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Kvarkens världsarv     
- en sevärd skärgård

I Finland finns sju världsarv, som är godkända av Unesco. 
Det är Gamla Raumo, Sveaborg, Petäjävesi gamla kyrka, 
Verla träsliperi och pappfabrik, Sammallahdenmäkis grav-
rösen från bronsåldern, Struves meridianbåge och Kvar-
kens skärgård.ANITASruta

Kvarkens skärgård är ett transna-
tionellt världsarv tillsammans med 
Höga Kusten i Sverige. Kvarkens 
världsarv är av exceptionellt geolo-
giskt värde av två anledningar. Var-
dera området har en av de största 
landhöjningarna i världen, vilket 
innebär att landmassan fortfarande 
håller på att stiga till följd av inlands-
isen som drog sig tillbaka efter isti-
den. Kvarkens skärgård ger med 
sina 5.600 öar och omgivande hav 
mycket särpräglade prov på postgla-
ciära moräner och stora stenblock. 
339.400 turister besökte Kvarkens 
skärgård under senaste år. Totalt hade 
Finlands sju världsarv 1,8 miljoner 
besökare. Flest besökare hade Svea-
borg med 858.000 besökare. 

Nationell världsarvsstrategi 
Ett av målen i Katainens regerings-

program var att utarbeta en nationell 
världsarvsstrategi. En arbetsgrupp 
som arbetat med strategin har bestått 
av ordförande Margaretha Ehrström 
från ICOMOS ry, miljörådet Jukka-
Pekka Flander från miljöministeriet, 
generaldirektör  Juhani Kostet från 
Museiverket, världsarvskoordinator 
Susanna Lindeman från Forststyrel-
sen, överinspektör Mirva Mattila från 
undervisnings- och kulturministeriet, 
utvecklingschef Petteri Takkula från 
Sveaborgs förvaltningsnämnd, spe-
cialsakkunniga Hannu Vainonen från 
undervisnings- och kulturministeriet, 
specialplanerare Anu Vauramo från 
ICOMOS ry / Världsarvsarbetsgrup-

pen, specialsakkunniga Stefan Wess-
man från Museiverket och direktör 
Rauno Väisänen från Forststyrelsen. 
Som ständiga sakkunniga har med-
verkat världsarvskoordinator Wikto-
riina Hurskainen från Föreningen för 
kulturarvsfostran i Finland / Musei-
verket och utvecklare Marja Laine 
från Föreningen för kulturarvsfostran 
i Finland.

För att fastställa huvudlinjerna 
i strategin ordnades ett diskus-
sionsforum 9.12.2014, då 85 olika 
aktörer sammankom och föreslog 
strategins målsättningar. I november-
december 2014 insamlades åsikter 
via internetportalen OTAKANTAA.
fi och DINASIKT.fi. Åsikterna och 
synpunkterna sammanställdes till 
åtgärdsförslag, som sändes för utlå-
tande till 167 olika samarbetsparter. 
Resultaten av strategiprocessen finns 
samlat i Finlands världsarvsstrategi 
2015-2025, som godkänts av statsrå-
det 16.4.2015.

Strategins målsättningar
Målet för strategin är att skapa 

riktlinjer för den nationella världs-
arvspolitiken och verkställandet av 
världsarvskonventionen med beak-
tande av: 

• en helhetsgranskning av kultur- 
och naturarv 

• skydd och vård av finländska 
världsarvsobjekt på ett hållbart och 
föredömligt sätt 

• främja av världsarvsfostran och 
medvetenheten om världsarvet 

• Finlands och finländska sakkun-
nigas roll i det nordiska och interna-
tionella samarbetet i anknytning till 
världsarvet.

I visionen för den nationella 
världsarvsstrategin 2025 betonas 
att Finland ska vara en ansvarsfull 
världsarvsaktör, finländsk världs-
arvspolitik ska vara en föregång-
are i skyddet, upprätthållandet och 
presentationen av världsarven och 
världsarven är ett levande arv, som 
utgörs av livskraftiga miljöer och ska 
vara gemensamma världsarv även 
för kommande generationer.

UNESCO godkände 2011 en 
verksamhetsplan för hur världs-
arvskonventionen ska förverkligas. 
De tyngdpunktsområden och mål-
sättningar, som lyfts fram i denna 
plan, har beaktats i den finländska 
världsarvsstrategin. Internationellt 
tillämpar man inom världsarvsar-
betet strategiskt tänkande enligt 
5C-modellen, vilken finns beskriven 
nedan. 

Huvudprinciper och rekommende-
rade åtgärder i den finländska världs-
arvstrategin är grupperade enligt 
dessa fem prioriterade områden. 
• Den finländska världsarvspoliti-

ken (Credibility)
• Bevarande av våra världsarv 

(Conservation)
• Resurser och kompetens (Capac-

ity Building)
• Kunskap om och presentation av 

världsarvet (Communication)
• Gemenskaper (Communities)
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Nr 4-2015 utges 12.6.2015, manusstopp 29.5.2015
Nr 5-2015 utges 28.8.2015, manusstopp 14.8.2015

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

Den finländska världsarvspolitiken 
eftersträvar synlighet och trovärdig-
het. För att bevara världsarvsobjekten 
krävs att lagstiftningen, de praktiska 
skyddsåtgärderna och uppföljningen 
är exemplarisk. Det tredje området 
berör tillräckliga resurser, med vilket 
avses både en tydlig arbetsfördelning 
och tillräckliga finansiella resur-
ser. En hög kompetensnivå krävs 
för värnande och vårdande av våra 
världsarv. Det fjärde området berör 
medvetenhet om våra världsarv och 
en presentation av objekten. Världs-
arvsfostran och spridande av saklig 
information bidrar till att öka tro-
värdigheten för världsarvsarbetet. 
UNESCOs strategi för hållbar turism 
erbjuder bra verktyg för att hantera 
besökarströmmarna. Strategin beto-
nar att kvaliteten på de tjänster som 
erbjuds skall vara på världsarvsnivå. 
Det femte insatsområdet lyfter fram 
olika samfund, som engagerar sig 
i världsarvsarbetet. Förutom regio-
nala och lokala myndigheter är också 
aktörer inom den tredje sektorn, före-
tagare och enskilda medborgare vik-
tiga samarbetsparter.

Samarbete
Världsarvet Höga Kusten och 

Kvarkens skärgård samarbetar i 
ett gemensamt samråd. Samrådet 
behandlar gemensamma frågor som 
berör världsarvet.

Kvarkens världsarvsdelegation 

och sekretariat arbetar på det lokala 
planet med konkreta åtgärds- och 
handlingsplaner. Därtill ska man 
förnya sin strategi, samt åtgärds- och 
handlingsplan för kommande år. I 
åtgärdsplanen finns för närvarande 
16 olika åtgärder som man arbetar 
med för att främja Kvarkens världs-
arv. 

För att erhålla resurser för restau-
rering av olika byggnader, uthus och 
bryggor m.m. i världsarvet har en 
projektplan för ett MASTO-projekt 
uppgjorts. Projektbudgeten uppgår 
till 578.000 euro för åren 2015-2017. 
På Molpehällorna planeras målning 
av båthus och fönsterluckor, en ny 
eldstad, småbåtsbrygga eller angö-
ringsplats.

Världsarvsaktörer
Föreningen Världsarvet i Kvar-

ken r.f. har verkat ett par år. Korsnäs 
kommun är medlem. Föreningens 
uppgifter är bl.a. att befrämja kund-
tjänsten och marknadsföringen av 
världsarvet. Föreningen ger ut olika 
slags världsarvsbroschyrer, padd-
lingskartor och har under arbete 
cykelruttkartor. Man har placerat ut 
cyklar för uthyrning bl.a. i Björkö, 
Replot, Molpe.

Vasaregionens Turism Ab grun-
dades i slutat av år 2013. Vasare-
gionens turism; www.visitvasa.fi 
marknadsför och utvecklar åtta kom-
muners turistutbud. Ägarkommuner 

är, Vasa, Korsholm, Vörå, Malax, 
Korsnäs, Laihela, Storkyro och 
Närpes. Världsarvet ingår i bolagets 
marknadsföringsåtgärder.

Lokala aktiviteter i Korsnäs
I Korsnäs finns info-punkter vid 

Strand-Mölle, Korsnäs bibliotek och 
Kommungården.

Cyklar finns att hyra vid Strand-
Mölle. 

I Korsnäs-veckan görs en världs-
arvskryssning till Molpehällorna 
30.6.2015.

Korsnäs kommun ordnar tradi-
tionsenligt en Världsarvsdag på 
Molpehällorna med dragspelsmusik, 
program och guidningar längs natur-
stigen 9.8.2015. 

Restaurang Strand-Mölle har utar-
betat menyer med anknytning till 
världsarvets lokala produkter. Camil-
las Fiskdelikatess-produkter finns att 
köpa i de lokala butikerna. 

Lokal matmarknad ordnas i Kors-
näs i Korsnäsgården varje fredag 
under sommaren. Sommartorg vid 
paviljongen i Molpe ordnas fredagar 
10.7 - 14.8. 

Se www.korsnas.fi gällande det 
övriga programutbudet under som-
maren.

Anita Ismark
Kommundirektör
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Christina Båssar
• född 1967
• politices magister
• arbetade senast som 

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

Christina Båssar ny      
kommundirektör i Korsnäs

Tjänsten som kommundirektör 
för Korsnäs kommun har varit 
lediganslagen att sökas under tiden 
16.1-16.2.2015. Kommundirektö-
ren är föredragande i kommun-
styrelsen och leder kommunens 
ekonomi, förvaltning samt övriga 
verksamhet.

Kompetenskrav för tjänsten är 
lämplig högskoleexamen samt god 
praktisk erfarenhet av kommunalför-
valtning. Erfarenhet av ledande upp-
gifter inom kommunalförvaltningen 
eller inom annan organisation räknas 
som merit. Därtill förutsätts fullstän-
diga kunskaper i majoritetens språk 
svenska och god förmåga att i tal och 
skrift använda minoritetens språk 
finska.

Sammanlagt 8 stycken ansök-
ningar inlämnades. Kommunfull-

mäktige intervjuade 16.3.2015 de 
fyra sökande, som uppfyllde kom-
petenskraven i kommunens förvalt-
ningsstadga.

Kommunstyrelsen gav inget för-
slag till kommundirektör vid full-
mäktiges behandling 8.4.2015, utan 
val förrättades bland alla sökande. 
I valet erhöll Christina Båssar 16 
röster, Tony Pellfolk 3 röster och 
Ann-Sofi Backgren 2 röster. 

Ordförande Jonas Lindholm kon-
staterade att kommunfullmäktige 
efter omröstning beslutat att välja 
pol.mag. Christina Båssar till kom-
mundirektör för Korsnäs kommun 
från 18.5.2015 eller enligt överens-
kommelse. Tjänsten besätts tillsvi-
dare med sex månaders prövotid.

Kanslist på halvtid

En befattning som tf. kanslist (50 
%) vid förvaltnings- och ekonomi-
avdelningen, med möjlighet till för-
längning, har varit lediganslagen. 
Sammanlagt 15 stycken ansökningar 
inlämnades inom utsatt tid.

Kommunstyrelsen valde 9.3.2015 
merkant och datanom Sol-Britt Båsk-
man till befattningen som tf. kanslist 
50 % för tiden 16.3-31.12.2015, med 
möjlighet till förlängning.

Rehabiliterings-   
handledare

En befattning som rehabilite-
ringshandledare inom öppna äld-
reomsorgen på 68 % av heltid har 
varit lediganslagen. Åtta ansök-
ningar har inlämnats inom utsatt 
tid.

Vård- och omsorgsnämnden beslu-
tade 24.3.2015 anställer idrottsin-
struktör (YH) Susanna Dahlbo fr.o.m. 
1.5.2015 tillsvidare till befattningen 
som rehabiliteringshandledare 68 % 
av heltid till äldreomsorgen i Kors-
näs med placering i första hand inom 
öppna äldreomsorgen.

Befattningen innebär tvåskiftesar-
bete och prövotid om 4 månader till-
lämpas.

Närvårdare 

En befattning som närvårdare 
52,96 % av heltid har varit ledig-
anslagen. Fyra ansökningar har 
inlämnats inom utsatt tid.

Vård- och omsorgsnämnden beslu-
tade 24.3.2015 anställa närvårdare 
Amalia Kulp fr.o.m. 01.05.2015 

tillsvidare till befattningen som när-
vårdare 52,96 % av heltid till äldre-
omsorgen i Korsnäs med placering i 
första hand inom hemservice.

Befattningen innebär treskiftesar-
bete och prövotid om 4 månader till-
lämpas.

Vikarierande social-
arbetare vid social-
kansliet

Tjänsten som vikarierande soci-
alarbetare för tiden 20.4.2015-
30.4.2016 har varit lediganslagen. 
Fem personer har sökt tjänsten, 
varav en har formell behörighet.

Vård- och omsorgsnämnden beslu-
tade 24.3.2015 välja pol. kand. 
Caroline Rönnqvist till vikarierande 
socialarbetare för tiden 1.4.2015-
30.4.2016.

Städning Lärknäs-
Annahemmet

Två anbud har inlämnats gäl-
lande städning vid Lärknäs-
Annahemmet. Anbudsförfrågan 
tillsändes tre företag samt annon-
serades på HILMA.

Vård- och omsorgsnämnden valde 
24.3.2015 F:ma Meris Teamwork att 
utföra städning vid Lärknäs-Anna-
hemmet för tiden 1.5.2015-30.4.2018 
i enlighet med anbudsförfrågan och 
given offert.
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Pol. mag. Christina Båssar valdes 
till ny kommundirektör i Korsnäs 
den 8 april. Hon efterträder Anita 
Ismark, som går i pension i höst. 

Hon inleder arbetet sida vid sida 
med sin företrädare i mitten på maj 
och kommer så småningom att axla 
mer och mer ansvar. I sommar blir 
hon tf kommundirektör när Anita 
Ismark går på semester och från 
den 1 september är hon fullvärdig 
kommundirektör.

Hon har redan börjat bekanta sig 
med kommunen, sökt hyresbostad 
och börjat känna sina närmaste med-
arbetare.

- Hyresavtalet skrev jag under slutet 
av april. Flyttlasset går till Korsnäs i 
mitten av maj, när jag tillträder min 
tjänst, hälsar Christina Båssar.

- Sommaren är en bra tid att börja 
denna typ av jobb. Då hinner jag åka 
runt i kommunen, ta del av de eve-
nemang som ordnas och träffa kom-
muninvånarna.

Välskött kommun
Christina Båssar är inte speciellt 

bekant med Korsnäs sedan tidigare.
- Min bild av Korsnäs är en väl-

skött kommun, förklarar Christina. 
Förvaltningen fungerar och ekono-
min är under kontroll. Kommunen 
samarbetar med grannkommunen 
Malax kring utbildning och hälso-
vården. Det är en modell, som jag 
är bekant med sedan tidigare i Vörå-
Oravais-Maxmo-området. 

- Företagarandan är stark i Korsnäs. 
I Vörå har det traditionella jord- och 
skogsbruket en viktig roll. I Korsnäs 
är det specialnäringar som grönsaks-
odling under glas och pälsfarmning 
som är viktigare. Där skiljer sig kom-
munerna nog från varandra.

Tidigare samarbete med Korsnäs
I sina tidigare tjänster har Christina 

Båssar hunnit ha en hel del samar-
bete med Korsnäs. 

- KKC handhade ett projekt med 
skärgårdsombud under tiden jag job-

bade i Maxmo. Korsnäs och Vörå 
fungerade också som pilotkommuner 
i ett gemensamt projekt kring avby-
tarservice för pälsfarmer i mitten av 
2000-talet.

I början av maj träffar hon kom-
munledningen och då börjar plane-
ringen av det nya arbetet. Social- och 
hälsovårdsreformen kommer säkert 
att komma upp på den nya regering-
ens bord i någon form och kommer 
säkert att prägla arbetet under den 
första tiden. 

- Vi kommer säkert att få se nya 
modeller för social- och hälsovården 
de närmast åren, tippar hon.

- Det ska bli spännande att se vilka 
strukturmodeller, som den nya reger-
ingen kommer att ta fram. 

Ingen kommunreform 
Kommunreformen har däremot 

kommit av sig och Christina tror inte 
på några kommunala omstrukture-
ringar för tillfället.

