KORSNÄS
Nytt
Nr 7  14.11.2014

Företagsamma Korsnäs
Under det senaste året har många företag samverkat inom kommunens företagsoch mathantverksprojekt. På Vasaramässan i Botniahallen i oktober fanns ett flertal
företag på plats tillsammans med kommunen för att marknadsföra Korsnäs.
Heidi Kammonen med företaget Millville är ett av de nya företag som fått draghjälp
av företagsprojektet “Korsnäs i framtidén”.
Läs mer om Heidi Kammonen och företagsprojektet på sidorna 4-5.
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Bygga och bo i
Korsnäs

ANITAS
ruta

Korsnäs monter på Byggmässan i Botniahallen 24-25.10 ﬁck mycket
beröm och sades vara den ﬁnaste montern på hela mässan. Mässan
besöktes i år av sammanlagt ca 10.000 personer.

I år väckte Korsnäs kommun stor uppmärksamhet för
sin ﬁna monter på Vasara-byggmässan i Botniahallen.
Montern var ett samarbete mellan företagare, kommunen och projekten Mathantverk och Korsnäs i framtiden.
Företagare Agneta Westerback hade tillsammans med
Göran Östberg från projektet Korsnäs i framtiden byggt
upp den attraktiva montern.

Från kommunens sida deltog tjänstemän och förtroendevalda med att marknadsföra kommunen och lediga
tomter i Korsnäs. Tomter som är till salu ﬁnns på kommunens hemsida www.korsnas.ﬁ Tack vare marknadsföring och publicitet har ett antal kontakter tagits gällande
markköp.

Under planering
Utkastet till revidering av Molpe delgeneralplan läggs
fram till påseende.
Molpe delgeneralplan är från 2004. Enligt gällande lagstiftning ska markplaner revideras efter 10 år. Kommunen
kan inte bevilja byggnadslov utgående från en plan som
är äldre än 10 år. Arbetet med uppdateringen av Molpe
delgeneralplan inleddes 2011 och är på slutrakan. Planen
omfattar 1040 ha, varav 890 ha är landområde. Kommunen äger 9,7 ha av planeområdet. Planen innehåller ca 70
nya byggrätter, vilka beräknas täcka behovet under en
längre tidsperiod.
Utkastet till revidering av delgeneralplanen är nu framlagt till offentligt påseende i Kommungården och på
kommunens hemsida under tiden 3.11.-3.12.2014. Intressenter ges möjlighet att framföra åsikter över planen till
Korsnäs kommun senast 3.12.2014. Utlåtande begärs av
olika myndigheter.
Revidering av Harrström delgeneralplan
I det uppdaterade utkastet till delgeneralplan för Harrström ﬁnns 40 nya byggrätter. Revideringen av Harrström
delgeneralplan har gått snabbare framåt. Planeutkastet
har varit framlagt till påseende, men en del myndighetsutlåtanden inväntas ännu och därefter utarbetas ett planeförslag. Harrström by är klassiﬁcerad som en kulturmiljö

Katarina Wester-Bergman, Sven-Erik Bernas och Ulf
Granås vid den uppskattade Korsnäs-montern.
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I MKB framläggs ﬂera olika alternativ gällande antalet vindmöllor som intressenter får säga sin åsikt om och
myndigheter får ge sina utlåtande om.

av riksintresse. Harrström ådal är ett regionalt värdefullt
landskap. Den unika miljön ställer särskilda krav på planeringen. Harrström by har lockat till sig unga familjer
som har byggt nya hus i byn. De trivs i byn där gamla
och nya hus passar in i den unika kulturmiljön. För att
öka trivseln håller en lekpark på att byggas invid ungdomslokalen och det sker på lokalt initiativ och med eget
arbete. Därtill planeras att en ny ishockeyrink ska uppföras i anslutning till lekparken.

Granskog vindkraftspark
På UPM:s mark har Otsotuuli planerat in 5 vindmöllor.
Planeringen är under arbete.
Poikelområdets vindkraftspark
Vindkraftsbolaget VindIn delgeneralplanerar tillsammans med tyska bolaget Eno hela Poikelområdet för 9 st
vindkraftverk.
Programmet för deltagande och bedömning av delgeneralplan för Södra Poikel vindkraftspark hålls till
offentligt påseende i Kommungården och på kommunens
hemsida under tiden 3.11-18.11.2014. Intressenter ges
möjlighet att framföra åsikter vid beredningen av planeärendet senast 18.11.2014.

Korsnäs kyrkby
I Kyrkby området har kommunen 13 lediga egnahemstomter och tre lediga radhustomter. Och på Starören
ﬁnns planerade privatägda tomter till salu.
Taklax
I Taklax ﬁnns två kommunala egnahems- och en radhustomt. Tomtmark har inköpts för ett par nya tomter.

Harrström vindkraftspark
Ett förslag till delgeneralplan för Harrström vindkraftspark föreligger. Det planerade vindkraftsområdet är
beläget ca 2 km söder om den centralaste delen av Harrström längs Gamla Strandvägen, och ca 3 km väster om
Strandvägen. Förslaget omfattar 4 vindkraftverk. NTMcentralen anser att ﬂera frågor ännu är öppna och vill att
man ordnar ett myndighetssamråd kring planeförslaget.
Samrådet kommer att hållas i slutet av år 2014.

Under åren 2009-2014 sålde kommunen elva tomter
och gjorde föravtal om försäljning av tre tomter.

Vindkraftsplanering
Molpe-Petalax vindkraftspark
Flera energiintensiva företag med verksamhet i Sverige
och Finland har bildat vindkraftsföretagen VindIn Ab
och VindIn Ab/Oy. VindIn planerar för vindkraft inom
Molpe/Petalax området.
För samplaneringen har en arbetsgrupp bildats med
representanter för Malax och Korsnäs kommuner samt
Molpe och Petalax byar. Arbetsgruppen hade ett möte
30.10 och diskuterade ett utkast till Miljökonsekvensbedömning för projektet. MKB-beskrivningen färdigställs
under år 2014.

Med hösthälsningar
Anita Ismark
Kommundirektör
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Utgivare: Korsnäs kommun
Ansvarig utgivare: Anita Ismark
Redaktionsråd: Sven-Erik Bernas, Henrik
Rosendahl, Caroline Åbacka, Kjell Nydahl
och Roger Bergström.
Kontaktperson: Helena Höglund-Rusk
Framställning: Kenth Nedergård
Foton och material om inte annat nämns:
Kenth Nedergård
Upplaga: 1100 exemplar

Annonsera i KorsnäsNytt

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

Nr 8-2014 utges 12.12.2014, manusstopp 28.11.2014
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Annonspriser år 2014 (+ moms 24%)
Svartvitt
Färg
Baksidan (1/1)
125
165
(h*b) 269 mm x 182 mm
1/1-sida
115
(h*b) 269 mm x 182 mm

145

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

105

¼ sida
60
(h*b) 133 mm x 88,5 mm

75

Radannons/ruta
varierar enl behov

50

40

Allmännyttiga föreningar och ideella
samfund får en rabatt på 50 % på ovanstående priser för annonser som gäller
kommersiella evenemang och motsvarande arrangemang.

Företagsaktuellt
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Friska idéer från Kvarnbacken
Heidi Kammonen i Harrström
är en av de företagare som aktivt
deltagit i företagsprojektet ”Korsnäs i Framtidéns” aktiviteter. Det
föll sig rätt naturligt eftersom hon
grundade sitt företag – MillVille - i
slutet av oktober 2013. Företagets
och projektets tidtabeller sammanföll på ett lämpligt sätt och hon har
fått mycket draghjälp av projektet
under företagets etablering.
Projektets föreläsningar har varit
till stor hjälp. Projektets aktiviteter är
dock de som gett extra fart åt företagandet.
- Startskottet för min verksamhet
blev kvinnomässan, som projektet
ordnade i Korsnäs i mars 2014, erinrar sig Heidi.
- Det var första gången jag visade
upp mina produkter för allmänheten.
Då gällde det att utveckla min produktidéer till säljbara produkter för
att ha någonting att sälja.
På vilket har projektet hjälpt dig i
företagandet?
- Jag har fått friska impulser. Och
framför allt har produktutvecklingen
gått mycket snabbare än annars,
eftersom jag hela tiden blivit tvungen
att förnya mig och se till att jag har
produkter att sälja på projektets evenemang.
- Som oerfaren företagare är det
väldigt tacksamt att få delta i arrangemang, som någon annan ordnar.

