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Korsnäsbor på Åland
Två busslaster med Korsnäsbor och andra österbottningar deltog i 

Mathantverksprojektets studieresa till Skördemarknaden på Åland i 
mitten av september. Resenärena besökte Smakbyn, deltog i kosafari, 

handlade lokala produkter och njöt av lokala delikatesser.
Foton: Anita Ismark och Helena Höglund-Rusk
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ANITASruta
Kommunreformens nuläge

Korsnäs kommun deltar i Vasaregio-
nens samgångsutredning. Arbetsgrup-
pernas rapporter för olika sektorer av 
den kommunala verksamheten kommer 
att ges till utredningsmännen Ossi Repo 
och Jan-Erik Enestam. De sammanstäl-
ler en slutrapport som tillsammans med 
samgångsavtalet går för behandling till 
respektive kommuns kommunstyrelse 
och –fullmäktige troligen i slutet av året.

Kommunstyrelsen tog vid sitt senaste 
sammanträde 23.9 del av innehållet i 
samgångsavtalet som i korthet går ut på 
att slå ihop 10 kommuner med Vasa som 
huvudort. Man har gett den nya kom-
munen arbetsnamnet Nya Vasa. Ärendet 
kommer för kännedom till kommunfull-
mäktige 13 oktober.

Kommunallagen är också under arbete. 
Samhället förändras och lagstiftningen 
behöver revideras för att bättre stöda 
samhällsutvecklingen och demokratin. 
Senaste större revidering skedde 1995.

SOTE-reformen
Kommunfullmäktige ska 13 oktober 

ge utlåtande om social- och hälsovårds-
reformen med fem social- och hälso-
vårdsområden i Finland. Propositionen 
överlämnas till riksdagen i november. 
Lagen träder i kraft 2015. De nya 
ansvarsområdena inleder sin verksamhet 
i början av år 2017.

Vid ett möte på Finansministeriet för 
stadsregionernas representanter, som jag 
deltog i, kritiserades SOTE-reformen för 
att den är otymplig med olika beslutsni-
våer och att finansieringen är oklar. Vid 
mötet framfördes att den rikssvenska 
landstingsmodellen skulle vara bättre 

Aktuellt om 
pågående reformer
I Finland pågår ett omfattande utrednings- och utvecklingsarbete. 
Det är ett flertal stadsregioner som håller på med samgångsut-
redningar bl.a. Vasaregionen. Därtill förnyas kommunallagen. 
I Finland planeras en stor vårdreform den s.k. SOTE-reformen. 
Ytterligare reformeras statsandelslagstiftningen.

att genomföra även i Finland alternativt 
Kajanalandsmodellen. De större städer-
nas representanter framförde att de helst 
ser värdkommuns- eller ansvarskom-
munsmodellen.

I förslaget till utlåtande som Korsnäs 
kommun ska avge sägs bl.a. 

Enligt § 5 ska tjänsterna produceras 
nära dem som anlitar tjänsterna, vilket 
är en god utgångspunkt. Då det ändå 
bestäms att tjänsterna får centraliseras 
bl.a. om det är ändamålsenligt eller kost-
nadseffektivt, kan tillämpningen bli att 
tjänsterna i stor utsträckning centralise-
ras.

Det blir svårt för kommunerna att 
kunna förverkliga målsättningarna i § 8 
att främja välfärd och hälsa. Välfärdsar-
betet förutsätter ett tvärsektoriellt samar-
bete som förhindras av att kommunerna 
genom lagförslaget inte kommer att ha 
inflytande över en stor del av de åtgärder 
som främjar välfärden och hälsan.

Kust- Österbottens samkommun för 
socialvård och primärhälsovård, till 
vilken Malax, Korsnäs, Närpes, Kaskö 
och Kristinestad hör, borde kunna fung-
era som regional serviceproducent och 
producera tjänster såsom psykosociala 
tjänster och andra specialiserade funk-
tioner exempelvis minnesrådgivning, 
missbrukarrådgivning och talterapi inom 
SOTE-området.

Förslaget till organisering av vården 
strider mot grundlagen gällande den 
kommunala självstyrelsen. Enskilda 
kommunfullmäktige får p.g.a. social- 
och hälsovårdsområdets storlek obetyd-
ligt inflytande över ordnandet av vården. 
Beslutet om att ordna social- och hälso-
vård enligt § 12 utarbetas endast med 
kommuner och samkommuner med 

produktionsansvar, vilket inte uppfyl-
ler kraven på jämlikhet mellan de olika 
kommunernas invånare.

Det är inte ändamålsenligt att orga-
niseringsansvaret skulle omfatta hela 
social- och hälsovården. Det obligato-
riska, interkommunala samarbetet blir 
oerhört omfattande. Också med tanke på 
effektiviteten och resursanvändningen 
finns det inga klara fakta som skulle säga 
att social- och hälsovården i Finland 
skulle bli mera fördelaktig eller bättre 
med en så invecklad organisering.

Statsandelsreformen
Staten har också en stor statsandels-

reform på gång. Då provberäkningar 
offentliggjordes på våren 2014 och när 
kommunerna skulle ge sina utlåtanden, 
såg det bra ut för Korsnäs del. Enligt 
nya beräkningar som publicerats 30.9. 
kommer Korsnäs statsandelar att minska 
med 444.712 euro för år 2015. Minsk-
ningen kommer från olika koefficienter 
och skatteutjämningen. Beräkningen 
torde inte vara den slutliga.

Korsnäs kommun har stora utmaningar 
framför sig med renoveringen av Malax-
Korsnäs hälsocentral och många andra 
investeringar som finns i av kommun-
fullmäktige godkänd investeringsbudget. 
Budgetberedningen inför nästa år pågår 
som bäst i alla nämnder och organ. Bud-
geten 2015 och ekonomiplanen 2016-17 
godkänns av kommunfullmäktige vid 
sammanträdet den 15 december 2014.

Med hösthälsningar
Anita Ismark

Kommundirektör



KORSNÄSNytt

3

K
o
m

m
u

n
a
l
 in

f
o
r
m

a
t
io

n
 - s

t
ip

e
n

d
ie

r

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
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Nr 7-2014 utges 14.11.2014, manusstopp 31.10.2014
Nr 8-2014 utges 12.12.2014, manusstopp 28.11.2014

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

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

Korsnäs kommuns  
stipendiefond

Korsnäs kommuns stipendiefond grundades 
av fullmäktige i Korsnäs år 2001 genom att 
mantalskommunens kassa överfördes som 
grundplåt till stipendiefonden. Därefter har 
fullmäktige i Korsnäs överfört tilläggskapital 
av kommunens egna medel till stipendiefon-
den för att skapa förutsättningar för att ge en 
tillräcklig avkastning för att utdelningar från 
fonden skall kunna ske.
Fonden riktar sig till studerande som INTE 
studerar vid Åbo Akademi. Stadgan för 
Korsnäs kommuns stipendiefond har uppg-
jorts och godkänts av fullmäktige. 
Stipendier kan beviljas:
• Elever som deltar i högskole- och 

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

pendium vara Korsnäs kommun.
En enskild elev kan beviljas stipendium för:
• högst 10 terminer för yrkeshögs-

koleutbildning,
• högst 10 terminer för högskoleutbildning,
• maximalt 10 terminer för en enskild elev.

Ansökan lämnas in till Korsnäs kommun 
senast 17.11.2014. Om stipendiernas storlek 
besluter kommunstyrelsen.

AC Silverbergs         
stipendiefond

Stipendier för studerande inskrivna vid Åbo 
Akademi lediganslås att sökas både vår- och 
hösttermin.
Stipendier från AC Silverberg stipendiefond 
kan beviljas studerande inskrivna vid ÅA 
enligt följande kriterier:
Elevens hemort bör vid beviljande av sti-
pendium vara Korsnäs kommun.
En enskild elev kan beviljas stipendium för 
högst 10 terminer 

Därtill kan för kompletteringsstudier/vux-
enstuderande vid Åbo Akademi beviljas:
• Stipendium på 50 % av heltidsstu-

derandes stipendier
• Stipendiet beviljas för högst 4 terminer 

för kompletteringsstudier

Om stipendiernas storlek besluter kom-
munstyrelsen.
Ansökningsblanketter för båda stipend-
iefonderna finns på kommunens hemsida 
under adressen www/korsnas.fi/blanketter.
Sista ansökningsdag till fonden är 
17.11.2014.

Ansökan om stipendier
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Jourverksamheten vid Vasa 
sjukvårdsdistrikt centraliseras 
och förändringarna träder i kraft 
1 oktober 2014. Därefter koncen-
treras jouren på kvällar, nätter och 
veckoslut till Vasa centralsjukhus 
nya Y-byggnad. På vardagar under 
arbetstid är det den egna häl-
sovårdscentralen som betjänar. 
Jouren på Vasas huvudhälsosta-
tion vid Smedsbyvägen upphör 
30.9.2014.

Kvälls-, natt- och helgjouren för 
de södra och mellersta delarna av 
sjukvårdsdistriktet koncentreras 
från och med 1.10.2014 till den 
moderna Y-byggnaden på Vasa 
centralsjukhus. Samjouren på cen-
tralsjukhuset är till för brådskande 
sjukdomsfall som inte kan vänta. 
Icke-brådskande patienter hänvisas 
till den egna hälsocentralen föl-
jande vardag. Olycksoffer, personer 
som drabbats av infarkt och andra 
patienter i kritiskt tillstånd tas fort-
sättningsvis emot på centralsjuk-
husets akutmottagning under alla 
tider på dygnet.
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Samjouren
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Vasa centralsjukhus  ·  tel (06) 213 1111  ·  Sandviksgatan 2–4, 65130 Vasa
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Polikliniker

Samjouren  YA 

Allmänsjukhuspsykiatri  K
Barnneurologi  E
Barnpsykiatri  H
Barnsjukdomar  E
Gynekologi  A
Hudsjukdomar  S
Hörselstation  A
Inremedicin  D
Kirurgi  T
Lungsjukdomar  E
Mun- och käksjukdomar  A
Mödrapoliklinik  A
Neurologi  S
Onkologi  Q
Preoperativ  YA

Smärtpoliklinik  T
Ögonenhet  A
Öron-, näs- och
  strupsjukdomar  A

Undersöknings- och 
åtgärdsenheter
Dagkirurgi  YB
Dialys  E
Ergoterapi  D
Fysiatri  T
Förlossningssal  B
Hjärtstation  F
Klinisk fysiologi och
  nukleärmedicin  C
Kliniska laboratoriet  B
Klinisk neurofysiologi  J
Medicinsk rehabilitering  H
Patologi  D
Provtagning  B
Röntgen  F
Strålbehandling  Q

Övriga
Allmän förvaltning  X 
Auditorium  YA
Café  T
Ekonomiförvaltning  X
HR-enhet  X
Info  T 
Kapell  C0
Matsal  M
Mötesutrymmen  YA
Patienthem Vilma  G
Patientombudsman  A
Sjukvårdsförvaltning  X

Bäddavdelningar
Barnsjukdomar A 
CCU  E
Förlossningsavdelning  A
Gynekologi  A
Hjärtavdelning  YB 
Inremedicin  E
Intensivvård  F 
Jouravdelning  YA
Kirurgi  A  T
Lungsjukdomar  E
Neurologi  E
Onkologi  S

Samjouren YA

Om patienten är osäker på om 
deras symtom kräver akutvård, 
lönar det sig att under tjänstetid 
ringa till den egna hälsocentralen 
och vid övriga tider till samjourens 
rådgivningstelefon, på nummer 06 
213 1001.

