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Företagarna bjöds på
lokala delikatesser på
Grillkvällen i Molpe
Välkommen till
sommaren i Korsnäs

- bilaga med sommarens evenemang i Korsnäs på mittuppslaget
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ANITAS
ruta
Invigning av Stenarnas Rike
Fredag 8.8 hålls invigning av Stenarnas Rike vid Lärknäs åldringshem
kl. 15.00. Invigningen inleds med
dragspelsmusik av musikanterna i
Korsdraget. Därefter invigningstal av
riksdagsledamot Ulla-Maj Wideroos.
Bandklippning. Korsnäs Lions president Bjarne Ismark överlämnar projektet Stenarnas rike till representanter för
Korsnäs kommun. Kaffeservering med
tårta. Alla välkomna!

Lantdag 9.8
Årets Lantdag ordnas lördagen 9.8 kl.
11 - 15 på museiområdet vid Korsnäs
Hembygdsmuseum och Prästgårdsmuseum. Vid regn i Korsnäsgården.
Lantdagen inleds med musik och
dans av burmeser. Hälsningstal av
kommunfullmäktiges
ordförande
Jonas Lindholm. Sofia Mitts-Björkblom fungerar som konferencier.
Sommarkorsnäsbon och författaren
Antti Tuuri är inbjuden som festtalare.
Årets kulturbärare kommer att utses
och får Årets kulturpris. Dessutom
kommer i år en korsnäsbo att erhålla
Hembygdsförbundets hederstecken för
sina kulturella insatser för hembygden. Pettson och Findus underhåller
hela familjen med början kl. 12. Köp
gärna mathantverk från Korsnäs och
fynda bland hantverksprodukterna. I
fjol besöktes lantdagen av 1000 vuxna
och barn.
Werkstube, knivslipare Jätsa visar
sina färdigheter. Lantdagsbesökarna

Sommarprogram
i Korsnäs
Andra helgen i augusti är en händelserik helg i Korsnäs med
invigning, lantdag och världsarvsdag.

kan ta med knivar och verktyg, som
ska vässas. Projektchef Helena Höglund-Rusk för Projektet mathantverk
säljer biljetter till evenemanget Korvrelease i oktober 2014 i Korsnäsgården. Mathantverkarna har under våren
provat ut nya recept för hemlagad korv
med olika nya fräscha smaker som presenteras vid Korvreleasen.
Under dagen kommer kvarnen att
vara öppen och smedjan i användning. Det blir också förevisning av
hur gamla produktionsmetoder gick
till. I år kommer man att grädda bröd
på järnåldersugnen och förevisa hur
smörtillverkning gick till förr i tiden.
Lokala produkter - konsthantverk,
grönsaker, bakverk och annat gott att
äta - finns att köpa på marknadsområdet. Ängsby lantgård förevisar sina
husdjur, som lantdagsbesökarna får
bekanta sig med. 4 H föreningen är på
plats med sina egenhändigt odlade produkter och bakverk. Korsnäs scouter
deltar i lantdagen och Västkustryttarna
ordnar ponnyridning.
Lions har sitt traditionella lotteri
med fina vinster och roliga lekar. American Cars - utställning av snygga och
tuffa amerikanska bilar och veteranmopeder. Muséerna är öppna för allmänheten hela dagen, liksom Korsnäs
bibliotek som är öppet 11-15. I biblioteket kan besökarna bekanta sig med
Jannike Nynäs fotoutställning, som
öppnas kl. 11. Försäljning av avskrivna
böcker och tidningar sker i biblioteket.
Projektet Korsnäs i framtiden håller
ett Företagarcafé öppet med kaffeser-

2

vering och korta infosnuttar av företagare i kommunen under Lantdagen.
Balticumvännerna ordnar LOPPIS på
gruvområdet kl. 10-14. Under lantdagen serveras lantdagssoppa på festområdet.

Världsarvdag på Molpehällorna
På söndagen den 10 augusti ordnar
Korsnäs kommun en utfärd med program till Molpehällorna. Båten startar
från Bredskärs fiskehamn kl. 13 och
14. Hemfärden sker kI. 15 och 16.
Anmälningar senast 7.8. till Korsnäs
brandklubb lasse.nylund@khtgarden.
com eller per tel. 0500-563598.
På programmet hälsningstal av kommunstyrelsens ordförande Sven-Erik
Bernas och folkmusik av Korsdraget.
Världsarvsambassadör Ann-Sofi Backgren guidar besökarna i fyrvaktare
Jacob Rautios fotspår. Du blir guidad
längs naturstigen på Molpehällorna ut
till fyrplatsen där Jakobs fyr stod till
1808. Hör den spännande berättelsen
om hans livsöde. Nytt för i år är att
du kan få smakprov från Jakobs kökshörna och möjlighet att varva ner en
stund. Jakob lotsar er på vägen.
Välkomna till Stenarnas rike 8.8,
Lantdagen 9.8 och Världsarvsdagen
10.8.2013!
Skön sommar önskar
Anita Ismark
Kommundirektör
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Korsnäs
Lantdag
Museiområdet i Korsnäs
lördag 9.8.2014 kl. 11-15
Marknadsförsäljning
Hälsningstal av kmfgeordf Jonas Lindholm
Årets festtalare Antti Tuuri
Årets kulturbärare, utdelning av hederstecken
Musik och dans från Burma
Pettson och Findus uppträder kl. 12
Västkustryttarnas program börjar kl. 13
Mathantverksprodukter
Sopplunch
Café i Prästgårdsmuseet
Företagarcafé
Djurgård med husdjur
American Cars bilutställning
Kvarnen är öppen och smedjan i användning
Grädda bröd på järnåldersugnen, kärna smör på
traditionellt vis
Werkstube, Knivslipare Jätsa - ta egna knivar med!
Biblioteket öppet med bokförsäljning och utställning
Loppis på gruvområdet
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Utgivare: Korsnäs kommun
Ansvarig utgivare: Anita Ismark
Redaktionsråd: Sven-Erik Bernas, Henrik
Rosendahl, Caroline Åbacka, Kjell Nydahl
och Roger Bergström.
Kontaktperson: Helena Höglund-Rusk
Framställning: Kenth Nedergård
Foton och material om inte annat nämns:
Kenth Nedergård
Upplaga: 1100 exemplar

Annonsera i KorsnäsNytt

Utkommer 8 gånger 2014 till hushåll
och företag i Korsnäs
Material sänds till Korsnäs kommun/
Kenth Nedergård
Postadress: Strandvägen 4323,
66200 Korsnäs
Telefax: 3479 190
Telefon: 050-5222 644
e-post : kenth.nedergard@netikka.fi

Nr 5-2014 utges 29.8.2014 , manusstopp 15.8.2014
Nr 6-2014 utges 10.10.2014, manusstopp 26.9.2014
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Annonspriser år 2014 (+ moms 24%)
Svartvitt
Färg
Baksidan (1/1)
125
165
(h*b) 269 mm x 182 mm
1/1-sida
115
(h*b) 269 mm x 182 mm

145

½-sida
80
(h*b) 133 mm x 182 mm
269 mm x 88,5 mm

105

¼ sida
60
(h*b) 133 mm x 88,5 mm

75

Radannons/ruta
varierar enl behov

50

40

Allmännyttiga föreningar och ideella
samfund får en rabatt på 50 % på ovanstående priser för annonser som gäller
kommersiella evenemang och motsvarande arrangemang.
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Kommunindelningsutredningen har inletts
Finansministeriet har 20.3.2014
tillsatt två kommunindelningsutredare politices magister Jan-Erik
Enestam och licentiaten i samhällsvetenskaper 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.
Utredningsman Jan-Erik Enestam
presenterade uppdraget och svarade
på frågor i samband med ett extra
kommunfullmäktigesammanträde
som hölls i Korsnäsgården den 12
maj 2014.
- Utredningen kommer att beröra
tre målgrupper, inledde Jan-Erik
Enestam.
Först och främst vill utredarna höra
kommuninvånarnas inställning. Det
sker genom olika lokala möten som
ordnas under våren och hösten.
De förtroendevalda är en annan
viktig målgrupp. I de nuvarande
kommunerna finns tusentals förtroendevalda. Bara i fullmäktigeförsamlingarna finns 370 ledamöter,
medan det i en ny storkommun skulle
sitta 57 ledamöter fullmäktige. Det
är en stor omställning och den lokala
demokratin bör tryggas.
Den sista viktiga målgruppen
är alla kommunalanställda. Deras
arbetsplatser är genom lag tryggade
i fem år, men under tiden skall alla
organisations- och förvaltningsmo-

Sven-Erik Bernas, Jonas Lindholm och Anita Ismark hade inbjudit JanErik Enestam till diskussion och information.

deller genomföras för att göra en så
smidig och välfungerande organisation som möjligt.

Stark Vasaregion
Utredningsman Jan-Erik Enestam
konstaterade att regionen är mycket
heterogen. Regionen består av stad
och landsbygd, fastland och skärgård, glesbygd och urban bebyggelse
samt två starka språkgrupper.
- Utgångsläget är att starka regioner i Finland idag klarar sig, förklarade Enestam.
- Ett starkt centrum ger en stark
omgivning, medan ett svagt centrum
tyvärr gör att också omgivningen förlorar mark. Vasaregionen utgör idag
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en av Finlands starkaste regioner och
vi hoppas att utredningen skall stärka
detta.
Utredningen kommer att ge förslag vilka förutsättningarna är för en
kommunsammanslagning. Den slutliga makten finns dock i fullmäktigeförsamlingarna, som självständigt
bestämma om man vill ingå i en sammanslagning eller inte.

Arbetsgrupper
För att lyckas med uppdraget har
en beredningsgrupp och ett antal
arbetsgrupper tillsatts för att uppgöra
underlag för utredningsmännen. I
beredningsgruppen sitter områdets
stads- och kommundirektörer.

KORSNÄS
Nytt

Utredningsman
Jan-Erik Enestam.

Demokrati- och framtidsarbetsgrupp består av förtroendevalda.
Demokrati- och framtidsarbetsgruppens uppgift är att behandla ärenden i
anslutning till förvaltning, språk och
närdemokrati. Från Korsnäs deltar
Jonas Lindholm med Sven-Erik
Bernas som ersättare.
I livsstrategiarbetsgruppen ingår
kommundirektörerna i samarbete
med universitets och högskolors sakkunniga. I ekonomiarbetsgruppen
fungerar ekonomichef Caroline Westerdahl som ordförande.
I social- och hälsovårdsarbetsgrupp
ingår kommundirektör Anita Ismark
och socialchef Carina Westberg.
I bildningsväsendets arbetsgrupp
deltar barnomsorgschef Birgitta
Blomqvist och bildningschef Agneta
Martin.
I arbetsgrupp för tekniska sektorn är tekniska chefen Ulf Granås
medlem.
I personalarbetsgruppen är Korsnäs kommuns representant ekonomichef Caroline Westerdahl.

Oroliga Korsnäsbor
Bland fullmäktigemedlemmarna
och åhörarna fanns många orosmoment när det gäller en eventuell
sammanslagning. Några citat från
kvällens diskussion.