Vi har också fått draghjälp av mer
erfarna företagare och projektledare
under projektets gång.

Företagarcafé Korsnäs
Bästa minnet från året som gått
var storsatsningen på Konstens Natt
i Vasa. Då samarbetade företagsoch mathantverksprojektet kring en
gemensam monter under begreppet
”Företagarcafé Korsnäs”. Förutom
lokala produkter och mathantverk
bjöds besökarna på underhållning
och musik hela kvällen lång. Satsningen nådde långt ut och samarbetet
har dykt i ﬂera andra sammanhang;
Slättens Mystik i Närpes, Korsnäs
Lantdag och nu senast på Vasara
byggmässan i Botniahallen i Korsholm.

På familjedagen i Harrström fick
Heidi bjuda ut sina produkter på
hemmaplan.

Egen design
Inom ramen för sitt företag Millville designar Heidi Kammonen
egna mönster, som därefter trycks
upp på olika material. Inledningsvis
gjorde hon vykort och planscher. Nu
har utbudet breddats till brickor och
grytunderlag. Dessutom gör hon en
del designuppdrag på beställning,
såsom logon och visitkort.
Än så länge är hon bara deltidsföretagare och jobbar fortsättningsvis
på Citec i Vasa med bland annat ritningar på kraftverksbyggnader.

Framtiden
Lite orolig är Heidi för framtiden
utan projektsamarbete, för det är rätt
ensamt att vara egenföretagare och
det ﬁnns mycket att tänka på.
- Det behövs fortsättningsvis
någon, som koordinerar olika samarbetsarrangemang företagen emellan.
Vem tar den rollen? undrar Heidi.
- Den nyttiga informationen, som
erhållits via föreläsningstillfällena,
vill jag gärna få i fortsättningen
också.
De egna företagssatsningarna fortsätter i vilket fall som helst.
- Hittills har produktutvecklingen
prioriterats och någon egentlig marknadsföring har jag inte hunnit med,
medger Heidi.
MillVille har en egen hemsida, där
produkterna presenteras och också
kan beställas; www.millville.ﬁ.
Nästa gång Millville dyker upp på en
mässa är vid Kvinnornas julmässa i
Vasa på självständighetsdagen.
Text och foto: Kenth Nedergård

På Vasaramässan i Botniahallen
deltog Heidi tillsammans med
Agneta Vesterback i Företagarcafé Korsnäs monter.
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sofia.mitts-bjorkblom@yrkesakademin.fi
tfn 050-330 60 41

Senaste nytt från näringslivsprojektet

Projektaktiviteter

Företagarcafé Korsnäs har turnerat runt i bygden under
hösten. I och med företagarcaféet skapas samarbete, nätverk, kontakter och positiv uppmärksamhet. Företagarcafé
Korsnäs marknadsför företagarna och kommunen.

Fredagen 28.11.2014 får Korsnäs besök av
entreprenören, businessmannen och showartisten Ruben Madsen från Sverige.

Kl. 12.30-15-00 på Restaurang Strand-Mölle
Föreläsning med konsulten och företagsfilosofen
Ruben Madsen
Marknadsföring genom produkter
med lokalt, historiskt kapital.

Vid Vasara Byggmässa och Möbelmässan 2014 som
genomfördes 25-26.10.2014 fick samarbetet mellan
företagarna, kommunen och projekten ”Korsnäs i framtidén”
och ”Lokalt center för mathantverk” mycket positiv respons.
Vår monter skiljde sig ur mängden och drog till sig folk.

”Han är välmeriterad, kunnig och
mycket underhållande”

Den senaste månaden har även ett aktivt arbete gjorts tillsammans med Korsnäs Företagare r.f. för att stöda dem i att
ta till vara de positiva erfarenheter projektet gett samt i deras arbete med att stärka företagarandan och företagandet i
Korsnäs.

Kl. 19.00 på Korsnäsgården
Artisten och clownen Ruben
Madsen deltar vid Företagarnas
Lilla Julfest

Sofia

Show: Ruben Madsen in Person.
”Professionell, originell och internationell”
Ruben Madsen är en av de starka drivkrafterna
bakom utvecklingen på Ulvön och Ulvöhamn.
Med ett stort kommunalt engagemang, moderniserad infrastruktur, effektivare service, samordning, entusiasm och framtidstro har man gjort
stora satsningar på Ulvön och Ulvöhamn som
besöksmål! Se www.ulvon.info
Ruben Madsen är dessutom bland mycket annat
också initiativtagare till Surströmmingsakademien.
Se www.surstromming.se
Alla med och låt oss inspireras!
Anmälan till båda evenemangen senast
fredag 21.11.2014,
sofia.mitts-bjorkblom@yrkesakademin.fi /
050-3306041
Företagarnas Lilla Julfest som arrangeras fre-

dag 28.11.2014, kl.19 på Korsnäsgården riktar
sig till ALLA företagare i Korsnäsnejden. Denna
kväll har bransch eller medlemskap ingen betydelse. Alla välkomna! God mat, underhållning
och dans utlovas.

Övrig företagarinfo
Ge unga möjlighet att få arbete med hjälp av Sanssi-kortet.
Det finns möjlighet att anställa en ung arbetssökande person under 30 år med hjälp av lönesubvention, dvs. att staten
och te-byråerna deltar i lönekostnaderna för den unga.

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

Se www.te-tjanster.fi/sanssi / eller kontakta TE-byrån
för mer info.

www.foretagarcafe.fi
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KONTAKT & ANMÄLNINGAR* //
Sofia Mitts-Björkblom, projektledare
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Ishockeyrink
till Taklax
En offertförfrågan för anläggande av ishockeyrink vid Taklax
skolområde har utsänts till nio
entreprenörer. Sex anbud har
inlämnats inom utsatt tid.
Entreprenaden är en totalentreprenad enligt bygghandlingar som Aluetekniikka Oy har upprättat. I årets
investeringsbudget ﬁnns anslag om
210 000 euro moms 0% för uteområdet och rinken i Taklax. Bidrag om
46 000 euro har beviljats för ishockeyrink/tennisplan i Taklax.
Förbättringen av elljusspåret/spånbanan ingår inte i entreprenaden.
Tekniska nämnden beslutade
7.10.2014 att anta L. Simons Transport offert på 146 000 euro moms 0%
för anläggning av ishockeyrink vid
Taklax skolområde enligt de bygghandlingar som Aluetekniikka Oy
har upprättat. Arbetet inleds i november 2014.

Liten höjning av
tomtpriserna för år 2015
Tomtpriserna höjdes i fjol med 2
% och året före med c. 7%. Konsumentprisindexet har under tiden
april 2013 till augusti 2014 stigit
med 0,93 % .
Kommunfullmäktige
justerade
tomtpriserna med 0,93 % för år 2015
I enlighet med tekniska nämndens
förslag.
Korsnäs kommun kan erbjuda planerade tomter i alla byar. Tomterna
för egnahemshus varierar mellan
1230 m2 och 3250 m2. Radhustomterna är mellan 3640 m2 och 6000
m2. Priserna varierar mellan 1,93 €/
m2 och 4,34 €/m2.
Industritomter
kan
Korsnäs
kommun erbjuda i kyrkbyn och i
Molpe. Tomtstorlekarna varierar
mellan 1659 m2 och 68900 m2.
Dessutom planeras ett nytt industriområde på ca 35000 m2 i kyrkbyn.

