar och företag som delta-
git i insamlingen till en leasingbil till palliativa skötaren 
Berit Honga.

Österbottens cancerförening erbjuder anpassningsträ-
ningskurser i Härmä, stödpersoner, samtalsgrupper och 
bildterapi och avslappnande motion i Vasa.   Ta kontakt 
direkt till cancerföreningen, tel. 010 843 6006  eller till 
oss i klubben och delta i det som bjuds. Klubben hjälper 
gärna till med råd och upplysningar och kan fungera som 
förenande länk mellan patient och cancerförening. 

OBS - Nyhet!!! 
Anpassningsträningskurs för prostatapatienter ordnas 

13-16.8 i Vasa skärgård. Naturupplevelser ger energi är 
temat. Med finns läkare, sjukskötare, kurator,  närings-
terapeut, sexualrådgivare samt osteopat. Möjlighet att 
paddla, fiska o vandra i naturen. Ta vara på tillfället!  Ta 
kontakt till cancerföreningen telefon som ovan.

Malax-Korsnäs cancerklubb

Malax-Korsnäs cancerklubb
Korsnäs 

församling
Insamlingen GEMENSAMT ANSVAR
Insamlingen Gemensamt Ansvar har kommit 
bra igång och fortsätter med olika aktiviteter i 
april och maj. 

I biblioteket finns en tavla med skärgårdsmotiv 
som Ingvald Korsman gett till förmån 
för insamlingen. Den kommer att säljas 
till högstbjudande. Man skriver namn, 
telefonnummer och sitt anbud på en lapp 
och sätter i sparbössan vid disken. Tavlan 
kommer också att finnas med på sång- och 
musikaftonen som ordnas i Harrström uf-lokal 
söndagen den 6 april kl 18. Då medverkar 
bl a Projektkören under ledning av Deseré 
Granholm och Gun Korsbäck-Orre. Det blir 
servering, lotteri och försäljning av bakverk för 
insamlingen.

Lördagen den 12 april kommer insamlare med 
sparbössor att finnas utanför Sale. Som tack 
för bidragen kommer givarna att få en liten 
påskgåva.

I maj planeras friluftsaktiviteter till förmån 
för insamlingen. Närmare information i nästa 
nummer av KorsnäsNytt.

Församlingsaktiviteter
Söndagen den 30 mars kl 11 gudstjänst med 
scoutdubbning i kyrkan. Baltikumvännernas 
soppdag i församlingshemmet kl 12.

Karasamling fredagen den 4 april kl 19 i 
församlingshemmet med Bengt-Eric Rönn som 
gäst.

Silvergruppen träffas onsdagen den 9 april kl 
13 i församlingshemmet. Gäster: Birgitta och 
John Åsvik.

Fredagscafé för kvinnor fredagen den 11 april 
kl 18.30 med Ann-Katrin Store som gäst. Hon 
har med sin man arbetat under många år i 
Senegal där församlingens missionärer Anna 
och Bertrand Tikum arbetar. 
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Vårens sista

SIMHALLSRESA 

ordnas torsdagen den 3.4.2014

Busstidtabell:
Start Molpe, Andelsbanken kl 16.45
Korsnäs kyrkoby, kommungården kl. 17.00
Taklax skola kl. 17.20
Harrström, TB kl. 17.30
Framme vid Närpes simhall kl. 18.00

Avgift för bussen 3 euro + simavgift i simhallen

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.

P
å
 g

å
n

g
 i
 K

o
r
s
n

ä
s
 

KORSNÄS
På gång i

Påskbrasa vid Bjurbäck byagård
 

Lördagen 19 april 
Brasan tänds 19.30 

Kaffe med hembakat 
Korvgrillning 
Lotteri m.m 

Arr. Bjurbäck byaförening

Loppis
i Taklax UF 
26-29 April  

 
	  

	  

Öppet:  lördag, söndag 11-16 
 måndag, tisdag 18-20 

16 €  
/bord 	  
	  Vill du ta med egen klädställning 

så ingår det i priset.	  

Bokning av  
bord:  

050-5180435 

(Kvällstid 17-21) 

Gymträning för ungdomar 
Gratis cirkelträning alla onsdagar kl. 17.30-18.30 i 
Hälsosmedjan för ungdomar i högstadie- och gym-
nasieåldern. Ledare: Sara-Lotta Huhtaoja. 
Arr. Korsnäs Fritid och projektet Skolan i rörelse.

