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ANITASruta
Hemsidan har förnyats under som-

maren 2014 av datanom, fil.stud. 
Tobias Andtfolk. Med tät integrering 
till sociala medier skapar kommunen 
en ständigt uppdaterad hemsida med 
nyheter och evenemang. Den respon-
siva designen gör det enkelt för besö-
kare att navigera och läsa innehåll 
oavsett vilken enhet och skärmstor-
lek som används. Kommunens hem-
sida är även bättre integrerad med 
Googles sök- och analystjänster.

Orsaken till varför hemsidan har 
förnyats är för att sidan började bli 
föråldrad och svåruppdaterad. Den 
gamla sidan använde också gammal 
webbteknik, som inte lämpar sig för 
nya versioner av operativsystem och 
webbläsare.

Den nya hemsidan erbjuder nya 
funktioner som besökarna kan ta del 
av. Några av de nya funktionerna är 
t.ex. att kommunens skolor kommer 
att erbjuda bloggar under deras skol-
resor samt även att besökarna kan 
lämna in bokönskemål under biblio-
tekets sidor.

Nu är det bara att gå in och använda 
den nya hemsidan!

Positivt om Korsnäs
Under sommaren har ett flertal 

artiklar med positiva nyheter om 
Korsnäs publicerats i olika media. 
Korsnäsveckan fick god publicitet 
speciellt som det nordiska stick-
symposiet valt att göra ett besök till 
Korsnäs hembygdsmuseum för att ta 

Korsnäs nya  
hemsida färdig

Korsnäs kommun har nu en ny hemsida! Den nya hemsidans 
design är mer användarvänlig för besökarna och innehållsadminis-
tratörerna. Hemsidans design sätter fokus på dess innehåll och gör 
det lättare för besökare att navigera på sidan. Designfilosofin är att 
hemsidan ska kännas levande och responsiv. 

en titt på hur Korsnäströjan stickas i 
praktiken och på den fina samlingen 
av Korsnäströjor som finns bevarade 
i museet. Omvärlden ser på Kors-
näs med stort intresse! Mycket god 
publicitet i Iltasanomat fick Korsnäs 
som tredje tryggaste kommunen i 
Finland. 

I tidningen Pohjalainen berätta-
des om Korsnäs världsarvsdag på 
Molpehällorna. På världsarvsdagen 
underhöll Korsdraget med dragspels-
musik. Ann-Sofi Backgren guidade 
besökarna i fyrvaktare Jakob Rautios 
fotspår. Nytt för i år var att man fick 
smakprov på mat från Jakobs köks-
hörna.

Aktiva projekt
Projektet mathantverk har figure-

rat i många tidningar, på facebook 
och på kommunens hemsida med 
info om olika kurser och försäljning 
av mathantverkares produkter. Pro-
jektet Korsnäs i framtiden har visat 
framfötterna i många artiklar i olika 
media. Korsnäs har funnits med på 
Österbottens stormässa och nu senast 
på Konstens Natt, där över 700 besö-
kare fick smaka på och köpa  produk-
ter ”Made in Korsnäs” samt lyssna 
och dansa till den glada musiken som 
lokala förmågor spelade och sjöng. 
Fredagsförsäljningen i Korsnäsgår-
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Utgivare: Korsnäs kommun
Ansvarig utgivare: Anita Ismark
Redaktionsråd: Sven-Erik Bernas, Henrik 
Rosendahl, Caroline Åbacka, Kjell Nydahl 
och Roger Bergström.
Kontaktperson: Helena Höglund-Rusk
Framställning: Kenth Nedergård
Foton och material om inte annat nämns: 
Kenth Nedergård
Upplaga: 1100 exemplar

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

KORSNÄSNytt

Nr 6-2014 utges 10.10.2014, manusstopp 26.9.2014
Nr 7-2014 utges 14.11.2014, manusstopp 31.10.2014

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

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

Utdelning ur 
Korsnäs kommuns 
hembygdsfond

Fondstadgan för Korsnäs kom-
muns hembygdsfond godkändes 
år 2011. Den första utdelningen 
skedde år 2013. 

Enligt fondens stadgar skall den 
årliga utdelningen fördelas mellan 
Lärknäs åldringshem i Korsnäs, 
Korsnäs Hembygdsförening r.f., För-
eningen Prästgårdsmuseet i Kors-
näs r.f., Idrottsföreningen Fyren r.f., 
Korsnäs fotbollsförening-75 r.f., 
Korsnäs Mine Center r.f., Korsnäs 
bibliotek och Korsnäs scoutkår r.f.

Kommunstyrelsen beslutade 
30.6.2014 enhälligt att av 2013 års 
avkastning dela ut 5.000 euro till 
de i testamentet nämnda mottagarna 
enligt stadgeenlig fördelning:

Lärknäs åldringshem i Korsnäs  1000 euro
Korsnäs Hembygdsförening r.f. 750 euro
Prästgårdsmuseet i Korsnäs r.f.  500 euro
Idrottsföreningen Fyren r.f.  750 euro
Korsnäs fotbollsförening-75 r.f.  750 euro
Korsnäs Mine Center r.f.  750 euro
Korsnäs bibliotek  250 euro
Korsnäs scoutkår r.f. 250 euro
Totalt  5000 euro

den har även denna sommar rönt 
mycket intresse från allmänheten. 

Invigningen av LC Korsnäs Lions 
projekt Stenarnas Rike vid Lärknäs 
åldringshem samlade de äldre och 

anhöriga till en njutbar stund. Riks-
dagsledamot Ulla-Maj Wideroos 
konstaterade i sitt invigningstal att 
föreningars initiativ och talkoar-
bete är värdefullt och fungerar bra 
i mindre samhällen. Med talkokraf-
ter kan man förverkliga projekt som 
ex. Stenarnas Rike som ger de äldre 
den extra guldkanten och trivseln på 
åldringshemmet. 

Lantdagen i augusti samlade ca 
1.500 besökare och var en riktig 
succé. Fullmäktigeordförande 
Jonas Lindholm hälsade lant-
dagsbesökarna välkomna och den 
österbottniska författaren och som-
marmolpebon Antti Tuuri höll årets 
festtal, där han konstaterade att 
små kommuner och samhällen som 
Korsnäs erbjuder trygghet och triv-
sel för dem som är infödda korsnäs-
bor och för dem som kommer hit 
från andra länder där man inte har 
upplevt trygghet. Här känner männ-
iskor varandra och bryr sig om och 
hjälper varandra. 

Pettsson och Findus underhöll 
med sång och spex för barnen - ett 
mycket uppskattat inslag i somma-
rens program. Korsnäs i framtiden 
deltog med ett välbesökt företagar-
café och företagsinformation och 
projektet Mathantverk med lokala 
mathantverksprodukter.

Skön höst önskar
Anita Ismark

På världsarvsdagen bjöd Mat-
hantverk på smakprov på mat 
som kunde ha tillretts under 
Jakob Rautios tid på 1800-talet 
ute på Molpehällorna: rökt fisk, 
rökt kött, saltad svamp, rabar-
berdricka och grönt plockat 
från naturen.
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kunde årets lantdag i Korsnäs 
genomföras i soliga tecken. Mycket 
folk var i farten och många försäl-
jare hade mött upp på marknaden. 
De under sommaren aktiva lokala 
näringslivs- och mathantverkspro-
jekten fanns också representerade 
på hemmaplan.

Fullmäktigeordförande Jonas 
Lindholm hälsade välkommen med 
att fundera om Korsnäs kommuns 
framtid. 

- Det enda vi med säkerhet kan 
säga om framtiden är att ingen vet 
vad som kommer att hända. Som-
maren som skulle bli kall och nu har 

vi upplevt den varmast juli i manna-
minne. 

- Kommunreformen har vi diskute-
rat i tiotals år, men ännu vet ingen var 
den slutar. Regeringen, som lovade 
minska på kommunens uppgifter, 
men trots kommer det bara mer och 
mer byråkrati, som begränsar all 
verksamhet.

Han är dock övertygad om att 
Korsnäs är en välskött kommun och 
så länge samarbetet i Vasaregionen 
fungerar finns det inga skäl för oro.

Dagens festtalare, författaren Antti 
Tuuri med sommarbostad i Molpe, 
lyfte också fram det livsviktiga lokal-
samhället. Han tyckte att i stället för 

att skapa större och större helheter, 
borde man förbättra livsvillkoren för 
den enskilda människan.

- Utveckla byarna där människorna 
bor. Skapa en trygg livsmiljö där alla 
känner alla och all nödvändig service 
– skola, bank, post, butik, bränsle - 
finns inom räckhåll.

Årets kulturbärare
Utmärkelsen Årets kulturbärare 

i Korsnäs gick detta år till Bengt 
Nybjörk från Taklax. Han är bland 
annat eldsjälen bakom revyerna i 
Taklax, men har också hunnit med 
mycket annat genom åren (läs mera 
i annan artikel).

Solen lyste över årets lantdag

Korsnäs Brandkår lärde de minsta hur man släcker 
bränder.

Årets kulturbärare Bengt Nybjörk får pris av Carola 
Bäckström och Anita Ismark.
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I år uppmärksammades även 
”kvänngåbbin” Einar Nyfors på 
lantdagen. Han erhöll Finlands hem-
bygdsförbunds förtjänstmedalj i 
silver för sitt långvariga arbete för 
kulturen på Kvarnbacken i Harr-
ström (närmare presentation i annan 
artikel).

Programmet på lantdagen avsluta-
des med populära Pettson & Findus, 
som lockat de yngsta besökarna till 
Korsnäs. Det här var andra besöket 
för duon till Korsnäs och popularite-
ten höll i sig. Artisterna fick publiken 
att sjunga och leka med i sina trall-
vänliga sånger och avslutningsvis 
fick alla barnen kramas med Pettson 
& Findus.

Programmet fortsatte med ponny-
ridning på ridplanen. Lantdagssoppa 
serverades i år ute i det fria och folk 
fick ta en picknick i gröngräset. 
Museerna var öppna för allmänheten 
och gräsmattan bredvid prästgårds-
museet var åter en gång fylld med 
amerikanska bilar. På andra sidan 
vägen visade Korsnäs brandkår upp 
sig och stora som små fick prova på 
hur man släcker eld. 

I biblioteket hölls vernissage för 
Jannike Nynäs fotoutställning. 

Uppskattnignsvis 1500 personer 
besökte Korsnäs denna sommar-
lördag, vilket visar att intresset för 
lokala evenemang fortsättningsvis 
finns i vår globala värld.   

Text o foto: Kenth Nedergård

Pettson & Findus gjorde ett kärt återbesök i Korsnäs.

Joel Österholm spraymålade 
och sålde.

Skärslipare Jätsa slipade 
knivar och liar.

Sopplunch i det gröna.
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Till årets kulturbärare 2014 i 
Korsnäs utsågs Bengt Nybjörk 
från Taklax vid lantdagen i Kors-
näs 9.8.2014.

Bengt Nybjörk är en bärande kraft 
inom Taklax ungdomsförenings 
revyverksamhet som pågått ända 
från 1987 (med undantag av några 
år), vilket i sig är en bedrift i en by av 
Taklax kaliber. 

Bengt Nybjörk är född 1958, gift 
med Marie och pappa till tre vuxna 

barn, han har också haft glädjen att få 
barnbarn. Bengt är till utbildningen 
pedagogie magister med specialin-
riktning inom teknisk slöjd. Bengt 
arbetar som en kreativ, iderik, före-
tagsam och av både elever och kol-
legor omtyckt lärare i metallslöjd, 
elektronik, motorlära, lego/autocad, 
fysik och ung företagsamhet i Peta-
lax högstadium. Han är något av en 
Uppfinnar-Jocke som använder sina 
talanger på ett mångsidigt sätt i all 
slags byggande av maskiner och kon-
struktioner i metall och trä. 

”Revypappa”
Bengt Nybjörk var en av initativ-

tagarna då revyer började spelas av 
Taklax ungdomsförening. Den första 
premiären gick av stapeln i februari 
år 1987. Årets revy hette ”Kråkby 
laiv spex”, där Kråkby var synonymt 
med Taklax. Revyerna har varit ett 
ovanligt samarbete mellan samtliga 
deltagare, en aktiv process av ska-
pande där alla fått vara med. Förbe-
redelserna inför varje ny revy har gått 
till på så sätt att Bengt Nybjörk under 
hela året, med sina blyertsstumpar 
antecknat olika förslag och stolpar i 
ett rutigt häfte. Sedan har hela gänget 

träffats för att bearbeta materialet 
under improvisation och övat in sket-
cherna så att de sitter. Stående inslag  
i revyerna är Bengts pallbyggen och 
klättrande, allt medan publiken håller 
andan – ska det gå vägen i år också? 
I revyerna har han haft många olika 
roller, såsom ”den jordnära bonden”, 
”påstruken ungkarl”, ”äkta man i 
klistret”,” bilskollärare”, knivkastare 
i cirkusbranschen. Han har till och 
med lyckats trolla bort en medaktör 
på scenen, för att nämna några av de 
minnesvärda scenerna som utspelat 
sig på Taklaxtiljorna.