- Våra utredningsmän kommer att 
föreslå en fusion till en storkommun 
i Vasaregionen, men Korsnäs och de 
flesta andra kommunerna i Vasare-
gionen har uttalat att de vill fortsätta 
som självständiga kommuner.

Trivs på sjön
Att bo och verka i en kustkom-

mun ligger nära hjärtat för Christina 

Båssar. Hon är visserligen född och 
uppvuxen i Vasa, men har hela sitt liv 
hållit till vid kusten. 

- Mina föräldrar har en sommar-
stuga i Maxmo och där har jag till-
bringat många somrar och lediga 
stunder. Jag trivs också på sjön och 
har hunnit med båtresor förutom i 
närregionen såväl till Sverige som 
ner till Åland. 

Molpehällorna hör till de platser 
Christina har besökt med båt. Ett 
Korsnäsföretag med anknytning till 
båtlivet, som Christina känner till, är 
Mr. Motors. 

- Det finns knappast någon båt-
intresserad österbottning, som 
aldrig besökt Korsnäs mest kända 
båthandlare, tror hon. 

Andra Korsnäsbor, som hon känner 
till är sångerska Marika Krook och 
företagaren Henry Backlund.

- Mitt badrumsskåp är välfyllt med 
Dermoshop-produkter, skrattar hon. 
De har varit populära på kommun-
kanslierna både i Maxmo och Vörå 
genom åren.

- De Korsnäsbor jag träffat på hit-
tills har varit sympatiska, så jag tror 
nog jag ska trivas i Korsnäs.

Ridande kommundirektör
Hennes två vuxna barn studerar 

utomlands. Den äldsta dottern Sofia 
återfinns i Stockholm, medan mel-
landottern Kajsa har börjat studera i 
Umeå. Yngsta dottern Anna-Stina går 
ännu i lågstadiet. Tillsammans har 
de tagit reda på var det finns hästar 
i Korsnäs och även gjort besök för 
att bekanta sig med de lokala häst-
entusiasterna, eftersom Christina är 
en inbiten hästmänniska. Hon har 
själv två hästar och en ponny tillsam-
mans med sina barn. Var hästarna ska 
hålla till blir en framtida fråga – tills 
vidare får de stanna i Vörå.

Bli dock inte förvånade om ni en 
vacker dag möter en ridande kom-
mundirektör på Korsnäsvägarna!

Kenth Nedergård

Nya utmaningar i Korsnäs 
för Christina Båssar
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Resultat från riksdagsvalet
Molpe Korsbäck Förh.röst Korsnäs Harrström Taklax Totalt

Svenska Folkpartiet i Finland
Ahlberg Rurik 4 5 8 15 3 5 40
Bertils Anna 12 1 4 6 1 24
Björklund Mikaela 4 2 13 25 16 11 71
Blomqvist Anna-Kajsa 1 2 2 2 7
Blomstedt Åsa 1 2 2 5
Flén Elli 5 5 4 9 5 3 31
Gästgivars Lars-Erik 22 7 11 24 11 24 99
Henriksson Anna-Maja 4 5 12 14 2 10 47
Ingo Christoffer 2 1 5 2 2 12
Mangs Carl-Gustav 1 1 2
Nygård-Fagerudd Wivan 5 1 7 5 5 5 28
Nylund Mats 10 15 2 28 13 28 96
Ollikainen Mikko 224 29 30 177 113 97 670
Strand Joakim 48 9 16 4 12 89
Timonen Marlén 0
Åstrand Bo-Göran 1 1 1 1 4
Totalt 343 70 107 328 179 198 1225

Vänsterförbundet
Grönlund Immanuel 1 1
Kiviluoma Juha-Matti 1 1
Lehto Anneli 1 1
Lind Saana 1 1
Saloranta Allan 2 2
Walker Ilmari 1 1
Totalt 1 0 0 4 1 1 7

Finlands Socialdemokratiska Parti
Berg Kim 1 1
Frostdahl Steven 16 2 1 8 8 8 43
Lester Päivi 1 1
Mäkynen Matias 1 1
Sjökvist Peter 5 5 4 14
Urpilainen Jutta 2 4 1 7
Totalt 24 3 1 18 13 8 67

Kristdemokraterna i Finland
Axell May-Gret 1 1
Hellström Patrik 1 2 2 5
Hokkanen Heimo 3 3
Ljungars Jeanette 1 1
Östman Peter 1 2 2 3 8
Totalt 4 0 1 6 4 3 18

Sannfinländarna
Hongisto Reijo 1 1
Mäenpää Juha 1 1
Mäkynen Jukka 2 2
Saarakkala Vesa-Matti 1 1
Salminen Asko 1 1 2
Tolppanen Maria 2 1 3
Westerholm Micael 2 1 2 1 6
Totalt 4 3 0 1 4 4 16

Samlingspartiet
Heinonen Ilmari 2 2
Heinonen Marko 1 1
Karjalainen Olli-Pekka 1 1
Salo Petri 1 1
Sankelo Janne 1 1
Totalt 2 0 0 2 2 0 6

Förändring 2011
Vuorinen Anna 1 1
Totalt 0 0 0 0 0 1 1

Gröna Förbundet
Ala-Kokko Laura 1 1 1 1 4
Nestorova Sandra 1 1 2
Totalt 1 1 2 1 1 0 6

Centern i Finland
Mieto Juha 1 1
Nyysti Tapio 1 1
Paloranta Johanna 1 1
Sihto Paula 1 1
Åstrand Ulla-Maria 1 1 2
Totalt 2 0 1 1 1 1 6

Toivanen Jani
Toivanen Jani 1 1 2
Totalt 1 0 1 0 0 0 2

I årets riksdagsval röstade 1355 
Korsnäsbor. Totalt finns det 1675 
röstberättigade Korsnäsborna 
bosatta i Finland. Bland Korsnäs-
borna i utlandet röstade endast 20 
av 405 röstberättigade. Röstdelta-
gandet blev därmed 79,70 %, en 
minskning med 2,6 %-enheter från 
senaste riksdagsval, då röstdelta-
gandet uppgick till 82,3 %. Endast 
1 röst förkastades.

I år fanns de flitigaste röstarna i 
Korsbäck, där 88,5 % av de röstbe-
rättigade röstade. Harrström var näst 
flitigast med 87,3 % medan 85,1 % 
av Molpeborna röstade. Taklax och 
kyrkbyn kom långt efter med röst-
procenter på 76,1 % respektive 73,3 
%.

Förhandsröstningen lockade inte 
i Korsnäs. Endast 113 personer av 
de röstberättigade förhandsröstade, 
varav 20 röster kom från utlandet. 

Sfp populäraste parti
Svenska folkpartiet var i traditio-

nell ordning det parti som fick flest 
röster – totalt 1225 röster vilket mot-
svarade 90,5 % av samtliga röster. I 
antal röster gick Sfp, men den pro-
centuella andelen steg. Näst störst 
parti i Korsnäs blev Socialdemokra-
terna med 67 röster (4,9 %), även det 
en tillbakagång jämfört med valet 
2011. Kristdemokraterna blev tredje 
med 18 röster (1,3 %). Sannfinlän-
darna fick 16 röster i Korsnäs, en 
mer än senast. Anna Vuorinen från 
Taklax, som representerade Föränd-
ring 2011, fick 1 röst. 

Klar röstkung i Korsnäs blev 
Mikko Ollikainen, som erhöll 668 
röster, en tredubbling av antalet från 
förra riksdagsvalet (255 röster). Förra 
valets segrare, Lars-Erik Gästgivars 
från Korsholm, fick i år 99 röster. 
Jordbrukarnas man Mats Nylund 
från Pedersöre fick 96 röster och nya 
riksdagsmannen Joakim Strand från 
Vasa 90 röster. Alla dessa represen-
terar Svenska folkpartiet. Bland de 
övriga partierna fick socialdemokra-
ten Steven Frostdahl från Nykarleby 
flest röster – 43 stycken.
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Många veteraner med sina hustrur var samlade i 
Bjurbäck byagård den 27 april för att fira den natio-
nella veterandagen.

Bjurbäck byaförening hade ordnat fint med vackert 
dukade långbord och allt otroligt gott hembakt och flink 
servering. Lokalen var trivsam, det var ljust och vackert 
solsken dagen till ära och flaggan i topp! 

Korsdraget underhöll med musik. En extra krydda var 
Leif Skinnars, som berättade om faderns sånghäfte och 
låtvalet träffade helt rätt. Kommunstyrelseordförande 
Sven-Erik Bernas höll hälsningsord. Veteranföreningens 
ordförande Håkan Malm framförde föreningens hälsning. 
På plats fanns kommundirektörerna både från Malax och 
Korsnäs, Mats Brandt resp. Anita Ismark. 

1803 krigsveteraner har i år förlänats medalj av pre-
sidenten. Biblioteks- och kulturchef Carola Bäckström 
läste upp de premierade i Malax och Korsnäs. Anita 
Ismark och Else Lundvall överräckte medalj, diplom och 
instruktionsbok till de närvarande veteranerna. Följande 
veteraner fick förtjänsttecknet Finlands vita ros medalj av 
I klass: Sigfrid Granqvist, Elis Helenelund, Gunnar Hägg-
vik, Nils Ingberg, Helge Lassas, Joel Lenlund, Jarl Nord-
myr, Harald Nyfors. Sigurd Nykamb, Paul Pistol, Ernst 
Rosvik, Joel Sandholm, Rolf Sandholm, Gunnar Sjödahl, 
Herbert Sten, Birger Törnroos, Elvin Vesten och Jarl Ves-
terlund. Lars Schoultz, Nils Skog och Magnus Södergran 
erhöll förtjänsttecken postumt, eftersom de hunnit avlida.

Anita och Bjarne Ismark höll föredrag med bilder från 
Karelen. Bilderna väckte stort intresse och livlig diskus-
sion. Flera yttrade att de hade varit just på samma stäl-
len och hade egna minnen som de återgav.  Programmet 
avslutades med nationalsången och festlig servering.

Text: Carola Bäckström
Foto: Anita Ismark

Högtidlig veteranfest i Bjurbäck

Veteranföreningens ord-
förande Håkan Malm.

Kommunstyrelsens ordfö-
rande Sven-Erik Bernas.

Underhållning av Korsdraget.
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priser på 
kommunens 
aktielägenheter

Tekniska nämnden konstate-
rade 9.2.2015 att försäljnings-
priserna på lägenheterna borde 
uppdateras, eftersom nuvarande 
försäljningspriserna på en del 
lägenheter kan vara för högt fast-
ställda. Försäljningspriser borde 
uppdateras varje år eftersom för-
säljningspriserna är beräknade på 
byggnadskostnadsindex och vär-
deminskningar/år.

Kommunstyrelsen fastställde nya 
försäljningspriser på kommunens 
aktielägenheter vid sammanträdet 
13.4.2015.

För hyreslägenheterna är uppsäg-
ningstiden en månad. När någon av 
lägenheterna sägs upp, följs en lista, 
som finns på de personer, som önskar 
hyra bostad av kommunen. Om ingen 
på listan önskar hyra bostaden eller 
tackar nej när kommunen erbjuder 
den lediga bostaden, sätts bostaden 
ut på kommunens hemsida till uthyr-
ning eller försäljning.

Föravtal om fas-
tighet i Molpe

Korsnäs kommun har som säl-
jare 13.2.2015 undertecknat ett 
föravtal med Magnus Berglund 
som köpare gällande ett outbrutet 
område om ca 0,3000 ha av Fri-
tidsområde benämnda fastighet 
RNr 6:181 i Molpe by. 

Det outbrutna området omfat-
tar ett skifte, som är beläget invid 
och öster om Sjövägen. Området är 
enligt gällande delgeneralplan för 
Molpe beläget på LS-område. LS-
område betyder område för små-
båtshamn, och på område får endast 
uppföras bryggor och båthus samt 
aktivitets- och servicehus. På områ-
det finns inga byggnader och anlägg-
ningar. Köpesumman är sammanlagt 
3.750,00 euro. 

Kommunfullmäktige godkände 
8.4.2015 föravtalet till fastighetskö-
pebrev mellan Korsnäs kommun och 
Magnus Berglund.

Silverbergs       
stipendiefond

Ansökan om bidrag för vårter-
minen 2015 ur Silver bergs sti-
pendiefond har inlämnats av 39 
stude rande.

Kommunstyrelsen beslutade 
13.4.2015 bevilja de 38 sökande 
som uppfyller kraven på heltidsstu-
derande ett stipendium om 350 euro/
studerande för vårterminen 2015. En 
ansökan uppfyllde inte kraven på 
mantalsskrivning 31.12.2014. 

Följande personer erhöll stipendier: 
Viktor Andersson, Tobias Andtfolk, 
Julia Backgren, Henrik Björkqvist, 
Benjamin Granqvist, Marcus Gran-
qvist, Sara Granqvist, Staffan Gran-
qvist, Lina Häggdahl, Ellinor Juth, 
Nina Kronholm, Silvester Kuusk, 
Jennifer Lagerström, Jesper Lager-
ström, Anna Lolax, Willy Lågas, 
Marcus Mannfolk, Emelie Matkoski, 
Jasmine Nedergård, Jeanette Nord-
lund, Rasmus Nybjörk, Jenny Nyfors, 
Mari Nyfors, Patricia Nygård, Peter 
Nyman, Jannike Nynäs, Olle Nynäs, 
Nathalie Nystrand, Alex Ravald, 
Sofia Rosendahl, Tommy Rusk, 
Anna Sundén, Annika Svartgrund, 
Pontus Westmalm, Josefine Vägar, 
Christoffer Östberg, Jonas Östberg 
och Anton Österbro.

Korsnäs kommuns 
stipendiefond

Korsnäs kommuns stipendiefond 
grundades av fullmäktige i Kors-
näs år 2001. 5 ansökningar har 
inkommit till Korsnäs kommuns 
stipendiefond för vårterminen 
2015. Samtliga uppfyller kraven 
för att erhålla stipendier från 
Korsnäs kommuns stipendiefond. 

Kommunstyrelsen beslutade att till 
samtliga sökande utdela ett stipen-
dium om 105 euro för vårterminen 
2015.

Följande personer erhöll stipendier: 
Robin Granqvist (Aalto-universitet), 
Brage Ismark (Svenska Handelshög-
skolan), Jan Mannfolk (Vasa yrkes-
högskola), Linus Nynäs (Arcada) 
och Erica Sandman (Svenska Han-
delshögskolan).

Anhållan om 
bidrag för konst-
gräsplan

Korsnäs fotbollsförening plane-
rar att anlägga en konstgräsplan 
på sin egen träningsplan invid 
centralidrottsplan i anslutning 
till skolområdet i Korsnäs kyr-
koby. Föreningen anhåller om att 
kommunen står för kostnaden för 
konstgräset, vilken beräknas till  
55 000 €.

Biblioteks-, kultur-, och fritidssek-
tionen har 3.12.2014 föreslagit att 
föreningen gör upp en projektplan 
för anläggande av konstgräsplan och 
lämnar in projektplanen till Kors-
näs kommun och Aktion Österbot-
ten, vars nya programperiod börjar 
sommaren 2015. Sektionen ställer 
sig positiv till projektet eftersom 
konstgräsplan kunde användas inom 
skolgymnastiken. En noggrann pro-
jektplan och kostnadsberäkning bör 
uppgöras för anläggande av konst-
gräs.

Bildningsnämnden stödde 3.2.2015 
sektionens förslag och föreslår för 
kommunstyrelsen att anläggning 
av konstgräs på fotbollsförening-
ens träningsplan sker som projekt. 
Bildningsnämnden ställer sig positiv 
till att kommunen deltar i projekten 
på samma grunder som kommunen 
understött övriga föreningar. Kors-
näs fotbollsförening uppgör en nog-
grann projektplan och ansökan där 
kommunens andel framkommer.

Kommunstyrelsen ställde sig posi-
tiv till Korsnäs fotbollsförening r.f.:s 
initiativ och kommunens idrotts-
instruktör Roger Lindholm bistår 
föreningen med uppgörande av pro-
jektplan och ansökan till NTM-cen-
tralen. Kommunstyrelsen beslutade 
9.3.2015 i enlighet med bildnings-
nämndens och biblioteks-, kultur och 
fritidssektionens förslag.
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Vårhälsningar från Lärknäs
Personalen på Lärknäs skickar en bildhälsning från vårens aktiviteter på Lärknäs.

Sång, musik och dans till tonerna av 
Fred Berg. 

Vi njuter av vårsolen i stenarnas rike.