Kommunstyrelsen hade inbjudit vård- och omsorgsnämndens
medlemmar till kommunstyrelsens
möte 5.5.2014 för att diskutera
kommande framtidssatsningar och
ekonomi inom vård- och omsorg
samt framtida organisationsstrukturer inom vårt vårdområde,
Åbo
specialupptagningsområde
(ERVA), med 62 kommuner.
Social- och hälsovårdsministeriet
har meddelat att det övergripande
ansvaret för social- och hälsovårdstjänsterna överförs till fem områden.
Anordnandet av social- och hälsovården i framtiden ändrades helt då
regeringen beslöt sig för att överföra
det övergripande ansvaret på fem
specialmottagningsområden. Detaljerna för den nya modellen har ännu
inte fastställts, men beredningsarbetet har inletts. Tidtabellen har gjorts
stram. Lagpropositionen ska göras
färdig i maj 2014 och remissbehandlingen sker under sommaren och
lagen är färdig under hösten 2014.
Verksamheten planeras att komma
igång från början av år 2017 vilket kan
visa sig vara en orealistisk tidtabell. I
området finns enligt den nuvarande
lagstiftningen olika samarbetsområden, i vilka det finns organisationsspecifika funktionsmodeller med
olika servicehelheter. Övergången
från den nuvarande modellen till den
valda specialmottagningsledda cen-

traliseringen leder till stora samkommuner. De enskilda kommunernas,
landskapens och nuvarande sjukvårdsdistriktens
påverkningsmöjligheter blir mindre. Det regionala
samarbetet är även i fortsättningen
ytterst viktigt och betonas även inom
specialmottagningsområdet.
I samband med den särskilda kommunindelningsutredning som Korsnäs kommun deltar i tillsammans
med övriga kommuner i Vasaregionen, Kyrolandet och Sydösterbotten
har man beslutat gällande tillsättande
av en arbetsgrupp för social-, hälsooch sjukvård att den SOTE-arbetsgrupp som redan tillsatts för Vasa
sjukvårdsdistrikts område får mandat
att vara en arbetsgrupp i kommunutredningen. I SOTE-gruppen ingår
representanter för Vasa sjukvårdsdistrikt, kommundirektörerna och socialcheferna.
Kommunstyrelsen beslutade enhälligt tillsätta en arbetsgrupp, vars uppgift är att inför budgetberedningen
är att uppgöra en effektiveringsplan
i syfte att stävja kostnadsökningen
inom vård- och omsorg. Arbetsgruppen består av Roger Backholm,
Carina Westberg, Caroline Westerdahl, Sven-Erik Bernas, Katarina
Holmkvist, Lars-Erik Mannfolk och
Johanna Juthborg. Till sammankallare utsågs Carina Westberg.

- Hur påverkas och upprätthålls
entreprenörsandan i Korsnäs om
allting koncentreras? undrade Jens
Bjurbäck.
- Korsnäs befinner sig mitt emellan
Närpes och Vasa och borde besluta
vem som det är bäst att samarbeta
med, hävdade Roger Bergström.
- Hur blir det när stad och landsbygd börjar ställas mot varandra?
funderade Måns Holming.
- Är slutresultatet redan klart och
utredningen bara är ett spel för galleriet? undrade Sofia Mitts-Björkblom.
- Om allt skall harmoniseras, vem

bestämmer servicenivån? frågade
Anna-Lena Kronqvist. Ska alla bli
lika bra eller lika dåliga?
Några egentliga svar gavs inte på
förhand, utan Jan-Erik Enestam låter
arbetsgrupperna och beredningsgruppen att göra sitt arbete. Han
konstaterade att koncentration och
samhällsutveckling sker oberoende
av kommunsammanslagningar.
- Utvecklingen pågår hela tiden
och det hänger på om man vill vara
med och påverka den eller inte.
Text o foto: Kenth Nedergård
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Malax-Korsnäs

På de följande sidorna presenterar Malax-Korsnäs hälsovårdscentral sin verksamhet.

En del av personalen vid läkarmottagningen på HVC.

ges genast, ibland samma dag, ibland inom någon vecka.
Om tider inte finns att tillgå och patienten behöver en
icke-akuttid sätts patienten på kö. Patienten kallas senare
per brev.

AKUTMOTTAGNINGEN PÅ HVC
När man blir akut sjuk bokar man tid via vårdbedömningen. Ibland om det handlar om riktigt akuta sjukdomar
kommer patienten med ambulans.
Som patient måste man vara beredd att vänta på akutläkare trots att man fått en bokad tid. T ex ambulanspatienter
och patienter med brådskande sjukdomar går alltid före.
Akutmottagningens läkartider/dag är begränsade.
Måndag-fredag kl. 16-22, lördag-söndag kl. 8.00-22.00
sköts jouren på Vasa stads hälsovårdscentral, Smedsbyvägen 14-16. Måndag-söndag kl. 22.00-08.00 sköts den på
Vasa centralsjukhus tel.

SJUKSKÖTARMOTTAGNINGEN PÅ HVC
På hälsovårdscentralen finns sjukskötarmottagning
alla förmiddagar och för det mesta måndag och fredag
eftermiddag. Till sjukskötarmottagningen beställer man
via vårdbedömningen på HVC. Sjukskötaren sköter
självständigt patienterna och kan vb konsultera läkaren, skicka för labprover, vb sjukskriva patienten osv.
Sjukskötaren har ibland hand om sådana sjukdomar som
tidigare sköttes av läkare.

VÅRDBEDÖMNINGEN PÅ HVC
Vårdbedömningen (tidigare tidsbeställningen) är till för
att patienten skall kunna få råd eller boka tid.
Till vårdbedömningen kan man ringa måndag-fredag
kl 8-16 om alla slags vårdärenden. På eftermiddagen kl
13-15 ges laboratorie- och röntgensvar. Två sjukskötare
tar emot samtalen på förmiddagen och en sjukskötare
på eftermiddagen. Sjukskötarna ger råd för varje enskild
patient så att patienten kanske inte alls behöver besöka
skötare eller läkare. Ibland behöver patienten besöka
skötare antingen på sjukvårdsmottagningarna eller seniormottagningarna på hälsostationerna eller på sjukskötarmottagningen på HVC.
Om patienten behöver komma till läkare görs en vårdbestämning enligt vissa kriterier och enligt vilka besvär
patienten söker för (triagebedömning). Ibland måste tid

SJUKVÅRDSMOTTAGNINGARNA PÅ HÄLSOSTATIONERNA
Sjukvårdsmottagningar finns på Korsnäs hälsogård
och hälsostationerna i Övermalax, Petalax och Bergö.
Tidsbokning sker via vårdbedömningen på HVC. För att
beställa tid till mottagningen i Korsnäs kan man också
ringa tel 3479324 kl 8-9.
SENIORMOTTAGNINGARNA
Seniormottagningar för patienter över 70 år finns i
Korsnäs, Övermalax, Yttermalax, Petalax och Bergö.
Sjukskötarna i hemsjukvården eller hälsovårdare har
hand om dessa.
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specialsjukvården för undersökning.
Cancerpatienter som behöver smärtlindring och vård i
livets slutskede vårdas också på avdelningen men många
av dem kan även vårdas i hemmet. Vi samarbetar med
K5:s cancerskötare så att patienterna ska få så bra vård
som möjligt.
Rehabilitering är något vi satsat mycket på under
senaste åren. Hela personalen arbetar med ett rehabiliterande arbetssätt, vilket betyder att man stöder individen
att bibehålla sina förmågor, självständighet och integritet.
Personalen ska stötta patienterna att så långt som möjligt själva utföra sina dagliga sysslor. Många patienter
kommer till avdelningen för att de behöver träna upp sin
rörlighet och förbättra allmäntillståndet efter att de haft
någon akut sjukdom.
Rehabiliteringen är viktig för alla de patienter som
kommer till avdelningen för intervallvård. Intervallvård
betyder att man besöker avdelningen med bestämda
intervaller. Patienter som behöver intervallvård är de som
behöver regelbunden träning eller så kan det vara den som
sköter patienten i hemmet som behöver få vila emellanåt.
Patienter som ska på en ortopedisk operation kan
komma till avdelningen för rehabilitering före operation
och efter operationen. En annan grupp patienter som rehabiliteras på avdelningen är de som drabbats av en stroke.
Avdelningen kan också ge dag eller nattvård. Dagvård
får många patienter som behöver få antibiotika tre gånger
i dygnet intravenöst men det förutsätter att patienten inte
bor så långt från avdelningen och att allmäntillståndet är
ganska bra.
Det här är en kort beskrivning av vår verksamhet och
de patientgrupper vi sköter på avdelningen. De flesta vi
sköter är äldre personer som behöver stöd av anhöriga
eller hemvård så samarbetet med dem är mycket viktigt
för att vi skall kunna ge en bra vård på avdelningen.
Vi är tacksamma att få använda Westerhemmets utrymmen under renoveringen så att vår verksamhet kan fortsätta och utvecklas.

Tidsbokning sker via vårdbedömningen på HVC. För
att beställa tid till mottagningen i Korsnäs kan man också
ringa tel 3479324 kl 8-9.
SENIORRÅDGIVNING
Ganska nytt är också seniorrådgivning. Alla 70-åringar
kallas till en hälsoträff hos hälsovårdare eller sjukskötare.
VÄLFÄRDSBEFRÄMJANDE HEMBESÖK
Hembesöken görs till alla 75-åringar i kommunerna.

AKUT- OCH REHABILITERINGSAVDELNINGEN
(bädden)
Akut- och rehabiliteringsavdelningen vid hälsovårdscentralen verkar sedan mitten av april i Westerhemmets
utrymmen. Avdelningen kommer att vara verksam där
under renoveringen av hälsovårdscentralen.
Akut- och rehabiliteringsavdelning låter kanske främmande i dina öron, men så kallas bäddavdelningen idag.
Namnet började användas i samband med att Westerhemmets verksamhet planerades och samtidigt började bäddavdelningen långsamt ändra sina verksamhetsformer och
satsa mera på rehabilitering.
Avdelningen har 35 patientplatser (30 platser under
renoveringen) och personalen består av läkare, sjukskötare, närvårdare med olika specialiteter, fysioterapeut,
anstaltsbiträden och kanslist. En stor del av personalen
har treskiftesarbete. Avdelningen har ett intensivt samarbete med hemsjukvården och Malax och Korsnäs kommuners äldrevårdsenheter, många av patienterna sköter
vi gemensamt. Övriga enheter inom hälsovårdscentralen
anlitas också flitigt av avdelningen samt centralsjukhuset
i Vasa och Vasa hälsovårdscentral.
Verksamheten på avdelningen idag har tyngdpunkten
på akutvård och rehabilitering. Akutvården som erbjuds
på avdelningen är allmän specialiserad avdelningsvård,
vilket betyder att patienterna inte behöver specialsjukvård. Det är patienter med akuta infektioner som urinvägsinfektion, lunginflammation,
diabetes, hjärt- och kärlsjukdomar
m.m. som kommer till oss från
hvc:s akutmottagning i Malax eller
Vasa. Många patienter kommer
från Centralsjukhuset i Vasa för att
få fortsatt vård och planering av
eftervården. På avdelningen sköts
många dementa och demensutredningar utförs, behövs vidare utredningar skickas patienten vidare till
De nya utrymmena vid Westerhemmet erbjuder både vila och
rehabilitering.
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MUNHÄLSOVÅRD - TANDVÅRD
Munhälsovård erbjuds invånarna i Malax och Korsnäs
vid Malax hälsovårdscentral (telefontid vardagar 8-12,
06-3477 640) och vid Korsnäs hälsogård (telefontid
10-12, 06-3479329) .
Akut vård ges vardagar må-to kl. 8-15 och fredagar kl.
8-13 med tidsbeställning. Akut vård under veckoslut och
helger ges vid Vasa huvudhälsocentral mellan kl. 10-12
utan tidsbeställning.
Nyinflyttade barnfamiljer med barn under skolålder:
ta gärna kontakt med mottagningen för att diskutera när
ert barn borde komma på kontroll. Lågstadiebarn kallas
via skolan, förutom första klassens elever som kallas via
hemmet. Barn med stort behandlingsbehov kallas efter
andra besöket via hemmet för diskussion med föräldrar
vad man kan göra för att barnets munhälsa skall förbättras
och för att minska frånvaron från skolan. Övriga barn och
ungdomar kallas via hemmet.
Köerna till tandvården är för tillfället långa och vuxna
har ej kunnat kallas enligt individuella intervall som planerats. Tag gärna själv kontakt för tidbokning om du inte
blivit kallad inom överenskommen tid eller om du har
besvär. Kön för nya vuxna patienter till undersökning om
man ej har besvär är i detta nu 6 månader.
Vi vill uppmana alla att värna om en god munhälsa som
en viktig del av kroppens hela hälsa!