Bengt Nybjörk har varit sam-
hällsengagerad som kommunalt 
förtroendevald, och blev år 1996 
invald i kommunfullmäktige.  Han 
har varit ledamot i kommunstyrel-
sen, tekniska nämnden, och dess 
vägsektion, ordförande för gene-
ralplanekommittén. Han var också 
med i styrelsen för Kust-tv då man 
ville återuppliva tv-sändningarna i 
Korsnäs. Han är skyttegranskare i 
Närpesnejdens jaktvårdsförening, 
jagar själv och är skogsvårdare, lett 
scoutverksamhet och sist men inte 
minst varit ordförande och styrelse-
medlem i Taklax ungdomsförening.  

Årets kulturbärare - Bengt Nybjörk

Vid lantdagen uppmärksam-
mades också Einar Nyfors, som 
blivit beviljad Finlands svenska 
hembygdsförbunds högsta för-
tjänsttecken – hembygdsmedaljen 
i silver 9.8.2014.

Einar Nyfors har under en hel livs-
tid verkat för hembygdens väl. Han 
har varit initiativtagare och en dri-
vande kraft när det gäller förverk-
ligande av de mest olika projekt på 
alla tänkbara områden. 

Einar Nyfors är initiativtagare till 
den digra hembygdsboken Harrström 
kvarn- och fiskeby, som utkom 2003. 
Nyfors besitter en diger kunskap om 
dialekt, om ord och uttryck från förr, 
seder och bruk, samt om arbetsred-
skap och vardagliga sysslor i det 
gamla bondesamhället, i jordbruket, 
i skogen och i fisket.  

Intresset för museiverksamhet 
är stort.  I sin ägo har han många 
föremål som han samlat i ett allmo-
gerum, som han gärna förevisar för 
besökare.  Vidare fungerar han som 
guide även på Kvarnbacken, ”kväng-
obbin” som han kallas. De restaure-
rade kvarnarna på Ingelsbacken är 
Nyfors största projekt.  I årtionden 

firades Kvarnens dag i högsommartid 
på Kvarnbacken i Harrström. Fiskar-
torpet, ett museum med fiskeredskap 
och tidsenlig inredning har även det 
Nyfors signatur. 

Ungdomsföreningen och ung-
domsrörelsen har stått hans hjärta 
nära. Vid byggandet av paviljongen 
i Harrström medverkade Nyfors med 
ekonomiskt stöd. Nyfors lyckades 
få Posten att ge ut ett ett frimärke 
som avbildade kvarnarna på Kvarn-
backen. Nyfors har medverkat som 
amatörskådespelare i ungdomsfören-
ingens revyer

Einar har bidragit till att Kors-
näs förhistoria upptäcktes tack vare 
utgrävningar av en fornbostad från 
järnåldern i Trofastbacken. Nyfors 
kontaktade personer som såg till att 
provutgrävningar utfördes.

Hembygdsmedalj till Einar Nyfors
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Under flera år har Korsnäs 
Lions på talko arbetat med att fär-
digställa en stenoas vid Lärknäs 
- kallad Stenarnas rike. Vädrets 
makter har idogt ställt till förtret, 
men i år sken solen och stenpar-
ken  kunde invigas och överlämnas 
till Korsnäs kommun och Lärknäs 
vid en högtidlig ceremoni fredagen 
den 8 augusti.

Lions president Bjarne Ismark var 
stolt när han fick överlämna Stenar-
nas Rike i kommunens vård.

- Det är Korsnäs i ett nötskal:  
Stenar  och stenar - och ännu mera 
stenar, men också en båt på stranden, 
en lada, en hästkärra, lite grönt...

Grundplåten bestod av medel, 
som kommundirektör Anita Ismark 

Invigning av                   
Stenarnas rike vid Lärknäs

insamlat vid sin 60-årsfest och en 
donation, som Göran Moliis tidigare 
överlåtit till kommunen.

Under arbetet har det sen kommit 
donationer av olika slag, berättade 
Bjarne.  

- En båt, som blivit tjärad, en häst-
kärra, modellen av en riktig öster-
bottnisk lada och mera stenar. Olika 
entreprenörer har bidragit på sitt sätt 
och gjort arbeten för ”hel- eller halv-
assit”.

Sammanlagt har Lionsklubben lagt 
ner över 400 talkotimmar i stenpar-
ken sedan 2012. Därtill kommer de 
olika entreprenörers transporter och 
jordarbeten.

Som invigningstalare och band-
klippare hade inbjudits riksdags-

ledamot Ulla-Maj Wideroos. Hon 
tackade för äran och hälsade att hon 
gärna är gärna med när det händer 
något i Korsnäs. Fullmäktigeord-
förande Jonas Lindholm tackade å 
kommunens vägnar för den speciella 
gåvan. Vård- och omsorgsnämnden 
tackade för sin del Lions represen-
tanter Bjarne Ismark och Lis-Britt 
Södergran. Korsnäsnejdens pensio-
närer uppmärksammade invigningen 
med att överräcka en grundplåt för 
underhållet. Jarl och Sylvi Wester-
lund överräckte en tavla med natur-
motiv.

Invigningen avslutades som sig bör 
med kaffe och tårta, som serverades 
den månghövdade publiken både 
inomhus och utomhus.  

Text och foto: Kenth Nedergård

Lis-Britt Södergran fungerade som programledare i stenparken.
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BOSTADSOMRÅDE DOMINERAT AV SMÅHUS
På området får uppföras småhus med högst två bostäder i.
Nybyggnader bör noggrant anpassas till landskapet, bebyggda miljön
och bybilden när det gäller proportioner, höjd, takform, byggmaterial
och färgläggning.
Byggnadsplatsen bör vara minst 2000m².
Byggrätten följer kommunens byggnadsordning.
På området befintliga byggnader får renoveras och utvidgas.

BYOMRÅDE
På området får uppföras småhusbebyggelse, byggnader för jord-
och skogsbruk samt till bebyggelsen ansluten icke miljöstörande småindustri.
Nybyggnader bör noggrant anpassas till landskapet, bebyggda miljön
och bybilden när det gäller proportioner, höjd, takform, byggmaterial
och färgläggning.
Byggnadsplasen bör vara minst 2000m².
Byggrätten följer kommunens byggnadsordning.
På området befintliga byggnader får renoveras och utvidgas.
På byggplats som är minst 2000m² tillåts byggande av icke miljöförstörande
till boendet anslutna arbets-, verkstads eller andra dylika utrymmen, högst
150m² per byggnadsplats.

OMRÅDE FÖR NÄRSERVICE

OMRÅDE FÖR OFFENTLIG SERVICE OCH FÖRVALTNING

INDUSTRIOMRÅDE DÄR MILJÖN STÄLLER SÄRSKILDA KRAV PÅ VERKSAMHETENS ART
Byggnadernas sammanlagda våningsyta får vara högst 30 % av byggplatsens areal och
våningstalet högst två.
Till området får inte förläggas verksamhet som förorsakar buller, som vid områdets
gräns överstiger 55 dB(A) eller som förorsakar luftföroreningar eller andra olägenheter
för omkringliggande bosättning och miljö.

LAGEROMRÅDE
På området får förrutom lagringsutrymmen även placeras sådana arbets-, kontors- och
serviceutrymmen som direkt hänför sig till lagerverksamheten.

REKREATIONSOMRÅDE

OMRÅDE FÖR IDROTTS- OCH REKREATIONSANLÄGGNINGAR

OMRÅDE FÖR SERVICESTATION

OMRÅDE FÖR SMÅBÅTSHAMN
På området får uppföras bryggor.

OMRÅDE FÖR SAMMHÄLLSTEKNISK FÖRSÖRJNING

OMRÅDE FÖR JORD- OCH SKOGSBRUK

JORDBRUKSOMRÅDE

OMRÅDE FÖR STORENHET INOM DJURPRODUKTION

LANDSKAPSMÄSSIGT VÄRDEFULLT ÅKEROMRÅDE

JORD- OCH SKOGSBRUKSDOMINERAT OMRÅDE
MED SÄRSKILDA MILJÖVÄRDEN, DÄR MILJÖN BEVARAS

VATTENOMRÅDE

REGIONALVÄG/FÖRBINDELSEVÄG

OMRÅDESGRÄNS

OMRÅDE FÖR RADHUS OCH ANDRA KOPPLADE BOSTADSHUS

OMRÅDE FÖR FRITIDSBOSTÄDER / ÅRETRUNTBOSTÄDER
Inom området får man per byggplats bygga ett fritidshus eller
alternativt en året runt bostad med tillhörande ekonomibyggnader.
Byggnadernas sammanlagda våningsyta på bostadsbyggnadsplats
är e=0,10 eller högst 250m² och på byggnadsplats för fritidshus
enligt kommunens byggnadsordning.
Byggnadsnämnden har rätt att pröva om byggnadsplatsen lämpar
sig för året om boende ifall nedannämnda kriterier uppfylls:
- Byggnaderna bör på byggplatsen placeras så, att de har ett
gemensamt gårdstun och upptar högst 40m strand, förrutom
då speciella strandförhållanden kan föranleda att byggnadsplatsens
strand av naturliga skäl blir längre.
- Byggnader (förrutom båthus) bör placeras innanför trädgränsen.
Strandvegetationen på byggplatserna bör hållas i så orört tillstånd
som möjligt.
- Bastuns och gäststugans placering skall vara nära bostads-/
fritidshuset så att dessa inte upptar ny strand.
- Byggnadernas sockelhöjd skall vara minst +1,5m över
normalvattennivån.
- Nybyggnaderna bör omsorgsfullt anpassas till landskapet och
befintliga byggnaders byggnadssätt och stil.
- Vid beviljande av bygglov för permanent bosättning bör
särskilt beaktasatt byggnadsplatsen har vägförbindelse och tillgång till
rent vatten, byggandet är lämpligt med tanke på landskapet, avloppsvattnet
kan skötas på ett tillfredsställande sätt och utan olägenheter för miljön
i enlighet med rådande lagstiftning samt att grannarnas fritidsbyggnadsplatser
inte orsakas onödiga störningar.

OMRÅDE FÖR FISKEHAMN
Hamn och bryggområde med tillhörande lager och parkeringsområde.
På området får uppföras båthus. Båthusen får ej inredas. Eldstäder får ej heller finnas där.
Tillfällig övernattning i båthusen tillåts.

OMRÅDE FÖR FISKEHAMN

OMRÅDE FÖR TRÄDGÅRDSODLING OCH VÄXTHUS

BEFINTLIG BYGGNADSPLATS

NY BYGGNADSPLATS

OMRÅDE FÖR BADSTRAND

BULLEROMRÅDE

SKYDDSOMRÅDE FRÅN PÄLSDJURSFARM ELLER SVINGÅRD
Inom zonen får ej uppföras nya bostadsbyggnader i annat
fall än att dessa ansluter sig till utövandet av pälsdjursnäring
eller svinuppfödning. Befintliga bostäder får renoveras och utvidgas.
Ny byggnad får uppföras i stället för gammal byggnad.

Ifall tillstånden för bedrivande av djurskötsel i storenheter dras in
eller sägs upp träder det normala användingsändamålet för området ikraft.

OMRÅDE SOM BÖR DETALJPLANERAS
Avsikten är att området skall detaljplaneras.

PLANOMRÅDETS GRÄNS

GRÄNS FÖR DELOMRÅDE

Harrström delgeneralplan revidering

UTKAST

Godkänd i kommunstyrelsen:
Godkänd i kommunfullmäktige:

HN-Consult Ab

Clas-Göran Herrgård
Christoffer Rönnlund

Korsholm den 10 juni 2014

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER:
1. Samtliga byggnader på byggnadsplatsen bör placeras så, att de bildar en enhetlig husgrupp.
2. Befintliga byggnader får renoveras och en riven byggnad får ersättas med ny byggnad.
3. Avloppshanteringen bör skötas i enlighet med kommunens förordning.
4. Delgeneralplanen kan användas som grund vid beviljande av bygglov i enlighet med
Markanvändnings- och bygglagen 44 §, 72 § och 137 §.
5. Bullernivån för nya byggnadsplatser inom bullerområdet bör ej inne i bostäder överstiga 35dBA
dagtid och 30 dBA nattetid.
6. Kommunen eller vägförvaltningen står inte för kostnader som uppkommer vid byggande av
eventuellt bullerskydd inom me-zonen.
7. En byggnadsplats bör vara minst 2000m² och ha sådan form att det är möjligt att uppfylla de
krav som ställs på en byggnadsplats.
8. Bevarandet av det befintliga byggnadsbeståndet bör befrämjas. Nybyggande bör anpassas till det
omgivande byggnadsbeståndets skala, material och färgsättning.