Vårstädning på terrassen.

Påsk på Lärknäs 
med pyssel, bak-
ning och middag.

Vårplantering på gång. Det gror i krukorna.

Djurbesök är uppskattade 
på Lärknäs.
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åtgärdstillstånd

Tillsynsnämnden har vid sammanträdet 14.4.2015 godkänt följande 
ansökningar om byggnadslov och åtgärdstillstånd.

Byggnadslov
Byggare  Lägenhet  Ändamål
Mikael Björkblom  Harrström 16:9  Inredn. vind i bostad
Johan Rusk  Korsnäs 876:2  Fritidshus
Sören Sandholm  Korsnäs 876:2  Bastu
Magnus Åkersten  Korsnäs 12:150  Tillbyggnad garage
Magnus Åkersten  Korsnäs 12:150  Tillbyggnad bostad,
   glasveranda
C Hangelin o H Kuusamo  Molpe 3:115  Fritidsbostad
Juhani Lönnroos  Molpe 17:0  Tillbyggnad fritidshus
Hanna Ollus  Molpe 11:5  Fritidshus
J Skog o T Pihlaja  Molpe 10:178  Ändringar i fritidsbostad
Antti Tuuri  Molpe 2:27 Ekonomibyggnad
Saila Vaahtoniemi  Molpe 4:99  Bostad
Kim Ahlström  Taklax 3:68  Bastu
Ann-Louise Wikström  Taklax 2:224  Bastu

Åtgärdstillstånd
Korsnäs kommun  Harrström 3:152  Rink/tennisplan
T o C Sandbacka  Harrström 10:54  Värmebrunnar
Oy Dermoshop Ab  Korsnäs 54:6  Ändring av utrymme
A Kronstrand och C Backgren Molpe 10:205  Lada-förråd
J-E o S Strandberg  Molpe 1:244  Värmebrunn

Undantagslov för rink/tennisplan i 
Harrström

Korsnäs kommun har anhållit 
om undantagslov och avgörande 
av planeringsbehov i avsikt att 
uppföra en rink/tennisplan på en 
del av ett outbrutet område av 
Källund 280:402:3:152 i Harr-
ström by.

Området är en del av Harrström 
delgeneralplan och i planen har 
området beteckning MA (Landskaps-
mässigt värdefullt åkerområde).

Åkermarken ligger i anknytning 
till UF-lokalen och norr om lokalen 
finns aktivitetspark, vilket anses som 
lämpligt eftersom man får dylika 
aktiviteter placerade på ett gemen-
samt ställe i byn. 

Kommunstyrelsen i Korsnäs avgör 
ärendet eftersom det handlar om 
avvikelser från planen. Tekniska 

nämnden bereder ärendet i egenskap 
av planeringsmyndighet.

En kungörelse ingick i Vasabladet 
17.3.2015.

Tekniska nämnden föreslog för 
kommunstyrelsen att undantag i 
enlighet med 171 § och 172§ i MBL 
kan beviljas. Nämnden konstaterar 
att förutsättningarna för beviljande 
av åtgärdstillstånd för uppförande av 
en rink/tennisplan på del av Källund 
läg. 3:152 i Harrström by enligt MBL 
§16 och §137 föreligger, när inga 
betydande menliga konsekvenser 
kunnat konstateras. Innan byggandet 
påbörjas bör åtgärdstillstånd sökas.

Kommunstyrelsen beslutade 
30.3.2015 bevilja undantagslov i 
enlighet med tekniska nämndens för-
slag.

Delgeneralplanen 
för Harrström  
vindkraftspark 
godkänd

Förslaget till delgeneralplan för 
Harrström vindkraftspark har 
varit till påseende under tiden 
30.10-30.11.2013. Sammanlagt 
kom det in 6 utlåtanden och 1 
anmärkning. 

Kommunstyrelsen beslöt på sitt 
sammanträde 8.12.2014 att plan-
förslaget skall ändras utgående från 
konsultens bemötanden för de utlå-
tanden och anmärkning som inkom-
mit.

Planförslaget har nu ändrats i enlig-
het med kommunstyrelsens beslut. 

Kommunfullmäktige godkände 
23.3.2015 delgeneralplanen för Harr-
ström vindkraftspark.

Tomtmark             
i kyrkbyn

Fullmäktigeledamot Roger 
Bergström har 4.2.2015 i en skri-
velse riktad till tekniska nämnden 
tagit fram behovet av alternativ 
tomtmark för bostäder i kyrkbyn, 
gärna vid havet. Västanlidområdet 
föreslås som ett möjligt alternativ. 

I en annan skrivelse har han påpe-
kat vikten av att resurser tilldelas 
för att göra alla tomter på Bovägens 
detaljplaneområde tillgängliga för 
byggande. På Bovägens detaljpla-
neområde finns flera obebyggda 
egnahems- och radhustomter, som 
genast kan bebyggas och dessutom 
finns det några tomter till vilka man 
borde bygga ut vatten-och avlopps-
ledningar för att de ska kunna bjudas 
ut till hugade byggare.

Tekniska nämnden konstaterade att 
man ska börja utreda anskaffningen 
av alternativ tomtmark under de när-
maste åren. Anslag bör anvisas för 
utbyggnaden av vatten- och avlopps-
ledningar samt vägar till den del av 
Bovägen detaljplaneområde, som 
saknar dessa.
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Rönngård - nytt bostadsområde i Taklax
Korsnäs kommun köpte i fjol ett markområde på 

ca 1 ha i Taklax tänkt för boende. Området ligger vid 
korsningen av Taklaxvägen och Strandmossavägen.

Området är tillsvidare ett outbrutet område av lägenhet 
Mars 7:94. Lagfart har beviljats på området men det är 
inte ännu utstyckat.

Tekniska kansliet har gjort ett förslag på tomtindelning. 
Enligt förslaget är området uppdelat i två tomter. Den ena 
tomten är ca 4110 m2 och den andra ca 5890 m2. På områ-
det finns det möjlighet att ansluta sig till både vatten- och 
avloppsledningsnätet. 

Försäljningspriset fastställdes till 2,88 €/m2. Bostads-
området får namnet Rönngård.

Kommunstyrelsen beslutade 13.4.2015 i enlighet med 
tekniska nämndens förslag dela in området i två tomter.

Nya tomter i korsningen av Taklaxvägen och 
Strandmossavägen.

Antti Tuuri har ansökt om avgö-
rande gällande planeringsbehov 
på lägenheten Westberg 2:27 i 
Molpe by för uppgörande av eko-
nomibyggnad på 111 m2. 

Området är en del av Molpe delge-
neralplan. På området får uppföras 
småhusbebyggelse, byggnader för 
jord- och skogsbruk samt till bebyg-
gelsen ansluten icke miljöförstörande 
småindustri. Nybyggnad bör till sin 
placering och utformning anpassas 
till landskapet och miljön. Byggnads-
platsen storlek bör följa kommunens 
byggnadsordning. Byggnadernas 
sammanlagda våningsyta på bostads-
byggnadsplats är högst e=0,10. 

På området finns ingen detaljplan. 
Tomten gränsar Antti Tuuris bostads-
tomt.

Tekniska nämnden beslutade 
31.3.2015 att förutsättningarna för 
beviljande av bygglov för ekonomi-
byggnad på lägenhet Westberg 2:27 i 
Molpe by enligt MBL § 16 och § 137 
föreligger. Innan byggandet påbörjas 
bör bygglov sökas.

Levi Häggdahl har ansökt om 
avgörande gällande planeringsbe-
hov på lägenheten Sjöstrand 5:171 
i Molpe by för uppgörande av ett 
fritidshus på 91,2m2 och ett biltak 
på 7 m2. 

Planeringsbehov i Molpe
Området är en del av Molpe del-

generalplan. Området är reserverat 
främst för jord- och skogsbruk och 
därtill hörande byggnadsverksamhet. 
På området kan uppföras bostäder i 
form av glesbebyggelse. På området 
finns ingen detaljplan

Byggnaderna kan anslutas till 
Molpe vatten Abs: vattenledningsnät. 
Tomten gränsar till befintlig privat 
väg. Byggnadernas totala våningsyta 
är 98,2 m2.

Levi Häggdahl har år 1999 bevil-
jats bygglov på denna fastighet. År 
2002 förlängdes bygglovet, men det 
har senare förfallit.

Tekniska nämnden beslutade 
31.3.2015 att förutsättningarna för 
beviljande av bygglov för fritidshus 
på lägenhet Sjöstrand 5:171 i Molpe 
by enligt MBL § 16 och § 137torde 
föreligga, när inga desto mer bety-
dande menliga konsekvenser kunnat 
konstateras, eftersom det tidigare 
varit beviljat ett bygglov på samma 
plats. Innan byggandet påbörjas bör 
bygglov sökas.

Mikael och Emilia Renfors har 
ansökt om avgörande gällande 
planeringsbehov på lägenheten 
Kvarnbacka 3:50 och Storåker 
3:51 i Molpe by för uppgörande 

av ett bostadshus på 174 m2 och en 
ekonomibyggnad på 68 m2. 

Området är en del av Molpe delge-
neralplan. På området får uppföras 
småhusbebyggelse, byggnader för 
jord- och skogsbruk samt till bebyg-
gelsen ansluten icke miljöförstörande 
småindustri. Nybyggnad bör till sin 
placering och utformning anpassas 
till landskapet och miljön. Byggnads-
platsen storlek bör följa kommunens 
byggnadsordning. Byggnadernas 
sammanlagda våningsyta på bostads-
byggnadsplats är högst e=0,10. På 
området finns ingen detaljplan

Byggnaderna kan anslutas till 
Molpe vatten Abs: vattenlednings-
nät. Fastigheterna kan anslutas till 
Korsnäs kommuns avloppslednings-
nät. Tomten gränsar till en befintlig 
väg och avståndet till närmaste affär, 
daghem och skola är nära. Byggna-
dernas totala våningsyta är 242 m2.

Tekniska nämnden beslutade 
31.3.2015 att förutsättningarna för 
beviljande av bygglov för bostadshus 
och ekonomibyggnad på lägenhet 
Kvarnbacka 3:50 och Storåker 3:51 i 
Molpe by enligt MBL § 16 och § 137 
föreligger. Innan byggandet påbörjas 
bör bygglov sökas.

FASTIGH ETSDATATJÄNST 

Koordinaterna för utskriftens mittpunkt (ETRS-TM35FIN): N: 6969454.9, E: 206878.385 
Kartan är inte måttnoggrann 

2015-03-27 

Fastighetsgränserna och fastighetsbeteckningarna uppdateras tills vidare bara en gång i veckan. 
Skiften och outbrutna områden som hämtats till kartan via registertjänsterna är tidsenliga. 
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utrymme för 
mathantverk

Kommunstyrelsen har tidigare 
beslutat att hyra ut köksutrym-
mena i kontorsbyggnaden vid 
gruvan som produktionsutrymme 
för tiden 17.11.2014-31.3.2015 till 
de mathantverkare som deltagit i 
mathantverksprojektet. Även nya 
mathantverkare kan få tillgång till 
utrymmena. För utrymmet debi-
teras 25 euro per företagare per 
månad i uppskattad elförbruk-
ning.

Mathantverkarna har utnyttjat pro-
duktionsutrymmet ca 1 dag/månad/
mathantverkare. I produktionsut-
rymmet finns effektiva maskiner så 
man hinner tillverka en stor mängd 
produkter under en dag. Kylanlägg-
ningen vid produktionsutrymmet 
torde sluka mycket elektricitet därför 
har denna bara varit i gång endast 
före jul och inför matmarknaden i 
februari då Charolais nötkött togs in 
till försäljning. 

Mathantverkarna vill fortsätta hyra 
produktionsutrymmena under hela 
året. Kommunstyrelsen beslutade 
30.3.2015 att förlänga hyreskontrak-
tet till 31.12.2015 med samma vill-
kor som tidigare. 

Kommunfullmäktige beslutade 
23.3.2015 godkänna ett komplet-
terat hyresavtal mellan Korsnäs 
kommun och Söfuk, så att Kors-
näs kommun får tillgång till mat-
salsbyggnaden vid f.d. Korsnäs 
kurscenter.

Planerna är att bl.a. Café-Restaur-
ang Stenbrytaren-Stonebreaker Kb 
flyttar från nuvarande byggnad till 
matsalsbyggnaden i fd. Korsnäs 
kurscenter, eftersom det nuvarande 
köket kräver en omfattande renove-
ring.

Café-restaurang Stenbrytaren 
flyttar till fd KKC

Tekniska nämnden har uppgjort 
ett förslag till hyresavtal med före-
taget. Kommunstyrelsen behandlade 
13.4.2015 det uppgjorda hyresavtalet 
med Café-Restaurang Stenbrytaren-
Stonebreaker Kb och godkände det 
efter några justeringar.

Det nya hyresavtalet med café-
restaurang Stenbrytaren-Stone-
breaker Kb gäller från 30.4.2015. 
Hyrestiden börjar 30.4.2015 och det 
undertecknade hyresavtalet gäller till 
31.3.2016, fr.o.m. 1.4.2016 skall ett 
nytt hyresavtal vara omförhandlat.

Restaurangen öppnar till morsdag. 

Korsnäs kommun och Söfuk 
ingick 10.10.2007 ett hyresavtal 
om uthyrningen av utrymmen 
omfattande 5 284 m2, varav 312 
m2 är ett kallager vid fd KKC. 
Kommunen kommer att behöva 
matsalsbyggnaden för restaurang-
verksamhet och ”elavdelningen” 
för biblioteksverksamhet.

Hyresobjektet begränsas så att 
Söfuk i fortsättningen enbart hyr ett 4 
234 m2 stort utrymme (inkl. 312 m2 
kallt utrymme) av Korsnäs kommun. 
Matsalsbyggnaden inkl. elavdel-
ningen om 1 050 m2, övergår i Kors-
näs kommuns besittning. Hyran som 
Söfuk erlägger efter förändringen 
sänks till 32.390,10 euro per kvartal 
och totalt 129.560,40 euro per kalen-
derår. I övrigt förblir villkoren för 

beräkning av hyran oförändrade. 
Korsnäs kommun har att på egen 

bekostnad separera vatten- och 
avloppsanslutningar från det övriga 
hyresobjektet eftersom vattnet 
är avstängt till de delar som hyrs 
av Söfuk i fortsättningen. Dess-
utom tillkommer elkostnader för 
matsalsbyggnaden inkl. elavdel-
ningen. En skild elmätare kommer 
att installeras i huvudcentralen. 
Söfuk står för sin del av elkostna-
derna för den del som de hyr även i 
fortsättningen.

Kommunfullmäktige godkände 
23.3.2015 kompletteringen till det 
gällande hyresavtalet mellan Kors-
näs kommun och SÖFUK gällande 
matsalsbyggnaden vid fd KKC.

Ändrat hyresavtal mellan Korsnäs 
kommun och Söfuk Bidrag till 

skidspår

If Fyren har anhållit om bidrag 
för fyllnadsmaterial till skidspåret 
vid Waterloo. 

Skidspåret är 2,5 km långt och 
enligt beräkningar behövs 1500 m3 
fyllnadsmassa. Dessutom är spåret i 
behov av genomgång med grävma-
skin, som tar bort stenar och jämnar 
upp. Korsnäs kommun har under 
fjolåret dikat längs spånbanan och 
bytt ut trummor.

I årets budget finns 2500 € för 
underhåll vid Waterloo.

Tekniska nämnden ställde sig posi-
tiv till att skidspåret vid Waterloo 
förbättras och beslutade 31.3.2015 
att bidra med fyllnadsmaterial till 
banan. Kostnaderna får inte överstiga 
det som finns i budgeten.
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Den 20 april hölls föreningens årsmöte på Strand-
mölle i Molpe. Uppslutningen till mötet kunde ha 
varit bättre men de närvarande fick ta del av för-
eningens ekonomi och verksamhet under 2014 och 
dessutom fick deltagarna mycket sakkunnig infor-
mation av två föreläsare, Per Vilen som pratade om 
vad som är viktigt för småföretagare.  

Avgående ordförande Roger Bergström avtackades 
vid årsmötet med blommor och en present från ”Lokalt 
center för Mathantverk”.