Cirkus
Cirkus Caliba har föreställning i Korsnäs 
söndag 13.4 kl.17.00. 
Plats: idrottsplanens parkeringsplats. 
Välkomna
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Simkurser
Simkurserna riktar sig till barn födda 2008 eller 
tidigare.

23.6-4.7 vid Molpe simstrand
Barn från Molpe på förmiddagen kl.10.00
Barn från Korsnäs och Korsbäck på eftermiddagen 
kl.13.30

7.7–18.7 vid Harrström simstrand
Barn från Taklax och Harrström kl.10.00

Föreningen Folkhälsan i Korsnäs r.f. 
meddelar om simkurser sommaren 2014

Lek och plask 
För barn i åldern 3-5 år tillsammans med förälder 
eller annan vuxen.

I Molpe 7.7–11.7 kl. 13.30–14.30
I Harrström 7.7–11.7 kl. 13.00–14.00

För mer information kolla i nästa nummer av KorsnäsNytt!

Veteranfest 
på den nationella veterandagen 27.4.2014

för Korsnäs och Malax veteraner och damer, 
följeslagare 

Festen ordnas i Kyrkhemmet i Malax kl. 15.00 
söndag 27.4.2014.

Festtalare Wivan Nygård-Fagerudd 
kommunens hälsning Lorenz Uthardt 
församlingens kyrkoherde Tomi Tornberg 
veteranföreningens hälsning Håkan Malm
sång och musik av bl.a. Jonathan Bonn på 
dragspel

 
Den som behöver taxiskjuts, kontakta Korsnäs 
bibliotek tel 06-3479140 senast fredag 25.4. kl. 
19.00. 
arr. Fritids- och kulturnämnden i Malax, 
Biblioteks- och kultursektionen i Korsnäs

Välkommen som medlem i
KORSNÄSNEJDENS PENSIONÄRER r.f.

        http://korsnas.spfpension.fi

Intresserad att lära dig data?
Kontakta vår IT-handledare Birgitta Sandholm
0505428811, epost: sandholm.birgitta@gmail.com

NÄRA DIG
EU-Valjippo 

i Petalax högstadium 
söndagen den 27.4 kl 16-18

Marcus Rantala, Britt Lundberg, Nils 
Torvalds, Wivan Nygård-Fagerudd, Sven 
Jerkku, Björn Månsson, Karl von Smitten 

Kaffeservering

Missa inte detta tillfälle!

Arr. Sfp-lokalavdelningarna i Korsnäs, Petalax, 
Bergö och Malax

Diskutera EU-politik
Kom och träffa MEP Nils Torvalds på TB i 
Harrström lördagen den 26.4 kl 10-11.

Kom och diskutera europapolitiken!

http://korsnas.spfpension.fi
mailto:sandholm.birgitta@gmail.com
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Föreläsning
Fredag 4.4 kl.19 PD Maria Kronqvist-Berg före-
läser om sociala medier och bibliotek - möten 
mellan kunder och bibliotekspersonal.
Välkommen! Fritt inträde 

Bokcirkeln Kaffe & Prat
Bokcirkeln Kaffe & Prat samlas i biblioteket 
onsdagen 9.4 kl. 13.30.

Författarbesök
Författarbesök i maj av Birgitta Boucht som 
utkommit med en ny självbiografisk bok, För-
klädd och naken.

 

Musikalresa till Mamma Mia!
Kom ihåg musikalresan till Mamma Mia på 
Svenska Teatern i Helsingfors i oktober. Lediga 
platser finns, boka nu!

Öppethållning
Påskens öppettider: skärtorsdagen 17.4. är 
biblioteket öppet som vanligt kl. 12-16, däref-
ter öppet igen tisdag 22.4 efter påsk kl.12-16.  
 
Valborgsmässoafton 30.4. är biblioteket öppet 
som vanligt, 12-17. Fredag 2.5. normal öppet-
hållning 12-19.

 

Utställningar
April månads utställare är fotograf Stig Hägg-
lund som visar fotografier på lador i Närpes.

Maj månads utställning, handarbete och hant-
verk från MI:s kurser med Annika Westerberg. 

Bokblogg
Korsnäs bibliotek har öppnat en bokblogg på 
korsnasbokblogg.blogspot.fi. Den är resulta-
tet av bibliotekets läsfrämjandeprojekt kallat 
Läsdagboken i skolorna under hösten. Taklax 
och Korsnäs skolas elever tipsar om bra böcker 
de läst under hösten. 
Nu fortsätter bokbloggen och den som vill 
får tipsa om böcker både för barn och vuxna! 
Kontakta biblioteket om du vill dela med dig av 
en trevlig läsupplevelse på bokbloggen! 