- Samtalen tas emot av en erfa-
ren sjukskötare, som vägleder 
patienten till att antingen sköta 
om besväret själv, att söka sig till 
den egna hälsocentralen följande 
vardag eller att utan dröjsmål upp-
söka centralsjukhusets akutmot-
tagning, säger avdelningsskötarna 
Ann-Katrin Brandtberg och Tanja 
Roivainen.

Det går inte att boka till exempel 
läkartid via rådgivningstelefonen. 
Rådgivningstelefonen är heller inte 
ett nödnummer, ring alltid 112 i 
nödsituationer.

Vid samjouren kan man tvingas 
vänta eftersom patienter under-
söks och vårdas enligt vårdbehov.

Om symtomen inte är allvar-
liga kan en patient få vänta i flera 

Samjouren öppnar i Vasa sjukvårdsdistrikt 1.10.2014
timmar, eftersom patienter med 
svårare symtom måste få ome-
delbar läkarhjälp. Patienter som 
kommer till samjouren bör ta i 
beaktande att ambulansingången 
finns på andra sidan av mot-
tagningen och från väntrummet 
ser man inte om det kommer in 
patienter i kritiskt tillstånd som 
genast behöver vård.

Infarten till samjouren sker via 
Sanmarksgatan invid simhallen. En 
patient som ska besöka samjouren 
kan avlämnas vid Y-byggnadens 
ingång. Bilen måste däremot par-
keras en liten bit från byggnaden, 
antingen på sjukhusets stora par-
keringsplats eller i sjukhusets par-
keringshus. Framför Y-byggnaden 
finns bara enstaka parkeringsplat-
ser med kort parkeringstid samt 
invalidparkeringsplatser. Samjour-
ens ingång är markerad med en 
stor, röd korssymbol.
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Var får jag akutvård?

Jourverksamheten förändras 1.10.2014. Därefter koncentreras
jouren för sjukvårdsdistriktets södra och mellersta delar på kväl-
lar, nätter och veckoslut till samjouren i Vasa centralsjukhus nya 
Y-byggnad. På vardagar under tjänstetid är det den egna hälso-
vårdscentralen som betjänar. Läs mera på sid 4 inne i tidningen!

Ring alltid 
• under tjänstetid din egen hälsostation 

innan ditt besök
• övriga tider till samjourens telefontjänst

på Vasa centralsjukhus, tel 06 213 1001
(gäller ej Jakobstad, Pedersöre, 
Larsmo och Nykarleby).

Gäller fr.o.m. 1.10.2014!

www.vasacentralsjukhus.fi/samjour

Kotikäynti_3_2014_liite_v03.indd   2 5.9.2014   15.17

www.vasacentralsjukhus.fi/samjour

vardagar kl. 8 – 16 vardagar kl. 8 – 16

MALAX KORSNÄS

din egen 
hälsostation

din egen 
hälsostation

övriga tider
samjouren vid Vasa 

centralsjukhus

övriga tider
samjouren vid Vasa 

centralsjukhus

Samjouren öppnar i Vasa sjukvårdsdistrikt 1.10.2014

MALAX-KORSNÄS         
HÄLSOVÅRDSCENTRAL

ÄNDRINGAR I JOURVERKSAMHETEN FR.O.M. 1.10.2014
Jouren på Vasas huvudhälsostation (Smedsbyvägens mottagning) 
upphör 30.9.2014. Fr.o.m. 1.10.2014 tas jourpatienter emot vardags-
kvällar, nattetid och veckoslut på den nya samjouren vid Vasa central-
sjukhus (Y-huset), Sandviksgatan 2-4.

LÄKARJOUR MALAX-KORSNÄS FR.O.M. 1.10.2014
Vardagar kl. 8-16 - Malax-Korsnäs hälsovårdscentral (tfn 06 3477 645)
Vardagar kl. 16-08 och helger - nya samjouren vid Vasa centralsjukhus 
(tfn 06 213 1001)

TANDLÄKARJOUR FR.O.M.1.10.2014
Måndag-torsdag kl. 8-15, fredag kl. 8-13 tandläkarjour vid Malax-Kors-
näs hvc tfn 06 3477 640 
Helgdejour kl. 10-12 vid Vasa centralsjukhus (samjourens utrymmen, 
Sandviksgatan 2-4). Inga tider bokas utan patienterna vårdas enligt 
ankomstordning.

Mera info om nya samjouren hittar du här: www.vasacentralsjukhus.fi/
samjour

Fler taxitillstånd 
önskas

Närings-, trafik- och miljöcen-
tralen fastställer årligen fastställa 
maximiantalet taxitillstånd per 
kommun. 

NTM-centralen vill ha kommu-
nens utlåtande om huruvida antalet 
taxibilar är tillräckligt, om antalet 
fordon som är tillgängliga samt 
om taxitjänsternas kvalitet i kom-
munens område. Kommunerna ska 
speciellt ta hänsyn till social- och 
hälsovårdsväsendets samt bild-
ningsväsendets behov av att ordna 
persontransporter.

I Korsnäs kommun finns år 2014 
5 st. taxitillstånd för personbilar 
och 1 st. Tillstånd för personbil som 
uppfyller tillgänglighetskraven. 
Hösten 2014 finns i kommunen ca 
45 personer som beviljats färdtjänst 
samt ca 40 grundskol- och förskole-
lever som beviljats skolskjuts.

Då socialväsendet kontaktar taxi-
bilister för akuta och planerade 
skjutsar har det inte alltid varit möj-
ligt att få en taxibil från den egna 
kommunen. Kommunstyrelsen har 
konstaterat att det kontinuerligt är 
svårt att få tag i taxi dagtid och i 
all synnerhet nattetid och helger i 
Korsnäs. Läget är fortsättningsvis 
det samma. Långa avstånd, med 
långa taxiresor, till städers centrum, 
Vasa och Närpes, gör att Korsnäs 
kommun borde få fler taxitillstånd.

Kommunstyrelsen gav 8.9.2014 
som utlåtande till NTM-centralen 
att antalet taxitillstånd i kommunen 
är för litet. Kommunstyrelsen förut-
sätter en utökning och ibruktagning 
av fler taxitillstånd. Långa avstånd, 
med långa taxiresor, till städers 
centrum, Vasa och Närpes, gör att 
Korsnäs kommun borde få fler taxi-
tillstånd. Därtill konstaterades att 
patienterna får köa länge för att få 
taxiskjuts från Vasa centralsjukhus 
då skjutsarna och servicen har cen-
traliserats.
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Byggnadslov och 
åtgärdstillstånd

Tillsynsnämnden har vid sitt sammanträde 2.9.2014  
godkänt följande ansökningar om byggnadslov och åtgärdstillstånd. 
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Byggnadslov
Byggare  Lägenhet  Ändamål
Henrik Mattans  Harrström 2:221  Tillbyggnad fritidshus
Vestbergs Handelsträdgård Öb Korsbäck 1:136  Sluss till 
  växthusanläggning
Bs Ab Prästhagen  Korsnäs 31:7  Garage 
Linda o Johan Holm-Rosbäck Molpe 31:2  Ändr. förråd till garage
Antti Kammonen Ab  Molpe 7:193  Rävhus
Antti Kammonen Ab  Molpe 7:173  Rävhus
Antti Kammonen Ab  Molpe 7:173  Tillbyggnad servicehus
Mats Ribacka  Molpe 56:0  Fritidshus
Jens Bjurbäck  Taklax 6:28  Tillbyggnad bostad
Anders Lundvall Ab  Taklax 2:191  Minkhus 

Åtgärdstillstånd
Byggare  Lägenhet  Ändamål 
Johan Svartgrund  Harrström 2:203  Lagercontainer 
Korsnäs Jaktförening r.f  Korsnäs 876:2  Grillada
Nicklas Moliis  Korsnäs 5:95  Braskamin
Sture Södergran  Korsnäs 18:38  Värmebrunn
Anna Wide  Taklax 2:171  Braskamin

Rivningsanmälan
Byggare  Lägenhet  Ändamål
Karin Huhtaoja  Taklax 2:178  Äldre bostadshus

Anmälningsärenden
Byggare  Lägenhet  Ändamål
Eva Hansson-Lunki  Harrström 1:46  Lada
Björn o Arja Eriksson  Molpe 2:209  Lada-förråd
Johan Sjöberg  Molpe 7:181  Lada-förråd
Conny Nygårdas  Molpe 3:128  Lada-förråd
Edsviksjöns Allaktivitetsförening r.f.  Harrström Smf Klättervägg
Carl-G Andila  Molpe 3:123  Förråd

Tre pälsfarmer beviljades miljö-
tillstånd för utvidgning av verk-
samheten vid tillsynsnämndens 
möte 2.9.2014.

Anders Lundvall Ab beviljades 
miljötillstånd på lägenheten Haga 
RNr 2:191 i Taklax by för utvidgning 
av befintlig farm till att omfatta högst 
810 avelshonor av mink och 201 
avelshonor av räv med valpar. 

Antti Kammonen Ab beviljades 
miljötillstånd på lägenheterna Räv-

Miljötillstånd för tre pälsfarmer
hagen RNr 7:193 och Kammonen 
RNr 7:173 i Molpe by för utvidgning 
av befintlig farm till att omfatta högst 
350 avelshonor av räv med valpar. 

Pälsdjursfarm Jonas Norrgård 
beviljades miljötillstånd på lägenhe-
terna Rävbo RNr 5:116 och Rävfarm 
RNr 5:117 i Molpe by för utvidgning 
av befintlig farm till att omfatta högst 
400 avelshonor av mink och 250 
avelshonor av räv med valpar.

Undantagslov för 
byggande i Molpe

Saila Vaahtoniemi beviljas 
undantagslov för att uppföra ett 
egnahemshus på Kesämaa 4:99 i 
Molpe by.

Området är en del av Molpe del-
generalplan och i planen är området 
avsett för fritidsbostäder/åretruntbos-
täder. Kungörelse ingick i Vasabladet 
15.9.2014. Grannarna har inget att 
anmärka på ansökan.

Tekniska nämnden föreslog 
23.9.2014 att undantagslov kan bevil-
jas. Nämnden konstaterar att byggna-
derna kan anslutas till Molpe vattens 
ledningsnät och att avloppsvattnet 
leds till sluten avloppstank. Tomten 
gränsar till en befintlig enskild väg 
och anslutning till tomten finns. 
Avståndet till närmaste affär, daghem 
och skola ligger på ett avstånd om ca. 
2,5-2,8 km. Innan byggandet påbör-
jas bör bygglov sökas.

Kommunstyrelsen beslutade 
23.9.2014 i enlighet med tekniska 
nämndens förslag att undantagslov 
beviljas Saila Vaahtoniemi för ett 
egnahemshus på 61m2 i Molpe och 
bygglov kan sökas.

Grundförbättring 
av Lillmaarsvägen 
och Lillvägen

Anbudsförfrågan för grundför-
bättring av Lillmaarsvägen och 
Lillvägen har utskickats till 11 
jordbyggnadsfirmor. Inom utsatt 
tid inkom 6 anbud till kommunen. 

Tekniska nämnden föreslog 
23.9.2014 för kommunstyrelsen att 
en omdisponering görs i tekniska 
nämndens investeringsbudget för att 
kunna förverkliga projektet grund-
förbättring av Lillmaarsvägen och 
Lillvägen. 