Fjolåret var på alla vis ett aktivt år för företagare i Kors-
näs och för föreningen.  Två olika projekt bearbetade 
samtidigt både gamla och nya företagare i Korsnäs. 
”Korsnäs i framtiden” (KiF) projektet drogs av Sofia-
Mitts Björkblom och Göran Östberg med Yrkesaka-
demin i Österbotten som huvudansvarig och Korsnäs 
Företagare som delfinansiär. Projektet ”Lokalt Center 
för Mathantverk” drogs av Helena Höglund-Rusk 
med Korsnäs kommun som huvudansvarig och delfi-
nansiär. NTM-centralen hade beviljat bidrag till båda 
projekten. 

Projekten började som skilda projekt men på som-
maren 2014 uppstod ett fruktsamt samarbete mellan 
projekten och det utvecklades till många gemensamma 
tillställningar i form av deltagande i mässor och mat-
hantverksdagar. 

För Korsnäs Företagare betydde aktiviteterna även att 
styrelsen i KF engagerades aktivt i olika tillställningar och 
aktiviteter. Korsnäs företagare deltog mer eller mindre 
aktivt i 13 olika tillställningar som arrangerades på olika 
ställen i Österbotten och dessutom sammankom styrel-
sen till 9 styrelsemöten och två medlemsmöten. 

Projektet Korsnäs i Framtiden hade som ett av sina mål 
att utveckla ett bestående forum för företagare i Korsnäs 
och i maj presenterades Företagarcafé Korsnäs.

Företagarcafé Korsnäs kan betyda flera saker - dels 
Korsnäs Företagares hemsida på internet som skall infor-
mera om olika aktiviteter, aktuell information från både 
företagarorganisationer och skattemyndigheter samt 
fram för allt ett register på företagare i Korsnäs. Registret 
över företagare i Korsnäs skall uppdateras kontinuerligt 
och det skall finnas till för både företagare och privatper-
soner både i Korsnäs och för utomstående som behöver 
information om företag - deras tjänster och produkter i 
Korsnäs. 

Dels kommer Företagarcafé Korsnäs att synas på alla 
de tillställningar som ordnas av Korsnäs Företagare r.f.   

Projektet Korsnäs i Framtiden resulterade även i en 
handbok - ”Framtidens företagande på landsbyg-
den”. Handboken är till för både tidigare och nya företa-
gare som kanske behöver information om vad som krävs 
av en företagare. Handboken finns i begränsad upplaga 

men för den som är intresserad så räcker det med ett 
telefonsamtal till 050-3853039 (Jan-Erik) eller e-post till 
jeravals@gmail.com. 

WÄRTSILÄBESÖKET
Den 19 mars 2015 besökte 18 företagare och några 

privatpersoner Wärtsiläs maskinfabrik i Vasa på inbju-
dan av Korsnäsättlingen Leif Österroos. Som de flesta 
känner till så är Wärtsilä idag en av de största arbets-
givarna i Vasanejden och det var otroligt intressant att 
få höra Leif Österroos berätta om företagets utveckling 
under de 40 år som han arbetat där. Leif var själv Wärt-
siläs representant i Asien under de 12 år han bodde där 
och utvecklade företagets kontakter med samarbets-
partners.   

AKTUELLT 
Närmast förestående är den omtyckta grillfesten 

för företagare på Daltons i Molpe den 15 maj 2015 kl. 
19.00. Vi kommer att bjuda på en smakfull meny med 
lokalt producerade produkter, underhållning samt sång 
och musik av Taklax-ättlingen Patrik Linman. 

Vid intervjuer med företagare i Korsnäs har det visat 
sig att den sociala samvaron mellan företagen i Korsnäs 
är en av de viktigaste sakerna för företagarna. Vi vill med 
denna grillkväll sammanföra företagare till en social och 
gemytlig samvaro som ett led i att uppfylla denna Era 
önskemål. 

Korsnäs Företagare r.f. kommer under resten av året 
att tillsammans med företagare i Korsnäs arrangera och 
delta i mässor och marknader samt arrangera företags-
träffar för företagare i Korsnäs.

Jan-Erik Ravals 
Ordförande för Korsnäs Företagare r.f. 

ÅRSMÖTE OCH ÅTERBLICK PÅ FJOLÅRET

På vårmötet avtackades Roger Bergström, mång-
årig ordförande i Korsnäs företagare rf, av nyvalda 
ordförande Jan-Erik Ravals.
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Rubriken ovan ger anledning 
till förklaring. Vi som jobbar för 
Nordkorea har lottat ut tavlan ni 
ser på bild. Materialet donerades 
av Svea på Hertsbacken, Annette 
på Smedbacken sydde och Mats på 
Kronbacken skötte inramningen. 

Slutligen seglade Svanen i hamn 
hos Ingeborg Westergård intill Gull-
backen. Tack alla lottköpare! Lot-
teriet inbringade 300 € och förutom 
huvudvinsten drog KG Häggdahl 
och Roger Lindholm många små-
vinster på påskannandagen i försam-
lingshemmet.

Insamling till norra Nordkorea
De insamlade medlen blir till stor 

hjälp i norra Nordkorea. Vi har direkt 
kontakt med ledaren för teamet som 
under 2014 gjort 21 resor till landet 
under sammanlagt 59 dagar. Man har 
hjälpt 565 barn och 123 vuxna på 
9 daghem/skolor. Teamet levererar 
mat, mediciner, kläder, skor, skoltill-
behör kol till uppvärmning, diesel till 
fordon och även material för repara-
tion av byggnader.

Nytt för år 2014 var att barnen 
bjöds på yoghurt eftersom de har 
vitaminbrist. ”Första gången de sma-
kade yoghurt och de gillade den! Vi 
hade lite tid att umgås med barnen. 
De var blyga först eftersom vi var 
de enda främlingar de någonsin mött 
men sen blev de nyfikna och lekte 
som alla barn gör.”, hälsade teamle-
daren.

Många backar små     
blev en vacker svan!

Det känns gott att vi som enda 
land (kommun) i Europa kan vara 
med och skänka livskvalitet till barn 
i Nordkorea. Under åren har vi sam-
manlagt skickat över 10 000 € och vi 
vet att pengarna går fram!

POP-UP-Butik
Ifall du vill vara med och stödja 

vårt viktiga arbete har du möjlighet 
att redan idag besöka vår POP-UP-
Butik  intill Blomster. Tack till Bror 
Södergran som upplåter vindfånget 
till fd Sale! Där saluför vi unika 
hantverksprodukter som kan bli fina 
gåvor till vårens och sommarens 
fester. Vi har även ett nytt lotteri där 
huvudvinsten är ett litet lapptäcke. 
Så kom in och fröjdas över vår ska-
parkraft och pröva lyckan! Vi har 
öppet enligt följande: Fredag 8.5. kl 
14-17 och lö 9.5. kl 9-12. Vi samar-
betar med bagare-konditor Julia som 
saluför sina produkter passligt till 
morsdag.

Eftersom vi nu öppnat ett konto går 
det också bra att understödja direkt 
genom en inbetalning, konto FI58 
5552 2520 0154 51. Märk inbetal-
ningen med NORDKOREAHJÄL-
PEN. Jag kommer att sända iväg de 
insamlade medlen från januari till 
maj 2015 i början av juni.

Vi vill också här passa på att tacka 
Dermoshop för sponsoreringen!

Text: Ulrika Lindholm
Foto: Liliann Lolax

Korsnäsnejdens 
pensionärer r.f

Vid årsmötet 29.3.2015 omvaldes 
Sven Nystén till ordförande, Gullvi 
Norras till sekreterare, Sven R. 
Westergård till kassör, Doris Sten-
holm till viceordförande, som 
övriga medlemmar i styrelsen 
Robert Mamrelund, Alef Ståhl och 
Boris Foxell.  Som ersättare åter-
valdes Birgitta Mannfolk och Jan-
Erik Ravals.

En aktivitetsgrupp valdes bestå-
ende av Sven Nystén, Doris Sten-
holm, Jan-Erik Ravals och Lisbeth 
Åkerman.  Som föreningens nya 
resekoordinator valdes Boris Foxell.  
Birgitta Sandholm fortsätter som 
IT-handledare.  Medlemmar som 
behöver hjälp och handledning med 
datakommunikation kan kontakta 
henne.

Verksamhetsåret har bestått av 
månadsträffar i olika byar med före-
läsare och underhållare ordnat via 
MI.  En upplevelserik tredagars som-
marresa till Östra Finland arrangera-
des. Medlemmar har deltagit i region 
Österbottens vårfest i Närpes, som-
marfest i Forsby och höstresan till 
Ikalis. Vi har deltagit i diskussions-
tillfälle vid yrkeshögskolan Novia 
om säkerhet och trygghet för äldre 
hemmaboende. En seniorsurfdag 
hölls på biblioteket i oktober. Verk-
samhetsåret avslutades med samvaro 
på julfesten på Strand-Mölle.

Vår målsättning är att alla pensio-
närer skall känna sig hemma i fören-
ingen och vi vill förhindra ensamhet 
och utanförskap. Medlemmarna kan 
gärna ge tips och önskemål och verk-
samheten.

Gullvi Norras
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Grannklang

20 år med Grannklang

Grannklangers fick också vara med i showen med 
ett eget shownummer a la Michael Jackson.

Kören har duktiga solister i sitt led. Här sjunger 
Emilia Renfors ”The Shoop Shoop Song” tillsam-
mans med Grannklangs damer.

Dansparet Ari Hinttu 
och Marika Boström 
gjorde fartfyllda fram-
trädanden.

Grannklang inledde sitt 20-årsjubileum som sig bör med med glittrande sjalar och champagne.

Publiken bjöds på glit-
ter och glamour när 
damkören Grannklang 
ställde till med 20-årsju-
bileum på Molpe pavil-
jong lördagen den 25 
april.

Det var en vinterdag 
för drygt 20 år sedan som 
kören samlades första 
gången i Korsnäs. MI:s 
musiklärare Johnny Sand-
sten har fungerat som diri-
gent sedan starten och till 
kvällens jubileumskon-
sert hade kören plockat in 
favoriter från de gångna 
åren. 

Kvällen inleddes med 
afrikanska toner. Kväl-

lens första solist var Tina 
Östling, som modigt sjöng 
”Lenas sång” ur filmen 
”Såsom i himmelen”. I 
Niklas Strömstedts ”Om” 
tog Heidi Blomqvist hand 
om solopartiet. Tillsam-
mans med Emilia Renfors 
bjöd de två en fartfylld 
avslutning med Septem-
bers ”Party In My Head”. 

Förutom körens egna 
solister, var sångerska 
Daniella Lindström inbju-
den och bjöd på fyra sånger 
med ackompanjemang av 
Magnus Westerlund. 

För att ytterligare för-
gylla kvällen, hade kören 
även bjudit in dansparet 
Ari Hinttu och Marika 
Boström från dansfören-
ingen Rolling. Först bjöd 
paret på fartfyllda upp-
visningar i rumba och 
jive från scenen. Senare 
tog paret hela dansgolvet 
i besittning och svingade 
runt i en svävande wiener-
vals följd av en quickstep.

Grannklang fick också 
en hälsning av sina man-
liga bekanta i ”Grann-
klangers”. Trots att de 
börjar bli till åren och lite 
ledbrutna, bjöd de på ett 
uppskattat dansnummer a 
la Michael Jackson. Till-
sammans sjöng damerna 
och herrarna Mikko Ala-

talos ”Stanna lite längre” 
innan det var dags för 
konsertens festliga avslut-
ning med Ted och Kenneth 
Gärdestads ”När showen 
är slut”. 

Grannklang belönades 

med stående ovationer 
efter att ha bjudit på gläd-
jetoner från världens olika 
hörn i Molpe denna vår-
kväll. Nu får vi börja vänta 
på 30-årsjubileet.

Kenth Nedergård
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Malax-Korsnäs cancerklubb 
har hållit årsmöte 9.3. Kerstin Knip 
återvaldes som ordförande.  Övriga 
i styrelsen är: Majvor Råholm, vice-
ordf,  Ann-Sofi Holmlund, sekr, Maj-
Lis Häggblom, kassör, Yngve Björk, 
Lisbeth Gullholm, Ulla Herrgård, 
Britta I Nyfors, Sonja Söderlund  och 
Bengt Söderback. 

Klubbens 30 år till ära har Leif 
Skinnar gjort en egen Lystringssång 
för klubben.  ”Vi vandrar här på 
jorden” heter sången, en sång så 
vacker, så sann och så talande. Tack 
Leif! Det var en härlig stämning på 
årsmötet då vi alla ( 64 pers) stämde 
upp med lystringssången till musik 
av Leif Skinnar, Bror Svenns och 
Milton West.  

Planerat program
Klubbträffar inom området med 

olika gäster som föreläsare.
• 21.5. kl. 19.00 Föreläsning o 

diskussion vid Molpe Pavil-
jong. Kvällens gäst Patrik 
Ehnström pratar om prostata-
sjukdomar. Männen speciellt 
välkomna!

• Delta i sommarkryssningen 
med övr. finlandssvenska klub-
bar 1-3.6.

• Besöka Sommarteatern i 
Petalax  och se ”Ur Bykiston 
MMXV”, 12.7. kl. 15.

• Ordna endagsutfärd i augusti.
• Ordna Må Bra Dag i höst.
• Ordna födelsemärkesunder-

sökning i höst.
• Understöda cancerpatienter 

som deltar i gruppträning i 
konditionssalen vid Malax 
Fysio och/eller deltar i vatten-
gymnastik för bröstcancerpa-
tienter.

• Rosa bandet försäljning

Vår cancerklubb omfattar ett vid-
sträckt område.  För att så många 
som möjligt skall ha möjlighet att 
delta i vår verksamhet subventione-
rar vi alltid en del av kostnaden.

Klubben ger bidrag till barnfamil-
jer där någon insjuknat i cancer och 
vid behov till enskilda. 

Malax-Korsnäs cancerklubb informerar

Vår verksamhet är möjlig tack 
vare eget frivilligt arbete, donationer, 
bidrag och understöd, som vi med 
tacksamhet tar emot.

Klubbens frivilliga medlemsavgift 
är symbolisk, 5 € /pers.   Alla gåvor, 
bidrag och donationer som klubben 
erhåller används inom eget område 
för cancerpatienter och anhöriga. 

Klubben meddelar om evene-
mangen i Vasabladet under För-
eningarna, i Malax lokal-tv och i 
Petalax-Bergö lokal-tv.

Cancerklubben säljer Österbottens 
cancerförenings kondoleanskort. 
Korten finns till försäljning i lokala 
blomsterbutiker, en del banker och 
butiker.

Leif  Skinnar, Bror Svenns och Milton West ackompanjerar till sången.

SE HIT!  SE HIT!  SE HIT!

Föreläsning om 
prostatasjukdomar med urolog 
Patrik Ehnström. Tid för 
diskussion.
Torsdag 21.5. kl. 19.00 i Molpe 
paviljong.
Välkomna alla!
  Arr. Malax-Korsnäs cancerklubb

Österbottens cancerförening
Österbottens cancerförening erbju-

der anpassningsträningskurser i 
Härmä, stödpersoner, samtalsgrup-
per och bildterapi och avslappnande 
motion i Vasa.   Ta kontakt direkt 
till cancerföreningen, tel. 010 843 
6006  eller till oss i klubben och delta 
i det som bjuds.  Allt är med tanke 
på cancerpatienternas bästa. Klub-
ben hjälper gärna till med råd och 
upplysningar och kan fungera som 
förenande länk mellan patient och 
cancerförening. 

Varmt välkommen med i vår verk-
samhet och en god fortsättning på 
våren och sommaren!
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Säsongen 2014 hade Korsnäs FF 
tre lag på benen. 13-års pojkarna 
slutade på fjärde plats i distrik-
tets div.3. Oldboysen knep igen en 
tredje plats i distriktets ö 35 serie.

Representationslaget gjorde en 
suverän vårsäsong och ledde serien 
ännu vid midsommar. Skador, semes-
trar, resor m.m. ställde till problem 
under höstomgången och laget föll 
ner till en slutlig sjätte plats i div.4-
tabellen, dock med våra kära rivaler 
Malax IF och Kaskö IK på betryg-
gande avstånd bakom i sluttabellen.

Tre lag säsongen 2015
Inför säsongen 2015 har en hel del 

förändringar skett, men fortfarande 
ställer föreningen upp med 3 olika 
lag. 

Juniorerna spelar i år i 14-årsklas-
sen vilket innebär att man för första 
året spelar på fullstor plan med 
11-mannalag. Laget består av pojkar 
födda år 2000-2004 från Korsnäs 
kommun och Petalax och Malax. 
Laget tränas som tidigare av Johan 
Back och Peter Bäcklund. Under vin-
tern deltog pojkarna även i futsal-se-
rien så pojkarna är väl förbedda inför 
säsongen. 