Bidragsansökningar
Biblioteks- kultur- och fritidssektionens 
drifts- och verksamhetsbidrag för ungdoms,- 
idrotts-, musei- och kulturverksamhet är ledig-
anslagna att sökas under tiden. Blanketter för 
ansökan på kommunens webbsida eller i bib-
lioteket.

 

Filmförevisning
Korsnäs levande legend - en film om Joel 
Lenlund, visas i biblioteket måndag 31.3 kl. 19. 
En film av Vesa Heinonen, Ilias Missyris och 
Carita Nyström. Allmänheten välkommen!
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Sommarens evenemang
KulturÖsterbotten och Österbottens förbund 
informerar: 
ORDNAR DU INKOMMANDE SOMMAR ETT 
KULTUREVENEMANG I ÖSTERBOTTEN? 
Om svaret är ja, har Du en fin chans att mark-
nadsföra evenemanget i broschyren ”Det 
händer i Österbotten” - helt gratis!
Deadline för tryckta broschyren senast fredag 
4.4.2014 kl. 10.00. 
Läs allt om hur du ska gå tillväga på vår hem-
sida: http://www.kulturosterbotten.fi/evene-
mang/
PS! Kontakta biblioteket, så hjälper vi dig, om 
du inte själv har möjlighet att föra in ditt eve-
nemang! 
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Unga ledare till Idrottsskolan
Idrottskansliet söker Unga ledare till 
IDROTTSSKOLAN (inkl.friidrott,fotboll och 
övriga idrottsgrenar) må-fre 2-6.6.2014
Intresserade ungdomar skicka in ansökan 
per e-post: lindholm.roger@gmail.com 
senast 14.4.2014.

Må Bra -dag
En Må bra dag kommer att ordnas i höst!
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IRÖR PÅ DIG - DAG 
lördag 26.4.2014 kl. 10.00-16.00 i Korsnäs skola
Avgift: 12 €
Malin Boholm från YourCoach inspirerar dig under en hel dag till olika 
motionsformer. För kursavgiften kan du delta i precis så många aktiviteter du 
själv vill. Lunch bestående av sallad, bröd och kaffe/te kan köpas för ca 8 €.

10.00-10.45 Aerobic
11.00-11.55 Bootcamp! (utomhus)

LUNCH 

13.00-13.55 Zumba
14.00-14.55 Core/Bålstabilitet
15.00-15.55 Stretch, rörlighet och fysisk avslappning

Anmäl dig per telefon 06 347 0371 till kurs nr 830100 senast 16.4. Meddela 
samtidigt vilka pass du vill delta i och om du tänker äta lunch.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nu kan du beställa och låna vilka böcker du vill 
på ryska från www.helmet.fi! Men kom först 
till Korsnäs bibliotek!
Undervisnings- och kulturministeriet finansie-
rar ett Ryskt bibliotek som har öppnats i Esbo 
stadsbiblioteks närbibliotek Sello. År 2014 
pågår ett försök med utlåning av Ryska bib-
liotekets material också till låntagare utanför 
huvudstadsregionen.
Gör så här:  
Kom till Korsnäs bibliotek och fyll i en 
ansökningsblankett för att bli kund i Ryska 
biblioteket. Du bör uppvisa id-kort.Bibliotek-
spersonalen ger information om hur du ska 
göra för att börja låna. Du beställer de böcker 
du vill läsa från Esbo, dessa levereras till Kors-
näs bibliotek, som också sköter om att skicka 
böckerna tillbaka. Allt detta är gratis för dig 
som lånar. 

Gå in på adressen www.helmet.fi där du kan 
söka böcker också med kyrilliska alfabetet. Det 
finns böcker för alla åldrar. 
Välkommen!

Ny service för dig som läser ryska böcker!

mailto:lindholm.roger@gmail.com
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Vilja och handlingskraft

4H - UTMANINGEN
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Finlands svenska 4H grundades 1929 och firar alltså i 
år 85 år. Jubileumsåret ska kännetecknas av 4H:s aktiva 
barn- och ungdomsarbete. Detta görs genom att belysa 
och lyfta fram en rad olika programpunkter i de lokala 
4H-föreningarna runtom i Svenskfinland och på Åland. 
Under året kommer även ett jubileumsseminarium och 
en efterföljande jubileumsfest att ordnas. Med andra ord 
kommer hela år 2014 att präglas av jubileet och ett antal 
större och mindre arrangemang bidrar till jubileumsse-
minariet.