Byggnadslov och
åtgärdstillstånd
Tillsynsnämnden har vid sitt sammanträde 7.10.2014 godkänt följande
ansökningar om byggnadslov och åtgärdstillstånd.

Byggnadslov

Byggare
Lägenhet
Ändamål
Edsviksjöns Allaktivitetsförening r.f. Harrström 878:11 Servicehus
Bjarne Hofman
Korsnäs 20:2
Lager
Peter Björkqvist
Molpe 4:193
Förråd
Mari-Ann Ek
Molpe 47:1
Garage
Martin Nygårdas
Molpe 10:142
Ändr. befintlig äldre
byggnad till bastu
M Nylund o U Norrgård
Molpe 1:212
Bastu
Sorja o Mauri Tuomola
Molpe 9:98
Ändring villa till
gäststuga
Sorja o Mauri Tuomola
Molpe 9:98
Fritidshus

Åtgärdstillstånd
Byggare
Bs Ab Rönnebo
Bs Ab Norrbygränd
Dage Stenbäck

Byggnadsanmälan
Byggare
Harry Lervik

Lägenhet
Harrström 4:74
Korsnäs 12:143
Molpe 8:40

Ändamål
Värmebrunnar
Braskamin
Inglasning av terrass

Lägenhet
Molpe 1:201

Ändamål
Skyddstak
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Tomtpriserna varierar mellan 1,39 €/
m2 och 3,77 €/m2 förutom vid gamla
gruvområdet där priset enbart är 0,40
€/m2.
Farmtomter ﬁnns i kyrkbyn,
Taklax, Harrström och Molpe. Tomtpriserna varierar mellan 0,40 €/m2
och 0,56 €/m2.

Undantagslov
i Harrström
Johnny Nykamb och Pernilla
Smulter har anhållit om undantagslov i avsikt att uppföra ett
egnahemshus, bastu och ekonomibyggnad om totalt 250 m2 på
lägenheten Aavaranta 1:89 i Harrström by på fastställd strandgeneralplan.
Området är en del av Strandgeneralplanen och i planen har området
beteckningen RA (Område för fritidsbostäder). Undantagslov söks för
att byggplatsen ﬁnns inom beteckningen RA.
Kommunstyrelsen
beslutade
20.10.2014 i enlighet med tekniska
nämndens förslag att undantag i
enlighet med 171§ och 172 § MBL
kan beviljas. Kommunstyrelsen konstaterade att byggplatsen uppfyller
kraven för ändring av fritidsbostad/tomt till fast boende. Byggnaderna
kan anslutas till Korsnäs kommuns
vattenledningsnät och att avloppsvattnet renas via ett minireningsverk. Tomten gränsar till en beﬁntlig
enskild väg. Avståndet till daghem
och bank ligger på ett avstånd om
cirka 2,8 km.
Innan byggandet påbörjas bör
bygglov sökas.
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Revideringen av delgeneralplanen för Molpe by fortsätter.
Ett planeutkast är framlagt till allmänt påseende under 30 dagar och
utlåtanden ska inbegäras av Tillsynsnämnden i Korsnäs, Västkustens tillsynsnämnd, NTM-centralen i Södra
Österbotten, Österbottens förbund,
Österbottens museum och Österbottens räddningsverk.
Vid revideringen av delgeneralplanen är planeområdets gränser i stort
sett samma som i den av kommunfullmäktige godkända delgeneralplanen. Området har utvidgats till en del
norr om danspaviljongen på Bredskär.
Syftet med revideringen är att:
• Skapa en delgeneralplan som
ger fastighetsvisa byggnadsrätter enligt en bestämd dimensioneringsskala
• Uppdatera
planbestämmelserna så att bestämmelsen
rörande planens rättsverkan
hänvisar till § 44, enligt den
ändrade
markanvändningsoch bygglagen
• Uppdatera markägaruppgifter,
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.
Under framläggningstiden 3.113.12.2014 kan kommuninvånare och

intressenter lämna anmärkningar.
Efter att planeutkastet varit framlagt
till påseende uppgör konsulter ett
planeförslag.

Området som planeras i Molpe är utmärkt med grön färg på kartan.

Hej företagare: är ditt företags uppgifter aktuella?
VASEK underhåller och förvaltar
Vasaregionens företagsregister på sin webbplats.
Gå till adressen www.vasek.fi/foretagsregister,
sök ditt företags uppgifter i registret och kolla om uppgifterna är aktuella.
Vasaregionens Utveckling Ab VASEK

Uppgifternas uppdatering och
deras förekomst i registret är avgiftsfritt!

06 317 76 00
info@vasek.fi
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Regionbiljettpris
2015
Kommunstyrelsen i Korsnäs
godkände 17.3.1999 kommunens
regionbiljettavtal i Vasaregionen.
Enligt serviceavtalet gällande
biljettprodukter ska kommunerna
besluta om den egna kommunens
regionbiljettpris och meddela detta
åt ELY-centralen och Matkahuolto
Oy före utgången av oktober varje år.
Om priset ändras under kalenderåret
skall meddelande om prishöjningen
ges 2 månader före det träder ikraft.
Kommunen ersätter, liksom tidigare,
traﬁkanten för prissänkningen på
basis av gjorda resor.
Priset för Korsnäs kommuns regionbiljett är innevarande år 75 €.
Kommunens kostnadsandel för
regionbiljetter uppgick till 2067,03 €
inkl. moms för tiden 1.1.-30.6.2014
(1864,92 € för motsvarande tid år
2013). År 2014 erhåller kommunen
35 % i statsbidrag år 2014. Tidigare
år har 48 % erhållits i statsbidrag.
Kommunstyrelsen i Korsnäs fastställde 6.10.2014 regionbiljettens
pris till 76 € för år 2015.

Korsnäs Värme Ab
En etableringsanmälan för Korsnäs Värme Ab ska lämnas in till
Patent- och registerstyrelsen.
Bolagsordningen fastställdes av
fulllmäktige 9.6.2014. Kommunstyrelsen valde styrelse och revisorer
vid sammanträdet 6.10.2014 samt
fastställde bolagets första räkenskapsperiod.
Aktiekapitalet i Korsnäs Värme Ab
uppgår till till 40.000 euro. Antalet
aktier fastställs till 100 aktier. Aktiens
nominella värde är 400 euro/aktie.
Till styrelsen för bolaget väljs
Sven-Erik Bernas, Roger Backholm,
Jens Bjurbäck och Håkan Wester.
Till styrelseordförande för Korsnäs
Värme Ab utses Sven-Erik Bernas.
Till revisionssamfund väljs BDO
Bolagsrevision Ab och ansvarig revisor är GRM Anders Lidman.
Bolagets första räkenskapsperiod är
6.10.2014-31.12.2015.

Bibehållna skattesatser
Fullmäktige fastställde 3.11.2014
inkomstskattesatsen för år 2015 till
21 %, vilket är samma som i år.
År 2014 är kommunernas genomsnittliga inkomstskattesats 19,74 %.
Den högsta inkomstskattesatsen i
Finland år 2014 är 22,50 % och den
lägsta är 16,50 %.

Fastighetsskatt
Lagen om fastighetsskatt förpliktigar kommunerna att uppbära fastighetsskatt fr.o.m. 1.3.1992. Inför år
2015 bygger statens budgetförslag
på att fastighetsskatternas under

och övre gränser kommer att justeras. Den allmänna fastighetsskattens
nya intervall justeras till 0,8 -1,55
% (nuvarande 0,6 - 1,35 %). Föreslagna intervallet för skattesatsen
för stadigvarande bostad justeras till
0,37 - 0,8 % (nuvarande 0,32 - 0,75
%). Korsnäs kommuns nuvarande
fastighetsskatter ligger redan idag
inom de föreslagna nya intervallen
för fastighetsskattesatser.
Fullmäktige fastställde 3.11.2014
att fastighetsskattesatserna behålls
oförändrade för år 2015. Fastighetsskattesatserna höjdes senaste år.