OMRÅDE FÖR JORD- OCH SKOGSBRUK
Område reserveras i främsta rummet för jord- och skogsbruk och därtill hörande byggnadsverksamhet.
Bildande av nya tomter för bostadsbyggande är inte tillåtet.
Rekommendationer:
1. Kalhuggning av skog som gränsar till åker bör undvikas
2. Bäckfårorna bör bevaras i naturtillstånd, rensning dock tillåten.

Byggnadsrätt på AT-, AP- och AR-områden gäller i enlighet med kommunens byggnadsordning.

BESTÄMMELSE ÖVER PLANENS RÄTTSVERKAN

Enligt Markanvändnings- och bygglagens 44§, 72§ och 137§ bestäms, att när denna
delgeneralplan har fått rättsverkan kan kommunen direkt bevilja bygglov på AT, AP, AR och
RAO -områden. Byggande på A-1-områden bör prövas via planeringsbehovsbeslut enligt
MBL § 137.
Kommunen äger i sista hand rätt att avgöra byggplatsens lämplighet som
byggplats i samband med ansökan om bygglov.
Bestämmelsen om att delgeneralplanen kan användas som grund för beviljande
av bygglov för ett bostadshus med högst 2 bostäder enligt 44§ MBL är i kraft
högst 10 år från det att planen vunnit laga kraft. Byggande inom strandzonen gäller i
enlighet med MBL 72§.

OMRÅDE FÖR KULTURBYGGNADER

OMRÅDE FÖR HAVSNÄRA BOENDE.
På området får uppföras havsnära bostadsbebyggelse.
Minsta tomtstorlek på området är 4000m². Byggnadernas sammanlagda
våningsyta per byggnadsplats är högst 300m².
Allt byggande bör prövas via planeringsbehovsbeslut enligt MBL § 137.

Beteckningar och bestämmelser:

BYGGNADS- OCH KULTURHISTORISKT VÄRDEFULLA OBJEKT (3-54)
Med beteckningen anvisas byggnads- och kulturhistoriska objekt som inte får rivas
enligt vad som föreskrivs i § 41 mom. 2 i MBL.
Museimyndigheten skall beredas ge utlåtande rörande tillståndsförfarande
för det berörda objektet/området. Numreringen hänvisar till den separata
utredningen: "Byggnader och Byggnadsgrupper i Harrström".

OMRÅDE SOM ÄR VÄRDEFULLT MED TANKE PÅ BYBILDEN
Områdets värdefulla byggnadsarv och landskapsbild bör bevaras.
Vid nybyggande och renovering bör byggnadssätt och -stil noggrant anpassas
till omkringliggande byggnader, så att områdets karaktär bevaras.

VATTENOMRÅDE, DÄR MILJÖN BEVARAS

OBEBYGGD BEFINTLIG BYGGNADSPLATS
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Revideringen av delgeneralpla-
nen för Harrström by är nu inne i 
det skedet att ett planeutkast skall 
läggas fram till allmänt påseende.

Planläggningsområdet är det 
samma som i den ursprungliga del-
generalplanen, som godkändes 2005. 
Området utgör de centrala delarna av 
Harrström by.

Syftet med revideringen är att 
skapa en delgeneralplan som ger 
fastighetsvisa byggnadsrätter enligt 
bestämd dimensioneringsskala. 
Dessutom kommer planbestämmel-
serna att uppdateras så att bestäm-
melsen rörande planens rättsverkan 
hänvisar till § 44, enligt den ändrade 
markanvändnings- och bygglagen. 
Samtidigt uppdateras markägarupp-
gifter, kartor samt råmaterial.

I planförslaget har man försökt att 
styra byggandet till byns centrum 
samt till sådana andra ställen där 
man kan utnyttja befintligt vägnät 
och kommunalteknik.

Vid dimensioneringsberäkningen, 
som ligger till grund för fördelningen 
av byggnadsrätter, har man använt tre 
olika zoner. Detta främst för att styra 
ny bebyggelse till byns centrum, i 
stället för att sprida ut bebyggelsen 
på hela planområdet.

Efter att planeutkastet varit fram-
lagt till påseende uppgör konsulten 
ett planförslag för officiellt påseende.

Planeutkast till påseende
Tekniska nämnden föreslog 

24.6.2014 för kommunstyrelsen att 
utkastet till revidering av delgeneral-
plan för Harrström by kan framläg-
gas till allmänt påseende. Nämnden 
föreslår att framläggningstiden är 60 
dagar under vilken tid kommunmed-
lemmar och intressenter kan lämna 
anmärkningar. Utlåtanden inbegärs 
att Tillsynsnämnden i Korsnäs, Väst-
kustens tillsynsnämnd, NTM-centra-
len i Södra Österbotten, Österbottens 
förbund och Österbottens museum.

Kommunstyrelsen beslutade 
30.6.2014 att utkastet till revidering 
av delgeneralplan för Harrström 
by framläggs till allmänt påseende. 
Framläggningstiden är 60 dagar 
under vilken tid kommunmedlemmar 
och intressenter kan lämna anmärk-
ningar. Utlåtande inbegärs enligt för-
slag.

Revidering av delgeneral-
planen för Harrström by

Infotillfälle i augusti
Den 28 augusti 2014 ordnade kom-

munen ett informationstillfälle i 
Harrström där konsulten HN-Consult 
redogjorde för planens innehåll.

Förslaget till revidering av Del-
generalplan för Harrström by hålls 
offentligt framlagt i Kommungår-
den och kommunens bibliotek under 
tiden 04.07.2014 – 04.09.2014.

På bilden syns det område som omfattas av delgeneralplanen för 
Harrström by. Det fullständiga planeutkastet finns att läsa vid kom-
mungården och biblioteket samt kan läsas på kommunens hemsida på 
internet (www.korsnas.fi).



KORSNÄSNytt

9

K
o
r
s
n

ä
s
 U

f
 &

 B
f

Den sista veckan i juli förvandlades Korsnäsgården 
åter en gång till KrossCity. 

Det mesta var sig likt från händelserna för två år till-
baks, men i år dök nya spelare upp på scenen. Det var 
paret Lawrence (Lasse Matkoski) och Jane (Stina Öster-
bro), som kom till staden för att öppna en bank. 

Efter en viss tveksamhet lyckades de övertyga stads-
borna att det nog är säkrare att bevara sina inbesparingar 
på bank än i madrassen och bysthållarna. Insättningarna 
tog fart och det blev dags att ordna en öppningsfest. I sin 

KrossCity – 
med eller utan bank?

snålhet gick Lawrence och handlade den billigaste hem-
gjorda spriten, som gick att få tag på, vilket ledde till att 
den stillsamma festen blev ett kalas utan dess like. 

I efterdyningarna av festen bestämde sig sheriffen Wild 
Bill (Mats Korsbäck) och Joe (Tommy Ekström) att råna 
banken så länge alla andra sover och inte har en aning 
om vad som pågår. Rånet lyckades bra och bytet gömdes 
undan i fängelsecellen. Men där hölls det inte länge, utan 
försvann fram och tillbaks på scenen för att slutligen åter 
hamna där det hör hemma – i banken. Slutet gott, allting 
gott.

Showen ackompanjerades av sång, musik och dans. 
Gänget hade inövat mer stunts och fallteknik under led-
ning av regissören Jonna Kevin, vilket även demonstrera-
des på scenen. Sammanlagt var 12 personer involverade 
på Korsnäsgårdens utescen och spelade såväl cowboys, 
indianer, mexikaner, bankirer som cancan-flickor. 

Text och foto: Kenth Nedergård

Kunderna är många och insättningarna varierar när 
bankiren (Lasse Matkoski) öppnar KrossCitys första 
bank.

Publiken bjöds på mycket show och dans med bl.a Julia West, Mats Korsbäck, Anna Malm och Sandra Sund.
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Byggnadslov och 
åtgärdstillstånd

Tillsynsnämnden har vid sitt sammanträde 10.6.2014  godkänt följande 
ansökningar om byggnadslov och åtgärdstillstånd. 

Byggnadslov
Byggare  Lägenhet  Ändamål
Stefan Eklund  Harrström 10:144  Tillbyggnad garage
S Granqvist o M Häggman  Molpe 5:174  Bostad
S Granqvist o M Häggman  Molpe 5:174  Garage 
Björn Snickars  Molpe 1:171  Garage-förråd
K Vestberg o H Blomqvist  Molpe 1:253  Bostad
K Vestberg o H Blomqvist  Molpe 1:253  Garage
Ulf Lindh  Taklax 8:93  Förråd-biltak
J Wide o A Granqvist  Taklax 2:216  Bostad
J Wide o A Granqvist  Taklax 2:216  Garage

Åtgärdstillstånd
Ole Lind  Harrström 9:35  Förråd
Johan Sjöroos  Korsnäs 18:73  Inglasning av ingång
Nina Lågas  Molpe 4:139  Förråd 
Ernst Strandberg  Molpe 10:42  Värmebrunn 
Rolf Vestergren  Molpe 2:185  Inglasning av terass

Anmälningsärenden
Korsnäs centralantenn  Korsnäs 8:145  Byggnad för 
  antennutrustning
Korsnäs kommun  Molpe 1:63  Skyddstak 
U Mannfolk o M Rönnback  Korsnäs 12:152  Skyddstak
T Nystrand o P Nyback  Molpe 6:153  Lada 
A o K Nystrand  Molpe 62:0  Lada 
Erik o Elli Törnqvist  Molpe 49:0  Förråd
Ulf Granås  Taklax 5:1  Lada

Säkerhets- och kemikaliever-
ket Tukes har begärt kommunens 
utlåtande över Johan Svartgrunds 
ansökan om att få grunda ett per-
manent upplag för explosiva varor 
vid Örvägen i Harrström.

Johan Svartgrund har anhållit om 
att grunda ett upplag för explosiva 
varor på sökandens fastighet Mattans 
2:203 i Harrström. De ämnen som 
ska lagras hör till farlighetsklassen 
1.1 D och mängden sprängämnen 
överstiger inte 4800 kg.

Sprängämnena transporteras till 
lagret med lastbil och i lagret förva-
ras aldrig sprängkapslar med spräng-
ämnen. Varorna transporteras från 
lagret till arbetsplatsen med en EX-II 
godkänd bil. Området kring upplaget 
kommer att ha kameraövervakning.

Byggandet som ansökan avser 

Kommunen köper 
råmark i Taklax

Korsnäs kommun har som köpare 
12.5.2014 undertecknat ett köpebrev 
med säljaren Henrik Rosendahl gäl-
lande köp av ett outbrutet område om 
ca 1,00 ha av Mars benämnda fastig-
het RNr 7:94 i Taklax by i Korsnäs 
kommun. 

Området gränsar i nordost till Tak-
laxvägen och i öster till Strandmossa-
vägen. Det outbrutna området består 
av gallrad ungskogsmark och det är 
inte beläget på planerat område. På 
det outbrutna området finns inga 
byggnader.

Köpesumman är sammanlagt 
17.000 euro (1,70 euro/m2 x 10.000 
m2). 

Kommunfullmäktige godkände det 
uppgjorda köpebrevet 9.6.2014.

Permanent upplag för explosiva varor
förorsakar inte olägenheter med 
tanke på områdesanvändningen och 
lämpar sig för ändamålet. Byggandet 
i enlighet med ansökan försvårar inte 
kommande planering. Grannarna har 
inget att invända mot ansökan. Ansö-
kan har kungjorts i Vasabladet.

Tekniska nämnden föreslog att för-
utsättningarna för beviljande av till-
stånd för upplagring av sprängämnen 
på lägenhet Mattans 2:203 i Harr-
ström by föreligger, när inga bety-
dande menliga konsekvenser kunnat 
konstateras.

Kommunstyrelsen beslutade 
2.6.2014 i enlighet med tekniska 
nämndens förslag att bevilja Johan 
Svartgrund tillstånd för att grunda 
ett permanent upplag för explosiva 
varor.

Vägunderhåll för 
Nyvägen

Sven-Åke Wikberg anhåller om 
att kommunen ska underhålla 
Nyvägen i Taklax, eftersom skol-
bussen till högstadiet och mindre 
fordon till lågstadiet kör längs 
vägen.Vägen är en privat väg och 
kommunen har inte betalat ut 
bidrag till vägen, eftersom det inte 
finns fast bosättning längs den.