Ett led i firandet är 4H-utmaningen, där man genomför 
en aktivitet i sin förening som man sedan utmanar en annan 
4H-förening att göra med en grupp av sina medlemmar och 
förhoppningsvis antar de uppgiften. 4H-utmaningen doku-
menteras och presenteras på hemsidan.

Korsnäs 4H inledde Utmaningen
Korsnäs 4H fick den stora äran att vara den förening som 

startade utmaningen. Petra Sundholm frågade av deltagarna 
i tjejgruppen vem som ville ställa upp på utmaningen och 
gav som förslag att vi skulle baka något som vi sedan leve-
rerade till våra äldreboenden. Tyvärr härjade influensan just 
då utmaningen skulle genomföras, men fyra stycken högsta-
dieflickor deltog och de valde att baka muffins. Direkt efter 
skoldagens slut hämtade Petra flickorna från skolbussen och 
vi åkte gemensamt för att handla mellanmål och ingredienser 
för bakningen. Tanken med utmaningen är att man ska doku-
mentera det hela och därför fick flickorna vara med om allt, 
från att handla ingredienser till att leverera bakverken.

Efter att vi handlat det vi behövde åkte vi till Korsnäs skolas 
kök och började med att inta vårt mellanmål för att orka 

genomföra utmaningen. Vi hade bestämt oss för att baka både 
vanliga muffins och chokladmuffins och flickorna fick jobba 
två och två. Recepten förstorades och så satte vi igång. Det 
var mycket fnitter i köket kan jag lova! Efter att muffinsarna 
var gräddade så diskade vi undan medan vi väntade att bak-
verken skulle svalna. Vi täckte pafflådorna med servetter med 
4H-logon på och blandade vanliga och chokladmuffins som ett 
schackmönster. När allt var klart, var det dags att bege sig ut 
på ”turne´”. 

Först besökte vi Buketten, dvs radhusområdet där pensionä-
rerna har sina egna lägenheter. Tyvärr träffade vi inte den som 
var på jobb den aktuella kvällen när vi skulle överräcka våra 
bakverk i de gemensamma utrymmen som finns på området. 
Vi hade valt att inte meddela vår ankomst, eftersom vi ville att 
det hela skulle bli en överraskning! Dock hade Petra förberett 
ett informationsblad om 4H:s jubileum och utmaningen, som 
vi satte bredvid vår gåva så att personalen skulle förstå vad det 
var frågan om. 

Efter detta åkte vi till Lärknäs och demensboendet Annahem-
met där vi fick träffa både boenden och personal. Vi blev väl 
mottagna och det kändes som om de uppskattade vår enkla men 
välmenande gest för att förgylla vardagen. När jag sedan körde 
hem flickorna hördes kommentarer om att de hade tyckt att det 
var roligt att genomföra utmaningen samt att besöka våra äldre-
boenden och de ansåg att de som inte medverkade hade missat 
något. Vi hoppas att våra muffins smakade och att både boen-
den och personal uppskattade vår överraskning!

Utmaningen har nu gått vidare till Raseborgs 4H där Tove 
Holmström lovade att de antar utmaningen och kommer att 
genomföra den de närmaste veckorna. Lycka till Tove och 
Raseborgs 4H!

Korsnäs 4H, genom Petra Sundholm

Korsnäs 4H 85 år
Till kännedom kan även meddelas att Korsnäs 4H firar 85-årsjubileum nästa år. Vi håller som 
bäst på att jobba med en historik och är det någon som har material till den, såsom texter, 
urklipp, fotografier mm, vänligen ta kontakt! Även om det finns synpunkter på hur jubi-

leumsåret kunde uppmärksammas så är Ni välkomna att kontakta Petra eller någon i styrel-
sen. Petra nås per mail: petra.sundholm@fs4h.fi eller telefon: 045-8764838. Tack!

Jennifer Vägar, Hanna Sandvik, Katarina Rönnqvist och Linnéa Bäcklund 
var de fyra 4H-tjejerna som skötte 4H-utmaningen i Korsnäs.
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Motionskampanj i Korsnäs 
1-31.5.2014

Motionera minst 30 min. på valfritt sätt. Du kan t.ex. promenera, gå stavgång, cykla, simma, jogga eller 
dansa. Rör på dig så att du blir varm och litet andfådd. Det viktigaste är dock att Du motionerat. Du får 
en poäng/30 min och högst en poäng/dag. Skriv ett kryss i prestationskortet varje dag du motionerat.

