
Nr 3 l 9.5.2014

Korsnäs hälsar invånare och turister välkomna
På Stormässan i Botniahallen i Korsholm 12-13.4.2014 presenterades Korsnäs 

genom kommunen, företagare och aktuella projekt. Mässan besöktes av drygt 
17.000 personer och Korsnäsmontern bjöd på 1500 smakprov  på havtornssaft och 

kryddströmmingsröra.

På bilden från vänster företagarna Agneta Vesterback, Hilding Enberg, Jan-Erik 
Åkersten och kommundirektör Anita Ismark.  
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ANITASruta

Kommunreformen

Finansministeriet har 20.3.2014 tillsatt två kommunindelningsutre-
dare politices magister Jan-Erik Enestam och licentiaten i samhälls-
vetenskaper Ossi Repo för en särskild kommunindelningsutredning 
för Vörå, Korsholm, Vasa, Malax, Korsnäs, Närpes, Kristinestad, 
Kaskö, Laihela och Storkyro.

Utredningsarbetet inleddes 7.4.2014 och ska vara färdigt 30.10.2014 
dock senast 31.12.2014. En mellanrapport avges 30.9.2014.

Kommunutredare Jan-Erik Enestam besöker Korsnäs 12 maj.

Uppdraget
Kommunindelningsutredarna kon-

staterade att de till det första mötet 
10.4.2014 har kallat kommundirek-
törerna i de kommuner som omfattas 
av den särskilda kommunindelnings-
utredning som finansministeriet 
beslutat låta genomföra. Syftet med 
mötet är att förbereda organisationen 
och programmet för kommunindel-
ningsutredningen. 

Utredningen ska generera sådan 
information på basis av vilken  
man kan utvärdera förutsättning-
arna för att slå samman de ovan-
nämnda kommunerna eller delar 
av dem till en eller flera kommu-
ner.

Utredningen ska innehålla åtmins-
tone:
• En plan för hur förvaltningen 

och servicen ska ordna och pro-
duceras;

• En utredning om sammanslag-
ningens konsekvenser för kom-
munernas samarbete; 

• En redogörelse för den ekono-
miska situationen;

• En bedömning av hur invånar-
nas möjligheter att delta och 
påverka samt närdemokrati ska 
förverkligas; 

• En detaljerad bedömning av 
fördelar och nackdelar med en 
kommunsammanslagning; 

• En särskild fokusering på områ-
dets vitalitet och konkurrens-
kraft;

• En bedömning av hur de språk-
liga rättigheterna tillgodoses. 
   

Delegation
Finansministeriet har i sitt beslut 

konstaterat att utredarna och de 
berörda kommunerna kan tillsätta 
förhandlingsorgan och berednings-
grupper som bistår utredaren i fråga 
om lokalkännedom och i kontinuer-
lig interaktion.  

Den redan existerande Vasaregio-
nens samarbetsdelegation, till vilken 
enligt huvudregeln fullmäktige- och 
styrelseordförandena och kom-
mundirektörerna hör, fungerar som 
förhandlingsorgan för denna utred-
ning.  Vid behov kan delegationen 
också samlas i utvidgad sammansätt-
ning, så att alla politiska grupper är 
representerade.  Som delegationens 
föredragande fungerar kommun-
indelningsutredarna i ärenden som 
gäller den särskilda kommunindel-
ningsutredningen.

Ifall utredarna på basen av utred-
ningen anser det nödvändigt att ändra 
på kommunindelningen, ska utreda-
ren till fullmäktige i de berörda kom-
munerna göra en framställning om 
ändring av kommunindelningen. 
Utredarna ska foga ett i 8 § avsett 
sammanslagningsavtal till sitt för-
slag. Utredarna kan vid behov föreslå 
åt ministeriet att en kommunal folk-
omröstning ordnas i enlighet med 16 
§ i kommunstrukturlagen.

Beredningsgrupp 
För utredningsarbetet behövs en 

beredningsarbetsgrupp, som koor-
dinerar arbetet i utredningens olika 
arbetsgrupper, sammanställer rap-
porter, bistår kommunindelningsut-
redarna i deras arbete samt skisserar 
de mera omfattande målen samt ett 
eventuellt sammanslagningsavtal.  
Också i beredningsarbetsgruppen 
fungerar kommunindelningsutre-
darna som föredragande.  Det exis-
terande kommundirektörsmötet 
fungerar som beredningsarbetsgrupp. 

Nödvändiga arbetsgrupper
Konstaterades att det som resultat 

av tidigare utredningar finns mycket 
basuppgifter om regionen, vilka kan 
utnyttjas i det här arbetet.  Alla fak-
tauppgifter och prognoser ska emel-
lertid uppdateras och de ska granskas 
utifrån en eventuell ny kommunin-
delning.  I samtliga arbetsgruppen 
ska fackliga representanter ingå. 
Kommunindelningsutredarna deltar 
i arbetsgruppernas möten. För denna 
uppgift utsågs följande förberedande 
arbetsgrupper:  

Demokrati- och framtidsarbets-
grupp till vilken kommunstyrelsen 
utser en förtroendevald till repre-
sentant. Demokrati- och framtidsar-
betsgruppens uppgift är att behandla 
ärenden i anslutning till förvaltning, 
språk och närdemokrati. Arbetsgrup-
pen har ett sekretariat bestående 



KORSNÄSNytt

3

Utgivare: Korsnäs kommun
Ansvarig utgivare: Anita Ismark
Redaktionsråd: Sven-Erik Bernas, Henrik 
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Inbjudan till diskussion om 

Vasaregionens kommunutredning
Kommunfullmäktige samlas till ett extra insatt fullmäktige sam-
manträde måndagen den 12 maj 2014 kl.19.00 i Korsnäsgården 
(UF-lokalen) i Korsnäs kyrkby.
På agendan finns endast ett ärende och det gäller den särskilda 
kommunutredningen som nu kommit igång i  Vasaregionen, Kyro-
landet och Sydösterbotten. Med på sammanträdet är utredare 
Jan-Erik Enestam, som presenterar utredningens uppläggning och 
innehåll. 
Allmänheten inbjudes till fullmäktiges sammanträde och vid sam-
manträdet ges möjlighet att ställa frågor och föra diskussion med 
utredningsmannen och kommunfullmäktige.

Korsnäs den 24 april 2014
Anita Ismark
Kommundirektör

av Risto Känsälä, Mats Brandt och 
Linda Jacobsson-Pada.

Livsstrategiarbetsgrupp i vilken 
områdets kommundirektörer deltar i 
samarbete med universitets och hög-
skolors sakkunniga.

Ekonomiarbetsgrupp i vilken 
Korsnäs kommuns representant är 
ekonomichef Caroline Westerdahl.

Social- och hälsovårdsarbets-
grupp. Den redan existerande 
SOTE-arbetsgruppen som omfattar 
kommunerna i Vasa sjukvårdsdistrikt 
utses. I denna ingår kommundirektör 
Anita Ismark och socialchef Carina 
Westberg.

Bildningsväsendets arbetsgrupp 
i vilken barnomsorgschef Birgitta 
Blomqvist deltar och bildningschef 
Agneta Martin.

Arbetsgrupp för tekniska sek-
torn, medlem tekniska chefen Ulf 
Granås.

Personalarbetsgrupp i vilken 
Korsnäs kommuns representant är 
ekonomichef Caroline Westerdahl. 
I arbetsgruppen kommer samtliga 
fackliga organisationer att vara 
representerade. 

Tidtabeller
Delegationen kunde under utred-

ningens gång hålla ca 3 möten. Det 
första mötet hålls 22. 5.2014 kl. 
16.00 och föregås av Finansministe-
riets omställningsmöte med delega-
tionen kl. 10.00. Tidpunkterna för de 
följande mötena överenskoms då.

Beredningsarbetsgruppens (kom-
mundirektörernas) nästa möte hålls 
11.6.2014 kl. 9.30.

Ful lmäkt igeförsaml ingarnas 
möten. Avsikten är att utredarna besö-
ker alla fullmäktigeförsamlingar.  I 
Korsnäs sammanträder fullmäktige 
12.5.2014 kl. 19.00 i ungdomsloka-
len Korsnäsgården i Korsnäs kyrkby. 
Till detta möte inbjuds alla kors-
näsbor att delta i diskussionen med 
frågor. 

Information till allmänheten
Överenskoms att informeringen 

sköts via Vasa stads kommunika-
tionsenhet.  Enheten bistår med 
pressmeddelanden, protokoll och 
faktainformation till alla kommuners 
hemsidor.

Omställningsmöte
Finansministeriet har meddelat 

att ministeriet ordnar ett möte om 
omställningsstöd för Vasaregionen  
22.5.2014 kl. 10.00. På plats finns 
kommunministern och den av minis-
teriet tillsatta omställningsstödsgrup-
pen. 

ICT-stödprojekt
Ett eventuellt ICT-projekt som 

statsförvaltningen stöder utreds.

Det blir en jäktig arbetsperiod 
framöver med arbetsgruppsarbete 
och allt normalt löpande kommunalt 
arbete och utvecklingsarbete som ska 
utföras för kommuninvånarnas bästa.

Med önskan om en skön vår och 
försommar!

Anita Ismark
Kommundirektör
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Två rektorer 
från hösten 
2014

Från hösten 2014 kommer rek-
torn i Taklax skola, Iris Bäck, att 
gå i pension. Den fortsatta verk-
samheten kan åtminstone under 
läsåret 2014-15 skötas så att rek-
torn i Molpe skola, Jan-Henrik 
Häggdahl handhar rektorsupp-
gifterna i både Molpe och Taklax 
skola. Ingen klasslärartjänst ledig-
anslås i detta skede.