Fastighetsskattesatserna år 2015
allmän fastighetsskatt
byggnader för stadigvarande boende
fritidsbostäder
allmännyttiga samfund
skatteprocenten för kraftverk är

0,80 %
0,50 %
1,10 %
0%
2,85 %

Vattenavgifterna för år 2015
Kommunfullmäktige fastställde vattenavgifterna för år 2015 vid sammanträdet
13.10.2014. Vattenavgifterna justeras inte för år 2015 utan förblir på samma nivå
som innevarande år.
Exkl moms
vattenförbrukningsavgift
1,30 euro/m3
grundavgift för huvudanslutn.
62,00 euro/år
grundavgift för tilläggsansl.
20,00 euro/år
mätarhyra(=/< 5 m3)
10,00 euro/år
mätarhyra(>5m3)
20,00 euro/år
anslutningsavgift, huvudanslutning
1.500 euro
“
, tilläggsanslutning
180 euro
ur- eller inkopplingsavgift
30,00 euro/ggr
dispansavgift, växthus
10,00 euro/år
vattenpost; dep.avgift för nyckel
50,00 euro
byte av sönderfrusen vattenmätare
60,00 euro
- vattenpost; förbrukningsavgift
8,00 euro/år
timdebitering, manskap
30,00 euro/h
(gällerej kommunens fastigheter)
timdebitering, vattenverkssk.
30,00 euro/h
Vid timdebitering tillkommer ev. resekostnader.

Inkl 24% moms
1,61 euro/m3
76,88 euro/år
24,80 euro/år
12,40 euro/år
24,80 euro/år
1860 euro
223,20 euro
37,20 euro/ggr
12,40 euro/år
74,40 euro
9,92 euro
37,20 euro/h
37,20 euro/h

Abonnenten står fr.o.m. 2014 för samtliga kostnader från anslutningspunkten.
De första 20 metrarna från byggnaden är abonnentens ledning och underhålles
av abonnenten.
De momsbelagda anslutningsavgifterna är ej returnerbara.
En påminnelseavgift på 20 euro + moms 24 % tilläggs för utebliven vattenmätaravläsning.
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Ekonomiavdelningen
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Nytt

Vattenmätaravläsning
GLÖMDE DU ……
att meddela tekniska kansliet om vattenmätaravläsningen?
I så fall ska du genast göra det till telefon 06- 3479136 eller
anna-lena.kronqvist@korsnas.fi
Vattentjänstverket

KORSNÄS
Nytt

Avloppsvattenavgifterna
för
Extra tidningar kan hämtas från komUtgivare: Korsnäs kommun
munkansliet. Tidningen kan också
Ansvarig
utgivare: Anita Ismark
år
2015

Redaktionsråd: Sven-Erik Bernas, Henrik läsas på internet http:www.korsnas.fi
Kommunfullmäktige
fastställde
avgifterna för avloppsvattnet vid samRosendahl, Caroline Åbacka,
Kjell Nydahl
manträdet
13.10.2014.
Material sänds till Korsnäs kommun/
och Roger Bergström.
Avgifterna
höjsHelena
inte, medan
anslutningsavgifterna
för bostäder, fritidsbostäKenth Nedergård
Kontaktperson:
Höglund-Rusk
der,
affärsrörelser,
kontors-,
kansli-, bank-,
sammanträdes-,
samlings-,
Postadress:
Strandvägen
4323, nöjes
Framställning:
Kenth
Nedergård
och
liknande
lokaler
justeras
med
100
€
för
år
2015.
Foton och material om inte annat nämns: 66200 Korsnäs
Kommunens
utvecklingsplan inom vattenförsörjningen
Telefax: 3479 190 skall uppdateras
Kenth Nedergård
inom
år 2015.
Telefon: 050-5222 644
Upplaga:
1100 exemplar
Utkommer 8 gånger 2013 till hushållen i

e-post : kenth.nedergard@netikka.fi

Avloppsvattenavgifterna
år 2015
Korsnäs.
•
•
•
•

Förbrukningsavgift, alla avloppsabonnenter
1,70 €/m3+moms
Grundavgift
90 €/år+moms
Nr 8-2013
utges 13.12.2013,
manusstoppinrättningar
29.11.2013mm)
(bostadshus,
fritidsbostäder,skolor,
åldringshem,
grundavgift för följanden lok. eller bost.
30 €/år/bostad+moms
grundavg. för varje vård-eller patientplats
30 €/år/plats+moms

Mottagningsavgifterna
för slam
3
•
•

•

septikslam(bosättning)
25,00 €/m3 + moms
slam-avloppsvatten från slutna system,
5,10 €/m3 + moms
från bosättning (endast på ansökan,
faktureras enligt forsedel och uppmätt
mottagningsmängd direkt på producenten)
slam-avloppsvatten från slutna system,
5,10-21,50 €/m3 + moms
från företag/produktionsinrättningar
(endast på ansökan, faktureras enligt forsedel
och uppmätt mottagningsmängd direkt på producenten)

Anslutningsavgifter

Anslutningsavgifterna för bostäder, fritidsbostäder, affärsrörelser, kontors-,
kansli-, bank-, sammanträdes-, samlings-, nöjes och liknande lokaler är följande:

•
•
•
•

Exkl. moms
För den första lokalen eller bostaden
3100 €
För följande lokal eller bostad + 310 €/ lokal eller bostad
För andra och följande klassrum + 310 €/klassrum
För varje vård- eller patientplats + 310 €/vård eller plats

Inkl 24% moms
3844 €
384,40 €
384,40 €
384,40 €

Om fastighetens våningsyta överstiger 250 m2 är stiger anslutningsavgiften
enligt en skild tabell.
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Kommunfullmäktige förrättade
kompletteringsval vid sammanträdet 13.10.2014.
Mika Ilvoranta har anhållit om
befrielse från alla sina uppdrag inom
Korsnäs kommun på grund av bortﬂyttning från orten.
Kommunfullmäktige konstaterade
att första ersättaren Saudina Hodžic
för SFP blir ordinarie medlem i kommunfullmäktige för den återstående
mandatperioden.
Till ny ordinarie medlem i vård- och
omsorgsnämnden utsågs Karl-Erik
Nylund. Till ny ordinarie medlem i
Malax-Korsnäs gemensamma bildningsnämnd utsågs Ulf Stenlund.
Till hans ersättare utsågs Ulf Ravald.
Till ny ersättare i den för Malax och
Korsnäs gemensamma vård- och
omsorgsnämnden/hälsoavdelningen
utsågs Per Mann.
Johanna Ilvoranta har anhållit
om befrielse från sitt uppdrag inom
Korsnäs kommun på grund av bortﬂyttning från orten. Till ny ordinarie
medlem i bildningsnämnden utsågs
Yvonne Berglund.

Tidsbeställning till sjukvårdsmottagningen 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.

Influensavaccinering 2014

Malax-Korsnäs hälsovårdscentral
ordnar influensavaccinering hösten
2014.

Gratis vaccin ges för:
* alla barn 6-35 månader
* gravida
* personer som hör till riskgrupp
* alla som fyllt 65 år
* närmaste kretsen till personer som har
större risk än andra att insjukna i svårartad influensa
* värnpliktiga som inträder i beväringstjänst
* personal inom hälso- och socialvård

Vaccinationerna ges på Korsnäs
hälsogård
torsdag 13.11 kl. 12.30 – 15.30
torsdag 27.11 kl. 12.30 – 15.30
Ingen tidsbeställning!