Personalen vid Fysikalen.

lättast att börja öka på vardagsmotionen t.ex. hushållsoch trädgårdsarbete och gå i trappor.
Musklerna och balansen kan tränas oberoende ålder.
Regelbunden fysisk aktivitet ökar muskelstyrkan i benen,
ökar rörlighet i lederna och ger bättre balans. Risken för
att falla ökar om benmusklerna är svaga och balansen
nedsatt. Fysisk aktivitet har också positiva effekter på
humöret och förbättrar sömnkvaliteten.
För balansens skull är det viktigt att träna benstyrkan.
En övning man enkelt kan göra hemma för att förbättra
lårmuskelstyrkan är att stiga upp från en stol. Stig upp så
många gånger så du blir trött i benen utan att ta hjälp av
händerna. Balansen kan man träna genom att stå på ett
ben, ta stöd om det behövs.

Några tips för att upprätthålla en god munhälsa:
• Vatten är den bästa törstsläckaren, undvik söta
drycker
• Småätandet ökar risken för karies- undvik söta och
täta mellanmål
• Rengör tänderna och tandmellanrummen två
gånger per dag och använd
fluortandkräm
• Xylitoltuggummi eller pastill efter måltid förkortar
syra-angreppet på tänderna

PSYKOLOG- OCH PSYKIATRISK SJUKSKÖTARMOTTAGNING
Psykolog- och psykiatriska sjukskötarmottagningen har
begränsad mottagning under sommaren. Nya klienter kan
ta kontakt till Malax-Korsnäs hvc:s vårdbedömning på
telefonnummer 06-3477 645 eller Malax-Korsnäs hvc:s
växel på telefonnummer 06-3477 611 för att få mer information.

Tandvårdspersonalen vid Malax-Korsnäs hälsovårdscentral/ledande tandläkare Camilla Hamberg
FYSIKALEN
Fysikalen finns numera på Köpingsvägen 16 i Malax
(f.d. Stenco). Fysioterapins målsättning är att upprätthålla
och förbättra individens rörelse- och funktionsförmåga.
Fysioterapins verksamhet består av motorikkontroll
av småbarn, hållningskontroller av skolelever, uppföljning efter protesoperation, företagshälsovård, gruppverksamhet, bedömning och behandling av besvär i
stöd- och rörelseorgan, rådgivning, medicinsk rehabilitering. Remiss från läkare behövs.

Avslappningsövning i semestertid för att komma ner i
varv och fokusera på här och nu
Ta tio djupa andetag så långsamt du kan. Koncentrera
dig på hur bröstkorgen höjs och sänks och hur luften
strömmar in och ut ur lungorna. Koncentrera dig på att
tömma lungorna helt, ta hjälp av magmusklerna. Ta en
kort paus innan nästa inandning.
Var öppen för alla tankar, bilder och känslor som
kommer upp, försök att inte fastna i dem utan lägg bara
märke till dem. Föreställ dig att tankarna, bilderna och
känslorna är som bilar som passerar dig och som du bara
noterar. Försök att inte värdera dem. Flytta sedan uppmärksamheten tillbaka till din andning.

Regelbunden motion ger bättre livskvalitet - övning
Regelbunden fysisk aktivitet gör att man orkar bättre
med vardagen. Rekommendationen är att man ska röra på
sig minst 30 minuter per dag för att upprätthålla en god
kondition. Om man vill förbättra konditionen så är det
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VERKSAMHETEN VID MALAX-KORSNÄS
HVC SOMMAREN 2014
Läkarmottagningen
Malax
Korsnäs

vårdbedömning kl 8-16, tel 3477645
lab- och röntgensvar kl 13-15, tel
3477645
nedsatt verksamhet

Sjukskötarmottagning, HVC tidsbeställning tel 3477645
Sjukvårdsmottagning
Korsnäs
öppet , tidsbeställning till tis, fre tel
3479324 kl 8-9 eller 3477645 kl 8-16
utan tidsbeställning
må, ons, tors kl 8-10
		
Seniormottagning
normal verksamhet, tidsbeställning
tel 3477645

HJÄLPMEDELSUTLÅNING
Hjälpmedelsutlåningen har flyttat till Länsmansvägen 1
i Malax (gamla brandstation). Utlåningen är öppen måndag-fredag kl. 14-15 tfn 050 566 8520. Utlåning, provning och retur av hjälpmedel.
Anhållan om individuella hjälpmedel sker via medicinsk rehabilitering (tfn 3477 622 tisdagar kl. 8-10)

Diabetesmottagningen Stängd 1-31.7

PATIENTOMBUDSMAN
Psyk. sjukskötare Carina Engström är ny patientombudsman. Telefontid måndagar kl.8-9 tel. 3479 327, tisdagar och torsdagar kl.8-9 tel.3477 652.

Laboratoriet

Malax öppet kl 7.30-15
Korsnäs öppet torsdagar kl 8-10

Röntgen

stängt 14.7-17.8

Tandläkarmottagning Korsnäs
Malax

FÖRETAGSHÄLSOVÅRDEN
I företagshälsovårdsteamet jobbar en läkare, två företagshälsovårdare, företagsfysioterapeut och företagshälsovårdspsykolog. Företagshälsovårdarna har tidsbeställd
mottagning på Petalax hälsostation och Korsnäs hälsogård. Under sommaren är företagshälsovården stängd
vecka 27.
Företagshälsovårdarnas telefontider: Vardagar kl.8-9,
tel. 050 381 7560 och 050 381 7252 (Obs! vecka 29 och
30 telefontiden senare kl.10.30–11.30)

stängt 7.7-3.8
öppet

Sjukvårdsmaterial
Då du behöver sjukvårdsmaterial och blöjor skall
du fr.o. m. 1.6.2014 kontakta centralförrådet i
Malax för att få ditt material. Ring måndagar eller
onsdagar tel 3477654 kl 8-11 eller skicka e- post:
maj-len.damsten@mkhvc.fi.
Materialet skickas varje onsdag till Korsnäs hälsogård. Nästa gång du hämtar ditt material kommer
du att få en anvisning om var och när du kan
hämta det följande gång.
Det nya arrangemanget är till för att du inte skall
behöva köa bland andra patienter för att hämta
ditt material.
Malax- Korsnäs Hvc
Ledningsgruppen

RÅDGIVNING OCH SKOLHÄLSOVÅRD
På hemsidan finns länk till de nya handlingsplanerna
för mödrarådgivning, barnrådgivning och skolhälsovård.
Där kan man se t ex vad hälsovårdaren/barnmorskan/
läkaren gör under de olika besöken
E-RECEPT
Fr om år 2013 togs i bruk e-recept. Detta betyder att
patient med e-recept får hämta sin medicin på vilket
apotek som helst i hela landet. När du förnyar ditt recept
kan du önska att nästa recept görs som e-recept.
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Malax-Korsnäs HVC informerar

Flytta fokus till att lyssna på ljud runtomkring dig,
utan att döma eller kritisera eller ens tänka på dem. Bara
lyssna.
Se dig omkring och fokusera på ett föremål nära dig.
Undersök det utan att bedöma det. Lägg märke till detaljer såsom vilken färg, form, storlek, yta föremålet har.
Om du vill förlänga stunden av medveten närvaro kan
du också fokusera på andra sinnesupplevelser såsom vad
du känner fysiskt (både inuti och utanpå kroppen), dofter,
smak etc.
Ta ett djupt andetag och tacka dig själv för stunden av
närvaro med hopp om en lugn och skön sommar!

Kommunal information - Lärknäs

KORSNÄS
Nytt

Njutbara stunder på Lärknäs våren 2014
Personalen pä Lärknäs har skickat en bildhälsning från vårens aktiviteter.
Lärknäs tackar för många gåvor som skänkts från
olika föreningar och privatpersoner, dukar, grönväxter,
stickade sockor och vantar. De är mycket uppskattade.
Sång och musik har framförts av elever från Legato.
Stort tack till alla, ingen nämnd och ingen glömd.
Malin och Birgitta

Muffins från 4H och massor med gåvor.

Våffelfest.

På fastlagstisdagen bjöd Rosita och Rainer Lindström på en glad överraskning i form av sång och
musik.

Sång tillsammans med Gun Korsbäck och Desiré
Granholm.

Påsklördag med festdukat bord och trevlig samvaro.

Vårens dans på Annahemmet var uppskattad. Många minnen väcktes och många skratt hördes.
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Namn

Molpe

Hukkinen Janne

Korsbäck

Förh. Korsn.

Korsnäs

Harrström

Taklax

Totalt
1

1

Sunde Kolmisoppi Peter

1

1

Totalt

1

0

0

0

1

0

2

Självständighetspartiet r.p.
Namn

Molpe

Korsbäck

Holthoer Alexander

1

Papunen Seppo

1

Förh. Korsn.

Korsnäsborna
röstade flitigt

Foto: Elisabet Rantschukoff

I år hölls valet till Europaparlamentet den
25 maj. Tidpunkten hade tidigarelagts jämfört med tidigare val i avsikt att höja röstdeltagandet. I Korsnäs röstade detta år 63,4
%, vilket är en ökning från 2009 då 59,7 %
röstade. Hela landets röstningsprocent blev
endast 41 %.
Flest röster i årets Europaparlamentsval erhöll
Sfp (92,55 %). Flest personliga röster - 511 erhöll Nils Torvalds. Han återinvaldes även som
en av Finlands tretton ledamöter i Europaparlamentet. Wivan Nygård-Fagerudd var två med
216 röster och Mats Nylund trea med 147 röster.
Bland de övriga partierna lyckades Sdp bäst
med 20 röster, varav Miapetra Kumpula-Natri,
som även invaldes i Europaparlamentet, erhöll
16 röster. Kristdemokraterna lyckades erövra
19 röster, av vilka Peter Östman fick 13 röster.
Hela Finlands röstmagnet - Alexander Stubb
- erhöll bara 5 röster i Korsnäs och Samlingspartiet fick sammanlagt 6 röster. Röster tillföll
också Vänsterförbundet (9 röster), Centern (6
röster), Sannfinländarna (6 röster), Självständighetspartiet (4 röster), Gröna förbundet (3
röster) och Piraattipuolue (2 röster).

Harrström

Taklax

Totalt
1
1

Pesonen Antti
Totalt

Korsnäs

2

0

1

1

1

1

2
0

0

4

Sannfinnländarna r.p.
Namn

Molpe

Korsbäck

Halla-aho Jussi

Förh. Korsn.

Korsnäs

1

Harrström

Taklax

1

Kankaanniemi Toimi
Tolppanen Maria

1

Totalt

1

Totalt
1

3

1

1
2

1
1

0

1

1

2
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Kristdemokraterna i Finland (KD) r.p.
Namn

Molpe

Korsbäck

Förh. Korsn.

Korsnäs

Andersson Niklas

Harrström

Taklax

Totalt
2

2

Behm Sari

1

1

Kuokkanen Jukka-Pekka

1

1

Räsänen Päivi

1

1
1

Tuomela Tiina

1

Östman Peter

4

1

1

2

2

3

13

Totalt

5

2

1

6

2

3

19

Vänsterförbundet r.p.
Namn

Molpe

Korsbäck

Förh. Korsn.

Korsnäs

Abu Taher

Harrström

Taklax

Totalt
1

1

Andersson Li

1

3

Lapintie Annika

1

1

Modig Silvia

1

Totalt

3

5

1

2
1

0

0

5

1

0

9

Gröna förbundet r.p
Namn

Molpe

Aikio Pekka

Korsbäck

Förh. Korsn.