Bildningsnämnden beslutade 
11.3.2014 att rektorsuppgifterna i 
Taklax skola sköts läsåret 2014-15 
av Jan-Henrik Häggdahl, som även 
fungerar som rektor i Molpe skola.

Klassläraren vid Taklax skola 
Camilla Nykvist-Ekström har ansökt 
om fortsatt tjänstledighet 1.6.2014 - 
31.5.2015. Hon är för tillfället tjänst-
ledig fram till 31.5.2014. Hennes 
vikarie Åsa Viklund är intresserad av 
att fortsätta.

Bildningsnämnden beviljade 
11.3.2014 klasslärare Camilla 
Nykvist-Ekström tjänstledighet 
enligt anhållan och beslutade att 
vikarien klasslärare Åsa Viklund får 
fortsätta under samma tid, 1.6.2014 
- 31.5.2015.

Byggnadslov och 
åtgärdstillstånd

Tillsynsnämnden har vid sammanträdet 22.4.2014 godkänt följande 
ansökningar om byggnadslov, åtgärdstillstånd och rivningsanmälan. 

Byggnadslov 
Byggare  Lägenhet  Ändamål 
Göran Häggvik  Korsnäs 6:69  Fritidshus 
Göran Häggvik  Korsnäs 6:69  Bastu 
Erik Björkqvist m.fl.  Molpe 7:64  Tillbyggnad fritidshus 
Ralf o Berit Böling  Molpe 10:67  Ändr. villa till bastu 
Ralf o Berit Böling  Molpe 10:67  Fritidshus 
Henry Hagström  Molpe 1:155  Lagerbyggnad 
J o M Paulasaari  Molpe 4:128  Bastu 
Niklas Sjödahl  Molpe 36:5  Gårdsverkstad 
J-E o C Westerdahl  Molpe 7:171  Bastu 
J-E o C Westerdahl  Molpe 7:171  Ändr. biltak till garage 
M o S-Å Wikberg  Taklax 1:91  Bostad, renovering 

Åtgärdstillstånd 
M o S Back  Harrström 10:108  Glasveranda 
M o P Härkönen  Harrström 4:66  Lusthus + förråd 
Susanne Södergran  Harrström 6:45  Värmebrunn 
H o S Berg  Korsnäs 5:62  Värmebrunn 
Bost. Ab Marielund  Korsnäs 33:12  Värmebrunnar 
Eelis Kammonen  Korsnäs 2:53  Braskamin 
Bost. Ab Molpe Rosen  Molpe 4:216  Förråd 
Ove Häggdahl  Molpe 40:3  Värmebrunn 
Mikael Sved  Molpe 5:173  Inglasning terass 
Vasa Elnät  Molpe 6:97  Kioskstation

Anmälningsärenden
Sami Ruusuvirta  Korsnäs 6:66  Förråd 

Rivningsanmälan 
Que Nguyen  Edsvik 3:34  Äldre bostadshus 
Patrick Östring  Edsvik 5:53  Äldre bostadshus

Tekniska nämnden har annon-
serat i Korsnäs Nytt om att kom-
munen önskar köpa mark i Taklax, 
Harrström, Korsbäck och Molpe 
för egnahemshustomter.

Inom utsatt tid hade tre anbud 
inkommit på fastigheter i Taklax by, 
två i Molpe by, två i Harrström by 
och två i kyrkbyn.

Tekniska nämnden beslutade att 
invänta med köp av tomtmark i 
Molpe och Harrström tills revide-
ringarna av delgeneralplanerna är 
fastställda. Nämnden konstaterade 
vidare att i kyrkbyn finns 13-14 
bostadstomter och 2 radhustomter, 

Inköp av mark för bostadstomter i Taklax
som kommunen har till försäljning 
och dessutom finns en del av Bovä-
gens detaljplan, till vilken det borde 
byggas väg och kommunalteknik, 
innan ny tomtmark införskaffas i när-
heten av denna detaljplan.

De tre markområdena i Taklax 
ligger alla i närhet till kommunens 
vatten- och avloppsledningsnät.

1 ha mark i Taklax
Tekniska nämnden föreslog 

4.3.2014 att kommunen inköper ett 
ca 1 ha stort område av del av lägen-
heten Mars RNr 7:94. Köpesumman 
är 1,70€/m2 eller totalt 17.000 €.

Kommunfullmäktige beslutade 
24.3.2014 inköpa det föreslagna 
markområdet i Taklax för att planera 
det till tomtmark.

Sommarpraktikanter 
2014

Arbetet som sommarpraktikan-
ter inom äldreomsorgen och barn-
dagvården fick 13 sökande.

Till praktikanter valdes Natasha 
Korsbäck till äldreomsorgen och 
Christoffer Törnroos till barndagvår-
den.

Vi tackar alla för visat intresse!
Barn- och äldreomsorgsledaren
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Situationen kring fastighe-
terna och antalet förskolebarn 
och elever har diskuterats i flera 
omgångar. Eftersom förskolegrup-
pen kommer att vara stor de när-
maste åren har olika alternativ 
utretts.

Genom att integrera 6-åringarna 
i Molpe och Taklax skola, skulle 
utrymmesfrågan lösas så att Korsnäs 
kyrkoby skola skulle räcka till för 
de elever som finns där. Flera elever 
i de övriga skolorna skulle resul-
tera i större användning av övriga 
skolfastigheter. Detta arrangemang 
skulle även resultera i färre skjutsar 
och således lägre skjutskostnader. 
Eleverna skjutsas endast till närsko-
lan.

Förskola i närskolan 
de närmaste åren 

Läsåret 2014-15 är elevantal och gruppstorlekar följande:

Läsåret 2014-15 Förskolan  Åk 1-6 Sammanlagt
Korsnäs kyrkoby skola 9 (K+H)  62  71
Molpe skola 7 30  37
Taklax skola 5 17 22

I kommunen finns två förskollä-
rare anställda och en av dessa per-
soner kan stanna i Kyrkbyn, och en 
finnas i Molpe och förskoleeleverna 
i Taklax integreras med årskurs 
1-(2) eftersom elevantalet i Taklax 
är lågt. Eventuellt tilläggstimmar för 
gruppen förskolelever + årskurs 1-2 
kunde finnas för att förskolegruppen 
under vissa timmar ska ha möjlighet 
till mera lekbetonad verksamhet.

Bildningsnämnden beslutade 
11.3.2014 att förskoleeleverna place-
ras i närskolan under de kommande 
åren när antalet elever övergår 20 
barn och i vilket fall som helst måste 
uppdelas i två skilda grupper.

Lärknäs, ny personal

Anställande av sjukskötare
Vård- och omsorgsnämnden 

anställde 18.3.2014 sjukskötare 
Ann-Louise Gädda fr.o.m. 1.4.2014 
tillsvidare till befattningen som sjuk-
skötare på Lärknäs. Befattningen är 
en heltidstjänst.

Anställande av två närvårdare
Vård- och omsorgsnämnden 

anställde 18.3.2014 primärskötare 
Anna-Lena Ingves till befattningen 
som närvårdare 75 % av heltid fr.o.m. 
1.4.2014 tillsvidare.

Närvårdare Julia Sohlström 
anställs till befattningen som närvår-
dare 50 % av heltid fr.o.m. 1.4.2014 
tillsvidare.

Dagvårdsverksam-
heten för barnen i 
Taklax omorganiseras

Gruppfamiljedaghemmet i 
Taklax öppnade hösten 2012. När 
renoveringen av Kottebo blir klar 
till hösten är tanken att barnen 
som är i behov av dagvård i Taklax 
flyttas till Kottebo. 

Bildningsnämnden konstaterade 
11.3.2014 att de barn som är i behov 
av dagvård i Taklax kan anvisas till 
förstorade Kottebo och gruppfamil-
jedaghemmet i Taklax upphör hösten 
2014. Kommunstyrelsen beslutade 
14.4.2014 i enlighet med bildnings-
nämnden.

Vid föräldramöte 28.4 i Taklax 
gruppfamiljedaghem kom föräld-
rarna överens med barnomsorgsleda-
ren om nya dagvårdsplatser för sina 
barn antingen på Harrström daghem 
eller Kottebo daghem. 

Flytt från Malax-
Korsnäs bäddavdel-
ning till Lärknäs

Våren 2014 startar den planerade 
renoveringen och ombyggnaden 
vid Malax-Korsnäs hälsovårds-
central. Bäddavdelningen kommer 
att flytta sin verksamhet till Malax 
kommuns enhet – Westerhemmet - 
och 30 patienter flyttas till Wester-
hemmet. Därmed minskar antalet 
patientplatser på bäddavdelningen 
med 5 st under renoveringen. 
Malax-Korsnäs HVC har anhål-
lit om att 3-5 platser reserveras 
vid Lärknäs och Annahemmet för 
långvårdspatienter med Korsnäs 
som hemkommun.

Vård- och omsorgsnämnden har 
utrett möjligheterna att utöka plat-
serna vid Lärknäs och Annahemmet. 
Vid Lärknäs kan man om behovet 
är stort utöka antalet platser med 
1-2 stycken. Utökningen är möjlig i 
första hand då renoveringen av Lärk-
näs köket är färdigställt. Utökning 
vid Annahemmet är svårare med 
beaktande av att de boende i huvud-
sak hyr sina rum.

Tilläggskostnader för utökat antal 
platser är personalkostnader, kostna-
der för medicin och vårdförnödenhe-
ter etc. Om hälsovårdscentralen har 
behov av att utlokalisera sin personal 
vid bäddavdelningen på grund av 
minskat antal platser kan personalen 
anställas/anlitas som köptjänst vid 
Lärknäs om de har utökat antal plat-
ser.