Kommunalinformation

KORSNÄS
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Kompletteringsval

KORSNÄS
Nytt
IF Fyren

IF Fyren informerar
9 nya klubbrekord gjordes denna sommar:
Felicia Åbacka 100 m 12,36 – 200 m 25,23- 300 m
40,17 – 400 m 56,25
Hung Huy Pham 100 m 11,37 – 200 m 23,70 – längd
649 – 10-kamp 5136 p
Nicoline Nystrand (F-13) diskus 31,95

Friidrottarna avslutade säsongen 5.10 på Waterloo.
Vid prisutdelningen utdelades 51 pokaler och 26 medaljer, dvs. sammanlagt 77 pristagare.
Förutom att alla duktiga idrottare ﬁck sina pris bjöd
föreningen alla juniorer och föräldrar på en väldigt god
tårta. Ett hundratal personer hade mött upp till avslutningen.
Nämnas kan att IF Fyren friidrott i år erövrat 13 DM
medaljer, 3 SFI medaljer och 4 FM medaljer. 20 st mästerskapsmedaljer av lilla Fyren är ett toppenresultat.
Dessutom har Felicia Åbacka representerat Finland
i 2 landskamper. Det började med att Felicia sprang
4x300 m för damer i inomhuslandskampen
mot
Sverige,Norge och Danmark.
Felicia
avslutade
säsongen med att representera Finland i Finnkampen
på Olympiastadion. Hon
sprang för D-17 år 400 m
och placerade sig som tvåa
och dessutom sprang hon i
det segrande ﬂickstafettlaget på 4x400 m. Vid FM tävlingarna tog Felicia guld
på 200 m och silver på 400 m för D-17 år. Föreningens
andra stjärna Hung Huy Pham tog silver i längd för H-16
år. På 100 m kom Hung på en ﬁn fjärde plats.
Dessutom har IF Fyren även andra talanger så som;
Nathalie Nystrand, Amanda Karlsson,Daniella Lassas,
Katarina Rönnqvist, Frida Sandholm, Nicoline Nystrand
och Nicole Hultholm.
Erik Sepänaho tilldelades än en gång titeln årets tränare. Bo och Lena Andersson ﬁck utmärkelsen årets
supporter.

Årets klubbmästare
Caroline Åbacka ﬁck utmärkelsen årets klubbmästare 2014. Hon är
aktivt med i Fyrens friidrottsverksamhet, en person som ofta kommer
med nya ideér och hjälper till där det
behövs.
Nordea Bank premierar årets klubbmästare med ett silverfat.

IF Fyrens styrelse 2014-2015
Mats Åbacka ordf., Marlene Vägar sekr., Henrik
Mattans kassör. Övr.medlemmar Tommy Vesterback,
Tore Nystrand, Marika Blomberg, Johnny Ribacka,
Jan Strandholm. Alf Strandholm och Henrik Backgren
deltar som ansvariga i skid- och friidrottssektionen respektivea skidskyttesektionen.

Skidträningar
Skidträningarna har börjat på Waterloo onsdagar
kl.18.30. Nytt för i år, föräldrar och barn tränar tillsammans !

Förtjänsttecken
åt Henrik Backgren

Foto: Mats Åbacka

Henrik Backgren från IF Fyren har förärats FSS förtjänsttecken i silver. Utmärkelsen delades ut i samband
med FSS höstmöte lördagen 25 oktober i Malax.
Henrik Backgren har i över tio år varit den ledande
kraften när det gäller skidskytte inom IF Fyren. Han är
en utomordentlig
tävlingsledare och
under hans ledning
har ett ﬂertal FSSmästerskap arrangerats. Henrik är en
skidskytteproﬁl i
Syd-Österbotten
och också uppskattad inom det ﬁnska
distriktet.

Duktiga friidrottare från Fyren. Fr.v. Katarina
Rönnqvist, Frida Sandholm, Amanda Karlsson,
Felicia Åbacka, Nathalie Nystrand och Hung Huy
Pham.

Förbundets ordförande Håkan Nystrand överräcker förtjänsttecknet till Henrik Backgren.
Foto: David Andberg.
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Foto: Mats Åbacka

Foto: Mats Åbacka

IF Fyren friidrott

KORSNÄS
Nytt
Magnus Berglund har inlämnat en anhållan om att
få köpa en del av fastighet Fritidsområdet Rnr. 6:181 i
Molpe by av kommunen. Området är beläget på östra
sidan om Molpe ströms bro. Avsikten är att etablera
en bränslestation som även skulle serva båttraﬁken i
området.
Fritidsområdet ingår i Molpe delgeneralplan och ﬁnns
beläget både på östra och västra sidan om Molpe ströms
bro. På östra sidan om bron har Fritidsområdet har beteckningen LS i delgeneralplanen (Område för småbåtshamn.
På området får uppföras bryggor och båthus samt aktivitets- och servicehus).
Planen för Molpe revideras och utkastet är framlagt
till påseende. I utkastet till den reviderade delgeneralplanen för Molpe by har planebestämmelsen ändrats för
detta område från LS till LS-3 (Område för gästhamn,
som betjänar båtturism. På området får uppföras bryggor,
servicehus och servicestation), så att en bränslestation är
möjlig att bygga på just detta område.

Anhållan om undantag från delgeneralplanen måste ännu
göras av köparen i och med att det planerade användningsändamålet inte överensstämmer med nu gällande
delgeneralplan, eftersom uppförande av en bränslestation
inte är tillåtet på området.

Kommunal information

Ny bränslestation i Molpe

Kommunen säljer mark
Kommunfullmäktige konstaterade 3.11.2014 i enlighet med tekniska nämndens förslag att det i det kommande förslaget till delgeneralplaneutkast ﬁnns en LS-3
beteckning på det aktuella området. Kommunfullmäktige
godkände det uppgjorda föravtalet och beslutade sälja
området till Magnus Berglund till priset 1,25 euro/m2.

Markområdet är utmärkt med gult på kartan.

I höst har Inger Blomqvist och Alf Strandholm fått
en terrass till sitt nya hus i Molpe, Korsnäs. Deras
förra hus drabbades av en förödande brand, som
gjorde det gamla huset obeboeligt.
Det nya huset har stått på den gamla platsen i drygt ett år
nu. Ganska snabbt föddes tanken bland Alf Strandholms
vänner att bygga en träterrass till det nya huset. På så vis
kunde vistelseytan utvidgas med ett trädäck som även
löper runt hörnet längs den norra gaveln, där dörren till
bastun ﬁnns. Nu är det alltså möjligt att gå ut från bastun
och svalka sig i stolarna som står på terrassens gavelsida.
Ortens företag har generöst bidragit till hela terrassbygget. Gruppen vill särskilt tacka företagen Nyko och Ostro
Center samt Proﬁweld i Korsnäs, och en del andra ﬁrmor
som har donerat material.
Sion-församlingens ”karagrupp” i Molpe tog initiativ
till satsningen och genomförde projektet på talko. Ett träräcke ska också byggas kring terrassen.
Sonja Rosbäck

En del av talkogruppen fångad på bild, från vänster
Rainer Lytz, Viking Rosbäck, Alf Strandholm och
Karl-Gustav Häggdahl. Foto: Stefan Sigfrids.
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Välgörenhet

Vänner byggde terrass på talko

På gång i Korsnäs

Nytt

30.11.2013 kl. 11-14 på Korsnäsgården
KORSNÄS

17.11. från kl.18
vid Marthagården i Molpe.

Vi tillverkar egna julkort, ljuslyktor och
pappersstjärnor.Ta med glasburkar, allt annat ﬁnns!

• Försäljning av kött, rökt kött, fisk, potatis, grönsaker, bröd, ägg,
bakverk, mjöl, inläggningar, syltPris
och10€
olika lådor.

