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ANITASruta
Satsningar på kommunal 

service – bokslutet 2014

Det allmänna ekonomiska läget
Enligt bokslutsprognoserna var 

räkenskapsperiodens sammanlagda 
resultat för kommunerna och sam-
kommunerna 1,86 miljarder euro för 
år 2014. Kommunernas och sam-
kommunernas sammanlagda resultat 
för 2014 var nästan på samma nivå 
som året innan, om man inte beak-
tar engångsintäkter från bolagisering 
av kommunala affärsverk. Kommu-
nernas och samkommunernas sam-
manlagda årsbidrag uppgick till 2,74 
miljarder euro, vilket var en ökning 
på ca 2 % jämfört med året innan. 
Totalt 14 kommuner hade negativt 
årsbidrag. I 133 kommuner var års-
bidraget mindre än avskrivningarna. 
Många kommuner har under året 
anpassat sin ekonomi genom per-
sonalutgiftsbesparingar och effekti-
vering av kommunens verksamhet. 
Statsandelarna skars ner med ca 
360 miljoner euro för kommunal 
basservice. Den svaga ekonomiska 
utvecklingen och växande arbets-
löshet bromsade skatteinkomsternas 
tillväxt. 156 kommuner höjde sin 
inkomstskattesats. Kommunförbun-
det påpekar att statens åtgärder för att 
minska kommunernas uppgifter och 
skyldigheter inte motsvarat målen 
i det strukturpolitiska program-
met. Kommunerna har däremot nog 
anpassat sin ekonomi med ca en mil-
jard euro. Kommunförbundet säger 

vidare i sin rapport att kommuner-
nas inkomstbas måste breddas samt 
att uppgifter och skyldigheter måste 
minskas så att den kommunala eko-
nomin står på en stadig bas.

Ekonomin och verksamheten i 
Korsnäs 

I bokslutet för år 2014 förbättrades 
årsbidraget till 514,59 €/invånare 
eller totalt 1.142.388,11 € jämfört 
med föregående år (jfr 284,30 €/
invånare eller totalt 631.147,00 € år 
2013). Resultatet 2014 blev positivt, 
+308.054,98 €, efter två negativa 
resultatår, år 2013 med   – 159.944,65 
€ och år 2012 med  – 324.737,40  €. 
Ett överskott om 363.778,74 € upp-
nåddes för år 2014, efter årets bok-
slutsdispositioner. Redovisningen 
av skatteinkomsterna till kommu-
nen ökade under år 2014 jämfört 
med föregående år. Bokförda skat-
ter 2014 uppgick till 7.915.018,20  € 
(jfr. 6.958.696,81 € år 2013). 

Statsandelsreformen som trädde i 
kraft från 2015 innebar för Korsnäs 
del ett bortfall på 201 euro per invå-
nare eller 444.712 euro. Kommunen 
anhöll om att bli en frivilligt två-
språkig kommun från 1.1.2015 för 
att kompensera statsandelsbortfallet. 
För Korsnäs del innebär tvåspråkig-
hetstillägget ca 528.000 euro.

Kommunen har haft en jämförel-
sevis god sysselsättning. Arbetslös-

heten har här i slutet av året legat på 
7 %, i landskapet Österbotten på 9 % 
och i hela landet 10,1 %. 

Pälsproduktionens försäljnings-
värde minskade och blev för Kors-
näs under säsongen 2013-2014 totalt 
11,74 miljoner euro (jfr 22 miljoner 
euro föregående säsong) enligt rap-
porter från Saga Furs och Dansk Pels 
Auktioner.

Lyckade projekt
Två lokala näringslivsprojekt 

verkställdes under året.  Loci cibum 
adinveniri – ett projekt med målsätt-
ningen att åstadkomma ett Lokalt 
center för mathantverk. Korsnäs 
kommun var projektägare. Projektet 
resulterade i att ett antal lokala mat-
hantverkare kom igång och började 
producera mathantverk av lokala 
råvaror. Produkterna tillverkas i ett 
kök som godkänts av hälsomyndig-
heterna för livsmedelsproduktion i 
f.d. Gruvans kontorsbyggnad. En 
fristående fortsättning på det lyckade 
projektet har godkänts av kommunen 
och projektplanen går vidare för god-
kännande till NTM-centralen.

Det andra näringslivsprojektet 
”Korsnäs i framtiden” lyckades enga-
gera både nya och etablerade företa-
gare i Korsnäs att aktivt delta i olika 
utbildningstillfällen, föreläsningar, 
seminarier och olika marknader och 
mässor. Därtill gjorde projektet upp 
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en handbok ”Framtidens företagande 
på landsbygden” som ska kunna 
fungera som mall för att utveckla och 
stärka företagandet även på andra 
landsbygdsorter.

Till årets företag i Korsnäs 2014 
utsågs VVS-företaget Toms Rör Kb.

Investeringar
Kottebo daghems renovering och 

tillbyggnad färdigställdes under året. 
Satsningar på skolornas uteområ-

den.
Renoveringen av Malax-Korsnäs 

hälsovårdscentral pågick under året 
och fortsätter åren 2015-2016.

Korsnäs Värme Ab grundades.
Under året behandlades olika pla-

neringsskeden gällande byggande 
av vindkraftsparker i Molpe/Petalax, 
Granskog, Edsvik (Norra och södra 
Poikelområdet) och Harrström. Ett 
flertal arbets- och myndighetsmöten 
hölls på NTM-centralen.

Olika vatten- och avloppsåtgärder 
pågick under året. 

Statens strukturplaner
Under året har de statliga bered-

ningsorganen arbetat med revidering 

av kommunallagen, statsandelslag-
stiftningen och utarbetat ett utkast 
till ny lag för social- och hälsovård. 
Därtill har kommunerna arbetat med 
organiseringen av regiongymnasier. 
Kommunen har besvarat frågor gäl-
lande reform av kommunallagen och 
social- och hälsovården. Utkastet till 
ny lag om social- och hälsovård fäll-
des i grundlagsutskottet då den inte 
uppfyllde grundlagens stadganden. 
Vårdreformen kommer att beredas 
på nytt av den nya regeringen och 
riksdagen efter valet.

En kommunindelningsutredning 
uppgjordes av utredningsmännen 
Ossi Repo och Jan-Erik Enestam för 
kommunerna Vörå, Korsholm, Vasa, 
Malax, Korsnäs, Närpes, Kaskö, 
Kristinestad, Laihela och Storkyro. 
Kommunfullmäktiges behandling 
av slutrapporten och utredningsmän-
nens förslag om sammanslagning av 
tio kommuner i Vasaregionen sker 
under försommaren 2015.

Korsnäs kommuns representanter 
har deltagit i olika förhandlingar och 
möten som gäller strukturella för-
ändringar inom olika sektorer och i 
regionen.

Kommunen arbetar vidare enligt 
de strategier som fullmäktige god-
känt i strategiplanen 2020.

Detta är mitt sista bokslut för Kors-
näs kommun. Jag tackar för mig 
efter 20 år i tjänst och går i pension 
från 1.9.2015! Jag önskar kommun-
invånarna, min arbetsgivare Kors-
näs kommun och mina medarbetare 
lycka till i arbetet. Jag har trivts med 
er och med arbetet. Jag önskar min 
efterträdare många lyckosamma år i 
Korsnäs kommuns tjänst. 

Anita Ismark
Kommundirektör

Nr 3-2015 utges 8.5.2015, manusstopp 24.4.2015
Nr 4-2015 utges 12.6.2015, manusstopp 29.5.2015

KORSNÄSNytt Annonsera i KorsnäsNytt
 Annonspriser år 2015 (+ moms 24%)
 Svartvitt Färg

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.

Utkommer 8 gånger 2015 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

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
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Åtta personer har sökt tjänsten 
som kommundirektör i Korsnäs 
kommun. Nuvarande kommundi-
rektören Anita Ismark går i pen-
sion i höst.

Ann-Sofi Backgren från Molpe är 
politices kandidat och har i många 
år varit engagerad i kommunalpoli-
tiken, bland annat som fullmäktige-
ordförande i Korsnäs. 

Christina Båssar är politices 
magister och har jobbat på flera olika 
poster inom kommunsektorn, senast 
som kommundirektör i Vörå.

Jessica Granlund från Petalax är 
utbildad artesan och politices stude-
rande. 

Anatoly Kayava, bor i Korsnäs och 
arbetar som översättare och export-
försäljare. Han är utbildad översät-
tare från Petrozavodsk.

Adam Neuman, Juridices kandidat 
från Vasa.

Tony Pellfolk är magister i hälso-
vetenskaper samt doktor i geriatrik 
och arbetar som vård- och omsorgs-
direktör i Närpes. 

Mika Pitkänen, agroforst stude-
rande från Sastmola. 

Marjo Österdahl, ekonomie magis-
ter till utbildningen och hemma från 
Närpes.

Fyra kallas till intervju
Den 9 mars valde kommunsty-

relsen ut fyra kandidater, som ska 
intervjuas för tjänsten som kommun-
direktör i Korsnäs. De fyra som ska 
intervjuas är: Ann-Sofi Backgren, 
Christina Båssar, Tony Pellfolk och 
Marjo Österdahl. Dessa fyra uppfyl-
ler kompetenskraven i kommunens 
förvaltningsstadga, det vill säga 
lämplig högskoleexamen samt god 
praktisk erfarenhet av kommunal 
förvaltning.

Efter intervjuerna ger kommun-
styrelsen sitt förslag till ny direktör 
måndagen den 30 mars. Kommun-
fullmäktige väljer ny kommundirek-
tör vid ett extra insatt möte onsdagen 
den 8 april.

Åtta sökande till kommun-
direktörstjänsten

Ann-Sofi Backgren
• född 1967
• politices kandidat
• arbetar som specialsak-

kunnig vid SFV Bildning
• bosatt i Molpe
• särbo, två vuxna barn

De fyra kommundirektörskandidaterna, som intervjuades av 
kommunfullmäktige 16.3.2015, finns presenterade nedan.

Christina Båssar
• född 1967
• politices magister
• arbetade senast som 

kommundirektör i Vörå
• bosatt i Vörå
• familjen: tre döttrar 

Tony Pellfolk 
• född 1976
• sjukskötare, magister i 

hälsovetenskaper, medi-
cine doktor i geriatrik

• vård- och omsorgsdirek-
tör i Närpes

• bosatt i Övermalax
• fru och tre barn

Marjo Österdahl
• född 1985
• ekonomie magister
• butikschef i Vasa
• bosatt i Töjby, Närpes
• gift och två barn
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Enligt kommunallagen skall 
kommunala tillkännagivanden 
göras kända genom att de sätts 
upp på anslagstavlan för offent-
liga kungörelser samt vid behov på 
något annat sätt som kommunen 
har fattat beslut om. 

Korsnäs kommun är från och med 
1.1.2015 en officiellt tvåspråkig 
kommun. Detta innebär att kom-
munala tillkännagivanden anslås på 
svenska och finska på kommunens 
anslagstavla, kommunens hemsida 
samt annons i Vasabladet och Pohja-
lainen. 

Informationsstrategi
Kommunfullmäktige godkände 

under år 2013 en marknadsförings- 
och informationsstrategi för Kors-
näs kommun. Kommunen har också 
öppnat en facebooksida där kommu-
nala nyheter och information publi-
ceras. 

Kommunstyrelsens och -fullmäkti-
ges samt nämnders och sektions före-
dragningslistor och protokoll finns på 
kommunens hemsida. Kommunsty-
relsens och -fullmäktiges föredrag-
ningslistor och protokoll kommer 
att finnas på svenska och finska på 
kommunens hemsida. Även bilagor 
till kommunstyrelsens och fullmäkti-
ges protokoll publiceras på internet. 
Fullmäktiges och styrelsens proto-
koll finns till påseende i biblioteket 
och bokbussen. 

Kommunens informationstidning 
”KorsnäsNytt” har utgivits sedan år 
1996, för att tillgodose det lokala 
informationsbehovet. KorsnäsNytt 
kan också läsas på kommunens hem-
sida. Den kommunala informationen 
i KorsnäsNytt kommer att publiceras 
på svenska och finska. 

Kommunal information 2015
Kommunfullmäktige fastställde 

26.1.2015 att den kommunala infor-
mationen 2015 på svenska och finska 
sköts på följande sätt:

• Information och kungörel-
ser på kommunens officiella 
anslagstavla 

• Information i kommunens 
informationstidning Korsnäs-
Nytt 

• Information på kommunens 
hemsida och facebooksida

• Publicering av föredragnings-
listor och protokoll (med bila-
gor gäller kommunfullmäktige 
och –styrelsen) på kommunens 
hemsida 

• Annonsering i massmedia. 
Vasabladet och Pohjalainen 
väljs till officiella annonsorgan 
2015

• Pressmeddelanden, informa-
tion till press och radio efter 
sammanträden

Kommunal information 

Undvik faktureringsavgifter
Korsnäs kommun inför från om med 1.7.2015 en 
behandlingsavgift på 2,50 €/per faktura om fak-
turorna sänds per post. Detta gäller vatten- och 
avloppsfakturering och övrig fakturering förutom 
socialvårds-, åldringsvård- och barndagvårdsfakture-
ring. 
Du kan undvika faktureringsavgifter genom att ta 
emot dina fakturor som e-faktura. Gå in i din nätbank 
och beställ e-faktura från Korsnäs kommun. Fråga oss 
eller kontakta din bank om du har frågor.

Ekonomiavdelningen

Arbetsgrupp för 
evenemang 2015

Korsnäsveckan, Lantdagen 
och Världsarvsdagen har varit 
årligen återkommande uppskat-
tade sommarevenemang i Kors-
näs kommun. Programutbudet 
har varit intressant och lockande. 
Alltfler föreningar engageras med 
olika aktiviteter.

En arbetsgrupp tillsätts med upp-
drag att planera program för samtliga 
tre evenemang. Arbetsgruppen får i 
uppdrag att kontakta olika föreningar 
för genomförande av olika aktiviteter 
samt för att samordna aktiviteterna 
till lämpliga programhelheter för alla 
tre evenemang. 

Korsnäsveckan arrangeras 29.6-
5.7. Årets Lantdag går av stapeln 8.8 
och världsarvsdagen 9.8. 

Kommunstyrelsen beslöt 9.2.2015 
enhälligt utse följande personer till 
arbetsgruppen för Korsnäsveckan, 
Lantdagen och världsarvsdagen 
2015: Helena Höglund-Rusk, Carola 
Bäckström, Roger Lindholm, Ann-
Sofi Backgren, Margareta Lind-
ström, Sofia Mitts-Björkblom, Pia 
Södergran och Katarina Westerlund.

Medlem i   
uppbådsnämnden 

Årets uppbådsdag i Korsnäs 
arrangeras 28.8.2015 i Korsnäs 
församlingshem. Kommunen 
bjuder på kaffe och lunch åt de 
närvarande vid uppbådet. 

Kommunstyrelsen ombes utse en 
ledamot och en ersättare åt honom 
till uppbådsnämnden för år 2015. Till 
ledamot och ersättare bör såvitt möj-
ligt utses personer med kännedom 
om de förhållanden, som råder under 
beväringstjänstgöringstiden och 
vilka själva avtjänat sin värnplikt. 