Fler platser vid Lärknäs
Kommunstyrelsen beslutade 

31.3.2014 att antalet platser vid 
Lärknäs vid behov kan utökas med 
1-3 platser, om verksamheten tillåter 
detta. Personal från Malax-Korsnäs 
hvc bör i första hand omplaceras till 
Korsnäs då det behövs mera perso-
nal. Vid behov görs tilläggsanställ-
ning med 0,8 vårdare/patient om 
antalet klientplatser utökas. Fram-
ställan görs till Regionförvaltnings-
verket om godkännande av utökat 
antal platser under renoveringstiden. 
Tekniska kansliet gör utredning över 
eventuella omändringskostnader av 
ibruktagande av extra patientrum.
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Kommunerna och samkommunerna använder 
årligen cirka 42 miljarder euro för att ordna service 
och för att befrämja kommuninvånarnas välfärd. Av 
utgifterna täcks över hälften med skatter, en fjärdedel 
med avgifter och försäljningsinkomster och knappt en 
femtedel med statsandelar. (www.kommunerna.net).

Korsnäs kommuns utgifter för att ordna servicen till 
kommuninvånarna uppgick år 2013 till 16,3 miljoner 
euro. 

54 % av utgifterna år 2013 användes för att ordna ser-
vice för social-, hälso- och sjukvård i Korsnäs/ för kors-
näsbor. Av figuren nedan framgår kostnadsutvecklingen 
för de hälso- och sjukvårdskostnader som Korsnäs erlagt 
under tiden 2010 fram till och med budgeterade summor 
för år 2014. 

Figur: Korsnäs - hälso- och sjukvårdskostnader 2010-B2014

Totala kostnadsfördelningen (16,3 milj. euro) för år 
2013 visar följande figur:

Figur: Korsnäs - driftsutgifter  2013

Gällande utbildning och kultur kan man notera att 
barndagvården (bdv) fr.o.m. år 2013 har överförts till 
bildningens förvaltning, tidigare ingick barndagvården i 
socialväsendets förvaltning.

Inkomster
Kommunens utgifter täcktes år 2013 till ca 41 % med 

skatteintäkter och 37 % täcktes med statsandelar. Ca 22 
% av inkomsterna kom från försäljnings- och avgiftsin-

täkter. Korsnäs kommun erhåller högre statsandelar än 
landets medeltal då statsandelen för den del som erhålls 
för utjämning av skatteinkomster årligen har uppgått till 
drygt 1 miljoner euro.

Figur: Korsnäs -driftsinkomster år 2013

Hög investeringstakt
En hög investeringstakt har Korsnäs kommun, liksom 

landets övriga kommuner, hållit de senaste åren. Detta har 
medfört att avskrivningarna ökat och påverkat resultatet.

Figur: Korsnäs - investeringar i tusen € (netto) 2010 - B2014

Figuren över investeringar ovan visar att förverkligade 
investeringar för år 2013 uppgick till 1,6 miljoner euro 
och år 2012 till 2,1 miljoner euro. De största investering-
arna ifjol var Kottebo daghems renovering och utbyggnad 
samt investeringar i avloppsnätet i olika kommundelar. 
Alla planerade investeringar hann inte förverkligas under 
fjolåret, dessa planerade investeringar framflyttas då till 
kommande år. 

För att finansiera den höga investeringstakt som kom-
munen hållit de senaste åren har kommunen tagit upp 
mera lån. Korsnäs kommun hör ändå till de kommuner i 
landet som har den lägsta lånebördan beräknat i euro per 
invånare, detta eftersom ca 1 miljoner euro av lånebördan 
har kommunen kunnat ta upp som lån från interna fonder 
som administreras av kommunen. Interna lån elimineras 
i bokslutet och framgår därmed inte av officiell statistik.  
Av figuren som visar kommunens lånebörda framgår att 
kommunens lån beräknat i euro per invånare uppgick 
till 489 euro år 2013, beaktas de interna lånens andel är 
summa lån per Korsnäsbo 872 euro. 

Kommunalekonomins utveckling 

http://www.kommunerna.net
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Figur: Korsnäs och Finlands kommuners - lån i tusen € och lån €/ 

invånare

Korsnäs kommuns kommande investeringar, vilka god-
känts i budget- och ekonomiplan 2014-2016, uppgår år 
2014 till 2,1 miljoner euro (jfr investerings figuren ovan) 
och till 2,3 miljoner euro år 2015 samt till 1,6 miljoner 
euro för planeåret 2016. Förverkligar kommunen alla 
dessa investeringar i den takt som ekonomiplanen anger 
så har lånebördan beräknats stiga till 6,6 miljoner euro, 
eller till 2914 euro/ invånare fram till och med utgången 
av år 2016. Mindre låneupptagning kommer förstås att 
eftersträvas t.ex. genom att sälja ut aktieinnehav som 
kommunen förvaltar i något fastighets- eller bostadsak-
tiebolag.

Resultatutvecklingen
Resultatutvecklingen åren 2010 till budget 2014 kan 

åskådliggöras enligt följande figur:

Figur: Korsnäs - resultatutveckling 2010-B2014

Inom kort påbörjas planeringen av kommunens budget 
och ekonomiplan för de tre kommande åren (2015-2017). 
Då blir det av största vikt att planera för en sådan utveck-
ling och servicenivå som krävs av dagens kommuner 
och samtidigt garantera att kommunens ekonomi hålls 
i balans. Ökade lagstadgade skyldigheter och minskade 
statsandelar kommer att ge stora utmaningar för kommu-
nerna de kommande åren.

Caroline Westerdahl
Ekonomichef 
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Ingen allaktivitetshall 
i detta skede

Den arbetsgrupp, som kommunstyrelsen tillsatte 
23.9.2013 har utrett om allaktivitetshallen kan för-
verkligas i form av en förening eller ett aktiebolag. 

Arbetsgruppen har bestått av Marcus Nordmyr, Roger 
Bergström, Jessica Reinilä, Bengt Back, Mats Åbacka, 
Mirza Hodžic och Ulf Granås. Arbetsgruppen för allakti-
vitetshallen överlämnade sin rapport till kommunstyrelsen 
11.3.2014.

Den 4.2.2014 besökte en delegation från Korsnäs 
kommun NTM-centralen 4.2.2014. Vid besöket diskute-
rades olika möjligheter att finansiera byggandet av hallen, 
momsfrågor, finansiering av driftskostnaderna och pro-
jektägarskapet (kommun, förening eller aktiebolag). En 
ny EU-programperiod börjar 2015 och alla direktiv är 
ännu inte klara och det är inte möjligt att söka bidrag för 
tillfället. Tidigast hösten 2014 kan man börja lämna in 
ansökningar. 

Arbetsgruppen har kostnadsberäknat allaktivitetshallen 
till ca 1,4 miljoner euro. NTM-centralen utgick från att 
bidragsnivån kunde uppgå till ca 35 % eller 450.000 euro.

Kommunstyrelsen tog 11.3.2014 del av rapporten från 
arbetsgruppen och föreslog för kommunfullmäktige att 
kommunen inte förverkligar hallprojektet i egen regi i 
detta skede av ekonomiska skäl med beaktande av den 
information, som erhållits från NTM-centralen vid möte 
med deras representanter 4.2.2014.

Kommunfullmäktige beslutade 24.3.2014 att i enlighet 
med kommunstyrelsen förslag att inte förverkliga hall-
projektet i egen regi.

Korsnäs hälsogård

Morgonmottagningen
Observera att det är tidsbeställning om ni ska besöka  
morgonmottagningen tisdagar och fredagar. Tidsbe-
ställning vardagar kl 8-9 tel 3479324 och efter kl 9 tel 
3477645.
Måndagar, onsdagar och tosdagar utan tidsbeställning kl 
8-10. Obs tiden! 
Efter morgonmottagningen är hälsovårdarna  upptagna 
med tidsbokad rådgivning  fr o m kl 10. 
Vi ber er invånare att respektera detta så att hälsovår-
darna får arbetsro med rådgivningsverksamheten.  

Sjukvårdsmaterial
Ni som behöver sjukvårdsmaterial t ex blöjor, katetrar 
osv, ring kl 8-9 tel 3479324 så sätter hälsovårdaren fram 
materialet till er i väntrummet. Då behöver ni inte köa till 
morgonmottagningen.

HVC

Hjälpmedelsutlåningen
Hjälpmedelsutlåningen har p.g.a. renoveringen flyttat till 
Länsmansvägen 1 i Malax. 
Öppet vardagar kl. 14-15, tfn 050 566 8520.
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Kust-Österbottens samkommun (K5) ordnar servi-
cen i enlighet med den s.k. beställar-utförarmodellen. 
Samkommunen fungerar som beställare, vilket bety-
der att det är samkommunen som beslutar om servi-
cens omfattning, kvalitet och utförande i samarbete 
med medlemskommunerna. 

Samkommunen kan ordna verksamheten i form av egen 
produktion, i medlemskommunernas regi eller genom 
upphandling av tredje part. Samkommunens egna regio-
nala tjänster omfattar största delen av samkommunens 
verksamhet. De regionala tjänsterna består av minnes-
rådgivning, psykosociala tjänster, palliativ vård, skopiun-
dersökningar och talterapi. Till samkommunen hör även 
landsbygdsförvaltningarna inom K5-området.

Minnesrådgivning
Under 2013 anställdes två minnesskötare till K5-områ-

det; Johanna Juthborg, som har arbetsområdet Korsnäs, 
Malax och norra delen av Närpes samt Stina Bärnlund 
med arbetsområdet Kaskö, Kristinestad och södra Närpes. 
Johanna är stationerad i Korsnäs och Stina i Kaskö, men i 
huvudsak gör minnesrådgivarna hembesök.