Kaffe, glögg och julstjärna!
Arr. Molpe Vipporna

• Vackra hantverk; tryckt, sytt, stickat, virkat och tovat

På lillajulmarknaden 29.11 delas

nästa ”Oboschta Korschungen”
• Dörrkransar,
kärvar, björkrisamplar
ut. Lämna in förslag
på vem du
vill se som Oboschta Korschung
2014 senast 26.11.2014
till
• Korsnässmycken
och textilier
till förmån för
ordförande
Anneli Pellfolk, e-post anneli.
MOLPE BYKYRKA
• Korsnäs uf & bf kokar färska syltgrisar under
dagen!
pellfolk@netikka.fi
ons. den 26 nov. 2014

AUKTION

kl. 19.00 i Bykyrkan
Personen skall uppfylla följande kriterier:
Arr. Korsnäs Ungdoms -och byaförening
- En person som bor i Korsnäs kyrkby
Inledningsord av kyrkoherden
- En person som varit föreningsaktiv i minst 3 år
Servering
och som gärna
olika föreningar
Boärkamed
mairflera
k
n
adsplats: utåt men
Gåvor emottages med tacksamhet
- En person som
050marknadsfört
-5910049 (HeKorsnäs
lena)
också inom den egna kommunen
Arr. Molpe Bönehusförening
Inom projektet ”Ett skepp kommer lastat med
aktiviteter” vann Joel Lindholms förslag till
Oboschta Korschung och keramiker Kerstin
Westmalm har tagit fram en tavla utgående från
bilden.Pristagaren erhåller tavlan som pris vid
lillajulmarknaden 29.11 i Korsnäsgården.

Lillajul Minimarknad
på Hembygdsmuseet

KLÄDINSAMLING, LOPPIS
vid Gruvan -

Gruvvägen 28

lördagen 29.11 kl. 11-14

- 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.

Försäljning av ris -och korngrynsgröt samt
hantverksprodukter och munkringar.
Tomten kommer på besök kl. 12-13 och
delar ut en liten klapp till alla snälla barn.

KOM OCH FYNDA: Här finns det mesta!

Ett gammaldags julbord förevisas

Baltikumvännerna r.f.

Lotteri

Pricka in i almanackan!

Grannklangs 20-årsjubiléumskonsert
lördagen den 25 april 2015 kl 19
i Molpe paviljong.
Grannklang

Arr: Korsnäs Hembygdsförening

12

15

ång i Korsnäs

Lillajulens
stora
KORSNÄS
Mat-i och hantverksmarknad
PYSSELKVÄLL
På gång
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inom mathantverk med Paul Svensson
Produktutveckling
Olika produkter inom mathantverk testas och trimmas under dagen.
Workshopen är öppen för våra mathantverkare med egna produkter
som tillverkas och eventuella nya mathantverkare som har en ny produkt som skall testas.
Paul Svensson är en av Sveriges stjärnkockar med över tio års erfarenheter som kreativ ledare för olika toppkrogar. Paul har figurerat som
TV-kock för såväl finsk som svensk TV och arbetar även som
professionell utbildare och föreläsare inom restaurangnäringen och för
köksutvecklingen.
Fredag 21.11 kl. 10-17 i köket på församlingshemmet i Korsnäs.
Anmälan senast 17.11 till helena@mathantverk.fi eller 045-1410220.
Närmare direktiv kring egna produkter och workshopen ges vid anmälning!

Julmatmarknad

lördag 29.11 kl. 11-14 på Korsnäsgården
Highlandkött • ägg • mathantverk • bullar • bröd
• fisk • Taklax honung
Hantverk • julkransar • virkat och tovat
Korsnässmycken och textilier
Färska Korsnäs syltgrisar
”Årets Oboschta Korschung” får pris
Bokning av platser: Agneta 050 57 00 695
Arr. Korsnäs Ungdoms - och byaförening
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På gång i Korsnäs - Bibliotek och kultur

KORSNÄS
Nytt

Teaterresa

Författarbesök

Teaterresa till Wasa teaters Folkets dagblad 20.11.
Ring biblioteket genast om du är intresserad,
kanske vi lyckas hjälpa med biljett i sista minuten?
Föreställningen är slutsåld.

Författaren Peter Gissy
besöker Korsnäs skolor och
biblioteket 20-21.11 inom
ramen för bibliotekets läsfrämjandeprojekt Boklust.
Gissy har skrivit populära
och mycket lästa barndeckare och även deckare för
vuxna.
I planerna även en författarträff för allmänheten onsdag
19.11. kl. 19. Kolla info!

Fredag 5.12, dag före helg, biblioteket stänger kl.
16.
Kom ihåg den nya adressen Fredrikabiblioteken.fi.
Följ Korsnäs bibliotek på Facebook och Twitter.

Julöppning i biblioteket
Korsnäs bibliotek har öppet på julöppningsdagen
28.11 kl. 12-19. Titta in och låna en julbok, julfilm
eller julmusik.

Utställningar
November månads utställning: Karl Alfred
Nyströms Vyer som var, fotografier från 1950talets Vasa.
Reservera redan nu 17.12. kl 19 för Wasa teaters
julkonsert

December månads utställning: Bokryggspoesi,
dikter från projekt Boklust.
Öppning fredag 5.12. kl 12.
Eleverna i skolornas åk 2-6 har gjort egna dikter
utgående från favoritbokstitlar. Lotta Rusk och
bibliotekspersonalen har lett verksamheten. Den
bästa dikten prisbelönas av en hemlig författarjury, alla deltagare får diplom. Bokfest i biblioteket som avslutning på projektet.

Gränslös julkonsert
Tre sångarvänner och kolleger vill tillsammans
med inbjudna gästartisten Markus Lytts och Ralf
Nyqvists Orkester bjuda på såväl gränslös julmusik som odödliga musikal- och operanummer.
Välkända julsånger ss. O Helga Natt, Giv mig ej
glans, Jul, jul strålande jul, Stilla Natt, Koppången
varvas med amerikanska klassiker ss. O baby it´s
cold outside, Christmas Song, Go tell it on the
mountain och ett medley bestående av sånger ur
Elvis Presleys julrepertoar. Sammantaget ett brett,
intressant och varierat program från oss alla till er
alla!

Filmvisning
Måndag 1.12. kl. 19 Filmvisning i Korsnäs bibliotek: österbottningen Eero Murtomäkis film
Tranornas kust (Kurki rannikolla) och den rikssvenska filmen Eken - livets träd, berättare Henrik
Ekman. Wildlife med Vesa Heinonen och Ilias
Missyris visar högklassig naturfilm.

Speltid: 1 h 20 min, utan paus. Biljettens pris är
38 euro. Boka i biblioteket senast 8.12. Endast två
kvällskonserter.
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På gång i Korsnäs - Fritid

Idrottsstipendier 2014
Idrottsföreningar och idrottare kan lämna in
en ansökan om stipendium för goda idrottsprestationer under året 2014.
Ansökan inlämnas till idrottsinstruktör Roger
Lindholm tel.044-2000081 eller roger.lindholm@korsnas.fi senast 18.11.2014

Uthyres

Korsnäs kommun

Gymträning för ungdomar
Gratis cirkelträning för ungdomar i högstadie- och gymnasieåldern onsdagar kl.
17.30-18.30 på Hälsosmedjan. Ledare: Jonna
Nordström. Arr: Korsnäs kommun - Fritid i
samarbete med projektet Skolan i rörelse.

Bostäder, kontorsutrymmen och
affärslokaler att hyra
En uppdaterad lista på tillgängliga hyreslokaler finns
på kommunens hemsida www.korsnas.fi.
Ta kontakt med Anna-Lena Kronqvist, tel. 06-3479
136 eller Ulf Granås, tel. 06-3479 130 för närmare
information och visning.

Sofia
stjärnan

10,-

Nu inför julen säljer vi Sofia-Stjärnan för 10,vid hämtning på KHT
måndag-fredag kl 8-16.
Andra tider ta direktkontakt:
Lis-Britt 0500-261003
Lasse 0500-563598
Korsnäs Handelsträdgård Ab
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JULÖPPNING
Hjärtligt välkomna på julöppning fredag
28.11 kl. 18.00 på Korsnäs kommuns innergård
•

Öppningstal av Korsnäs kommuns styrelseordförande SvenErik Bernas

•

Julgröt serveras från kl. 18.15 på Stenbrytaren. Efter julgröten
bjuder Stenbrytaren på glögg och har olika erbjudanden.

