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Årets nyföretagare
Thomas och Eva Ramstedt från Ski Team Ramstedt 
har utnämnts till årets unga nyföretagare 2014.
Läs mer om de unga nyföretagarna på sidorna 4-5.
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ANITASruta
Budget 2015 och ekonomiplan 
2016-2017

Det budgeterade årsbidraget för 
år 2015 uppgår till +904.750 euro 
eller 404 euro per invånare. Resul-
tatet uppgår till +54.750 euro efter 
avskrivningar, som utgör 850.000 
euro. Överskottet uppgår till 
+373.750 euro. Utgifterna i drifts-
budgeten uppgår till 16.546.840 
euro och investeringsbudgeten till 
1.484.670 euro (netto). Intäkterna 
(skatter, statsandelar och driftsintäk-
ter) stiger till 17.621.990 euro. 

Ny statsandelslagstiftning införs 
från 2015. Enligt preliminära statliga 
beräkningar på våren 2014 skulle 
Korsnäs kommun inte förlora på det 
nya systemet. Enligt nya preliminära 
statliga beräkningar minskar statsan-
delen för basservicen med 445.000 
euro för Korsnäs del. Statsandelar 
och utgifter för tvåspråkighet har 
beaktats i budgeten.

Ökade skatteintäkter
Kommunalskattens utveckling för 

år 2013 steg med 8,9 % för Kors-
näs del jämfört med året innan. 2012 
noterades en ökning av kommunal-
skatten med 3,2  % jämfört med året 
dessförinnan. 

Budgeten 2015 bygger på att skat-
ternas inkomstnivå ska stiga från 
budgeterad nivå år 2014. Inkomst-
skatteprocenten för år 2015 är 21 %. 

Budget 2015 
och ekonomiplan 
2016-2017

Kommunfullmäktige behandlar kommunstyrelsens bud-
getförslag för år 2015 och ekonomiplan för åren 2016-2017 
den 15 december.

Fastighetsskatteprocentsatserna fast-
ställdes för år 2015 till samma nivå 
som för år 2014.

Socialväsendets, hälso- och sjuk-
vårdens kostnader uppgår totalt till 
55 % av driftsbudgeten, då barndag-
vården flyttats över till bildningsvä-
sendet. Hälsovården kostar 2,141 
milj. euro och specialsjukvården 
inklusive ambulansverksamheten 
2,919 milj. euro nästa år.

Långtidsunderhåll på fastigheter 
och övrigt underhåll och maskiner 
uppgår till 134.300 euro. Renovering 
av 5-6 bostäder finns i budgeten.

Vi försöker få en statlig vägför-
bättringsåtgärd varje år och vägar-
nas underhåll är ständigt en aktuell 
fråga. Delgeneralplanerna för Molpe 
och Harrström revideras och likaså 
strandgeneralplanen under de kom-
mande åren. Olika vindkraftsbolag 
planerar vindkraftsparker i Korsnäs 
kommun i Molpe/Petalax, Granskog, 
Edsvik (Poikel) och Harrström.

Investeringar 
Den totala investeringsbudgeten 

uppgår till 1.484.670 euro  netto för 
år 2015. 

Följande större investeringar 
kommer att förverkligas under bud-
getåret och planeperioden:

• Renovering och tillbyggnad av 
Malax-Korsnäs hälsovårdscen-
tral totalt 8.260.000 euro varav 
Korsnäs kommuns andel är 30 
% eller 2.478.000 euro. Reno-
veringen och tillbyggnaden 
pågår till 2018.

• Korsnäs kommuns samkom-
munandelar i Vasa sjukvårds-
distrikts för åren 2015-2017 
uppgår till totalt 254.760 euro 
för apoteksbyggnad samt reno-
veringar och anskaffningar vid 
Vasa centralsjukhus.

• Renovering av Bukettens ser-
vicehus och matsal åren 2015-
2016 samt iordningställande 
av uteområdet och asfaltering 
för totalt 825.500 euro.

• Korsnäs bibliotek renoveras 
åren 2015-2016 för 207.500 
euro netto. För renoveringen 
erhålls statsandel 50 %.

• Rink i Harrström 142.000 euro 
netto fördelat på två år. Budge-
terat statsbidrag 38.000 euro.

• Vatten- och avloppsåtgärder 

 Skatteinkomsternas utveckling
€                   2012 2013 B2014 B2015
Kommunalskatt      5.367.010 5.699.000 5.870.000 6.275.000
Samfundsskatt       665.233    764.000    801.000      780.000
Fastighetsskatt         478.874    496.000    633.000    645.000
Totalt                  6.511.124 6.959.000 7.304.000 7.700.000
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KORSNÄSNytt

Nr 1-2015 utges 13.2.2015, manusstopp 30.1.2015  
Nr 2-2015 utges 27.3.2015, manusstopp 13.3.2015

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.

för totalt 1.035.500 euro under perioden 
2015-2016.

• Värmeväxlare till kommunens fastigheter 
totalt 118.000 euro.

Livskraftig och välmående kommun
Målsättningen för Korsnäs kommun är att kom-

munen ska kunna fortsätta som en livskraftig 
och välmående kommun. SOTE-lagstiftningen 
kommer dock att innebära mycket stora föränd-
ringar inom social- och hälsovården. Befolk-
ningsutveckling, kommunal basservice och 
näringslivets behov är frågor som kommunen 
fokuserar på under kommande år. 
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Investeringar t€ (netto) 2010 - Pl2017

Skatter
44%

Statsandelar
35%

Verksamhetsink.
21%

KORSNÄS KOMMUN
Intäkter B2015 / 17.621 t€

Allmän förvaltning
6%

Utbildn. och kultur, 
inkl bdv.

26%Socialvård
24%

Hälso- och sjukvård
30%

Tekniska väsendet
14%

KORSNÄS KOMMUN
Driftsutgifter B2015

Totalt 16.674 t€

Kommunens budgeterade intäkter år 2015.

Kommunens budgeterade driftsutgifter år 2015.

Kommunens investeringar åren 2010 - 2017.

önskar
Anita Ismark

Kommundirektör
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Korsnäs företagare delar sedan 
år 2012 årligen ut ett pris till drif-
tiga unga företagare, för att på det 
sättet inspirera unga personer att 
våga starta eget.

Årets pris går till Thomas och Eva 
Ramstedt, som sedan 2010 driver 
företaget Ski Team Ramstedt. 

Aktiva företagare
Ski Team Ramstedts verksam-

het består av tre delar: Skidträning 
och -rådgivning, massage och en 
webbshop med inriktning på utrust-
ning och kläder för aktiva barn.

Verksamheten inleddes år 2010, då 
paret ännu var bosatta i Jyväskylä. 
Eva är hemma från Molpe och 
Thomas Ramstedt från Pargas, men 
båda två bodde och studerade i 
Jyväskylä. 

De första kunderna var en grupp 
längdskidåkare, som under Thomas’ 
ledning tränades och coachades. 
Sedan 2012 har Thomas samarbetat 
med brittiska skidförbundets längd-
skidåkare – en grupp på 6-7 idrot-
tare. Han fungerar som massör, ger 
träningsrådgivning och vallar skidor. 
Under senaste säsong med vinter-OS 
i Sotji i Ryssland innebar det cirka 
hundra resdagar.

- De närmaste åren blir det lite lug-
nare, men år 2018 ordnas vinter-OS i 
Sydkorea och om jag får fortsatt för-

troende, blir det en stor-
satsning då igen - också 
för min del, funderar 
Thomas.

Massageverksamhe-
ten och webbshopen tog 
egentlig fart efter 2012, 
när paret flyttade till 
Molpe. I lillstugan på 
gården har Thomas ett 
eget massageutrymme 
och erbjuder massage 
åt vem som helst. Man 
behöver inte vara idrot-
tare för att boka tid.