För bidragsberättigade vägar erläg-
ger kommunen numera ett extra 
bidrag p.g.a. exceptionell genom-
fartstrafik. Bidraget beror på belast-
ningen och är för närvarande ca 100 
€.

Nyvägen har använts under ca 15 
års tid för skolskjutsar och under-
håll av vägen skulle ske under den 
tid vägen används för skolskjutsar. 
Vägen är ca 880 m och vägen är nu 
i ett mycket dåligt skick. I budgeten 
finns det kvar anslag för verksam-
hetsbidrag till väglagen.

Tekniska nämnden beslutade 
24.6.2014 att bidra med grus till ett 
värde av 700 € till Nyvägen för år 
2014. Efter detta betalas ett bidrag 
om 100 € / år mot redovisade kostna-
der, så länge som vägen används för 
skolskjutsar.
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Beachvolleybollplan i kyrkbyn

Intressegruppen för initiativet till beachvolley-
bollsplan har lämnat in en anhållan om att Korsnäs 
kommun ska färdigställa en beachvolleybollplan vid 
Korsnäs kyrkoby skola. Placeringen skulle vara bred-
vid ishockeyrinken och planen skulle vara 16 x 8 m. 
Gruppen kan själv bidra med 1000 € i finansieringen.

Gruppen har erhållit anbud från tre olika entreprenö-
rer. Det lägsta anbudet är på 4470 € exkl. moms. Därtill 
kommer kostnader för bollar, nät, stolpar och stolpfun-
dament. Fritidsnämnden har lovat finansiera stolparna ur 
sin budget.

Gruppen önskar få projektet klart till början av juli, så 
att man kan ordna turnering på den nya planen. Grup-
pen önskar att kommunen ska vara byggherre för projek-
tet för att kommunen kan få momsåterbäring och planen 
kommer att vara belägen på kommunens mark. Anläg-
gande av en beachvolleybollplan vid Korsnäs kyrkoby 
skola gynnar både skolelever och övriga kommuninvå-
nare och förhöjer idrottsområdets attraktionskraft.

Tekniska nämnden ställde sig positiv till anläggandet 
av en beachvolleybollplan vid sammanträdet 24.6.2014, 
men såg sig inte ha möjlighet att bygga en sådan till 
början av juli, om inte initiativtagarna själva står för 
huvudansvaret. Kostnaderna ersätts från de pengar, som 
budgeterats för uteområdet vid Korsnäs kyrkoby skola 
samt ur fritidsnämndens budget förutom den andel initia-
tivtagarna kan bidra med.

Första turneringen
Planen anlades och torsdagen den 3 juli ordnades den 

första turneringen på den nya planen. Vinnare i den första 
beachvolleybollturnering blev laget KUFF. Tvåa blev 
laget HARRSTRÖM. 

Därmed var planen invigd och den kommer förhopp-
ningsvis i flitig användning framöver.

Det vinnande laget KUFF längst fram. 
Tvåa blev laget HARRSTRÖM. 
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Flyktingmottagning utreds

Närings-, trafik- och miljöcentralen har sänt en 
förfrågan till Korsnäs kommun om förslag till mot-
tagande av flyktingar. Årets kvotflyktingar kommer 
från i huvudsak Syrien, Kongo, Sudan och Afgha-
nistan. På området för NTM-centralen i Österbotten 
föreslår arbets- och näringsministeriet att 250 flyk-
tingar tas emot.

Vård- och omsorgsnämnden föreslår för kommunsty-
relsen att ingen flyktingmottagning sker i detta skede, 
men att situationen följs med. En grundlig utredning bör 
göras angående vilka tillgängliga resurser det finns gäl-
lande utrymmen i daghem och skolor, tillgång till bostä-
der samt resurser inom social- och hälsovård.

Kommunstyrelsen beslutade 2.6.2014 att ge kommu-
nens ledningsgrupp i uppgift att göra en grundlig utred-
ning till årets budgetberedning om vilka tillgängliga 
resurser det finns i kommunen för en eventuell flykting-
mottagning under år 2015.

Geriatriskt kunskapscentrum

Kust-Österbottens samkommun har utarbetat ett 
utkast till en plan för geriatriskt kunskapscentrum. 
Målet för planen är att det geriatriska kunskaps-
centrumet skall inleda sin verksamhet i början av år 
2017. 

För att servicen för äldre skall kunna tryggas behövs 
nya innovativa nätverk av serviceformer så som det geri-
atriska kunskapscentret.

En mångprofessionell arbetsgrupp skall arbeta vidare 
med planen. Arbetsgruppen skall bestå av två repre-
sentanter per medlemskommun, utredarna från sam-
kommunen samt en representant från äldreråden inom 
samkommunens verksamhetsområde.

Vård- och omsorgsnämnden ställer sig positiva till 
utvecklande av ett geriatriskt kunskapscentrum i regio-
nen. Dess verksamhet kan utgöra en del av den förebyg-
gande verksamheten. Nämnden ansåg att verksamheten 
vid det geriatriska centrumet bl.a. skall planeras så att 
geriatern har mottagning även på verksamhetsområdet 
för

Malax-Korsnäs hälsovårdscentral. Därtill bör det ske 
en kostnadsberäkning över vad verksamheten beräknas 
kosta då centrumet är utvecklat.

Som medlemmar till den mångprofessionella arbets-
gruppen föreslås socialchefen och äldreomsorgsledaren 
i Korsnäs.

Kommunstyrelsen beslutade 2.6.2014 i enlighet med 
vård- och omsorgsnämndens förslag att till medlemmar 
i den mångprofessionella arbetsgruppen utses socialche-
fen och äldreomsorgsledaren i Korsnäs. Därtill omfattas 
nämndens utlåtande om planen för det geriatriska cen-
tret.
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Kommunstyrelsen utsåg 
10.2.2014 en planeringskommitté 
för fjärrvärme. Kommittén har 
haft två möten och varit på exkur-
sion till Lillkyro och Malax för att 
bekanta sig med de fjärrvärmean-
läggningar som byggts där.

Kommunen har beställt utredningar 
och lönsamhetskalkyler på inbespa-
ringar som kommunen kan göra på 
att övergå från lättolja till fjärrvärme. 
Dessutom har lönsamhetskalkyler 
uppgjort på bergvärme för Korsnäs 
k:by skola, fastigheten Bredblick och 
Lärknäs åldringshem.

Till kommunens fjärrvärmenät pla-
neras att anslutas följande fastigheter: 
Kommungården, Kurscenter, Marie-
lund II, Industrihall; betong, Indu-
strihall; Dermo och Brandstation. 
Dessutom planeras och dimensione-
ras även fjärrvärmeanläggningen så 
att är Lärknäs åldringshem kan anslu-
tas i framtiden.

Fjärrvärmeanläggningen planeras 

på Industriområdets detaljplan i när-
heten av avloppsreningsverket. Stom-
ledningen i fjärrvärmenätet är relativt 
kort, ca 925 m. Två av fastigheterna 
är redan förberedda för fjärrvärmenä-
tet inom det planerade området.

Fastigheter längre bort och där 
utrymme finns att borra bergvärme-
brunnar ansluts till bergvärme. För 
Lärknäs borras ingen bergsvärme 
eftersom det krävs 18 bergsvärme-
brunnar med ett avstånd om 20 m 
mellan varje brunn.

Fjärrvärme med flis
Fjärrvärmebolaget verksamhetsin-

riktning utgår från användning av flis. 
Dock bör man kunna använda sig av 
olika energikällor beroende på till-
gång och prisbild. Bolagets uppgift 
ska vara att leverera energi till huvud-
sakligen kommunens fastigheter i 
centrum i kyrkbyn.

Bolaget grundas som ett av kom-
munen helägt aktiebolag. Energi-

Kommunen grundar fjärrvärmebolag
priset på producerad MWh bli lägre 
för kommunen om bolaget är helägt 
av kommunen. Bolagets aktiekapital 
borde uppgå till 40.000 euro. 

Investeringen beräknas uppgå till 
totalt 950.000 euro inkl. kulvertar. 
För investeringen söks stöd.

Tekniska nämnden föreslog 
14.4.2014 att kommunen bildar ett av 
kommunen 100% ägt bolag, Korsnäs 
Värme Ab. Aktiekapitalet på 40.000 
euro fås genom en omdisponering 
i investeringsbudgeten om 40.000 
euro. Kommunen bör gå i borgen för 
upplåning av investeringsbeloppet, ca 
950.000 euro.

Kommunstyrelsen föreslog där-
till att Lärknäs tas med i projektet 
och totalbeloppet för projektet höjs 
därmed till 1.150.000 euro.

Kommunfullmäktige beslutade 
9.6.2014 att grunda fjärrvärmebo-
laget Korsnäs Värme Ab i enlighet 
med kommunstyrelsens förslag.

Korsnäs gruvled invigdes

Premiärbesökarna guidades av Robert Mamrelund på den 
nya gruvleden vid gruvområdet.

Under våren har Korsnäs Mine 
Center planerat och röjt en ny 
vandringsled kring gruvområdet.

Lördagen den 7 juli var det dags 
för invigning av ”Gruvleden”. Ett 
fyrtiotal intresserade besökare fick 
bekanta sig med gruvområdet under 
ledning av Robert Mamrelund.  

Gruvleden är cirka två kilometer 

lång och startar söder om dagbrottet. 
Leden rundar dagbrottet och fortsät-
ter upp på det konstgjorda berget med 
slaggmaterial från gruvan. Leden är 
utmärkt med band och kan vandras 
när som helst.

Under hösten kommer leden att 
kompletteras med infotavlor.

Text och foto: Kenth Nedergård
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Korsnäsnejdens pensionärer rf 
ordnade en sommarresa till Östra 
Finland 1-3.7.2014 med 25 delta-
gare. 

Efter att resenärerna samlats upp 
styrde vi kosan till Alajärvi, där vi 
avnjöt kaffe och hembakta bullar 
vid Punaisen Tuvan Viinitila. Resan 
fortsatte genom vackra Viitasaari 
till Pielavesi, där vi besökte Urho 
Kekkonens barndomshem, Lepikon 
Torppa och fick höra om husets his-
toria. Färden fortsatte till Koivumäen 
Kartano vid Kallavesi sjön, där vi åt 
en välsmakande lunch. Sedan for vi 
till Valamo kloster i Heinävesi, och 
guiden berättade om munkarnas liv 
och arbete på området, där också 
volontärer deltar i olika sysslor. En 
god middag fick vi i klostrets matsal. 
God nattsömn fick vi i den rofyllda 
miljön vid klostret.

Koli och Bomba
Efter frukosten följande dag gjor-

des ett kort besök vid nunneklostret 
i Lintula. Sedan körde vi till Koli 
nationalpark med berget Koli, som 
ligger 347 m över havet. Utsikten 
var dock inte så bra, då det var mulet 
och duggregnade. Därefter fortsatte 
vi med färjan över sjön Pielisjärvi 
till Lieksa. Lunchen åt vi ombord 
på färjan, färden tog 1 t 40 min. Vi 
besökte Vuonisjärvi och Paateri 

Pensionärernas 
sommarresa 

kyrka. Vi såg den kända konstnären 
Eva Ryynänens hem, atelje/galleria. 
Kyrkan på området blev klar 1991 
med bänkar uthuggna ur grova träd-
stammar. I kafeterian fick vi kaffe 
och karelska piroger med äggsmör. 
I Lieksa gjorde vi ett besök i den 
moderna och stilrena kyrkan med 
naturen utanför som altartavla. Vi 
fortsatte till Bomba-huset i Nurmes 
och sedan till Kuhmo, där vi hade 
en utsökt karelsk middag vid hotell 
Kalevala vid stranden av Lammas-
järvi, där vi också övernattade.

Minnen från vinterkriget
Tredje dagen gjorde vi ett besök 

vid naturcentrum Peltola. Guiden 
berättade om alla djur i området och 
vi fick också se film.  Färden fort-
satte hemåt via Kajanas utkant, där vi 
hade lunchpaus vid Kultainen Kukko 
i Suomussalmi.  Där erinrades vi om 
vinterkrigets stora strid ”slaget vid 
Suomussalmi” med finländsk seger 
mot överlägset större styrkor.  Där 
finns ett krigsmonument med 105 
kopparklockor vajande i vinden, 
en klocka för varje dag vinterkriget 
varade. Där finns också ett stenfält på 
ca 3 ha med ca 17000 stora stenar, 
som  påminner om krigets offer 
och lidande. Sedan for vi via Nivala, 
Kannus och Karleby mot hemorten.

På några ställen hade vi endast 
finsktalande guide, men vår språk-
kunnige ordförande Sven Nystén 
tolkade snabbt till svenska. Med vår 
trygga och humoristiska chaufför 
förlöpte resan till allas belåtenhet, 

trots att körsträckorna ibland blev 
långa. De medverkande kunde kon-
statera att reseupplevelsen fyllde alla 
sinnen.