Sundström Ab väljs till entreprenör 
till en summa om 64.700 euro (moms 
0%).
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 Personalärenden

Vikarierande äldreomorgsledare
Monica Bonde fortsätter som vika-

rierande äldreomsorgsledare. Ordi-
narie äldreomsorgsledare Johanna 
Björkman har beviljats semester och 
vårdledighet under tiden 9.10.2014-
31.08.2015. 

Vård- och omsorgsnämnden för-
längde 3.9.2014 Monica Bondes 
anställning som vikarierande äldre-
omsorgsledare för tiden 9.10.2014-
31.08.2015.

Städare vid Korsnäs kyrkby skola
Carina Österberg varit anställd 

som städare ett år i taget under flera 
år vid Korsnäs kyrkoby skola. Ett 
fortgående behov av personal finns 
på skolan.

Bildningsnämnden föreslog 
20.5.2014 att Carina Österberg 
anställs tillsvidare från och med 
1.8.2014 på 7 tim/dag (91,5 %). 

Kommunstyrelsen godkänner 
8.9.2014 att Carina Österberg får 
en tillsvidareanställning enligt bild-
ningsnämndens förslag.

E-fakturering inom Korsnäs 
kommun
Kom ihåg att Du har möjlighet att använda e-fakturering för Korsnäs 
kommuns tjänster. 

Så här gör du:
• Sök upp senaste referensnummer och/eller eget kundnummer på 

fakturan som du önskar registrera som e-faktura.
• Gällande vatten-/avloppsvattenfaktureringen referensnummer 

och kundnummer = säljarens referens
• Gör ett avtal om e-fakturor med Korsnäs kommun i din nätbank
• Korsnäs kommun skickar nästa faktura som e-faktura till din bank
• Fakturan blir synlig i din nätbank
• Efter att du godkänt fakturan betalas den på förfallodagen
• Fakturan arkiveras i din nätbank.

Du kan i nätbanken även välja automatisk betalning av din e-faktura, 
då behöver du inte bekymra dig om förfallodagar utan e-fakturan 
betalas automatiskt på förfallodagen.

Den som önskar kan även i nätbanken ta ibruk meddelande per 
e-post eller sms om att en ny e-faktura kommit till nätbanken. Med-
delandetjänsten kan vara avgiftsbelagd.

Korsnäs kommun använder även direktbetalning av t.ex. hyror, vård- 
och omsorgsavgifter och barndagvårdsavgifter mm. Vatten- och 
avloppsvattenfakturor kan endast betalas som e-faktura eller som 
vanlig faktura, inte som direktbetalning.

Din bank hjälper dig gärna vid behov med att ta ibruk din e-fakture-
ring.

Ekonomiavdelningen

Enligt äldreomsorgslagen § 26 
skall kommunen en gång i halvåret 
offentliggöra uppgifter om den tid 

Genomsnittlig väntetid för följande sociala tjänster 1.1 – 30.6.2014

Tjänst Genomsnittlig väntetid Ytterligare information 
Hemservice 
 

0-1 dygn Efter behov av tjänster, i akuta 
situationer får klienten tjänsten 
genast 

Matservice 
 

0-1 dygn Efter behov av tjänster, i akuta 
situationer får klienten tjänsten 
genast 

Serviceboende och  
åldringshem 

I medeltal 130 dygn Genomsnittlig väntetid för dem 
som placerades under tiden 
1.1–30.6.2014 

Bedömning av servicebehovet 
 

0-7 dygn Vid brådskande fall görs en 
bedömning utan dröjsmål. 

 

Väntetider för sociala tjänster för äldre
inom vilken en äldre person kan 
få socialservice som han eller hon 
ansökt om. 

Korsnäs kommuns väntetider inom 
äldreomsorg offentliggörs på kom-
munens hemsida, i KorsnäsNytt och 
på kommunens anslagstavla.

Med väntetid avses tiden mellan 
den dag ansökan lämnas in och den 
dag den äldre får de tjänster som han 
eller hon har ansökt om. Vänteti-
derna offentliggörs specificerade per 
typ av tjänst.

För ytterligare information kon-
takta vik. äldreomsorgsledare 
Monica Bonde tfn (06) 3479 149.
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Buketten har fått ett eget växthus. Bo 
Smeds snickrade ihop ”växthuset” av 
lastpallar under ledning av personalen.

Invigningen hölls måndagen den 9 juni, 
med saft och tilltugg. Samma dag startade vi 
Bukettens motionslåda. De boende är flitiga 
motionärer och varje månad utses månadens 
motionär. 

Växthuset inreds och används beroende 
på årstid. I sommar har vi haft grönsaker av 
olika slag som används vartefter de mognat, 
bl.a. till sallader och smörgåsar. De boende 
på Buketten är delaktiga i skötseln av Oasen.

Hälsningar från Buketten  

Bullabak
I början av september ordnade vi bulla-

bak, ett tiotal kvinnor deltog. Det var en 
uppskattad eftermiddag och bakandet satt 
i från förr. Efteråt drack vi kaffe och åt 
färska kanelbullar.

Kvinnocafé
Onsdagen den 10 september ordnades kvinno-

cafe i matsalen på Buketten. Ett femtontal kvin-
nor kom och lyssnade på Darling Nyman som 
var inbjuden gäst. Hon berättade om minnen 
från förr vilket var uppskattat av deltagarna. 

Måndagen den 1 september ordnades även 
karacafé i matsalen. Sven Nysten höll i trådarna 
och 6-7 herremän deltog lyssnade och drack 
kaffe.

Catarina Lagerström och Inger Röösgren 

Växthuset ”Oasen”

Oasen” i höstskrud

Bullabak. På bilden från vänster Gunnel 
Hedman, Enid Westerholm och Karin 
Riddar.

Kvinnocafé. På bilden från vänster Darling 
Nyman, Ethel Fant, Gunnel Hedman och 
Maj-Lis Hannus.

ä

ä

ä



KORSNÄSNytt

9

"

V
a
tt

e
n

t
jä

n
s
t
v
e
r
k
e
t

 
 
 
 
 

KORSNÄS KOMMUN   AVLÄSNINGSKORT FÖR 
VATTENTJÄNSTVERKET     VATTENMÄTARE 
Strandvägen 4323   
66200 KORSNÄS     
tel.   06-3479 111 
fax.  06-3479 190 

 
 
 BÄSTA VATTENKONSUMENT 
 

Vattenavläsningen sker liksom tidigare så att kunderna själva avläser sina vattenmätare. 
Därför ber vi Er vänligen anteckna den nuvarande mätarställningen på Er vattenmätare 
på nedanstående avläsningskort. Kom även ihåg att anteckna avläsningsdatum samt att 
underteckna kortet. Kortet klipps ut längs den streckade linjen och sätts i närmaste 
postlåda - kommunen betalar portot. Ni kan även meddela mätarställningen per telefon  
tel. 3479 128 eller 3479 136 alternativt via e-post till info@korsnas.fi. Om Ni önskar 
hjälp med att avläsa vattenmätaren kan Ni ringa till vattenverksskötare Per-Erik 
Nordmyr, tel. 0500-260845. Ifall Ni har flera vattenmätare får Ni ytterligare 
avläsningskort från Tekniska kansliet, tel. 3479 136.  
Obs! Detta gäller ej Molpe Vatten Ab:s abonnenter. 
 
Om vi inte erhållit mätaravläsningen senast 4.11.2013 eller att ni kommit överens om 
mätaravläsning, faktureras förbrukningen enligt uppskattning baserad på föregående år. 
Avläsning som meddelats efter utsatt tid beaktas vid följande fakturering. 
 
Vi hoppas att Ni följer med vattenförbrukningen och uppmärksammar ev. läckage. 
Speciellt Ni som har äldre installationer bör granska rostangripna rördelar för att i tid 
kunna förebygga läckage. 
 
Vi tackar för hjälpen och önskar Er en trevlig höst! 
 
Tekniska kansliet 

 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
MÄTARAVLÄSNING                                  Konsumenten behåller  
Insänds till vattentjänstverket Ifall Ni har två vattenmätare  denna del             
   fyller Ni i uppgifterna för  
senast den: 31.10.2013                              den andra mätaren nedan.      
      Namn:_____________ 
Namn: _____________________ Namn_____________________ _________________ 
Adress: ____________________ Adress:___________________ 
__________________________  _____________________  Mätarställn.1_______   
      Mätarställn.2_______ 
Mätarnummer:_______________           Mätarnummer:____________ 
Mätarställning: _______________ Mätarställning:____________ Datum:     /     20__ 
Datum:  ____/____  20____                      Datum:____/____ 20____   
Underskrift:   Underskrift:         
      PÅ DENNA DEL KAN 
___________________________ ________________________    NI ANTECKNA  
      MÄTARSTÄLLNINGEN 
      FÖR ERT EGET BRUK! 
     

KORSNÄS KOMMUN AVLÄSNINGSKORT FÖR 
VATTENTJÄNSTVERKET  VATTENMÄTARE 
Strandvägen 4323 
66200 KORSNÄS 
tel.   06-3479 111 
fax.  06-3479 190 

BÄSTA VATTENKONSUMENT 

Vattenavläsningen sker liksom tidigare så att kunderna själva avläser sina 
vattenmätare. Därför ber vi Er vänligen anteckna den nuvarande mätarställningen på 
Er vattenmätare på nedanstående avläsningskort. Kom även ihåg att anteckna 
avläsningsdatum samt att underteckna kortet. Kortet klipps ut längs den streckade 
linjen och sätts i närmaste postlåda - kommunen betalar portot. Ni kan även meddela 
mätarställningen per telefon  tel. 3479 128 eller 3479 136 alternativt via e-post till 
info@korsnas.fi. Om Ni önskar hjälp med att avläsa vattenmätaren kan Ni ringa till 
vattenverksskötare Per-Erik Nordmyr, tel. 0500-260845. Ifall Ni har flera 
vattenmätare får Ni ytterligare avläsningskort från Tekniska kansliet, tel. 3479 136. 
Obs! Detta gäller ej Molpe Vatten Ab:s abonnenter.

Om vi inte erhållit mätaravläsningen senast 3.11.2014 eller att ni kommit överens om 
mätaravläsning, faktureras förbrukningen enligt uppskattning baserad på föregående år. 
Avläsning som meddelats efter utsatt tid beaktas vid följande fakturering. 

Vi hoppas att Ni följer med vattenförbrukningen och uppmärksammar ev. läckage. 
Speciellt Ni som har äldre installationer bör granska rostangripna rördelar för att i tid 
kunna förebygga läckage. 

Vi tackar för hjälpen och önskar Er en trevlig höst! 

Tekniska kansliet 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
MÄTARAVLÄSNING Konsumenten behåller 
Insänds till vattentjänstverket Ifall Ni har två vattenmätare  denna del      

fyller Ni i uppgifterna för  
senast den: 31.10.2014  den andra mätaren nedan.   

Namn:_____________ 
Namn: _____________________ Namn_____________________ _________________ 
Adress: ____________________ Adress:___________________ 
__________________________  _____________________  Mätarställn.1_______   

Mätarställn.2_______ 
Mätarnummer:_______________       Mätarnummer:____________ 
Mätarställning: _______________ Mätarställning:____________ Datum:     /     20__ 
Datum:  ____/____  20____         Datum:____/____ 20____   
Underskrift:  Underskrift:       

PÅ DENNA DEL KAN 
___________________________ ________________________  NI ANTECKNA  

MÄTARSTÄLLNINGEN 
FÖR ERT EGET BRUK!