I och med flytten till 
Molpe fick paret till-
räckliga verksamhets-
utrymmen och kunde 
satsa på allvar. Utbu-
det på webbshopen har 
utvidgats med större 
barncyklar och –till-
behör. Det senaste till-
skottet är kläder för 
aktiva barn. Klädmärket 
Isbjörn of Swedens ledord är äventyr 
och uteliv. Kläderna är gjorda för att 
klara omväxlande väder och påfrest-
ningar i naturen.

polkuped.fi
Uthuset fungerar också som lager 

för webbshopen www.polkuped.fi, 
som startades i maj 2013. Webbsho-

pen har byggts upp kring de populära 
sparkcyklarna av märket Puky, som 
paret började sälja i liten skala redan 
i Jyväskylä. 

- Vår son Marius var den, som först 
testade sparkcykeln, minns Thomas. 

De första sparkcyklarna marknads-
fördes faktiskt via Evas blogg och 
responsen var god. Vi tog hem fler 
produktpartier och så småningom 
öppnade vi vår webbshop.

Paret satsar på aktiv kundservice. 
De lyssnar på feedback och vill ge 
sina kunder det lilla extra. Deras 
kunder är sådana, som satsar på kva-
litet och hållbarhet. Trovärdigheten 
stärks genom parets egen bakgrund 
där fysisk aktivitet alltid funnits med; 
Thomas som aktiv skidåkare och Eva 
som idrottare och gymnastiklärare.

- Vårt intresse för fysisk aktivitet 
skapar en trovärdighet för våra pro-
dukter, tror Eva.

- Vi vill satsa på rörliga barn, som 
behöver bra och hållbara utekläder. 
Vi säljer enbart produkter, som vi 
själva tror på och använder.

Årets unga företagare - Ski Team Ramstedt

Eva Ramstedt fick emotta priset för Årets 
nyföretagare i Korsnäs, medan Thomas var 
upptagen på världscuptävlingarna i Ruka.

Webbshopen polkuped.fi, som den ser ut för tillfället. Tack vare vinst 
i tävlingen Extreme Website Makeover kommer företaget att få en helt 
ny designad webbbutik.
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Korsnäs bya- och ungdomsför-
ening har utsett Lis-Britt och Sture 
Södergran till årets ”oboschta kor-
schungar”. Paret fick priset – den 
keramiska tavlan – vid en privat 
ceremoni i Korsnäs på första 
advent, eftersom paret var bort-
resta på marknadsdagen.

Paret är bosatta i Korsnäs kyrkby, 
föreningsaktiva och marknadsför 
Korsnäs både innanför och utanför 
kommungränserna.

Lis-Britt och Sture Södergran har 
jobbat med Korsnäs Lions’ olika pro-
jekt under många år (Sinnenas träd-
gård och Stenarnas rike, Julkonsert 
i kyrkan, julöppning, julmarknad, 
lotterier). De pryder också om hela 
kommunen med Lions blomlådor 
som båda sköter om och Sture vatt-
nar. 

Paret är dessutom aktiva inom 
Korsnäs scouter, Korsnäs försam-
ling, ”karasamlingen” och damkören 
Grannklang.

Tack vare Lis-Britts artiklar har 

Lions verksamheten i Korsnäs blivit 
synlig för kommuninvånarna och 
grannkommunerna via KorsnäsNytt, 
Vasabladet, Lions tidningen m.m.

Text och foto: Kenth Nedergård

Årets ”Oboschta Korschung” blev två

Årets ”Oboschta Korschungar” 
Lis-Britt och Sture Södergran 
tillsammans med Lasse Matkoski 
och Anneli Pellfolk från Korsnäs 
bya- och ungdomsförening.

Automatisk arbetsfördelning
Till Thomas Ramstedts uppgifter 

hör skidträningen och massageverk-
samheten samt allt praktiskt kring 
webbshopen. Eva fungerar som 
marknadsföringsansvarig och sköter 
all reklam och verksamhet på inter-
net (webbshop, facebook och blogg). 
I familjen finns även tre små barn, 
som bland annat får fungera som 
testgrupp när det gäller företagets 
produkter.

Verksamheten vill de bygga upp 
sakta men säkert genom eget rörelse-
kapital. Företaget vill de gärna hålla 
som ett familjeföretag med basen i 
Molpe. Genom webbshopen kan de 
ändå sälja sina produkter över hela 
landet. I Svenskfinland är företaget 
redan välkänt inom sin målgrupp, 
men det finns ännu en stor potential 
i det finska Finland. Visserligen har 
kunder från Rovaniemi i norr till 
Imatra/Villmanstrand i öster redan 
hittat företaget, men ännu finns det 
många områden att bearbeta.

Kenth Nedergård
Hemma hos paret Thomas och Eva Ramstedt med en del av de pro-
dukter som säljs via deras webbshop polkuped.fi.
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Den 31.10.2014 publicerades den 
senaste PISA-undersökningen som 
genomfördes våren 2012. I under-
sökningen deltog ett sampel av läs-
årets årskurs nio.

PISA-undersökningen fokuse-
rade denna vår på matematik, pro-
blemlösning, naturvetenskap och 
läsförmåga. Undersökningen mäter 
förutom kunskaper och färdigheter 
även hur eleverna kan använda och 
tillämpa den information de tillägnat 
sig under skolåren.

I Finland deltog 311 skolor varav 
14 Österbottniska. Totalt 8829 elever 
deltog och av dem var 1545 elever i 
svenskspråkiga skolor. 

Högstadiet i Petalax lyckades bra 
även denna gång. Totalt summerat 
lyckades skolan bäst av alla bland de 
österbottniska högstadierna. Skolans 
resultat ligger på samma nivå som 
skolorna i huvudstadens krans områ-
den.

Nästa PISA-undersökning sker 
våren 2015. Högstadiet i Petalax är 
utvalt att delta i undersökningen.

Högstadiet i Petalax - bäst i Österbotten

Elevkåren vid Gymnasiet i 
Petalax skänkte årets Dagsverks-
pengar till Kottebo daghem i Kors-
näs. Förra årets Dagsverke gjordes 
till förmån för boendet Lyran i 
Malax, så elevkåren tyckte att det i 
år är Korsnäs tur.

På barnkonventionens dag den 
20 november fick Kottebo daghem 
besök av elevkårshandledare Berit 
Sjöman och fyra representanter för 
elevkårsstyrelsen. Delegationen kom 
för att officiellt överräcka medlen 
från Dagsverksdagen i form av en 
stor check á la Postkodmiljonärerna. 
Gåvan emottogs av barnomsorgsle-
dare Birgitta Blomqvist. 

Pengarna skall användas för 
barnvänlig inredning vid Kottebo 
daghem.

Berit Sjöman

Dagsverkspengar till Kottebo

Svante Sjöholm, Ida Nyberg, Hannah Westmalm och Daniella 
Lassas från elevkåren vid Gymnasiet i Petalax överräckte en 
gåvocheck till Birgitta Blomqvist och Kottebo daghem.
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Korsnäs anhåller om att 
bli tvåspråkig kommun
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Ändringar i verksamheten 
22.12.2014–11.1.2015

Laboratoriet i Korsnäs
Ingen provtagning v. 52 och v.1.

Röntgen 
Stängt 29.12–11.1

Centralförrådet
Stängt 31.12-6.1

VASA CENTRALSJUKHUS INFORMERAR

Boka tid för provtagning till laboratoriet i Malax och Korsnäs

Numera ska man beställa en tid för provtagning till laboratorierna i 
Malax och Korsnäs.

Då tiden beställs i förväg behöver man inte längre köa på provtag-
ning. Ett laboratoriebesök kan i bästa fall vara över på fem minuter. 
Tider kan beställas förutom med hjälp av den lättanvända nättjänsten 
även per telefon till via numret 06 213 1626.

Observera att du alltid behöver ha en remiss färdigt insatt, laborato-
riet kan inte ta några prover om ingen remiss finns.

Boka via nätet 
www.nettilab.fi 

1. Välj först språk
2. Välj Korsnäs provtagning
3. Välj vilken typ av provtagning det gäller:

o Blodprov, ekg (hjärtfilm), urinprov och/eller svalgprov
o Marevan-blodprov
o Sockerbelastning
o Laktosbelastning

4. Tryck nästa
5. Välj datum och ledig tid (gröna rutor är lediga tider). När du tryckt på en av gröna

rutorna blir den blå.