Text:Gullvi Norras
Foton: privataPaateri kyrka.

Urho Kekkonens barndomshem i Pielavesi.

Valamo klosterkyrka.

Koivuniemen Kartano vid Kallavesi.

Lintula nunneklosterkyrka.

Eeva Ryynänens café och galleri i Paateri.

Krigsmonumentet i Suomussalmi.
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Caritas NärHjälp har lämnat in 
anmälan till kommunen om att få 
bedriva privat socialservice.

Företaget ämnar erbjuda privat 
socialservice i Korsnäs, Malax, 
Närpes,Korsholm, Vasa och Lai-
hela .Företaget producerar hemser-
vicetjänster för såväl vuxna som 
barnfamiljer. I verksamhetsplanen 
framkommer att exempelvis hjälp 
vid utskrivningar från vårdanstalter 
kan ges.
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Caritas NärHjälp erbjuder 
privat socialservice

Caritas NärHjälp anhåller om att 
vård- och omsorgsnämnden i Kors-
näs ger ett utlåtande till Regionför-
valtningsverket i Västra Finland.

Vård- och omsorgsnämnden kon-
staterade 24.6.2014 att Caritas När-
Hjälp uppfyller förutsättningarna i 
enlighet med § 3 och § 4 Lagen om 
tillsyn över privat socialservice för-
utsätter och får inleda produktionen 
av socialservicetjänster till befolk-
ningen i Korsnäs.

Ped.lic. Denice Vesterback har 
valts till vik. bildningsdirektör för 
bildningsväsendet i Malax och 
Korsnäs för tiden 1.8-31.12.2014. 
Bildningsdirektör Agneta Martin 
har beviljats tjänstledighet under 
tiden 1.8 – 31.12.2014 med eventu-
ell förlängning.

Iris Holmback i Korsnäs kyrkby 
skola är alterneringsledig läsåret 
2014-15. Jenny Finnäs vikarierar 
henne.

 Personalärenden

Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland 
har begärt utlåtande angående kommunens ansökan 
om inrättande av farleder i havet utanför Korsnäs 
som allmänna lokala farleder samt tillstånd till för-
beredelser.

Ansökan gäller fyra farleder:
a) Harvungöns norra båtrutt. Farleden börjar från Har-

vungöns norra udde och fortsätter till Storkors nuvarande 
farled. Seglationsdjupet är 0,5 m och farledens längd 1,6 
km.

b) Harrström farled. Farleden börjar från Storkors 
farled och fortsätter in mot Storhamn i Harrström by. 
Seglationsdjupet är 1,0 m och farledens längd är 5,1 km.

c) Molpehällornas farled. Tillstånd ansöks för att för-
djupa farleden till ett seglationsdjup på 2,4 m. Massorna 
uppgår till ca 4000 m3 morän och sten. För dessa byggs 
en bassäng intill den nordliga piren.

d) Molpe farled. Befintlig farled börjar utanför Molpe-
hällorna och går i sydostlig riktning in till hamnen vid 
Molpe paviljong. En ny farledslinje har planerats vid 
yttre ändan av farleden. Längden av farledslinjen som ska 
inrättas är ca 4 km.

e) Strömsgrunds farled. Farleden börjar från Molpe 
farled och fortsätter in till Strömsgrunds besöksbrygga. 
Seglationsdjupet är 0,5 m men farleden och hamnområ-
det ska fördjupas för att uppnå seglationsdjupet 2,4 m. 
Hamnen ska förses med en stenpir för att ge hamnen 
skydd mot havet.

Farlederna är till nytta för all båttrafik, fiske och turism. 
Korsnäs kommun blir ansvarig farledshållare och kom-
munen har ingått avtal med Molpe Sjöräddare, Korsnäs 
lantmanna- och fiskargille rf och Harrström lantmanna- 
och fiskargille rf gällande farledsunderhållet för de nya 
farlederna.

Projektet har inga avsevärda menliga verkningar varken 
på natur eller miljö, eftersom rutterna inte ligger intill 

kustnära små vattendrag eller Glosjöars utfallsrännor och 
de berör endast obetydligt fiskens lekområden.

Kommunstyrelsen konstaterade 30.6.2014 att kommu-
nen inte har något att anmärka på anhållan om ovanstå-
ende farledsprojekt och förordar därmed anhållan.

Inrättande av farleder i havet utanför Korsnäs

Nya officiella farleder i Korsnäs.
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Under Korsnäsveckan 2.7.2014 
fick Korsnäs hembygdsförening 
besök av 112 stickintresserade 
damer från Finland, Sverige, 
Norge, Danmark, England, Hol-
land, USA, Japan och Sydkorea.

 Damerna deltog i Nordiskt Stick-
symposium i Vasa och Vörå och 
ville komma till Korsnäs - Kors-
näströjans mecka.

Verna Lenlund, Asta Södergran 
och Lovisa Backlund visar hur 
trehandsstickning går till. Besö-
karna var mycket imponerade och 
fotograferade, ställde frågor och 
köpte massvis med böcker och 
mönster till Korsnäströjan.

Gretel Dahlberg svarade på 
frågor om tröjans historia och 
olika mönster. Hon signerade 
också sin bok ”Korsnäströjor förr 
och nu”.

Internationellt stickbesök
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Korsnäs Hembygdsförening r.f. 
firar 50 år detta år och barnverk-
samheten är en viktig del av för-
eningens strävan att uppfylla de 
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Korsnäs

Hembygdsförening

20141964

målsättningar som stadgarna före-
skriver.

År 2003 ordnade Hembygdsför-
eningen sin första Hantverksdag för 
barn «Det händer med små händer». 
Under årens lopp har barnen fått 
pröva på gammaldags hantverk, slöjd 
och knep och knåp. I boken finns 
cirka 200 färgbilder från år 2003 och 
fram till idag. Boken säljs av fören-
ingen.

Text och foto: Helena Höglund-Rusk

Ny bok om barnverksamheten på museiområdet

”Barnen på museitunet”
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Projektet Korsnäs i Framtiden har som en av sina 
huvuduppgifter att skapa ett kontaktcenter/forum för 
företagarna i Korsnäs. Projektansvariga Sofia Mitts-
Björkblom och några till jobbar nu med ett digitalt 
kontaktcenter som fått namnet Företagarcafe. 

Tanken är att Korsnäs Företagarcafe skall ge företa-
garna i Korsnäs och även utomstående företagare och 
kunder en koncentrerad databas som ger upplysningar om 
företagare, företag och vilka produkter och tjänster som 
finns tillgängliga i Korsnäs.

VASEK:s tjänster 
Vaseks tjänster står till buds för alla tidigare företa-

gare i Korsnäs och även för nya potentiella företagare. 
Vasek har sakkunniga experter som vet det mesta om 
olika tjänster och bidragsmöjligheter som tidigare före-
tagare/företag eller nya potentiella företagare behö-
ver. Bl.a. finns Vaseks ”Start Up” för nya företagare. 
För tillväxtföretag finns förutom Vasek också ett stort 
utbud av expertföretag som står till tjänst med råd och 
direkt hjälp i mera komplicerade fall av försäljnings- och 
tillväxtsituationer.

Korsnäs Företagare rf måste i framtiden axla ett större 
ansvar när det gäller att skapa och hålla kontakt med 
främst nya men även tidigare företagare när det gäller 
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Korsnäs företagare rf - grafisk profil.    Design: 3D Studio Blomberg Ltd.

PANTONE (PSC) 300 EC
CMYK: C98/M50

PANTONE (PSC) 355 EC
CMYK: C86/Y87

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

kontaktförmedling, stöd och ”bollplank”. Denna ”nya” 
uppgift för KF skall ses som en del av det kontaktcenter/
forum som finns i projektplanen för Korsnäs i Framtiden.  

Förlängd projekttid för Korsnäs i Framtiden 
Styrelsen föreslår att projektet Korsnäs i Framtiden 

måste få en förlängning med några månader eftersom 
mycket arbete återstår att göra och projektmedlen torde 
räcka väl till. 

Företag intresserade av YA!
Enligt tidigare undersökningar så torde det finnas flera 

företagare som är intresserade av att etablera sig i fd. 
Kurscenter ifall Korsnäs kommun och YA kommer över-
ens om hyresvillkoren. 

Medlemsvärvning
I höst kommer Korsnäs Företagare rf ge nya företa-

gare möjlighet att bli föreningens nya medlemmar.  Detta 
erbjudande ges genom en aktiv och informativ medlems-
värvningskampanj som kommer att ledas av ett lokalt 
konsultföretag i bygden.

Roger Bergström, ordförande

Efter år 2014 – kontaktpunkt för företagarna i Korsnäs

Korsnäs företagarcafé på Konstens Natt
Företagarcafé Korsnäs blev en populär mötesplats 

på Konstens Natt i Vasa den 7 augusti.
Under kvällen fick 700 besökare provsmaka Mathant-

verkprojektets nya Korsnäsmjöd, surdegsrågbröd och 
tomatchutney. Tusentals personer bekantade sig med 
Korsnäshantverkarna och deras fina produkter. 

För underhållningen stod sånggruppen Kvintetten, 
Daniella Lindström med band samt Bredskärs Blues 
Brothers under ledning av Jan-Henrik Häggdahl.

Text och foto: Kenth Nedergård

Kerstin och Tommy Westmalm från K-Ceramics.

Heidi Kammonen från Millville och Agneta 
Vesterback från White Rose Design.
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Ett nytt intressant program för Ledarskapsforum 
PRO har gjorts upp för hösten 2014 och våren 
2015. Gå in på www.facebook.com/ledarskapsfo-
rum för att se programmet.

Besök www.yrkesakademin.fi för att se andra aktu-
ella utbildningar som startar i höst.

KONTAKT & ANMÄLNINGAR* //
Sofia Mitts-Björkblom, projektledare

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

Senaste nytt från näringslivsprojektet

Vilken sommar vi fick! Sol, värme och ljusa kvällar och nät-
ter.  Jag hoppas att alla haft en del möjlighet att njuta och 
ladda batterierna inför den kommande hösten och vintern.  
Åtminstone för mig inger den här tiden på året en känsla 
av omstart och nya möjligheter. Arbetet har inletts igen och 
planerna för höstens aktiviteter och program inom projek-
tet är i full gång. 

I juli deltog projektet tillsammans med ”Lokalt center för 
mathantverk” vid gammaldagstorg på Jakobs dagar i Jakob-
stad med ett antal hantverkare. Nu i början av augusti intog 
”Företagarcafé KORSNÄS” Vasa torg under Konstens Natt. 
Korsnästältet hade en stor publik och stämningen var på 
topp. Även vid lantdagen här i Korsnäs deltog ”Företagarca-
fé KORSNÄS” genom att lokala företagare var på plats och 
kaffe bjöds. Under hösten kommer företagarcafét att dyka 
upp lite här och var på olika evenemang.

Sofia

YA! erbjuder   

Vid Slättens Mat och Mystik i Närpes 12-13 
september deltar ”Företagarcafé KORSNÄS”. 
Företagare som är intresserade av att delta kan 
kontakta goran.ostberg@yrkesakademin.fi / tfn 
050-361 91 85.

”Företagarcafé KORSNÄS” deltar också gärna vid 
olika andra evenemang eller tillställningar som 
arrangeras i kommunen under hösten. När någon 
förening planerar och ordnar någon aktivitet i 
byn, så ta gärna kontakt med oss så kanske också 
vi kan vara med på ett hörn och bidra med något. 

Studieresa arrangeras till Pedersöre 3-4.10.2014. 
Intressanta företagsbesök och möjlighet att del-
ta i Landsbygdsriksdagen ingår i programmet.  
Axplock ur programmet är bland annat besök till 
Fresh Servant, Esse Highland, Lundagård och 
Vikströms plåtslageri. Mer information och an-
mälan ges av Sofia, sofia.mitts-bjorkblom@yrke-
sakademin.fi / tfn 050-330 60 41, senast 12.9.2014.

Må bra-dag planeras i kommunen till onsdag 
15.10! Projektet medverkar med olika program-
inslag för företagare och anställda.

www.foretagarcafe.fi

Arbetet med webbportalen för Korsnäsföretagare 
fortgår. Har du som företagare tips, förslag eller 
idéer på vad som borde finnas med är det bara att 
ta kontakt.  
Välkommen in på sidan www.foretagarcafe.fi !

Annat som planeras i höst:

Föreläsning kring finansiering för företagare
Samarbete med högstadiet kring företagsamhet

Projektaktiviteter

Följ projektets verksamhet och aktuell info på 

   www.facebook.com/korsnasiframtiden
         www.foretagarcafe.fi
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Som avslutning på årets Kors-
näsvecka ordnades den traditio-
nella Familjedagen i Harrström 
med marknad och soppservering 
vid fiskehamnen. 