Korsnäs

Harrström

Taklax

Totalt
1

1

Haapanen Satu

1

Ilvessalo Saara

1

Totalt

1

0

1
1

2

0

0

0

3

Svenska folkpartiet i Finland r.p.
Namn

Molpe

Korsbäck

Borgarsdóttir Sandelin Silja

2

Böling Alina

3

Donner Jörn

3

Gestrin Christina

3

Förh. Korsn.
1

Korsnäs

Harrström

2

4

1

1

Taklax

Totalt
10

2

6
1

4

2

1

14

3

2

20

1

7

2

10

4

10

2

2

22

Gustafsson Åsa

1

1

Jerkku Sven

2

1

Lundberg Britt

5

5

Mannfolk Niklas

4

Nygård-Fagerudd Wivan

65

17

25

56

30

23

216

Nylund Mats

25

13

6

39

20

44

147

1

2

Näkkäläjärvi Klemetti

1

Rantala Marcus

2

2

von Smitten Karl

2

8

2

1

1

Storgård Päivi

1

1

Timonen Marlén

1

1

Torvalds Nils

159

Åstrand Bo-Göran
Totalt

22

40

11

2

4

281

56

88

75

511

124

91
4

4

25

259

157

153

994

Centern i Finland r.p.
Namn

Molpe

Korsbäck

Jäätteenmäki Anneli

1

Rehn Olli

1

Förh. Korsn.

Korsnäs

Harrström

Taklax

Totalt
1
1

Takkula Hannu

1

Väyrynen Paavo

3

4

2

2
0

Ylikännö Martin
Totalt

2

0

0

1

0

5

8

Samlingspartiet r.p.
Namn

Molpe

Korsbäck

Förh. Korsn.

Korsnäs

Nystén Carolina

Harrström

Taklax

Totalt
1

1

Stubb Alexander

1

Totalt

1

3
0

0

4

0

1

5

1

6

Finlands Socialdemokratiska Parti r.p.
Namn

Molpe

Korsbäck

Förh. Korsn.

Korsnäs

Jungner Mikael

Röstmagnet i Korsnäs blev Sfp:s Nils
Torvalds med sammanlagt 511 röster.

Koskinen Johannes

1

Kumpula-Natri Miapetra

5

Wallgren Thomas

1

Totalt

7

11

Harrström

Taklax

Totalt
2

2

1
1

1

3

1

1

5

5

1

16

5

1

20

1

Sida 1

Europaparlamentsvalet

Piraattipuolue r.p.

Korsnäs Företagare

KORSNÄS
Nytt

Företagarnas grillkväll
På fredag kväll den 9 maj bjöds
nejdens företagare på en riktig
grillkväll med närproducerade
råvaror vid Dalton’s i Molpe.
Johanna och Mika Ilvoranta från
Strand-Mölle hade tillsammans
med Korsnäs Företagares styrelse
skapat en smaklig meny utgående
från lokala råvaror som fanns att
tillgå för tillfället.
Till förrätt bjöds en båt fylld med
havets läckerheter såsom lokalt
fångad och rökt abborre av Jan-Erik
Ravals, gäddfärsbullar, Ulf Granqvists gravade sik, Camillas Choko-

strömming, strömmingsflundror från
Kaskö, potatis- och grönsallad samt
hembakt knäckebröd bakat på ekologiskt vete.
Varmrätten bestod av grillad mörad
stek från Roger Backholms gård,
lammfärsspett från Norrbo gård, vitlöksfärskost samt grönsaksratatouille
á la Korsnäs med grönsaker från
Hultholm och Hinjärvs trädgård.
Till efterrätt bjöds hemlagad
bondost med havtornssylt. Kvällens
drycker var dock importerade, eftersom ingen ännu startat upp vinodling
i Korsnäsnejden. Menyn var en fröjd
både för ögat och gommen. Vi ska
hoppas att det inte blir sista gången
vi får uppleva en närproducerad
meny av detta slag.

foretagarcafe.fi
Ordförande Roger Bergström hälsade välkommen och presenterade

t De lokala läckerheterna lät sig väl smaka.
u Göran Östberg
skålar för den nya företagarportalen.
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Korsnäs Företagares verksamhet.
Projektledare Sofia Mitts-Björkblom
informerade om projektet Korsnäs i Framtiden. Göran Östberg
från Yrkesakademin presenterade
projektets senaste lansering – en
företagsportal på internet för Korsnäsnejdens företagare. Sidan hittas
på adressen www.foretagarcafe.fi. På
sidan finns ett företagsregister över
ortens företag samt viktig och nyttig
information för företagare.
Under kvällen avgjordes också en
lekfull tävling om Top Model Korsnäs, där Roger Backholm avgick
med segern. För kvällens musikaliska underhållning stod trubadur
Björn Eriksson.
Ett sextiotal företagare med avec
hade mött upp denna vårkväll. Företagarnas grillkväll ordnades av Korsnäs Företagare i samarbete med
projektet Korsnäs i Framtiden.
Text och bild: Kenth Nedergård

KORSNÄS
Nytt

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

Senaste nytt från näringslivsprojektet

Projektaktiviteter

Nu står vi inför midsommarveckan och den vackraste tiden på året enligt mig. Förhoppningsvis innebär
sommarmånaderna också någon vecka med mer ledighet
för de flesta. Inom projektet jobbar vi nu vidare med en
egen webbportal för Korsnäsföretagarna och planerar för
aktiviteter och arrangemang inför hösten.

Inom projektet håller vi som bäst på och arbetar
fram och bygger upp en webbportal för Korsnäsföretagarna. Portalen innehåller ett företagsregister över företagarna i Korsnäs, olika verktyg och
hjälpmedel som företagare kan ha nytta av samt en
hel del samlade länkar till andra sidor och information som du som företagare kan ha användning
av i ditt arbete. Portalen är inte alls heltäckande
ännu och kommer att byggas vidare och utvecklas allt eftersom. Har du som företagare tips,
förslag eller idéer på vad som borde finnas med
är det bara att ta kontakt. Välkommen in på sidan

Den 9 maj arrangerade projektet tillsammans med Korsnäs
företagare r.f. en mycket lyckad grillkväll för företagarna,
med god mat av lokala råvaror, trevlig underhållning och
lättsam stämning. Trots regnet utomhus så var det mycket
varmt, hjärtligt och glatt inne på Daltons i Molpe där det
begav sig. Stort tack till alla som på ett eller annat sätt bidrog till kvällen, både frivilliga talkokrafter, sponsorer och
även tack till varenda gäst.

www.foretagarcafe.fi

Sofia

Projektet deltar vid Konstens Natt i Vasa den

7 augusti med ett eget tält där företagare från
Korsnäs får möjlighet att delta för att visa upp
kultur, konst och hantverk. Temat för Konstens
natt detta år är de fyra elementen eld, vatten, jord
och luft. Finns det intresserade företagare som vill
vara med här så kan man kontakta goran.ostberg@
yrkesakademin.fi / tfn 050-361 91 85.

YA! erbjuder
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.
YA! Yrkesakademin i Österbotten startar inkommande höst
en förberedande utbildning för Dig som är intresserad och
behöver få en examen i företagsrådgivning, se mer info
www.yrkesakademin.fi

Vid lantdagen i Korsnäs lördagen 9.8.2014
deltar projektet i form av ett Företagarcafé.
Caféet erbjuder kaffeservering under dagen samt
lite företagsinformation och annat aktuellt.

Övrig företagarinfo

Under planering är bland annat:

Resa med olika företagsbesök till Pedersöre i höst
Motionsevenemang för företagare
Föreläsning kring finansiering för företagare
Företagardagen 5.9.2014 uppmärksammas
Samarbete med högstadiet kring företagsamhet

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.

Efterlysningen
Nu när sommaren kommer emot och många
med Korsnäsanknytning besöker hemtrakterna
igen, vill vi från projektet passa på och efterlysa
”Företagare i förskingringen” som skulle kunna
se på Korsnäs och företagandet i Korsnäs ur ett
vidare perspektiv. Välkommen att ta kontakt och
kom med förslag!

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

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

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

Kommunal information - Kottebo
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Taklagsfest för Kottebo
Kottebo
firade
taklagsfest
16.5.2014.
Kottebo
daghem
byggdes
ursprungligen 1985 och togs i bruk
1986. Dåvarande socialchef Gunnel
Sandén gjorde en strong insats för att
få ett bra daghem tillsammans med
socialnämnden. Personalen på Kottebo och barnomsorgsledare Birgitta
Blomqvist har under flera år framfört
att det börjat bli ett stort behov av en
uppsnyggning av Kottebo.
Planeringen av Kottebo inleddes
utgående från ett anslag på 430.000
euro. Under planeringens gång
höjdes den budgeterade summan
till drygt 1,4 miljoner euro för att
få huset i bra skick och funktionellt
åtminstone 30 år framåt.
Siili-Kotten, som är en språkavdelning, kommer att flytta in i Kottebo
när tillbyggnaden och renoveringen
är färdig. Vi vill i god tid satsa på att
barnen ska ha möjlighet att lära sig
finska redan i dagisåldern.
Det ursprungliga Kottebo var 537
m2, tillbyggnaden är 292 m2 och uteförrådet är 27 m2. Total byggnadsyta
är 856 m2. Nu finns en byggnad som
nu har glada färger och ser trivsam
ut.
I Korsnäs har det varit en nedgång
i antalet födda barn under 2011-2013

men i år blir det babyboom. Det finns
30 barn på kommande och Kottebo
daghem kommer nog att fyllas med
många barn framöver.
I byggnadskommittén har suttit
Sven-Erik Bernas, som ordförande,
Anita Ismark, Olli Uotinen, Henrik
Rosendahl, Birgitta Blomqvist,
Carina Mannfolk, Ulf Granås och
Susanna Råholm (före henne KarlErik Nylund). Som projektledare har
Ulf Granås fungerat och som kontrollant Lars-Erik Nordlund.
Byggnadsplaneringen har skötts
av AK-Plan Ab, VVS-planeringen
av VVS-planering Lars Nygård Ab,
elplaneringen av Energiingenjörerna
Stagnäs&Nylund Ab och konstruktionsplaneringen av Ingenjörsbyrå
Kronqvist Ab.
Som entreprenörer har fungerat RS
Bygg och Schakt Ab, Närpes Rör Ab,
Taklax El Ab, Länsirannikon Ilmastointi Oy, Fidelix och Kopal Keittiöt
Oy. Den totala entreprenadsumman
uppgår till 1.312.893 €.
Inflyttning och invigning av förnyade Kottebo sker hösten 2014.
Text: Anita Ismark
Foton: Tobias Andtfolk

Kommundirektör Anita Ismark
presenterade byggprojektet.

Barnomsorgsledare Birgitta
Blomqvist är nöjd över förnyade
Kottebo.

Roger Bergström underhöll på dragspel.
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KORSNÄS
Nytt
Biblioteks-, kultur- och fritidssektionen fördelade
årets bidrag vid sammanträdet 19.5.2014.

Verksamhetsbidrag till idrottsföreningar
Fem registrerade idrottsföreningar har inom utsatt tid
ansökt om verksamhetsbidrag för 2014. Sektionen fördelade bidraget 12 900 euro enligt följande:
IF Fyren
6350 euro
Korsnäs FF
4250 euro
Västkustryttarna
1250 euro
Bosniska FF Gazije
650 euro
Kustens Hundklubb
400 euro
sammanlagt
12900 euro

Bidrag för museiverksamhet
I verksamhetsbidrag för museiverksamhet finns 4000
euro att fördela. Bidraget till Prästgårdsmuseet beviljas
av kommunfullmäktige. Inom utsatt tid har tre ansökningar inkommit.
Museibidragen fördelades enligt följande:
Föreningen Prästgårdsmuseet i Korsnäs
1515 euro
Korsnäs hembygdsförening
1500 euro
Harrström ungdoms- och byaförening
985 euro
summa
4000 euro

Driftsbidrag till ungdomsföreningar
Tre registrerade ungdomsföreningar har inom utsatt tid
ansökt om driftsbidrag för år 2014. Kostnadsställe 1920.
Driftsbidraget fördelades i förhållande till de verkliga
driftskostnaderna där fastighetsreparationer ej har beaktats. Bidraget fördelades enligt följande:
Harrström uf & hf
214 euro
Molpe uf
1090 euro
Taklax uf
346 euro
summa
1650 euro

Bidragsansökan från Datero rf
Datero rf är ett tvåspråkigt resurscenter inriktat på
inlärningssvårigheter och rehabilitering med Österbotten som verksamhetsområde. Föreningen har ansökt om
1000 euro i verksamhetsbidrag för år 2014 från Korsnäs
kommun. En försäkran om att eventuellt bidrag kommer
att användas för Dateros tjänster riktade till Korsnäs
kommun ingår.
Biblioteks-, kultur- och fritidssektionen beviljade
ett bidrag på 200 euro till Datero vid sammanträdet
19.5.2014.