•

Jultomten kommer på besök och delar ut godis och tar emot
önskelistor av barnen

•

Gratis åktur med häst och kärra (eller släde)

•

Korsnäs Hembygdsförening bjuder på hemkokad knäck

•

Korsnäs Scoutkår bjuder på pinnbröd och grillkorv i tältet på
kommunens innergård

•

Korsnäs Lions bjuder på varm glögg

•

Korsnäs bibliotek har öppet kl. 12-19. Titta in och låna en julbok,
julfilm eller julmusik.

Affärer och företag som har erbjudanden under kommunens julöppning fredagen den 28.11:
•

K-ceramics: Gårdsbutiken öppen med 2014 års K-ceramics
tomte och mycket annat. Öppet kl. 18.00-ca.20.00. Servering
av kaffe, saft och hembakta krukmakarmuffins, Adress: Norrbyvägen 33. Tel: 06-3644114.

•

Korsnäs Blomster- och Begravningstjänst har förlängd öppethållningstid, kl. 9.00-19.30. Julblommor och tomtar av olika
slag har anlänt till butiken.

•

Cabelo dam- och herrfrisering har -20% på alla hårvårdsprodukter under dagen.

•

Sale har specialerbjudanden under dagen

•

Korsnäs Apotek har erbjudanden under dagen samt kundlotteri

•

OstroCenter har -10% på alla BRUDER-leksaker under dagen

•

Molpeboden bjuder på glögg och pepparkakor. Flera olika
erbjudanden under dagen.

•

Salon Fresh har öppet kl. 10-19. Möjlighet att prova kläder från
House of Lola, hudvårdsprodukter från Jurlique och sminkning.

•

- Molpe uf bjuder på glögg och pepparkakor på Fias Inn kl.
18.30 -->
Korsnäs
kommun
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Korsnäsgården
fredag 28.11.2014 kl. 19.00
Ta med dina anställda på firmafest, kom med avec på en
trevlig kväll, samla ett gäng företagarkollegor eller kom allena
så bjuder vi på sällskapet!

Kvällens program med internationella influenser:

-En spännande mix av finsk/italiensk Julmeny á la Giovanna Teir,
känd från ”Halv åtta hos mig”
-Show: Ruben Madsen in Person, internationellt erkänd.
-Korsnäs företagare r.f. korar årets ”Unga företagare i Korsnäs”
-Dansmusik av Grupp 17 med vitryskt ursprung.

Anmälan snarast, dock senast 23.11.2014 till
roger.bergstrom@multitronic.fi / 050-5677365
sofia.mitts-bjorkblom@yrkesakademin.fi /
050-3306041

17

Annonser

KORSNÄS
Nytt

18

KORSNÄS
Nytt

Program inför julen
28.11. Julöppning i Korsnäs centrum kl. 18.00
Lions deltar och bjuder på glögg.
29.11. Julmarknaden på Uf-lokalen
Lions deltar som vanligt och bjuder på glögg,
samtidigt säljs bl.a. lotter och Lions julkort.

06.12. Självständighetsdagen kl. 11.00
Kransnedläggning efter gudstjänsten vid de
stupades grav tillsammans med scouterna.
21.12. Lions traditionella JULKONSERT
hålls kl. 18.00 i Korsnäs Kyrka.

Stipendium från Lions Ungdomsfond
I år får 36 sökanden ett stipendium på 50 euro/
person.
Stipendiater: Viktor Andersson, Tobias Andtfolk,
Anna Back, Mikael Bergfolk, Alice Granholm,
Marcus Granqvist, Staﬀan Granqvist, Brage
Ismark, Amanda Karlsson, Jennifer Lagerström,
Anna Lolax, Hanna Långström, Jan Mannfolk,
Emelie Matkoski, Jakob Nilsson, Jeanette
Nordlund, Rasmus Nybjörk, Emilia Nydahl,
Jenny Nyfors, Linus Nynäs, Carl Prost, Nico
Riddar, Kristoﬀer Rusk, Tommy Rusk, Victoria
Sandholm, Erica Sandman, Jimmy Sjödahl,
Andy Storfors, Anna Sundén, Linnéa Södergran,
Rebecka Westerdahl, Linda Westman, Charlotta
Westman, Christoﬀer Östberg, Jonas Östberg
och Anton Österbro.

Nettot från Julkonserten i Korsnäs kyrka och
Knorrlundlotteriet fördelades bl.a. till
ungdomsstipendier och julgåvor till de 100
åldringar, som besöktes inför julen av Lionsmedlemmarna.

Lions verksamhet 2013-2014

Fadderfamiljen i Petroskoj ﬁck under året
360 euro, Korsnäs 4-H ﬁck 500 euro för
verksamheten och Folkhälsan 500 euro för
simskoleverksamheten. Utöver detta har mindre
och större summor getts som stipendier och
bidrag till behövande.

Perioden 1.7.2013-30.6.2014 har präglats av
en livlig verksamhet. Lionsklubben har idag 20
aktiva medlemmar.
Periodens styrelse bestod av:
President Leif Riddar, sekreterare Lis-Britt
Södergran, kassör Sune Ekström, vice president
Bjarne Ismark, klubbmästare Åke-Sören Nylund,
past president Sture Södergran samt medlem
Annika Svevar-Söderholm.

Stipendier 52 st à 50,- = 2.600,- delades ut till
studerande från ungdomsfonden.
Lionsklubben har under året haft tältuthyrning,
planterat och skött om blomlådorna i Korsnäs
centrum, deltagit i Lantdagen, julöppningen,
julmarknaden, självständighetsdagens gudstjänst,
sålt julkort, ordnat revyresa till Pörtomrevyn,
samt avslutat den stora aktiviteten; färdigställandet av “Stenarnas Rike” vid Lärknäs.

LC Korsnäs tackar för all den välvilliga hjälp som
ni bidragit med under året.
Lis-Britt Södergran

Aktiviteter
Under året har Lions tillsammans med
Baltikumvännerna fortsatt med den
gemensamma glasögonsinsamlingen för Lions
ögonklinik på Sri Lanka.
19

Korsnäs Lions

LC KORSNÄS
informerar

Korsnäs församling

KORSNÄS
Nytt

Korsnäs församling
Fr 21/11 kl 19.00 Missionskväll med Anna
och Magnus Dahlbacka i Församlingshemmet.

Lö 6/12 kl 12-15 Basar i Församlingshemmet med försäljning av bakverk, handarbeten mm. Lopptorg med juklappsfynd. Servering av våﬄor, kaﬀe och saft. Lotteri.

Paret Dahlbacka arbetar med bibelöversättningsarbete i Kenya. De visar bilder och
berättar om sitt liv och arbete där. De tillbringar nu ett halvår i Finland innan de åker
tillbaka till sina arbetsuppgifter. Det blir servering och lotteri för Kenyamissionen.

To 11/12 kl 12 Silvergruppen i Församlingshemmet. Julgröt, kaﬀe, program. Förhandsanm senast 8.12, tfn 0444101825 (Ebba).
Också du som inte brukar delta i Silvergruppens samlingar är hjärtligt välkommen.

Fr 28/11 kl 19 Karasamling i Församlingshemmet. Kvällens gäster: Evans Orori och
Bo-Greger Nygård.

Sö 14/12 kl 18 Julkonditori med både
lekamlig och andlig spis. Gäster: Eva och
Mischa Hietanen. Projektkören medverkar
och vi sjunger julsånger tillsammans. Välkommen på festkväll i Församlingshemmet.

Evans är från Kenya men numera bosatt i
Finland. Han är gift med Bo-Greger Nygårds
dotter. Evans berättar bl a om skillnader
mellan livet i Kenya och Finland. Det blir
också sång och musik. Samlingen inleds
med kaﬀeservering.