Oldboysen kör på liksom tidigare 
där huvudmålet är att ha roligt och 
motionera men samtidigt vill man 
förstås vinna varje match.

Representationslagets säsong i 
div.4 ser intressant ut. Malax IF fick 
en gratisplats i fyran fastän man 
slutade under nedflyttningsstrecket 
ifjol. Detta är positivt när vi även i 
år får spela derbyn mot både Malax 
och Kaskö. Dessutom avancerade 
Sporting II från femman så där hittar 
vi ytterligare en intressant lokalkon-
kurrent. 

Ny tränare
Tränare Mikael Lagerström tac-

kade för sig efter flera väl utförda 
säsonger och som ny tränare utsågs 
Saudin Cehic. Saudin har bott i Kors-
näs och bor numera i Närpes. Saudin 

har en spelarkarriär i bl.a. Sporting 
Kristina. Förra säsongen spelade han 
i Korsnäs FF och blev då bästa måls-
kytt. Saudin kommer att fungera som 
spelande tränare. 

Laget började träna direkt efter 
nyår både i bollhallen i Närpes och i 
högstadiet i Petalax. Tack vare arbets-
kraftsinvandringen har vi numera ett 
lag med många olika nationaliteter 
vilket naturligtvis är mycket positivt. 
Fastän språket och kulturen skiljer 
jobbar alla för samma mål, att alla 
ska trivas och känna sig välkomna 
och att laget ska nå nya framgångar. 
Målsättningen är att laget i år ska 
knipa en placering i toppen av serien.

Välkomna på fotboll
För ett div.4-lag har vi stor publik 

redan nu på våra hemmamatcher, 
men från laget och föreningslednin-
gens sida hoppas vi att ännu flera ska 
ska besöka våra hemmamatcher. Int-
rädet till matcherna är frivilligt och 
det finns försäljning av korv, dricka 
m.m. Välkomna på fotboll!

Kenneth Westergård

Korsnäs FF info

Korsnäs FF:s spelande tränare 
Saudin Cehic.

Korsnäs FF matchprogram 2015 Div. IV

 Datum Tid Plats
Korsnäs FF – FC Jukola 27.4 21:00 Närpes konstgräs
SuSi Young Boys – Korsnäs FF 4.5 20:30 Vasa Storviken konstgräs
Korsnäs FF – Kaskö IK 12.5 19:00 Korsnäs centralidrottsplan
VäVi – Korsnäs FF 20.5 19:00 Norrvalla konstgräs
Korsnäs FF – I-JBK 26.5 19:00 Korsnäs centralidrottsplan
FC Kuffen – Korsnäs FF 3.6 19:00 Kvevlax idrottsplan
Korsnäs FF – Ponnistus 9.6 19:00 Korsnäs centralidrottsplan
Malax IF – Korsnäs FF 16.6 19:00 Malax centralplan
Korsnäs FF – NuPa 23.6 19:00 Korsnäs centralidrottsplan
Korsnäs FF – Kungliga Wasa 30.6 19:00 Korsnäs centralidrottsplan
Sporting II – Korsnäs FF 4.7 15:00 Lappfjärd idrottsplan
FC Jukola – Korsnäs FF 9.7 19:00 Vasa Roparnäs gräs
Korsnäs FF – SuSi Young Boys 23.7 19:00 Korsnäs centralidrottsplan
Kaskö IK – Korsnäs FF 31.7 19:00 Kaskö Kvarnvikens plan
Korsnäs FF – VäVi 4.8 19:00 Korsnäs centralidrottsplan
I-JBK – Korsnäs FF 10.8 19:00 Korsholm centralidrottsplan
Korsnäs FF – FC Kuffen 17.8 19:00 Korsnäs centralidrottsplan
Ponnistus – Korsnäs FF 21.8 18:30 Lappo centralplan
Korsnäs FF – Malax IF 27.8 18:30 Korsnäs centralidrottsplan
NuPa – Korsnäs FF 5.9 14:00 Nurmo idrottsplan
Kungliga Wasa – Korsnäs FF 9.9 18:00 Korsholm Botniahallen konstgräs
Korsnäs FF- Sporting II 19.9 14:00 Korsnäs centralidrottsplan

Korsnäs FF:s hemsida
http://www.laget.se/korsnasff
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Kustens hundklubbs kommande träningar

Agility nybörjarträningar 
5ggr startar 20.5 kl.18.00-19.00 10€
Agility fria träningar för längre hunna 
5 ggr startar 20.5 kl.19.00-20.00 2€/gången

Träningarna sker i Frönäs på skolgårdens grusplan 
som finns på Aspbäckvägen.  
Anmälan till kustens.hundklubb@gmail.com 

Info om projekt- och företagsstöd för 
landsbygden

i Korsnäs kommungård 20.5 kl 15.00

Leader Aktion Österbotten samt NTM-centralen 
informerar om företagsstöd, stöd för allmännyt-
tiga investerings- och utvecklingsprojekt samt 
utbildningsprojekt. Ansökningsförfarandet i nya 
elektroniska systemet Hyrrä, nya kriterier i ansö-
kan samt de olika finansieringsmodellerna gås 
igenom.
Välkommen!

KORSNÄS
På gång i

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

3.6 Vi sår i trädgårdslandet
10.6 Vi åker till Åminne för att spela 

minigolf
17.6 kl. 18.00 Samling vid Strandhyddan i 
Molpe tillsammans med ”Spiron-gänget”.
24.6 Städdag inomhus

Välkomna alla vuxna daglediga!

Arr. Psykosociala föreningen Träffpunkten rf.

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

8.5 Min resa till Island – Stina Österbro

22.5 Matlagnings-kurs

5.6 Sömnskola med Malin Knip från VCS

Ons. 17.6 Sommar-samling vid Strandhyddan 
kl. 18.00

Välkomna alla vuxna daglediga!

Arr. Psykosociala föreningen Träffpunkten rf. 

 

 

 

 

 
 
 

08.30 Avresa från Korsnäs 
11.30 Kaffe + guidning, Toriseva 
12.15 Rundtur i Virdois, träkyrka 
13.15 Lunch Mikontalo 
           Perinnekylä på egenhand 
           Helmien Talo el shopping 
15.50 Avresa till Visuvesi 
16.35 s/s Tarjanne – Virdois 
18.30 Hemresa 

Pris: ca 70-85 € 
ej båtresa ca 50 € 

Arr: Korsnäs bibliotek & Edsviksjöns Allaktförening r.f. 
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KORSNÄSNEJDENS PENSIONÄRER r.f
Nu ordnas en endagsbussresa till våra närom-
råden Lappo och Hunurijärvi 24.6.
I resan ingår en spännande båttur på ca 1 
h i Lappo, där vackra vyer kan ses. Därefter 
kommer vi till Hunuri med den konstgjorda 
sjön Hunurijärvi, där lunch serveras i fin 
omgivning. Dagen avslutas vid Power Park i 
Härmä. Vi beräknas vara hemma igen ca kl 18.
Svenskspråkig guide, lunch och 2 kaffepauser, 
pris ca 80 €/person.
Alla kan deltaga, också icke medlemmar.
Anmälan om deltagande önskas senast 10.6 till 
Boris Foxell tel. 050-3137059 eller Gullvi Norras 
050-4966120.
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Medlemskväll på hembygdsmuseet
Torsdag 21.5 kl. 18.30 med information och 
förevisning av utrymmen samt kaffe med dopp.
Även nya blivande medlemmar är välkomna!

Hantverksdag för barn och unga
Lördag 13.6 kl 13-16 på museiområdet
(närmare program i nästa nummer av Korsnäs-
Nytt)

Arr.  Korsnäs Hembygdsförening r.f

Korsnäs församling
Karasamling fredagen den 8 maj kl 19 på 
Strandhyddan. Medverkande: Ulla-Maj 
Wideroos och gäster från Oravais. Samling 
vid församlingshemmet kl 18.30 för sam-
åkning.

Färgglada soppor och efterrätter - lunch 
för missionen torsdagen den 14 maj kl 
12-14 i församlingshemmet. 

Vård i livets slutskede - föreläsning av 
Lisen Kullas-Nyman fredagen den 22 
maj kl 18 i församlingshemmet. Tillfäl-
let riktar sig till allmänheten. Kl 14-16 
samma dag är det en föreläsning med 
samma tema som riktar sig till vårdperso-
nal.

Sammanträden

 

Föreningen Prästgårdsmuseet i Korsnäs rf 

Årsmöte 
måndag 18.5 kl. 19.00 på prästgårdsmuseet. 
Kaffe med dopp serveras. 

Välkomna! 

Korsnäs Ungdoms- och Byaförening r.f håller 

Årsmöte 
på Nya Korsnäsgården söndag 24.5 kl. 18. 

Stadgeenliga ärenden. Servering. 
Varmt välkomna!

Styrelsen

KURS I STOCKODLING AV SVAMP 
 

Tisdag 2.6 kl. 18.00 ordnar vi en kurs i 
stockodling av svamp vid gruvan i Korsnäs.

Lämpliga ”stockar” av lövträd skaffas 
(sågas) av deltagarna ca 3 veckor före 
kursen. Närmare anvisningar ges vid anmäl-
ning till kursen. 
Borrmaskin, borr och gummihammare tas 
med till kursen! 
 
Träpluggar med mycel av bland annat 
shiitake, ostronskivling, igelkottstaggsvamp 
används under kursen och stockarna kan 
sedan placeras på halvskuggigt ställe i den 
egna trädgården för att sedan ge skörd i 
många år framåt. 
 
Anmälning senast 25.5 till helena@mathant-
verk.fi eller 050-5910049 
 
Arr. Mathantverkarna
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Daltons vid Molpe paviljong 
fredagen den 15.5.2015 kl.19 – 

Kvällens meny består till största 
delen av lokala råvaror 
Förrätt: Laxsoppa  
Varmrätt: Helgrillad lamm & 
grillad grisfilé  med pepparsås 
klyftpotatis & ugnsgrönsaker & 
sallad & vin el öl 
Kaffe  &  pepparkakscheesecake 

Kock: Karl-Erik Juthborg 

Alla företagare välkomna 
(även icke medlemmar) 

Program: Ordförandes 
välkomsthälsning 
 
Benjamin Nedergård, 
kortkonster & tricks 

Musik: Patrick Linman 

Pris: 50 €, inkl matdryck 
Anmälan senast 10.5 
Jan-Erik 050-3853039 
jeravals@gmail.com 
Katarina 050-4455478 
katarina.westerlund@bob.fi 

Stort tack till sponsorerna!
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Boka enskild plats eller säsongsplats:
helena @mathantverk.fi eller 050-591 0049

Vårens sista Matmarknad på 
Korsnäsgården 23.5 kl. 11-14

Föreningen Folkhälsan meddelar om 
simkurser sommaren 2015 

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

Lek och plask  

För barn i åldern 3-5 år tillsammans med 
förälder eller annan vuxen. 

I Molpe 6.7–10.7 kl. 13.30–14.30 

I Harrström 13.7–17.7 kl. 13.00–14.00 

Simlärare 

I Molpe: Lena Kronholm & Eva Ramstedt  

I Harrström: Lena Kronholm &  

Johanna Nylund 

 

Lekledare 

I Molpe: Johanna Nylund &  

               Viktoria Sandholm 

 
I Harrström: Viktoria Sandholm &  

    Hanna Enlund 

Avgifter  

Lek och plask: 1 barn 15 euro, 2 barn 25 
euro. 

Simkurs: 25 euro per barn för medlemmar 
och 30 euro per barn för icke medlemmar i 
Folkhälsan. 

Avgiften för simmärken som barnen tar 
under simkursen ingår i avgiften för 
simkursen, det tillkommer alltså ingen 
avgift för eventuella simmärken. 

Transport till och från simkursen kostar 10 
euro.  

Anmälan  

Kom ihåg förhandsanmälan till sommarens 
simskoleverksamhet. Anmälan sker i första 
hand via internet på följande adress 
folkhalsan.fi/korsnas Välj sedan i spalten 
till höger beroende på till vilken verksamhet 
du önskar anmäla ditt barn. Kom ihåg att 
meddela om eventuell transport i samband 
med anmälan. 

Om man önskar anmäla sitt barn till 
simskoleverksamhet via telefon kan man 
ringa simombud Anette Bjurbäck tfn 050 
3562 823 kvällstid mellan kl. 17.00–20.00. 

Sista anmälningsdag är 14.6.2014 

 

 

På Språng
Löpträning för alla som 
vill träna tillsammans!

Du har väl inte missat att På 
Språng har börjat? På Språng 
är löpträning tillsammans för 
alla intresserade. Välkommen 

att haka på! Alla deltar enligt 
egen förmåga! På Språng är 

avgiftsfritt! 

Program 
försommaren 2015

27.4 Välkommen med i På Språng

4.5 Joakim Träskelin – 18:30-20:30 
Föreläsning & Teknik, Waterloo

11.5 Löprunda – 19:00-20:00 Start 
Harrström Daghem

18.5 Joakim Träskelin – 18:30-20:00 
Teknikträning, Korsnäs Sportplan

25.5 Trail Running – 19:00-20:00 Start 
Waterloo

1.6 Anna Fröding – 19:00-20:00 
Löprunda & Tabata, Molpe skola

8.6 Sara-Lotta Huhtaoja – 19:00-20:00 
Intervaller & Muskelträning, Taklax 
skola

15.6 Midsommarlöpning

Sommarens 

fredagsförsäljning
Sommarens fredagsförsäljning börjar på              
torsdag före midsommar (18.6) kl. 14-17.     

Därefter varje fredag fram till 14.8 kl. 14-17.
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#IDROTTSSKOLA
Sommarens idrottsskola (friidrott,fotboll m.m) 
arrangeras måndag-fredag 1-5.6. kl.10-12.30 på 
idrottsplanen i Korsnäs. Anmälningsavgift 10 €/
person. Egen matsäck medtages. Ledare: Roger 
Lindholm. 
Anmälan senast 24.5. till roger.lindholm@kors-
nas.fi eller 044-200 00 81.
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Vad gör Vasaregionen på fritiden? Svaret hittar du lätt när 
som helst, var som helst. Kom bara ihåg adressen: 

 VASAREGIONEN.FI

 VASAREGIONENS

EVENEMANGSKALENDER

Lägg till evenemang, 
märk ut platser på 
kartan eller bygg en 
egen TOP5-lista+

Utfärd till Power Park
Du som är 13 år eller äldre, kom med på en 
fartfylld dag till Power Park den 25.7!

Boka redan in datumet, tidtabellen och info 
om anmälan kommer i nästa nummer av Kors-
näsnytt.

Arr. Fritidsavdelningen i samarbete med Ung-
domsrådet
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Utställning i biblioteket
Maj månads utställning; MI:s kurser i hantverk och 

handarbete med Annika Westerberg visas i maj, 
sista dagen är 21.5. 

Öppethållning 
Biblioteket är öppet onsdag 13.5 (före Kristi him-

melsfärd) kl 12-17 och fredag 15.5 12-19. 

Bidragsfördelning
Biblioteks-, kultur- och fritidssektionens bidrag 

fördelades på sammanträdet den 7 maj. Se proto-
koll på kommunens webbsida.

Konsert med Orphei Drängar
Lördag 16.5 konsertresa till Orphei Drängars kon-
sert i Vasa Trefaldighetskyrkan. Fråga efter lediga 

platser.

 

Teaterresa till Åbo
Kom ihåg Stormskärs Maja på 
Åbo svenska teater i oktober!

Biblioteket flyttar! 
Renoveringen påbörjas!

Biblioteket stänger måndag 25.5 på grund av 
flyttning till f.d. Yrkesakademins utrymmen 
(elavdelningen). Vi beräknar öppna senast 
måndag 22.6 efter midsommaren i den nya 
tillfälliga lokalen.

Bokbussen kör som vanligt varannan, udda 
vecka, måndag, tisdag, onsdag och alla kan 
låna också i bokbussen, på alla hållplatser i alla 
byar. Bokbussen trafikerar ända fram till mid-
sommar, därefter paus till medlet av augusti. 
  
I juni faller turen till Taklax skola bort, måndag 
9.30-10.15, eventuellt kan en hållplats då tas 
i bruk i kyrkbyn på kvällstid. Om detta med-
delas senare. På tisdagar stannar bokbussen i 
Edsvik kl.19.30-19.45, på onsdagar har bokbus-
sen hållplats vid Buketten kl. 14.-14.30 och vid 
Lärknäs kl. 14.35-15.15. 
 