6. Tryck nästa
7. Fyll i personuppgifter

8. Tryck sänd
9. Din tid är nu bokad

Boka via telefon 
06 213 1626 vardagar kl. 7-15. 
Du behöver inte anmäla dig i infon eller ta någon könummer, det är bara att sätta sig ner och 
vänta tills de ropar upp dig. 

Provtagningen i Korsnäs
Fr.o.m. 1.12.2014 håller provtag-
ningen i Korsnäs öppet på tors-
dagar mellan kl. 8:00-11:30.
Innebär att provtagningen för-
längs med 30min. Detta ger lite 
fler bokningstider.

EKG på barn < 4 år
EKG på barn <4 år tas endast i 
Malax.

Glukos- och laktosbelastning 
Glukos- och laktosbelastning 
görs varannan vecka i Korsnäs. 
Jämna veckor finns tid till lak-
tosbelastning och udda veckor 
finns möjlighet att boka glukos-
belastning. 

Tidsbokningssystem
Laboratorierna i Malax och Kors-
näs har tagit tidsbokningssys-
tem i bruk fr.o.m. 1.11.2014. 
Detta betyder att patienter med 
remiss till laboratoriet ska boka 
tid. Bokningen sker via Nettilab.
fi eller genom att ringa Call 
Center tel.nr: 06 213 1626.
Den som bokat tid behöver 
inte ta könummer eller anmäla 
i växeln, man blir inkallad med 
namn.

Mvh.
Personalen vid laboratoriet

MALAX-KORSNÄS HÄLSOVÅRDSCENTRAL

Laboratoriet informerar

Kommunfullmäktige beslutade 
17.11.2014 att Korsnäs kommun 
begär att statsrådet bestämmer 
att Korsnäs kommun blir tvåsprå-
kig 31.12.2014 eller så snart som 
möjligt under förutsättning att en 
ändring av 5 § i språklagen gör det 
möjligt att bli tvåspråkig kommun. 

Beslutet tillkom efter omröst-

ning där 16 av ledamöterna röstade 
för en tvåspråkig 
lösning, medan 
5 ville kvarhålla 
Korsnäs som 
enspråkigt svensk 
kommun.
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En fredag i november hade mat-
hantverkarna i Korsnäs celebert 
besök. Tv-kocken Paul Svensson, 
känd från både svensk tv och vårt 
eget Strömsö, hade tagit sig till 
Korsnäs för att testa och bedöma 
olika mathantverksprodukter. 
Företagarna fick också en del råd 
hur de kunde vidareutveckla och 
förbättra sina produkter.

Mathantverkarna hade själva 
fått anmäla sitt intresse för att bli 
bedömda och ett tiotal djärva hade 
antagit utmaningen. Bland de första 
som bedömdes var Christina Bengsén 
som hämtat med flaskor med ”havs-
äppelsaft”, med en blandning av 
äppel och havtorn som råvaror. Hon 
fick bra feedback och uppmanades att 
fortsätta experimentera och utveckla 
sina produkter.

Skärgårdens skatter
Göran Östberg har tillsammans 

med sambon Lovisa Nordlund nyli-
gen startat familjeföretaget Skär-
gårdens Skatter Kb. Den första 
produkten de utarbetat för försälj-
ning var en havtornsglögg och han 
hade hämtat med sig två varianter 
på temat. Paul Svensson var inte rik-
tigt nöjd med varkendera, men efter 
att blandat ihop bägge produkterna 
hittade han en blandning, som fung-
erade bra.

- Den ena glöggen smakade för 
mycket havtorn och den andra sma-
kade för mycket kryddor. Men en 
lämplig blandning mellan de två 
utgör en jättegod glögg, funderade 
han.

En möjlig exportvara
Till de mathantverkare, som hållit 

på längst i kommunen, hör Camilla 
Backlin-Björkqvist från Camillas 
Fiskdelikatess. Men även hon ville 
gärna få feedback på sina produkter 
och hade hämtat med tre olika fisk-
inläggningar: klassikern dillström-
ming, favoriten enbärsströmming 

och den nya produkten havtorns-
strömming.

- En jättegod strömming med fan-
tastisk konsistens! konstaterade Paul 
Svensson efter den första smakbiten 
av havtornsströmmingen.

Men även den bästa produkten kan 
förbättras med små medel, förklarade 
Paul.

- Jag vill gärna ha lite mer smak av 
havtorn, försök blanda i lite mer hav-
tornsjuice. 

- Kom ihåg att vi äter och köper 
med ögat. För utseendets skull kunde 
man gärna lägga med en liten hav-
tornskvist med bär och varför inte 
också lite tärnad morot, som förstär-
ker den orange färgen.

Helhetsintrycket av Camillas fisk-
inläggningar var mycket gott. Paul 
Svensson trodde till och med att pro-
dukterna kunde bli en exportfram-
gång.

- Jag har inte hittat lika goda inlägg-
ningar i varken Sverige eller Norge. 
Med rätt marknadsföring och pake-
tering skulle Camillas fiskar platsa i 
vilken japansk delikatessbutik som 
helst!

Camilla Backlin-Björkqvist var 
själv nöjd efter utvärderingen och 
uppskattar en utomstående person, 

som kan ge en ärlig och uppriktig 
bedömning.

- Efter 20 år i branschen är det 
lätt hänt att man fortsätter i samma 
invanda hjulspår. Idag har jag fått 
många tips, som jag själv inte hade 
tänkt på. Paul tipsade om många 
smak- och kryddblandningar, som är 
värda att pröva på. Nu ska jag hem 
och fortsätta experimentera!

Uppskattar närproducerat
Paul Svensson tyckte själv det var 

roligt att få provsmaka nya mathant-
verksprodukter.

- Jag blir ofta inbjuden att delta i 
smaktävlingar för att välja den bästa 
av olika produkter. Men sällan får 
jag chansen att träffa producenten 
bakom och sitta och fundera på hur 
man kunde vidareutveckla och för-
bättra en befintlig produkt. Det här är 
faktiskt första gången jag gör något 
sådant.

I Strömsö försöker han också 
satsa på att plocka in det lokala och 
närproducerade från regionen. Vi får 
se – en vacker dag kanske det dyker 
upp lite lokala mathantverksprodukter 
från Korsnäs också i det populära 
tv-programmet.

Text och foto: Kenth Nedergård

Tummen upp för lokala 
mathantverksprodukter

Camilla Backlin-Björkqvist bjöd Paul Svensson på fiskdelikatesser.
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Produktionsutrymme 
för mathantverk 

Korsnäs kommun har 1.11.2013-31.12.2014 drivit 
ett projekt med målet att få fram nya mathantver-
kare som småskaligt börjar tillverka nya produkter. 
Projektet avslutas småningom och nu finns det 5-6 
intresserade mathantverkare, som vill testa att börja 
tillverka olika produkter. 

Projektchef Helena Höglund-Rusk har lämnat in en 
anhållan om upphyrning av produktionsutrymme för 
mathantverkare. För att kunna tillverka och sälja hant-
verksprodukter i större mängd behövs ett godkänt 
produktionsutrymme. Utrymmet som finns i kontors-
byggnaden vid fd gruvan, där bland annat Nordlunds fisk 
och Camilla fiskdelikatess tidigare verkat, är i gott skick 
enligt vik. hälsoinspektör Tommy Stenlund och kan tas i 
bruk för ändamålet.

Husgeråd, mindre maskiner och tillbehör måste anskaf-
fas eftersom utrymmet är helt tomt i dag.

Kommunstyrelsen beslutade hyra ut köksutrymmena 
i kontorsbyggnaden vid gruvan som produktionsut-
rymme för tiden 17.11.2014-31.3.2015 till de mathant-
verkare som deltagit i mathantverksprojektet Loci cibum 
adinveniri-Lokalt center för mathantverk. För utrymmet 
debiteras 25 euro per företagare per månad i uppskattad 
elförbrukning. Även nya mathantverkare kan få tillgång 
till utrymmena. 