Till minnesskötarens arbetsuppgifter hör diagnostiska 
utredningar vid misstanke om minnessjukdom, men 
också uppföljningsbesök till hemmaboende personer som 
insjuknat i en minnessjukdom. Målet med uppföljnings-
besöken är att underlätta hemmaboendet genom att ge 
stöd och handledning åt den minnessjuke samt anhöriga. 
Det behövs ingen remiss till minnesrådgivningen, utan 
kontakt kan tas direkt med minnesskötarna om man är 
oroad över sitt eget eller en anhörigs minne. Även vård-
personal kan ta kontakt till minnesrådgivningen. 

Johanna Juthborgs telefonnummer: 040-676 49 92, 
e-post: johanna.juthborg@kfem.fi

Psykosociala tjänster för befolkningens välmående
Den psykosociala enheten ansvarar för vården av hela 

befolkningens mentalvårdsproblem och -symptom genom 
att ge medicinsk vård, terapi och rehabilitering. Enheten 
gör också utredningar och bedömningar. Ur klientens 
synvinkel är vårdstigen planerad så att det ska vara så lätt 
som möjligt att söka vård – den första kontakten sker vid 
den egna hälsovårdscentralen som bedömer vårdbehovet.  
Varje hälsovårdscentral inom samkommunens område 
har två psykiatriska sjukskötare och en koordinator för 
missbrukarvård. 

Huvudorten för den psykosociala enheten är Närpes dit 
klienterna vid behov hänvisas för fortsatta undersökningar. 
Enheten i Närpes ordnar längre terapiperioder, utredningar, 
psykiatriska bedömningar och rehabilitering. Psykoso-
ciala enheten producerar tjänsterna som samkommunens 
egen verksamhet nära klienten, vid behov remitteras 
också klienter till specialsjukvård för avdelningsvård.

Den psykosociala enhetens verksamhet kompletteras 
av ett mobilt team som ger psykisk första hjälp i hemmet 
inom hela K5-området. Telepsykiatri, som innebär att 
klienten träffar psykiater via videoförbindelse, används 
också i viss mån.

Landsbygdsförvaltning
Lagen om anordnande av landsbygdsförvaltningen i 

kommunerna (210/2010) trädde i kraft 1.4.2010.  Målet 
med lagen är att koncentrera uppgifterna inom lands-
bygdsförvaltningen till större samarbetsområden. Full-
mäktige i samkommunens medlemskommuner beslöt 
våren 2011 sammanslå landsbygdsförvaltningarna. Detta 
innebar att de anställda vid landsbygdsförvaltningen 
övergick i samkommunens tjänst från början av år 2012. 
Landsbygdsförvaltningen har ett eget beslutande organ, 

Vad gör K5 egentligen?

Minnesskötare Johanna Juthborg utanför kontoret i 
Korsnäs.
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landsbygdsnämnden med totalt 11 medlemmar från alla 
medlemskommuner. 

Landsbygdsförvaltningens tjänster erbjuds vid fyra 
olika verksamhetspunkter i Övermark, Lappfjärd, Malax 
och Korsnäs.

Snabbare tid till skopiundersökning
Den regionala skopiverksamheten inom samkommu-

nen K5 är koncentrerad till Malax-Korsnäs hälsovårds-
central.  Skopiundersökningar utförs varje torsdag vid 
Malax-Korsnäs hälsovårdscentral av en erfaren specialist 
inom inre medicin och gastroenterologi. 

Välfärdsteknologiska tjänster 
Inom samkommunen har det utretts om möjligheten att 

ta i bruk välfärdsteknologiska tjänster. 
Till piloten valdes klienter inom hemvården i Petalax 

och vid servicehemmet Emilia, totalt elva klienter. Inom 
piloten kommer man att testa bland annat fallvakt, vide-
otelefon samt teknologi för att uppfölja hur klienterna 
tar sina mediciner och hur de sover. På basen av piloten 
kommer man också att göra en utredning över möjlighe-
terna att ta i bruk välfärdsteknologiska tjänster. 

Talterapiverksamhet
Sedan mars 2013 finns två svenskspråkiga taltera-

peuter anställda inom K5. Talterapitjänsterna är i första 
hand riktade till svenskspråkiga barn, särskilt yngre barn 
prioriteras. K5 –området har delats in i två distrikt, där 
Hanna Udd är ansvarig för det norra distriktet (Malax, 
Korsnäs och norra delarna av Närpes) och Camilla 
Engman ansvarar för det södra distriktet (Kristinestad, 
Kaskö och södra delarna av Närpes). Bedömningar och 
kontroller sker på Psykosociala centret i Närpes. Terapin 
erbjuds på hemorten i barnets närmiljö. Talterapi erbjuds 
i första hand till barn med måttliga och grava tal- och 
språksvårigheter. Finskspråkig talterapi köps från tredje 
part.

Palliativ vård
Palliativ vård har ordnats i K5-området sedan år 2011 

i samarbete mellan Österbottens cancerförening och 
samkommunen. Palliativ vård aktualiseras i livets slut-
skede då det inte finns något annan möjlighet än att lindra 
symptom och lidande. Inom ramen för den palliativa 
vården har en del uppgifter överförts från specialnivå till 
primärnivå.

Välfärdskoordinator 
En välfärdskoordinator anställdes på halvtid för år 2014 

för att stöda medlemskommunerna i arbetet med välfärds-
berättelsen. Utarbetandet av den elektroniska välfärdsbe-

rättelsen baserar sig på lagen om hälso- och sjukvård och 
den ska utarbetas en gång per fullmäktigeperiod. För att 
föra arbetet framåt bildades tvärsektoriella arbetsgrup-
per med representanter för kommunernas alla sektorer. 
Uppgifterna har analyserats i samarbete med kommunens 
tjänsteinnehavare och sakkunniga. Välfärdskoordinatorn 
sammanställde även en gemensam regional välfärdsbe-
rättelse för K5 på basen av statistikuppgifterna i den regi-
onala hälso- och välfärdsundersökningen samt tidigare 
statistiska uppgifter. 

Distansmedicinska tjänster till äldreboendeenheter
År 2010 testade K5, som första område i hela Finland, 

distansmedicinska tjänster till äldreboendeenheter. 
Erfarenheterna av tjänsten var goda, vilket resulterade 
i att tjänsterna idag erhålls på tio äldreboendeenheter i 
området, varav Lärknäs och Annahemmet finns i Kors-
näs. Företaget som producerar tjänsterna heter Doctagon 
Oy. Företaget har utvecklat en verksamhetsmodell för 
att producera ett täckande medicinskt stöd för äldrebo-
endeenheter i området där tillgången till läkarstjänster 
är begränsad. I verksamhetsmodellen kombineras regel-
bundna besök av läkare som ansvarar för enheten och av 
geriatrisk konsult med telemedicinskt stöd dygnet runt. 
Målsättningen är att producera så mycket som möjligt 
av tjänsterna på plats och på så sätt undvika att klienter 
behöver flyttas till annan vårdinrättning. 

Welcome Office -projektet
Projektets målsättning är att ge invandrarna grundläg-

gande kunskap om service och tillvägagångssätt i det fin-
ländska samhället. Den största målgruppen för projektet 
inom K5-området har varit arbetskraftsinvandrarna, men 
projektets rådgivningsservice har naturligtvis riktat sig till 
alla invandrare oberoende av invandraringens bakgrund. 
Rådgivning har också getts åt medlemskommunerna, 
företag och utbildningsorganisationer. En av Welcome 
Office-projektets rådgivningspunkter finns i Korsnäs. 

Jarkko Pirttiperä, Petra Ollus
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I kväll fredag, nionde maj, samlas Korsnäs företagare 
rf till traditionsrik vårfest och grillparty. Korsnäs företa-
gare rf, som är konstituerande medlemsförening i Kust-
Österbottens Företagare rf, är en aktiv påverkare och 
medverkar bland annat till genomförandet av närings-
livsprojektet ”Korsnäs i Framtiden”. I projektet står 
föreningen för den privata finansieringsandelen, som är 
betydande.

Som nyhet kommer vi att satsa på mentorverksamhet. 
Vår sekreterare Jan-Erik Ravals representerar KF i regi-
onens företagsmentorprojekt. Här passar enskild före-
tagsutveckling in som en konkret resultataktivitet!

Vi konstaterar härtill att företagarna i Korsnäsbyg-
den stimuleras av en ledd kontaktverksamhet i socialt 
umgänge och i åtgärder som ger verksamhetstrygghet 
och tillväxt framöver. Föreningen behöver fler medlem-
mar och inleder härmed en medlemsrekrytering, som leds 
av KÖF.                                                                                                                                       

Sådana här resultatsträvanden jobbar föreningsstyrel-
sen med idag !

Till Er Alla en skön sommar !
Roger Bergström
Korsnäs företagare rf
Ordförande

Förnyade hemsidor
Datanom, fil.stud. Tobias Andtfolk kommer att 

arbeta vid Korsnäs kommuns kommunkansli under 
tiden 12.5-30.6.2014 och 4.8-29.8.2014 och uppdatera 
kommunens hemsida. 

Ny hemsida
En ny hemsida baserad på nya interaktiva språk samt 

webb 2.0 integration resulterar i en modernare hemsida 
som stöder alla nya typer av webbläsare, operativsystem 
och enheter. Innehållskapare kan lättare skapa nytt, redi-
gera och ta bort innehåll samt att ladda upp dokument, 
bilder och videor. Sidan blir även lättare att integrera 
med sociala medier, till exempel, kommunens Facebook 
sida. Man kan lättare skapa och integrera interaktiv inne-
håll som känns mera inbjudande, som t.ex turismsidor 
och tomtöversikter. Nya CMS-system gör det enklare 
att skapa och strukturera innehåll, vilken underlättar för 
både för innehållskapare och besökare när de skall under-
hålla och söka information på sidan.