Lånat biblioteksmaterial som förfaller under 
stängningen krävs inte in. I maj kan bibliote-
kets returlucka ännu användas och senare för-
söker vi ordna en returlucka på nya stället. 
 
Via Fredrikabibliotekens webbportal går det 
att ladda ner e-böcker av olika slag. Skaffa 
PIN-kod i biblioteket före stängningen och 
registrera dig som användare på www.fredrika-
biblioteken.fi! 
 
Det går att försöka kontakta biblioteket på 
bokbussens telefonnummer 050-3523310. I 
den mån vi kan sköta begränsad biblioteksser-
vice sker detta via bokbussen. 
 
Invigning av de nya tillfälliga utrymmena i 
samband med öppningen av Korsnäsveckan 
29.6 kl.14. Vernissage och program, servering. 
 
Följ med bibliotekets information på Face-
book, kommunens webbsida, information på 
anslagstavlor och eventuell annonsering.  

Utfärd till Sibelius 150-årsjubileumsfest
På försommaren 10.6 ordnas en utflykt till 
Maxmo i Vörå kommun, där Jean 
Sibelius 150-årsjubileum firas 
med mångsidigt program. 
Guidning på Tottesunds herr-
gård med bröllopsutställning, 
laxsoppa och jubileumskonsert 
i Maxmo kyrka med sångare och 
musiker med Vöråanknytning. 
Avfärd från Korsnäs sen efter-
middag. 
Mera info och 
bokning i biblioteket 
senast 1.6 tel 06-3479140. 
Reservera dagen redan 
nu!

#
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IF FYREN INFORMERAR

Skidavslutning
IF Fyren har haft sin skidavslutning 14.4 på Water-
loo. Pris utdelades till alla skidåkare och efteråt 
fick alla närvarande grilla korv och leka tillsam-
mans.

Träningarna inför skidsäsongen började 15.10 
under ledning av Ann-Sofi Sten, Yvonne Berglund 
och Marlene Vägar.
Snöbrist blev det även i år så tävlingssäsongen 
inleddes först den 21 januari. Distriktstävlingen 
måste inhiberas i vinter. Sammanlagt 4 klubbtäv-
lingar kunde genomföras med bra deltagarantal. 
33 st prisbelönades och 7 st av dem fick heders-
pris för flitigt deltagande. Av dessa fick 19 st 
pokal och 14 st fick medalj.
Skidsektionen hoppas på bättre förhållanden 
och mycket snö till en ny säsong. Träningarna 
kommer att inledas som vanligt i höst.

Text: Alf Strandholm 
Foto: Mats Åbacka

Terrängcup
Årets terräng-cup vid Waterloo arrangeras 
onsdag 13.5 kl.19.00. Samma kväll blir det 
servering med korvgrillning, kaffe m.m. för 
Gemensamt Ansvar insamlingen. Ta med en 
liten peng.

Minivarvet
Minivarvet löps på idrottsplanen i Korsnäs 
onsdag 20.5 kl.19.00. På kvällen blir det även 
prisutdelning för årets terräng-cup.

Klubbtävlingar
Klubbtävlingar på idrottsplanen i sommar 
ordnas onsdagar kl.18.45 enligt följande 
datum: 3.6 - 10.6 - 17.6 - 24.6 - 1.7 - 29.7 - 5.8 
- 12.8 - 19.8 - 26.8.

Pappersinsamling måndag 18 maj 
IF Fyren ordnar sin årliga pappersinsamling 
måndagen den 18 maj 2015. Insamlingen 
sker på samma sätt som tidigare år. Ni sätter 
pappersbuntarna vid vägkanten, så hämtar vi 
dem. Pappret kan också föras direkt till in-
samlingsplatsen, som finns vid sportplanens 
parkeringsplats i Korsnäs.

Sätt ej papperet i plastlådor eller papperslå-
dor. Håll pappret inomhus eller täckt med 
t.ex. plast ifall det regnar och ta kontakt med 
någon av kontaktpersonerna ifall ni behöver 
hjälp.

Kontaktpersoner
Molpe  Henrik Backgren 050-5530 996
Korsbäck Alef Ståhl  050-4959 874
Kyrkbyn Jens Vägar  050-5644 389
Harrström Mats Åbacka  0500-342 569
Helenelund  Jan-Erik Eklund  040-5065 572
Taklax  Kent Nykamb  0500-361 748

TACK PÅ FÖRHAND - IF FYREN
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Pristagare fr.v. Elin Vägar, Agnes Berglund, Filip 
Fröding, Simon Sten och Joel Blomqvist.
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Vilja och handlingskraft
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Sommarens                    
roligaste läger

Du som går i åk 4-6, du har väl inte glömt att 
anmäla dig till sommarens roligaste läger 9-11.6 
vid Molpe paviljong?

 Du har tidigare via 
skolan fått lägerbro-
schyren! Info hittar 
du också via hemsi-
dans kalender. Välj 
mellan olika work-
shopar: Open Air 
kocken, Konditoriet, 
Målarglädje eller Do-
Redo!

Kom med i 4H!
Bli medlem i 4H och få olika förmåner!
 
* vissa deltagaravgifter till lägre pris!
* du får 4H-bladet 5 ggr/år
* möjlighet att delta i våra tävlingar
* möjlighet att delta i läger
* får pris för inlämnade företagshäften
* du är försäkrad under våra aktiviteter

Medlemsavgiften är endast 15€/år och för syskon 
eller stödjande medlemmar 10€.
Du kan enkelt bli medlem genom att anmäla dig 
via hemsidan: http://korsnas.fs4h.fi/om_oss/ 
eller skicka e-post till petra.sundholm@fs4h.
fi eller sms till 045-8764838 om du vill ha en 
faktura. Eller så kan du betala in avgiften till kon-
tonr: 555225-24513 (Korsnäs Andelsbank) OBS! 
Kom då ihåg att uppge medlemmens/medlem-
marnas namn!

Odlingstävling
I år har vi dessutom en EXTRA odlingstävling! 
Korsnäs 4H firar nämligen att vi fyller 85 år i år! 
Till hösten kommer vi att ordna en jubileumsdag 
med massor av skojiga aktiviteter! Till den dagen 
önskar vi dekorera festlokalen enligt skörde-
tema, dvs. vi önskar att ni tar med grönsaker, 
rotfrukter och blommor som ni odlat! Alla som 
bidrar med något i skördeväg kommer att belö-
nas! Meddela Petra redan under sommaren om 
du vill vara med och odla och dekorera!

Solrostävling
Vill du delta i 
solrostävlingen? 
Meddela Petra så 
får du GRATIS 
solrosfrön! 

Utfärd till Power Park
Häng med på en fartfylld dag till Power Park den 
18.6! Är du under 10 år bör du ha en vuxen med. 
Läs mer om resan på 
hemsidans kalender! 
Medlemmar över 130 
cm 50€, medlemmar 
under 130 cm 40€, 
icke medlemmar + 10 
€, vuxna utan åkband 
betalar 25€ för inträde 
och buss.

4H Häfte
Brukar du hjälpa till hemma? Det kan vara allt från att städa, rasta hunden, vattna blom-
mor, baka, snickra, skruva mm. Genom att bli medlem så får du ett häfte där du kan fylla 
i vad du gör hela sommaren och en bit in på hösten, så får du pris i höst! Meddela Petra 

om du vill ha ett häfte!
Varmt välkommen med i 4H!

Hälsar, Petra Sundholm
petra.sundholm@fs4h.fi

Tel. 045-8764838

Gilla oss på

www.korsnas.fs4h.fi
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Undvik faktureringsavgifter
Korsnäs kommun inför från om med 
1.7.2015 en behandlingsavgift på 2,50 €/per 
faktura om fakturorna sänds per post. Detta 
gäller vatten- och avloppsfakturering och 
övrig fakturering förutom socialvårds-, åld-
ringsvård- och barndagvårdsfakturering. 
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

Kommunkansliet 
sommarstängt i juli

De senaste somrarna har kommunkansliet hållit 
semesterstängt två veckor i juli månad. De anställda 
har koncentrerat sina semestrar till denna tid och 
semestervikarier har inte behövt anställas. Semester-
stängningen har fungerat väl.

Under sommarstängningen har en person på tekniska 
avdelningen, en person på socialavdelningen och en 
person på allmänna och ekonomiavdelningen dejourerat.

Kommunstyrelsen beslutade 30.3.2015 att kommun-
kansliet håller sommarstängt under veckorna 29-30 (13-
24.7.2015) sommaren 2015.

Helsingfors stad har 
inbjudit landskapet 
Österbotten att arrang-
era en landskapsfest 
11-13 juni 2015. Till 
landskapsfesten väntas 
upp till 250.000 besö-
kare.

Målsättningen är att 
föra fram näringslivet i Österbotten, företagsamheten, 
olika produkter, utbildningsmöjligheterna, turism och 
kultur.

Korsnäs deltar i landskapsfesten med en monter som 
består av 3 moduler i området som kallas ”Smakernas 
Österbotten”. Kommunstyrelsen beslutade 9.3.2015 att 
kommunen står för mässkostnaden samt resekostnader, 
kost och logi för kommunens funktionärer.

POP-UP Österbotten 
i Helsingfors

www.minakantasidor.fi 

Logga in tryggt. Se dina 
hälsouppgifter.

Läs om Patientdataarkivet. 
Kvittera att du tagit emot 
infon. 

Ge ditt samtycke att 
läkare får se dina hälso-
uppgifter.

Elektroniska recept 
och hälsouppgifter 

på Mina Kanta-sidor

BIDRAG
Under vårterminen 2015 har Lionsklubben 
hittills beviljat följande bidrag för barn- 
och ungdomsverksamhet:
Taklax Hem och skola, Molpe Hem och 
skola, samt Föräldraföreningen Tulavippan, 
för material 300,- euro per förening
Hem och skola vid Högstadiet i Petalax, 
250,- euro för simhallsresor
Två stipendier, 75,- euro var, åt en flicka 
och en pojke från Korsnäs som går i Gym-
nasiet i Petalax.

DONATION
Som tidigare nämnts i Korsnäsnytt, har 
klubben donerat 300,- euro till kommu-
nens nya fond ”Buketten Silverstrå”.
Lions tackar alla som hjälper oss att hjälpa!
Lions Club Korsnäs/Bjarne 

INFO FRÅN 
LC KORSNÄS
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Fredag 18.9.2015
- Start från Korsnäs på eftermiddagen. Bussresa till Åbo.
- Viking Lines MS Viking Grace avgår från Åbo kl. 20.55.
- Ankomst till Långnäs kl. 01.05.
- Logi i dubbelrum på Hotell Savoy eller Hotell Arkipelag, båda är

belägna inne i centrala Mariehamn.

Lördag 19.9.2015
– Frukost på hotellet.
– Bussen och chauffören till vårt förfogande hela dagen och

kvällen. Vi besöker olika gårdar runtom på Åland. Besök i
Smakbyn och Stallhagen.

– Logi i dubbelrum på Hotell Savoy eller Hotell Arkipelag.

Söndag 20.9.2015 
- Frukost på hotellet.
- Bussen och chauffören till gruppens förfogande på Åland.
- Viking Lines MS Viking Grace avgår från Mariehamn kl. 14.25.
- Ankomst till Åbo kl. 19.50.
- Bussresa till Korsnäs med lämpliga pauser längs vägen.

Pris: 198 € / person (vid 50 pers) Hotell Savoy

RESA TILL 
SKÖRDEMARKNADEN PÅ 

ÅLAND 18-20.9.2015

243 € / person (vid 50 pers) Hotell Arkipelag
Tillägg för enkelrum: 90 €

Anmäl deltagande till: helena@mathantverk.fi eller 050-5910049 
Arr. Korsnäs kommun & Mathantverk Korsnäs

Skördefesten på Åland ordnas för artonde året, 
och antalet besökare växer för varje gång. 
Ålänningarna går man ur huset och Skördefesten 
lockar besökare också från fastlandet och 
Sverige. Hemligheten bakom succén är miljöerna, 
människorna och maten.
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Till salu

En rymlig lägenhet på 57,5 m2 med två rum, kök, egen bastu 
på Söderbyvägen 47 i MOLPE FÖRMÅNLIGT till salu 

(aktiebolaget utan krediter (förnyade terassdörrar och 
stuprännor, nya parkeringsplatser), finns tillstånd att 

installera egen vedspis i lägenheten)
För ytterligare information ber Er ta kontakt per tel.                        

050 540 5357

Lägenhet till salu i Molpe
400 cm 

245 cm
 

465 cm
 

425 cm 

22
0 

cm
 

33
5 

cm
 

12
0+

3
5c

m
 

190 cm 

110 cm 

FYSIOTERAPI & MASSAGE  
mottagning 1-2 dagar/vecka
• Mobilisering
• Akupunktur  
• Värme/ultraljud  
• Elsmärtterapi  
• McKenzie-terapi 

Till  ER  hjälp :   

Öppet för egen träning i maj
Tisdag/torsdag 8-20   söndag 12-20

ÄNTLIGEN
kan vi erbjuda Er behandlingar igen

Tidsbeställning:   
06-3651 767
malaxfysio.fi

VÄLKOMNA  !
Fysioterapeuterna  Arne  och  Jonna

HÄLSOsmedjan

Restaurang 

Stenbrytaren

Vi förf lyttar oss till en ny lokal i 
mitten av maj månad. 
Fullt med nyheter 

och en spännande sommar 
framför oss.

Välkommen in 
och se våra nyheter

Morsdagslunch 10.5
kl. 12.00 och 14.00

Boka bord!

tel. 06/3641152 
www.stenbrytaren.com 

Korsnäs

UTHYRES
Aluminium byggställningar på hjul

Höjd 2m 135cm x 305cm 12€/dag
Höjd 4m 135cm x 305cm 17€/dag
Höjd 6m 135cm x 305cm 22€/dag
Höjd 8m 135cm x 305cm 27€/dag

Korsnäs 
tel. 050-517 3011

Strandkiosken Harrström
Glass och grillmat

Öppet  i maj: söndagar 10, 17, 24, 31 
och torsdag 14

Från 1 juni: kl. 15 -21 varje dag
(med väderreservation)

VÄLKOMMEN!
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Vi välkomnar alla kunder, leverantörer och samarbetspartners 
att fira vårt 60-års jubileum tillsammans med oss.

Välkommen in på Öppet Hus
onsdagen den 13 maj 2015 mellan kl. 14-17
Eventuell uppvaktning önskas till:
Ralf och Siri Nylunds Trädgårdsfond
FI11 5552 2520 0156 18

Korsnäs Handelsträdgårds styrelse kommer årligen utan ansökan att välja vem 
eller vilka projekt som skall stödjas, med betoning på trädgårdar och utemiljö 
för unga och äldre i Korsnäs kommun.

Korsnäs Handelsträdgård Ab  60 år

Årets Blommarknad hålls torsdag-
fredag 28-29.05.2015  kl. 8-18

Brandsläckargranskning 
  
Pohjolas och Korsnäs 
Andelsbanks kunder 
välkomnas på 
brandsläckargranskning 
enligt följande: 
12.5 kl 9-12 Korsnäs, 
brandstationen 
  

Har man förhinder 12.5 kan man själv under tiden 4-15.5 föra 
släckarna direkt till vår samarbetspartner Övermark Service för 
granskning, ring i förväg 040 016 6074. 
  
Om du ännu inte är kund kan du kontakta: 
Dan Lindström Pohjola, 010 253 1487 
Korsnäs Andelsbank, 010 255 5501 

Fina Penséer 
o. Violer 0,50 €/st 

Morsdagsblommor
Sommarblommor 

hela sommaren 

Välkommen! 

Anne Häggdahl, Molpe
tel 0440-628 866
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Sjövägen 271, Molpe Tfn: 06-3476 754
info@strand-molle.fi www.strand-molle.fi

Fira mor hos oss! 
Morsdagslunch söndag 10.5

Boka gärna bord  040-9100421

Kristihimmelsfärd 
onsdag 13.5 öppet kl 9-22

torsdag 14.5 öppet kl 12-20 

  18.5-31.5 
Må-to 9-20 

Fre 9-22 
Lö 10-22 
Sö 12-21 

Fr.o.m. 1.6 
Må-fre 9-22 

Lö 10-22 
Sö 12-22

Öppethållningstider 

Korsnäs Blomster 
o Begravningstjänst
Kyrkobyvägen 59
Tel. 06-3641 410 / 050-5740 464

Kom ihåg mor 10.5
Affären fylld med blommor    
    och presenter

Specialpris
Miniros 3 st   16,50 €   (5,50 €/st)

Enskild förpackad med rondell  6 €/st

ÖPPET   LÖ 9.5   kl 9-14
       SÖ 10.5 kl. 11-13

TILL MORSDAG!! 