Bidrag för kulturverksamhet

Extra bidrag för
ungdomsföreningarna

Enskilda och föreningar som bedriver kulturverksamhet kan ansöka om bidrag av kommunen. Totalt finns
3000 euro att fördela. Bidrag fördelades enligt följande:
Bergman, Christoffer
300 euro
Edsviksjöns Allaktivitetsförening 300 euro
Grannklang
500 euro
Korsbäck byaförening
100 euro
Korsnäs Guider
300 euro
Korsnäs hembygdsförening
1000 euro
Molpe Marthaförening
500 euro
summa
3000 euro

Verksamhetsbidrag till ungdomsföreningar
Fyra föreningar som sysslar med ungdomsverksamhet
har inom utsatt tid ansökt om verksamhetsbidrag för år
2014. Följande ansökningar behandlas:
Bidraget fördelades enligt följande:
Molpe uf
1500 euro
Harrström uf & hf
1100 euro
Taklax uf
600 euro
Korsnäs scoutkår
400 euro
summa
3600 euro

Rättelse

I KorsnäsNytt 3-2014 ingick en artikel om rektorerna
i Korsnäs. Rektorn, som går i pension i höst från Taklax
skola, heter Iris Bäck-Sjökvist sedan 1 1/2 år tillbaka.

Biblioteks-, kultur- och fritidssektionen
beslutade vid sammanträdet 19.5.2014 att
lediganslå ett extra bidrag för ungdomsföreningarna på 1400 euro under hösten.
Information om bidraget kommer att delges
i KorsnäsNytt.

Statsbidrag till Taklax
Regionförvaltningsverket (RFV) har meddelat om
årets stöd till en rad idrottsanläggningar i regionen.
Bland stödmottagarna finns Korsnäs kommun, som
erhåller 46.000 euro för en hockeyrink och tennisplan i
Taklax.

Fler stipendiater
En ansökan om stipendium har inlämnats 30.4.2014
av studerande Eric Nyfors som studerar vid ÅA.
Kommunstyrelsen beslutade 12.5.2014 bevilja fil.stud.
Eric Nyfors, som uppfyller kravet, ett stipendium om 350
euro för vårterminen 2014.
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KORSNÄS
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KrossCity - sagan fortsätter
Korsnäs ungdoms- och byaförening bjuder i sommar
på en fortsättning från succén från 2012. Vilda Västern-hjältarna från KrossCity med Wild Bill i spetsen
är tillbaka.
Spelplatsen är den samma som tidigare – nya Korsnäsgården – och miljön är den samma. I år kretsar handlingen
kring ortens bank med jakten på pengar som röd tråd
genom föreställningen. Några karaktärer har försvunnit
sedan senast, medan andra har kommit till.
- Sammanlagt har vi 13 personer involverade på scenen
plus ett antal hjälpredor utanför scenen, räknar eldsjälarna Mats Korsbäck och Tommy Ekström ihop det till.
Fartfyllt på scenen (bild från showen 2012).

I år regisseras pjäsen av Jonna Kevin. Hon kommer att
lära ut fler stunts och hur man faller på rätt sätt, så publiken utlovas en fartfylld show med häftiga fall och slagsmål ackompanjerad av tidsenlig musik och dans.
Årets premiär sker lördagen den 26 juli och därefter
visas Vilda Västern-pjäsen fyra gånger till under den
kommande veckan. Förra gången sågs de tre föreställningarna av 700 personer och arrangörerna hoppas på
åtminstone lika mycket folk i år.
Text o foto: Kenth Nedergård

Årets kulisser sätts på plats.

BUF
s
ä
n
s
r
Ko
terar
presen

KROSSCITY

The story continues

FÖRESTÄLLNINGAR
lö. 26.7. kl. 18.00
sö. 27.7. kl. 18.00
ons. 30.7 kl. 19.00
fre. 1.8 kl. 19.00
lö. 2.8 kl. 18.00
@ lokalen
Platsbokning Anneli
050-5971930
Vuxen 15€
Barn 8€ (4-12 år)
Kaffe med dopp

WILD WEST SHOW
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Sommarens evenemang
i Korsnäs 2014
Korsnäsveckan 30.6-6.7
Måndag 30.6

Öppning av Korsnäsveckan med vernissage. Hans

Othmans fotografier i biblioteket kl. 14.00. Redaktör Henrik
Othman presenterar sin far Hans Othman och berättar om
fotoutställningen. Korsdraget underhåller.

Världsarvsturer till Molpehällorna

från Bredskärs fiskehamn kl. 13.00 och 14.00. Obligatorisk
förhandsbokning till Ann-Sofi Backgren tel. 050-5222642.
Program: Guidning i Jakob Rautios fotspår.

FOTBOLL

Korsnäs FF – SuSI YB på idrottsplanen i Korsnäs kl. 19.00.

Fredag 4.7

Sommartorg vid Molpe paviljong kl. 14-17.
Fredagsförsäljning vid Korsnäsgården kl. 14-17.

Tisdag 1.7

Allsång vid Edsviksjön kl. 19.00.
Allsångsledare Linda Backgren-Holm och
Kaj Holm. Dragspel: Christer Backgren
och Valery Drozd. Pris: 10 euro (kaffe o
dopp ingår). Arr Edsviksjöns Allaktivitetsförening.

4pHotos utfärd för dig över 13år till Brinkens museum
i Malax kl. 18.00. Margaretha Lindholm medverkar och ger
tips och råd om vad man ska tänka på när man fotograferar
växter. Anmäl senast 1.7 till petra.sundholm@fs4h.fi eller
045-8764838. Ingen avgift. Arr. Korsnäs 4H:s fotoprojekt
4pHoto.

Teater ”Pojken som blev en carbid-

lampa” handlar om en bondpojke och
hans föräldrar. Pjäsen är skriven av
Joel Pettersson och framförs av Matts
Stenlund på dialekt i Prästgårdsmuseet
fredag 4.7. kl. 19. Biljetter vid dörren,
inkl. servering. Arr. Korsnäs bibliotek
och Prästgårdsmuseet.

All Pris
€
Linda sång:sl5ed
are:
Backg
ren
Kaj H -Holm &
olm
Dragsp
el: C
hrister
Valery Backgren
Drozd
kaffe

Pris: 10
Arr: Eds

euro

viksjöns

+ dopp

kaffe +

Allaktiv

ingår

dopp ing

år

itetsföre

ning r.f.

Onsdag 2.7

Nordiska sticksymposiet besöker Korsnäs hembygdsmuseum. Allmänheten är välkommen att delta kl.13-14.
Klubbtävling på idrottsplanen i Korsnäs
kl. 18.30. Arr. IF Fyren.
Grillkväll på terrassen med trubadur
André Linman från kl. 19. Arr. Strand-Mölle

Torsdag 3.7

Världsarvstur i fyrvaktaren Jakob

Rautios fotspår. Avfärd kl 13:00 från
Bredskärs fiskehamn, mera info Ann-Sofi
Backgren 050-5222642. Förhandsanmälan,
väderreservation.
Vi bekantar oss med världsarvet Kvarkens
skärgård, hör den spännande berättelsen om fyrvaktaren Jakob Ratios äventyr,
beundrar utsikten från tornet på Molpehällorna. Ta egen picnic med.

Beachvolleyboll-turnering torsdag 3.7 vid sportplan i

Korsnäs.
8 lag ryms med i turneringen. 4 personer skall ingå i laget.
Matcherna spelas enligt bäst av tre set. Segrarna samt tvåan
i turneringen prisbelönas. Anmälan till idr.instr. Roger Lindholm senast 30.6 044-2000081 eller lindholm.roger@gmail.
com.

Lördag 5.7

Vandring på gruvstigen. Premiär för den
nyröjda vandringsleden vid Korsnäs gruva.
Arr. Korsnäs Mine Center rf

Söndag 6.7
marknad
Familjedag med
båthamn
vid Harrström
kl
Söndag 6 juli
a!
11-19 Välkomn

Marknad
Fisksoppa
av skötbåt
Förevisning
alla åldrar
Program för

Arr: Harrström

ungdoms– och

Familjedag med marknad kl. 11-19 vid

det kulturhistoriska området vid hamnen i
Harrström. Gamla fiskeredskap förevisas, aktiviteter för barn samt försäljning av fisksoppa,
kaffe mm.
Arr: Harrström uf&hf.

ning

hembygdsföre

Visfestival vid Harrström
paviljong kl. 15-17 med bl.a Thomas Lundin,
Åsa Jinder, Helene Nyberg, Susanne Sonntag, Peter Svanström, Christian Vesterqvist
samt Thomas Enroth. Arr: Harrström
uf&bf.
Öppet Hus vid

Tjasovnan i Harrström.
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Sommarens evenem
JUNI

Onsdag 18.6

UTFÄRD TILL POWERPARK

Fredag 13.6

SOMMARTORG vid Molpe paviljong

kl. 14-17.

Måndag 23.6 – 4.7

SIMSKOLA vid Molpe simstrand. Kl.
10.00 för barn från Molpe. Kl. 13.30
för barn från Korsnäs och Korsbäck.
Förhandsanmälan www.folkhalsan.fi/
korsnas. Arr. Folkhälsan i Korsnäs.

Lördag 14.6

HANTVERKSDAG med Benny
Törnroos & Mumintrollen samt

pyssel och servering kl. 13.00. Inträde 5
euro. Arr. Korsnäs hembygdsförening rf

Måndag 16.6

UTFÄRD TILL WASALANDIA

Resan kostar 45,- om du är under 130
cm och 55,- om du är över 130 cm. Icke
4H-medlemmar betalar 10,- mer. Är du
under 9 år behöver du ha någon äldre
med! Arr. Korsnäs 4H.
OBS! Anmälningstiden har redan gått,
men kolla genast med Petra om det
finns platser kvar på petra@sou.fi eller
045-8764838.
ÖPPET HUS på Strandhyddan i samarbete med Träffpunkt Socken och
Spiron kl.18-20.30. Program och servering. Alla är välkomna. Arr. Korsnäs
församling.
KLUBBTÄVLING på idrottsplanen i
Korsnäs kl. 18.30. Arr. IF Fyren.

Torsdag 19.6

4PHOTOS UTFÄRD till Replot för

Avfärd Harrström: 9.30, Korsnäs 9.40
och Molpe 9.50. Hemfärd kl. 17. Resan
kostar 15,- som samlas in i bussen och
innehåller inträde och buss. Man kan ta
med mat eller köpa på Wasalandia. Arr:
Korsnäs Fritid i samarbete med Malax
Fritid.
OBS! Anmälningstiden har redan gått
ut, men kolla genast med Petra om det
finns platser kvar på petra@sou.fi eller
045-8764838.

Tisdag 17.6

HIP HOP i Korsnäs kby skola tisda-

gar under tiden 17.6-8.7. Åk 1-6 kl.
18-19, åk 7 och äldre kl. 19.30-20.30.
Avgift 10,- för alla 4 gångerna, som
betalas första gången. Ledare: Matilda
Mann och Sanida Bosnjakovic. Anmäl
senast 15.6 till petra@sou.fi eller 0458764838. Arr: Korsnäs Fritid.

FOTBOLL

Korsnäs FF – FC Jukola på idrottsplanen
i Korsnäs kl. 19.00.

dig över 13år kl. 18.00. Johan Geisor
medverkar och ger tips och råd om hur
man tar bättre naturbilder mm. Anmäl
senast 17.6 till petra.sundholm@fs4h.
fi eller 0458764838.
Ingen avgift.
Arr. Korsnäs
4H:s fotoprojekt 4pHoto.