Kommunstyrelsen beslöt 9.2.2015 
enhälligt välja Roger Bergström som 
ledamot och Sven-Erik Bernas som 
hans personliga ersättare till upp-
bådsnämnden för år 2015.
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fullmäktiges 
presidium 

Kommunfullmäktige beslöt 
26.2.2015 enhälligt omvälja sitt 
presidium för fullmäktige för åren 
2015-2016. Som ordförande fort-
sätter Jonas Lindholm. Marcus 
Nordmyr fortsätter som förste 
viceordförande och Angelica Sand-
holm som andra viceordförande. 

Fullmäktiges ordförande Jonas 
Lindholm tackade för förtroendet.

- Det blir arbetsdryga år framöver 
på grund av alla reformer, konstate-
rade han. 

- Jag hoppas dock att vi ska kunna 
bibehålla Korsnäs kommun som 
självständig kommun ännu många år 
framöver.

Kommunstyrelsen beslöt 
9.2.2015 enhälligt utse följande 
kommittéer och redaktionsråd för 
kommunstyrelsens mandatperiod 
2015-2016.

Redaktionsråd: Sven-Erik Bernas, 
ordförande, Henrik Rosendahl, vice-
ordförande, Kjell Nydahl, Caroline 
Åbacka och Roger Bergström. I 
redaktionsrådets sammanträden och 
arbete deltar kommundirektör Anita 
Ismark som ansvarig utgivare och 
verksamhetsledare Helena Höglund-
Rusk. Sekreterare i redaktionsrådet 
är Kenth Nedergård. 

Planeringskommitté för renove-
ring av Korsnäs bibliotek: Sven-Erik 
Bernas, ordförande, Henrik Rosen-
dahl, Anita Ismark, Ulf Granås, 
Agneta Martin och Carola Bäckström 

Kommitté för revidering av Molpe 
delgeneralplan: Dage Stenbäck, 
ordförande, Ulf Granås, Karl-Erik 
Nylund, Jonas Lindholm, Maj-Britt 
Rosbäck och Annika Ravald. 

Framtidskommittén: Jonas Lind-
holm, ordförande, Helena Höglund-
Rusk, Anna Sjölund, Anita Ismark, 
Sven-Erik Bernas, Johanna Juthborg 
och Camilla Ribacka. 

Byggnadskommittén för Buket-
ten: Anita Ismark, ordförande, 
Henrik Rosendahl, Ulf Granås, 
Susanna Råholm, Ann-Sofi Nylund, 
Heidi Kammonen, Sven-Erik Bernas 
och Monica Bonde/Johanna Björk-
man.

Adresskommitté: Håkan Wester, 
ordförande, Ulf Granås, Leena 
Enberg, Hilding Enberg, John Vik-
berg, Joakim Honkanen, Susanna 
Råholm och Jaana Blomqvist. 

Kommitté för Waterloo skidspår: 
Kent Nykamb, Ulf Söderholm, 
Helena Höglund-Rusk, Anna Frö-
ding, Eva Ramstedt, Ulf Granås och 
Roger Backholm.

Lönekommittén: Sven-Erik 
Bernas, ordförande, Jonas Lindholm, 
Camilla Ribacka, Anita Ismark och 
Caroline Westerdahl.

Kommittén för en levande lands-
bygd: Jonas Lindholm, ordförande, 
Johnny Granqvist, Jens Bjurbäck, 
Camilla Ribacka, Sven-Erik Bernas, 
Jens Lågas och Måns Holming. 

Arbetsgrupp för Molpe-Petalax 
vindkraftspark: Håkan Wester, Ulf 
Granås och Barbro Mannfolk.

Kommittéer, arbetsgrupper 
och redaktionsråd

Kommunfullmäktige beslöt 
26.1.2015 enhälligt i enlighet med 
SFP-gruppens förslag välja föl-

Kommunstyrelse för 
åren 2015-2016 

jande medlemmar och personliga 
ersättare i kommunstyrelsen för 
åren 2015-2016. 

Ordinarie     Ersättare 
Sven-Erik Bernas, ordf   Lars-Erik Holmblad 
Jens Bjurbäck, I viceordf  Rosita Eklund 
Camilla Ribacka, II viceordf   Anna Fröding 
Katarina Holmqvist    Måns Holming 
Johanna Juthborg    Johan Svartgrund 
Roger Backholm    Torsten Nordmyr
Katarina Wester-Bergman   Anna Sjölund 

Kommunstyrelsens ordförande 
Sven-Erik Bernas tackade för förtro-
endet å sina egna vägnar och kom-
munstyrelsens vägnar. 

- Vi har utmaningar framför oss 
men att vi tillsammans ska arbeta för 
kommunens bästa, konstaterade han 
efter valet.

Kommunstyrelsens 
företrädare i 
nämnder och sek-
tioner

Enligt kommunens förvalt-
ningsstadga § 92 utser kommun-
styrelsen representanter för sig i 
följande nämnder och sektioner, 
vilka har närvaro- och yttrande-
rätt: bildningsnämnden, vård- och 
omsorgsnämnden, tekniska nämn-
den, tillsynsnämnden, samt biblio-
teks-, kultur- och fritidssektionen.

Kommunstyrelsen utsåg 9.2.2015 
följande representanter för åren 
2015-2016:
Tekniska nämnden: Jens Bjurbäck 
Tillsynsnämnden: Roger Backholm 
Vård- och omsorgsnämnden: Kata-
rina Holmkvist 
Bildningsnämnden: Camilla Ribacka 
Biblioteks-, kultur- och fritidssek-
tionen: Katarina Wester-Bergman
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Ungdomsråd 
Enligt förvaltningsstadgan som 

godkändes 2012 stadgas att kom-
munen skall ha ett ungdomsråd. 
Ungdomsrådet har fem medlem-
mar jämte personlig ersättare. Som 
sekreterare fungerar den person 
som handhar idrotts- eller ung-
domsverksamheten. 

Ungdomsrådets uppgifter är att
• följa med den yngre befolk-

ningens behov och ta initiativ 
till och göra framställningar 
samt avge utlåtanden och 
rekommendationer i ungdoms-
frågor,

Enligt förvaltningsstadgan som 
godkändes 12.11.2012 stadgas att 
kommunen skall utse ett äldre- 
och handikappråd. Rådet har 
fem medlemmar jämte personliga 
ersättare. Som sekreterare fung-
erar äldreomsorgsledaren. 

Äldre- och handikapprådets upp-
gifter är att

• följa med den äldre befolk-
ningens och de handikappades 
behov och ta initiativ till och 
göra framställningar samt avge 
utlåtanden och rekommenda-
tioner i frågor som berör äldre 
och handikappade. 

• bevaka att viktiga frågor för 
den äldre och den handikap-

• bevaka att viktiga frågor för 
den yngre befolkningen beak-
tas i alla organs verksamhet 
och att deras sakkunskap för-
medlas till dessa organ, 

• befrämja ungdomars delta-
gande i olika föreningars och 
kommunala verksamheter så 
som ungdoms-, idrotts-, fri-
tids- och kulturverksamhet. 

Kommunstyrelsen utsåg 9.2.2015 
enhälligt kommunens ungdoms-
råd för mandatperioden 2015-2016. 
Under år 2015 sköts sekreterarupp-
gifterna av Petra Sundholm.

Ungdomsrådet 2015-2016
Ordinarie    Ersättare 
Amalia Kulp, ordf   Emelie Matkoski 
Nina Kronholm, vordf   Jan Mannfolk 
Jesper Lindholm   Ida Söderholm 
Angelica Höglund   Robin Höglund 
Kraiwit Östman   Sanida Bosnjakovic 

Äldre- och handikappråd 
pade befolkningen beaktas i 
alla organs verksamhet och att 
deras sakkunskap förmedlas 
till dessa organ. 

• befrämja de äldres och handi-
kappades jämlika deltagande 
i olika verksamheter så som 
socialservice, hälsovård, kultur 
och fritid samt andra kommu-
nala tjänster och grundservice. 

Kommunstyrelsen utsåg 9.2.2015 
enhälligt kommunens äldre- och han-
dikappråd för mandatperioden 2015-
2016. Äldreomsorgsledare Johanna 
Björkman är sekreterare för äldre- 
och handikapprådet.

Äldre- och handikapprådet 2015-2016
Ordinarie    Ersättare 
Maggie Haga, ordf   Christina Mannfolk 
Torsten Nordmyr, vordf  Alef Ståhl 
Per-Ole Lassas    Britta A.Nyfors 
Siv Högnäs    Boris Foxell 
Stina Österbro    Paul Westerlund 

LC KORSNÄS
informerar

Korsnäs Lions          
stöder Buketten!
Efter att Sinnenas Trädgård och 
Stenarnas Rike är överlämnade 
till kommunen så beslöt Lions-
klubben vid sitt senaste möte 
att donera 300,- till kommunens 
nya fond “Buketten Silverstrå” 
som en grundplåt.

Vi har det senaste året samlat 
pengar för detta ändamål och 
fortsätter också detta år.

Under sommaren 2016 är det 
meningen att vi skall kavla upp 
ärmarna och göra det trevligt 
på Bukettens uteområde.

Fortsättning följer!

 
Lions Club Korsnäs/
Lis-Britt

Grundande av 
fonden Bukettens 
silverstrå 

Boende, anhöriga och personal 
önskar att en fond skall grundas 
för boendes trivsel och välbefin-
nande på Buketten. Anhållan om 
fondens grundande har gjorts av 
hemserviceledaren och vik. äldre-
omsorgsledaren. 

Fonden skall finnas för att förgylla 
vardagen för boende på Buketten. 
Förslag på fondens namn är ”Buket-
tens silverstrå”. Önskemålet med 
fonden är att de boende skall ha möj-
lighet till upplevelser och utfärder i 
den egna hembygden. 

Vård- och omsorgsnämnden före-
slog 10.2.2015 att fonden Buket-
tens silverstrå grundas för Bukettens 
boende samt övriga hemservicekun-
der. Förslag till fondstadga finns upp-
gjord.

Kommunfullmäktige grundade 
fonden vid sammanträdet 23.3.2015.
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Fastighetsskötseln vid Kors-
näs k:by skola, Kottebo daghem, 
Idrottsplan + Servicehus, Bred-
blick och Kyrkparken + helg-
dejourering har varit ut på 
offertrunda. Offerter har begärts 
för perioden 1.2.2015 – 31.1.2018 
med option på 2+2 år. Samman-
lagt 4 st firmor lämnat anbud inom 
utsatt tid. 

Tekniska nämnden beslutade 
2.2.2015 att välja Mirzas jobbservice 
för fastighetsskötsel vid Korsnäs 
k:by skola, Kottebo daghem, Idrotts-
plan + Servicehus, Bredblick och 
Kyrkparken + helgdejourering för 
perioden 1.2.2015 – 31.1.2018.

Försäljning av 
lägenhet 

Korsnäs kommun äger en 
lägenhet på 78,5 m2 i Bs Ab Villa 
Norrby, som är byggd år 2011. För 
tillfället står lägenheten tom, men 
två parter har visat intresse för att 
köpa lägenheten. 

Då anbudstiden gick ut 16.1.2015 
hade två anbud inkommit. Det högsta 
anbudet som givits är 120.500 €. Tek-
niska nämnden föreslog att anbudet 
på 120.500 € antages och att lägen-
het nr 1 i Bs Ab Villa Norrby säljes 
till Sven-Erik Bernas för 120.500 €. 
Köparen erlägger eventuell överlå-
telseskatt. 

Fullmäktige beslutade  att lägen-
het nr 1 i Bs Ab Villa Norrby säljes 
till Sven-Erik Bernas för 120.500 €. 
Köparen erlägger eventuell överlå-
telseskatt.

Industritomtpriser

Priset för de nya tomterna vid 
det utvidgade industriområdet har 
fastställts.

Kommunfullmäktige fastställde   
tomtpriset för de nya tomterna på det 
utvidgade Industriområdet i Korsnäs. 
Priset för tomterna 4,7,8 och 9 i kvar-
ter 41 på industriområdet i Korsnäs 
kyrkby fastställdes till 1,50 €/m2.

Tekniska nämnden har utrett att 
kostnaderna för planeringen och 
iordningställandet av tomterna 
beräknas uppgå till ca 28.000 €, 
vilket utgör en kostnad på ca 1,41 €/
m2. Tekniska nämnden hade därmed 
föreslagit att priset för tomterna 4,7,8 
och 9 i kvarter 41 på industriområdet 
i Korsnäs kyrkby fastställes till 1,50 
€/m2. Priset är det samma som för 
tomten mittemot. 

Motor Maniax får anordna 
street race på Strandvägen i Kors-
näs kyrkoby i sommar.

Motor Maniax har ansökt om 
tillstånd att stänga av Strand-
vägen på vägsträckan mellan 
Korsnäs kby södra infart och 
Korsnäs kby norra infart den 
4 juli 2015 mellan kl. 08.00 
och 16.00 för anordnade av 
street race. Den allmänna trafiken 
leds via Kyrkobyvägen. Trafikdiri-
gerare och trafikmärken kommer att 
finnas på plats. 

Planerare för bib-
liotekets renovering

Planeringskommittén för reno-
veringen av biblioteket har vid sitt 
möte 13.2.2015 behandlat valet av 
vvs- och elplanerare. Energiingen-
jörerna Stagnäs & Nylund valdes 
till planerare av såväl vvs som el.

Offertförfrågan har sänts till fyra 
vvs-planerare och fyra el-planerare. 
Inom utsatt tid 12.2.2015 hade två 
anbud på vvs-planering och ett anbud 
på el-planering inkommit. Vid sitt 
sammanträde beslöt planeringskom-
mittén att anta det billigaste anbudet 
för vvs samt det enda som kom in för 
el-planering. Det blev Energiingen-
jörerna Stagnäs & Nylund i bägge 
fallen. 

Bidrag för muddring 
Tekniska nämnden beviljade 

24.2.2015 Harrström fiskargille ett 
bidrag om 5000 € för muddringen 
av södra farleden i Harrström.

Harrström fiskargille har anhål-
lit om bidrag för muddring av södra 
farleden i Harrström. Farleden är ca 
1,2 km lång och ca 10 m bred och 
ca 2 m djup. Muddringen skedde år 
2014 och totalkostnaderna uppgår till 
42.539,32 €. 

Kommunens bidrag för muddringar 
har varierat under årens lopp. Förfrå-
gan om bidrag för projektet gjordes 
också i fjol, men det fanns inga bud-
getmedel upptagna för muddringar 
då. I årets budget finns 5000 € bud-
geterat för muddringar. 

Skötsel av kommunens 
fastigheter

Förlängning av avtal
Fastighetsskötseln av Kommun-

gården, Biblioteket, Bar/Fpa, Brand-
stationen, Lärknäs, Länsmansgården, 
½Marielund II + helgdejourering går 
ut den 31 maj 2015. I gällande avtal 
finns en option att förlänga den nuva-
rande entreprenörens kontrakt med 2 
år. Efter diskussion med nuvarande 
entreprenör är han beredd att för-
länga tiden med 2 år. 