Nytt projekt för 
mathantverk

Under tiden 1.11.2013-31.12.2014 har Korsnäs 
kommun drivit projektet Loci cibum adinveniri – Ett 
projekt om mathantverk. 

Inom projektet har olika kurser inom mathantverk ord-
nats med lokala kursdragare men också med mera kända 
rikssvenska föreläsare och mathantverkare. Kurserna 
har lockat både yngre och äldre, kvinnor och män från 
Maxmo i norr till Närpes i söder. Sammanlagt 18 stycken 
kurser ordnades under 2014. Studieresor har ordnats 
under projektets gång till Kauhajoki, Åland, Skåne, Skel-
lefteå och Jämtland. 

Runt Östersund i Jämtland där det nationella resurs-
centret Eldrimner jobbat med mathantverk under 10 års 
tid kunde man nu se en uppsjö av småskaliga mathant-
verkare som lever och förädlar sina produkter långt ute 
på landsbygden. Även webbhandel med mathantverk har 
kommit i gång i Sverige. Nya mathantverksprodukter har 
uppstått i Korsnäs kommun under projektets gång. Dessa 
har fotograferats och kunnat användas i marknadsförings-
syfte.

Projektet har flitigt visat upp sig på marknader, mässor 
och större evenemang i Österbotten. Ofta har det bjudits 
på smakprov av nya produkter. Radio och tidningar har 
också aktivt följt projektets verksamhet. Dessutom har 
Eldrimners verksamhetsledare deltagit i en inspirations-
kväll i Korsnäs och en logo för mathantverk har designats 
som symboliserar att människan och handen är närva-
rande genom hela produktionskedjan då mathantverk till-
verkas.

Österbottniskt treårigt projekt
Nu planeras ett nytt mathantverksprojekt, vars verk-

samhetsområde skulle vara svenska Österbotten mellan 
Jakobstad och Kristinestad. Projekttiden är 1.3.2015 – 
30.9.2017. Budgeten är 248.000 euro fördelat på tre år.

Målsättningen är att skapa ett österbottniskt resurscen-
ter för mathantverk. Nya småskaliga mathantverkare skall 
få hjälp att starta upp ny verksamhet. Gemensamma för-
säljningsställen för småskaligt mathantverk ska ordnas, 

Kommunstyrelsen godkände 24.11.2014 projektpla-
nen, tidtabellen och budgeten för det nya mathantverks-
projektet. Korsnäs kommun fungerar som projektägare 
och anhåller om projektbidrag för projektet från NTM-
centralen.

Projektchef  Helena Höglund-Rusk tillsammans med 
tv-kocken Paul Svensson.
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Skolkocken René Michelsson, som sköter skolköket 
”Salt & Peppar” i Molpe är pigg på nya utmaningar 
när det gäller skolmaten. När han fick frågan av Kris-
tina Linde från YA-projektet Eko Nu, om han vill ser-
vera en ekologisk skollunch, var han direkt med på 
noterna.

Tillsammans med Kristina Linde utarbetade han en 
meny bestående av köttbullar av lammfärs från Över-
mark, grönsaker och rotfrukter från Pörtom och Solf och 
potatismos från Petalax, vilken serverades en vanlig skol-
dag i början av november. Hela menyn var lokalproduce-
rad och allt utom potatisen och morötterna var ekologiskt 
odlade.

- Jag använder gärna lokalproducerade råvaror. De rör 
sig i ungefär samma prisklass som grossistens produkter, 
när man handlar direkt från producenten, förklarar Rene 
medan han tillreder dagens lunch.

- En skollunch kostar mellan 0,50 och 1,20 euro. Eko-
logiska produkter är ofta 20-30 % dyrare och till och med 
upp till dubbelt dyrare och då räcker inte budgeten till.

René Michelsson följer noga med hur barnen äter både 
i skolan och daghemmet. Totalt tillreder han cirka 80 por-

tioner dagligen.
- Viktigast är att maten 

smakar gott. Då äter även 
skolbarnen bättre. Och 
närproducerat smakar 
ofta mera. 

Rektor Jan-Henrik Häggdahl informerar att Molpe 
skola sedan länge prioriterat närodlat. 

- Vi använder lokalt fångad fisk, får ibland älgkött av 
jaktlaget och plockar själva äpplen, lingon och tranbär, 
berättar Jan-Henrik Häggdahl.

EkoNu!
Projektet EkoNu! strävar till att öka användningen av 

ekologiska råvaror i yrkesköken i svenskfinland. Projekt 
följer en stegvis projektplan, som ska underlätta utveck-
lingen. Enligt första steget skall man börja använda en 
ekologisk råvara i matlagningen. Därefter ökar man steg-
vis användningen av flera ekologiska råvaror. 

I projektet ingår fyra pilotkommuner: Malax, Kimi-
toön, Nykarleby och Sibbo. 

- Det finns gott om kökspersonal, som vill vara med och 
förbättra skolmaten, 
hälsar projektkoordi-
nator Kristina Linde.  

Molpe skola deltar 
som pilotskola och 
får vara med på ett 
hörn tillsammans 
med skolköket i Peta-
lax.

Text o foto: 
Kenth Nedergård

Ekolunch i Molpe skola

Skolkocken René 
Michelsson med 
dagens ekologiska 
och närproducerade 
lunch.

Smakligt lunchbord 
med glada färger 
och god mat.
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Kompletteringsval 
Anna Granqvist har anhållit om befrielse från alla 

sina uppdrag inom Korsnäs kommun på grund av 
bortflyttning från orten. 

Kommunfullmäktige beviljade Anna Granqvist befri-
else från sina kommunala förtroendeuppdrag i Korsnäs 
kommun på grund av bortflyttning.

Kommunfullmäktige konstaterade att antalet ersättare 
minskar med en och att Stina Österbro blir ersättare nr 6 
i ordningsföljd till kommunfullmäktige för den återstå-
ende mandattiden. Till ny ersättare i bildningsnämnden 
valdes Katarina Holmqvist. Till ny ersättare i biblioteks-, 
kultur- och fritidssektionen valdes Jens Fröding. Till ny 
ersättare i Eskoon sosiaalipalvelujen kuntayhtymä valdes 
Anna Sjölund.

Stipendieutdelning
Kommunstyrelsen behandlade ansökningarna om höstens utdelning 

ur de stipendiefonder, som kommunen förvaltar, vid sammanträdet 
1.12.2014. 

Enligt bestämmelserna kan en studerande, som är mantalsskriven i Korsnäs 
eller som är född i Töj bydelen av tidigare Korsnäs kommun, erhålla stipen-
dium ur Silverbergs stipendiefond, om denne bedriver studier vid Åbo Aka-
demi. Från och med hösten 2008 kan även studerande vid Yrkeshögskolan 
Novia ansöka om stipendium i och med att skolan upprätthålls av AB Yrkes-
högskolan vid Åbo Akademi. 

Sammanlagt 41 st sökanden har inlämnat ansökan om stipendium för ht 
2014. En studerande uppfyllde inte kraven gällande mantalsskrivning senast 
den 31.12 året innan stipendiet ansöks.

Kommunstyrelsen beslutade bevilja de 40 sökanden som uppfyller kraven 
ett stipendium om 350 euro/studerande för höstterminen 2014. 

Följande 40 heltidsstude rande erhöll stipendium för höstterminen 2014: 
Tobias Andtfolk, Julia Backgren, Henrik Björkqvist, Benjamin Granqvist, 
Marcus Granqvist, Sara Granqvist, Staffan Granqvist, Lina Häggdahl, Ellinor 
Juth, Nina Kronholm, Jennifer Lagerström, Jesper Lagerström, Anna Lolax, 
Willy Lågas, Hanna Långström, Marcus Mannfolk, Emelie Matkoski, Jasmine 
Nedergård, Jeanette Nordlund, Rasmus Nybjörk, Eric Nyfors, Jenny Nyfors, 
Mari Nyfors, Patricia Nygård, Peter Nyman, Jannike Nynäs, Olle Nynäs, 
Nathalie Nystrand, Alex Ravald, Sofia Rosendahl, Kristoffer Rusk, Tommy 
Rusk, Niklas Simons, Anna Sundén, Isa Söderholm, Pontus Westmalm, Jose-
fine Vägar, Christoffer Östberg, Jonas Östberg och Anton Österbro.