SOMMARTORG vid Molpe pavil-

jong kl. 14-17.

MIDSOMMARFÖRSÄLJNING

vid Korsnäsgården kl. 14-17.

Fredag 20.6

MIDSOMMARVAKA kl. 21-03

vid Molpe paviljong.
San Marino, Roxie och
Mats Prost underhåller. Arr: Molpe uf.

Söndag 22.6

ALLSÅNGSCAFÉ I MIDSOMMARTID på Strandhyddan kl. 19. Medverkande: Jasmine Nedergård, Ebba
Carling m fl. Arr. Korsnäs församling.
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Onsdag 25.6

PAINTBALL för dig över
14 år vid Waterloo kl.
18.00. Deltagaravgift 15,-.
Anmälningar till petra@
sou.fi eller 045-8764838
senast 20.6. Arr: Korsnäs
Fritid i samarbete med Ungdomsrådet
i Korsnäs.
KLUBBTÄVLING på idrottsplanen i
Korsnäs kl. 18.30. Arr. IF Fyren.
SOMMARSAMLING på Strandhyddan kl. 19.00. Tal, sång och kaffeservering. Arr. Korsnäs församling.

Torsdag 26.6

LÖPSKYTTETÄVLING på Waterloo

kl.18.30. Arr. IF Fyren rf.

Fredag 27.6

SOMMARTORG vid Molpe

paviljong kl. 14-17.

FREDAGSFÖRSÄLJNING

vid Korsnäsgården kl. 14-17.

Måndag 30.6 - 6.7

Korsnäsveckan - se skilt program.

JULI
Måndag 7 – 18.7

SIMSKOLA vid Harrström simstrand.
Kl. 10.00 för barn från Taklax och Harrström. Förhandsanmälan www.folkhalsan.fi/korsnas. Arr. Folkhälsan i Korsnäs.

KORSNÄS
Nytt

mang i Korsnäs 2014
Måndag 7 – 11.7

LEK OCH PLASK för barn i åldern
3-5 år tillsammans med vuxen. I Harrström kl. 13.00 – 14.00. I Molpe kl.
13.30 – 14.30. Förhandsanmälan
www.folkhalsan.fi/korsnas. Arr.
Folkhälsan i Korsnäs.

Onsdag 9.7

KLUBBTÄVLING på idrottsplanen i

Korsnäs kl. 18.30. Arr. IF Fyren.
SOMMARSAMLING på Strandhyddan kl. 19.00. Tal, sång och kaffeservering. Arr. Korsnäs församling.
GRILLKVÄLL på terrassen med trubadur Tobias
Hoxell från kl. 19. Arr.
Strand-Mölle.

Fredag 11.7

Lördag-söndag 19-20.7

Torsdag 31.7

Arr. IF Fyren rf.

Korsnäs FF – Kungliga Wasa på idrottsplanen i Korsnäs kl. 19.00.

FSSM I LÖPSKYTTE på Waterloo.

AUGUSTI
Onsdag 23.7

SOMMARSAMLING på Strandhyd-

dan kl. 19.00. Tal, sång och kaffeservering. Arr. Korsnäs församling.
GRILLKVÄLL på terrassen med trubadur
Patrick Linman från kl. 19.
Arr. Strand-Mölle.

Fredag 25.7

SOMMARTORG vid Molpe

SOMMARTORG vid Molpe

paviljong kl. 14-17.

FREDAGSFÖRSÄLJNING

vid Korsnäsgården kl. 14-17.

paviljong kl. 14-17.

vid Korsnäsgården kl. 14-17.

Lördag 12.7

KORSHAMNSDAGEN vid Storkors
SDAGEN
KORSHAMN
ordnas
12.7.2014
vid

mn
Storkors fiskeha

fiskehamn. Dagsprogram
med fisksoppa, lotteri,
fiskförsäljning m.m. På
kvällen dans till tonerna av
Trio Sonor. Arr. Harrström
fiskargille, Korsnäs fiskargille o. Korsnäs fotbollsförening.

ppa,
rogram med fiskso
Traditionellt dagsp rsäljning m.m.
lotteri, fiskfö
kl. 11.30från Korsnäs kby
Busstransport
Trio Sonor.
till tonerna av
På kvällen dans
fiskargille
Arr. Harrström
e
Korsnäs fiskargill
örening
Korsnäs fotbollsf

Onsdag 16.7

GRILLKVÄLL på terrassen med trubadur Lasse Eriksson från kl. 19. Arr.
Strand-Mölle.

Fredag 18.7

SOMMARTORG vid Molpe

paviljong kl. 14-17

FREDAGSFÖRSÄLJNING

vid Korsnäsgården kl. 14-17.

Lördag 19.7

SENSOMMARDANS kl. 21-02 vid

Molpe paviljong. Carisma och Lester
underhåller. Arr: Molpe uf.

FOTBOLL

FREDAGSFÖRSÄLJNING

Lördag 26.7

SOMMARTEATERPREMIÄR
”Krosscity – The Story Continues” vid Korsnäsgården kl. 18.00.

Inträde vuxna 15,- och barn 8,- (4-12
år). Arr: Korsnäs uf&bf.
s BUF
Korsnä rar
te
presen

KROSSCITY

The story continues

FÖRESTÄLLNINGAR
lö. 26.7. kl. 18.00
sö. 27.7. kl. 18.00
ons. 30.7 kl. 19.00
fre. 1.8 kl. 19.00
lö. 2.8 kl. 18.00
@ lokalen
Platsbokning Anneli
050-5971930
Vuxen 15€
Barn 8€ (4-12 år)
Kaffe med dopp

WILD WEST SHOW

Fredag 1.8

SOMMARTORG vid Molpe

paviljong kl. 14-17.

FREDAGSFÖRSÄLJNING

vid Korsnäsgården kl. 14-17.
SOMMARTEATER ”Krosscity – The
Story Continues” vid Korsnäsgården kl.
19.00. Inträde vuxna 15,- och barn 8,(4-12 år). Arr: Korsnäs uf&bf.

Lördag 2.8

SOMMARTEATER ”Krosscity – The
Story Continues” vid Korsnäsgården kl.
18.00. Inträde vuxna 15,- och barn 8,(4-12 år). Arr: Korsnäs uf&bf.

Måndag 4.8
FOTBOLL

Korsnäs FF – Malax IF på idrottsplanen i
Korsnäs kl. 19.00.

Tisdag 5.8

KURS I MAT FRÅN NATUREN på
slutet av 1800-talet kl. 18.00 i Korsnäs.
Max 8 deltagare tas emot och under
kurskvällen förbereds mat inför Världsarvsdagen på Molpehällorna. Ledare:
Jari Wikman. Kursen är gratis.

Söndag 27.7

SOMMARTEATER ”Krosscity – The
Story Continues” vid Korsnäsgården kl.
18.00. Inträde vuxna 15,- och barn 8,(4-12 år). Arr: Korsnäs uf&bf.

Onsdag 30.7

KLUBBTÄVLING på idrottsplanen i
Korsnäs kl. 18.30. Arr. IF Fyren.
SOMMARTEATER ”Krosscity – The
Story Continues” vid Korsnäsgården kl.
19.00. Inträde vuxna 15,- och barn 8,(4-12 år). Arr: Korsnäs uf&bf.
Grillkväll på terrassen med trubadur
Björn Eriksson. Arr. Strand-Mölle.
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Anmäl deltagande till helena@mathantverk.fi eller 045-1410220. Arr.
Lokalt Center för Mathantverk.

Onsdag 6.8

KLUBBTÄVLING på idrottsplanen i
Korsnäs kl. 18.30. Arr. IF Fyren.
SOMMARSAMLING på Strandhyddan kl. 19.00. Tal, sång och kaffeservering. Arr. Korsnäs församling.

KORSNÄS
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Sommaren i Korsnäs 2014
Fredag 8.8

SOMMARTORG vid Molpe pavil-

jong kl. 14-17.

FREDAGSFÖRSÄLJNING

Söndag 10.8

VÄRLDSARVSDAG MED PROGRAM PÅ MOLPEHÄLLORNA.

vid Korsnäsgården kl. 14-17.

INVIGNING AV STENARNAS
RIKE vid Lärknäs åldringshem kl. 15.

Onsdag 20.8

KLUBBTÄVLING på idrottsplanen i
Korsnäs kl. 18.30. Arr. IF Fyren.
SOMMARSAMLING på Strandhyddan kl. 19.00. Tal, sång och kaffeservering. Arr. Korsnäs församling.

Torsdag 21.8
FOTBOLL

Korsnäs FF – Ponnistus på idrottsplanen
i Korsnäs kl. 19.00.

Riksdagsledamot Ulla-Maj Wideroos
inviger. Korsnäs Lions president Bjarne
Ismark överlämnar projektet Stenarnas
rike till Korsnäs kommun. Korsdraget
spelar. Kaffeservering med tårta. Arr.
Korsnäs Lions.

Lördag 9.8

KORSNÄS LANTDAG kl 11-15 vid

museiområdet. Marknad med program.
Sopplunch. Årets festtalare Antti Tuuri.
Premiering av Årets kulturbärare. Pettson & Findus underhåller de yngsta i
familjen. Program av ortens föreningar
och aktiva. Arr. Korsnäs kommun i samarbete med ortens föreningar.

Båten startar från Bredskärs fiskehamn
kl. 13 och 14. Hemfärden sker kI. 15
och 16. Världsarvsambassadör Ann-Sofi
Backgren guidar besökarna i fyrvaktare Jacob Rautios fotspår. Korsdraget
underhåller.
NYTT! Smakprov från Jakobs kökshörna.
Anmälningar senast 7.8. till Korsnäs
brandklubb lasse.nylund@khtgarden.
com eller per tel. 0500-563598.

Fredag 22.8

SOMMARTORG vid Molpe pavil-

jong kl. 14-17.

Lördag 23.8

SÄSONGAVSLUTNING kl. 21-02
vid Molpe paviljong. Tommys och Less
is more underhåller. Arr: Molpe uf.

Tisdag 12.8
FOTBOLL

Korsnäs FF – Kaskö IK på idrottsplanen i
Korsnäs kl. 19.00.

Onsdag 13.8

KLUBBMÄSTERSKAP på idrottsplanen i Korsnäs kl. 18.30. Alla får pris.
Arr. IF Fyren.

Fredag 15.8

SOMMARTORG vid Molpe

paviljong kl. 14-17.

FREDAGSFÖRSÄLJNING

vid Korsnäsgården kl. 14-17.
BERÄTTARKVÄLL på Korsnäs hembygdsmuseum fredag 15.8 kl. 18.30.

Fredag 29.8

SOMMARTORG vid Molpe pavil-

jong kl. 14-17.

SEPTEMBER
Onsdag 3.9

SOMMARSAMLING på Strandhyddan kl. 19.00. Tal, sång och kaffeservering. Arr. Korsnäs församling.

Torsdag 4.9
FOTBOLL

Korsnäs FF – VäVi på idrottsplanen i
Korsnäs kl. 19.00.

Torsdag 11.9
FOTBOLL

Korsnäs FF – NuPa på idrottsplanen i
Korsnäs kl. 19.00.
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Familjedag med marknad
vid Harrström båthamn

KORSNÄS

Söndag 6 juli kl
11-19 Välkomna!

MUMIN i KORSNÄS

Marknad
Fisksoppa
Förevisning av skötbåt
Program för alla åldrar

Benny Törnroos & Mumintrollen
vid hembygdsmuseet i Korsnäs
Lördag 14.6 kl. 13.00
Inträde: 5 euro

Arr: Harrström ungdoms– och hembygdsförening

Korsnäs
1964

2014

Hembygdsförening

Visfestival vid
Harrström paviljong

IF FYREN
INFORMERAR

Thomas Lundin
Åsa Jinder
Susann Sonntag

Klubbtävlingar
Onsdagar kl.18.30 på idrottsplanen i Korsnäs:
4.6, 11.6, 18.6, 25.6, 2.7, 9.7, 30.7, 6.8, 20.8.
Klubbmästerskap onsdag 13.8 kl. 18.30. Alla
får pris.