Vem får pris? 
15 poäng är det som behövs för att få delta i utlottningen av pris. Huvudvinsten är en cykel. Den bästa 
vinsten kan alla få, dvs en bättre hälsa.

Kom ihåg att fylla i namn, by, telnr och den sammanlagda poängsumman för varje familjemedlem. Pres-
tationskortet inlämnas till kommunkansliet i Korsnäs eller per epost till lindholm.roger@gmail.com 
senast 16.6.2014.
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DATUM Familjemedlem 1 Familjemedlem 2 Familjemedlem 3 Familjemedlem 4
NAMN
BY
TELNR

1.5.2014
2.5.2014
3.5.2014
4.5.2014
5.5.2014
6.5.2014
7.5.2014
8.5.2014
9.5.2014

10.5.2014
11.5.2014
12.5.2014
13.5.2014
14.5.2014
15.5.2014
16.5.2014
17.5.2014
18.5.2014
19.5.2014
20.5.2014
21.5.2014
22.5.2014
23.5.2014
24.5.2014
25.5.2014
26.5.2014
27.5.2014
28.5.2014
29.5.2014
30.5.2014
31.5.2014
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Kurser inom 
mathantverk

FILEA FISK
FRITERADE DELIKATESSER AV FISK

Tisdag 1.4 kl. 18-20.00

Lär dej filea fisk och 
att tillreda friterade delikatesser av fisk 

Vi filear fisk och provsmakar 
olika friterade fileer med tillbehör. 

Lärare: Tom Blom 
Korsnäsgården 

Anmäl senast 30.3 till 
helena@mathantverk.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.

Lärare: Malin Båtmästar och 
Helena Höglund-Rusk 

Korsnäs skolas kök/matsal 

2 platser till kursen finns kvar!
Anmäl senast 2.4 till 

helena@mathantverk.fi eller 045-1410220 
Deltagande i kursen är gratis!

FÖRETAG INOM MATHANTVERK
Måndag 7.4 kl. 18.30-21.00 

på kommungården i Korsnäs
 

Företag inom mathantverk 
- Vi diskuterar och ställer frågor kring företagande 

inom mathantverk 

Per Vilén från Bäck & Vilén

Anmäl senast 3.4 till 
helena@mathantverk.fi eller 045-1410220 

Deltagande i kursen är gratis!

KARAMELLER OCH SOCKERSKAPELSER
Tisdag 8.4 kl. 18-20.30 

Skarpa karameller och sockerskapelser 

Lärare: Ralf Sjösten 
Korsnäs skolas kök

 
Anmäl senast 4.4 till 

helena@mathantverk.fi eller 045-1410220 
Deltagande i kursen är gratis!

BÄCK & VILÉN
FÖRETAGSTJÄNST - YRITYSPALVELU

"

mailto:helena@mathantverk.fi
mailto:helena@mathantverk.fi
mailto:helena@mathantverk.fi
mailto:helena@mathantverk.fi
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Inför påsken stor

Matmarknad 
lördag 12.4  kl. 11-14 

på Korsnäsgården
 
Försäljning av kött, rökt kött, fisk, ägg, potatis, bröd, bakverk och 
inläggningar

Korsnäs uf & bf kokar färska syltgrisar under dagen!

Bosniska delikatesser: burek,  cévapi och 
kiseli kupus

Bokning av platser: Anneli 050-5971930

Arr. Korsnäs Ungdoms -och byaförening

"

MATMARKNADER 
på Korsnäsgården 2014

Lördag 12.4 kl. 11-14 
Lördag  17.5 kl. 11-14 
Torsdag 19.6 midsommar 
Fredag  27.6 kl. 14-17 
Fredag    4.7 kl. 14-17 
Fredag  11.7 kl. 14-17 
Fredag  18.7 kl. 14-17

Fredag 25.7 kl. 14-17 
Fredag   1.8 kl. 14-17 
Fredag   8.8 kl. 14-17 
Fredag 15.8 kl. 14-17 
Lördag 13.9 kl. 11-14 
Lördag 18.10 kl. 11-14 
Lördag 29.11 kl. 11-14
Korsnäs Ungdoms -och byaförening
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Sommarpraktikanter
Korsnäs kommun anställer två sommarpraktikan-
ter under sommaren 2014, en till barndagvården 
och en till äldreomsorgen.

Praktikanterna ska fylla 16 år under året. Anställ-
ningen är fyra veckor och arbetstiden är 5 h/dag. 
Avlöning enligt AKTA; 50 % av den grundlön som 
betalas för arbetet enligt tjänste- och kollektivavta-
let eller 850,64 e/mån, 5,22 euro/h.