KORSNÄS KOMMUN AVLÄSNINGSKORT FÖR 
VATTENTJÄNSTVERKET  VATTENMÄTARE 
Strandvägen 4323 
66200 KORSNÄS 
tel.   06-3479 111 
fax.  06-3479 190 

BÄSTA VATTENKONSUMENT 

Vattenavläsningen sker liksom tidigare så att kunderna själva avläser sina 
vattenmätare. Därför ber vi Er vänligen anteckna den nuvarande mätarställningen på 
Er vattenmätare på nedanstående avläsningskort. Kom även ihåg att anteckna 
avläsningsdatum samt att underteckna kortet. Kortet klipps ut längs den streckade 
linjen och sätts i närmaste postlåda - kommunen betalar portot. Ni kan även meddela 
mätarställningen per telefon  tel. 3479 128 eller 3479 136 alternativt via e-post till 
info@korsnas.fi. Om Ni önskar hjälp med att avläsa vattenmätaren kan Ni ringa till 
vattenverksskötare Per-Erik Nordmyr, tel. 0500-260845. Ifall Ni har flera 
vattenmätare får Ni ytterligare avläsningskort från Tekniska kansliet, tel. 3479 136. 
Obs! Detta gäller ej Molpe Vatten Ab:s abonnenter.

Om vi inte erhållit mätaravläsningen senast 3.11.2014 eller att ni kommit överens om 
mätaravläsning, faktureras förbrukningen enligt uppskattning baserad på föregående år. 
Avläsning som meddelats efter utsatt tid beaktas vid följande fakturering. 

Vi hoppas att Ni följer med vattenförbrukningen och uppmärksammar ev. läckage. 
Speciellt Ni som har äldre installationer bör granska rostangripna rördelar för att i tid 
kunna förebygga läckage. 

Vi tackar för hjälpen och önskar Er en trevlig höst! 

Tekniska kansliet 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
MÄTARAVLÄSNING Konsumenten behåller 
Insänds till vattentjänstverket Ifall Ni har två vattenmätare  denna del      

fyller Ni i uppgifterna för  
senast den: 31.10.2014  den andra mätaren nedan.   

Namn:_____________ 
Namn: _____________________ Namn_____________________ _________________ 
Adress: ____________________ Adress:___________________ 
__________________________  _____________________  Mätarställn.1_______   

Mätarställn.2_______ 
Mätarnummer:_______________       Mätarnummer:____________ 
Mätarställning: _______________ Mätarställning:____________ Datum:     /     20__ 
Datum:  ____/____  20____         Datum:____/____ 20____   
Underskrift:  Underskrift:       

PÅ DENNA DEL KAN 
___________________________ ________________________  NI ANTECKNA  

MÄTARSTÄLLNINGEN 
FÖR ERT EGET BRUK!
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            Adressaten                    

Betalar 
portot    

     
                      

KORSNÄS KOMMUN   
                       Vattentjänstverket   
                       Avtalskod 5004686  

00003 SVARSFÖRSÄNDELSE              
       
   
    
     
 
 

Avkastningskrav 
på kommunens 
vattentjänstverk

Enligt vattentjänstlagen skall 
vatten- och avloppsverksamheten 
skall bära alla sina kostnader. I 
avgifterna bör även ingå en skälig 
avkastning på restkapitalet för 
vatten- och avloppsverksamheten.

Fullmäktige har sedan 2009 
haft ett avkastningskrav på kom-
munens vattentjänstverk på 2 %.  
Fullmäktige fastställde avkastnings-
kravet på kommunens vattentjänst-
verk till 2% även för år 2015.

Lagom till hösten 2014 blev reno-
veringen och utbyggnaden av Kot-
tebo klar. Det nyrenoverade Kottebo 
togs i bruk 4.8.2014 och barn och 
personal kunde flytta in i de nya 
ljusa utrymmena.

Daghemmet är byggt 1986. Åren 
2013-2014 renoverades och utbygg-
des daghemmet.

Vid Kottebo daghem finns tre avdel-
ningar:

• Kotten, med plats för 21 barn i 
åldern 3-5 år

• Lillkotten, med plats för 12 barn 
i åldern 1-3 år

• Siili-Kotten, en tvåspråkig 
avdelning med plats för 15 barn 
i åldern 1-5 år

Kottebo fungerar även som reserv-
dagvårdsplats för barn inom familje-
dagvården.

På Kottebo finns möjlighet att leka 
i naturmiljö under ledning av erfaren 
personal. Daghemmet har eget kök 
och egen köksa. All mat tillreds i det 
egna köket. 

Öppet hus och invigning kommer att 
hållas senare.

Kottebo daghem renoverat och klart

Kottebo har byggts till 
och gården är full av nya 

spännande leksaker.
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Utbildare Martin Nygårdas instruerar de sista 
eleverna, som färdigställer sina examensarbeten 
på metallavdelningen i Korsnäs.

Elavdelningens elever packar ihop all utrustning 
inför flytten under ledning av utbildare Boris Sjö-
strand.

Snart står fd Korsnäs Kurscenters utrymme tomma 
i centrum av Korsnäs. Korsnäs Kurscentral grunda-
des på 1960-talet. I början av 1970-talet blev verksam-
heten permanent och byggnader för verksamheten 
och elevbostäder uppfördes. 

Nu håller lokalerna på att tömmas och verksamhetem 
flyttar till Vasa och Närpes. Under sommaren och hösten 
har personalen och eleverna förberett flyttningen. En del 
har redan flyttat, medan resten väntar på att utrymmena 
på den nya utbildningsorten ska bli klara.

Köksavdelningen stängdes redan i maj och alla lösa 
inventarier har flyttats bort. De senaste åren har ingen 
kosthållsutbildning ordnats i Korsnäs, utan köket fung-
erade närmast som bespisningskök.

Flytt till Vasa och Närpes
Avdelningen för projekt och samhällstjänster har delat 

på sig. En del av personalen har flyttat till Närpes och en 
del till Vasa under sommaren.

Elavdelningen förbereder som bäst flytten till Vasa, där 
de första kurserna redan börjat. 

- Inom en månad är  utrymmena tömda och verksamhe-
ten helt flyttad till Vasa, uppskattar Boris Sjöstrand.

Metallavdelningen väntar på att utrymmen skall bli 
klara i Närpes. Till Närpes har även en utbildningsenhet 
från Kristinestad flyttat, vilket gör att det blir trångt om 
utrymmet. Nya kurser har även inletts i Närpes på metall-
avdelningen.

Servicen fortsätter i Korsnäs
Trots att personalen flyttar till Vasa och Närpes, fortsät-

ter trotjänarna Boris Sjöstrand, Kenneth Lolax och Tomas 
Hansson att erbjuda sina tjänster åt Korsnäsborna i ambu-
lerande form. 

Hälsosmedjan flyttar till kommunens fastighet invid 
Strandvägen i kyrkbyn. Gymmet hyr in sig i de loka-
ler som FPA tidigare hyrde och nu senast användes för 
daghemsavdelningen Siili-Kotten.

Lokalen blev ledig i augusti i och med att Siili-Kotten 
flyttade till nyrenoverade och tillbyggda Kottebo daghem. 
Kommunstyrelsen har kommit överens om att hyra ut 
128,1 m2 av fastighetens 172 m2 för Hälsosmedjans gym-
verksamhet från och med 1.9.2014. 

De återstående utrymmena, 2 st kontorsrum, kan kom-
munen hyra ut för annan företagsverksamhet. För att göra 
utrymmena ändamålsenliga kommer 2 tegelväggar att 
rivas. 

Hälsosmedjan blev husvill, efter att hyresavtalet för den 
tidigare lokalen uppsagts av SÖFUK.

Hälsosmedjan flyttar till fd FPA

Pippi och Bamse övervakar besökarna i Hälsosmed-
jans nya lokaler i kyrkbyn.

Boris sköter fortsättningsvis elinstallationer i området, 
Kenneth servar kyl- och hushållsmaskiner och Tomas 
erbjuder larm och övervakningstjänster samt elektronik-
service.

Text och foto: Kenth Nedergård
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Vasaregionens kommuner och 
Vasaregionens Utveckling Ab 
VASEK inledde i början av år 
2014 planeringen av Vasaregio-
nens Livskraftsstrategi 2015-2020. 
I strategiarbetet deltar Vasa, Kors-
holm, Vörå, Malax, Korsnäs, Lai-
hela och Storkyro. 

Arbetet som berör hela regionen 
bereder en viktig grund för ett fortsatt 
intensifierat samarbete kommuner 
emellan. Syftet med strategiarbetet 
är att regionens näringsliv, utbild-
ningssektor och kommunerna skapar 
en gemensam syn om hur vi tillsam-
mans kan utveckla regionen och dess 
konkurrens- och livskraft samt till-
växt i framtiden. 

Kommunernas fullmäktige och 
styrelser fungerar som Vasaregionens 
Livskraftsstrategis beslutsfattande 
organ och kommundirektörerna sitter 
med i strategins styrgrupp. Strategin 
beräknas vara klar i början av år 2015 
varefter den tas upp för behandling i 
styrgruppen. Därefter förs strategin 
för politiskt godkännande i varje 
kommun. 

Alla berörda parter kan påverka 
strategin

För tillfället pågår många natio-
nella strukturändringsprocesser som 
enskilda kommuner har svårt att 
påverka, till exempel Kommunindel-
ningsutredningen för Vasaregionen 
och Sote-reformen. Däremot är Livs-
kraftsstrategiarbetet med tyngdpunkt 
inom näringsliv en gemensam regio-
nal strategi som alla berörda parter 
kan påverka, utveckla och utforma.  

Hittills har arbetet framskridit bra. 
Först utsågs en arbetsgrupp och ett 
arbetsteam. Arbetsgruppen består av 
kommundirektörer, utvecklingsdi-
rektörer, kommunala tjänstemän och 
VASEKs representanter. Strategins 
arbetsteam utgörs av utvecklings-
direktör Susanna Slotte-Kock och 
näringslivs- och projektkoordina-
tor Nina Hautio från Vasa stad samt 
Stefan Råback, utvecklingsdirektör 

på VASEK. Arbetsteamet har samlat 
fakta, benchmarkat andra regioner, 
genomfört intervjuer med nyckelper-
soner, hört olika intresseorganisatio-
ner samt planerat helhetsprocessen 
inkluderande alla aktörer. 

Under 2014 har två seminarier hål-
lits i Vasa inom ramen för Livskrafts-
strategin. Ett kick-off seminarium 
hölls i januari och i september ordna-
des ett seminarium kombinerat med 
en scenario-workshop. Båda semi-
narierna riktade sig till näringslivet 
och utbildningssektorn, i det senare 
fallet även till förtroendevalda. Ett 
aktivt deltagande och stort intresse 
för seminarierna och workshopen har 
resulterat i värdefull feedback som 
kommer att utnyttjas i strategins fort-
satta arbete. Under processens gång 
har intervjuer med olika intressegrup-
per gjorts och bland annat företagar-
föreningarnas åsikter har beaktats. 