Pappersinsamlingen

Heléne Nyberg
Peter Svanström
Christian
Vesterqvist

IF Fyren tackar alla som hjälpte till att få ihop
22.240 kg papper.

Minivarvet
IF Fyren tackar även alla 29 löpare samt
sponsorer som hjälpte till att samla in 1770
€ till föreningens kassa (för barn- och ungdomsverksamheten).

Söndag 6.7 kl. 15.00
Inträde vid porten 25€
(22€ förköp via studioticket)
Välkomna!
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Kungörelse

Korsnäs
församling

KUNGÖRELSE OM KANDIDATUPPSTÄLLNINGEN
I Korsnäs församling förrättas enligt 23 kap. 9 § 2
mom. i kyrkolagen (KL) 9.11.2014 församlingsval för
att för den fyraårsperiod som inleds i början av 2015
välja 15 medlemmar till kyrkofullmäktige.

ÖPPET HUS på Strandhyddan i samarbete
med Träffpunkt Socken och Spiron onsdagen
den 18 juni klockan 18-20.30. Fri samvaro,
programinslag, servering, korvgrillning. Alla är
välkomna!

Enligt 23 kap. 2 § och 3 § i kyrkolagen är den kandidat valbar för församlingens ovannämnda förtroendeuppdrag
1)
som senast 15.9.2014 antecknats som
närvarande medlem i denna församling,
2)
som konfirmerats senast 15.9.2014 och som
fyller 18 år senast 9.11.2014,
3)
som är känd för sin kristna övertygelse,
4)
som inte är omyndig,
5)
som gett sitt skriftliga samtycke till 		
kandidaturen,
6)
som inte är tjänsteinnehavare eller anställd i
arbetsavtalsförhållande i denna församling.

ALLSÅNGSCAFÉ I MIDSOMMARTID på

Strandhyddan söndagen den 22 juni klockan
19. Medverkande: Jasmine Nedergård, Ebba
Carling m fl. Kyrkans Utlandshjälp har gett ut
häftet Sommarsånger 2014 som innehåller
tio kända psalmer och andliga sånger och
tio sånger och visor. Vi sjunger tillsammans
ur det och får också höra solosång. I slutet
av samlingen blir det en aftonandakt. Med
hjälp av Sommarsånger 2014 vill Kyrkans
Utlandshjälp samla in medel till förmån
för barnens och de ungas utbildning i
utvecklingsländerna. Vi gör det genom att
sjunga, dricka kaffe, köpa lotter och ge en gåva
till projektet.

Valmansföreningens stiftelseurkund med bilagor
för nämnda val ska senast 15.9.2014 klockan 16.00
skickas till Pastorskansliet i Korsnäs, som är öppet
måndagar, tisdagar och torsdagar kl. 9.00-12.00
samt 15.9.2014 klockan 9.00–16.00. Pastorskansliets
adress är: Kyrkobyvägen 37, 66200 Korsnäs.

KYRKKAFFE OCH ÖPPET HUS ordnas i
Församlingshemmet söndagen den 6 juli efter
högmässan som börjar kl. 11.00.
SOMMARSAMLINGAR PÅ
STRANDHYDDAN ordnas varannan onsdag

Valmansföreningens stiftelseurkunder med bilagor
finns tillgängliga på pastorskansliet under öppethållningstid.

kväll kl. 19.00. Det blir ett varierat program
med tal, sång och kaffeservering under sex
sommarkvällar: 25/6, 9 och 23/7, 6 och 20/8
samt 3/9. Välkommen med!

Korsnäs, den 28 maj 2014
För Korsnäs församlings valnämnd
Bengt Holtlund
Ordförande

KLÄDINSAMLING, LOPPIS

En skön sommar önskar
Eva, Gunnel och Johnny

vid Gruvan - Gruvvägen 28 - i Korsnäs
Hela, rena och fläckfria kläder, skor, sängkläder mm.
tas emot LÖRDAGAR kl. 11.00–15.00

Höstens kursprogram delas
ut till alla hushåll i slutet av
augusti.

fr.o.m. lör. 28.6. t.o.m. lör. 26.7.2014 samt lör. 9.8.
OBS!!! Inte böcker och möbler.
Insamlingen av glasögon och solglasögon fortsätter.
KOM OCH FYNDA: Här finns det mesta!
Baltikumvännerna r.f.
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Juni
För 30 år sedan i Korsnäs... ur Birgit Nystens
urklippsarkiv

Öppethållningstider
Biblioteket har sommaröppethållningstid i juni,
juli och augusti:
måndag och fredag kl. 12-19 (oförändrat!)
tisdag, onsdag och torsdag kl. 12-15
Webbiblioteket öppet dygnet runt. Skaffa pinkod, så kan du bland annat läsa e-böcker. Biblioteket har också ett fint utbud med filmer på
dvd!
Bokbussen kör i midsommarveckan (förmiddagens skolturer faller bort), därefter uppehåll till
11.8 då körningen återupptas.
Midsommarhelgens öppettider i biblioteket:
torsdag 19.6. normal öppethållning kl.12-15.
Midsommarafton stängt. Öppet igen måndag
30.6. kl. 12-19.
Under Lantdagen är biblioteket öppet kl.11-15,
försäljning av avskrivet biblioteksmaterial.
Biblioteket är en infopunkt för Världsnaturarvet Kvarkens skärgård, kom och ta del av sommarens nya info!

Nominering till
Årets Trädgårdsbok 2014
Carita Nyströms bok ”Det börjar alltid med ett frö:
Trädgårdshistorier”, som utgetts av förlaget Scriptum, har blivit nominerad till Årets Trädgårdsbok av
Gartnersällskapet i Sverige.
En fackmannajury har nominerat 12 trädgårdstitlar,
varav en är Carita Nyströms bok, till Årets Trädgårdsbok
2014. Vinnaren offentliggörs på Bok- och biblioteksmässan i Göteborg hösten 2014.
I sin bok ger hon glimtar ur
trädgårdens och olika växters
historia. Hon för oss också med
till några trädgårdar som hon
besökt, en i Dalarna, en i Danmark och ett par i Österbotten.
Boken är rikt illustrerad, främst
med fotografier tagna av författarens son, Dag Ågren.

Juli
Hans bilder: journalisten Hans Othmans fotografier. En utställning sammanställd av sonen
Henrik Othman. Visas i juli, öppning i Korsnäsveckan, måndag 30.6. kl.14. Henrik Othman
medverkar och berättar om sin far och fotografierna.
Augusti
Jannike Nynäs naturfoton. Utställningen
öppnas på Lantdagen lördag 9.8.

Mamma Mia
Det finns ännu några platser kvar till musikalresan till Mamma Mia på Svenska teatern i
Helsingfors 25-26.10.2014. Biljetter bokade till
föreställningen på lördag kväll.

Logi på Hotel Marski tvärs över gatan från teatern. Helsingfors Bokmässa med många intressanta författarbesök pågår under helgen eller
annat eget program på lördag eftermiddag.
Mera info i biblioteket tel. 06-3479140.

Emmas bok
Anni Nyström från Molpe har igen gett liv åt ett
nytt familjeöde i ”Emmas bok”.
I boken lyfter hon fram Emma
som den förenande länken och en
alluppoffrande kvinna, som naturligt och utan förbehåll finns till
hands för alla som står henne nära.
Boken är också en dokumentation av olika historiska händelser
och arbetselement i den lilla kustbyn i Österbotten.
Boken är utgiven av Korsnäs
hembygdsföreningen och finns
till salu runt om i Korsnäsbygden.
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Ungdomsrådet
Unga ledare
Korsnäs Fritid har under våren ordnat en introduktionsutbildning för unga ledare. De vill gärna få praktik, så om din förening behöver någon hjälpledare
ställer de gärna upp. Följande personer har genomgått
utbildningen från Korsnäs kommun: Moa Söderholm,
Matilda Mann, Sanida Bosnjakovic och Victoria Sandholm. Ta kontakt med Petra för mer info på: petra@
sou.fi eller 045-8764838.
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Ungdomsrådet hälsar att man kan ta kontakt om man
har önskemål om aktiviteter, evenemang eller annars
har frågor som berör ungdomar som man vill diskutera.
Ordinarie medlemmar är: Amalia Kulp, Nina Kronholm,
Jesper Lindholm, Robin Höglund och Kraiwit Östman.
Ersättare är: Emelie Matkoski, Jan Mannfolk, Ida
Söderholm, Angelica Höglund och Christoffer Bergman.
Man kan också kontakta Petra Sundholm på: petra@
sou.fi eller 045-8764838.
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På gång i Korsnäs - Korsnäs 4H
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Kurser inom
mathantverk
STUDIERESA

HAVTORNSODLING

En studieresa till det nya gårdsslakteriet i Pedersöre
samt till ekobonden Mårten Wärnås besöksgård/butik
är inplanerat. Slakteriet skall ha en öppethus dag inom
juni som ännu inte är fastslaget. Anmäl intresse redan nu
så du slipper med på resan: helena@mathantverk.fi eller
045-1410220. Resan görs i samarbete med ÖSP-Korsnäs
avdelning

I augusti planeras en föreläsning inom om odling
och förädling av havtorn samt en kurs i tillverkning
av havtornsprodukter med JämtTinas Havtorn från
Jämtland i Sverige.
Håll utkik efter datum på projektets Facebooksida!

MAT FRÅN NATUREN
Kurs i Mat från naturen på slutet av 1800-talet ordnas
tisdag 5.8 kl. 18.00 i Korsnäs.
Max 8 deltagare tas emot och under kurskvällen förbereds mat inför Världsarvsdagen på Molpe Hällorna 10.8.
Ledare: Jari Wikman
Kursen är gratis!
Anmälningar: helena@mathantverk.fi eller 045-1410220.

MATHANTVERKARE FRÅN KORSNÄS
Under sommaren deltar mathantverkare från Korsnäs
kommun på olika byadagar och marknader runtom i
Österbotten!

Projektinformation
Projektchef Helena Höglund-Rusk ger mer
information om projektet och tar emot
anmälningar till kurserna (helena@mathantverk.fi eller 045-1410220).
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RESA TILL
SKÖRDEMARKNADEN PÅ
ÅLAND 19-21.9.2014
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.

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 Strandnäs Hotell.
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 Strandnäs Hotell.
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
Arr. Projekt Mathantverk
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Lokala mathantverksprodukter

Surdegsrågbröd

Morotsmarmelad

Tillverkas och säljs av Inger och Kalle.

Tillverkas och säljs redan.

Hallon-Limesylt
Tillverkas och säljs redan.

Annikas mysli (glutenfri)
Tillverkas och säljs redan.

Havtornskorv
En företagare söks som vill
börja tillverka de olika korvarna
som är framtagna via Mathantverkets kurser!
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Norsrom
- Österbottens svar på Kalix
löjrom. Rommen är finkornig
som kaviar och verkligen en
outnyttjad resurs i Österbotten.
Camillas Fiskdelikatess Ab
kommer att lägga upp recept
med norsrom på sin hemsida
småningom så håll utkik!

Korsnäs syltfötter
Tillverkas och säljs av Korsnäs uf & bf,
ännu bara tillfälligt eftersom produkten
görs på talko.

Martina Uthardt fotograferade dom första sju mathantverksprodukterna 9.5
på museiområdet i Korsnäs.
Under sommaren kommer dessa produkter samt även nytillverkade produkter
att säljas på marknader och evenemang runt om i Österbotten.
Fotografering av nya produkter med Martina är inplanerat till fredag 8.8 på
museiområdet.
Mera information: helena@mathantverk.fi eller 045-1410220.