Utdelning ur Korsnäs kommuns sti-
pendiefond

Korsnäs kommuns stipendiefond grundades av fullmäktige i Korsnäs år 
2001. Sex studerande har ansökt om stipendium ur stipendiefonden. Alla 
sökande uppfyller de uppställda villkoren och beviljas ett stipendium på 105 
euro för höstterminen 2014. 

Brage Ismark (Svenska Handelshögskolan), Jan Mannfolk (Vasa yrkeshög-
skola), Emilia Nydahl (Helsingfors Universitet), Linus Nynäs (Arcada), Erica 
Sandman (Svenska Handelshögskolan) och Linnea Södergran (Svenska Han-
delshögskolan).

Inlösning av 
områden till 
staten för natur-
skyddsändamål

NTM-centralen har via kungö-
relser informerat om planerad 
inlösning av markområden till 
staten för inrättande av natur-
skyddsområden. 

För samfällda fastigheten Fiskar-
läge 878:7 (ca 0,9 ha) i Molpe gäller 
eventuell inlösning till staten för 
naturskyddsändamål. 

För samfällda fastigheterna Fis-
keläge 878:15, Fiskeplatser 878:18, 
Lastplats 878:20, Fiskareplats 
878:22, Fiskeplats 878:24 och 
Hamnplats 878:44 i Molpe gäller 
inrättande av naturskyddsområde.

De områden som berörs har ingen 
organiserad förvaltning och ägs av 
enskilda markägare. De stora områ-
dena finns vid Molpehällorna, Stor-
bådan och Gull. I Molpe har man 
sammanställt en förteckning över 
de markägare som har del i något av 
dessa områden och har konstaterat att 
även Korsnäs kommun är markägare.

Kommunstyrelsen beslutade 
24.11.2014 utse Jonas Lindholm, 
Sven-Erik Bernas och Roger Back-
holm till kommunala representan-
ter att föra Korsnäs kommuns talan 
vid förhandlingar gällande inlösning 
och fredning av områden till staten 
för naturskyddsändamål i Korsnäs 
kommun.
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Vägbelysning längs 
Norrbygränd

Invånarna vid Norrbygränd har 2013 lämnat in 
en anhållan om att få bättre vägbelysning till radhu-
sen längs Norrbygränd. Längs Norrbygränd finns 3 
bostadsbolag med sammanlagt 12 bostäder. I dem bor 
både äldre, barn och handikappade.

Kostnaderna för en förbättring av belysningen längs 
vägen beräknas uppgå till 5000 € för 5 st vägbelysnings-
stolpar. I förslaget till nästa års budget finns 5000 € inta-
get för utbyggnad av vägbelysning. 

Tekniska nämnden beslutade att vägbelysning byggs 
längs Norrbygränd för en kostnad av 5000 € under för-
utsättning av anslag beviljas i budgeten och att övriga 
aktieägare deltar i kostnaderna. Korsnäs kommun står för 
50% och aktieägarna står för 50% av kostnaderna.
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g Årets stora julkonsert inledde julfirandet

Livlig lillajulmarknad i nya Korsnäsgården

Julfirandet inleddes i 
södra delarna av kom-
munen med Årets Stora 
Julkonsert i Harrström 
uf på tisdagskvällen den 
2 december.

Thomas Enroth med 
orkester och artister bjöd 
upp till en stämnings-
full konsert med både 
traditionella och helt 
nyskrivna julsånger samt 
favoriter från gästartister-
nas repertoar. 

Kvällens stjärnor var 
utan tvekan norrmannen 
Erik-André Hvidsten och 

skånskan Christina Lindberg, som bjöd på sig själv. Musi-
kalartisten Erik-André Hvidstén hade tagit sig an Tope-
lius ”Giv mig ej guld” och Adams julsång ”O helga natt” 
och gjorde det med känsla och bravur. Svensktoppssång-
erskan Christina Lindberg bjöd på rockigare tongångar 
i ”Rockin’ Around The Christmas Tree” och en rytmisk 
version av ”Silent Night” för att inte glömma den egna 
favoriten ”De sista ljuva åren”. Thomas Lundin bjöd på 
nyskrivna sånger från sin färska julskiva. Heléne Nyberg 
hade valt känslosamma visor i juletid. 

Konserten avslutades med stående ovationer medan 
”Härlig är jorden” klingade ut i decembernatten.

Text och foto: Kenth Nedergård 

”Bella Notte”.

”Härlig är jorden” klingade i en nästa fullsatt Harr-
ström-lokal.

På lilla jul ordnades den sed-
vanliga lillajulmarknaden i Kors-
näsgården. 

På plats fanns många försäljare 
- både nya och gamla från när och 
fjärran - och marknaden var välbe-
sökt. Det lokala och närproducerade 
uppskattas och glädjande många 
nya intressanta produkter fanns till 
salu. 

Text och foto: Kenth Nedergård
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Göran Östberg sålde skärgårdens 
skatter i form av havtornsglögg.

Ravel Kodial hade ett bord med eko-
logiska frukter och grönsaker.

Karolina Ahlskog sålde presentartik-
lar med Korsnäsmotiv. 

Map Clocks Uf  (Lucas Mattans, 
Hugo Helenelund och Benjamin 
Hofman) sålde egentillverkade Fin-
landsklockor.
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Vi har nu nått ett bra upplägg i Korsnäs företagare rf:s  
verksamhetsmålsättning när det gäller social förkov-
ran och tillväxt i Korsnäsbygdens eget näringsliv! 
  
Jan-Erik Ravals, som representerar Korsnäs företagare 
rf är ordförande i referensgruppen för näringslivspro-
jektet ”Korsnäs i Framtiden”, som slutförs och avslutas 
vid årsskiftet.  Projektets privata finansieringsandel 
erläggs av föreningen. På begäran av företagarför-
eningen har projektet även tillsatt en mindre arbets-
grupp, som framtagit ett PM under devisen: ”KF:s roll 
efter det att projektet ’Korsnäs i framtiden’ avslutats”.
 
Projektet som sådant vidareförmedlar de erfarenheter 
och framtagna arbetssätt som nåtts under projektti-
den i kontakter till företag och företagare, föreningar, 
Korsnäsentusiaster, kommunen och övriga aktörer.                                                                                                                                         
                  
Via den tillsatta arbetsgruppen och i diskussioner 
mellan projektpersonalen och representanter för 
Korsnäs företagare rf har sedan förslagen kring för-
eningens fortsatta verksamhet framtagits. Helheten i 
arbetsgruppens PM har godkänts i företagarförening-
ens styrelse och av höstmötet 1.12.2014. De väsent-
ligaste delarna kommer att finnas tillgängliga på 
hemsidan www.foretagarcafe.fi. 
 
Undertecknad avslutar nu förnöjsamt ordförande-
skapet i Korsnäs företagare rf efter att under bank-
karriären även varit VD för företagarföreningens 
föregångare, utvecklingsbolaget Oy Korsnäs West-
punkt Ab vars verksamhet avslutades år 2007 men 
som då i vissa funktionsdelar övergick i nybildade före-
tagarföreningen. 
 
Vi har riktigt goda samhällsentreprenörer som år 2015 
sätter sig i föreningsstyrelsen. Jag är riktigt nöjd och 
önskar aktörerna förmåga och energi till att genom-
föra de näringslivsåtgärder som eftertraktas för en 
stabil framtida Korsnäsbygd! 
 