Under hösten kommer även ungdo-
marna att få sin röst hörd. Detta sker 
via så kallade hearings som kommer 
att hållas för representanter för kom-
munernas ungdomsfullmäktige och 
för studerande i Vasa. 

Lista över konkreta åtgärder
Livskraftsstrategin kommer även 

att innehålla en lista på konkreta 
åtgärder som ska genomföras. Listan 
utarbetas under processens gång 
av Vasaregionens kommuner och 
VASEK, som sedan gemensamt tar 
beslut om vilka åtgärder som priori-
teras. 

Livskraftsstrategirapporten och 
åtgärdslistan kommer att vara ett 
levande bevis på ett brett lokalt sam-
arbete när det är som bäst.  Med 
gemensamma krafter fortsätter 
vi utveckla en energisk region av 
världsklass.    

Regionens livskraft     
tryggas genom samarbete

Stefan Råback, 
utvecklingsdirek-
tör på Vasaregio-
nens Utveckling 
Ab VASEK, inter-
vjuar VD Johan 
Carpelan, Oy 
Botnia Marin Ab.

Susanna Slotte-
Kock, utveck-
lingsdirektör 
på Vasa stad, 
intervjuar Rune 
Westergård, 
grundare och 
styrelsemedlem, 
CITEC Oy Ab
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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/ledarskapsforum för att se programmet.

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

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

Senaste nytt från näringslivsprojektet

Oj, oj vad veckorna rinner iväg. Vi är redan i mitten av ok-
tober och vi som arbetar med projektet måste så smått börja 
inse att slutrakan för projektet är nära. Nu gäller det för oss 
att summera, ta till vara de positiva erfarenheter projektet 
gett samt arbeta för att företagarandan och utvecklingen 
fortsätter efter att projektet avslutas. Vi arbetar ännu vidare 
med utvecklingen av portalen www.foretagarcafe.fi samt att 
vi skapar en handbok/mall för att dokumentera och föra 
utvecklandet av företagandet på landsbygden vidare.

I mitten av september deltog projektet tillsammans med 
företagare, underhållare och projektet ”Lokalt center för 
mathantverk” vid Slättens Mat och Mystik i Närpes. Even-
emanget gynnades med strålande höstväder och drog en hel 
del folk. Korsnästältet var välbesökt och uppskattat av både 
deltagare, arrangörer och besökare.

Sofia

YA! erbjuder   

Lördag 11.10.2014 finns Företagarcafé Korsnäs 
på plats vid matmarknaden i Korsnäsgården kl. 
11-14. 

Må bra-dag/kväll arrangeras i samarbete med 
kommunen onsdag 15.10.2014 på Korsnäs 
kyrkobyskola. Företagarcafé Korsnäs finns på 
plats med företagare med inriktning på hälsa och 
välmående. Utöver detta arrangeras pröva på –  
aktiviteter och korta föreläsningar.

25-26 oktober deltar Företagarcafé Korsnäs 
tillsammans med Korsnäs kommun och projek-
tet ”Lokalt center för mathantverk” vid Vasara 
Byggmässan och Möbelmässan i Botniahallen. 
Till mässan förväntas ca 13 000 besökare. Före-
tagare från Korsnäs inom bygg, inredning och dy-
likt har möjlighet att komma med!

Företagarcafé Korsnäs deltar söndagen 2.11 kl. 
10-14 vid Pop-up shop/minimarknad i båthu-
set vid fiskehamnen i Harrström. Kaffebjudning. 

Onsdag 5.11.2014 arrangeras en temakväll 
kring stödformer, finansiering och utveckling 
för företagare i Korsnäs. Bland annat medverkar 
personal från Vasek och Ely-centralen.

Fredag 7.11.2014 föreläser 19-åriga entre-
prenören Kalle Ulff vid högstadiet i Petalax för att 
inspirera våra ungdomar till företagsamhet och 
företagande.

Fredag 28.11.2014 
Korsnäs får besök av entre-
prenören, businessmannen 
och clownen Ruben Madsen 
från Sverige, en riktig inspiratör. 
www.kartell.se        

Kl. 12.30-15 på Restaurang Strand-Mölle ger 
Ruben Madsen en inspirationsföreläsning till 
alla företagare och Korsnäsentusiaster samt de 
som vill utveckla företagandet i regionen.

Kl. 19 deltar Ruben Madsen i Företagarnas 
Lilla Julfest i Korsnäsgården med en underhål-
lande show. Vid samma tillfälle koras ”Årets Unga  
Nyföretagare i Korsnäs” av Korsnäs Företagare r.f.

Projektaktiviteter

Följ projektets verksamhet och aktuell info på 

   www.facebook.com/korsnasiframtiden

          www.foretagarcafe.fi
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JämtTina lever för havtorn
I slutet av augusti fick Korsnäs besök av Sveri-

ges havtornsambassadör Tina Lindberg – JämtTina 
kallad. Hon har levt för och av havtorn sedan hon för 
tio år sedan upptäckte det hälsosamma bäret, som då 
var relativt okänt i Sverige.

Det var Mathantverksprojektet, som bjudit in Jämt-
Tina. Programmet bestod både av föreläsningar, produkt-
presentationer och praktiska övningar. Deltagarna fick 
lära sig allt om havtornsbärens egenskaper och pröva på 
att tillverka glögg, juice, marmelad, sylt och saft. 

Något Tina poängterade gång efter annan under kursen 
var att ta till vara hela bär. Hon har en egen havtornsod-
ling på 500 buskar och plockar alla bär för hand.

- Skalen och kärnorna kan pressas till pulver. Skal från 
pressade bär kan göras till ”russin” och så vidare, förkla-
rar Tina entusiastiskt.

- Det finns mycket nyttigt i fruktköttet och kärnan. Till 
och med av buskens blad kan man göra tillskott, som 
förbättrar pälsen på häst och får. Dessutom får man fram 
smaker ur bären vid manuell hantering – smaker som 
industrin aldrig får fram.

Genom åren har hon utvecklat ett femtiotal produkter 
baserade på havtorn, och det finns säkert femtio till som 
kunde utvecklas. På gården i Östersund där hon bor har 
hon inrett ett café och gårdsbutik, som drar besökare från 
när och fjärran.

Besökarna, som bestod både av etablerade företagare 
i livsmedelsbranschen och intresserade hobbyodlare och 
konsumenter, fick också en grundlig genomgång i hur 
man etablerar en egen havtornsodling. Genom åren har 
Tina lärt sig vad hur man lyckas; när och hur man ska 
plantera, vilken jordmån som är bäst, hur buskarnas ska 
skötas och beskäras. 

Fryser hela bär
En förutsättning för att kunna hantera hela bär är dock 

att ha tillgång till en tillräcklig stor och effektiv frys. 
- Vill man plocka stora mängder bär för hand, är det 

bäst att klippa av hela kvistar och chockfrysa dem, menar 
Tina.

- Själv har jag en frys på 2 m3, som klara av att frysa ner 
innehållet till -23 C på 12 timmar. Utan den skulle jag inte 
kunna göra det jag gör.

Den vanlige amatören får dock hålla sig till mindre 
mängder och hemmafrysen – men bra så.

Text och foto: Kenth Nedergård
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NYHET - Boka redan nu i kalendern!

Alla företagare och entusiaster i Korsnäsnejden bjuds in till Lilla 
Julfest på Korsnäsgården fredag 28.11.2014, kl.19.00

-  Vi avnjuter gott att äta och dricka tillsammans
- Underhållning av rikssvenska entreprenören och showmannen 
Ruben Madsen
-  Korsnäs företagare r.f. korar årets ”Unga nyföretagare i Korsnäs”
-  Musikunderhållning med dans

Inträde
Deltagaranmälan snarast, dock före 23.11.2014 till

roger.bergstrom@multitronic.fi / 050-5677365
sofia.mitts-bjorkblom@yrkesakademin.fi / 050-3306041

KORSNÄS
På gång i

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

Folkhälsan i Korsnäs säljer nu ett 
luciapaket.   

I paketet ingår klänning, bälte, 
elljuskrona 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 mottages t.o.m. 17 oktober. 

 

 

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.  
                    

VINTERBADA I MOLPE
Söndagen den 5 oktober 2014 inleds säsongen 
för vinterbad vid Stormlyktan ”Strandbastun” 
invid simstranden i Molpe. Bastun är varm kl. 
18.00 – 21.00 varje söndag t.o.m. april 2015. 
Avgiften är 7 €/person. Barn under 13 år i föräld-
rars sällskap får bada gratis.
Eventuella ändringar meddelas på Molpe bys 
hemsida http://molpe.fi.
Arr. Molpe Byaråd

 Loppis i Harrström UF-lokal! 
11-13.10.2014 

Lö-Sö kl. 11-16 
Må kl. 18-20 

 
Välkommen ut och fynda! 

Arrangör: Daisys 
 
 
 

80-tals shååv
vid Molpe paviljong 

1.11 kl 19-02
- 3 rätters meny
- Lättsam underhållning
- Live musik
- Fullständiga rättigheter

Garanterat en lyckad 80-tals 
kväll för endast 30 €
Biljetter säljes 12.10 kl. 18-19 
vid Fias Inn i Molpe.

Arr. Molpe uf
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MÅ BRA dag
Korsnäs kby skola 
onsdag 15.10.2014  kl. 18.00 - 21.00 

Program
18.00 Folkhälsan, introduktion till geocaching (inom- och utomhus) med Malin Ström (ca. 2 h)
18.00 Integral Yoga Hatha med Tarja Prema. Hatha Yoga passar alla, även nybörjare (ca. 1/2 h)
18.30 Lola Andtfolk föreläser om mental träning (ca. 1/2 h)
18.30 Cirkelträning med Eva Ramstedt (ca. 1/2 h)
19.00 VM-aktuella Roland Wahlsten kommer kl. 19.00 och visar 
hur Mas-wrestling går till och besökarna har även själva möjlighet 
att prova på.  I Mas-wrestling sitter man mot varandra och håller i 
en käpp och försöker dra över den andra. 
19.00 Boxercise med Linda Rosbäck (ca. 1/2 h)
19.30 Cirkelträning med Eva Ramstedt (ca. 1/2 h)
20.00 Boxercise med Linda Rosbäck (ca. 1/2 h)
 Gratis gymträning för ungdomar på Hälsosmedjan kl. 17.30-18.30

Utomhusaktiviteter:
Lekar och spel för barn utomhus
Ledare: Sanida Bosnjakovic och 
Matilda Mann

• Skiteam Ramstedt
• Salon Fresh 
• MB-Produkt 
• Daniella Lindström: försäljning av 

egenhändigt tillverkade hudvårds-
produkter av naturliga råvaror

Arr: Korsnäs kommun – Fritid

Smakprov på goda 
och hälsosamma 

mathantverksprodukter

Folkhälsan i Korsnäs 
bjuder på frukter Kläder och 

tillbehör
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Motionskampanj 1-31.5.2014
Följande deltagare blev lyckliga vinnare i sam-
band med utlottningen:
Cykel: Jan-Erik Åkersten, Korsbäck
Övriga byavinster (kan avhämtas från kommun-
kansliet i Korsnäs):
Gustav Nordmyr, Korsbäck
Annika Westerberg, Bjurbäck
Gurli Nygrund, Molpe
Carina Mannfolk, Harrström
Ebba Carling, Korsnäs

GYMTRÄNING 
FÖR UNGDOMAR

Gratis cirkelträning för ungdomar i hög-
stadie- och gymnasieåldern startar igen 
onsdagen den 8.10 kl. 17.30-18.30 på Hälsos-
medjan. OBS! Ny adress: Strandvägen 4327. 
Ledare: Sara-Lotta Huhtaoja. 