• Enklare att skapa, redigera, ta bort och strukturera 
innehåll

• Kan göras oavsett vilken webbläsare, operativsystem 
och enhet som användaren väljer

• Möjliggör uppladdning av nya dokumenttyper, bilder 
och videor

• Integration med sociala medier
• Kommunens Facebook sida
• Enklare att skapa interaktivt innehåll
• Turist sidor, tomtöversikter mm.
• Besökare kan enklare söka och hitta information
• Nya hemsidor stöder mobila enheter

Den nuvarande hemsidans värd är Bothnia Broadband 
(BoB.fi). Företagets representant Rolf Storgård har kon-
taktats och är införstådd med ändringen. De månatliga 
kostnaderna för lagringen av hemsidan är samma som 
tidigare. 

Ansökan om bidrag för vårterminen 2014 ur Silver-
bergs stipendiefond har inlämnats av 42 stude rande. 
Stipendierna har funnits lediganslagna i KorsnäsNytt 
och på kommunens hemsida.

Kommunstyrelsen beslutade bevilja de 39 sökande som 
uppfyller kraven på heltidsstuderande ett stipendium om 
350 euro/studerande för vårterminen 2014. För komplet-
teringsstudier beviljas 2 sökande ett stipendium på 175 
euro/studerande för vårterminen 2014.

Följande personer erhöll stipendier: 
Andersson Viktor, Andtfolk Tobias, Backlund Simon, 

Björkqvist Henrik, Granqvist Anna, Granqvist Benjamin, 
Granqvist Marcus, Granqvist Sara, Granqvist Staffan, 
Hartvik Nicklas, Häggdahl Lina, Häggdahl Malin, Hägg-
dahl Viktor, Juth Ellinor, Kronholm Nina, Lagerström 
Jesper, Lagerström Jennifer, Lolax Anna, Lågas Willy, 
Långström Hanna, Matkoski Emelie, Nedergård Jasmine, 
Nordlund Jeanette, Nyfors Jenny, Nyfors Mari, Nygård 
Patricia, Nyman Peter, Nynäs Jannike, Nynäs Olle, Ram-
stedt Eva, Ravald Alex, Rosbäck Sofia, Rosendahl Sofia, 
Rusk Kristoffer, Rusk Tommy, Simons Niklas, Svart-
grund Annica, Vägar Josefine, Westerberg Annika, Öst-
berg Christoffer och Österbro Anton.

Korsnäs kommuns stipendiefond
Korsnäs kommuns stipendiefond grundades av full-

mäktige i Korsnäs år 2001.
8 ansökningar har inkommit till Korsnäs kommuns 

stipendiefond för vårterminen 2014. Samtliga uppfyller 
kraven för att erhålla stipendier från Korsnäs kommuns 
stipendiefond. 

Kommunstyrelsen beslutade att till samtliga 10 sökande 
utdela ett stipendium om 105 euro för vårterminen 2014.

Följande personer erhöll stipendier:
Fiskars Josefine, Ismark Brage, Mannfolk Jan, Nydahl 

Emilia, Nynäs Linus, Sandman Erica, Sundén Kim och 
Södergran Linnéa. 

Vårterminens          
stipendieutdelning
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Föreläsning på temat ”Skyldighet att lämna  
uppgifter om byggarbete”, tisdag 27.5.2014, 
kl. 18-21 vid YA! i Närpes. 
Se närmare information på www.hillevi.fi 

Ett nytt intressant program för Ledarskapsforum 
PRO har gjorts upp för hösten 2014 och våren 
2015.  
Gå in på www.facebook.com/ledarskapsforum 
för att se programmet.

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

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

Senaste nytt från näringslivsprojektet

Våren är här och har så redan varit en tid! Det är en härlig 
tid på så vis att vi får njuta av ljusa kvällar och ser hur na-
turen skiftar från grått och brunt till grönt. 

Projektarbetet har utökats med fler personer så nu arbetar 
även YA:s Göran Östberg, Carina Storhannus och Linda 
Nygård delvis med en del arbetsuppgifter inom projektet. 
Vi fokuserar på företagsbesök, utvecklande av ett forum för 
Korsnäsföretagarna samt arrangerande av olika evenemang. 
Jag har redan i vår märkt att det varit lite svårare att få folk 
med på utbildningar / föreläsningar så nu tar vi lite paus 
med det och kör igång igen från hösten. 

Nu under våren och försommaren kommer YA:s verksam-
het i Korsnäs att flyttas till Närpes och Vasa. Min stationer-
ingsort blir från och med hösten Närpes, men vi arbetar för 
en etablering av en servicepunkt i Korsnäs till projekttidens 
slut. Arbetet med projektet och arrangerande av olika even-
emang görs som tidigare med Korsnäs som utgångspunkt.

Sofia

Övrig företagarinfo

YA! erbjuder   

FPA erbjuder numera en ny speciell serviceform för 
företagare. 

Företagare kan ringa på direktnumret 020 692 224 eller 
e-posta på adressen pohjanmaa.yrittajat@kela.fi för att 
få svar på sina frågor riktade till FPA. Här hamnar era 
ärenden inte i kön med alla andras utan ni ska kunna få 
betjäning snabbare och på svenska. 

Österbottens företagarförening ordnar 14.5.2014, 
halvdagsutbildningar i Korsholm och Jakobstad på temat 
”Avtalsrätt för företagare”. Se www.osfofo.fi för mer 
information.

Lördag och söndag 12 - 13.4.2014 deltog 
projektet tillsammans med Korsnäs kommun,  
projektet ”Lokalt mathantverk” och företagare 
från kommunen i en gemensam monter. Mässan 
var välbesökt med över 17 000 besökare och vid 
vår monter delades under dagarna ut över ca 1500 
smakprov på havtornssaft och kryddströmmings-
röra. Företagarna fick en del nya, intressanta kon-
takter och erfarenhet av mässevenemang. Från 
projektet föreslår vi att liknande koncept med 
samarbete kring monter även kan användas vid 
andra mässor och kommande år för att även göra 
det möjligt för mindre företag att delta.

Österbottens stormässa

Följ projektets verksamhet och aktuell info på 

   www.facebook.com/korsnasiframtiden

Gilla sidan så får du all aktuell information direkt!
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MOTORJIPPO
Nystartade Molpe Motorklubb ordnar Motorjippo  
24 Maj 2014 Kl.14.00–16.00
• Veteranbilsutställning 
• Bakluckeloppis 
• Kaffe & dopp
• Molpe Sjöräddare r.f. är på plats

Parkeringen vid Molpe Paviljong
Intresserade försäljare och vid andra frågor kontakta 0504966114

PÅ KVÄLLEN ORDNAR MOLPE UF SÄSONGSÖPPNING AV DANS-
SÄSONGEN MED HÖGTRYCK OCH LESS IS MORE I PUBEN.
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Jag är villaägare i Molpe sedan 
40 år och har varit med att 
utveckla villaboendet från enkla 
sommarstugor utan några större 
bekvämligheter till fritidshus, som 
kan användas året runt. 

Kommunalt vatten, egna miljö-
vänliga avloppssystem med toalet-
ter inomhus, elektricitet, telefon/TV, 
internet, effektiva uppvärmnings-
system kombinerat med en vedspis 
kröner fritidshuslivets mysfaktor 
– allt planerat i gott samråd tillsam-
mans med kommunen och de lokala 
experterna/entreprenörerna. Med 
detta i beaktande är det inte så svårt 
att förstå varför vi tycker det är så 
skönt att komma hit till Molpe och 
Korsnäs skärgård med den fantas-
tiska natur där nästan fullständig 
tystnad råder. Bara skogens sus och 
vågornas brus från havet bakom 
Halsön bryter tystnaden då och då.

Jag har rest mycket med min fru 
under gångna år och arbetat i Fjärran 
Östern i fem år, men alltid längtat att 
få komma tillbaka till “vårt paradis” 
i Molpe med dess natursköna och 
oförstörda kustremsa, som nuför-
tiden inte finns på så många ställen 
mera i världen. 

Fritidsfiske har alltid legat mig 
nära hjärtat. Jag kan med glädje 
konstatera att under mina 40 år här 
i Molpe så har havsvattenkvaliteten 
förbättrats betydligt. Därmed har 
den naturliga stammen av abborre, 

gädda, sik och diverse andra fiskar av 
ädlare valör kommit tillbaka till den 
inre skärgården. Kanske en bidra-
gande orsak till denna förbättring 
ligger i en avslutad gruvdrift och i en 
större fokusering inom kommunens 
beslutfattnings- och planeringspro-
cesser för att balansera näringslivets, 
miljöns och människornas behov. 

Lokala sommartorget
Det “bästa och lättaste” sättet att få 

god och färsk fisk är i alla fall att fara 

Därför är Korsnäs skärgård bäst !

Livlig handel på sommartorget i Molpe 2013.

till det lokala sommartorget och köpa 
den där. Förutom fisk finns det även 
andra lokalt producerade godsaker 
som grönsaker, potatis, bröd och kaf-
febulla, som man kan köpa. Samti-
digt får man en möjlighet att träffa 
alla de andra trevliga människorna, 
som kommer till sommarperiodens 
veckohöjdpunkt.  

I väntan på att årets Sommartorg 
snart skall öppnas! 

Kalevi Somppi / villabo

Sommartorget i Molpe
Sommartorg i Molpe vid 
paviljongen fredagar under 
tiden 6.6-29.8.2014 kl.14-17 
(midsommarveckan tors-
dag).

Försäljning av grönsaker, 
färsk och rökt fisk, hembakt 
mm. Välkomna!