Stora som små försäljare fanns 

representerade och sålde allt från saft 
till lammkött, fisk och lokala mat-
hantverksprodukter. I år fanns fler 
försäljare än vanligt på plats, men de 
var utspridda över ett stort område, 
så det var lätt att missa någon om 
man inte hade ögonen med sig.  

Museet vid Fiskartorpet var öppet 
och längst ute på udden fick besö-
karna bekanta sig med det nybyggda 
samlingsfiskehuset. Där serverades 
även den omtyckta laxsoppan för de 
hungriga gästerna.

Visor på väg i Harrström
På eftermiddagen drog Visfestiva-

len i gång vid Harrström paviljong. 
Det var Thomas Lundin med vänner 
som äntrade scenen för att under-
hålla den nästan fullsatta paviljongen 
med våra vackraste visor. Som spe-
ciellt inbjuden gäst i år deltog den 

svenska riksspelemannen Åsa Jinder 
på sång och nyckelharpa. Det var 
säkert också henne många i publi-
ken kommit för att lyssna på, men de 
övriga artisterna   

På scenen tillsammans med Åsa 
Jinder fanns en rad finlandssvenska 
artister kända från radio och TV: 
Thomas Lundin, Susann Sonntag, 
Heléne Nyberg, Peter Svanström och 
Christian Vesterqvist. Initiativtaga-
ren och producenten till visfestivalen 
var österbottningen Thomas Enroth, 
som ville bjuda på både glädje och 
allvar i den finlandssvenska sommar-
kvällen. Gänget spelade på 10 olika 
platser runt om i Svenskfinland och 
Harrström utgjorde avslutningskon-
sert.

Konserten inleddes med Calle 
Schewens vals med alla artister på 
scenen. Sedan blev det Åsa Jinders 
tur att presentera sig. Vi fick höra 
hennes nyckelharpa i den trolska 
”Visa vid Borga äng” och sedan 
fortsatte hon med ”Som en sommar-
vind”. I ”Kärleksvisan” sjöng hon 

Visfestival och 
Familjedag i Harrström

Thomas Lundin och Åsa Jinder 
bjöd publiken på många kärleks-
fulla visor.

I Visor på väg-turnén deltog från vänster Måns Aldén, Christoffer Kaustell, Susanne Sonntag, Heléne 
Nyberg, Christian Vesterqvist, Thomas Lundin, Peter Svanström, Åsa Jinder och Thomas Enroth.

Foto: Kenth Nedergård

Foto: Kenth Nedergård
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Parken vid UF lokalen är ett 
steg i målsättningen att alla invå-
nare och besökare skall trivas. Vi 
fortsätter fokuserar på fritidssys-
selsättning i linje med det förra 
projektet där vi satsade stort på 
att restaurera hamnområdet med 
fokus på båtliv, jakt och det vackra 
kulturlandskapet.

Meningen med parken är att skapa 
en träffpunkt för olika åldrar och 
intressen. Den kommer att bestå av 
olika områden, ett för små barn, ett 
för större barn, ett utomhusgym och 
ett seniorgym. Vi kommer att ordna 
ledda kurser med olika teman när 
parken är klar.

Framför allt satsar vi mycket på att 
det skall vara en trivsam plats med 
mycket växtlighet dit man kan gå 
bara för att sätta sig ner och slappna 
av eller träffa andra.

 Tomas Hansson

Allaktivitetspark i Harrström

duett med Thomas Lundin. Han fort-
satte sedan med Gustaf Frödings text 
”Strövtåg i hembygden”, som blivit 
en populär visa tack vare Mando 
Diao. Heléne Nyberg sjöng de fli-
tigt spelade visorna i finländsk radio 
”Till en far” och ”Till dig”. Konser-
ten fortsatte med framträdanden av 
de olika artister, antingen solo eller i 
olika grupperingar. 

Efter pausen fick vi bland annat 
höra den nyskrivna duetten ”Thomas 
sommarvisa” med Thomas Lundin 
och Åsa Jinder. Åsa Jinder avslu-
tade med sin största hit ”Av längtan 
till dig” innan hela gänget äntrade 
scenen under ledning av Peter Svan-
ström – först i hans egna ”Där 
himmel möter hav” och sedan Lasse 
Berghagens ”En kväll i juni” där hela 
publiken fick sjunga allsång. Innan vi 
gick hem fick vi ännu höra Thomas 
Enroth improvisera en alldeles egen 
”Hymn till Harrström”.

Artisterna trivs med att göra kon-
serter på orter som inte annars besöks 
så ofta. Vi får hoppas att årets konsert 
får en fortsättning nästa år, för det 
ville publiken.

Text: Kenth Nedergård 

Foto: Tomas Hansson

Foto: Tomas Hansson

Soppservering vid havsbandet.

Familjedag med marknad.
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Folkhälsan i Korsnäs ordnade 
simskola i Molpe 23.6 - 4.7 och i 
Harrström 7.7 - 18.7.2014. Sim-
lärare var Nina Kronholm och 
Eva Ramstedt, lekledare var Lena 
Kronholm och Lina Häggdahl. 

Diplom 
Elias Norrgård, Adrian Romar, 

Angeline Åkerholm, Okkar Maij, 
Linus Ruusuvirta, Erik Hartvik, Kim 
Ömossa, Sami Cehic, Lukas West-
erlund, Emil Rosendahl, Magdalena 
Granqvist, Say La Paw, Nicolay 
Häggdahl

Vattenvane
Linneá Ribacka, Oscar Norr-

gård, Siri Ilvoranta , Adrian Romar, 
Matilda Aspbäck, Jakob Blomqvist, 
Emma Långström, Abie Garrido, 
Alex Hansson, William Hansson, 
Joel Bjurbäck

Nybörjarmärket
Marius Ramstedt, Felicia Nyståhl, 

Elwin Söderlund, Ida Sjöblad, Jonas 
Österberg, Emma Långström, Abie 
Garrido, Matilda Bjurbäck, Isak 
Häggvik

Intressemärket
Casper Holm, Wilmer Ribacka, 

Johannes Stenlund, Agnes Berglund, 
Linn Sebbas, Joel Blomqvist, Simon 
Sten, Isak Häggvik, Jonathan Honka-
nen, Adam Sandvik, Jasmine Rönn-
holm

SOMMARENS SIMSKOLOR
25 m
Bianca Moliis, Benjamin Kar-

jalainen, Marius Ramstedt, Noah 
Renholm, Elin Vägar, Abie Garrido, 
Agnes Berglund, Linn Sebbas, Joel 
Blomqvist, Simon Sten, Isak Hägg-
vik, Cecilia Hartvik, Elenor Bäck-
lund, Jonathan Honkanen, Elliot 
Linman, Jasmine Rönnholm

50 m
Casper Holm, Bianca Moliis, Kuh 

Reh Maij, Noah Renholm, Elin 
Vägar, Tindra Backholm, Joel Blom-
qvist, Simon Sten, Isak Häggvik, 
Cecilia Hartvik, Emil Smedback, 
Elliot Linman, Hampus Mattans, 
Adam Sandvik, Elias Mattans, Otto 
Karlsson

100 m
Casper Holm, Bianca Moliis, 

Oliver Snickars, Filip Fröding, Elin 
Vägar, Belinn Lindeqvist, Emil 
Smedback, Elliot Linman, Hampus 
Mattans, Elias Mattans, Jonas Sten-
holm

200 m
Oliver Snickars, Kasper Nygran, 

Dennis Nygran, Elvira Södergran, 
Jonas Stenholm

Simkunnighet
Jennifer Sten, Linnéa Westerlund, 

Alma Södergran, Stepan Averkiev, 
Adelina Udd

Havssimmare
Anna Backgren

500 m
Sandra Saartenoja, Jennie Färm, 

Johanna Vägar, Elvira Södergran

1 km
Hugo Helgas, Michelle Åkerblom, 

Caj Hägglund

2 km
Elisa Kumpulainen, Elin Rosen-

dahl, Andrea Westerdahl

Talangmärket
Jennifer Sten, Linnéa Westerlund, 

Carl-Axel Söderholm, Elias Mattans, 
Jonas Stenholm

Simkandidat
Jennie Färm, Johanna Vägar, Emil 

Hofman, Nero Cavcic

Simmagister
Simon Back, Ida Granholm, Sandra 

Saartenoja

Primusmagister
Gabriel Södergran

De premierade simkandidaterna och -magistrarna i sommarens simskolor från vänster: Jennie Färm, 
Sandra Saartenoja, Ida Granholm, Gabriel Södergran, Johanna Vägar, Alma Södergran och Simon Back. 
Foto: Nina Kronholm. 
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För tredje året i rad stod Korsnäs 4H som 
värd för Svenska Österbottens 4H:s distrikts-
läger i juni och platsen var densamma som 
tidigare, nämligen det vackra paviljongom-
rådet i Molpe. Platsen är alldeles ypperlig att 
ordna läger på då all utrustning som behövs 
finns färdigt. 

Under tre dagar samlades 58 barn från årskur-
serna 4-6 och deltagarna kom från Kristinestad, 
Närpes, Korsnäs, Malax, Korsholm och Vörå 
kommuner. 

Verksamhetsledarna från de olika 4H-förening-
arna hade planerat fyra fina workshopar såsom 
hantverk, konditori, lådbilsbygge och drama. 
Tyvärr blev deltagarantalet för litet till drama-
workshopen i år så den uteblev. Därtill deltog 
Arvid från Filmverkstaden och drog filmwork-
shopen som gjorde en lägerfilm. Hantverkarna 
gjorde första dagen fina smycken av fiskben och 
andra dagen fick de tova ull till hattar. Kondito-
rigruppen bakade första dagen kladdcupcakes, 
andra dagen förbereddes tårtor till avslutnings-
festen som färdigställdes den sista dagen. Låd-
bilsbyggarna jobbade alla tre dagar med sina 
bilar och sista dagen hade man lådbilsrace som 
vi andra fick komma och se på. Filmgruppen job-
bade hela lägret med att planera och spela in en 
lägerfilm. Detta år valde man att inte dokumen-
tera lägret utan istället hittade man på en historia 
om hur det kan gå på läger. 

Kvällarna fördrevs med simning, lägerbål 
med olika programpunkter, disco mm. Den sista 
dagen hade vi avslutningsfest för barnens famil-
jer. Lådbilarna och smyckena fanns utställda 
och hantverkarna mannekängade med sina fina 
hattar. Vi fick se lägerfilmen och innan famil-
jerna åkte hem så bjöds det på tårta och saft av 
konditorigruppen.

Många människor var engagerade i lägret för 
att allt skulle löpa smidigt. Långa, intensiva dagar 
var det för 4H-föreningarnas egen personal, både 
verksamhetsledare och instruktörer. Dessutom 
hade vi ett par inhyrda workshopledare, flera 
hjälpledare och skilda nattvakter. Dagtid var per-
sonal från Röda Korsets första hjälpgrupp i Kors-
näs på plats på lägerområdet ifall att något skulle 
hända. Lyckligtvis förlöpte lägret lugnt och fint 
och vi kan se tillbaka på ännu ett lyckat läger. Jag 
vill å värdföreningens sida tacka alla som hjälpte 
till på olika vis så att vi fick ett trevligt och min-
nesvärt distriktsläger igen år 2014!

Petra Sundholm, Korsnäs 4H

Distriktsläger i Molpe för tredje året i rad
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Konditorgruppen bjöd på tårta och saft på avslutningsfesten 
för familjemedlemmar.

Hjälpledaren Josefin Sundvall och verksamhetsledarna 
Anki Enqvist och Mia Sjöblad instruerar hantverksgruppen.

Sista lägerdagen visade lådbilsgruppen upp sina bilar i ett 
fartfyllt race.
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FSSM Löpskytte
IF Fyren stod som arrangör 
för årets förbundsmäster-
skap i löpskytte. Tävlingarna 
löptes helgen 26-27.7 på 
Waterloo i verkligt varma 
förhållanden. Arrange-
mangen löpte fint och de 
40 tävlande på lördag och 
80 löparna på söndagen 
var nöjda med tävlingarna. 
Under söndagen deltog även 
löpskyttar från det finska 
distriktet.
Heidi Kuuttinen från Kraft 
Biathlon valdes till tävlingar-
nas bästa idrottare för andra 
året i följd.
IF Fyrens FSS-medaljörer: 
D-11 Venla Strandholm, 
D-15 Wilma Strandholm, 
H-35 Mats Juthström, H-55 
Kent Nykamb, H-65 Lars 
Forsman och Herrar Jonas 
Vesterback.