Tekniska nämnden beslutade 
24.2.2015 att förlänga nuvarande 
avtal med entreprenören Meri’s 
Teamwork med 2 år för tiden 
1.6.2015-31.5.2017. 

Tillstånd för street race
Tekniska nämnden ställde sig 

positiv till att Motor Maniax ordnar 
streetrace den 4 juli 2015, men 

begränsade avstängningen till 
sträckan mellan Silverbergsvä-
gen och södra infarten. Alla till-
stånd, direktiv och råd som fås 

och krävs av berörda myn-
digheter följs. Motor Maniax 

bör ta personlig kontakt och 
lov av de som bor längs den aktu-

ella vägsträckan där street racet 
körs. Kommunen tar dock inte på sig 
något ansvar gällande street racet.
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Korsnäs invalider överräckte två 
gungstolar ”Made in Jurva” till de 
boende på Lärknäs och Annahem-
met i mars. 

Föreningen har genom åren samlat 
in medel och med tiden har det blivit 
en rejäl slant, som styrelsen ville 
skulle komma de boende på Lärknäs 
och Annahemmet till del. 

De boende och personalen har 
fått föreslå lämpliga presenter och 
bland idéerna fastnade föreningen 
för gungstolarna. Dessutom fick de 
boende på Lärknäs en dvd-spelare, 
eftersom de har två tv-apparater, 
men bara en spelare på avdelningen.

- De äldre gillar att sitta och gunga, 
men hittills har det bara funnits en 
gungstol på avdelningen, så det har 
varit kö, förklarar föreståndare Inge-
gärd Till-Norrdahl, som tackade för 
gåvorna.

- Den här gungstolsmodellen 
är dessutom trygg och stabil och 
den passar åt de flesta, tror ordfö-

Gungstolar till Lärknäs och Annahemmet
rande Lars Erik Holmblad. En riktig 
”knöckarstol”, som Korsnäsborna 
säger.

Idag bor 28 personer på Lärknäs 
och 11 på Annahemmet.

Föreningens styrelse – Lars Erik 

Utredningsman Jan-Erik Ene-
stam besökte Korsnäs 18.3.2015 
och informerade om Vasaregio-
nens samgångsutredning. 

Ett 20-tal personer diskuterade 
och ställde frågor till Enestam, som 
analyserade regionens ekonomi, 

Info om kommunindelningsutredningen
närdemokrati och den demografiska 
utvecklingen. 

De olika arbetsgruppernas slutrap-
porter samt kommunindelningsutre-
darnas förslag, samgångsavtalet och 
utredningsdelen finns att ladda ner och 
läsa på kommunens hemsida: http://

www.korsnas.fi/kommunindelnings-
utredning-vasaregionen-2014-ar-
betsgruppernas-slutrapporter/

Samgångsutredningen behandlas i 
fullmäktige 15.6.2015.

Jan-Erik Enestam presenterade 
utredarnas förslag.

Ett tjugotal Korsnäsbor lyssnade på presentationen av utredarnas 
förslag.

Holmblad, Ole Lind, Yvonne Gran-
skog, Britta Westerlund och Dan 
Lagerström - var med på uppvakt-
ningen och skänkte glädje i vardags-
livet för åldringarna på Lärknäs.

Text och foto: Kenth Nedergård

Karin Strandberg får inviga den nya gungstolen tillsammans med 
föreståndare Ingegärd Till-Norrdahl och Lars Erik Holmblad från 
Korsnäs Invalider.
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Enligt Markanvändnings- och 
bygglagen ska kommunen minst 
en gång om året upprätta en över-
sikt över de planärenden som är 
anhängiga eller som under den 
närmaste tiden blir anhängiga i 
kommunen och förbundet på land-
skapsnivå.

Följande planer är aktuella i Kors-
näs under 2015.

Revidering av Molpe och            
Harrström delgeneralplaner

Målen med delegeneralplanerna är 
att 

• justera planerna så att de mot-
svarar ändringarna i §44 i MBL

• anvisa byggnadsrätter markä-
garvis

• de ska stå som grund för bevil-
jande av direkt bygglov

• uppdatera markägaruppgifter, 
kartor och råmaterial

• granska och revidera områ-
desreserveringar för boende, 
trafik, fritidsbruk, grönområ-
den och andra funktioner.

Gällande delgeneralplan för Molpe 
godkändes av kommunfullmäktige 
24.3.2004. PDB-programmet har 
varit framlagt till påseende under 
2011. Den nya delgeneralplanen är 
nu i planeutkastskedet. Planeutkas-
tet har varit framlagt till påseende 
och inkomna anmärkningar är under 
beredning.

Gällande delgeneralplan för 
Harrström är godkänd av kom-
munfullmäktige 26.1.2005. PDB-
programmet har varit framlagt till 
påseende under hösten 2013. Den 
nya delgeneralplanen är nu i planeut-
kastskedet. Planeutkastet har varit 
framlagt till påseende och inkomna 
anmärkningar är under beredning.

Delgeneralplan för                      
Molpe-Petalax vindkraftspark

Planen är ett samprojekt mellan 
Korsnäs och Malax kommuner. Pro-
jektör är VindIn Ab Oy och projek-
tet omfattar 2320 ha med 15-29 st 
vindkraftverk. PDB-programmet har 
varit framlagt till påseende och ett 
planeutkast är under arbete.

Delgeneralplan för                       
vindkraftspark i Granskog

Området ligger nära området för 
Molpe-Petalax vindkraftspark och 
ingår delvis i Landskapsplanens 
etapplan 2. Projektör är Otsotuuli 
Oyj och projektet omfattar 5 st vind-
kraftverk med en kapacitet på 2,4 – 
4,0 MW. PDB-programmet har varit 
framlagt till påseende under 2013.

Delgeneralplan för                        
Korsnäs Poikel vindkraftspark

Projektområdet är ca 800 ha och 
är beläget ca 1 km öster om kom-
muncentrum och gränsar till byarna 
Edsvik, Taklax, Bjurbäck och Kors-
bäck. Avståndet till närmaste vind-
kraftverk är ca 2 km i Korsnäs 
kyrkby. Projektör är VindIn Ab Oy 
och projektet omfattar 9 st vindkraft-
verk med en sammansatt effekt på 
max 31,5 MW. PDB-programmet 
för norra delen har varit framlagt till 
påseende under våren och för södra 
delen hösten 2014. Kommunstyrel-
sen beslöt 20.10.2014 att delgeneral-
planerna för de både områdena, norra 
och södra Poikel, sammanslås till en 
delgeneralplan. 

Delgeneralplan för                      
Harrström vindkraftspark

Det planerade vindkraftsområdet 
är beläget ca 2 km söder om centrum 
av Harrström och ca 3 km väster om 
Strandvägen. Avståndet till havet är 
ca 1 km och avståndet till närmaste 
bebyggelse är ca 1 km. Projektör är 
Österbottens Miljöenergi Ab. Plane-
förslaget har sänts för utlåtande och 
varit till påseende 2013. Planen skall 
godkännas av fullmäktige.

Industriområdets detaljplan
Planen finns på kommunens indu-

striområde i centrum av kyrkbyn och 
omfattar förstoring och revidering 
av befintlig detaljplan. Planen inne-
håller förstoring av byggrätter samt 
utökning av antalet tomter på områ-
det. I planens östra del reserveras 
ett område för byggande av fjärrvär-
meanläggning. Projektör är Korsnäs 

kommun. Planen kommer att sättas 
ut till påseende och för utlåtande 
under 2015.

Planläggningsöversikt

Språkutbildning i 
finska

Språkutbildning i finska för 
kommunens personal har aktua-
liserats i och med kommunens 
övergång till tvåspråkig kommun 
fr.o.m. 1.1.2015. 

Korsnäs kommun har redan många 
år uppmuntrat sin personal att delta i 
de finska kurser som medborgarinsti-
tutet (MI) arrangerat. Den kurs, som 
denna vår arrangeras i MI:s regi, är 
”Finska för allmän språkexamen”. 
Kursen ger de kunskaper och doku-
menterande intyg som behövs för 
att påvisa kunskaper som behövs för 
tillsvidare anställning i en tvåspråkig 
kommun. 

Korsnäs kommun erbjuder sin 
nuvarande personal (tillsvidare 
anställda före 1.1.2015) att delta i 
kursen finska för allmän språkexa-
men enligt följande villkor: Korsnäs 
kommun står för kursavgiften (32 €, 
vt-2015), utbildningen sker på egen 
tid, ev. material och resor står kurs-
deltagaren själv för, kursdeltagaren 
står själv för eventuell examensav-
gift. 
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Närings-, trafik- och miljöcen-
tralen i Södra Österbotten har till-
ställt kommunen att ge utlåtande 
om miljökonsekvensbeskrivningen 
för VindIn Ab Oy:s Molpe-Petalax 
vindkraftspark. 

Vindkraftsparken som är belägen 
i ett skogsområde mellan Molpe, 
Häggvik, Korsbäck, Långbacken 
och Petalax. Projektområdet är belä-
get både i Malax och Korsnäs kom-
muner och dess areal är ca 2 300 
hektar. Beroende på projektalternativ 
kommer vindkraftsparken att bestå 
av 15–29 kraftverk med en enhetsef-
fekt på cirka 3,5 MW per vindkraft-
verk. 

I MKB-programskedet presentera-
des fem genomförandealternativ där 
den totala mängden kraftverk varie-
rade. Vindkraftparkens slutliga antal 
kraftverk fastställs i planläggningen 
på basen av utredningarna i MKB. 

Innanför projektområdet byggs en 
110 kV elstation, där den effekt som 
vindkraftverken producerar transfor-
meras till en överföringsspänning 
på 110 kV. Från elstationen överförs 
elen till det nationella nätet. I detta 
fall skall vindkraftparken anslutas till 
det nationella nätet antingen i Toby 
elstation i Korsholm eller till en ny 
400 kV station som skall byggas 
i närheten av Pörtom i Närpes. I 
dagens läge finns inga beslut om var 
anslutningspunkten kommer att vara. 

Tre alternativ utredda
I närheten av projektområdet 

finns det ett flertal pälsfarmer, vilket 
speglar näringens viktiga ställning 
i Korsnäs och Malax kommuner 
och Österbotten. Vid placeringen av 
vindkraftverk har man beaktat ett 
avstånd på över 700 m till befintliga 
farmer. 

Projektområdet för Molpe-Petalax 
vindkraftspark överlappar tre grund-
vattenområden. Inga kraftverk eller 
servicevägar har placerats på grund-
vattenområdena och därmed orsakas 
de inte konsekvenser.

Totalt tre alternativ för vindkrafts-
parken har närmare utretts. Alterna-

tiv 1 omfattar 29 vindkraftverk med 
total kapacitet på cirka 100 MW. 
Alternativet har modellerats med 
kraftverkstypen eno 126. Kraftver-
kets totala höjd är 205 meter. Alter-
nativ 2 omfattar 24 vindkraftverk 
med total kapacitet på cirka 80 MW. 
Alternativet har modellerats med 
kraftverkstypen Vestas V126. Kraft-
verkets totala höjd är 205 meter. I 
alternativ 3 består vindkraftparken 
av 15 vindkraftverk med total kapa-
citet på cirka 50 MW. Alternativet 
har modellerats med kraftverksty-
pen Vestas V126. Kraftverkets totala 
höjd är 205 meter. Dessutom finns ett 
alternativ 0, som innebär att projektet 
inte genomförs.

Kommunstyrelsens utlåtande
Kommunstyrelsen gav följande 

utlåtande 9.2.2015:
Kommunen anser att miljökon-

sekvensbedömningen alternativ 3 
är mest realistiskt vad gäller buller- 
och skuggningskonsekvenser samt 
konsekvenser för landskapet och 
människors levnadsförhållanden. 
Det är dock skäl att i den fortsatta 
planläggningen av vindkraftparken 
speciellt beakta möjliga justeringar 
av de kraftverk som är belägna i 
närheten av bosättningen i Molpe, 

Utlåtande om Molpe-Petalax 
vindkraftspark

Granskog samt fritidsbebyggelsen. 
Man bör sträva till att förmildra 
konsekvenser som riktas mot dessa 
områden, eftersom det framkom-
mer i miljökonsekvensbedömningen 
under alternativens genomförbarhet 
att konsekvenser kan uppstå, samt att 
det i miljökonsekvensbeskrivningen 
på sida 47 sägs att all modellering är 
förknippad med osäkerhetsfaktorer. 

Kommunen konstaterar att man 
beaktat ett avstånd på över 700 m till 
befintliga farmer, man har dock inte 
utrett om det är tillräckligt för att 
undvika olägenheter i form av buller 
och andra effekter. 

Kommunen konstaterar att elöver-
föringen utanför planeområdet sker 
som jordkabel och bedöms i en skild 
tillståndsprocess för kraftledning 
som övervakas av Energimarknads-
verket (EMV-process). 

Kommunen konstaterar att inga 
kraftverk eller servicevägar har pla-
cerats på grundvattenområdena. 

Kommunen konstaterar att man 
under processens gång på basen av 
feedback och åsikter tagit Korsnäs 
kommuns åsikter i beaktande. 

Planens miljökonsekvenser har 
utretts och bedömts i tillräcklig 
utsträckning.
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åtgärdstillstånd

Tillsynsnämnden har vid sitt sammanträde 24.2.2015  godkänt följande 
ansökningar om byggnadslov och åtgärdstillstånd. 

Byggnadslov
Byggare Lägenhet Ändamål
Lars-Johan Eklund  Harrström 6:28  Lagerhall 
Jessica o Peter Piispanen  Harrström 4:88  Ändring; 
  villa till gäststuga
Jessica o Peter Piispanen  Harrström 4:88  Fritidshus
Ann-Len Westlin  Harrström 2:230  Bastu
Roger Backholm  Korsbäck 3:69  Garage
Kaj Stenman  Molpe 6:179  Förråd
Br. Stens pälsfarm Ab  Molpe 4:195  Rävhus, 2 st

Åtgärdstillstånd
Byggare Lägenhet Ändamål
Molpe uf  Molpe 6:191  Vindsförråd
Jessica o Peter Piispanen  Harrström 4:88  Förråd
Thomas Ramstedt  Molpe 10:199  Ändring biltak till
  lagerutrymme 

Rivningsanmälan 
Byggare Lägenhet Ändamål
Tanja Holt/ Thommy Bergström Korsnäs 4:38  Äldre bostadshus
B Omars/E Carlsson  Harrström 3:26  Äldre bostadshus

Jordlego- och   
nyttjanderättsavtal

VindIn erbjuder kommunen att 
teckna jordlego- och nyttjande-
rättsavtal för vindkraft på lägen-
heten Mann 5:77 i Korsnäs kyrkby. 
Området är en del av den norra 
delen av Poikel vindkraftspark. 
Lägenhetens storlek är 2,55 ha. 