Närmare uppgifter fås av;

Äldreomsorgsledare Monica Bonde, tfn 06 3479149

Barnomsorgsledare Birgitta Blomqvist, tfn 06 
3479146

Fritt formulerad ansökan inlämnas senast 
11.4.2014 och riktas till: Korsnäs kommun/Social-
kansliet, Strandvägen 4323, 66200 Korsnäs
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Fadderträff 30.03.2014 i Korsnäs

Baltikumvännerna ordnar Fadderträff i sam-
band med Soppdagen 30.03.2014 i Korsnäs 
församlingshem.

Program
kl.12 – 14 Servering av köttsoppa med 
efterrätt och kaffe + 2 lotter till priset av 10 €
 - Snabblotteri med fina vinster
 - Pysselcafe´ säljer hantverk för att  
 hjälpa barn i Nord-Korea

kl. 14 – 15  Fadderträff
 - Info om fadderverksamheten
 - Rapport från besök i Petrozavodsk

kl. 15  Föreningens årsmöte
 - Stadgeenliga ärenden
 - Ändring av stadgarna

kl. 16  Konstituerande styrelsemöte

Kom med och träffa andra faddrar!

Lediga platser

Korsnäs kommun

Tekniska kansliet söker
• en person för gräsklippning och röjning  för 

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

Skriftlig ansökan med personuppgifter ska inläm-
nas till Tekniska kansliet senast 16.4.2014.
Närmare uppgifter ger fast.byggm. Susanna 
Råholm, tel. 06-3479 129 eller 050-550 6267.

 Tekniska kansliet i Korsnäs

Korsnäs kommun

Biblioteks-, kultur och fritidssektionen

Ansökan om bidrag för 2014
Föreningar och grupper, som bedriver ungdoms-
verksamhet, kan ansöka om verksamhets- och 
driftsbidrag för år 2014. 
Föreningar, som bedriver idrottsverksamhet, kan 
ansöka om verksamhetsbidrag för år 2014.
Föreningar och enskilda, som bedriver museiverk-
samhet eller kulturell verksamhet, kan ansöka om 
verksamhets- och projektbidrag för år 2014.
Ansökningsblanketter och information fås av 
bibliotekschef Carola Bäckström tel. 06-3479 140. 
Blanketter för utskrift finns på www.korsnas.fi, 
under Blanketter.
Ansökan riktas till Biblioteks-, kultur- och fritids-
sektionen, Biblioteket, Silverbergsvägen 9, 66200 
Korsnäs senast 22.4.2014.

Biblioteks-, kultur- och fritidssektionen

 Korsnäs kommun

Korsnäs Hembygdsförening rf söker 

Guide som även ansvarar för museets utrym-
men och omgivning under tiden 17.6 - 3.8.2014.

För närmare information kontakta ordf. Arja-Leena 
Kunelius tel. 050-348 8004 eller viceordf. Helena 
Höglund-Rusk 050 -591 0049.

Styrelsen

Kungörelse
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Sammanträden

Föreningen Folkhälsan i 
Korsnäs rf.

bjuder in allmänheten till 
vårmöte 30.3 kl. 13.00

vid Harrström uf

Stadgeenliga ärenden. 

Kaffeservering.

Välkommen!

Bäckmöte
Intressenterna i Bjurbäckens dikeslag med sido-
grenar kallas till bolagsstämma tisdagen 8.4 klo 

19.00 i Taklax skola. 
Stadgeenliga ärenden, samt beslut om botten-

rensning av diket med sidogrenar
Bestyrelsen

Sfp i Korsnäs

ÅRSMÖTE och VALMÖTE

Söndagen den 13.4 kl 18:30 
på kommungården i Korsnäs

EU-debatt med kandidaterna Sven 
Jerkku och Wivan Nygård-Fagerudd

Kaffeservering

Välkommen    Styrelsen 
 
 

kallar till

Vårmöte
onsdag 16.4. 2014  kl  19.00 

på YA i Korsnäs

Stadgeenliga vårmötesärenden, 
föreningens verksamhetsrapport och 
diskussion och beslut om föreningens 
framtida verksamhetsform. 

Kvällens gäster:                    

Projektledare Carina Storhannus   
Erfarenheterna från bokförarprojektet – 
hur vi kan använda dessa erfarenheter i 
Korsnäs projektet ! 

Distriktchef  Tina Söderman             
FPA:s service till företagare                

Servering !         

Alla företagare i Korsnäsbygden är 
välkomna !   