Valresultat från kyrkofullmäktigevalet
Söndagen den 9 november hölls val till kyrkofullmäktige. I Korsnäs röstade 22,7 %. 15 personer valdes till fullmäktige, varav 5 personer är nya. Preliminärt resultat ﬁnns i nedanstående tabell.
Valda förtroendevalda till kyrkofullmäktige i Korsnäs församling
NAMN

YRKE ELLER TITEL

Sture Södergran
Johanna SvedströmSöderman
Caroline Åbacka

Florist

Carina Lagerström

Företagare

Stefan Vesten

Pälsfarmare

Måns Holming

KANDIDATLISTA

Pensionär

JÄMFÖRELSETAL

RÖSTER

Korsnäs-Korsbäck

136,00

27

Molpe

98,00

23

Harrström

72,00

45

Korsnäs-Korsbäck

68,00

27

Taklax

62,00

24

Företagare

Molpe

49,00

22

Åke-Sören Nylund

Timmerman

Korsnäs-Korsbäck

45,33

23

Doris Stenholm

Farmare/pensionär

Harrström

36,00

20

Helena Kulp

Kundsekreterare

Korsnäs-Korsbäck

34,00

20

Karl-Gustav Häggdahl

Byggnadsarbetare

Molpe

32,67

21

Anna Granås

Språkbildare

Taklax

31,00

20

Benita Bernas

Pensionär

Korsnäs-Korsbäck

27,20

14

Jimmy Sahlberg

Jordbyggare

Molpe

24,50

17

Harrström

24,00

7

Korsnäs-Korsbäck

22,67

14

Projektledare

Mikael Södersund
Roger Lindholm

Idrottsinstruktör/närvår
dare

Förtroendevalda på suppleantplats
JÄMFÖRELSETAL

RÖSTER

Maj-Britt Vilén

NAMN

YRKE ELLER TITEL
Företagare

KANDIDATLISTA
Taklax

20,67

18

Marie Prost

Tandskötare

Molpe

19,60

15

Susan Mannfolk

Barnmorska

Korsnäs-Korsbäck

19,43

11
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Sammanträden
Svenska Kvinnoförbundet i Korsnäs rf

Korsnäs kommun

ÅRSMÖTE

Utkast till revidering av
delgeneralplan för Molpe by

i Korsnäs bibliotek 7.12.2014 kl. 18.00.
Stadgeenliga ärenden.

Kommunstyrelsen meddelar att utkast till revidering av Delgeneralplan för Molpe by hålls
offentligt framlagt i Kommungården och på kommunens hemsida under tiden 3.11-3.12.2014.
Intressenter ges möjligheter att framföra åsikter
över planen till Korsnäs kommun, Strandvägen
4323, 66200 Korsnäs senast 3.12.2014.
Korsnäs den 31 oktober 2014
Kommunstyrelsen

Mikaela Björklund från Närpes är kvällens gäst.

Höstmöte
måndag 1.12.2014 kl. 19.00

Korsnäs kommun

på Café-Restaurang Stenbrytaren
Stadgeenliga ärenden

Program för deltagande och bedömning av delgeneralplan för Södra
Poikel vindkraftspark

Kvällens gästföreläsare:
Göran Östberg, Sofia MittsBjörkblom, Jan-Erik Ravals

Kommunstyrelsen meddelar att programmet för
deltagande och bedömning av
Delgeneralplan för Södra Poikel vindkraftspark
hålls offentligt framlagt i Kommungården och
på kommunens hemsida under tiden 3.1118.11.2014.
Intressenter ges möjligheter att framföra åsikter
vid beredningen av planeärendet till Korsnäs
kommun, Strandvägen 4323, 66200 Korsnäs
senast 18.11.2014.
Korsnäs den 31 oktober 2014
Kommunstyrelsen

“Efter Korsnäs i Framtiden”
Alla näringslivsintresserade är välkomna !
I diskussionen kan du framföra Din åsikt !
Servering
Välkommen !
Styrelsen för Korsnäs företagare rf

MASSAGE.
CYKLAR.

K-ceramics

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

Norrbyvägen 33 Korsnäs

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

Julöppning 27.11 och 28.11
18-20.00
Vi bjuder på saft kaffe och
krukmakarmuffins!

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

Välkomna att titta in!
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Vi utför i Korsnäs med omnejd:

Slambrunnstömningar
Septiktanktömningar
Spolning o. filmning av rör
Oy Närpes Renhållning Ab
NR-Trans
Ehrsvägen 11, 64230 Närpes
Telefon: 06-2242494

Dejour 24h: 0500-562664

Byggmål Harrström Ab - Mikael Kronholm övergår till
SanCon. Vi kan nu erbjuda mera omfattande tjänster än
tidigare i egen regi, med bl.a. målnings-, tapetserings–
och plattläggningsarbeten. Verksamheten på Byggmåls
kundområde fortsätter som normalt, med samma tjänster
och service som tidigare.
Alla gamla och nya kunder är välkomna att ta kontakt
med SanCon eller direkt till Mikael Kronholm.
Peter Rosenholm 040-487 0082
Mikael Kauppila 040-487 0083
Mikael Kronholm 050-614 51
Oy SanCon Finland Ab

22

Stationsvägen 12 64200 Närpes

www.sancon.fi
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• JÄRN • LANTRUK • FARM • FRITID

Stort Bruder sortiment i lager

+

Sievi skyddsskor med foder

Snickers varseljacka 1133 +
vattentät ryggsäck

139,Pälsningsspån i lager

Ditt inköpsställe
www.ostrocenter.fi
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NYKARLEBY
Frillmossvägen 2 & 7817450
KORSNÄS
Strandvägen 4131 & 2827700

3
Ni hinner
ännu sticka
julklappar!

n

Lilla julbordet 28.11 10€

Stora julbordet 19.12 15€
Vi har stängt 6.12

Öppethållningstider

s

s

i
e

Happy lights ljusslingor,
många olika färger
(mera på kommande)

Måndag —Torsdag

9 — 15

Fredag

9 — 22

Lördag

12 — 22

Söndag

12 — 19

Välkommen

M-Nybo’s

Stenbrytaren
Korsnäs
06/3641152

Blaxnäsvägen 16, Töjby 06-3647106
må-to 8.30-17, fr 8.30-18, lö 8.30-13
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Förändringen ligger i dina händer.

Med vår hjälp lär ni känna varandra.
iPad Air 2 från 509€
Hovrättsesplanaden 19, 65100 Vasa | 06-3197780 | info@itronic.fi | må-fre 10-18, lö 11-15 | www.itronic.fi

HP 350 15.6” G1

NY SPELSKÄRM!

Intel Core i3-4005U | 4GB minne | 500GB
HDD | Windows 7 Pro / Windows 8.1

399€

HP 350 15.6” HD AG

Intel Core i5-4200U | 4GB minne | 500GB
HDD | Windows 7 Pro / Windows 8.1

499€

VIEWSONIC 24” LED
SNABB OCH ANVÄNDARVÄNLIG
ROUTER MED NYA AC-STANDARDEN!

Full HD | DVI, 2x HDMI | 1ms | Pivot | 144Hz
Valfritt spel på köpet
t.ex. Call of Duty: Advanced
Warfare, Call of Duty: Ghosts –
Gold Edition, Assassin’s Creed:
Black Flag etc. (1 spel/skärm)

299€

ASUS RT-AC56U Router

USB ingång för 3G/4G modem eller möjlighet
att dela din printer och USB hårddisk.

SPECIALPRIS!

NYHET! GOPRO Hero

Vi här även tillbehör, se här:

multitronic.fi/gopro

79,90€

145€

KORSHOLMSESPLANADEN 38, VASA | 06-3197700 | INFO@MULTITRONIC.FI | VARDAGAR 9-17 | WWW.MULTITRONIC.FI
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