Skäm bort henne ordentligt 
med ett uppskattat 

PRESENTKORT 

Salon Fresh 

Nina Hollsten 
Tel 050 593 2212 
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Köttdag 20.9.2013
på Molpeboden

Beställ kött till frysen 
inför vintern

     1/2 gris    5,99 €/kg

Beställningar bör göras 
senast 13.9.2013
tel: 06-3476602

(Björkens konsulent på plats 
från kl. 10)

Molpeboden
mail: molpeboden@netikka.fi

Kolebackvägen 2 66210 Molpe

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

Cirkelsåg 
Reducerad verksamhet p.g.a. arbete 
på annat ort fr. 1.6 - tills vidare

Conny 0400-530456

Strand-Mölle
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Framgång tillsammans.

Molpeboden
Affären med det lilla extra!

Färsk fisk 1-2 dagar/vecka    
(väderreservation)

Kom och prova våra omtyckta 
hemgjorda marinader!

Följ oss på Facebook, då vet du 
vad vi erbjuder just den dan 
www.facebook.com/molpeboden

Molpeboden
tel/fax 06-3476602

OBS! Vi säljer även Grundéns 
regn- och fiskekläder!

Vårstädning i “kamarin”

20% - 50%

13-16/5 

---------------------------
 Glasskiosken har öppnat

Öppethållningstiderna finns på 

facebook.com/mnybos
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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

• 

* Elinstallationer *Elmaterial
*Felsökning och reparationsarbeten

K-Ceramics 
Norrbyvägen 33 Korsnäs

Handgjord Keramik
”made in Korsnäs”

Öppet Torsdagar 18-20
övriga tider ring 06 3644114

Välkomna att titta in!
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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

K-Ceramics
Norrbyvägen 33 Korsnäs

Handgjord Keramik
”made in Korsnäs”

Öppet Torsdagar 18-20
övriga tider ring 06 3644114

Välkomna att titta in!

Ab Molpetroleum Oy 
Bränsleförmedling
Fordons, lantbruks och

småmaskinsreparationer samt service
Båtars service och underhåll
Svetsning av aluminium och rostfritt
Vägunderhåll – slyröjning av dikesrenar

(väglag - boka i god tid)

Sandviksvägen 23A, 66210 Molpe 
Tel. 040 128 10 41 
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Just nu är det ett extra bra val att vara ägarkund: 
Du kan genast placera i Avkastningsandelen, vars avkastningsmål* är så mycket som 3,25 %. Som ägarkund har du 
också rätt att påverka din banks verksamhet och du kan dra nytta av värdefulla koncentreringsförmåner. Läs mer 
om ägarkunder och förmåner på adressen op.fi/formaner 

Framgång tillsammans. 

*Avkastningsmålet kan ändras varje år och din andelsbank fastställer årligen i efterskott hur räntan betalas och beloppet på räntan. För att få närmare information om Avkastningsandelens 
egenskaper, risker och villkor för återbetalning, läs den bankspecifika teckningsbroschyren och de övriga bilagorna om Avkastningsandelen. Du får bilagorna från de bankspecifika op.fi-sidorna eller 
din banks kontor. Avkastningsandelsemissionen upphör i slutet av 2015, men din bank kan avbryta den redan tidigare. 

 

Ditt inköpsställe 
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OstroCenter www.ostrocenter.fi 

NYKARLEBY 
Frillmossavägen 2 7817450  

KORSNÄS 
Strandvägen 4131 2827700 

  PRODUKTER 
t.ex Riviera gunga 
och Badenbaden 

Inför grillsäsongen 
GRILLAR samt -tillbehör 

Nu på lager 
för terassen VALTTI 

träolja 

Impregnerat virke 

terasskruvar 

SOMMARPRISER 
på AGA-gas 
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j Motionskampanj i Korsnäs    
8.5 - 7.6.2015

Motionera minst 30 min. på valfritt sätt. Du kan t.ex. promenera, gå stavgång, cykla, simma, jogga eller 
dansa. Rör på dig så att du blir varm och litet andfådd. Det viktigaste är dock att Du motionerat. Du får 
en poäng/30 min och högst en poäng/dag. Skriv ett kryss i prestationskortet varje dag du motionerat.

Vem får pris? 
15 poäng är det som behövs för att få delta i utlottningen av pris. Huvudvinsten är en cykel. Den bästa 
vinsten kan alla få, dvs en bättre hälsa.

Kom ihåg att fylla i namn, by, telnr och den sammanlagda poängsumman för varje familjemedlem. Pres-
tationskortet inlämnas till kommunkansliet i Korsnäs eller per epost till lindholm.roger@gmail.com 
senast 15.6.2015.
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DATUM Familjemedlem 1 Familjemedlem 2 Familjemedlem 3 Familjemedlem 4
NAMN
BY
TELNR

8.5.2015
9.5.2015

10.5.2015
11.5.2015
12.5.2015
13.5.2015
14.5.2015
15.5.2015
16.5.2015
17.5.2015
18.5.2015
19.5.2015
20.5.2015
21.5.2015
22.5.2015
23.5.2015
24.5.2015
25.5.2015
26.5.2015
27.5.2015
28.5.2015
29.5.2015
30.5.2015
31.5.2015
1.6.2015
2.6.2015
3.6.2015
4.6.2015
5.6.2015
6.6.2015
7.6.2015
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KORSNÄSINUutiset
Suomessa on seitsemän Unescon 

hyväksymää maailmanperintökoh-
detta. Ne ovat Vanha Rauma, Suo-
menlinna, Petäjäveden vanha kirkko, 
Verlan puuhiomo ja kartonkitehdas, 
Sammallahdenmäen hautaröykkiöt 
pronssikaudelta, Struven ketju ja 
Merenkurkun saaristo.

Merenkurkun saaristo on ylikansal-
linen maailmanperintökohde yhdessä 
Ruotsin Höga Kustenin kanssa. Kum-
mallakin alueella on maailman suurim-
pia maankohoamisia, mikä tarkoittaa, 
että maa edelleen nousee mannerjään 
jääkauden jälkeisestä vetäytymisestä. 
Merenkurkun saariston 5.600 saaret ja 
ympäröivä meri antaa erittäin omalei-
maisia esimerkkejä postglasiaalisista 
moreeneista ja isoista kivenjärkäleistä. 
Viime vuonna 339.400 turistia kävi 
Merenkurkun saaristossa. Suomen seit-
semässä maailmanperintökohteissa oli 
kävijöitä yhteensä 1,8 miljoonaa. Eniten 
kävijöitä on Suomenlinnassa, 858.000.

Kansallinen maailmanperintö-
strategia vuosille 2015-2025 

Yksi Kataisen hallitusohjelman 
tavoitteista oli kansallisen maailman-
perintöstrategian laatiminen. Strategia-
prosessin tulokset on koottu Suomen 
maailmanperintöstrategiaan vuosiksi 
2015-2025, jonka valtioneuvosto hyväk-
syi 16.4.2015.

Strategian tavoitteena on luoda kansal-
lisen maailmanperintöpolitiikan suun-
taviivat ja maailmanperintökonvention 
toteuttamista huomioiden: 

• kulttuuri- ja ympäristöperintöjen 
kokonaistarkastus 

• Suomen maailmanperintökohteiden 
suojaaminen ja hoitaminen kestävällä ja 
esimerkillisellä tavalla

• edistää maailmanperintökasvatusta ja 
tietoisuutta maailmanperinnöstä 

• Suomen ja suomalaisten asian-
tuntijoiden rooli pohjoismaisessa ja 
kansainvälisessä yhteistyössä maailman-
perintöön liittyvissä asioissa.

Vuoden 2015 kansallisen maailman-
perintöstrategian visiossa korostetaan, 
että Suomen tulee olla vastuullinen maa-
ilmanperintötoimija, maailmanperintö-
politiikan tulee olla maailmanperintöjen 

suojelun, ylläpidon ja esittelyn edellä-
kävijä ja maailmanperinnöt ovat elävää 
perintöä, jotka muodostuvat elinvoimai-
sista ympäristöistä ja niiden tulee olla 
yhteisiä maailmanperintöjä myös tule-
ville sukupolville.

Suomalainen maailmanperintöpoli-
tiikka tavoittelee näkyvyyttä ja uskot-
tavuutta. Maailmanperintökohteiden 
säilyttämistä ajatellen vaaditaan, että 
lainsäädäntö, käytännön suojaustoimen-
piteet ja seuranta ovat esimerkillisiä. 
Kolmas alue koskee riittäviä voima-
varoja, jolla tarkoitetaan sekä selkeää 
työnjakoa että riittäviä taloudellisia 
voimavaroja. Korkea pätevyystaso on 
tarpeen milloin kyseessä on maailman-
perintöjemme puolustaminen ja hoita-
minen. Neljäs alue koskee tietoisuutta 
maailmanperinnöistämme sekä koh-
teiden esittämisestä. Maailmanperin-
tökasvatus ja asiallisen informaation 
levittäminen myötävaikuttaa maailman-
perintötyön uskottavuuteen. UNESCOn 
kestävän turismin strategia tarjoaa hyvät 
työkalut kävijävirtojen käsittelemiseksi. 
Strategia korostaa, että tarjottavien pal-
veluiden laatu tulee olla maailmanpe-
rintötasoisia. Viides panosalue nostaa 
esiin erilaisia yhteisöjä, jotka osallistu-
vat maailmanperintötyöhön. Alueellis-
ten ja paikallisten viranomaisten lisäksi 
ovat myös kolmannen sektorin toimijat, 
yrittäjät ja yksittäiset kansalaiset tärkeitä 
yhteistyökumppaneita.

Yhteistyö
Merenkurkun maailmanperintöval-

tuuskunta ja sihteeristö työskentelee 
paikallisella tasolla konkreettisilla toi-
menpide- ja toimintasuunnitelmilla. Sen 
lisäksi uusitaan strategiaa, sekä tulevien 
vuosien toimenpide- ja toimintasuunni-
telmaa.

Saadakseen voimavaroja erilaisten 
talojen, ulkorakennusten ja laitureiden 
ym. entisöimistä varten maailmanperin-
töalueella on laadittu MASTO -hank-
keen hankesuunnitelma. Hankebudjetti 
on 578.000 euroa vuosille 2015-2017. 
Molpehällornassa suunnitellaan vene-
vajojen ja ikkunaluukkujen maalausta, 
uusi takka, pienvenelaituri tai kiinnitys-
paikka.

Merenkurkun maailmanperintö – 
näkemisen arvoinen saaristo

Yhdistys Merenkurkun maailman-
perintö r.y. on toiminut muutaman 
vuoden aikana. Korsnäsin kunta on sen 
jäsen. Yhdistyksen tehtävänä on mm 
edistää asiakaspalvelua ja maailman-
perinnön markkinointia. Yhdistys jul-
kaisee erilaisia maailmanperintöesitteitä, 
melontakarttoja ja työn alla on pyörien 
kulkureittikarttoja. Vuokrattavia pyöriä 
on sijoitettu mm Björköhön, Raippaluo-
toon ja Moikipäähän.

Vaasan seudun matkailu Oy perustet-
tiin vuoden 2013 lopussa. Vaasan seudun 
matkailu, eli www.visitvasa.fi  markki-
noi ja kehittää kuntien turismitarjontaa. 

Paikalliset aktiviteetit
Korsnäsissa on info-pisteet 

Strand-Möllessa, Korsnäsin kirjas-
tossa ja Kuntatalolla. Pyörien vuokraus 
Strand-Mölle ravintolassa. 

Korsnäsviikon aikana tehdään maail-
manperintöristeily kohteena Molpehäl-
lorna 30.6.2015.

Korsnäsin kunta järjestää perinteisen 
Maailmanperintöpäivän Molpehällor-
nassa, jossa ohjelmana on hanurimus-
iikki, ohjelmaa ja opastusta luontopolulla. 
Ravintola Strand-Mölle on laatinut maa-
ilmanperinnön paikallisiin tuotteisiin 
liittyvät ruokalistat. Camillas Fisk:n 
herkkutuotteita myydään paikallisissa 
kaupoissa. Paikalliset ruokamarkkinat 
järjestetään kesän jokaisena perjantaina 
Korsnäsin Korsnästalolla. Kesätori jär-
jestetään Moikipään paviljongilla 10.7, 
17.7, 24.7, 31.7, 7.8 ja 14.8. Katso myös 
www.korsnas.fi josta selviää kesän muu 
ohjelmatarjonta.

Anita Ismark
Kunnanjohtaja

ANITANpalsta
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SUOMENKIELINEN
Christina Båssar valittiin 
Korsnäsin uudeksi kunnan-
johtajaksi 

Korsnäsin kunnan kunnanjohtajan virka on ollut haet-
tavana 16.1.-16.2.2015. Kunnanjohtaja toimii esittelijänä 
kunnanhallituksessa ja johtaa kunnan taloutta, hallintoa ja 
muuta toimintaa. 

Viran pätevyysvaatimukset ovat sopiva korkeakoulututkinto 
sekä hyvä käytännön kokemus kunnanhallinnosta. Kokemus 
johtavista tehtävistä kunnanhallinnon sektorilla tai toisessa 
organisaatiossa lasketaan ansioksi. Lisäksi vaaditaan enemmis-
tökielen, ruotsin täydellinen hallinta sekä hyvä vähemmistökie-
len, suomen puheen ja kirjoittamisen hallinta.

Yhteensä 8 hakemusta jätettiin hakuajan puitteissa. Kunnan-
valtuusto haastatteli 16.3.2015 pätevyysvaatimukset täyttävät 
hakijat.

Kunnanvaltuusto suoritti 8.4.2015 Korsnäsin kunnanjohta-
jan vaalin pätevien hakijoiden joukosta. Äänestyksessä Chri-
tina Båssar sai 15 ääntä, Tony Pellfolk sai 3 ääntä ja Ann-Sofi 
Backgren sai 2 ääntä.

Puheenjohtaja Jonas Lindholm totesi, että kunnanvaltuusto 
äänestyksen jälkeen on päättänyt valita valtiotieteiden maisteri 
Christina Båssarin Korsnäsin kunnan kunnanjohtajaksi

18.5.2015 lähtien tai sopimuksen mukaisesti. Virka täytetään 
toistaiseksi, kuuden kuukauden koeajalla.

Kuntoutusohjaaja
Kuntoutusohjaajan toimi avoimessa vanhustenhoidossa 

(68 %) on ollut haettavana. Kahdeksan hakemusta jätettiin 
hakemusajan puitteissa.

Hoito- ja hoivalautakunta päätti 24.3.2015 palkata liikunna-
nohjaaja (AMK) Susanna Dahlbon 68 %:n kuntoutusohjaajan 
toimeen Korsnäsin vanhustenhoitoon toistaiseksi 1.5.2015 läh-
tien. Alkusijoitus avoimessa vanhustenhoidossa.

Toimi tarkoittaa kaksivuorotyötä ja 4 kuukauden koeaikaa 
sovelletaan.

Lähihoitaja 
Lähihoitajan toimi 52,96 % on ollut haettavana. Neljä 

hakemusta jätettiin hakemusajan puitteissa.
Hoito- ja hoivalautakunta päätti 24.3.2015 palkata lähihoi-

taja Amalia Kulpin 01.05.2015 lähtien toistaiseksi lähihoitajan 
toimeen 52,96 %:sti Korsnäsin vanhustenhoitoon, ensisijainen 
sijoituspaikka kotipalvelussa.

Toimi tarkoittaa kolmivuorotyötä ja 4 kuukauden koeaikaa 
sovelletaan.

Sosiaalityöntekijän sijainen
Sosiaalityöntekijän viransijaisuus ajalle 20.4.2015-

30.4.2016 on ollut haettavana. Viisi henkilöä, joista yksi on 
muodollisesti pätevä, on hakenut virkaa.

Hoito- ja hoivalautakunta päätti 24.3.2015 valita valtio-
tieteen kandidaatti Caroline Rönnqvistin sosiaalityöntekijän 
viransijaiseksi ajalle 1.4.2015-30.4.2016.