Arr. Korsnäs kommun – Fritid 
i samarbete med Projektet 
Skolan i Rörelse.

Projektbidrag
Registrerade föreningar med ungdomsverk-
samhet på sitt program kan under tiden 10.10-
31.10.2014 ansöka om små PROJEKTBIDRAG 
(300-500 euro) för en kreativ ungdomsidé. 
Förutom en fri formulerad, kort och saklig pro-
jektplan inlämnas också en realistisk budget 
för projektet samt föreningens bank- och kon-
taktuppgifter. 
Ansökningarna skickas per post till Korsnäs 
kommun/Fritidsavdelningen, Strandvägen 
4323, 66200 KORSNÄS eller digitalt per e-post 
till petra@sou.fi. 

FÖRENINGSTRÄFF
Den årliga FÖRENINGSTRÄFFEN håller vi 
måndagen den 20.10 kl. 19.00 i kafferummet 
på kommungården. It3 medverkar och berät-
tar om vilka tjänster som erbjuds föreningarna 
samt aktuell info. Samtidigt tar vi del av vad 
som är på gång inom föreningslivet i kommun. 
Servering! 
Arr. Korsnäs kommun – Fritid 

Hoppslottspark med flera attraktioner för barn 
i åldrarna 3-12 år ordnas på Korsnäsgården 
sö 2.11 kl. 12-16. Inträde: 8€/barn (föräldrar 
gratis). Servering. 
Bakluckeloppis ordnas på parkeringen samti-
digt. Ingen platsreservation behövs för försäl-
jare.
Arr. Korsnäs kommun – Fritid i samarbete med 
Korsnäs uf&bf.
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 Aktuella kurser och föreläsningar

Brödbak  
med Caroline Heikkinen
Ti 21.10-28.10 kl. 18.00-21.00 i högstadiet i Petalax
Kursavgift 15 €,  kursnummer 810221
Vi bakar gott och nyttigt bröd; muslibröd, tunn-
bröd, semlor, focaccia m.m. Ingredienskostnader ca 
5 € per gång tillkommer.

Handarbete på många sätt 
med Annika Westerberg 
Ons 22.10-26.11 kl. 18.30-20.45 i Hantverkssmed-
jan i Molpe
Kursavgift 22 €,  kursnummer 110413
Vi provar på stickning, virkning, krokning, ryaknyt-
ning, sömnad, nåltovning, makramé, flätning enligt 
deltagarnas önskemål.

Första hjälpen 2 
med Gun-Viol Storm  
To 23.10-13.11 kl. 13.00-16.15 i Kommungården i 
Korsnäs
Kursavgift 40 € (intyg ingår i kursavgiften),  kurs-
nummer 830221
Fortbildning för olika personalgrupper men också 
för andra intresserade.

Massage för husbehov 
med Jens Fröding  
Ons 29.10-5.11 kl. 18.30-20.45 i Molpe skola
Kursavgift 15 €,  kursnummer 830235
En kurs för dig som vill lära dig grunderna i mas-
sage. Vi koncentrerar oss på rygg, axlar och nacke. 
Passar alla!

Välbefinnande – hela människan
Ti 21.10 kl. 18.30-20.30 i medborgarinstitutet i 
Petalax
Kursavgift 12 €,  kursnummer 830241
KBT-terapeut Christina Wiik föreläser om hur 
vi kan göra små förändringar i vår livsstil och 
därigenom känna oss nöjdare och också friskare. 
Tillfället är till för en reflektion över din egen livs-
stil sett ur ett helhetsperspektiv, både till kropp 
och själ.

Varför är jag så trött hela tiden?
Må 3.11 kl. 18.30-20.30 i medborgarinstitutet i 
Petalax
Kursavgift 10 €,  kursnummer 830231
Psykoterapeut Lili-Ann Junell-Kousa föreläser 
om hur långvarig stress med åtföljande utmatt-
ning leder till för höga stresshormoner. Utan 
återhämtning drabbas kroppen av hälsoproblem, 
bl.a. i form av binjureutmattning, sköldkörtelun-
derfunktion och fibromyalgi. Du får lära dig om 
vad din kropp behöver för att kunna återställa 
hormonbalansen och välbefinnandet. 

Anmälan till kurserna och föreläsnin-
garna  www.malax.fi eller tfn 3470371.
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Aktuella kurser

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

Kurs i stockodling av svamp

Lär dig hur man odlar gourmetsvampar på 
stockar, stubbar och i odlingsbäddar hemma i 

trädgården. 
Vi ympar våra svampstockar med vit, gul och 

rosa ostronskivling och shiitake. 

Kursdragare: företaget Ecofungi från Malmö

Lördag 8.11 kl. 10-15 på lågstadiet i Korsnäs kby 
Program
10.00-11.30  Kort teoretisk genomgång om 
svampar och dess ekologi samt information om 
hur man på olika sätt kan odla kan odla svamp 
hemma och i trädgården.
11.30-12.30  Lunch
12.30-15.30  Vi arbetar praktiskt med att ympa 
våra egna stockar med shiitake och ostron-
mussling samt tillverkar svampodlingar med 
gul, rosa, blå eller vanlig ostronmussling.

 
Anmäl så fort som möjligt, minst 10 st anmäl-

ningar behövs före företaget kan bokas! 
helena@mathantverk.fi eller 045-1410220

YA KursGården arrangerar ett seminarium om

Säljande förpackningar, 
påskrifter och egenkontroll

torsdag 6.11 på Norrvalla i Vörå

Föredragshållare:

Patricia Wiklund, Invenire market intelligence

Sebastian Hielm, JSM

Foodia ordnar seminarium om

Finansiera med Crowdfunding 
och Lokalkapital

Seminariet riktar sig till producenter, livsmed-
elsföretag, landsbygdsutvecklare, företagsrådgi-
vare och andra med intresse för breda och lokalt 

förankrade finansieringsmodeller.

Tisdag 21.10.2014 kl. 12.00 – 15.45
Solf Gästgivargård, Solfvägen 199

PROGRAM

• Exempel på Crowdfunding; Lanthönspro-
jekt på Herrmannsdorfer Landwerkstätten, 
Bayern (Jonas Harald, Foodia)

• Crowd Equity Funding, exempel Åre 
Lokalkapital AB. En lokal och hållbar 
näringslivsutveckling. (Jörgen Andersson, 
Lokalkapital och Nordic Savory Hub)

Anmälan senast fredag 17.10 till Företagshuset 
Dynamo, dynamo@dynamohouse.fi, 06-224 

3620 Ingen deltagaravgift

Kontaktperson Jonas Harald, 050-548 3400
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Teaterresor
Teaterresa till Folkets dag-
blad på Wasa Teater, torsdag 
20.11 kl. 19. Anmälan till 
biblioteket senast torsdag 
13.11. kl.16 tel 06-3479140

Någrta biljetter kvar till Mamma Mia-musikalresa 
till Svenska teatern i Helsingfors 25-26.10. Även 
möjligt att besöka Bokmässan och Edvard Munch-
utställning. Buss och 
övernattning i dubbelrum, 
musikalbiljett. Pris ca 200 €.
Ring genast!

Utställningar
Oktober: Handarbeten ur Karin Rosendahls 
gömmor - virkat och stickat

November: Karl Alfred Nyströms Vasabilder. Ver-
nissage på Svenska dagen. Carita Nyström läser 
sin fars texter.

Nordiska biblioteksveckan
Tema för Nordiska biblioteksveckan 2014 är ”Troll 
i Norden”. 
I Korsnäs invigs veckan med Kura skymning med 
högläsning på Nordens största högläsningspro-
jekt måndagen 10.11 kl. 19.00. Vi läser ur Pappan 
och havet, årets tematext som är skriven av Tove 
Jansson. Carita Nyström berättar om sitt möte 
med Tove Jansson. 
Kura gryning tisdag 11.11 kl. 9.30 Tant Gredelin 
besöker biblioteket och berättar sagor för de 
minsta. På eftermiddagen berättar Gunhild Berger 
om Tove Jansson för skolbarn.

Läsande barn blir smartare 
- läs tillsammans så blir du själv smartare!
Föredrag av Olav Oa Lönnbäck från Gamlakarleby 
i biblioteket onsdag 22.10. kl. 19.00. 
För föräldrar och alla intresserade! Fritt inträde. 
Oa besöker skolorna på dagen, inom ramen för 
bibliotekets läsfrämjandeprojekt. 

Ny webbportal för Fredrikabiblioteken

NYTT! Korsnäs bibliotek och Fredrikabiblioteken 
har förnyat sin webbportal! Den nya interaktiva 
webbportalen lanserades den 1 oktober. Den öst-
erbottniska Fredrikaportalen finns nu på den nya 
adressen www.fredrikabiblioteken.fi. Portalen 
innehåller uppgifter om bibliotekens böcker och 
övriga material, som du nu kan betygsätta, bok-
tips och artiklar om böcker, författare och läsande 
skrivet av bibliotekspersonal, samt information 
om evenemang i våra bibliotek.  
Skaffa pin-kod och skapa dina egna sidor med 
intressant information!

Svenska Dagen
Svenskadagen-fest med mångsidigt program tors-
dag 6.11. kl. 19.00 i biblioteket. 
Föredrag om Sibirien av Vesa Heinonen, som även 
visar bilder från sina resor dit. 
Öppning av utställningen Karl Alfred Nyströms 
Vasabilder; Carita Nyström berättar om sin far. 
Servering.

Biblioteket på Facebook
Biblioteket nu aktivt på Facebook, gå in och gilla 
oss på Korsnäs kommunbibliotek!

Fredagen 31.10. är dag före helg, Alla helgons dag 
och bibliotek stänger kl. 16.
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  Seniorsurfdag 
fredag 17.10 i 
Korsnäs bibliotek 

 Kl: 12-19 

 Kaffeservering 

Program: 

Kommunens nya webbsida 
presenteras avTobias Andtfolk 

Bankservice på nätet, 
Andelsbanken informerar 

Pensionärsföreningens webbsida 
presenteras av webbansvarig Sven 
R Westergård, IT-handledare 
Birgitta Sandholm medverkar 

Datero presenterar användning av 
e-böcker och annat material, 
Camilla Rönnholm 

Biblioteket presenterar Fredrika-
bibliotekens nya webbportal 

Tips! Fråga allt om surfplattor 

Seniorsurfdag 
fredag 17.10 i 
Korsnäs bibliotek

Kl: 12-19 

Kaffeservering 

Program: 

Kommunens nya webbsida 
presenteras avTobias Andtfolk

Bankservice på nätet,
Andelsbanken informerar 

Pensionärsföreningens webbsida 
presenteras av webbansvarig Sven 
R Westergård, IT-handledare
Birgitta Sandholm medverkar 

Datero presenterar användning av 
e-böcker och annat material,
Camilla Rönnholm

Biblioteket presenterar Fredrika-
bibliotekens nya webbportal 

Tips! Fråga allt om surfplattor 

Med reservation 

för ändringar
Laihela laboratorium • Lillkyro provtagning 
Malax laboratorium • Korsnäs provtagning

NETTILAB utvidgas!