Torghandlarna
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KORSNÄS
På gång i

Föreningen Folkhälsan 
meddelar om simkurser 

sommaren 2014 

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

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 

Simlärare 

Nina Kronholm och Eva Ramstedt  

Lekledare 

Lena Kronholm och Lina Häggdahl 

 

Avgifter  

Lek och plask: 1 barn 15 euro, 2 barn 
25 euro. 

Simkurs: 25 euro per barn för 
medlemmar och 30 euro per barn för 
icke medlemmar i Folkhälsan. 

Nytt för i år är att avgiften för 
simmärken som barnen tar under 
simkursen ingår i avgiften för 
simkursen, det tillkommer alltså 
ingen avgift för eventuella 
simmärken. 

Transport till och från simkursen 
kostar 10 euro.  

Anmälan  

Kom ihåg förhandsanmälan till 
sommarens simskoleverksamhet. 
Anmälan sker i första hand via 
internet på följande adress 
folkhalsan.fi/korsnas Välj sedan i 
spalten till höger beroende på till 
vilken verksamhet du önskar anmäla 
ditt barn. Kom ihåg att meddela om 
eventuell transport i samband med 
anmälan. 

Om man önskar anmäla sitt barn till 
simskoleverksamhet via telefon kan 
man ringa simombud Anette Bjurbäck 
tfn 050 3562 823 kvällstid.  

Sista anmälningsdag är 8.6.2014 

 

Sommarresa 1-3.7.2014   
till Östra Finland

En resa som fyller alla sinnen; 
Lepikon Torppa Kekkonens 
barndomshem, den vackra 
sjöstaden Kuopio, Finlands 
nationallandskap med Koli, 
Eva Ryynänens konstgalleri 
och hennes Dansande björnar, 
insjökryssning på den vackra 
Pielinen till Lieksa, besök i klos-
tret i Heinävesi, Bomba-huset i 
Nurmes, Kuhmo, naturcentrum 
Peltola, Kajana. 

Anmäl om deltagande till Sven 
050 0564218 eller Gullvi 050 
4966120 senast 31.5. Kom med 
och se vårt vackra land! 

KORSNÄSNEJDENS 
PENSIONÄRER r.f

16

KORSNÄSNytt

KORSNÄS
På gång i GÅRDSLOPPIS

på Lillmarsområdet 
och gårdarna runt omkring 

i Korsnäs kyrkby

lördagen den 17 maj kl. 10-14

Kom ut och fynda allt från 
antikviteter, samlarprylar, 

loppisgrejor, kläder, 
"karagrejor", växter i olika 

former och olika 
matprodukter. 

Välkomna!

Även gratisprylar i begränsad mängd!
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UMEÅ- EUROPAS 
KULTURHUVUDSTAD 
2014

Fritids- och kulturnämnden i Malax i samarbete med 
Biblioteks- och kulturnämnden i Korsnäs ordnar en kul-
turresa till Umeå lö-sö 23– 24.8.2014 där vi bl.a. ser 
Richard Strauss enaktsopera Elektra med Norrlands-
Operan. Föreställningen spelas utomhus.

NorrlandsOperan och scenkonstkollektivet La Fura 
dels Baus skapar en monumental utomhusföreställ-
ning 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 kvin-
nan 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. Publikläk-
taren rymmer två tusen personer och representerar 
samtidigt palatset där Elektras minst sagt dysfunktio-
nella familj lever med sina tjänare.

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 Bäck-
ström 06 347 7111 SENAST 16.6.2014. Mer info Helena 
Hemming, tel 050-566 3200.

Öppethållning
Pingsthelgens öppethållning i biblioteket: 
onsdag 28.5. normal öppethållning kl.12-17 
Pingstdagen stängt 
Fredag 30.5. normal öppethållning. 
 
Biblioteket har sommaröppethållning i juni, juli 
och augusti, enligt följande: 
måndag och fredag oförändrat: kl. 12-19 
tisdag, onsdag och torsdag kl. 12-15 
 
Bokbussen kör i midsommarveckan, v. 25. Där-
efter sommaruppehåll till mitten av augusti. 

Årets bidragsfördelning
Biblioteks-, kultur- och fritidssektionen sam-
manträder torsdag 15.5. för att behandla 
bidragsansökningar från föreningar och 
enskilda.

Lantdagsförsäljare 
Korsnäs Lantdag ordnas lördag 9.8. kl 11-14 på 

museiområdet. 
Lantdagsförsäljare kan anmäla sig till Korsnäs 
bibliotek tel 06-3479140, gärna så fort som 

möjligt, senast fredag 1.8.kl 19.00.

Utställningar
Utställningar under maj månad:

Korsnäs 4H:s projekt 4pHoto där deltagarna 
har haft som tema ”svart-vitt”. Samtidigt ställs 
de vinnande bidragen från 4H:s fototävling ut.

Handarbeten och hantverk från MI:s 
kurser i Korsnäs med Annika Westerberg. 

 

Museibesök
Museibesök till Österbottens Museum i Vasa 

onsdag 14.5. 

Vi ser Karl Alfred Nyströms fotografier med 
Carita Nyström som guide. Start från Korsnäs 

med gemensam transport (egna bilar/taxi, 
beroende på uppslutning). Tilläggsprogram 
enligt önskemål och möjlighet. Anmälan till 

biblioteket senast måndag. En mindre utställ-
ning kommer att visas i Korsnäs bibliotek 

under Korsnäsveckan. 
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Gott från grillen
Ti 27.5 kl. 18.00-21.30 i Bjurbäck byagård
Kursledare Johanna Berlin
Kursavgift 10 €, kursnummer 810210
Vi grillar kött, fisk, fågel och grönsaker, gör sallader, 
marinader och goda såser. Vi prövar nya recept och 
ingredienser och får grilltips inför sommaren. Ingre-
dienskostnader tillkommer.  
Anmälan senast 16.5.

 Aktuella kurser i MI
Viltspårning

Lö 7.6 och sö 8.6 kl. 9.00-15.30. Samling vid Water-
loo, Korsnäs
Kursledare Mats Wester
Kursavgift 45 €, kursnummer 999908
Vi går igenom grunderna i viltspår (MEJÄ) med både 
teori och praktiska övningar i skogen. Inga förhands-
kunskaper behövs. Ta med hundens vaccinations-
intyg första dagen. En egen hundsele är bra att ha 
med. Anmälan senast 26.5.

Anmälan till kurserna på www.malax.fi eller tfn 3470371.

Kungörelse

EU-val 2014
EU-VAL förrättas söndag 25.5.2014 kl. 9-20. Röstningsområden och röstningsställen inom Korsnäs 
kommun är följande:

Röstningsområde: Röstningsställe:
Nr 1 Molpe  Molpe skola, Sjövägen 49
Nr 2 Korsbäck Korsbäck fd. skola, Korsbäckvägen 435
Nr 3 Korsnäs kby Kommungården, Strandvägen 4323
Nr 4 Harrström Harrström daghem, Gamla Strandv. 193A
Nr 5 Taklax  Taklax skola, Taklaxvägen 620

Förhandsröstning kan under tiden 14-20.5.2014 ske på kommunkansliet i Korsnäs,
Strandvägen 4323. Öppet vardagar kl. 8-16 och lö-sö kl. 12-14. 
Om förhandsröstningar vid Lärknäs/ Annahemmet och Buketten meddelas genom särskilda
kungörelser på nämnda inrättningar.

Anmälan om hemmaröstning, avsedd för personer med begränsad rörelse- eller funktionsförmåga 
samt för deras närståendevårdare, skall ske antingen skriftligen eller per telefon senast tisdag 
13.5.2014 före kl. 16 till Centralvalnämnden, Strandvägen 4323, 66200 Korsnäs, tel. 3479 111.

Vid röstning på röstningsställe och vid förhandsröstning bör vid behov den som röstar kunna styrka sin 
identitet. Den röstandes personsignum underlättar registreringen vid förhandsröstning.

Korsnäs 15.4.2014
Centralvalnämnden i Korsnäs

 Korsnäs kommun
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Gymträning för ungdomar
Gratis cirkelträning i Hälsosmedjan för ungdo-
mar i högstadie- och gymnasieåldern onsdagar 
kl. 17.30-18.30 t.o.m. den 4.6. Ledare: Sara-
Lotta Huhtaoja. Arr: Korsnäs Fritid och projek-
tet Skolan i rörelse.

Ledarutbildning
Korsnäs kommuns fritidsavdelning ordnar 
gratis introduktionskurs för unga ledare (från 
åk 7 och äldre) 20.5 och 27.5 kl. 15.30-18.30 
på högstadiet i Petalax. Plock ur programmet: 
arbetslivets spelregler, första hjälp, tips på 
pyssel- och idrottsklubbar, samarbetsövningar 
mm. Kom med på denna utbildning så har du 
möjlighet att få praktik i sommar och höst samt 
kan delta i höstens fortsättningskurs. Anmäl-
ningslistor finns på högstadiet och gymnasiet 
eller så kan man skicka på e-post: petra@sou.
fi eller tel. 045-8764838. Anmäl SENAST 15.5. 
Mellanmål serveras direkt efter skoldagens 
sista lektion.

Särkänniemi 
Få en adrenalinkick från åkattraktionerna vid 
Särkänniemi. Vi vill belöna dig som från och 
med NU varken röker eller dricker. Vi åker till 
Särkänniemi lördagen den 7.6. Anmäl dig på 

en av listorna som finns i högstadiet eller gym-
nasiet. DEADLINE 30.5. Resan kostar 25€ och 
ordnas av Korsnäs och Malax kommuners fri-
tidsavdelningar samt Malax församling. 