Som markägare erhåller kommu-
nen gemensamt med de andra markä-
garna i Poikel Norra en arrendeintäkt 
på 3% av det produktionsvärde som 
vindkraftsparken ger upphov till, 
d.v.s. den intäkt vindkraftsparkens 
ägare får, utan avdrag för omkostna-
der, när elenergin säljs till marknads-
pris inklusive bidrag från staten. 

Efter idrifttagandet av vindkrafts-
parken fördelas vindkraftsbola-
gets årliga produktionsintäkt till de 
fastighetsområden som arrenderats 
inom parkområdet. Fördelningen är 
i detalj beskriven i jordlegoavtalet 
och baseras på fastighetsareal samt 
om fastigheten belastas med park-
väg, uppställningsyta och turbin, 
produktionsintäkten och därmed 
även ersättningens storlek, beror av 
en rad faktorer bland annat den slut-
ligen installerade effekten och den 
genomsnittliga vindhastigheten inom 
parken.

Tekniska nämnden föreslog 
24.2.2015 för kommunstyrelsen att 
jordlego- och nyttjanderättsavtalet 
godkänns för lägenheten Mann 5:77 
i Korsnäs kyrkby. Arrendeintäkterna 
förs till Hembygdsfondens konto.

Vörå Spelmansklubb har i tio 
års tid gett ca fyra konserter per 
år för sittande publik runtom i 
Österbotten. Nu har turen kommit 
till Korsnäs och Korsnäsgården 
och tidpunkten är lördagen den 28 
mars kl.19.00. 

Den här formen av verksamhet fick 
sin början inför klubbens 35-årsjubi-
leum när kommunens fritidssekrete-
rare föreslog att jubileumskonserten 
skulle förläggas till bio Astra i Vörå. 
Sen dess har klubben årligen gett 
konserter och förlagt dem till de 
mindre lokalerna ute i byarna. Stäl-
len där man kommer publiken nära 
och kan uppnå en mysig stämning. 
Samtidigt har klubben ett mål att öva 
för. I spelmansklubbens repertoar 
finns idag både folkmusik, gamla 
godingar från dansbanorna och en 
hel del eget material. Under 44 års 
verksamhet har klubben gett ut 9 LP/
cd produktioner varav 3 skivor består 
av helt eget material . 

Vörå Spelmansklubb till Korsnäs
I år prövar man ett lite förändrat 

koncept när komikern radioprataren 
Alfred Backa kommer att fungera 
som speaker. 

Konserten börjar kl. 19.00  består 
av 2 x  ca 1 timmes block med en kaf-
fepaus i mitten. Inträdet är 20 € / pers 
för vuxna, u 12 år 10 €, i vilket ingår 
förplägnad i pausen. 
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Årets revy i Taklax innehåller mer musik än någonsin 
tidigare. Duktiga solister tillsammans med ordentlig 
orkester på scenen bjuder på fartfylld underhållning 
i Taklax i år. Men det är fortfarande de underfundiga 
sketcherna som lockar till skratt.

Årets huvudtema, som revyn återkommer till, är feno-
menet med loppisar, som ordnas i tid och otid i nejden.
Revyns egen loppis ”Lopp-In” är invävd i flertalet av 
kvällens sketcher.

Att Korsnäs blivit en tvåspråkig kommun blir publiken 
varse redan från början. Jukka Saartenoja får använda sitt 
modersmål i ”Hinjärven rannalla” i början av akt 1 och 
bjuder på en egen version av ”Naurava kulkuri” i akt 2.

I Korsnäs ordnar man tävling om rondellprydnad först; 
själva rondellen kommer i andra hand. I kommunens täv-
ling inkommer diverse förslag med anknytning till orten. 
En fotboll såklart, två pallar, en eurosedel med konto-
utdrag på andra sidan, rör från årets företagare, försam-
lingen tycker pilen borde peka uppåt i stället runt-runt 
och avslutningsvis en bild av kommunens mångåriga 
kommundirektör Anita Ismark. 

Grannbyn och hembränt
Aktivitetsparken i Harrström får sig också en släng av 

Taklaxsleven och får heta Grislandia. ”Den är grymt bra” 
påstår guiden åt de besökande turisterna. ”Här finns både 
berg-och dalbanan Grisrydjin, Gytipölin, rutschbanan 
Grisknorrin och ett alldeles eget Nöff-Nöff-tåg.”

Mest munterhet väckte Dalgobbin i Olav Rosenholms 
gestalt, som försökte lura länsmannen Gustav Häggblom 
att han inte alls höll på med hembränning.

I ”Anitas hemvärn” får den avgående kommundirek-
tören Anita Ismark försvara Korsnäs, som blir anfallet 
från alla möjliga håll. Hon får också ett färdigt avskedstal 
skrivet åt sig, översatt av ”Google translate” och framfört 
av ”Istappen”.

Anita Ismark själv tackade för revyn på söndagkvällen. 
- Att bli uppmärksammad i revyn är alltid en ära, för-

klarade hon.

Ett trettiotal personer figurerade på scenen under årets 
show. Några veteraner, men även glädjande många ung-
domar, som agerade, sjöng och dansade. Som duktiga 
solister i år figurerade Sofia Rosendahl, Daniella Lind-
ström, Jukka Saartenoja, Niko Saartenoja, Jan-Ola Gran-
holm. Kurt Rusk hade regisserat.

Taklax bjöd i år på en revyshow med mycket och fart-
fylld musik tillsammans med sketcher med mycket lokal 
prägel. Det gäller dock att vara insatt i de senaste årens 
lokala händelser för att till fullo förstå alla finurliga 
poänger.

Text och foto: Kenth Nedergård

Revyshow med mycket musik

Anitas eget ”Hemvärn” med Josefin Vägar, Kraiwit 
Östman, Valentin Österholm och Niko Saartenoja för-
svarar Korsnäs mot alla främmande krafter.

Dan-Anders Rosendahl 
spelade statsministerns 
alter ego ”Stubbmannen”.

Taklax egen Elvis i Andreas 
Vägars tappning. 
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Den 8 mars ordnades en väl-
görenhetskonsert till förmån för 
bykyrkan i Molpe, som genomgår 
ett antal renoverings- och förnyel-
searbeten just nu. 

Publiken bjöds på varierande pro-
gram, med allt från sång och musik 
av lågstadiebarnen till Elvis-toner 
och burmesisk musik. De medver-
kande var Gun Korsbäck, Heidi 
Blomqvist, Linda & Kaj, Say Reh 
och Priscilla, Jasmine Nedergård, 
Ulf Lidman med ackompanjemang 
av Leif Enberg och Jan-Ola Gran-
holm, som även han bidrog med ack-
ompanjemang till några sånger och 
allsånger. Krister Backgren bidrog 
med härlig dragspelsmusik under all-
sångerna och också lågstadiebarnen i 
Molpe från åk 0 till åk 6 sjöng och 
spelade.

Alla medverkande uppträdde två 
gånger och det serverades kaffe, saft 
och bulle under pausen. Gun Kors-
bäck uppträdde med sången ”Min 
hemby”, vilken hon själv anser hand-
lar om Molpe. Linda & Kaj som 
sjöng sången ”Vägskäl” från deras 
senaste skiva med samma namn.

Välgörenhetskonserten ordnades i 
Molpe skolas gymnastiksal och 150 
stolar hade placerats ut. Konserten 
var så populär att åk 5 och 6 inte 
ens rymdes i salen, utan fick sitta i 
aulan. Publiken efterlyste genast fler 
liknande sångtillfällen som denna, 
eftersom det blev ett så lyckat eve-
nemang.

Text och foto: Jasmine Nedergård

Välgörenhetskonsert för Molpe Bykyrka

Barnkören från Molpe skola.

Gun Korsbäck. Kaj Holm och Linda Backgren-Holm

Say Reh och Priscilla. Heidi Blomqvist och Jan-Ola Granholm.

Tack till artister, publik och alla som hjälpt till att förverkliga sångaftonen till förmån för Molpe bykyrka.
Styrelsen
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Till ny ordförande för Korsnäs 
hembygdsförening rf utsågs Ker-
stin Sjöstrand. 

Styrelsen för 2015: Ordf. Ker-
stin Sjöstrand, Helena Höglund-
Rusk, Inga-Britt Mannfolk, Bjarne 
Hofman, Christina Mannfolk, Laina 
Lindahl, Gun-Britt Stenberg och 
Mikael Södersund.

Ersättare: Lovisa Backlund, Ing-
Britt Hofman, Asta Södergran och 
Mona Wester.

Föreningen har ett arbetsamt 
verksamhetsår bakom sig. Temada-
garna har lockat många besökare. 
Utländska grupper har lockats till 

Korsnäs för att på ort och ställe 
bekanta sig med vår unika tröja. Bra 
reklam för tröjan fick vi av parlamen-
tarikern Nils Torvalds, som beställde 

Korsnäs hembygdsförening informerar

Korsnäs kommun

Kungörelse

RIKSDAGSVAL 
förrättas söndag 19.4.2015 kl. 9-20. Röstningsområden och 
röstningsställen inom Korsnäs kommun är följande:

Röstningsområde Röstningsställe
Nr 1 Molpe Molpe skola, Sjövägen 49
Nr 2 Korsbäck Korsbäck fd. skola, Korsbäckvägen 435
Nr 3 Korsnäs kby Kommungården, Strandvägen 4323
Nr 4 Harrström Harrström daghem, Gamla Strandv. 193A
Nr 5 Taklax Taklax skola, Taklaxvägen 620

Förhandsröstning kan under tiden 8-14.4.2015 ske på
kommunkansliet i Korsnäs, Strandvägen 4323. Öppet vardagar 
kl. 8-16 och lö-sö kl. 12-14. 
Om förhandsröstningar vid Lärknäs/ Annahemmet och
Buketten meddelas genom särskilda kungörelser på nämnda
inrättningar.

Anmälan om hemmaröstning, avsedd för personer  med 
begränsad rörelse- eller funktionsförmåga samt för deras
ärståendevårdare, skall ske antingen skriftligen eller per telefon 
senast tisdag 7.4.2015 före kl. 16 till Centralvalnämnden, 
Strandvägen 4323, 66200 Korsnäs, tel. 3479 111.

Vid röstning på röstningsställe och vid förhandsröstning bör vid 
behov den som röstar kunna styrka sin identitet. Den röstandes 
personsignum underlättar registreringen vid förhandsröstning.

Centralvalnämnden i Korsnäs 

MALAX-KORSNÄS 
HÄLSOVÅRDSCENTRAL

Röntgen stängd 
7-12.4.2015 

Vasa centralsjukhus informerar:

Röntgen vid Malax-Korsnäs 
hälsovårdscentral är stängd 
7-12.4.2015.

en tröja inför senaste val. Gun-Britt 
Stenberg förfärdigade tröjan. Största 
gruppen utgjordes av deltagarna i 
Nordiskt sticksymposium, som hade 
Vasa och Vörå som värdföreningar. 

Två böcker har föreningen gett ut, 
Anni Nyströms Emmas bok samt 
Hembygdsföreningens fotobok över 
50-årig barnverksamhet. En ny ver-
sion av Korsnässpelet har förverk-
ligats i samarbete med Korsnäs 4H. 
Föreningen har deltagit i inspira-
tionsresor ordnade av Kulturarvs-
resursen och Tidsresa på Arstu (ett 
BARK-projekt). I övrigt har verk-
samheten präglats av talkoarbete och 
underhållsarbeten.

Inför kommande verksamhetsår 
gäller det att gnugga ”ideknölarna” 
för att i någon mån hålla samma 
klass på aktiviteterna. Korsnäströjan 
kommer att stå i centrum även detta 
år. En undervisningsfilm är planerad 
och runt om i landet planeras olika 
aktiviteter för att uppmärksamma 
museernas och andra föreningars 
verksamhet.

Berättarkvällen ordnas och där 
har både lokala och utifrån kom-
mande möjlighet att uppträda. Lil-
lajul i Hembygdsmuseet återkommer 
också.

Vid årsmötet informerade Susanne 
Lagus om Digihem-projektet, ett nytt 
dataprogram för katalogisering av 
museiföremål.

Inga-Britt Mannfolk
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Konsert med 
Vörå Spelmansklubb

Korsnäsgården lördagen den 28 mars kl.19.00
Speaker: radioprataren Alfred Backa

2 x 1 timme med en kaffepaus i mitten. 
Inträdet är 20 € / pers för vuxna, u 12 år 10 €,

i vilket ingår förplägnad i pausen.  

Välkomna !

KORSNÄS
På gång i

Påskbrasa 
i Viitaniemi vid Hinjärv träsk

Lördagen 4 april
Brasan tänds kl. 19.00

Servering, korvgrillning, lotteri med massa vinster

Arr.Viitaniemi byaförening












Träffpunkt Spiron informerar...
Verksamhet på Korsnäsgården varannan fredag kl. 10-14

10.4 Vi lagar surkål

24.4 Min resa till Island,
Stina Österbro

Välkomna alla vuxna daglediga!

Arr. Psykosociala föreningen Träffpunkten rf.

Träffpunkt Socken informerar...
Verksamhet på Sockenstugan onsdagar kl. 10-14

1.4 Vi lagar surkål
8.4 Gäster från Rågblomman i Vörå

15.4 HSP – Highly sensitive person,
Malin Knip

22.4 Min resa till Island,
Stina Österbro

29.4 Återvinning – En drivbänk 
av gamla fönster

Välkomna alla vuxna daglediga!

Arr. Psykosociala föreningen Träffpunkten rf.

P
å
 g

å
n

g
 i
 K

o
r
s
n

ä
s



KORSNÄSNytt

17

P
å
 g

å
n

g
 i K

o
r
s
n

ä
s

MISSA INTE DETTA!
Offras lokalutveckling på 
myndigheternas altare?

www.sfp.fi

söndagen den 29 mars kl 17.00 i Korsnäsgården

Vi börjar med kaffe och mingel. Debatt från kl 17:30. 
En diskussion med europaparlamentariker Nils Torvalds och SFP:s riks-
dagskandidater: Rurik Ahlberg,  Korsholm, Anna Bertills, Vasa, Mikaela 
Björklund, Närpes, Åsa Blomstedt, Kristinestad, Anna-Kajsa Blomqvist, 
Kristinestad (SU), Elli Flén, Nykarleby, Lars-Erik Gästgivars, Korsholm, 
Christoffer Ingo, Korsholm (SU), Carl-Gustav Mangs, Kaskö, Mats 
Nylund, Pedersöre, Mikko Ollikainen, Malax, Joakim Strand, Vasa.

VÄLKOMNA!

Sfp i Korsnäs r.f.

Påskstängt 
Kommunkansliet 
håller påskstängt 
under påskhelgen 

från skärtorsdag 2.4 
till annandag påsk 

6.4.2015

Påskens stora 
MATMARKNAD 
Korsnäsgården 28.3 kl. 11-14

Ägg l fisk l ängskalkon l rökt griskött   
grönsaker l bröd l bakverk l mathantverk 

Mat- och Blommarknad  
25.4 kl. 11-14 

Korsnäs Handelsträdgård säljer penseer 
på terassen under dagen. 

Smakprov och försäljning av mathantverkarnas 
egen tillverkade memma och Ålandspannkaka!