I Korsnäs företagares styrelse sitter from 1.1.2015 föl-
jande ledamöter:  Jan-Erik Ravals,  ordförande
Marcus Nordmyr, viceordförande Göran Östberg, Kata-
rina Westerlund, Johan Östling, Mirza Hodzic, Agneta 
Vesterback, Petra Sundholm och Roger Backholm, 
kommunstyrelsens representant. 
 
Till alla läsare, en God Jul och ett Gott Nytt År !  
Roger Bergström 
Avgående ordförande

Korsnäs företagare rf - grafisk profil.    Design: 3D Studio Blomberg Ltd.

PANTONE (PSC) 300 EC
CMYK: C98/M50

PANTONE (PSC) 355 EC
CMYK: C86/Y87

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

Ruben Madsen 
inspirerade företagarna

Näringslivsprojektet 
Korsnäs i Framtiden 
avslutas vid årsskiftet. 
Till projektets avslu-
tande aktiviteter hörde 
en inspirationsdag med 
entreprenören Ruben 
Madsen och en företa-
gargala. 

Ruben Madsen, numera verksam på Ulvön på andra 
sidan Kvarken, är en utpräglad entreprenör och uppfin-
nare. Han har jobbat som konsult åt många svenska före-
tag, men har också en bakgrund som professionell clown. 
Dessutom driver han egna företag på Ulvön och produce-
rar bland annat den bästa surströmmingen som går att få 
för pengar, hävdar han.

Ruben var inkallad för att inspirera de lokala företa-
garna att våga satsa och tro på sina produkter.

- Gör detaljerade planer! uppmanade han.
- Dela upp er verksamhet i mindre delar och titta genom 

varje moment och se vad ni kan förbättra. På det sättet 
blir helheten överskådlig och slutresultatet blir det bästa 
möjliga.

Han avslutade sin föreläsning på Strand-Mölle med att 
presentera ett förslag till hur Korsnäs kunde placera sig 
på världskartan – kanske inte nästa år, kanske inte om 
fem år, men inom tio år om företagarna vågar satsa.

Företagardagen avslutades med en festlig gala på Kors-
näsgården på kvällen.

Text och foto: Kenth Nedergård 

Julöppning i Korsnäs
Fredagen den 28.11 hölls traditionsenlig julöppning 

på kommunens innergård. Kl. 18.00 förklarade kom-
munstyrelsens ordförande Sven-Erik Bernas julen 
öppnad i Korsnäs. 

Direkt efteråt anlände tomten med häst och kärra och 
han tog emot barnens julklappsönskelistor och delade ut 
godis åt både små och stora. Både barn och vuxna fick 
också åka med häst och kärra, vilket var ett populärt 
inslag. 

På innergården bjöds det på olika smakprover, Korsnäs 
Lions bjöd på varm glögg, Korsnäs scoutkår på pinnbröd 
och grillad korv och Korsnäs Hembygdsförening på hem-
kokt knäck. På Stenbrytaren kunde man efter programmet 
äta gratis julgröt som Korsnäs Andelsbank, Lokaltapiola 
och Korsnäs kommun sponsorerade. Biblioteket hade jul-
böcker, julmusik och julfilmer för uthyrning. 

Trots utebliven snö och plusgrader infann sig känslan 
av lillajul tack vare julbelysningen som tänts dagen till 
ära och de tomtenissar som strosade runt på innergården. 
Julöppningen är en trevlig tradition med social samvaro. 

Varmt tack till alla medverkande under dagen och kväl-
len!

Petra Sundholm
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Markägare 
Kontrollera att det antecknat i era arren-
deavtal att stödrättigheterna hör till 
markägaren och att de vid avtalets utgång 
förs över till en aktiv odlare (stödsökande). 
Om det inte står något om stödrättigheterna 
i avtalet så rekommenderas det att ni kom-
pletterar med följande meningar och under-
skrifter:

”Undertecknade är överens om att stö-
drättigheterna som har fastställts för de 
basskiften som omfattas av detta avtal ska 
höra till markägaren som en del av marken. 
När detta avtal upphör förbinder sig arren-
detagaren att utan ersättning föra över de 
fastställda stödrättigheterna till markägaren 
eller till en av honom anvisad person.”

Modell på arrendekontrakt finns på Kfem:s 
hemsida (http://www.kfem.fi) eller kan 
hämtas från lantbrukskansliet.

Genom att lägga till dessa meningar behöver 
arrendeavtalet inte brytas och inga stödrät-
tighetsblanketter lämnas in förrän åker-
marken byter odlare.

Landsbygdskansliet är 
stängt 22.12.2014 - 

6.1.2015. 

God Jul och 
Gott Nytt År!

Snöröjningsentreprenörer 
för vintern 2014-2015 

Anbud på snöröjning vintern 2014-2015 har inbe-
gärts via annons i Korsnäs Nytt och sänts direkt till 
fjolårets entreprenörer. Inom anbudstidens utgång 
har 8 st anbud erhållits.

Tekniska nämnden beslutade 20.10.2014 välja följande 
snöröjningsentreprenörer för vintern 2014-2015: 

Lillmaarsvägen, Gullgränd, Telestigen, Hälso-
gården, Silverbergsvägen från Strandvägen till 
Marielund, Storviksvägen, Norrbygränd, Bs ab Norr-
bygränd, väg till Villa Norrby, Bs Ab Norrby, Hoff-
mansgränd: PK Norrdahl Ab 

Edsvik återvinningsstation och väg, Industriområ-
det, Industrivägen, Waterloo-området: Pistol Jonas 
Maskinentreprenad

Vattenverket, Bärvägen, Lingongränd, Engränd 
och Rönngränd: Henry Nyberg 

Korsbäck skola: Tomas Vestberg 
Skepparvägen: Johnny Bergström
Harrström fd skola/daghem: Lars-Johan Eklund
Taklax skola: Tom Westerholm 
Molpe skola, Molpe daghem, Centrumvägen, Ris-

gärdsvägen och del av Sjödahlsvägen i Molpe: Torolf 
Granqvist 

Kenneth Skinnars sköter vinterunderhållet av Kyrkoby-
vägen, dvs plogning, hyvling och sandning, under vintern 
2014-2015.

 
 
 
 
 

 
Kommunkansliet håller julstängt 

23.12.2014 
31.12.2014  

och 
02.01.2015 

 
Vid akuta sociala ärenden ring 050 4064831 mellan kl. 10-12 

Vid akuta tekniska ärenden  
den 23.12.2014 ring 050 5506 267 
den 31.12.2014 ring 050 5910 056 
den 02.01.2015 ring 050 5506 267 
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KORSNÄS
På gång i

Julbasar i Molpe
14 dec kl. 12-17
i Hantverkssmedjan, Sjövägen 29

Försäljning av bakverk, juldel ikatesser, hantverk 
Dörrkransar mm.
Lotteri och smakprov 

Molpe Marthaförening

Öppet Hus och Julförsäljning
Mathantverkarna ordnar öppet hus och försälj-
ning inför jul vid produktionsutrymmet vid 
gruvan (Gruvvägen 12). 
 
Lördag 20.12 kl. 10-14 
Söndag 21.12 kl. 10-14 

• Förevisning av vårt nya produktionsut-
rymme samt smakprover

• Försäljning av mathantverk och ”julens gå 
bort-presentkassar” i olika prisklasser

• Färska syltgrisar kokas på stället
• Försäljning av Camillas fiskinläggningar

          Välkomna!

FRYSBOXAR mottages 
Finns det nån som har nån extra fungerande frys-
box/frysboxar och vill ge bort eller sälja till ett bra 
pris? 
Frysboxarna skall användas i mathantverkarnas 
produktionsutrymme vid gruvan. 
Kontakta Helena 045-1410220

Matmarknader och                
Fredagsförsäljning 2015
Mathantverkarna i Korsnäs tar över Matmark-
naderna och Fredagsförsäljningen på Korsnäs-
gården under 2015. 
 
Årets första Matmarknad lördag 24.1.2015 kl. 
11-14 
Försäljning av fisk, kött, rökta produkter, grön-
saker, bakverk, bröd och mathantverk 
 

Välkomna på julfest måndag 29.12.2014 
på restaurang StrandMölle med mat, lätt 
program, lotteri, musik och dans.
Menyn kostar 32 €.