Styrelsen för Korsnäs företagare rf

Vägmöte 
Intressenterna i Smed-Träskvägen kallas till 

bolagsmöte söndagen 6.4 klo 18.00 hos Edd Grahn
Smed-Träskvägen 11B.
Stadgeenliga ärenden.

Bestyrelsen

Korsnäs ungdoms- och byaförening r.f. håller 

årsmöte 
på nya Korsnäsgården söndagen den 13 april kl. 

17.00
-Stadgeenliga ärenden 
-Kaffeservering 
Alla hjärtligt välkomna!

Styrelsen

VÄXTHUS SÖKES!
Har du eller känner du någon i Korsnäs (helst 
kyrkbyn) som har ett växthus som inte längre 
används och som är i relativt bra skick (ingen  
värme behövs). 
Vi skall testa ett nytt 
odlingskoncept om 
vi hittar ett växthus 
att hyra. 
Kontakta: helena@
mathantverk.fi eller 
ring 045-1410220

mailto:helena@mathantverk.fi
mailto:helena@mathantverk.fi
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FPA:s kundservice i Korsnäs tas fr.o.m. 
1.4.2014 om hand av sam-servicen. Efter det 
kan FPA-ärenden skötas vid samservicebyrån 
i Korsnäs (Strandvägen 4323).

Den närmaste FPA-byrån finns i Närpes 
(Kristinestadsvägen 1). 

Sök FPA-stöd på webben 
www.fpa.fi/etjanst.

Ring FPAs servicenummer mån–fre kl. 8–18 
www.fpa.fi/servicenummer. 

FPA:s kundservice i 
Korsnäs sköts av 
samservicebyrån  
fr.o.m. 1.4.2014

A
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e
r Radhuslägenhet i Harrström

3 rum + kök + bastu, 
70,5 m2
Genast ledig.
Ring 050-5528 049

Uthyres

Lediga bostäder i Korsnäs enligt situationen 
10.3.2014:
 
2r+k+b i Bs Ab Korsbäcken i Korsbäck by 
Storlek: 63 m2 
Hyra: 431,06 €/månad 
Kostnader för direkt el-uppvärmning tillkommer 
Lägenheten är ledig 
 
2r+k+b i Bs Ab Korsbäcken i Korsbäck by 
Storlek: 63 m2 
Hyra: 431,06 €/månad 
Kostnader för direkt el-uppvärmning tillkommer 
Lägenheten blir ledig från 01.04.2014 
 
3r+k+b i Taklax skola i Taklax by 
Storlek: 80 m2 
Hyra: 576,38 €/månad 
Varmvattenavg. 10,00€/pers/månad  
Värme ingår 
Lägenheten är ledig 
 
2r+kv+b i Bs Ab Molpe Rosen i Molpe by 
Storlek: 57 m2 
Hyra: 492,49€/månad 
Vattenavgift 15,00€/pers/månad  
Kostnader för direkt el-uppvärmning tillkommer 
Lägenheten är ledig 
 
3r+k+b i Bs Ab Strömsbo i Harrström by 
Storlek: 76m2 
Hyra: 546,78€/månad 
Varmvattenavg. 15,00€/pers/månad  
Värme ingår 
Lägenheten blir ledig från 01.05.2014 
 
2r+k+b i Bs Ab Rönngränd i Korsnäs Kby 
Storlek: 62,5 m2 
Hyra: 569,74€/månad 
Vattenavgift 15€/pers/månad 
Kostnader för direkt el-uppvärmning tillkommer 
Lägenheten blir ledig från 01.04.2014 
 
Ta kontakt med Anna-Lena Kronqvist, tel. 
06-3479136 eller Ulf Granås, tel. 06-3479130 för 
närmare information och visning. 

Buketten 
Det finns också några lediga lägenheter vid Buket-
ten i kyrkbyn. De hyrs ut endast på sociala grunder 
till i första hand äldre personer.  
Storleken är 1-2 r +kv 
Kontaktperson är Monica Bonde, tel. 06-3479149

Ring felanmälan!

Bankautomaten i kyrkbyn har tyvärr krånglat 
lite på sista tiden. Om bankautomaten krånglar 
och inte ger ut pengar – ring servicenumret till 
felanmälan, som syns på skylten ovanför auto-
maten. Det är viktigt att meddela om  problem, 
så att automaten fås i skick. Om ingen medde-
lar, vet inte Automatia, som sköter om bankau-
tomaterna, att automaten i Korsnäs är i oskick!
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Sjövägen 271, 66210 Molpe  
Tfn: 06-347 67 54

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

Swing på Mölle !
Finlunch  lördag 29.3 kl. 12-14     

med levande musik av The Good Old Boys

Påskens öppettider:
långfredag 12-22

lördag 10-24

påsk dagen 12-20

annandag påsk 12-18

Champagne-cocktail
Röding med pepparrotssmörsås och färsk sparris
eller
Lammfilé med getost-rotsakskaka och tomatchutney

Boka bord !