Platshyra 10 € (bord ingår)
Bokningar: helena @mathantverk.fi eller 050-591 0049
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Lediga platser

Tekniska kansliet söker

Sommarjobbare

 En person för gräsklippning och röjning under 
 sommarmånaderna. 
 Krav för uppgiften är minst 18 års ålder och körkort.

 Städare till Molpe simstrand sommaren 2015. 
 Arbetet gäller skräpplockning måndag-fredag 1 h/ 
 dag, alla dagar under badsäsongen.

 
En skriftlig ansökan med personuppgifter ska inlämnas 
till Korsnäs kommuns tekniska kansli senast 10.4.2014.
Närmare uppgifter ges av fastighetsbyggmästare 
Susanna Råholm, tel. 06-3479 129
eller 050-5506267.
 Tekniska kansliet i Korsnäs

Korsnäs kommun

KORSNÄS  KOMMUN
UTARRENDERAR

Jordbruksmark 

på Mann läg. RN:r 5:77 i Korsnäs kyrkby; ca 2,44 ha.
Marken utarrenderas till högstbjudande för tiden 1.5-
31.12.2015. 
Anbud ska inlämnas till Korsnäs kommun, senast 
10.4.2015 kl. 16.00.  

Korsnäs den 13 mars 2015
Tekniska kansliet

Korsnäs kommun

Utarrenderas
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Cirkus
Cirkus Caliba har föreställning i Kors-

näs torsdag 9.4 kl. 18.00
Plats: idrottsplanens parkeringsplats. 

Välkomna

Idrottskansliet söker

Unga ledare till idrottsskolan
Idrottskansliet söker unga ledare till Idrottsskolan 
må-fre 1-5.6.2015
Idrottsintresserade ungdomar skicka in ansökan till 
roger.lindholm@korsnas.fi senast 20.4.2015

Korsnäs kommun
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Malax-Korsnäs mi
Aktuella kurser och föreläsningar

RÖR PÅ DIG-DAG                 
lördag 25.4 kl. 10.00-14.55

i högstadiet i Petalax med Johan Nordmyr och 
Johanna Suikkanen från Your Coach

Löpskola och löpning på förmiddagen, Afrikansk 
dans och Body balance på eftermiddagen.

För kursavgiften, 12 € kan du delta i så många pass 
du vill. Kursnummer 830148.

M
a
l
a
x-K

o
r
s
n

ä
s
 M

I

Passion för klematis
Medborgarinstitutet i Petalax
To 9.4 kl. 18.30-20.00 berättar Lars-Ole Barkar 
om sina egna erfarenheter av klematis. To 6.8  kl. 
18.30-20.45 har kursdeltagarna möjlighet att delta 
i en trädgårdsvandring i Barkars och Riskus träd-
gård i Sundom.
Kursavgift 12 €, kursnummer 410202.

Beskära träd och buskar
Medborgarinstitutet i Petalax
Må 13.4-20.4 kl. 18.00-20.30
Kaj Löfvik lär ut hur man beskär träd och buskar i 
både teori och praktik.
Kursavgift 15 €, kursnummer 410206.

Fågelskådning 
Medborgarinstitutet i Petalax
Ti 14.4-21.4 kl. 19.00-20.30
Tuija Warén lär oss om bl.a. grunderna i fågelskåd-
ning och artbestämning. Andra kurskvällen beger 
vi oss till Gålören, Petalax för att bonga fåglar. 
Kursavgift 12 €, kursnummer 410214.

Lär dig bugga
Korsnäs skola
Fre 17.4 kl. 18.30-20.00 och lö 18.4 kl. 10.00-12.30
Kom och lär dig bugga tillsammans med Tommy 
Räfsbäck! Kursen riktar sig till nybörjare.
Kursavgift 12 €, kursnummer 110506.

Vardagslydnad 
Molpe skola
Ti 21.4-19.5 kl. 19.00-20.15
Jessica Grönlund hjälper oss att träna våra hundar 
till vardagslydnad. Kursen är lämplig för hundar 
från 4 månader till ca 1 år. Hunden bör vara vac-
cinerad. 
Kursavgift 15 €, kursnummer 999904.

Zumba i vårkvällen
Molpe paviljong
Må 4.5-8.6 kl. 19.00-20.00
Kom med på ett roligt motionspass till latinameri-
kanska rytmer tillsammans med kursledare Mag-
dalena Sigg.
Kursavgift 16 €, kursnummer 831088

Zumba Gold
Molpe paviljong
Må 4.5-8.6 kl. 18.00-19.00
Kursen är för dig som är lite äldre eller inte har 
tränat så mycket tidigare. Tillsammans med kursle-
dare Magdalena Sigg dansar vi till latinamerikansk 
musik med enkla danssteg.
Kursavgift 16 €, kursnummer 831090. 
 

Mera info och anmälan               
www.malax.fi eller tfn 

3470371.
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Simkurser
Simkurserna riktar sig till barn födda 2009 eller 
tidigare.

22.6–3.7 vid Molpe simstrand
Barn från Korsnäs &Korsbäck på förmiddagen kl. 
10.00-12.30
Barn från Molpe på eftermiddagen kl. 13.30–16.00

6.7–17.7 vid Harrström simstrand
Barn från Taklax och Harrström kl. 10.00–12.30

Föreningen Folkhälsan i Korsnäs r.f. 
meddelar om simkurser sommaren 2015

Lek och plask
Lek och plask för föräldrar och barn i åldern 3-5 år

I Molpe 6.7–10.7 kl. 13.30–14.30
I Harrström 13.7–17.7 kl. 13.00–14.00 

Redan nu kan man anmäla sig till sommarens simkurser via 
www.folkhalsan.fi/korsnas
Kolla i nästa nummer av Korsnäs Nytt för mer information!

Årets majblomsmugg
Folkhälsan i Korsnäs säljer årets majblomsmugg. 
Muggen kostar 18€.

Skicka din beställning   
till vår e-postadress 
folkhalsan.i.korsnas@gmail.
com eller ring Anette Bjurbäck 
kvällstid 050-3562823.

Beställningar mottages t.o.m. 
30.4.2015.

På Språng
Löpträning för alla som vill träna 

tillsammans!

Folkhälsan i Korsnäs kommer att ordna 
löpträning för alla intresserade under våren 
och sommaren 2015.

Vi inleder På Språng med information på 
sportplanen i Korsnäs 27.4 kl. 18:30, 
därefter blir det en kort löprunda.

På Språng kommer att erbjuda allt från 
vanliga löprundor till teknikträning.

Ta chansen och kom med, alla deltar enligt 
egen förmåga!

Loppis
i Taklax UF
25-27 April 

Bokning av bord: 
050-5180435

(Kvällstid 17-21)

Öppet:    lördag, söndag 10-16
måndag 18-20

16 €
/ bord
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Läsveckan och Bokens och Rosens dag
Läscentrum har utlyst en LÄSVECKA 20-26.4 med 
temat Jag, en läsare.
På måndagen 20.4 kan du komma till biblioteket 
kl. 12-14 och fråga vad som helst om surfplattor av 
Camilla Rönnholm. 
Under veckan infaller också Bokens och rosens 
dag torsdag 23.4. Klockan 18-20 finns pedagogiska 
handledaren Camilla Rönnholm i biblioteket och 
berättar om olika data-appar som den som reser 
mycket kan ha nytta av: t.ex. en ordbok som gör 
att du kan kommunicera trots att ett gemensamt 
språk saknas. 
Res och läs e-böcker som du laddar ner från Fred-
rikabiblioteken.fi, vi visar hur du går till väga. 
Fråga vad du vill om surfplattor! 
 
Sagostund för barn i biblioteket på Bokens och 
rosens dag 23.4 kl. 18.00-18.30.  

Årets veterandag
”Tämä maa ei koskaan sortua saa - 

eläköön Suomi!” 
”Aldrig förtryckas skall detta land - 

leve Finland!” 
är temat för årets veterandag 

Nationella veterandagens fest för Malax och Kors-
näs veteraner, veterandamer och följeslagare firas 
måndagen den 27 april kl. 14 i Bjurbäck byagård. 
Festprogram med tal och musik. Kaffeservering. 
Transport ordnas vid behov, ring biblioteket 
senast fredag 24 april före kl.19. 
Varmt välkommen veteraner och veterandamer! 

Utfärd till Sibelius 150-årsjubileumsfest
På försommaren 10.6. ordnas en utflykt till 

Utställningar i biblioteket
April månads utställare bildkonstnär David Still. 
Vernissage måndag 30.3 kl. 18-19. Välkommen!
 

Öppethållning i biblioteket 

Påsk: Skärtorsdag 2.4 kl 12-16, därefter öppet igen 
tisdag efter påsk 7.4 kl 12-16. Bokbussen kör ej på 
påskannandagen. 

Valborgsmässoafton, torsdag 30.4 biblioteket 
har normal öppethållning kl.12-16. 1.5 stängt. 

Kom ihåg vårt e-bibliotek som är öppet dygnet 
runt! Nu även inhemsk litteratur! 

Årsmöte
Svenska Österbottens litteraturförening 
håller årsmöte för sina medlemmar i biblioteket 
lördag 18.4 kl.13. Den som vill bli medlem kan 
ansluta sig i samband med årsmötet. 
Efter mötet blir det i samarbete med biblioteket 
en författarmatiné som är öppen för allmänhe-
ten, kl. 15-17. Medverkande författare utannonse-
ras inom kort på litteraturföreningens webbsida 
www.litteratur.fi och i biblioteket. Inträdet fritt 
och kaffeservering från kl. 15. 

Välkommen!

Natten är ännu ung
Musikalresa 10.4. Natten 
är ännu ung är en musikal 
baserad på Lars Sunds 
roman, som spelas i 
Schaumansalen, Campus 
Allegro i Jakobstad. Före-
ställningen, som passar 
alla åldrar, börjar kl. 19. 
Start från Korsnäs ca 
16.30. Boka biljett senast 
2.4. kl. 16 i biblioteket tel 
06-3479140. Pris 30 euro, 

vuxna och för studerande, pensionärer 20 euro. 
Arr: Korsnäs Bibliotek&Kultur och Korsnäs fritids-
avdelning. 
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Maxmo i Vörå kommun, där Jean 
Sibelius 150-årsjubileum firas 
med mångsidigt program. Guid-
ning på Tottesunds herrgård 
med bröllopsutställning, lax-
soppa och jubileumskonsert i 
Maxmo kyrka med sångare och 
musiker med Vöråanknytning. 
Avfärd från Korsnäs sen efter-
middag. 
Mera info och 
bokning i bibliote-
ket senast 1.6. tel 
06-3479140. Reservera 
dagen redan nu!
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Sammanträden
KORSNÄSNEJDENS PENSIONÄRER r.f.

Årsmöte 
på Korsnäs Andelsbank i kyrkbyn söndag
29.3.2015 kl 14.  Stadgeenliga ärenden.
Reseplanerare Sonja Nyholm/Ingves & Svanbäck 
berättar om resor och verksamhetsledare Patrick 
Ragnäs deltar.
Välkomna!

Styrelsen

Intressenterna i Smed-Träskvägen kallas till 

Årsmöte 
söndagen 12.4 klo 19.00 hos Tore Häggård.
Stadgeenliga ärenden

Svenska Kvinnoförbundet i Korsnäs
    
inbjuder till

Årsmöte och valvaka

söndagen den 19 april 2015 kl. 19.00 hos Ann-Sofi 
Backgren, Krokasvägen 17 i Molpe.
Stadgeenliga ärenden. Efter årsmötet håller vi en 
egen valvaka då vi följer med resultatet från riks-
dagsvalet.
Servering av kaffe och annat smått och gott.

Varmt välkomna!
Styrelsen                                                                                                                        

KORSNÄS FÖRETAGARE r.f. håller 

årsmöte 

den 20 april 2015, kl. 18.30 på Strandmölle i 
Molpe. 

• Stadgeenliga ärenden 

• Per Vilen (Bäck&Vilen Företagstjänst 
Ab)  berättar vad som krävs för att starta 
ett företag

• Minna Björkman berättar om 
välmående och hur hantera stressen för 
småföretagare.

Är Du företagare eller har planer på att bli 
företagare – alla är varmt välkomna!

Styrelsen

Till salu

Radhuslägenheter
Korsnäs kommun har lediga radhuslägenheter till salu. 
Lägenheterna är av varierande storlek. 
För närmare information kontakta: Susanna Råholm tfn. 
06-3479 133 / 050-550 6267

Korsnäs kommun

Taklax Ungdomsförening r.f. 
håller

ÅRSMÖTE
Söndag 12.4.2015 kl. 14.00 

i föreningens lokal. 

Stadgeenliga ärenden. 

Välkomna!

Styrelsen

KÖTTSOPPA
kaffe och pannkaka

serveras i församlingshemmet i Korsnäs
söndagen den 29 mars kl. 12.00 – 14.00. 

Årsmöte med stadgeenliga ärenden kl. 14.00

Priser: vuxna 8 €, barn 7-12 år 4 €.

Barn under skolåldern gratis.

Lotteri.

Arr. Baltikumvännerna r.f.

www.baltikumvannerna.fi
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Vasaregionens Utveckling Ab VASEK gjorde i höstas 
en kundenkät, vars målgrupp var de företagskunder 
som fått företagsrådgivning. Av de som svarat hade 
14 % fått hjälp av VASEK med ett ägar- eller genera-
tionsskifte. Därtill berättade nästan 30 % av de som 
svarade att de planerar företagets försäljning eller ett 
generationsskifte inom 1–5 år.

– Vi har varit i kontakt med alla, som har ett ägarskifte i 
planerna antingen inom när framtid eller senare, berättar 
direktör för företagstjänster Kjell Nydahl.

– Ett ägarskifte är en lång process där man måste ta i 
hänsyn många olika saker. Det lönar sig att starta plane-
ringen i god tid, till och med flera år på förhand – om bara 
möjligt. Det mest tidskrävande skedet kan vara att utreda 
vem som fortsätter företagsverksamheten och med vilken 
ägarandel, berättar Nydahl.

En utmaning är också att hitta en lämplig efterträdare. 
Om en småföretagare fattar beslutet att lägga ner verk-
samheten, försvinner det i medeltal fem arbetsplatser.

– Vi kan säkerställa att livskraftiga företag fortsätter 
sin verksamhet och att arbetsplatserna bevaras genom att 
regionens ägar- och generationsskiften genomförs väl-
planerat, försäkrar Nydahl.

Ägarskiftesguide
VASEK har gett ut en ägar-

skiftesguide, som finns på 
adressen www.vasek.fi/borja-
i-tid-en-guide-for-agar-och-
generationsskiften-i-foretag/. 
VASEK erbjuder kostnadsfri 
och konfidentiell hjälp under 
företagets hela livscykel, 
från startskedet ända till 
ägar- eller generationsskif-
tet. 

Ägarskiften räddar Finland
VASEK och Kust-Österbottens Företagare ordnade den 

4 februari 2015 ett seminarium med fokus på ägar- och 
generationsskiften. ”Aloita ajoissa – Börja i tid” samlade 
ungefär 120 åhörare. 