Arrangörsstaben med Henrik 
Backgren i spetsen tackar alla 
deltagare.
Resultat från tävlingarna samt 
från årets löpskytte ÖID-cup 
finns på föreningens hemsida, 
iffyren.fi.

FM medalj
Wilma Strandholm tog medalj 
vid löpskytte-FM i Uleåborg. I 
klassen D-14 år tog hon brons 
på normaldistans.

Friidrott
Friidrottarna har haft en fin 
säsong och här följer resultat 
från sommarens viktigaste täv-
lingar.

Världsungdomsspelen
Felicia Åbacka deltog i världs-
ungdomsspelen i Göteborg 
där hon blev fyra på 100 m 
och 200 m.

DM-stafett Nedervetil 24.6
Katarina Rönnqvist, Felicia 
Åbacka, Amanda Karlsson och 
Nathalie Nystrand blev tvåa 
på 4x100 m för D-19 år. Tiden 
50,20 är endast två hundrade-
lar från klubbrekordet. 
På 4x400 m sprang flickorna 
Felicia Åbacka, Daniella Lassas, 
Amanda Karlsson och Natha-
lie Nystrand guld med tiden 
4.12,57.

DM för 17-19 år Närpes 9-10.7
Felicia Åbacka vann 17-åring-
arnas 300 m på 40,17. Nathalie 
Nystrand tog tre medaljer i 
klassen D-19 år; etta på 200 m 

(26,70), tvåa på 100 m (12,73) 
och 400 m (61,42). Amanda 
Karlsson sprang hem två 
guld i samma klass på 800 m 
(2.27,76) och 400 m (60,62)

SFI mästerskap i Bennäs 
18-19.7
Huy Hung Pham tog guld i 
längd för P-17 år. Resultatet 
blev 637 cm. På 200 m blev 
han åttonde med tiden 24,60. 
I klassen D-17 år blev Felicia 
Åbacka tvåa på 200 m (25,51) 
och 400 m. 
Amanda Karlsson och Nathalie 
Nystrand deltog denna gång i 
damklassen.

Knattefinal Närpes 2-3.8
Föreningen fick fem medaljer 
av olika valör vid årets knatte-
final. Medaljörerna var Nicole 
Hultholm F-11 år, som vann 
guld på 150 m, Nicoline Nyst-
rand F-13 år fick guld i slägga, 
silver i diskus, brons i kula och 
Frida Sandholm F-14 år fick 
brons på 100 m. 

FM 19 år Huittinen 9-10.8
Amanda Karlsson blev 11:e 
på 400 m med tiden 60,14 
och 10:e på 800 m med tiden 
2.24,08 (personligt rekord).
Nathalie Nystrand sprang 
försök på 200 m (26,57), semi-
final på 100 m (12,78) och blev 
14:e på 400 m (61,32).

FM 16-17 år Kotka 23-24.8
Felicia Åbacka sprang hem 
guld 200 m, silver 400 m 
(56,25) i D-17 klassen.
Huy Hung Pham fick silver i 
längd och blev 4:e på 100 m i 
H-16.

Wilma Strandholm blev bronsme-
daljör på löpskytte-FM i Uleåborg.

Fo
to

: J
a

n
 S

tr
a

n
d

h
o

lm



KORSNÄSNytt

23

KORSNÄS
På gång i

P
å
 g

å
n

g
 i K

o
r
s
n

ä
s

 

KLÄDINSAMLING, LOPPIS 
 

vid Gruvan - Gruvvägen 28 - i Korsnäs 
 

Hela, rena och fläckfria kläder, skor, 
sängkläder, gardiner, mattor, husgeråd mm. 

 

tas emot TISDAGAR kl. 13.00–18.00   
 

fr.o.m. tis. 30.9. t.o.m. tis. 2.12.2014. 

OBS!!!  Inte böcker och möbler. 
 

Insamlingen av glasögon och solglasögon 
fortsätter. 

 
 

KOM OCH FYNDA: Här finns det mesta! 
 

Baltikumvännerna r.f.  
                    

Loppis i Harrström UF-lokal!
11-13.10.2014

Lö-Sö kl. 11-16
Må kl. 18-20

Bordshyran är 15 €, ring Marika på tfn 050-
3003231 efter kl.18 eller mejla på marika.

lillemor@gmail.com för att boka bord!

Välkommen med att sälja och shoppa!

Arrangör: Daisys

Utställning av handvävda trasmattor i 
Hantverkssmedjan i Molpe (Sjövägen 29)

6-7.9 kl 12-17
Utställningen är en del av föreningens 80-årsjubi-
leum.

Molpe Marthaförening rf

INFO: Tidsbeställning till sjukvårds-
mottagning på Korsnäs hälsogård

Tidsbeställning införs till sjukvårdsmottagningen 
fr.o.m 1.8.2014. 
Ring och beställ tid på förhand tel 3479324 kl 8-9 eller 
tel 3477645 kl 8-16.

Vård- och omsorgsnämnden

Taklax  hem och skola rf. ordnar en
shopping och sparesa till 

Helsingfors 10- 12.10. 2014 i 
samarbete med Bus Wester.

I resan ingår ett besök till
Riksdagen och guidad rundtur
med buss i Helsingfors.
För shoppingsugna ordnas
transport till och från Helsingfors 
centrum, Ikea mm.
Ledd shopping för ovana
Helsingforsresenärer ordnas om 
någon önskar. Programmetunder 
resan väljer man själv. 

Anmälan:  taklax.hemochskola@gmail.com   eller tfn. 0500-515178 

Pris: 150€/person
   I priset ingår övernattning i två 
personers rum, buss, riksdagen och 
guidad tur med buss i Helsingfors. 
Reseförsäkring ingår inte. Resan 
ordnas förutsatt att tillräckligt många 
anmält sig.

10 - 12.10 

2014

Shopping inför julen

Guidad rundtur i
Helsingfors

Besök riksdagen

Flamingo spahotell i
Vanda

Bowling

Bindande anmälan 
görs senast
30.9.2014 till 
Taklax hem och 
skola rf. 

De Äldres Dag
Korsnäs kommun ordnar 
i samarbete med Korsnäs 
församling De äldres dag.

I år firas dagen 
den 8.10 kl. 14-16 i 

församlingshemmet.

Välkomna!
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Missade du oss på lantdagen 
och vill vara ute i god tid?

Folkhälsan i Korsnäs 
säljer luciapaket.  
I paketet ingår klän-
ning, bälte, elljus-
krona och handljus. 
Kostnad: 16€
Storlekar: 90, 100, 110

Är du intresserad? 
Skicka din beställning 
till vår e-postadress
folkhalsan.i.korsnas@
gmail.com

Kom ihåg att ange vilken storlek du önskar 
beställa samt antal paket. Beställningar mot-
tages t.o.m. sista september.

Vill du lära dig simma? 
Då är detta något för dig!

Folkhälsan i Korsnäs ordnar 

simkurs för kvinnor

För vem: Nyfinländare, kvinnor 12 år och äldre samt 
andra kvinnor som vill lära sig simma.
Var: Malax simhall, Aktia banken i Övermalax
När: Tisdagar med start 30.9, kl. 18.30 – 19.30 . Totalt 
8 gånger.
Avgift: Gratis
Simlärare: Eva Ramstedt
Intresserad? Anmäl ditt deltagande per epost till 
ramstedt.eva@gmail.com
Anmälan senast 23.9 Begränsat antal deltagare.
Kursdeltagarna ansvarar själva för att ta sig till sim-
hallen i Malax, transport ingår ej!
Välkommen på simkurs! 

Hälsostegen är en internetbaserad motionskampanj 
för medlemmar i Folkhälsan. Motionskampanjen 
pågår 1-30 oktober. Måndagen den 15 september kl. 
8.00 öppnar www.halsostegen.fi sina dörrar. Då kan 
man gå in och registrera/anmäla sig. De 300 första 
som anmäler sig och som inte har en egen stegmätare 
får en stegmätare. Målet är att varje deltagare skall 
samla 300 000 steg på 30 dagar.

Förutom att stegen främjar din egen hälsa, gynnar de 
också din lokala Folkhälsanförening. Det är nämligen 
tävling mellan föreningarna vem som är den stegri-
kaste föreningen. Det finns två tävlingsklasser för våra 
föreningar: en tävlingsklass för föreningar med 1-150 
medlemmar och en klass för föreningar med över 151 
medlemmar.  Det gäller alltså att aktivera såväl dig själv 
som övriga föreningsmedlemmar att delta och samla steg 
för att just din förening skall nå den ärorika titeln Folk-
hälsans stegrikaste förening!

Bli medlem nu! Är du inte medlem i en Folkhälsan-
förening - passa på att bli medlem nu. Som förmån får 
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Folkhälsans motionskampanj Hälsostegen

du bland annat tidningen Folkhälsan sex gånger per år. 
Du kan enkelt skriva in dig som medlem i folkhälsan via 
hemsidan www.folkhalsan.fi/korsnas Klicka sedan på 
länken blankett för nya medlemmar. Medlemsavgiften är 
12 euro per år. Tack för att du vill vara medlem!



KORSNÄSNytt

25

Utställning
”Havet och människorna - bilder från Marocko” 
är en utställning av Hannele Luhtaselas bilder 
i biblioteket i september. Utställningen består 
av 11 bilder från Marocko och öppningen hålls 
måndag 8.9. kl 18. 
“You don’t make a photograph just with a 
camera. You bring to the act of photography 
all the pictures you have seen, the books you 
have read, the music you have heard, the 
people you have loved.” (Ansel Adams)

www.luhtasela.net 
luhtasela.wordpress.com  
www.facebook.com/LuhtaselaPhotography 

Teaterresor
Kom med på teaterresa till Wasa Teater fredag 
19.9. kl. 19 pjäsen Edith, boka i biblioteket 
senast 12.9. kl. 19. 

Senare i höst resa till Folkets dagblad 20.11.

Seniorsurfdagen
Seniorsurfdagen i Korsnäs 
bibliotek 17.10. En natio-
nell surfdag i samarbete 
med Pensionärsförbundet 
enkom för seniorer, även 
andra intresserade väl-
komna! 

Korsnäs kommuns nya webbsidor presente-
ras av Tobias Andtfolk. Andelsbanken berättar 
om sina tjänster på nätet. mm. Håll utkik efter 
mera information!

Öppethållningstider
Biblioteket övergår till vinteröppethållningsti-
der från 1.9. till slutet av maj 2015. 
måndag och fredag kl. 12-19 
tisdag och torsdag kl 12-16 
onsdag 12-17 
Bokbussen kör enligt tidigare tidtabell.
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Fotoutställning
Jannike Nynäs fotoutställning ”Stunder” visas 
till 5.9. 

Utställningen öppnades med vernissage på 
Lantdagen, 9.8. Carita Nyström höll tal och Jan-
nike presenterade sin utställning.

Om Jannikes fotografier
Samma princip gäller vid måleri och teckning, 
likaväl som vid fotografering.  Det är olika tek-
niker, men för alla ligger seendet och blicken i 
främsta rummet.
Vi omges av natur, människor och ting. Men allt 
blir i vardagen så invant och på något sätt sud-
digt. Och därför behöver vi dem som både ser 
klarare och kan förmedla.
Konstnären/fotografen har det, som Bertold 
Brecht kallade ett ”reinmachende Auge”. Ett 
öga som tvättar rent! Så att vi andra också kan 
se!
Jannike, vars fotografier både från Korsnäs och 
Ekenäs med omnejd vi ser på denna utställ-
ning, både SER och kan FÖRMEDLA till andra 
det hon ser. Och hon har valt ett fint namn för 
sin utställning: ”Stunder”. Här får vi ta del av 
hennes ”stunder”.

Carita Nyström
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Kurser inom 
mathantverk

Projektinformation
Projektchef Helena Höglund-Rusk ger mer 
information om projektet och tar emot 
anmälningar till kurserna (helena@mat-
hantverk.fi eller 045-1410220).

Studieresa för mathantverkare
Projektet Mathantverk ordnar en 
studieresa till Matmässan i Kau-

hajoki lördag 6.9. Vi besöker även 
gammaldag torgdag i Kristinestad 

på vägen dit.  
Deltagande i resan är gratis!                                                       

Inträde till matmässan betalar man 
själv!

Tidtabell: 

Molpe Andelsbanken kl. 8.00, Kors-
näs kommungården kl. 8.10, Taklax 
vägskäl kl. 8.15, Harrström TB kl. 8.20 
 
Anmäl deltagande senast 3.9 till helena@mathantverk.fi 
eller 045-1410220

Mjölksyrning med Surtanten fredag 26.9
Kursen leds av Jenny Neikell som driver 
företaget ”Surtantens syrade” i Malmö 
och som tillverkar och säljer mjölksy-

rade grönsaker. 