(Provtagning endast med tidsbokning fr.o.m. 1.11.2014)

www.nettilab.fi | tel. 06 213 1626

Vasa centralsjukhus laboratorium • Smedsbyvägens laboratorium
Fr.o.m. 6.10.2014 inkluderas också:

INFO: Tidsbeställning till sjukvårds-
mottagning på Korsnäs hälsogård

Tidsbeställning har införts 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
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Fre-Lör 10-11.10  HAJK TILL GLÄNTAN. 
Mera info senare.

Mån 13.10 kl. 18.00 Knopar, knutar etc. 
Start från församlingshemmet till Kåntin, 
Taklax. Taklaxscouterna kan åka direkt till 
Kåntin. Vid dåligt väder ta stövlar och vatten-
tåliga kläder på.

Mån 20.10 kl. 18.00 Guldsmuggling vid för-
samlingshemmet. Utomhus.
 
Mån 27.10 kl. 18.00 Församlingshemmet. 
Vi bakar fröknäcke, pinnbröd etc.

Mån 3.11 kl. 18.00 Vid KHT, övre hallen. 
Vi tillverkar ett utedass. Gärna föräldrar 
med.  Ta med skruvdragare, hammare och 
såg om du har.

Fre 14.11 Bussresa till Närpes, vi simmar 
och äter pizza. Scoutkåren betalar. 
Kl. 17.15 start från församlingshemmet. Sen 
hemkomst! 
OBS!!! Pojkarna bör ha simbyxor INTE sims-
horts!
   
Fre 28.11 Julöppning vid kommungården. Vi 
sätter upp tältet kl. 16.30 och grillar korv etc. 
Julöppningen börjar 18.00.

SCOUTPROGRAM HÖSTEN 2014

Sön 30.11 kl. 11.00 Familjegudstjänst i 
kyrkan. 
Vi träffas i församlingshemmet kl. 10.30. 
  
Lör 6.12 SJÄLVSTÄNDIGHETSDAGENS 
GUDSTJÄNST
Kl. 10.30 Scouterna samlas i församlingshem-
met och deltar i gudstjänsten, efteråt står 
scouterna hedersvakt vid de stupades grav 
med ljus i händerna.

Mån 8.12 kl. 18.00 i församlingshemmet. 
Inomhus.
Scoutavslutning. Knytkalas. Ta med en jul-
klapp värde ca. 2,-

Du som är syskon, förälder eller t.ex. morfar
KOM OCH HJÄLP TILL PÅ NÅGON SCOUT-

AKTIVITET.
Ring Sture Södergran 0500-662917

Jan-Ola Granholm 044-4101823

KOM ALLTID SCOUTKLÄDD TILL ALLA 
TILLFÄLLEN!  VAR REDO!

      Vid frågor ring Sture 0500-662917

Korsnäs församling
Missionsmiddag söndagen den 12 oktober 
kl. 12-14 i Församlingshemmet.

Karasamling fredagen den 24 oktober kl. 
19. Gäst: Gustav Lawast.

Silvergruppen fredagen den 31 oktober kl. 
13 med gäster från Petalax.

Fredagscafé för kvinnor fredagen den 7 
november kl. 18.30. Gäst: Kerstin Kronqvist.

Samlingarna innehåller omväxlande 
program och servering. De hålls i För-
samlingshemmet och alla intresserade 
är hjärtligt välkomna. 

Deltagarna får ge en frivillig gåva till 
olika behjärtansvärda ändamål.
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Vilja och handlingskraft

INFO FRÅN KORSNÄS 4H
Mixklubb i Taklax

Populära Mixklubben för åk 1-6 kommer nu till 
Taklax!
Häng med på Mixklubben 6 måndagar och 
prova på en massa skoj! Vi träffas varje gång kl. 
17.30-19.00 på Taklax skola.
20.10:  Utomhusaktiviteter: spel och lekar, 
samarbetsövningar.
27.10:  Bakning med Halloweentema.
3.11:  Dans: HipHop och Freestyle.
10.11:  Pyssel: armband och ljusstakar.
17.11:  Dans: HipHop och Freestyle 
23.11:  Pepparkaksbakning och julkortstillverk-
ning.
Anmäl senast 17.10 på petra.sundholm@fs4h.
fi eller 045-8764838. Deltagaravgift: 20,- för alla 
6 ggr. som betalas vid första tillfället. Man kan 
också delta endast vid enstaka tillfällen och då 
är priset 5,-/gång. Ledare Sanida Bosnjakovic 
och Matilda Mann.

Solrostävling
Mät dina solrosor nu! Skicka in resultaten 
omgående till petra.sundholm@fs4h.fi eller 045-
8764838. Fortsätt att fylla i ditt företagshäfte, 
senast den 7.11 ska du lämna in häftet till skolan 
eller Petra!

Tjejgruppen
Tjejgruppen har startat den 30.9. Vi träffas var-
annan tisdag i ungdomsrummet i Korsnäsgår-
den kl. 18.30 och har olika teman. Nästa träff 
14.10.

4pHoto
Håll koll på Korsnäs 4H:s facebook-grupp om 
aktuella träffar och evenemang.
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LIONS UNGDOMSUTBYTE
Nu är det dags för alla ni intresserade ung-
domar i åldern 17-21 år att söka till ung-
domsutbytet inför sommaren 2015.
Intresserade bör kontakta Bengt Holtlund 
tel. 050-3616994 senast 01.12.2014.

KNORRLUND
Knorrlund-lotteriet har nu startat och lot-
terna säljs fram till december. Vinnarna 
meddelas i december i KorsnäsNytt.

JULKONSERT
Årets Lions Julkonsert ordnas detta år 
söndagen den 21 december kl. 18.00 i 
Korsnäs Kyrka.

Stipendieansökan till 

Korsnäs Lions Club

Ungdomsfond
Kan sökas av mantalsskrivna studerande från 
Korsnäs, som går i skolor utanför Korsnäs eller 
Petalax.

Namn______________________________

Adress_____________________________

Personsignum_______________________

Skola________________ ______________

Kontonummer_______________________

Ansökan inlämnas senast 24.10.2014 till 
LC Korsnäs/Bjarne Ismark, Kyrkobyvägen 167, 
66200 Korsnäs.
Förfrågningar per tel 050-3522 701.

INFO FRÅN 
LC KORSNÄS
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Kungörelse

Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland förrättar församlingsval 9.11.2014. 
Vid valet utses medlemmar till församlingarnas kyrkofullmäktige eller i 
församlingar som hör till en kyrklig samfällighet till gemensamma full-
mäktige och församlingsråden.

Förhandsröstning i församlingsvalet ordnas på varje församlings pas-
torsexpedition eller kansli 27–31.10.2014 dagligen kl. 9.00–18.00 och på 
eventuella andra förhandsröstningsställen på fastställda tider. 

En röstberättigad församlingsmedlem kan förhandsrösta på vilket för-
handsröstningsställe som helst genom att anmäla sig hos valfunktio-
nären och visa ett personbevis eller annan tillräcklig utredning över sin 
identitet. 

En person har rätt att rösta på en kandidat som finns på sammanställ-
ningen av kandidatlistorna i den församling där han eller hon 15.8.2014 
finns antecknad som närvarande församlingsmedlem och som röst-
berättigad i röstlängden (medlemmar av kyrkan som senast 9.11.2014 
fyller 16 år). Personer som röstar i sin egen hemförsamling har möjlighet 
att på förhandsröstningsstället se kandidatlistorna från sin egen försam-
ling. En person som förhandsröstar i en annan församling bör själv skaffa 
information om kandidaterna i sin församling. 

Förhandsröstning i Korsnäs församling ordnas på följande förhands-
röstningsställen: 

Pastorsexpeditionen, adress Kyrkobyvägen 37, 66200 Korsnäs 
27–31.10.2014 kl. 9.00–18.00

Harrström, Andelsbankens klubblokal, Gamla Strandvägen 195, 
27.10.2014 kl. 18.30-21.00

Molpe bykyrka , Flatgrundsvägen 27, den 28.10.2014 kl. 18.30-21.00

Lärknäs åldringshem, Strandvägen 4199, den 29.10.2014 kl. 14.30-15.30

Korsbäck byagård, Korsbäckvägen 435, den 29.10.2014 kl. 18.30-21.00

Taklax bönehus, Taklaxvägen 523, den 30.10.2014 kl. 18.30-21.00

En röstberättigad vars rörelse- eller funktionsförmåga är så begränsad 
att han eller hon inte utan oskäliga svårigheter kan ta sig till röstnings- 
eller förhandsröstningsstället får förhandsrösta hemma. Personen, eller 
någon annan som han eller hon utsett, ska framställa en begäran om 
hemmaröstning skriftligt till valnämnden eller per telefon till pastorsex-
peditionen senast 24.10.2014 före kl. 16.00. 

I samband med hemmaröstningen kan också i lagen om stöd för 
närståendevård (937/2005) avsedda närståendevårdare rösta. Anmäl-
ningsblanketter för hemmaröstning fås på pastorsexpeditionen/
församlingens kansli. Utöver de sedvanliga öppettiderna håller pas-
torsexpeditionen/församlingens kansli öppet 24.10.2014 till kl. 16.00. 
Telefonnumret till pastorsexpeditionen/församlingens kansli är 044-
4101800.

Korsnäs, den 15 september 2014
För valnämnden i Korsnäs församling
Bengt Holtlund
Ordförande

KUNGÖRELSE OM FÖRHANDSRÖSTNING
Snöröjning

Intresserade av snöröjningsar-
beten vid kommunens fastig-
heter och vägar för säsongen 
2014-2015 bedes kontakta 
kommunens tekniska kansli, 
tel. 06 3479 129 / Råholm för 
erhållande av anbudshand-
lingar. 
Anbuden bör vara inlämnade 
senast 17.10.2014. 

Tekniska kansliet

Korsnäs kommun

www.foretagarcafe.fi är Kors-
näsföretagarnas nya gemensamma 
webbportal. Här har vi samman-
ställt ett register över företagarna i 
kommunen och gjort dem sökbara 
både via namn och bransch. 

Tanken med företagsregistret är att 
invånare, besökare och kunder lätt 
ska kunna hitta uppgifter om företa-
gen, tjänsterna och produkterna som 
erbjuds.

På portalen samlas även aktuell och 
nyttig information som företagaren har 
användning av. Portalen samlar infor-
mation från bland annat Företagarna i 
Finland, Skatteförvaltningen och andra 
aktörer. Bekanta er med portalen och 
kom med förslag till förändringar och 
förbättringar ännu under projekttiden. 

Kom ihåg       
företagsportalen
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Malax-Korsnäs hälsovårdscentral
Akut- och rehabiliteringsavdelningen söker

Fysioterapeut
3.11.2014 -20.9.2015. 
Arbetstid 38,25 h/v.

Du ansvarar för den specifika rehabilite-
ringen på avdelningen i samarbete med 
övrig vårdpersonal.  Arbetet är intressant 
och mångsidigt.

Kontakta Britta Vikberg, ansvarig skötare
Tel. (06) 3477 660 eller (06) 3477 650
britta.vikberg@mkhvc.fi

Lediga platserSammanträden
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 Folkhälsan i Korsnäs 

bjuder in allmänheten till 
höstmöte 26.10 kl. 18.00 

vid Fias inn. 
Stadgeenliga ärenden samt 

förnyelse av stadgarna. 
Kaffeservering. 

Välkommen! 