Evenemanget öppnades av Mika Haavisto från Företa-
garna i Finland. Han var väldigt nöjd med det arbete som 
har gjorts med ägar- och generationsskiften i Vasaregio-
nen.

– Genom ägarskiften räddar vi Finland, och situatio-
nen i Vasaregionen är mycket bra – här misslyckas inte 
ägarskiften på grund av brist på hjälp eller service. Mitt 
viktigaste råd är att inte börja på egen hand utan alltid ta 

med en sakkunnig person i processen, påminde Haavisto.
– Många företagsaffärer görs bekanta emellan och oftast 

är såväl köparen som säljaren nöjda. Men det är synd att 
sådana köpare och säljare som inte känner varandra sedan 
tidigare inte hittar varandra. Dessutom är problemet ofta 
att säljaren inte vill att någon annan vet om att företaget 
är till salu. Undrar då varför man inte hittar en köpare? 
frågade Haavisto publiken med ett litet flin.

Avtal, skatt, värdebestämningar – vilken djungel!
Planeringsprocessen av en ägar- eller generationsskifte 

innehåller mycket juridik och frågor kring finansiering 
och skatter. Det finns inga patentlösningar, och de lagar 
och regler som gäller exempelvis beskattning ändras ofta 
- men hjälp kan alltid fås! 

Vasaregionens Utveckling Ab VASEK 
Kjell Nydahl 
kjell.nydahl@vasek.fi 
050 368 2686
www.vasek.fi 

Flera ägar- och generationsskiften 
på gång i Vasaregionen
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Korsnäs församling

Dragspelskonsert i påsk

Annandag påsk 6 april kl 14  i Korsnäs för-
samlingshem sång o musik med dragspels-
orkestern Tro, Hopp o Kärlek. 

Välkommen. 
 
Mvh Sven-Erik Syrén/ BB-Teamet r.f.

Insamlingen Gemensamt Ansvar är i full 
gång och bl a följande begivenheter ordnas 
ännu vårens lopp:

• lördag 28.3 kommer insamlare att stå 
utanför Sale med sparbössor en del av 
dagen. Den som ger ett bidrag får en 
liten påskgåva i gengäld.

• söndag 12.4 kl 18 blir det en samling 
i Harrström uf-lokal i sångens tecken. 
Projektkören, Gun Korsbäck-Orre, 
Deseré Granholm, Guy Kronqvist m fl 
medverkar. Lotteri och kaffeservering.

Gudstjänst med scoutdubbning blir det på 
Palmsöndagen den 29.3 kl. 11.00.

Passionsandakter kommer att hållas i Stilla 
veckan kl 19 på måndag i bankens klubb-
lokal i Harrström, på tisdag i Helenelunds 
byagård och på onsdag i Taklax bönehus.

Nattvard på skärtorsdagskvällen blir det i 
kyrkan 2.4 kl. 19.00, projektkören medver-
kar med sång.

Långfredagsgudstjänst håller vi 3.4 kl. 
11.00. Kyrkokören medverkar med sång.

Familjegudstjänst på påskdagen blir det 
söndag 5.4 kl. 11.00 med sångprogram av 
barnen.

Påskannandagsgudstjänsten håller vi 
måndag 6.4 kl. 11.00 i Molpe bykyrka. 
Efteråt blir det kaffeservering och bönehus-
föreningens årsmöte.

Karasamling fredag 10.4 kl 19 i församlings-
hemmet med Bjarne Bergstén som gäst.

Fredagscafé för kvinnor fredag 17.4 kl 
18.30 i församlingshemmet med Kerstin 
Granvik som gäst.

Silvergruppen får besök av deltagare i pen-
sionärssamlingarna i Pörtom och Övermark 
torsdag 16.4 kl 13 i församlingshemmet. 
Deltagarna i kursen Seniorsång i Närpes 
Vuxeninstituts regi sjunger under Benita 
Lidmans ledning. Ulf Sundqvist, Trygve Erik-
son m fl medverkar. 

Silvergruppens och syföreningarnas 
gemensamma avslutning blir onsdag 6.5 kl 
13 i församlingshemmet.

Seminarium om nyandlighet söndag 19.4 kl 
18 i församlingshemmet med Gertrud Stor-
sjö från Sverige som föreläsare. Servering.
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Lördagen den 25 april 
bjuder damkören Grann-
klang in till 20-årsjubi-
leumskonsert. Konserten 
ordnas i Molpe paviljong 
kl. 19.00. 

Kören inledde sin verksamhet som 
en MI-kurs i januari 1995. De första 
deltagarna kom från samma kompis-
gäng och grannskap – därav namnet 
Grannklang. Från början var det 
tänkt att kören skulle vara en sång-
grupp för alla vuxna, men med åren 
har kören blivit en renodlad damkör. 
Idag är 14 damer verksamma i kören.

Korister, som funnits med hela 
tiden sedan starten, är Minna Back, 
Lotta Rusk och Caroline Åbacka. 
De nyaste medlemmarna Emilia 
Renqvist och Heidi Blomqvist kom 
med hösten 2012. Som dirigent har 
Johnny Sandsten fungerat allt sedan 
inledningen.

Sång i när och fjärran
Genom åren har kören genomfört 

olika projekt såväl i närregionen 
som utomlands. Körresan till Pet-
rozavodsk tillsammans med Balti-
kumvännerna är en upplevelse, som 
alla medverkande kommer ihåg med 
glädje. Kören fick äran att sjunga för 
president Tarja Halonen vid Lärknäs 
nyinvigning 2014.

Körens 10-årsjubileum firades i 
BIO Viking. Nu blir det 20-årsjubi-
leum i Molpe paviljong vid havet.

20 år med Grannklang
- Kören lovar att bjuda på ett 

axplock från körens repertoar de 
senaste 10 åren, berättar dirigenten 
Johnny Sandsten.

- Vi har delat in våra sånger i 
fem block: Afrikanska sånger med 
mycket rytmik och harmoni, ”Tro-
picana Banana” med västindiska 
rytmer, ”In the nightclub” med dis-
costuk, italienska ballader och slut-
ligen inhemska melodier på finska, 
svenska och Korsnäsdialekt.

Som solister fungerar Daniella 
Lindström och körens egna Tina 
Östling, Emilia Renfors och Heidi 
Blomqvist. Marika Boström och Ari 
Hinttu från dansföreningen Rolling 
i Vasa kommer att medverka med 
dansnummer. Lis-Britt Södergran 
och Kurt Rusk fungerar som pro-
gramledare. Kjell Lolax sköter ljud 
och ackompanjemang.

Text och foto: Kenth Nedergård

K-Ceramics 
Norrbyvägen 33 Korsnäs

Påsköppet: Onsdag 1.4 och 
Torsdag 2.4 18-20.00
Välkomna att titta in! 

Grannklang övar i församlingshemmet under ledning av 
Johnny Sandsten.
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Aktuellt från Korsnäs Företagare 
Reservera fredagen den 15.5 i Er almanacka - då håller vi den traditionella GRILLFESTEN på Daltons i 
Molpe. God mat, musik och häftigt program utlovas.
Är Du företagare eller har planer på att bli företagare – alla är varmt välkomna!
Anmäl Er genast till Jan-Erik  tel. 0503853039 / e-post jeravals@gmail.com  eller Katarina tel. 0504455478 / 
e-post katarina.westerlund@bob.fi 

www.foretagarcafe.fi
Vår hemsida ”Företagarcafe Korsnäs” uppdateras och vi vill veta om just Ert företags uppgifter är riktiga 
eller behöver kompletteras.  
Besök vår hemsida ”www.foretagarcafe.fi” och kontrollera Era uppgifter och meddelar om eventuella kor-
rigeringar till Agneta tel. 0505700695 / e-post neta81@gmail.com

Stormässan i Botniahallen
Tillsammans med flera företagare från Korsnäs så deltar vi i Stormässan i Botniahallen den 18-19.4.2015. 
När Ni besöker mässan så hoppas vi att Ni hälsar på i vår monter ”Företagscafé Korsnäs”. 

30

KORSNÄSNytt

A
n

n
o
n

s
e
r

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

Glad Påsk till Alla kunder!

Kolla påskerbjudanden på
www.facebook.com/MNybos

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

Påskhelgens öppettider: 
fre 3.4 12-22 
lö 4.4 10-22 
sö 5.4 12-20 

må 6.4 12-20

Lördag 18/4 
Less is more Trio

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

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

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

Rurik kan det  Österbotten vill 

Annonsen betald av Österbottens Framtid r.f.

Österbottens välmående skall 
tryggas. Genom företagsamhet, 
balanserad ekonomi och omsorg för 
varandra, på två levande språk, är 
vårt landskap föregångare i Finland, 
och skall så förbli.

Jag vill arbeta för ett Finland
och ett Österbotten där 
svenskans ställning är stark.

Min vision för Österbotten
• 42 år, politices licentiat
• Sambo, fem barn
• Talar sex språk, inkl. ryska
• Generalsekreterare för Sfp                   

i riksdagen
• Ministermedarbetare                

i regeringen
• Chefsmedarbetare                

i EU-parlamentet
• Kommundirektör                   

i Korsholm

Rurik kan och vet

Kom och träffa mig. Mer info         
i min kalender på rurik.fi.

Stöd mig 
med ett SMS!

2
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Sjövägen 271, 66210 Molpe  
Tfn: 06-347 67 54

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

Morsdagslunch
11.5

Boka bord!

Öppettider
fr.o.m. 19.5

vardagar 9-20

fr.o.m. 1.6
vardagar 9-22

Kristihimmelsfärd 
torsdag 29.5

kl 12-20

Yuasa 
Startbatterier till 

alla fordon
 

Cellpac Ab Silverbergvägen 8 Korsnäs 
Tel. 06-3641565 www.cellpac.net
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Mikko till riksdagen!

Österbottning - På riktigt!

.nu
Annonsen betalas av Enat Österbotten r.f

  nr.

Rösta på

”Vi måste få landsbygden och skärgården tillbaka 
på kartan och skapa ett smidigare samhälle med 

mindre byråkrati.”

www.mikko.nu
facebook.com/mikkotillriksdagen

Twitter: @OllikainenM
Instagram: mikko.ollikainen
YouTube: mikkotillriksdagen14
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KORSNÄSINUutiset

ANITANpalsta

Yleinen taloudellinen tilanne
Tilinpäätösennusteiden mukaan 

tilikauden kokonaistulos kunnissa 
ja kuntayhtymissä oli 1,86 miljar-
dia euroa vuonna 2014. Kuntien ja 
kuntayhtymien yhteenlaskettu tulos 
vuonna 2014 oli melkein samalla 
tasolla kuin edellisvuonna, ellei huo-
mioida kunnallisten liikelaitosten 
yhtiöittämisestä johtuvia kertaluon-
teisia tuloja. Kuntien ja kuntayhty-
mien yhteenlaskettu vuosikate nousi 
2,74 miljardiin euroon, mikä vastaa 
noin 2 %:n lisäystä edelliseen vuoteen 
verrattuna. Yhteensä 14 kunnalla oli 
negatiivinen vuosikate. 133 kunnassa 
vuosikate oli pienempi kuin poistot. 

Monessa kunnassa on vuoden aikana 
sopeutettu taloutta säästämällä henki-
löstömenoissa ja tehostamalla kunnan 
toimintaa. Valtionosuuksia kunnallisia 
peruspalveluja varten leikattiin noin 360 
miljoonalla eurolla. Verotulojen kasvua 
jarrutti heikko taloudellinen kehitys ja 
kasvava työttömyys. 

Talous ja toiminta Korsnäsissa 
Vuoden 2014 tilinpäätöksessä vuo-

sikate parani 514,59 eurosta/asukas tai 
yhteensä 1.142.388,11 euroon verrattuna 
edellisvuoteen (vrt. 284,30 €/asukas tai 
yhteensä 631.147,00 € vuonna 2013). 
Tulos oli positiivinen + 308.054,98 
kahden negatiivisen tulosvuoden jälkeen 
vuonna 2013 – 159.944,65 € ja vuonna 
2012 – 324.737,40 €. Tilinpäätössiir-
tojen jälkeen saavutettiin 363.778,74 
€ suuruinen ylijäämä. Kunnan verotu-
loselvitykset lisääntyivät vuonna 2014 
verrattuna edelliseen vuoteen. Veroja 
on vuonna 2014 kirjattu 7.915.018,20 € 
(vrt. 6.958.696,81 € vuonna 2013). 

Valtionosuusuudistus, joka astui voi-
maan vuodesta 2015, merkitsi Korsnäsin 
osalta 201 euron pienennystä asukasta 
kohti tai 444.712 euroa. Kunta anoi 
vapaaehtoisesti kaksikieliseksi kunnaksi 
1.1.2015 lähtien, jotta voitaisiin kom-
pensoida valtionosuuden poisjäämistä. 
Korsnäsin kohdalla kaksikielisyyslisä 
tarkoitti noin 528.000 euroa.

Kunnan työllisyys on ollut suhteelli-
sen hyvä. Työttömyys on täällä ollut 7 % 
vuoden lopussa, Pohjanmaan maakun-

Satsaukset kunnallisiin palveluihin – 
tilinpäätös 2014

nassa 9 % ja koko maassa 10,1 %. 
Turkistuotannon myyntiarvo väheni ja 

oli Korsnäsin kohdalla myyntikaudella 
2013-2014 yhteensä 11,74 miljoonaan 
euroon (vrt. 22 miljoonaan euroon edel-
lisellä kaudella) Saga Fursin ja Dansk 
Pelsin huutokaupoissa raporttien perus-
teella.

Kaksi paikallista elinkeinoelämän 
hanketta toteutettiin vuoden aikana.  
Loci cibum adinveniri – hanke, jonka 
tavoitteena oli aikaansaada paikallinen 
ruokakotiteollisuuskeskus. Korsnäsin 
kunta toimi hankkeen omistajana. Hanke 
päätyi siihen, että määrä paikallisia ruo-
kakäsityöläisiä pääsivät käynnistämään 
toimintaansa ja rupesivat tuottamaan ruo-
kakäsitöitä paikallisista raaka-aineista. 
Tuotteet valmistetaan terveysvirano-
maisten hyväksymässä elintarvike-
tuotantokeittiössä entisessä Kaivoksen 
konttorirakennuksessa. Kunta on päät-
tänyt onnistuneen hankkeen erillisestä 
jatkamisesta ja hankesuunnitelma etenee 
ELY -keskukseen hyväksymistä varten.

Toisella elinkeinoelämän hankkeella 
”Korsnäs tulevaisuudessa” onnistuttiin 
saamaan sekä uusia että vanhoja yrittäjiä 
Korsnäsissa aktiivisesti osallistumaan 
erilaisiin koulutustilaisuuksiin, luentoi-
hin, seminaareihin ja erilaisiin markki-
noihin ja messuihin. Lisäksi hankkeessa 
laadittiin käsikirja ”Tulevaisuuden 
yrittäjyys maaseudulla” joka toimii 
mallina yrittäjyyttä kehitettäessä ja 
vahvistaessa myös muilla maaseutupaik-
kakunnilla.