1: maj lunch
Boka bord !

Pris: 50,- inkl. mat, matdrycker och underhållning.
Anmälningar senast den 22.4 till Sofia Mitts-Björkblom, sofia.mitts-bjorkblom@yrkesakademin.fi 
eller 050-3306041. Begränsat antal platser, anmäl i god tid!
ALLA företagare i Korsnäsnejden välkomna!
Vi tackar våra sponsorer som möjliggör denna kväll.

Kvällens meny är gjord av råvaror från Korsnäs kommun.

Förrätt:
En båt fylld med havets läckerheter.
Vitvin: Pearly Bay

Varmrätt från grillen:
Mörad stek, Lammfärsspett, Grönsaksratatouille och vitlöksost
Rödvin: Stony Cape

Efterrätt:
Bondost med havtornssylt
Kaffe & avec

Program:

Välkomsthälsning

Rafflande final av Top Model 
Korsnäs 2014

Lättsam musik av Björn Eriks-
son samt damernas dans

FÖRETAGARNAS GRILLKVÄLL
på Daltons vid Molpe paviljong

fredagen den 9.5 kl. 19 -

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.

mailto:sofia.mitts-bjorkblom@yrkesakademin.fi
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Sugen på fårkött 
till påsk?

Nu kan du beställa fårkött, 
färskt eller rökt,

 till påsk från Molpeboden.
Ring eller mejla din beställning 

före 1.4.2014!

Molpeboden
Tel. 06-3476602

molpeboden@netikka.fi

Nu kan du också följa oss på Facebook
för att se våra kampanjer och 

evenemang.

OBS! Nya öppethållningstider 
fr.o.m 1.4.2014
Må – fre  9-18

Lö  9-14

KORSNÄSNytt
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NYKARLEBY 
Frillmossvägen 2 & 7817450
KORSNÄS 
Strandvägen 4131 & 2827700

Ditt inköpsställe

www.ostrocenter.fi

Välkommen till Ostrocenter!
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HÖSTMARKNAD
Farmdag 

torsdag 10.10 kl. 9 - 17 i Korsnäs

Servering. Välkommen!

www.sisinstyle.com

Oy K Hultholm Ab / Sis' in Style 
Strandvägen 4420

66200 Korsnäs

ACCESSOARBUTIKEN PÅ NÄTET 
smycken väskor scarfar 
och övriga accessoarer

LAGERTÖMNING
lördag – söndag 5-6.4 kl. 10-16 

Alla resterande produkter 

5 euro eller under!

K-ceramics
Norrbyvägen 33 Korsnäs

Till påsken: Påskhäxor

                   Minipåskharar

                   Får och lamm

 allt i handgjord keramik

öppet Torsdagar 
18-20 

Eller ring 06 
3644114 

så öppnar vi!

mailto:molpeboden@netikka.fi
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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

Bygg och inredning FritidFarm och lantbruk

Frillmossavägen 2, 66900 Nykarleby 
Tel 06 781 7450 • Fax 06 781 7479
E-mail: info@ostrocenter.fi 
OstroCenter Korsnäs • 06-282 7700

Vardagar 8.00 - 17.00 • Lördagar  9.00 - 13.00

NYHET!
Farmtillbehör nu också från vår webbshop 

www.ostrocenter.fi 

www.ostrocenter.fi 

Årets 

gåva är

Ditt Födelseår!
 Ett minne för livet!

Klicka in på 
www.nobok.fi
för mera info!

 Vill söker också Dig som vill extraknäcka som 
lokalt ombud!
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Vinnare  i jullotterietWilliam Moliis, Fred Södergran och Sandra Bernas

Camillas Fiskdelikatess Ab
Flatgrundsvägen 31,  66210 Molpe

tel 050-5278853

Camilla säljer 

Påskfisk
Skärtorsdag 17.4.2014

kl. 10.00 - 16.00
Färsk, rökt, inlagd och gravad fisk

Vi gräddar Laxlåda 
Stekfärdig: Mandelpanerad lax med Örtsås

Förhandsbeställningar - Ring helst på onsdag!

OBS!

Ej betalning med 

bankkort
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