Kurser inom Mathantverksprojektet
Nedan ett bildkollage från de kurser, som projektet Mathantverk ordnat för mathantverkarna i regionen under våren 2014.

Kurs i att filea och tillreda fisk.

Kurs i bondost och sylter.

Kurs i sockerskapelser och
hårda karameller.

Resultat från kursen i marmelad
och mysli.
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Knäckebrödskurs.

Resultat från kursen i korvstoppning.
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Uthyres
Båtplatser

Lediga bostäder i Korsnäs enligt situationen
16.5.2014:

uthyres vid Westanlid. Skyddad hamn och högklassiga bryggor.
Tel. 06-3641221 / 050-3616994.

KORSBÄCK
2r+k+b i Bs Ab Korsbäcken

Storlek: 63 m2
Hyra: 431,06 €/månad
Kostnader för direkt el-uppvärmning tillkommer
Lägenheten är ledig

Till salu

2r+k+b i Bs Ab Korsbäcken

SOMMARSTUGA I KORSNÄS

Storlek: 63 m2
Hyra: 431,06 €/månad
Kostnader för direkt el-uppvärmning tillkommer
Lägenheten blir ledig från 01.04.2014

Lisasgrynnvägen 88
Säljes 43 m2 stor sommarstuga (Weekend House)
inkl. bastu, byggd 1980, samt förrådsbyggnad på 25
m2 beläget på ca. 2000 m2 tomt vid havsstrand. Solcellssystem för elektricitet. Ytterligare byggrätt ca.
90 m2. Bilväg ända fram.
Prisbeg. 120000,-.
Ring Kaj tel. 0468907363 eller Jan-Erik 0503853039
för ytterligare information.

TAKLAX
2r+k i Bs Ab Skolgärdet

Storlek: 65 m2
Hyra: 468,23 €/månad
Varmvattenavg. 15,00€/pers/månad
Kostnader för direkt el-uppvärmning tillkommer.
Lägenheten är ledig

RADHUSLÄGENHET

HARRSTRÖM
3r+k+b i Bs Ab Strömsbo

BOSTAD PÅ NATURSKÖNA LILLMARSOMRÅDET
TILL SALU

Storlek: 76m2
Hyra: 546,78€/månad
Varmvattenavg. 15,00€/pers/månad
Kostnader för direkt el-uppvärmning tillkommer
Lägenheten blir ledig från 01.05.2014

72 m2 stor radhuslägenhet på Lillmarsvägen 6 A 5
säljs. Lägenheten är uppdelad i 3 rum och kök +
badrum och bastu. Uppvärmningen sker via elektricitet som golvvärme i badrummet och via element i
resten av lägenheten. Kallt uteförråd och plats under
biltak ingår. Radhuset är byggt 1987.
Prisbegäran 65000,-.
Förevisning av lägenheten tisdagen 17.6.2014 kl.
18.00. Ring Jan-Erik Ravals 0503853039 för ytterligare information.
Säljare: Göta Granberg dödsbo

KORSNÄS KBY
2r+k+b i Bs Ab Rönngränd

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

BOSTADSTOMT TILL SALU

Affärslokal uthyres

- HAVSNÄRA BOENDE

Kommunen har ett ledigt affärsutrymme i kommungården, 42 m2. Passar utmärkt för exempelvis
dam- och herrfrisering.
Genast ledigt.

På Västanlid-området i Korsnäs utbjuds en tomt för
radhus och andra kopplade bostadshus till salu på
detaljpanerat område nära havsstranden. För visning ring Inger Wikberg tel. 050 0548170 . Byggnadsarbetena bör inledas inom två år.
Anbud lämnas senast 30.6.2014 till styrelsen ordförande Henrik Hermans, Västanlidvägen 18e 19,
66200 Korsnäs. Säljaren förbehåller sig rätten att
godkänna eller förkasta givna anbud.

Ta kontakt med Anna-Lena Kronqvist, tel.
06-3479136 eller Ulf Granås, tel. 06-3479130 för
närmare information och visning.

Radhuslägenhet

Radhuslägenhet i Molpe uthyres 58 m2. Låg hyra.
Genast ledig. Tel. 0500-167183

ASUNTO OY WESTANLID-KORSNÄS BOSTADS AB
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Folkpensionsanstalten (FPA)
Kommunkansliet tar emot och vidarebefordrar FPA-blanketter alla dagar i veckan.
Den närmaste FPA-byrån finns hädanefter i Närpes (Kristinestadsvägen 1).

SOMMARTID PÅ
KOMMUNKANSLIET
Kommunkansliet är öppet enligt sommartidtabell vardagar kl. 08:00 - 15:00 under tiden
26.05 - 31.08.2014.
SOMMARSTÄNGT
Kommunkansliet är helt stängt v. 28 - 29 (7.7
- 20.7.2014).

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 migration. Hos oss betjänas du på svenska, finska och engelska. 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

TELEFONDEJOUR
Socialkansliet håller telefondejour under
sommarstängningen.
Ring vardagar kl. 10:00 - 12:00 tfn 050 406
4831.
Telefonnumret till tekniska kansliets dejour
under sommarstängningen är 050 550 6267.
sommarstängningen är 06-3641 027.

Sommararbetstid på
kommunkansliet
Personalen på kommunkansliet i Korsnäs arbetar
in den förkortade arbetstiden på sommaren under
årets övriga månader, d.v.s. ca 15 min. extra per dag.
Personalen har stämpelklocka och flextid och de arbetade och uttagna arbetstimmarna registreras via den.
Arbetstiden registreras enligt timme mot timme.
Öppethållningstiden förkortas på sommaren för att all
personal ska ha möjlighet att ta ut sin inarbetade flextid
under sommaren. Ifall det finns någon besökare, som
inte har möjlighet att komma under öppethållningstiden
brukar det alltid gå att komma överens om att någon finns
på plats även senare.
Detta arrangemang har personalen och arbetsgivaren
kommit överens om i ett lokalt avtal, som har funnits
sedan början av 1990-talet.
Kommunstyrelsen i Korsnäs
Kommunkansliets personal i Korsnäs

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.

Tisdag

 Folkpensionsanstalten (Fpa)

Fr.o.m 1 juni 2014 Kundmottagning tisdagar udda
veckor kl. 9–12, 13–15. Ingen telefonmottagning.
FPA är stängd 30.6-11.8.2014.

Torsdag och 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.
 Polisinrättningens tillståndsservice är stängd 30.6–
30.7.2014.
Fredag

 Mellersta Österbottens och Österbottens
rättshjälpsbyrå

Rättshjälpsbyrån har kundmottagning fredagar jämna
veckor kl. 9–12 endast med tidsbeställning, tel.
029 566 1240.
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Muskelfokus

Dina muskler i mitt Fokus
Massage & Balancetaping

Massage 28 € (60 min)
Även presentkort

Muskelfokus
Jens Fröding utb.Massör
Sjövägen 126 B
66210 Molpe
050-4048901

Sommartorget i Molpe
Sommartorg i Molpe vid paviljongen fredagar under
tiden 6.6-29.8.2014 kl.14-17 (midsommarveckan torsdag).
Försäljning av grönsaker, färsk och rökt fisk, hembakt
mm. Välkomna!
Torghandlarna

Mottagning kvällar och helger

Sommarens www.netikka.net/muskelfokus

Matmarknader

www.netikka.net/muskelfokus

midsommartorsdagen 19.6 kl. 14-17
alla fredagar hela sommaren från 27.6 kl. 14-17
på Korsnäsgården
Försäljning av Highlandkött, fisk, ägg, potatis, bröd, bakverk,
inläggningar och bär mm.
Jordgubbar från Malax kan beställas i 1,5 kg eller 5kg lådor,
från första veckan i juli.

Bokning av platser och jordgubbar: Agneta 050 57 00 695
Arr. Korsnäs Ungdoms - och byaförening
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MASSAGE.
CYKLAR.

K-ceramics

UTBILDAD MASSÖR
45 MIN: 25 EURO / 60 MIN: 30 EURO

- handgjord keramik
Norrbyv.33 Korsnäs

BARN- OCH BALANSCYKLAR FINNS I LAGER. NU KAN ÄVEN VUXENCYKLAR FRÅN TÄHTIPYÖRÄ FÅS.

Öppet i sommar:
Torsdagar 18-20

WWW.POLKUPED.FI
THOMAS RAMSTEDT 0503282819
STENLUNDSVÄGEN. 97, MOLPE

Fredagar 11-15
Andra tider ring 06 3644114

Kiosken vid
simstranden i
Harrström

Ab Molpetroleum Oy
Bränsleförmedling
Fordons-, lantbruks- och
småmaskinsreparationer samt service
Båtars service och underhåll
Svetsning av aluminium och rostfritt
Vägunderhåll – slyröjning av dikesrenar

Öppet från 1.6 alla dagar kl 14-21
(med väderreservation)
SIA-glass, hamburgare, godis mm

Korsnäs kontoret
sammanslås med
kontoret i Vasa
Från och med den 1.7.2014 kan Ni
besöka oss i Vasa på Nedre Torget
och i Närpes på Närpesvägen 17.

Fredag 27.6 Kaffebjudning
bl.a. biffkött från Norrnäs
www.nybos.fi /facebook.com/MNybos

Måndag-fredag kl. 9.30-16.30.

NYBO´S GLASSKIOSK
ÖPPET ALLA DAGAR

Rådgivningstjänster kl. 10.00-16.30.
Välkommen att boka tid per telefon 0200 5000
(lna/msa) mån–fre kl. 8–20.

(med väderreservation)

1.6-31.7 KL 14-20

Sågning av stockar
0400 530456

Vasa
Nedre Torget 3
0200 5000
nordea.fi
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Nordea Pankki Suomi Oyj

Sandviksvägen 23A, 66210 Molpe
Tel. 040 128 10 41

Annonser
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Traditionen fortsätter...

Yuasa
Startbatterier till
alla fordon

Grillkväll på terassen varje
onsdag i juli
Midsommarhelgens öppettider:
Fredag 20.6 kl 10-02
Lördag 21.6 kl 10-22
Söndag 22.6 kl 12-22
Under Korsnäs veckan ( v. 27) serverar
vi dagligen smörstekta abborrfiléer med
limesås 15 €

OBS! Semesterstängt 7 - 20.7

Sjövägen 271, 66210 Molpe
Tfn: 06-347 67 54
info@strand-molle.fi www.strand-molle.fi

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

Arbetspoolen i Korsnäs
Behöver du Hjälp med vardagssysslor?
Arbetspoolens ungdomar kan hjälpa till med bl.a. trädgårdsarbete eller städning,
fönstertvätt, kasta in ved mm. Uppdragets längd får vara högst tre timmar och
lönen är 20€/uppdrag.
Blev du utan sommarjobb?
Är du mellan 14−18 år kan du gå med i Arbetspoolen!
Anmälningsblankett finns på vår hemsida!

Ring Arbetspoolen!
Må–to kl. 9–13
Tel.nr. 06-322 55 70
www.arbetspoolen.fi
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Alla kan vi behöva lite
nytt drag ibland
Tänker du sälja eller köpa ett företag? Generationsskifte i planerna?

Någon standardlösning för ägaroch generationskiften finns inte,
men hjälp kan alltid fås av VASEK!

Kontakta Kjell Nydahl
050 368 26 86
kjell.nydahl@vasek.fi
www.vasek.fi/agar-och-generationskiften/
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Camilla firar
med fin fisk till
midsommaren
Camillas Fiskdelikatess firar 20 års
jubileum i fiskens tecken
torsdag 19 juni kl. 10-16 i Molpe
De 500 första kunderna bjuder vi på fiskbakelse och cider.
Gissa vikten på vår lax och vinn den!
Passa samtidigt på att köpa färsk sik och lax, marinerade
laxmedaljonger eller inlagda delikatesser till midsommarfirandet.
Kontant betalning
Förhandsbeställningar: ring helst på onsdag

Flatgrundsvägen 31, Molpe
Camilla Backlin-Björkqvist 050-5278853