4Success
Utan sommarjobb? Går du i åk 8 eller äldre, läs 
detta! 
Även i sommar kan ungdomar skapa sina egna 
sommarjobb inom 4Success. Det kan vara 
produkter du tillverkar och säljer eller tjäns-
ter som du utför osv. Korsnäs kommun stöder 
4Success så att vi har möjligheten att dela ut 
startbidrag och 4H hjälper dig att komma igång 
och coachar dig vidare. 
Tveka inte, ta kontakt med Petra om du vill 
jobba med just det som du är intresserad av 
och bra på i sommar! Petra når du på: petra.
sundholm@fs4h.fi eller 045-8764838.

Vilja och handlingskraft

4 H 
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Distriktsläger 10-12.6
Missa inte sommarens roligaste läger, distriktslä-
ger vid Molpe paviljong 10-12.6 för dig i åk 4-6! 
Årets workshopar är: hantverk, lådbilar, kondi-
toriet, drama och film. Mera info hittar du på 

hemsidan: http://korsnas.fs4h.fi/barn/distriktsla-
ger_2014/

Anmälningstiden har gått ut när du håller denna 
Korsnäsnytt i din hand, men kolla om det finns 

platser kvar!

PowerPark 18.6 
Kom med på en fartfylld dag till PowerPark! 

Resan kostar 45 € om du är under 130 cm och 55 
€ om du är över. Ickemedlemmar är också väl-

komna, för dem är priset 10 € dyrare.  
Är du under 9 år behöver du ha någon äldre med! 
Anmäl senast den 11.6 till: petra.sundholm@fs4h.

fi eller 045-8764838. 

IDROTTSSKOLA
Sommarens idrottsskola (friidrott,fotboll m.m) 
arrangeras måndag-fredag 2-6.6. kl.10-12.30 på 
idrottsplanen i Korsnäs. Anmälningsavgift 10 €/
person. Egen matsäck medtages. Ledare: Feli-
cia Åbacka, Amanda Karlsson, Daniella Lassus, 
Christoffer Törnroos och Roger Lindholm. 
Anmälan senast 30.5. till roger.lindholm@kors-
nas.fi eller 044-200 00 81.

Motionskampanjen
KOM IHÅG motion är toppen för kroppen. 
Motionskampanjen pågår hela majmånad 
hälsar idrottskansliet !

mailto:petra@sou.fi
mailto:petra@sou.fi
http://korsnas.fs4h.fi/barn/distriktslager_2014/
http://korsnas.fs4h.fi/barn/distriktslager_2014/
mailto:petra.sundholm@fs4h.fi
mailto:petra.sundholm@fs4h.fi
mailto:roger.lindholm@korsnas.fi
mailto:roger.lindholm@korsnas.fi
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IF FYREN INFORMERAR

Hej företagare: är ditt företags uppgifter aktuella? 

Vasaregionens Utveckling Ab VASEK 

06 317 76 00

info@vasek.fi 

VASEK underhåller och förvaltar  
Vasaregionens företagsregister på sin webbplats.  

Gå till adressen vasek.fi/foretagsregister, 
sök ditt företags uppgifter i registret och kolla om uppgifterna är aktuella.

Uppgifternas uppdatering och  
deras förekomst i registret är avgiftsfritt!

Skidavslutning 
IF Fyren har haft skidavslutning fredag 25.4 på 
Waterloo med prisutdelning och servering.
Träningarna inför skidsäsongen inleddes 2.10. 
Som dragare för träningarna fungerade Ann-Sofi 
Sten och Ulf Söderholm. Skidsäsongen blev 
”bedrövlig”. Snön kom aldrig i en sådan mängd 
som det hade behövts för att ordna klubbtäv-
lingar på Waterloo. Endast två klubbtävlingar 
kunde arrangeras på hela säsongen.
Distriktstävlingen som skulle skidas den 5 mars 
blev också inhiberad.
Deltagarantalet för träningar och tävlingar blev 
sammanlagt 38 st. 15 juniorer som deltagit flitigt 
i träningar och tävlingar erhöll medalj. Dessutom 
fick alla juniorer en T-skjorta.
Skidsektionen hoppas på en bättre säsong nästa 
vinter med mycket snö och fina skidspår på 
Waterloo. Träningarna fortsätter som vanligt i 
höst.

Terrängcup
Årets terrängcup vis Waterloo arrangeras onsdag 
14.5. 19.00. Anmälan på plats från kl. 18.30.

Minivarvet
Minivarvet löps på idrottsplanen i Korsnäs onsdag 
28.5 kl.19.00. Samma kväll blir det prisutdelning i 
årets terrängcup.

Pappersinsamling måndag 26 maj 
IF Fyren ordnar sin årliga pappersinsamling 
måndagen den 26 maj 2014. Insamlingen 
sker på samma sätt som tidigare år. Ni sätter 
pappersbuntarna vid vägkanten, så hämtar vi 
dem. Pappret kan också föras direkt till ins-
amlingsplatsen, som finns vid sportplanens 
parkeringsplats i Korsnäs.

Sätt ej papperet i plastlådor eller papperslå-
dor. Håll pappret inomhus eller täckt med 
t.ex. plast ifall det regnar och ta kontakt med 
någon av kontaktpersonerna ifall ni behöver 
hjälp.

Kontaktpersoner
Molpe  Henrik Backgren 050-5530 996
Korsbäck Alef Ståhl  050-4959 874
Kyrkbyn Jens Vägar  050-5644 389
Harrström Mats Åbacka  0500-342 569
Helenelund  Jan-Erik Eklund  040-5065 572
Taklax  Tommy Vesterback 050-3523 323

TACK PÅ FÖRHAND - IF FYREN
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Klubbtävlingar
Klubbtävlingar på idrottsplanen i sommar, onsda-
gar kl.18.30 enligt följande:
4.6-11.6-18.6-25.6-2.7-9.7-30.7-6.8-13.8-20.8
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Kurser inom 
mathantverk

LÄR DIG FILEA FISK II 
Måndag 19.5 kl. 18-21.30 på Korsnäsgården 

Det var många som inte rymdes med på vår förra fisk-
kurs så nu kör vi ännu en kurs med samma innehåll: 

Lär dej filea fisk med Tom Blom 
Vi tillreder aioli och remoulade från grunden och        

friterar fisk. Smakprov! 
Anmäl deltagande senast 17.5 till 

helena@mathantverk.fi 
eller 045-1410220. 

Max 16 st deltagare tas emot! 
Kursen är gratis!

SURDEGSBAKNING 
Lördag 7.6 kl. 10-15 

i högstadiets undervisningskök i Petalax 
Kurs i surdegsbakning med Ralf Sjösten

Anmäl deltagande senast 4.6 till 
helena@mathantverk.fi 

eller 045-1410220. 
Max 15 st deltagare tas emot! 

Kursen är gratis!

NYA MATHANTVERKSPRODUKTER
Torsdag 15.5 kl. 18-19 på kommungården 

Planering av deltagande med nya mathantverkspro-
dukter på olika marknader och byaevenemang som 

ordnas under sommaren 2014. 
Kom med och planera!

MATHANTVERKS FÖRKLÄDE
Tillverkar du nya, fina mathantverksprodukter och 

vill skaffa ett svart förkläde av märket Job Pro i stolek 
90x110 och med Mathantverk på broderad. Kontakta 

helena@mathantverk.fi eller ring 045-1410220.  
Förklädet kostar 25 euro. Då vi deltar i sommarens 

försäljningar runtom i Österbotten ser det bra ut om 
alla har likadana förkläden!

RÅGBRÖD OCH LIMPOR
Om intresse finns ordnas en kurs i bakning av tradi-
tionella rågbröd och limpor med ”Stundarsbagaren” 

Mikael Eriksson i slutet på maj månad.

Anmäl intresse till  
helena@mathantverk.fi 

eller 045-1410220.

Högst 8 st deltagare tas emot!

mailto:helena@mathantverk.fi
mailto:helena@mathantverk.fi
mailto:helena@mathantverk.fi
mailto:helena@mathantverk.fi
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Fredag 19.9.2014
- Start från Korsnäs på eftermiddagen. Bussresa till Åbo.
- Viking Lines MS Viking Grace avgår från Åbo kl. 20.55.
- Ankomst till Långnäs kl. 01.05.
- Logi i dubbelrum på Hotell Arkipelag, beläget i centrala Mariehamn.

Lördag 20.9.2014
– Frukost på hotellet.
– Bussen och chauffören till vårt förfogande hela dagen och

kvällen. Vi besöker olika gårdar runtom på Åland och får
även höra om pågående Åländska matprojekt.

- Besök i Smakbyn och på Stallhagen
- Logi i dubbelrum på Hotell Arkipelag

Söndag 21.9.2014 

- Frukost på hotellet.
- Bussen och chauffören till gruppens förfogande på Åland.
- Viking Lines MS Viking Grace avgår från Mariehamn kl. 14.25.  
- Ankomst till Åbo kl. 19.50.
- Bussresa till Korsnäs med lämpliga pauser längs vägen.

Pris: 156 € / person (vid 20-40 deltagare)
 Tillägg för enkelrum: 90 €
 Bussen betalas av projektet.

Anmäl deltagande till: helena@mathantverk.fi eller 045-1410220

RESA TILL 
SKÖRDEMARKNADEN PÅ 

ÅLAND 19-21.9.2014

Arr. Projekt Mathantverk

Skördefesten på Åland ordnas nu för sjuttonde 
året, och antalet besökare växer för varje gång. 
Ålänningarna går man ur huset och Skördefesten 
lockar besökare också från fastlandet och 
Sverige. Hemligheten bakom succén är miljöerna, 
människorna och maten.
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Korsnäs församling
PROMENAD FÖR GEMENSAMT ANSVAR
Insamlingen för Gemensamt Ansvar är inne på slutrakan och Korsnäs församling tackar alla glada 
givare. Det sista evenemanget för insamlingen går av stapeln onsdagen den 14 maj kl 18-20 vid 
Waterloo, således samma kväll som Fyrens terrängcup. 