LVI-yritys Toms Rör Kb valittiin 
vuoden yritykseksi 2014 Korsnäsissa.

Investoinnit
Kottebo päiväkodin kunnostaminen ja 

lisärakennus valmistui vuoden aikana. 
Koulujen ulkoalueisiin satsattiin.
Maalahden-Korsnäsin terveyskeskuk-

sen kunnostustyöt suoritettiin vuoden 
aikana ja jatkuu vielä vuosina 2015-
2016.

Korsnäs Värme Ab perustettiin.
Erilaiset vesi- ja viemäritoimenpiteet 

olivat käynnissä vuoden aikana. 

Valtion rakennesuunnitelmat
Vuoden aikana valtion valmistelu-

elimet ovat työskennelleet kuntalain 
uudistuksen ja valtionosuuslainsäädän-
nön parissa ja laatineet luonnoksen 
uudeksi sosiaali- ja terveyslaiksi. Tämän 
lisäksi kunnat ovat työskennelleet alu-
elukioiden organisoinnin parissa. Kunta 
on vastannut kysymyksiin liittyen kunta-
lain ja sosiaali- ja terveyslain uudistami-
seen. Luonnos sosiaali- ja terveyslaiksi 
kaatui perustuslakivaliokunnassa, koska 
se ei täyttänyt perustuslain säännöksiä. 
Hoitouudistusta valmistellaan uudelleen 
vaalien jälkeisessä hallituksessa ja edus-
kunnassa.

Selvitysmiehet Jan-Erik Enestam ja 
Ossi Repo laativat kuntajakoselvityk-
sen kunnille Vöyri, Mustasaari, Vaasa, 
Maalahti, Korsnäs, Närpiö, Kaskinen, 
Kristiinankaupunki, Laihia ja Isokyrö. 
Kunnanvaltuusto käsittelee loppuraport-
tia ja selvitysmiesten ehdotusta kym-
menen kunnan yhdistämiseksi Vaasan 
seudulla alkukesän aikana 2015.

Korsnäsin kunnan edustajat ovat 
osallistuneet erilaisiin rakenteellisia 
muutoksia koskeviin neuvotteluihin ja 
kokouksiin. Edustajat ovat osallistuneet 
erilaisiin neuvotteluihin ja muihin eri 
sektoreiden ja alueen rakenteellisia muu-
toksia koskeviin kokouksiin.

Kunta jatkaa työskentelyään niiden 
strategioiden perusteella, jotka valtuusto 
on hyväksynyt vuoden 2020 strategia-
suunnitelmassa.

Tämä on viimeinen tilinpäätökseni 
Korsnäsin kunnassa. Kiitän oltuani 
20 vuotta virassa ja siirryn eläkkeelle 
1.9.2015 lukien! Toivotan kuntalaisille, 
työnantajalleni Korsnäsin kunnalle 
ja työtovereilleni onnea työssä. Olen 
viihtynyt kanssanne ja työssäni. Toivo-
tan seuraajalleni monta onnellista vuotta 
Korsnäsin kunnan palveluksessa. 

Anita Ismark
Kunnanjohtaja
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Kahdeksan hakijaa kunnan-
johtajan virkaan

Kahdeksan henkilöä haki Korsnäsin kunnanjohtajan 
virkaa. Nykyinen kunnanjohtaja Anita Ismark siirtyy 
eläkkeelle syksyllä.

Ann-Sofi Backgren Moikipäästä on valtiotieteiden 
kandidaatti ja on monen vuoden aikana aktiivinen kun-
nallispolitiikassa, mm valtuuston puheenjohtajana Kors-
näsissa. 

Christina Båssar on valtiotieteiden maisteri ja on työs-
kennellyt monella paikalla kuntasektorilla, viimeksi 
Vöyrin kunnanjohtajana.

Jessica Granlund Petolahdesta on artesaani koulu-
tukseltaan ja valtiotieteiden opiskelija. 

Anatoly Kayava asuu Korsnäsissa ja työskentelee kään-
täjänä sekä vientimyyjänä. Hän on valmistunut kääntä-
jäksi Petroskoissa.

Adam Neuman, oikeustieteiden kandidaatti Vaasasta.
Tony Pellfolk on terveystieteiden maisteri sekä geria-

trian tohtori ja työskentelee hoito- ja hoivajohtajana När-
piössä. 

Mika Pitkänen, maa- ja mesätaloustieteiden opiskelija 
Merikarvialta. 

Marjo Österdahl, koulutukseltaan taloustieteiden mais-
teri ja kotoisin Närpiöstä.

Neljä kutsutaan haastatteluun.
Maaliskuun 9 päivänä kunnanhallitus valitsi neljä 

kandidaattia, joita haastatellaan Korsnäsin kunnanjoh-
tajan virkaa varten. Haastateltavia (4) ovat: Ann-Sofi 
Backgren, Christina Båssar, Tony Pellfolk ja Marjo Öst-
erdahl. Nämä neljä täyttävät kunnan hallintosäännön kel-
poisuusvaatimuksia, ts. soveltuva korkeakoulututkinto 
sekä hyvä käytännön kokemus kunnallishallinnosta.

Haastattelujen jälkeen kunnanhallitus antaa ehdotuk-
sensa uudeksi kunnanjohtajaksi maanantaina 30. maalis-
kuuta. Kunnanvaltuusto valitsee uuden kunnanjohtajan 
ylimääräisessä kokouksessaan keskiviikkona 8. huhti-
kuuta.

Valtuuston puheenjohtajisto
Kunnanvaltuusto hyväksyi 26.1.2015 yksimielisesti 

valita valtuuston puheenjohtajiston vuosille 2015-2016 
seuraavasti:

Puheenjohtaja Jonas Lindholm
I varapuheenjohtaja Marcus Nordmyr
II varapuheenjohtaja Angelica Sandholm

Kunnanhallitus
Kunnanvaltuusto valitsi 26.1.2015 yksimielisesti 

RKP-ryhmän ehdotuksen mukaisesti seuraavat jäsenet 
ja henkilökohtaiset sijaiset kunnanhallitukseen vuosille 
2015-2016: Sven-Erik Bernas (Lars-Erik Holmblad, 
varajäsen),  Jens Bjurbäck (Rosita Eklund), Camilla 
Ribacka (Anna Fröding), Katarina Holmqvist (Måns 
Holming), Johanna Juthborg (Johan Svartgrund), Roger 
Backholm (Torsten Nordmyr), Katarina Wester-Bergman 
(Anna Sjölund). 

Kunnanvaltuusto päätti yksimielisesti valita Sven-Erik 
Bernasin puheenjohtajaksi, Jens Bjurbäckin I varapu-
heenjohtajaksi ja Camilla Ribackan II varapuheenjohta-
jaksi. 

Nuorisoneuvosto
Kunnanhallitus valitsi 26.1.2015 seuraavat viisi jäsentä 

ja heidän henkilökohtaiset varajäsenensä nuorisoneu-
vostoon toimikaudeksi 2015-2016: Amalia Kulp (Emelie 
Matkoski), Nina Kronholm (Jan Mannfolk), Jesper 
Lindholm (Ida Söderholm), Angelica Höglund (Robin 
Höglund) ja Kraiwit Östman (Sanida Bosnjakovic). 
Puheenjohtajaksi valittiin Amalia Kulp ja varapuheen-
johtajaksi Nina Kronholm. Vuonna 2015 Petra Sundholm 
toimii nuorisoneuvoston sihteerinä. 

Vanhus- ja vammaisneuvosto
Kunnanhallitus valitsi 26.1.2015 yksimielisesti seu-

raavat viisi jäsentä ja heidän henkilökohtaiset varajä-
senensä vanhus- ja vammaisneuvostoon toimikaudeksi 
2015-2016: Maggie Haga (Christina Mannfolk), Torsten 
Nordmyr (Alef Ståhl), Per-Ole Lassas (Britta A.Nyfors), 
Siv Högnäs (Boris Foxell) ja Stina Österbro (Paul Wes-
terlund) 

Puheenjohtajaksi valittiin Maggie Haga ja varapu-
heenjohtajaksi Torsten Nordmyr. Vanhushuollon ohjaaja 
Johanna Björkman toimii vanhus- ja vammaisneuvoston 
sihteerinä. 

Vanhus- ja vammaisneuvoston tehtävät 
• Seurata vanhusten ja vammaisten tarpeita ja tehdä 

aloitteita sekä esityksiä ja antaa lausuntoja sekä 
suosituksia vanhuksia ja vammaisia koskevissa 
asioissa. 

• Valvoa, että vanhuksille ja vammaisille tärkeät 
asiat huomioidaan kaikkien elinten toiminnassa 
sekä, että heidän asiantuntemustaan vä- litetään 
kyseisille elimille. 

• Edistää vanhusten ja vammaisten tasapuolista 
osallistumista erilaisiin toimintoihin kuten sosi-
aalipalveluihin, terveydenhuoltoon, kulttuuriin 
ja vapaa-aikaan sekä kunnallisiin palveluihin ja 
peruspalveluihin.

SUOMENKIELINENYhteenveto



Kunnalliset tiedoksiannot 
Kuntalaissa säädetään että kunnan ilmoitukset saa-

tetaan tiedoksi julkaisemalla ne julkisten kuulutusten 
ilmoitustaululla sekä tarpeen vaatiessa muulla kunnan 
päättämällä tavalla.

Korsnäsin kunta on 1.1.2015 lähtien virallisesti kak-
sikielinen kunta. Tämä tarkoittaa, että kunnalliset tie-
doksiannot julkipannaan ruotsiksi ja suomeksi kunnan 
ilmoitustaululla, kunnan kotisivulla sekä ilmoituksella 
Vasabladetissa ja Pohjalaisessa. 

Kunnanvaltuusto hyväksyi vuoden 2013 aikana mark-
kinointi- ja informaatiostrategian Korsnäsin kunnalle. 
Kunta on myös avannut facebooksivun, jossa kunnallisia 
uutisia ja informaatiota julkaistaan. 

Kunnanhallituksen ja –valtuuston sekä lautakuntien ja 
jaoston esityslistat ja pöytä- kirjat ovat luettavissa kunnan 
kotisivulla. Kunnanhallituksen ja –valtuuston esityslis-
tat ja pöytäkirjat löytyvät ruotsiksi ja suomeksi kunnan 
kotisivulla. Myös liitteet kunnanhallituksen ja valtuuston 
pöytäkirjoihin julkaistaan internetissä. Valtuuston ja hal-
lituksen pöytäkirjat ovat nähtävinä kirjastossa ja kirjas-
toautossa. 

Kunnan informaatiolehteä ”KorsnäsNytt” on julkaistu 
vuodesta 1996, vastaamaan paikallista informaatiotar-
vetta. KorsnäsNytt on luettavissa myös kunnan kotisi-
vulla. Kunnallinen informaatio julkaisussa KorsnäsNytt 
julkaistaan ruotsiksi ja suomeksi. 

Valtuusto päätti 26.1.2015 että kunnallinen informaatio 
ruotsiksi ja suomeksi hoidetaan 2015 seuraavasti 

• Informaatio ja kuulutukset kunnan virallisella 
ilmoitustaululla 

• Informaatio kunnan informaatiolehdessä Korsnäs-
Nytt

• Informaatio kunnan kotisivulla ja facebooksivulla
• Esityslistat ja pöytäkirjat (liitteineen, koskee kun-

nanvaltuustoa ja –hallitusta) julkaistaan kunnan 
kotisivulla

• Vasabladet ja Pohjalainen valitaan virallisiksi 
ilmoituskanaviksi 2015. 

• Informaatio lehdistölle ja radiolle kokousten jälkeen 

Tapahtumien työryhmä
Korsnäsviikko, Maaseutumarkkinat ja Maailman-

perintöpäivä ovat joka vuosi toistuvia, pidettyjä kesäta-
pahtumia Korsnäsin kunnassa. Ohjelmatarjonta on ollut 
mielenkiintoinen ja houkutteleva. Työryhmä on entisten 
vuosien tapaan asetettava, jonka tehtävänä on suunnitella 
ohjelmaa kaikille kolmelle tapahtumalle. Työryhmä saa 
tehtäväkseen ottaa yhteyttä eri yhdistyksiin erilaisten 
aktiviteettien läpiviemiseksi sekä yhteen sovittaa kolmen 
tapahtuman aktiviteetit sopiviin ohjelmakokonaisuuksiin. 
Korsnäsviikko järjestetään 29.6-5.7.2015. Vuoden maa-
seutumarkkinat järjestetään 8.8. ja maailmanperintöpäivä 
9.8.2015. 

Kunnanhallitus päätti 9.2.2015 nimetä seuraavat 
henkilöt Korsnäsviikon, Maaseutumarkkinoiden ja 

Maailmanperintöpäivän 2015 työryhmään: Helena Hög-
lund-Rusk, Carola Bäckström, Roger Lindholm, Ann-Sofi 
Backgren, Margareta Lindström, Sofia Mitts-Björkblom, 
Pia Södergran ja Katarina Westerlund.

“Bukettens silverstrå” 
rahaston perustaminen 

Asukkaat, läheiset ja henkilökunta toivovat, että perus-
tetaan rahasto asukkaiden viihtyvyyttä ja hyvinvointia 
ajatellen. Rahaston perustamista on anonut kotipalvelun 
ohjaaja ja vanhustyön ohjaajan sijainen. Rahasto olisi ole-
massa Buketten:n asukkaiden arjen kultaamista varten. 
Rahaston nimeksi ehdotetaan ”Bukettens silverstrå”. 
Rahaston toivomuksena on, että asukkailla on mahdol-
lisuus elämyksiin ja retkiin omalla kotiseudulla

Hoito- ja hoivalautakunta ehdotti 10.2.2015 kunnanhal-
litukselle ja kunnanvaltuustolle, että rahasto Bukettens 
silverstrå perustetaan Buketten:n asukkaille ja muille 
kotipalveluasiakkaille. Rahastosääntöehdotus on laadittu.

Kunnan kiinteistöjen hoito
Korsnäsin kirkonkylän koulun, Kottebon päiväkodin, 

Urheilukentän + Palvelutalon, Bredblick:n sekä Kirkko-
puiston + pyhäpäivystyksen kiinteistönhoidosta on käyty 
tarjouskierros. Tarjoukset on pyydetty ajalle 1.2.2015 – 
31.1.2018, johon liittyy 2+2 vuoden optio. Yhteensä neljä 
yritystä jättivät tarjouksensa määräaikaan mennessä. 

Tekninen lautakunta päätti 2.2.2015 valita Mirzas jobb-
service nimisen yrityksen Korsnäsin kirkonkylän koulun, 
Kottebon päiväkodin, Urheilukentän + Palvelutalon, 
Bredblick:n ja Kirkkopuiston + pyhäpäivystyksen kiinte-
istönhoitoa varten ajalle 1.2.2015 – 31.1.2018.