Plats: Molpe uf:s kök

09:00 – 11:15 Mjölksyrningsteori 
11:15 – 12:15 Surkålstillverkning
12:15 – 13:15 Lunchpaus
13:15 – 14:15 Kimchiförberedelse och 
syrning av morot i saltlake
14:15 – 14:45 Kimchiteori
14:45 – 15:30 Kimchitillverkning
15:30 – 16:00 Städning och avslutande frågestund

Om det finns deltagare som har planer på att mjölksyra 
kommersiellt kan Jenny även prata en del om hur man kan 
bygga upp sin verksamhet i större skala, vad man behöver, 
tips osv.

Mjölksyrade grönsaker är krispiga, syrliga, aromrika och 
förhöjer smaken i de flesta maträtter. Dessutom är det 
något av det nyttigaste man kan äta! 

Under denna heldagskurs får du lära dig den traditionella 
konsten att förädla grönsaker genom mjölksyrning. Du får 
inblick i vad mjölksyrning är, olika tekniker, varför det är så 
nyttigt och vad man kan äta till. Vi varvar teori och praktik 
och syrar olika slags grönsaker med olika smaksättning. 
Vi tillverkar även den koreanska specialiteten Kimchi som 
blivit mycket trendigt de senaste åren. Ett kompendium 
med fakta och recept ingår i kursen. 
 
Anmäl deltagande senast 20.9 till helena@mathantverk.fi 
eller 045-1410220. Begränsat antal platser!

 

Hygienpass för mathantverkare (8 lektioner) 
Tisdag 9.9 kl. 19.30 

Torsdag 11.9 kl. 19.30 tent 
med Rigmor Grangärd 

på kommungården i Korsnäs 
Anmäl deltagande senast 5.9 till helena@mathantverk.

fi eller 045-1410220 
Kursen är gratis! 

 

Svampkurs 
18.9 kl. 17.00 samlas vi vid kommungården. 

Rigmor Grangärd och Sven-Erik Bernas leder kursen. 
En fortsättningskväll kring svamp är planerad till       

vecka 39 
Anmäl deltande senast 15.9 till helena@mathantverk.

fi eller 045-1410220 
Kursen är gratis!
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Martina Uthardt har fotograferat nya mathantverksprodukter på museiområdet i Korsnäs. Den sista fotografe-
ringen i projektet sker måndagen 27.10.2014. Mera information: helena@mathantverk.fi eller 045-1410220.

Loka la  ma t h a n t v e r ks p r o d u k t e r

Rabarbercurd 
En säsongprodukt under sommaren. 
Curden passar till tårtor och bakverk men 
är och mycket god tillsammans med glass.

Lingonlimpa
Lingonlimpa är en traditionell maltlimpa 
som bakats förr i Korsnäs. Saftig och god 
efter 3 timmars gräddning i ungnen.

Tomatchutney med äpple
Passar bra till grillat och också som dipp till  bl.a 
tortillachips.

Pannstek
En traditionell rätt från förr. I samband med 
slakt på hösten tillverkades Korsnäs pannstek.
Smakar ypperligt med stekt fläsk!

Granatäppel - hallonsylt
Sylten passar bl.a till glass, bakverk och våfflor.

Vinbärsmarmelad
Vinbärsmarmeladen är tillverkad av röda och 
lite vita vinbär. Passar ihop med kötträtter, i 
bakverk och även på rostat bröd.
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REPARATIONSUNDERSTÖD 2014 
EXTRA ANSÖKNINGSTID

Reparationsunderstöd kan sökas för reparationer 
som utförs i den äldre befolkningens och de han-
dikappades bostäder (inkomstgränser, förmögen-
het).

Ansökningstiden börjar den 11 augusti och slutar 
den 13 oktober 2014. 

Sökanden får inte påbörja reparationen förrän 
beslut har fattats om understödet eller förrän 
sökanden har getts lov att påbörja reparationen.

Tilläggsuppgifter, blanketter fås av byggn.insp. 
Johnny Granqvist. Anvisningar och ytterligare 
information finns också på www.ara.fi.

Ansökningarna med bilagor skall vara kommun-
kansliet tillhanda senast 13.10.2014. 

Korsnäs kommun

Kungörelse

Planeutkast till revidering av        
delgeneralplan för Harrström by 

Kommunstyrelsen meddelar att utkastet till 
revidering av Delgeneralplan för Harrström by 
hålls offentligt framlagt i Kommungården och 
kommunens bibliotek under tiden 04.07.2014 – 
04.09.2014. Bilagorna till delgeneralplanen finns 
på kommunens hemsida www.korsnas.fi under 
fliken: Protokoll/ KST Protokoll / 30.06.2014 / § 
152. 

Intressenter ges möjlighet att framföra åsikter 
över planen till Korsnäs Kommun, Strandvägen 
4323 66200 KORSNÄS senast 04.09.2014. 

Kommunstyrelsen

Korsnäs kommun

Må Bra-dagen
Boka in redan nu datum för Må Bra-dagen! Ons-
dagen den 15.10 ordnar fritidsavdelningen en Må 
Bra-dag vid Korsnäs kby skola. Inom- och utom-
husaktiviteter, föreläsningar mm. ordnas. Korsnäs 
i framtidén deltar också. Närmare program i nästa 
nummer av Korsnäsnytt.

Robotworkshop
Robotworkshop ordnas på Korsnäsgården under 
höstlovet, nämligen fredagen den 17.10. Två 
veckor innan, den 3.10 ordnas ett kort introduk-
tionstillfälle i samtliga lågstadier. Mera information 
kommer i nästa nummer av Korsnäsnytt samt via 
skolorna.

Simhallsresor
De populära simhallsresorna fortsätter i höst med 
start 23.10. Se annons i nästa Korsnäsnytt.

Gymträning för ungdomar
Gratis gymträning för ungdomar fortsätter i höst 
i Hälsosmedjans nya utrymmen bredvid Stenbry-
taren. Gymträningen startar i slutet på september, 
håll utkik efter närmare datum.

Info från Korsnäs 4H
Planeringen av höstens klubbar och kurser är 
igång, håll koll på hemsidan www.korsnas.fs4h.fi 
eller på Korsnäs 4H:s facebookgrupp för mer info. 
Önskemål kan även skickas åt Petra.

Du som haft ett företagshäfte i sommar -fortsätt 
fyll i vilka sysslor du hjälper till med hemma, allt 
från att diska, rensa ogräs, spika, baka mm. Pris-
utdelningen blir först på senhösten, så fyll i häftet 
flitigt ännu!

OBS! Vi söker fler ungdomar som är intresserade 
av fotografering! Projektet 4pHoto är nu inne 
på slutrakan och vi vill få fler ungdomar med. Vi 
har kurstillfällen, åker på utfärder, ordnar utställ-
ningar mm. Anmäl ditt intresse till Petra på mail: 
petra.sundholm@fs4h.fi eller 045-8764838 eller via 
facebook för mer information. Håll också koll på 
Korsnäs 4H:s facebooksida, där du hittar vad som 
är aktuellt inom 4pHoto, man är även välkommen 
med på enstaka tillfällen.
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Kungörelse

KUNGÖRELSE OM FÖRTECKNINGEN ÖVER 
RÖSTBERÄTTIGADE

I Korsnäs församling förrättas församlingsval 
9.11.2014. Vid valet väljs 15 medlemmar i kyrko-
fullmäktige.

Förteckningen över röstberättigade är framlagd 
till påseende under övervakning tisdag 2.9.2014 
klockan 10–14 och onsdag 3.9.2014 klockan 
15–19 i Pastorskansliet, adress Kyrkobyvägen 37, 
Korsnäs.

I förteckningen över röstberättigade har alla med-
lemmar som senast 9.11.2014 fyller 16 år och som 
15.8.2014 registrerats som närvarande medlem-
mar i denna församling antecknats som röstberät-
tigade. 

Den som anser att han eller hon obehörigen ute-
lämnats ur förteckningen över röstberättigade 
eller att en anteckning om honom eller henne i 
förteckningen är oriktig får yrka på rättelse av 
förteckningen över röstberättigade. 

Rättelseyrkandet ska framställas skriftligt och 
senast 5.9.2014 före kl. 16.00 lämnas in till Pas-
torskansliet, adress Kyrkobyvägen 37, 66200 Kors-
näs.

Valnämnden behandlar rättelseyrkanden på sitt 
möte 1.10.2014. 

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

Sammanträden
Medlemmarna i Korsnäs Hembygdsförening r.f 
kallas till medlemsmöte 
måndag 08.09.2014 kl. 18.00 på hembygdsmuseet. 
Ärende: ändring av föreningens stadgar

Styrelsen

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

CYKLAR. BARN- OCH BALANS- 
CYKLAR FINNS I LAGER. NU KAN ÄVEN VUXEN-
CYKLAR FRÅN TÄHTIPYÖRÄ FÅS.

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

Intressenter i Fjärdsbådsvägen i Korsnäs kby  

kallas härmed till möte som hålls i Korsnäs Brandsta-
tions utrymmen tisdagen den 16 september 2014, kl. 
20.00. 
Vid stämman besluts om bildande av ett inofficiellt 
väglag för Fjärdsbådsvägen samt fastställande av 
vägenheter för delägarna samt vägenhetsavgift för 
2014. Förslag till delägar- och enhetslängd är fram-
lagd till påseende i Korsnäs kommunkansli fr.o.m. den 
1.9.2014. 

Vägbestyrelsen

Delägarna i Norrby-Sjövägen 
kallas härmed till årsstämma som hålls i Korsnäs 
Brandstations utrymmen tisdagen den 16 september 
2014, kl. 19.00. 
Vid stämman behandlas i LEV § 64 nämnda ärenden 
samt delvis grundförbättring av Norrbyvägen. Förslag 
till debiteringslängd är framlagd till påseende i Kors-
näs kommunkansli fr.o.m. den 1.9.2014. 

Vägbestyrelsen

BOSTADSHUS I KORSNÄS KBY

Bostadshus på Västerbackvägen 24 säljs. Huset är 
byggt 1955 (timmerstomme) med bottenvåning på 
ca. 70 m2 samt källare under hela och inredd vindsvå-
ning på ca. 50 m2 . Outbruten tomt på ca. 2000 m2 .  
Uppvärmning med olja och ved samt luftvärmepump. 
Elanslutning och vatten från egen brunn. Huset har 
varit bebott ända fram till nu men är i behov av reno-
vering. 
Slutna anbud till Jan-Erik Ravals, Västerbackvägen 6, 
66200 Korsnäs senast den 19.9.2014. Ring Jan-Erik 
0503853039 för ytterligare information och eventuell 
visning. Säljaren förbehåller sig fri prövningsrätt. 

Till salu
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Hälsosmedjan flyttar till ny adress: 
Strandvägen 4327 i kyrkbyn (fd FPA).

Kurserna startar i september.

Anmälningar till 06-3651 767 eller  
epost info@malaxfysio.fi
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Sjövägen 271 
66210 Molpe  

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

Företagar julfest lö 6.12 
 
 

Öppettider: 
må-to 9-15 

fre 9-22 
lö 10-22 
sö 12-20 

Andra tider enligt överenskommelse.

Saknaden är stor. 
Kompanjonen Johanna till Jakobstad for. 

Nio fina, gemensamma, händelserika år vi fått, 
nu hon nya utmaningar har på sin lott.

Med glädje och iver jag meddela kan, 
att nya kompanjoner jag fann! 

Det är Joakim, Zandra och jag, 
som nu bildar ett nytt lag.

Cecilia
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NYKARLEBY 
Frillmossvägen 2 & 7817450
KORSNÄS 
Strandvägen 4131 & 2827700

Ditt inköpsställe

www.ostrocenter.fi

Välkommen till Ostrocenter!
Marschaller och lampolja till villaavslutningenBaden-Baden stolar

även gungor och dynor   

IMPREGNERAT 
VIRKE

i lager till 
specialpris

ALLA GRILLAR
TILL NETTOPRISER

Hos oss!

Till villaavslutningen har vi 
griskött och broiler 

marinerade för grillen 
i våra omtyckta 

hemgjorda marinader. 

Fiskare, se hit!
Nu finns Grundéns 
fiske- och regn- 
kläder hos oss!

Kom in                
och prova!

Molpeboden
Kolebackv.2, Molpe
Tel/fax 06-3476602
www.molpe.fi/boden



32

KORSNÄSNytt

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. 

Tänker du sälja eller köpa ett företag?  
Generationsskifte i planerna?

Läs guidens nätversion eller beställ en egen kopia! 
www.vasek.fi/borja-i-tid-en-guide-for-agar-och-generationsskiften-i-foretag/

Någon standardlösning för ägar- och generationskiften  
finns inte, men hjälp kan alltid fås av VASEK!

Börja i tid - en guide för ägar- och generationsskiften i företag