Deltagarna, både yngre och äldre, får göra en promenad längs den en kilometer långa banan (man 
får givetvis gå den längre banan om man vill). Efter promenaden serveras det grillkorv, kaffe eller 
saft med tilltugg. En minimiavgift på fem euro per person eller tio euro per familj uppbärs för 
insamlingen. Man får givetvis ge mera om man vill … Det blir också snabblotteri. Ta med familjen, en 
god vän eller arbetskamrat på en promenad för ett gott ändamål! 

Fredagscafé för kvinnor fredagen den 23 
maj kl 18.30 på Strandhyddan. Kvällens gäst: 
Kerstin Granvik. Gemensam avfärd från 
Församlingshemmet kl 18.15.

Tre soppor för missionen – sopplunch efter 
gudstjänsten torsdagen den 29 maj kl 12-14 
i Församlingshemmet. Lunchen ordnas till 
förmån för Finska Missionssällskapets arbete 
i Senegal där församlingens avtalsmissionärer 
Anna och Bertrand Tikum arbetar. 

Högmässa med konfirmation på pingstdagen, 
söndagen den 8 juni kl. 11.00.

Träff för 1964 års konfirmander söndagen den 
15 juni med högmässa kl 11.00, gruppfoto och 
samling i församlingshemmet efteråt. Anmälan 
om deltagande senast 9 juni till Pastorskansliet. 
Sprid inbjudningen till utflyttade som inte nås 
av vår annonsering!

Pastorskansliet är öppet måndagar, tisdagar 
och torsdagar kl. 9-12 och finns i nya 
församlingshemmet på Kyrkobyvägen 37. (Det 
händer fortfarande att folk söker oss på gamla 
stället…)

ÖVRIGA FÖRSAMLINGSAKTIVITETER
Vårfest för hela familjen tisdagen den 13 maj 
kl 18 i Taklax bönehus. Program av Kyrkans 
barntimme, Silver sisters, församlingens 
personal m.fl.

Karasamling fredagen den 16 maj kl 19 på 
Strandhyddan. Gäst: Lars-Erik Björkstrand.
Samåkning från Församlingshemmet kl 18.45

Bjudning för dem som i år fyller eller har 
fyllt 70 eller 75 år söndagen den 18 maj. 
Ur programmet: högmässa i kyrkan 11.00 
följd av uppvaktning vid de stupades 
grav, därefter kaffe, tårta och program 
i församlingshemmet. Anmälan om 
deltagande senast 12 maj till Pastorskansliet, 
044-4101800.

Silvergruppens och syföreningarnas 
våravslutning onsdagen den 21 maj kl 13 i 
Församlingshemmet. I programmet ingår bl a 
sång av Fred Berg.
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Malax samservicebyrå
Malmgatan 5, 66100 Malax
Tel. 347 7309

Samservicebyråns tjänster

	Arbets- och näringsbyråns publikdator med 
kortläsare finns i kommungården bredvid infon. 
Där kan du själv söka information och skriva ut 
blanketter. 

	Du kan lämna in och hämta blanketter samt färdiga 
beviljade tillstånd av samservicesekreteraren.

Torsdag
	Polisinrättningens tillståndsservice

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

Fredag
	Polisinrättningens tillståndsservice

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

	Mellersta Österbottens och Österbottens 
rättshjälpsbyrå
Rättshjälpsbyrån har kundmottagning fredagar jämna 
veckor kl. 9–12 endast med tidsbeställning, tel. 
029 566 1240.

Samservice vid kommunkansliet i 
Korsnäs

Folkpensionsanstalten (FPA)
Kommunkansliet tar emot och vidarebefordrar FPA-blan-
ketter alla dagar i veckan. 
Den närmaste FPA-byrån finns hädanefter i Närpes (Kristi-
nestadsvägen 1).

Avbytarservice
Avbytarsekreterare Ann-Christin Källros har mottagning 
andra och fjärde onsdagen i månaden kl. 8.30-15.30. Tfn: 
06-327 7122, 044 727 7956

Welcome Office
Rådgivning och information om ärenden som berör mig-
ration. Hos oss betjänas du på svenska, finska och engel-
ska. Gratis- utan tidsbeställning! 
Projektarbetare Aida Simidzija har kundmottagning i 
Kommungården fredagar kl. 9–16.15. Kontaktuppgifter 
tel. 040 566 1572, e-post: welcome.office@narpes.fi 

Uthyres

Lediga bostäder i Korsnäs enligt situationen 
16.4.2014:
 
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 
 
2r+k i Bs Ab Skolgärdet i Taklax by
Storlek: 65 m2

Hyra: 468,23 €/månad
Varmvattenavg. 15,00€/pers/månad 
Kostnader för direkt el-uppvärmning tillkommer.
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  
Kostnader för direkt el-uppvärmning tillkommer 
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 
 
Affärslokal i Kommungården i Korsnäs Kby
Storlek: 42,0m2

Hyra: 375,81 €/månad inkl.moms
Affärslokalen blir ledig från 01.05.2014

Ta kontakt med Anna-Lena Kronqvist, tel. 
06-3479136 eller Ulf Granås, tel. 06-3479130 för 
närmare information och visning. 
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Fina Penséer 
o. Violer 0,60 st 

Sommarblommor 
hela sommaren 

Välkommen! 

Anne Häggdahl, Molpe
tel 0440-628 866

               Nu   även

I S A B E L L A S   L O P P I S !

- leksaker

- barnkläder

- m.m.

(bredvid lekstugan)

Krokasvägen 21, Molpe

Rädda ditt party! 

Hyr partytält så spelar vädret ingen roll när du ska 

ordna din fest i sommar! 

40€ per dygn och 70€ för ett veckoslut 

Boka per telefon 050-558 2184 / Mikael

Korsbäck Byaförening r.f 

KOM IHÅG att  RÖSTA i 
EU-valet!

söndagen den 25.5.2014

Finlandssvenskarna behöver fortsättningsvis 
en representant i Bryssel!

"Syns vi inte, så finns vi inte".

Använd DIN RÖST till Sfp!

NILS TORVALDS

Mänsklig

Analytisk

Kunnig

Trygg

Kritisk

Pålitlig

Trovärdig

Varm

Skärgårdsvän

Påläst

Flitig

Resultatrik

fb.com/nilstorvaldsmep
www.nilstorvalds.� 

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

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

Morsdagslunch
11.5

Boka bord!

Öppettider
fr.o.m. 19.5

vardagar 9-20

fr.o.m. 1.6
vardagar 9-22

Kristihimmelsfärd 
torsdag 29.5

kl 12-20

Stenbrytaren

Sommarens öppethållningstider 
hittar ni på hemsidan och på vår 

Facebooksida.
www.facebook.com/RestaurangStenbrytaren

www.stenbrytaren.com 
06 / 3641152

Morsdagslunch 11.5 

Salladsbuffé 
2 varmrätter 
efterrättsbord

Dukning kl. 12 
och kl. 14
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TILL MOR 11.5
Massor med blommor, 

uppsättningar och presenter

     Öppet  lö 10.5  kl. 9-15

  sö 11.5 kl. 11-13

Erbjudande:

 Korsnäs Blomster o  
 Begravningstjänst 
 Tel. 3641 410 Öppet   Ma – Fr 9 - 17
                          Lö     9 - 12    

miniros
3 st 14,50

K-CERAMICS 
Norrbyvägen 33 Korsnäs

•	 Handgjord keramik och 
måleri

•	 Studentljusstake 15 euro

•	 Frukostset: mugg, skål, fat i 
presentförpackning  20 euro

•	 Båtserien muggar och bägare, 
lyktor och fat

Sommaröppet från 15.5

Torsdagar 18-20  Fredagar 11-15

övriga tider ring 063644114

Framgång tillsammans.
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7,90 

Vattenslang 
12/16 mm 20 m

Maj månads

Matmarknad
på Korsnäsgården

Försäljning av Highlandkött, �sk, 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

lördag 17.5 kl. 11-14

OBS! 
Nästa matmarknad 

midsommar 
torsdag 19.6

KORSN ÄS BUF



26

KORSNÄSNytt
A

n
n

o
n

s
e
r

Yuasa 
Startbatterier till 

alla fordon
 

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

God avkastning. Och endast för ägarkunder. 
Vi har en ny produkt för dig: Avkastningsandelen. I år strävar vi efter en avkastning* på 3,25 % på den. Du placerar 
direkt i kapitalet i din Andelsbank. Räntan på Avkastningsandelen och utbetalningen av den beror alltid på bankens 
resultat. 
Mer information får du i din Andelsbank eller på adressen op.fi/korsnas. 
*Avkastningsmålet kan variera från år till år och återbetalningen av Avkastningsandelarna är villkorlig. Läs teckningsbroschyren. 

Framgång tillsammans. 

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
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ÅKES GOLV & MÅLERITJÄNST
tel: 0400-662845

 Matt- och kakelarbeten 
 Målning och tapetsering
  Badrumsrenoveringar
  VTT-certifikat (10-års arbetsgaranti) 

      för våtrumsmontörer 

   Innehavare: Åke Rönnqvist, Korsnäs kby



28

KORSNÄSNytt

Benny Törnroos & Mumintrollen  
vid hembygdsmuseet i Korsnäs 

Lördag 14.6 kl. 13.00 
Inträde: 5 euro

Korsnäs

Hembygdsförening

20141964

MUMIN i KORSNÄS
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