Sopimuksen pidentäminen
Kunnantalon, Kirjaston, Baarin/Kelan, Paloaseman, 

Lärknäsin, Nimismiestalon, ½Marielund II + pyhäpä-
ivystyksen kiinteistönhoito umpeutuu 31. toukokuuta 
2015. Voimassa olevaan sopimukseen sisältyy optio, 
jonka mukaan nykyisen urakoitsijan sopimusta voidaan 
pidentää 2 vuodella. Nykyisen urakoitsijan kanssa käyty-
jen keskustelujen perusteella on käynyt ilmi, että hän on 
valmis pidentämään sopimusta 2 vuodella. 

Tekninen lautakunta päätti 24.2.2015 pidentää nykyistä 
sopimusta urakoitsijan Meri’s Teamwork kanssa 2 vuo-
della ajalle 1.6.2015-31.5.2017. 
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Street race tapahtuma
Motor Maniax saa järjestää street race tapahtuman Ran-

tatiellä Korsnäsin kirkonkylässä kesällä.
Rantatie suljetaan tieosuudella Korsnäsin kirkonkylän 

eteläisen sisääntulo ja Silverbergsvägen 4 heinäkuuta 
2015 klo 08.00 ja 16.00 välisenä aikana streetracen jär-
jestämistä varten. Yleinen liikenne ohjataan Kirkon-
kyläntien kautta. Liikenteen ohjaajat ja liikennemerkit 
hoidetaan paikan päälle. 

Kaikkia lupia, ohjeita ja neuvoja, joita saadaan ja vaa-
ditaan asianomaisilta viranomaisilta, noudatetaan. Motor 
Maniaxin on otettava henkilökohtainen yhteys ja hankit-
tava luvat niiltä, jotka asuvat ajankohtaisen tien varrella, 
jossa streetrace ajetaan. Kunta ei ota minkäänlaista vastu-
uta streetracen järjestämisestä.

Teollisuusalueen uudet tontit
Korsnäsin kirkonkylän teollisuusalueen uusien tonttien 

hinnat on vahvistettu 1,50 €/m2.
Tonttien no 4 ,7 ,8 ja 9 korttelissa 41, yhteensä 19.937 

m2, hinta on määritelty. Tonttien suunnittelun ja kun-
nostamisen kustannukset arvioidaan nousevan noin 
28.000 euroon, minkä mukaan kustannus nousee noin 
1,41 €/m2. Huomioiden tämän 1,50 €/m2 tonttihinta olisi 
kohtuullinen, sama kuin vastapäätä olevan tontin. 

Kunnanvaltuusto päätti teknisen lautakunnan ehdotuk-
sen mukaisesti, että tonttien 4,7,8 ja 9 korttelissa 41 Kors-
näsin kirkonkylän teollisuusalueella vahvistetaan 1,50 €/
m2.

Suunnittelija kirjaston kun-
nostamista varten

Kirjaston kunnostamista varten asetettu suunnittelu-
toimikunta on kokouksessaan 13.2.2015 käsitellyt lvi- ja 
sähkösuunnittelijan vaalia. Energainsinöörit Stagnäs & 
Nylund valittiin sekä lvi- että sähkösuunnittelijoiksi.

Tarjouspyyntö lähetettiin neljälle lvi-suunnittelijalle ja 
neljälle sähkösuunnittelijalle. Pyydetyn ajan puitteissa 
(12.2.2015) oli saapunut kaksi lvi-suunnitteluun liittyvää 
tarjousta ja yksi sähkösuunnitteluun liittyvää tarjousta. 
Kokouksessaan suunnittelutoimikunta päätti hyväksyä 
halvimman tarjouksen lvi-suunnittelua varten ja ainoan 
tarjouksen, jota jätettiin sähkösuunnittelua varten. 
Molemmissa tapauksissa kyseeseen tulivat Energiainsi-
nöörit Stagnäs & Nylund.

Avustus ruoppausta varten
Tekninen lautakunta myönsi 24.2.2015 Harrströmin 

kalastajakillalle 5000 € avustuksen Harrströmin eteläisen 
väylän ruoppausta varten.

Harrströmin kalastajakilta on anonut avustusta Harr-

strömin eteläisen väylän ruoppausta varten. Väylä on 
noin 1,2 km pitkä, noin 10 m leveä ja noin 2 m syvä. 
Ruoppaus suoritettiin vuonna 2014 ja kokonaiskustannu-
kset nousivat 42.539,32 €:oon. 

Kunnan avustukset ruoppausta varten ovat vaihdel-
leet vuosien aikana. Avustusanomus jätettiin myös viime 
vuonna mutta silloin ei löytynyt ruoppauksille budjettiva-
roja. Tämän vuoden talousarviossa on 5000 € ruoppauk-
sia varten. 

Asunnon myynti
Korsnäsin kunta on myynyt 78,5 m2;n asunnon Asunto 

Oy Villa Norrbyssa, joka on rakennettu vuonna 2011. 
Tarjousajan umpeutuessa 16.1.2014 oli saapunut kaksi 

tarjousta. Korkein annettu tarjous on 120.500 €. 
Kunnanvaltuusto päätti kunnahallituksen ehdotuk-

sen mukaisesti, että 120.500 euron tarjous hyväksytään 
sekä, että asunto no 1 i Asunto Oy Villa Norrby myydään 
Sven-Erik Bernasille för 120.500 eurolla. Ostaja maksaa 
mahdollisen siirtoveron. Merkittiin, että puheenjohtaja 
Sven-Erik Bernas oli ilmoitta

Kaavoituskatsaus 2014 
Maankäyttö- ja rakennuslain mukaan kunnan tulee 

vähintään kerran vuodessa laatia katsaus niistä kaavoitu-
sasioista, jotka ovat vireillä tai, jotka lähiaikoina tulevat 
vireille kunnassa ja maakuntaliiton alueella ja jotka eivät 
ole tarkoitukseltaan vähä- pätöisiä (kaavoituskatsaus). 

Kunnanhallitus hyväksyi kaavoituskatsauksen vuo-
delle 2014. Kaavoituskatsauksesta kuulutetaan ilmoitus-
taululla ja kunnan kotisivulla. Koko kaavoitusluonnos 
asetetaan kotisivulle. Kaavoituskatsaus 31.12.2014 kään-
netään myös suomeksi. 

Henkilökunnan kielikoulutus 
Suomen kielen kielikoulutus on ajankohtaistunut koska 

kunta muuttuu kaksikieliseksi kunnaksi 1.1.2015 lähtien. 
Korsnäsin kunta on jo monen vuoden aikana kannustanut 
henkilökuntaansa osallistumaan suomen kielen kurssei-
hin, joita kansalaisopisto on järjestänyt. 

Kurssi, suomea yleistä kielitutkintoa varten, voi antaa ne 
tiedot ja dokumentoidut todistukset, joita tarvitaan osoit-
taakseen taidot, joita tarvitaan toistamiseen palkkaami-
seen kaksikielisessä kunnassa. Myös muu dokumentointi 
tai todistukset voivat osoittaa tarvittavan kielitaidon. 

Korsnäsin kunta tarjoaa nykyiselle henkilökunnalleen 
mahdollisuuden osallistua kurssiin suomen kieli yleistä 
kielitutkintoa varten samoin ehdoin kuin aikaisempina 
vuosina.
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Vaasan keskussairaala tiedottaa:

Maalahden-Korsnäsin terveyskeskuksen rönt-
gen on suljettu 7-12.4.2015.

Maalahden-korsnäsin 
terveyskeskus

Korsnäsin kirjasto
 

Silverbergsvägen 9 puh. 06-3479140 
www.fredrikakirjastot.fi 

 
Pääsiäisen aukioloajat: 

kiirastorstaina 2.4. kirjasto on auki klo 12-16. 
Seuraavan kerran kirjasto on auki pääsiäisen 
jälkeisenä tiistaina klo 12-16. Toisen pääsiä-
ispäivän kirjastoautovuoro jää pois. 
 
Kirjasto on auki vapunaattona klo 12-16.    
Suljettu 1.5. 
 
Nyt myös suomenkielisiä e-kirjoja E-libs’ista 
yhteistyössä Fredrikakirjastojen kanssa. 
Muista hakea oma PIN-koodi kirjastosta. 
 
Huhtikuun näyttely: David Still, maalauksia.

Hauskaa Pääsiäistä ! toivoo kirjaston väki

Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristö-
keskus; ympäristö- ja luonnonvaran vastuualue, on 
lähettänyt kunnalle lausuntopyynnön ympäristöselvitys-
selostuksen VindIn Ab Oy:s Moikipää-Petolahden tuu-
livoimapuistosta.

Tuulivoimapuisto sijaitsee Moikipään, Häggvikin, 
Korsbäckin, Långbackenin ja Petolahden metsäalueella. 
Hankealue sijaitsee sekä Maalahden että Korsnäsin kun-
nissa ja sen pinta-ala on noin 2 300 hehtaaria.

Riippuen hankevaihtoehdoista tuulipuisto tulee koostu-
maan 15–29 voimalasta, joiden yksikköteho on noin 3,5 
MW tuulivoimalaa kohden. 

Yhteensä kolme tuulivoimapuiston vaihtoehtoa tutkittiin. 
Vaihtoehdot eroavat toisistaan tuulivoimapuiston laajuu-
dessa, eli tuulivoimaloiden määrä vaihtelee 15-29 välil- 
lä sekä mitä voimaloiden lähdeääneen tulee. Tarkistetut 
vaihtoehdot MoikipäänPetolahden tuulipuistohankkeen 
liittyen ovat:

• Vaihtoehdossa 1 tuulivoimapuisto koostuu 29 tuu-
livoimalasta, joiden kokonaiskapasiteetti on noin 
100 MW. Voimalan kokonaiskorkeus on 205 metriä.

• Vaihtoehdossa 2 tuulivoimapuisto koostuu 24 tuu-
livoimalasta, joiden kokonaiskapasiteetti on noin 
80 MW.  Voimalan kokonaiskorkeus on 205 metriä.

• Vaihtoehdossa 3 tuulivoimapuisto koostuu 15 tuu-
livoimalasta, joiden kokonaiskapasiteetti on noin 
50 MW. Voimalan kokonaiskorkeus on 205 metriä.

• Vaihtoehto 0: Hanketta ei toteuteta. Niin sanotussa 
nollavaihtoehdossa hanketta ei toteuteta ja vastaava 
määrä sähköä tuotetaan toisella tavalla.

Kunnan lausunto
Kunnanhallitus päättää teknisen lautakunnan ehdotuk-

sen mukaisesti:
1. kunta toteaa, että ympäristövaikutusarvion mukaan 

vaihtoehto 3 on  realistisin mitä tulee melu- ja varjostus-
seuraamuksiin sekä seuraamuksiin maakunnalle ja ihmis-
ten elinoloille.

On kuitenkin syytä tuulivoimapuiston jatkokaavoi-
tuksessa erityisesti huomioida mahdolliset tarkistukset 
niiden voimaloiden kohdalla, jotka sijaitsevat Moikipään, 
Granskogin asutuksen ja loma-asutuksen läheisyydessä. 
On pyrittävä lieventämään näille alueille kohdistetut 
vaikutukset, koska ympäristövaikutusarvion sivulla 47 
todettaan, että kaikki muovailu liittyy epä varmuusteki-
jöihin.

2. kunta toteaa, että on huomioitu 700 metrin etäisyys 
oleviin  turkistarhoihin mutta ei ole selvitetty mikäli tämä 
riittää välttämään meluun ja muihin vaikutuksiin liittyviä 
epäkohtia.

3. kunta toteaa, että sähkönsiirto suunnitelma-alueen 
ulkopuolella tapahtuu maakaapelilla ja sitä on arvio-
itu erillisessä voimajohdon lupaprosessissa, jota valvoo 
Energiavirasto (EMV-prosessi).

4. kunta toteaa, ettei voimaloita tai palveluteitä ole sijoi-
tettu pohjavesialueille.

5. kunta toteaa, että prosessin aikana on otettu huo-
mioon palautteet ja Korsnäsin kunnan mielipiteet.

6. Suunnitelman ympäristövaikutuksia on selvitetty 
riittävästi.

Lausunto Moikipään-Petolahden tuulivoimapuistosta 



36

KORSNÄSNytt

Korsnäsin kunta

Kuulutus

EDUSKUNTAVAALIT 
pidetään sunnuntaina 19.4.2015 klo 9-20. Korsnäsin kunnan
äänestysalueet ja äänestyspaikat ovat seuraavat:
Äänestysalue   Äänestyspaikka:
No 1 Molpe   Molpe skola, Sjövägen 49
No 2 Korsbäck   Korsbäck fd skola, Korsbäckv 435
No 3 Korsnäsin kky Kunnantalo, Strandvägen 4323
No 4 Harrström   Harrström daghem, Gamla strandv 193A
No 5 Taklax   Taklax skola, Taklaxvägen 620

Ennakkoäänestys 8-14.4.2015 välisenä aikana tapahtuu
Korsnäsin kunnankansliassa, Rantatie 4323. Auki arkipäivisin
klo 8-16 ja la-su klo 12-14. 
Lärknäsin/ Annahemmetin ja Buketten:n ennakko-
äänestyksistä ilmoitetaan erillisillä kuulutuksilla kyseisissä
laitoksissa.

Ilmoitus kotiäänestyksestä, tarkoitettu rajoitetusti liikkumis- ja
toimintakyvyttömille ja niiden omaishoitajille, tapahtuu
joko kirjallisesti tai puhelimitse viimeistään tiistaina 7.4.2015
klo 16 Keskusvaalilautakunnalle, Rantatie 4323, 66200
Korsnäs, puh. 3479 111.

Äänestyksessä äänestyspaikalla ja ennakkoäänestyksen
yhteydessä äänestäjän on tarpeen vaatiessa vahvistettava
identiteettinsä. Äänestäjän henkilötunnuksen esittäminen
helpottaa rekisteröintiä ennakkoäänestyksen yhteydessä.

Korsnäsin keskusvaalilautakunta

Kutsunta-         
lautakunta

Vuoden kutsuntapäivä järjestetään 
28.8.2015 Korsnäsin seurakunnan 
talossa. Kunta tarjoaa kahvit ja lou-
naan kutsuntapäivässä mukana ole-
ville. 

Kunnanhallitus päätti 9.2.2015 
valita uudelleen Roger Bergströ-
min jäseneksi ja Sven-Erik Bernasin 
hänen henkilökohtaiseksi sijaisek-
seen kutsuntalautakuntaan vuodelle 
2015.

Kunnantalo on suljettu 
pääsiäisenä 2.- 6.4.2015

Vältä               
laskutusmaksut

Korsnäsin kunta ottaa 
käyttöön 2,50 euron suuru-
isen käsittelymaksun laskua 
kohti 1.7.2015 lähtien mikäli 
laskut lähetetään postitse. 
Tämä koskee vesi- ja viemä-
rilaskutusta ja muuta lasku-
tusta paitsi sosiaalihuolto-, 
vanhustenhuolto- ja päivä-
hoitolaskutusta. 
Voit välttää laskutusmaksuja 
ottamalla vastaan laskusi säh-
köisinä laskuina. Käy netti-
pankissasi ja tilaa sähköiset 
laskut Korsnäsin kunnalta. 
Kysy meiltä tai ota yhteys 
pankkiisi mikäli sinulla on 
kysyttävää.

Talousosasto