Laxmoussé på smörstekt 
skärgårdslimpa
Apelsinmarinerad grisfilé med 
plommon-portvinsås, potatisgratäng
Pepparkaksbrownie med vaniljsås 
Kaffe

Deltagaranmälan görs senast 18.12 till 
Sven 050-0564218 eller Gullvi 050-4966120

KORSNÄSNEJDENS  
PENSIONÄRER r.f.
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Vårens kursprogram
Vårens kursprogram delas ut till alla hushåll 
tisdag 30.12.2014. Anmälan inleds fredag 
2.1.2015 kl 12.00.

God Jul och Gott Nytt År 
önskar 

Eva och Gunnel 
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Loppis vid Waterloo!
9-11.1-2015 
Fre kl.18-20 

Lö-Sö kl.11-16 
 

Bordshyran är 15€.
Ring Marlene på tfn: 050-5475389. 

Skidkul på Waterloo
Söndagen den 11.1.2015 ordnas en skidkuldag 
vid Waterloo från kl. 13:00. Varierande program 
utlovas. Mera info kommer senare. 
 
Arr: IF Fyren

SÖU fortsätter sköta ung-
doms- och fritidsverksam-
heten i Korsnäs

Korsnäs kommun har under ett antal åt köpt tjäns-
ter av Ab Sidwill Oy (SÖU) för ungdoms- och fri-
tidsledaruppgifter i kommunen. Verksamheten har 
innevarande år letts av Petra Sundholm och resulte-
rat i mycket ungdomsverksamhet.

Kommunstyrelsen beslutade 24.11.2014 att fortsätta att 
köpa tjänster av Ab Sidwill Oy för tiden 1.1-31.12.2015 
med option på 3 år totalt.

Enligt avtalet förbinder SÖU sig att ordna ungdoms- 
och fritidsverksamhet i genomsnitt 17,5 timmar per vecka 
i Korsnäs kommun. I praktiken är det Petra Sundholm 
som fortsättningsvis sköter uppgifterna under 2015.

LC KORSNÄS
informerar

Knorrlund 2014
Lottdragning i Knorrlundlotteriet skedde 30.11. 
Vinsterna, som utdelats, tillföll följande:
Huvudvinsten Knorrlund: Arvid Lindqvist, 
Pörtom
Skinkor: Eric Nylund, Siv Hartvik, Leif Hultholm, 
Gustav o Carita West
Snöskotersafaris: Emma Skinnars, Monica Eklund
Chokladaskar: Sylvester Sjöbacka, Mia Staffans, 
Anna-Lisa Bjurbäck, Eric Nylund, Roy Eklund 
2 st, Lars-Erik Nylund, Kenneth Westerlund, 
Annika Svevar-Söderholm, Arvid Lindqvist, 
Leif Hultholm, Torsten Nordmyr, Max Nylund, 
Lis-Britt Södergran, Amanda Holtlund, Kurt 

Backgren, Leif Riddar, Sonja Söderlund, Monica 
Eklund och Anne-Maj Ekström.
 
Vi tackar alla som deltagit i lotteriet, gratulerar 
vinnarna och önskar alla en God Jul och ett Gott 
Nytt År. 

Bussresa till Pörtomrevyn 17.1.2015
Traditionsenligt ordnar Lions  bussresa till 
Pörtomrevyn lördagen den 17 januari 2015 kl. 
19.00.
Bussen kör rutten Harrström-Taklax-Korsnäs-
Korsbäck- Molpe.
Boka genast: Lis-Britt tel 0500-261003

Korsnäs kommuns fritidsav-
delning önskar alla kommunin-

vånare, gäster och övriga 
en riktigt God Jul 
och Gott Nytt År!

Korsnäs 4H önskar alla 
medlemmar, sponsorer och 
övriga samarbetspartners 

en riktigt God Jul 
och Gott Nytt År!
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Öppethållningstider
Jul- och nyårshelgernas öppethållningstider i bib-
lioteket
Bokbussen kör enligt normal tidtabell vecka 51. 
Julledigt till vecka 3 år 2015. Trafikerar igen vecka 3 
med början måndagen den 12 januari 2015.
Biblioteket har öppet sista dagen före jul 23.12 
kl. 12-16 och därefter 29-30.12 normal öppethåll-
ning. 
Nyårsafton 31.12 öppet kl. 12-15. På det nya året 
är första öppethållningen fredag 2.1 kl. 12-19, 
måndag 5.1, dag före helg, öppet kl. 12-16.

Returluckan är alltid öppen. E-boksbiblioteket 
förnyas kring nyår.

Titta in och låna böcker, tidningar och filmer till 
jul! 

Utställning
December månads utställning är Bokryggsdik-
ter, skapade av eleverna i åk 2-6 i Korsnäs skolor i 
bibliotekets läsfrämjandeprojekt Boklust. 
Lotta Rusk har hållit i trådarna för Bokryggspoesi-
lektionerna i biblioteket under hösten. Utställ-
ningen öppnades med en Bokfest för barnen den 
5 december. Den bästa dikten utsågs av författa-
ren Carita Nyström. 

Julkonsert på Wasa teater
17.12. Julkonsert på Wasa teater, fråga efter lediga 
platser! 

Candide på Vasa Opera
Vasa Operas Candide - opera och operett i 
samma paket av kompositör Leonard Bernstein 
som arbetade med West Side Story parallellt. Fin-
landspremiär i Vasa. Bygger på litterära klassikern 
av Voltaire. Verket svämmar över av glädje, sorg, 
passion och stor humor! 
Regi och koreografi Jorma Uotinen, kapellmästare 
Anna-Maria Helsing, scenograf Maria Antman. 
Solister bl a Ville Salonen, Mia Heikkinen, Mika 
Nikander, Ulrica Berg, Ulla Raiskio, Frank Berger 
Vasa Opera, Vasa stadsteater och Vasa stadsorkes-
ter i samproduktion.  
Vi åker tillsammans till Vasa stadsteater i januari-
februari om intresserade meddelar biblioteket! 
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Författarbesök
26.1.2015 Författarbesök 
av Lena Linderborg i 
biblioteket, kl. 19. 

I samarbete med MI. 
 

God jul och 
Gott Nytt År 

önskas alla kunder av 
bibliotekspersonalen 



18

KORSNÄSNytt
K

o
r
s
n

ä
s
 f

ö
r
s
a
m

l
in

g
     

Korsnäs församling

JULEN I KYRKAN
Julkonditori med både lekamlig och andlig 
spis. Gäster: Eva och Mischa Hietanen. Gun 
Korsbäck, projektkören m. fl. medverkar. Vi 
sjunger julsånger tillsammans. Välkommen 
på festkväll i Församlingshemmet söndagen 
14/12 kl 18.00.

Lions Julkonsert söndag 21/12 kl. 18.00. Se 
skild annons.

”Nu tändas tusen juleljus”, julaftonens 
julbön håller vi på julaftons eftermiddag kl. 
14.30 i kyrkan. Guy Kronqvist predikar. Musik 
Deseré Granholm, sång av Heidi Blomqvist.

”När juldagsmorgon glimmar”, julotta firar 
vi i kyrkan på juldagsmorgonen 25/12 kl. 
8.00. Guy Kronqvist, Deseré Granholm och 
Kyrkokören medverkar. Efteråt blir det kyrk-
kaffe i Församlingshemmet.

”Fridens stjärna, brinn”, annandag jul 26/12 
kl. 11.00 firar vi gudstjänst i Molpe bykyrka. 
Bykyrkan lyser ju också i julens röda färg 
efter sommarens renovering. Guy Kronqvist 
och Deseré Granholm medverkar.

”Barnen, så skyddslösa och sårbara”, 28/12, 
menlösa barns dag, kl. 11.00 firar vi guds-
tjänst i Kyrkan med Cay-Håkan Englund och 
Jasmine Nedergård.