 

 

 

Sammanställning av kandidatlistorna för 
kyrkofullmäktigevalet i Korsnäs församling 2014

I
Kandidatlista Harrström

II
Kandidatlista Molpe

III
Kandidatlista Taklax

IV
Kandidatlista Korsnäs-

Korsbäck

2 Stenholm Doris 
farmare/pensionär 5 Holming Måns 

företagare 10 Granås Anna 
språkbildare 13 Bernas Benita 

pensionär

3 Södersund Mikael 
chaufför/jord- och 
skogsbrukare

6 Häggdahl Karl-Gustav 
byggnadsarbetare 11 Vesten Stefan 

pälsfarmare 14 Kulp Helena 
kundsekreterare

4 Åbacka Caroline       
florist 7 Prost Marie               

tandskötare 12 Vilén Maj-Britt 
företagare 15 Lagerström Carina 

företagare

8 Sahlberg Jimmy 
jordbyggare 16 Lindholm Roger 

idrottsinstruktör/närvårdare

9 Svedström-Söderman 
Johanna projektledare 17 Nylund Åke-Sören 

timmerman

18 Mannfolk Susan 
barnmorska

19 Södergran Sture 
pensionär

Kungörelse
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Uthyres

Lägenhet i Korsnäs kyrkoby
Uthyres 2 r + k
Norrbyvägen 18 A 2, Korsnäs kyrkoby
Genast ledig.
050-5663186

Affärslokal
Affärslokal i Kommungården i Korsnäs Kby 
Storlek: 42,0 m2 
Hyra: 375,81 €/månad inkl.moms 
Affärslokalen är ledig

Kontorsutrymmen
2 Kontorsutrymmen uthyres vid Strandvägen 4327 i 
Korsnäs Kby 
Storlek: 12 m2/rum 
Kontorsutrymmena är lediga

Bostadslägenheter att hyra
KORSNÄS
2r+k+b+biltak i Bs Ab Rönngränd i Korsnäs Kby
Storlek: 62,5 m2

Hyra: 569,74 €/månad
Vattenavgift 15€/pers/månad
Kostnader för direkt el-uppvärmning tillkommer
Lägenheten är ledig

3r+k+biltak i Bs Ab Norrby i Korsnäs Kby
Storlek: 75 m2

Hyra: 526,61 €/månad
Kostnader för direkt el-uppvärmning tillkommer
Lägenheten är ledig

3r+k+biltak i Bs Ab Norrby i Korsnäs Kby
Storlek: 75 m2

Hyra: 526,61 €/månad
Kostnader för direkt el-uppvärmning tillkommer
Lägenheten är ledig

3r+k+b i Bs Ab Villa Norrby i Korsnäs Kby
Storlek: 78,5 m2

Hyra: 645,22 €/månad
Vattenavgift: 15 €/pers/månad
Kostnader för direkt eluppvärmning tillkommer
Lägenheten är ledig

KORSBÄCK
2r+k+b i Bs Ab Korsbäcken i Korsbäck by
Storlek: 63 m2

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

2r+k+b i Bs Ab Korsbäcken i Korsbäck by
Storlek: 63 m2

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

TAKLAX
2r+k i Bs Ab Skolgärdet i Taklax by
Storlek: 65 m2

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

2r+k+b i Bs Ab Skolgärdet i Taklax by
Storlek: 62 m2

Hyra: 446,80€/månad
Varmvattenavg. 15,00€/pers/månad
Kostnader för direkt el-uppvärmning tillkommer.
Lägenheten är ledig

3r+k+b i Taklax skola i Taklax by
Storlek: 80 m2

Hyra: 576,38€/månad
Varmvattenavg. 10,00€/pers/månad
Lägenheten blir ledig 1.11.2014
 
HARRSTRÖM
3r+k+b i Bs Ab Strömsbo i Harrström by
Storlek: 76 m2

Hyra: 546,78 €/månad
Varmvattenavg. 15,00€/pers/månad
Kostnader för direkt el-uppvärmning tillkommer
Lägenheten är ledig

MOLPE
2r+kv+b i Bost Ab Molpe Rosen i Molpe by
Storlek: 57 m2

Hyra: 492,49 €/månad
Vattenavg. 15,00€/pers/månad
Kostnader för direkt el-uppvärmning tillkommer
Lägenheten ledig  från 1.10.2014

Ta kontakt med Anna-Lena Kronqvist, tel. 06-3479 
136 eller Ulf Granås, tel. 06-3479 130 för närmare 
information och visning.

Buketten 
Det finns några lediga lägenheter vid Buketten i 
kyrkbyn. De hyrs ut endast på sociala grunder till i 
första hand åt äldre personer. Storleken är 1-2r+kv. 
Kontaktperson är Monica Bonde, tel. 06- 3479 149

Korsnäs kommun
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Mer info på 
www.strand-molle.fi

Företagarjulfest 
lö 6.12 med 

Allan and the 
Astronauts

Boka bord

Vi har ny 
a la carte lista!

Välkommen!

med Johnnys chinchillas
Välkomstdrink och trerättersmiddag.

Bandet underhåller 
under och efter middagen.

lö 22.11     fre28.11

fre 12.12     lö 13.12

Boka bord!

Sjövägen 271    66210 Molpe
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Krogshow

Öppethållningstider  fr. 18.10: 

Måndag —Torsdag   9 — 15 

Fredag     9 — 22 

Lördag     12 — 22 

Söndag     12 — 19 

Öppnar i slutet av oktober 

Bergö 

Korsnäs 
06/3641152 

www.stenbrytaren.com 

Öppethållningstider  fr. 18.10: 

Måndag —Torsdag   9 — 15 

Fredag     9 — 22 

Lördag     12 — 22 

Söndag     12 — 19 

Öppnar i slutet av oktober 

Bergö 

Korsnäs 
06/3641152 

www.stenbrytaren.com 
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INBJUDAN TILL PLACERINGSKVÄLL
Korsnäs Andelsbank önskar er hjärtligt välkomna att delta i vår placeringskväll.
Tillställningen ordnas tisdagen den 21.10.2014 kl 18.30 vid Korsnäs Andelsbank,
Silverbergsvägen 20, 66200 Korsnäs.

Program

Välkomsthälsning
Jan-Erik Westerdahl, verkställande direktör

Placeringsstrategin hösten 2014
- Hur ska man agera på en orolig placeringsmarknad?
Simo Vuorenlinna, bankdirektör, kapitalförvaltare, OP-Private

Tio orsaker att placera i Amerika
Esa Vuorinen, kapitalförvaltare, OP-Private

Servering

För serveringens skull ber vi att ni anmäler er senast 17.10.2014 per telefon 06/3486000
eller per e-mail korsnas@op.fi.

Hjärtligt välkomna!
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NYKARLEBY 
Frillmossvägen 2 & 7817450
KORSNÄS 
Strandvägen 4131 & 2827700

Ditt inköpsställe

www.ostrocenter.fi

Välkommen till Ostrocenter!
HÖSTMARKNAD I KORSNÄS

torsdag 16.10 kl. 9 - 17

Många representanter på plats under dagen

Barnbyxa 
med hölsterfickor

Nyhet

Allt för pälsningssäsongen 
från oss till rätt pris

B&Å Market!
 
Höstens garn inkommit t.ex.   
• 7 bröder, enfärgat och randigt olika färger 

från 5,90 €/150gr
• Nalle garn enfärgat 4,50 €/100gr
• Huurre melerat vackert garn 4,90 €/100gr

Pälsningssäsongen närmar sig också. 
Spånor i lager utköres fraktfritt + allt annat 
som hör till pälsningssäsongen.
 
Fortfarande också i lager, vanliga ellampor från 
15 watt och uppåt i styrka.
 

Välkommen!

B&Å Market
Taklax, tel . 3644 177
Åke 0500-332697    Britta 045-8745538
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Köttdag 20.9.2013
på Molpeboden

Beställ kött till frysen 
inför vintern

     1/2 gris    5,99 €/kg

Beställningar bör göras 
senast 13.9.2013
tel: 06-3476602

(Björkens konsulent på plats 
från kl. 10)

Molpeboden
mail: molpeboden@netikka.fi

Kolebackvägen 2 66210 Molpe

M-Nybo’s
Blaxnäsvägen 16, Töjby 06-3647106
må-to 8.30-17, fr 8.30-18, lö  8.30-13

Cirkelsåg 
- sågar stockar, max längd 8m

Conny 0400-530456

Strand-Mölle

Höstens nya garner 
finns i hyllan

Prisrally  
Fredagen den 17 oktober  

har vi  1 €  rally på utvalda varor

Vi grillar 
som vanligt 
(beställ gärna)
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NT-SERVICE
Öppethållningstider

ti – to kl. 18 - 21
lö kl. 9 - 17

    Nu även maskiner 
för däckbyten!

Tel 050-3312 001 
Niklas Sjödahl

Sjödahlsvägen 45, Molpe

NYTT!

NYÖPPNING  av  

HÄLSOsmedjan
(i fd. FPA:s utrymmen/bredvid Stenbrytaren)

GRATIS  träning och instruktioner

SÖNDAG  12.10  kl. 12 – 15
Kurserna har börjat denna vecka

Anmäl dig till 06- 3651 767 eller 

info@malaxfysio.fi

Måndagar     Onsdagar

13.00  Senjoritas       13.30  Antikrundan

14.00  Hjärtjumppa  15.00  Församlingen

16.20  Kommunen    16.00  Profiweld

17.30  Nack/Rygg      17.30  Ungdomar

18.30  Cirkelträning 18.30  Power4you

Välkomna önskar: 

fysioterapeuterna Arne och Jonna

malaxfysio.fi   TRÄNING  för  HÄLSAN

Korsnäs Kurscentral grundades på 1960-talet. 
Hösten 2014 upphör verksamheten i Korsnäs 
och flyttas till verksamhetspunkterna i Vasa och 
Närpes.

Vi tackar alla våra kunder och samarbetspartners  
för de gångna åren och önskar god fortsättning 
på hösten.

Men
Vi på YA kommer att fortsätta att erbjuda 
service i Korsnäs med omnejd. Så har ni 
behov av:

Elinstallationer
Larm- och 
övervakningsinstallationer
Kyl- och hushållsservice 

Kontakta
Boris Sjöstrand 0500-167 361
Tomas Hansson 050-3137 005
Kenneth Lolax 0500-263 291

A
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r
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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

C-Consults Ravals Kb
Jag står till tjänst med upprättande av 
köpebrev, gåvobrev, bouppteckningar, 
testamenten och andra juridiska handlingar. 
Av lantmäteriverket förordnat offentligt 
köpvittne. 

C-Consults Ravals Kb, Jan-Erik Ravals,      
tel. 0503853039, e-post: jeravals@gmail.com 

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. 

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. 
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Sätt den inte i skrivbordslådan,  
utan kom till oss och låt oss testa den. 

Vi ger dig personlig handledning och hjälp att 
pröva och utveckla din affärsidé. 

Goda råd är gratis hos oss!

Boka tid till Startia 
www.vasek.fi/boka-tid-for-radgivning/ 
eller ring till 06 317 7600

Din affärsidé kan vara värd att pröva!

Matmarknad 
lördag 11.10 kl. 11-14

på Korsnäsgården

Taklax honung • Finnes grönsaker • ägg • 
Highlandkött • tomater • paprikor • bakverk • 
sylter • marmelad • chutney • potatis • fisk 

FöretagarCafé Korsnäs bjuder på kaffe. 

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