”Giv, o Jesus, fröjd och lycka”, nyårsdagens 
högmässa firar vi i Kyrkan den 1/1 2015 kl. 
18.00, Guy Kronqvist, Deseré Granholm.

”Med Jesus i Guds hus”, söndag 4/1 kl. 
11.00 firar vi gudstjänst i Taklax bönehus.

”Ljuset lyser i mörkret”, trettondagsfest i 
Församlingshemmet den 6/1 kl. 18.00.

FÖRBÖNSLÅDA I KYRKAN
Vid ingången i kyrkan till vänster finns 
sedan en tid tillbaka en låda för förböns-
ämnen. Man får skriva (anonymt) sitt böne- 
eller tackämne på en lapp och lägga i den. 
Man kan ta med lappen till kyrkan eller 
skriva på papper som finns på bordet bred-
vid lådan. Böneämnena tas med i gudstjäns-
ten i samband med kyrkans förbön eller 
enbart i en mindre grupp om så önskas. 
Det går också bra att ringa in böneämnen 
till diakonitelefonen, nr 044 410 1825. På 
det här sättet vill vi i församlingen följa 
Bibelns ord om att bära varan-
dras bördor.

God Jul &
Gott Nytt år
önskar
Molpeboden

God Jul &
Dansant Nytt år
önskar
Molpe Uf
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Starörens detaljplan
Ändring av Starören detaljplan i Korsnäs k:by
Kommunfullmäktige i Korsnäs har 13.10.2014 godkänt 
ändringen av Starören detaljplan och beslutet har vunnit 
laga kraft.
Planen träder i kraft då beslutet har kungjorts.

Korsnäs den 1 december 2014
Kommunstyrelsen

Korsnäs kommun

Europeiska jordbruksfonden för
landsbygdsutveckling: Europa
investerar i landsbygdsområden

Projektet “Korsnäs i framtiden” vill härmed tacka för sig! 

Stort tack till alla deltagare i våra evenemang och aktiviteter och till alla 
som på ett eller annat sätt varit delaktiga i projektverksamheten.

Nu vill vi från projektets sida önska var och en av er företagare i Korsnäs 
samt övriga Korsnäsentusiaster alla lycka och framgång framöver! Genom 
samarbete och med en positiv attityd och framtidstro finns många möjlig-
heter för Korsnäs att fortsätta vara en livskraftig och framåtsträvande bygd!

Till sist

En Fridfull Jul & Ett Gott Nytt År!
Varma hälsningar
Sofia Mitts-Björkblom, projektledare

OBS! 
Julens fiskförsäljningsdag i Camillas fiskhall 

(20.12 kl.9-12) har ändrats. 
Endast förhandsbeställningar!

Ring eller mejla beställningen till 
Camilla telefon 050 5278 853 eller 
camillasfiskdelikatess@netikka.fi före 15.12.

Sortimentet är begränsat till 
strömmingsburkar, gravad Molpe lax och 
gravad Molpe sik samt Camillas fiskröror. 
NYTT: Mästarens laxtartar! 

Rörorna finns även till försäljning (från 
20.12) hos Köttdisken Malax, Fiskaffär 
Reijo Ruotsala Saluhallen, Vasa och 
mathantverkarnas kunddagar vid gruvan (20-
21.12). 
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Välkomna på juluppköp!
Affären är fylld med blommor, pynt och presenter.

Julöppet mån 22.12 kl. 9.00 - 18.00
  tis 23.12 kl. 9.00 - 20.00
  julafton kl. 9.00 - 12.00

Korsnäs Blomster & Begravningstjänst
Kyrkobyvägen 59, Korsnäs
tel. 06-3641 410 / 050-5740 464

Vårens Grupper 2015  
Måndagar 12.1       Onsdagar 14.1
kl.13 Senjoritas  kl. 13.30 Antikrundan
kl.14 Hjärtjumppa  kl. 15  Församlingen
kl.16.20 Kommun     kl. 16  Profiweld
kl.17.30 nack/rygg  kl. 17.30 Ungdomar
kl.18.30 Cirkel  kl. 18.30 Power4you

HÄLSOSMEDJAN 10 år 2015
Träning för HÄLSAN  för  ALLA

13 trän.gånger= 90 € / 75€ (pensionär)

Vi bjuder på den 14:e gången gratis

Info/anmäl: 3651767 / info@malaxfysio.fi

God Jul – Gott nytt år

önskar

Arne och Jonna 

Kungörelse
M-Nybo´s önskar 

sina kunder God Jul!
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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

Strand-Mölle
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Annonser

Europeiska jordbruksfonden för
landsbygdsutveckling: Europa
investerar i landsbygdsområden

Projektet “Korsnäs i framtiden” vill härmed tacka för sig! 

Stort tack till alla deltagare i våra evenemang och aktiviteter och till alla 
som på ett eller annat sätt varit delaktiga i projektverksamheten.

Nu vill vi från projektets sida önska var och en av er företagare i Korsnäs 
samt övriga Korsnäsentusiaster alla lycka och framgång framöver! Genom 
samarbete och med en positiv attityd och framtidstro finns många möjlig-
heter för Korsnäs att fortsätta vara en livskraftig och framåtsträvande bygd!

Till sist

En Fridfull Jul & Ett Gott Nytt År!
Varma hälsningar
Sofia Mitts-Björkblom, projektledare
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B&Å Market önskar  
en riktigt god och trevlig jul!

med massor av fina julbelysningar för inom och utomhus 
behov t.ex.
• ”Slangar”  röda, blå, klara och gröna från 23,00
• Kvistar , klara och rosa olika storlekar från 39,00
• Uteserier , klara och färgade 80ljus från 15,00
• Stjärnor i papper och metall, vita, grå, röda och 

kopparfärgade från 9,00
• Lyktor med batteri ljus  22,50
• Gravlyktor med sensorljus  17,50
• Sensorljus tänds o släcks med ljuset 6,90
• Tomte med ren o släde några i lager
• Hjortdjur med belysning + mycket annat i lager
• Herrblus rutig med skinnfoder  25,00
• Vinterhalare 70,00
• Sparkstöttingar 

B&Å Market
Åke 0500-332 697

Britta 045-874 5538

Välkommen !

Glöggtermosen varm alla 
dagar från den 1 december

Julafton stängt!

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

Muskelfokus 
Dina muskler i mitt Fokus

Massage & BalancetapingMassage & BalancetapingMassage & BalancetapingMassage & Balancetaping    

    

 

Muskelfokus  
Jens Fröding utb.Massör 

Sjövägen 126 B 
66210 Molpe 
050-4048901 

Mottagning kvällar och helger 

PPPPresentkortresentkortresentkortresentkort till j till j till j till julenulenulenulen    

MassageMassageMassageMassage    28 €28 €28 €28 € (60 mi (60 mi (60 mi (60 min)n)n)n)    

Sjövägen 271, Molpe Tfn: 06-3476 754
info@strand-molle.fi www.strand-molle.fi

Lunch julbord fre 19.12
kl 11-14

Tre rätters söndags jullunch
sö 21.12

Julstängt 23.12-26.12

Nyårsmeny 31.12
Boka bord.

GOD JUL OCH GOTT NYTT ÅR!

Julstängt 24-26 december 
samt nyårsdagen 1.1 stängt.

 

Stenbrytaren 
Korsnäs 

06/3641152 

God jul och gott nytt år!

23.12 och 31.12, stänger kl 14



KORSNÄSNytt

23

A
n

n
o
n

s
e
r

Korsnäs Andelsbank
har nytt telefonnummer



24

KORSNÄSNytt

Inget ärende är för litet! 
Det lönar sig att kontakta VASEK  
i alla möjliga ärenden angående  

företagets verksamhet.

 VASEKs tjänster är avgiftsfria och konfidentiella.
Kjell Nydahl, 050 368 2686

VASEK 06 317 76 00, info@vasek.fi 

Med i företagarens vardag  
– genom hela livscykeln

God jul!

God Jul och 
Gott Nytt År! 
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