Yhteenveto
Puolipäivätoiminen kanslisti

Puolipäivätoiminen kanslistin toimi hallinto- ja talou-
sosastolla, johon liittyy jatkomahdollisuus, on ollut haet-
tavana. Yhteensä 15 hakemusta jätettiin määräajan 
puitteissa.

Kunnanhallitus valitsi 9.3.2015 merkantti Sol-Britt Båskma-
nin vt. kanslistin (50 %) toimeen ajalle 16.3-31.12.2015, jatko-
aika mahdollinen.

Eduskuntavaalien tulokset
Tämän vuoden eduskuntavaaleissa äänesti 1355 Kors-

näslaista. Suomessa asuvia Korsnäslaisia äänestäjiä on 
yhteensä 1675. Ulkomailla asuvista 405 äänioikeutetuista 
ainoastaan 20 Korsnäslaisista äänesti. Täten 79,70 % 
äänioikeutetuista äänesti, eli 2,6 %-yksikön vähennys 
edellisvaaleihin verrattuna, jolloin äänestäjien määrä nousi 
82,3 %:iin. Ainoastaan 1 ääni hylättiin.

Tänä vuonna ahkerimmat äänestäjät olivat Korsbäckissa, 
jossa 88,5 % äänioikeutetuista äänestivät. Harrström oli toi-
seksi ahkerin 87,3 %:lla kun taas 85,1 % Moikipäälaisista 
äänestivät. Taklax ja kirkonkylä olivat jälkijunassa 76,1 ja 73,3 
%:n äänestysprosenteilla.

Ennakkoäänestys ei houkutellut Korsnäsissa. Ainoastaan 
113 henkilöä äänioikeutetuista äänestivät ennakkoon, joista 20 
ääntä ulkomailta. 

Ruotsalainen kansanpuolue oli periteisessä järjestyksessä 
puolue, joka sai eniten ääniä – yhteensä 1225 ääntä, mikä vas-
tasi 90,5 % kaikista äänistä. Ääneissä mitattuna RKP:n määrä 
väheni mutta prosentuaalinen osuus nousi. Toiseksi suurin 
puolue Korsnäsissa oli sosiaalidemokraatit 67 (4,9 %) äänellä, 
myös vähennystä verrattuna vaaleihin 2011. Kristillisdemo-
kraatit olivat kolmannella sijalla 18 äänellä (1,3 %). Perus-
suomalaiset saivat 16 ääntä Korsnäsissa, yksi enemmän kuin 
edellisissä vaaleissa. Anna Vuorinen Taklaxista, joka edusti 
Muutosta 2011, sai yhden äänen. 

Selvä äänikuningas Korsnäsissa oli Mikko Ollikainen, joka 
sai 668 ääntä. Määrä kolminkertaistui edellisvaaleista (255 
ääntä). Edellisvaalien voittaja, Lars-Erik Gästgivars Mustasaa-
resta, sai tänä vuonna ainoastaan 99 ääntä. Maanviljelien mies 
Mats Nylund Pedersörestä sai 96 ääntä ja uusi kansanedustaja 
Joakim Strand Vaasasta 90 ääntä. Nämä kaikki edustavat Ruot-
salaista kansanpuoluetta. Muiden puolueiden edustajista sai 
sosiaalidemokraatti Steven Frostdahl Uudestakaarlepyystä 
eniten ääniä – 43.
Äänituloksen luettelo sivulla 6.

Silverbergin apuraharahasto
Avustusanomukset kevätlukukaudelle 2015 Silverbergin 

apuraharahastoon ovat jättäneet39 opiskelijaa.
Kunnanhallitus päättää myöntää vaatimukset täyttäville 38 

hakijoille 350 euron/ opiskelija suuruisen apurahan syyslu-
kukaudelle 2015. Yksi opiskelija ei täytä kirjoilla olemisen 
ehtoja viimeistään 31.12. apuraha-anomuksen edeltävältä vuo-
delta ja jää näin ilman apurahaa.
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Korsnäsin kunnan         
apuraharahasto

Korsnäsin kunnanvaltuusto perusti Korsnäsin apuraha-
rahaston vuonna 2001.

Viisi opiskelijaa ovat jättäneet avustusanomukset kevätlu-
kukaudelle 2015 Korsnäsin kunnan apuraharahastoon. Kaikki 
5 hakijaa täyttävät apuraharahaston vaatimukset saada apuraha 
Korsnäsin kunnan apuraharahastolta.

Kunnanhallitus päätti, että kaikille 5 hakijoille myönnetään 
105 euron apuraha kevätlukukaudelle 2015.

Kunnankanslian aukioloajat 
kesällä 2015

Viimeisinä vuosina kunnankanslia on kunnanhallituk-
sen päätöksen mukaisesti ollut suljettuna kaksi viikkoa 
heinäkuussa. Näille viikoille palveluksessa olevat ovat 
keskittäneet lomansa tehostamis- ja säästötoimenpiteenä 
milloin lomasijaisia ei ole palkattu. Lomasulkemiset ovat 
toimineet hyvin.

Seuraavat ovat päivystäneet kunnankansliassa kesäsulkemi-
sen aikana: 1 henkilö teknisellä osastolla, 1 henkilö sosiaali-
osastolla ja 1 henkilö yleis- ja talousosastolla.

Kunnanhallitus päätti 30.3.2015 että kunnankanslia pidetään 
suljettuna viikot 29-30 kesällä 2015 (13.-24.7.2015).

Pohjanmaan maakuntajuhlat 
Helsingissä

Helsingin kaupunki on kutsunut Pohjanmaan maakun-
taa järjestämään maakuntajuhlat 11-13 kesäkuuta 2015. 
Maakuntajuhlille odotetaan 250.000 kävijää.

Ajatuksena on esittää elinkeinoelämää, yriteliäisyyttä, erilai-
sisia tuotteita, koulutusmahdollisuuksia, matkailua ja kulttuu-
ria.

Korsnäsin kunta on varannut yhden monterin, joka koostuu 3 
moduulista kooltaan 12-13 m2, alueelta Makujen Pohjanmaa. 

Kunnanhallitus päätti 9.3.2015, että messukustannukset sekä 
matkakustannukset, ruokailu ja yöpyminen maksetaan kunnan 
messuedustajille.

Kunnan osakeasuntojen 
myyntihinnan vahvistaminen 

Tekninen lautakunta totesi kokouksessaan 9.2.2015, että 
asuntojen myyntihintoja olisi päivitettävä, koska joidenkin 
asuntojen nykyiset myyntihinnat saattavat olla liian korke-
aksi vahvistetut. Myyntihintoja tulisi päivittää vuosittain, 
koska myyntihinnat on laskettu rakennuskustannusindek-
sin ja arvonvähennyksien/vuosi perusteella.

Tällä hetkellä kunnan asuntojen irtisanoutumisaika on yksi 
kuukausi ja milloin joku kunnan asunnoista irtisanotaan, seu-
rataan listaa henkilöistä, jotka haluavat vuokrata asunnon 
kunnalta. Joskus kukaan ei ole halukas vuokraamaan erityistä 
asuntoa tältä listalta tai sitten kieltäydytään milloin kunta tar-
joaa vapaata asuntoa. Sellaisissa tapauksissa asunto laitetaan 
kunnan kotisivulle vuokrausta tai myyntiä varten.

Kunnanhallitus vahvisti 13.4.2015 kunnan osakeasuntojen 
uudet myyntihinnat.

Esisopimuksen 
hyväksyminen Molpessa

Korsnäsin kunta on myyjänä 13.2.2015 allekirjoittanut 
esisopimuksen ostaja Magnus Berglundin kanssa koskien 
seuraavaa kauppakohdetta: Erottamaton 0,3000 hehtaarin 
alue Fritidsområde nimisestä tilasta RNo 6:181 i Molpen 
kylässä Korsnäsin kunnassa. 

Erottamaton alue käsittää koko sitä tilan lohkoa, joka sijait-
see Meritien vieressä ja sen itäisellä puolella. Erottamaton alue 
sijaitsee tämän esisopimuksen allekirjoitushetkellä voimassa 
olevan Molpen osayleiskaavan mukaan LS-alueella. LS-alue 
tarkoittaa pienvenesatama-aluetta ja alueella saa ainoastaan 
rakentaa laitureita ja venevajoja sekä aktiviteetti- ja palveluta-
loja. Erottamattomalla alueella tämän esisopimuksen allekirjoi-
tushetkellä ei ole rakennuksia ja rakennelmia. Kauppahinta on 
yhteensä 3.750,00 euroa. 

Kunnanvaltuusto hyväksyi 8.4.2015 Korsnäsin kunnan ja 
Magnus Berglundin kiinteistökauppakirjan esisopimuksen.

Rönngård – uusi            
asuntoalue Taklaxissa

Korsnäsin kunta osti viime vuonna noin 1 ha suuruisen 
maa-alueen Taklaxista asumista varten. Alue on toistai-
seksi erottamaton alue tilasta Mars 7:94. Lainhuudatus on 
myönnetty alueelle mutta sitä ei ole vielä lohkottu.

Tekninen kanslia on tehnyt tonttijakoehdotuksen, jonka 
mukaan alue on lohkottu kahdeksi tontiksi. Toinen tontti on 
noin 4110 m2 ja toinen noin 5890 m2.

Tonttien myyntihintojen vahvistamisen yhteydessä on huo-
mioitava hankintahinta sekä muita kunnan nykyisiä ja tulevia 
kustannuksia alueella sekä vertailu kunnan muihin asuntotont-
tihintoihin. Alueella on mahdollisuus liittyä sekä vesi- että 
viemäriverkkoon. Myyntihinta vahvistetaan 2,88 €/m2. Asun-
toalueen nimeksi vahvistetaan Rönngård. 

Kunnanhallitus päätti 13.4.2015 teknisen lautakunnan ehdo-
tuksen mukaisesti.

Tonttimaata kirkonkylässä
Valtuutettu Roger Bergström on 4.2.2015 päivätyllä 

kirjelmällään osoitettu tekniselle lautakunnalle esittänyt 
tarpeen löytää vaihtoehtoista tonttimaata asuntoja varten 
kirkonkylässä, mielellään meren tuntumassa. Hän esittää 
Västanlid-aluetta vaihtoehdoksi. Västanlidin suunnitel-
missa on kaksi vapaata rakennustonttia mutta lähempänä 
rantaa ei ole mahdollista rakentaa. Lisäksi on olemassa 
varattu tontti suuremmalle 2,5 kerroksiselle talolle.

24.2.2015 päivätyllä kirjelmällään Roger Bergström huo-
mauttaa tärkeydestä osoittaa varoja sen eteen, että kaikki tontit 
Bovägenin osakaava-alueella ovat käytettävissä rakentamista 
varten. Bovägenin osakaava-alueella on useita rakentamatto-
mia omakoti- ja rivitalotontteja, joita voidaan välittömästi asut-
taa ja lisäksi on joitakin tontteja, joille pitäisi rakentaa vesi- ja 
viemärijohdot, että niitä voisi tarjota halukkaille rakentajille.

Tekninen lautakunta ehdottaa, että ruvetaan selvittämään 
vaihtoehtoisen tonttimaan hankkimista lähivuosien aikana 
sekä, että määrärahat on myönnettävä vesi- ja viemärijohto-
jen laajentamiselle sekä teille sille osaa Bovägenin osakaa-
va-aluetta, josta nämä puuttuvat.

Kunnanhallitus päätti 13.4.2015 teknisen lautakunnan ehdo-
tuksen mukaisesti.
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Kaukalo/tenniskenttä 
Harrströmin kylässä

Korsnäsin kunta on anonut poikkeuslupaa sekä suunnit-
telutarpeen ratkaisua tarkoituksena rakentaa kau-
kalo/tenniskenttä erottamattomalle alueelle Källström 
280:402:3:152 Harrströmin kylässä.

Alue on osa Harrströmin osayleiskaavaa ja kaavassa alueella 
on merkintä MA  (Maisemallisesti arvokas peltomaa), josta 
poikkeuslupa haetaan.

Peltomaa sijaitsee nuorisoseurantalon yhteydessä ja toimiti-
lan pohjoispuolella sijaitsee aktiviteettipuisto, mikä katsotaan 
sopivaksi, koska mainitunlaiset aktiviteetit saadaan sijoitettua 
yhteiselle paikalle kylässä.

Korsnäsin kunnanhallitus päättää asiassa, koska kyseessä on 
poikkeama kaavasta.

Tekninen lautakunta valmistelee asiaa kaavaviranomaisen 
ominaisuudessa. 

Tekninen lautakunta ehdottaa kunnanhallitukselle, että 171 
§ ja 172 § mukaisia maankäyttö- ja rakennuslain poikkeamia 
voidaan myöntää. Lautakunta toteaa, että toimenpideluvan 
mukaiset edellytykset kaukalon/tenniskentän rakentamisen 
myöntämiselle osalle tilaa Källström 3:151 Harrströmin kylässä 
ovat olemassa, koska huomattavia haitallisia seuraamuksia 
maankäyttöja ei ole voitu todeta. Ennen rakentaminen aloitta-
mista on haettava toimenpidelupa.

Kunnanhallitus päätti 30.3.2015 myöntää poikkeuslupa tek-
nisen lautakunnan ehdotuksen mukaisesti.

Kaavatarve Moikipäässä
Antti Tuuri on anonut päätöstä koskien kaavatarvetta 

tilalla Westberg 2:27 Moikipään kylässä 111 m2 talousra-
kennuksen rakentamista varten. 

Alue on osa Moikipään osayleiskaavaa. Alueella saa raken-
taa pientaloja, maa- ja metsätalousrakennuksia sekä asutukseen 
liittyvää ympäristön saastuttamatonta pienteollisuutta. Uudis-
rakentamisen tulee suunnittelultaan ja muotoilultaan sopeuttaa 
maisemaan ja ympäristöön. Rakennuspaikan koon tulee nou-
dattaa kunnan rakennusjärjestystä. Rakennusten yhteenlaskettu 
kerrospinta-ala on korkeintaan e=0,10. 

Alueella ei ole asemakaavaa. Tontti on Antti Tuurin asunto-
tontin rajalla.

Tekninen lautakunta päätti 31.3.2015 että edellytykset talous-
rakennuksen rakennusluvan myöntämiselle tilalla Westberg 
2:27 Moikipään kylässä ovat Maankäyttö- ja rakennuslain § 16 
ja § 137 mukaan olemassa. Ennen rakentamisen aloittamista on 
haettava rakennuslupa.

Levi Häggdahl on anonut päätöstä koskien kaavatarvetta 
tilalle Sjöstrand 5:171 Moikipään kylässä 91,2 m2 suurui-
sen vapaa-ajanasunnon sekä 7 m2 suuruisen autokatoksen 
rakentamista varten. 

Alue on osa Moikipään osayleiskaavaa. Alue on varattu 
ensisijaisesti maa- ja metsätaloutta ja siihen liittyvää rakennus-
toimintaa varten. Alueella voidaan rakentaa asuntoja haja-asu-
tuksen muodossa. Alueella ei ole osayleiskaavaa.

Rakennukset voidaan liittää Molpe vatten Ab:n vesijohtover-
kostoon. Tontin rajalla on yksityinen tie. Rakennusten yhteen-
laskettu kerrospinta-ala on 98,2 m2

Levi Häggdahlille on vuonna 1999 myönnetty rakennuslupa 
tälle tilalle. Vuonna 2002 rakennuslupaa pidennettiin mutta se 
on myöhemmin rauennut.

Tekninen lautakunta päätti 31.3.2015, että edellytykset 
vapaa-ajantalon rakentamista varten tilalla Sjöstrand 5:171 
Moikipään kylässä ovat Maankäyttö- ja rakennuslain § 16 ja 
§ 137 mukaan olemassa, koska ei sen tärkeämpiä haitallisia 
seurauksia ole voitu todeta, koska aikaisemmin on myönnetty 
rakennuslupa samalle paikalle. Ennen rakentamisen aloitta-
mista on haettava rakennuslupa.

Mikael ja Emilia Renfors ovat anoneet päätöstä koskien 
kaavatarvetta tilalle Kvarnbacka 3:50 ja Storåker 3:51 
Moikipään kylässä 174 m2 asuinrakennuksen ja 68 m2 
talousrakennuksen rakentamista varten. Alue on osa Moi-
kipään osayleiskaavaa. 

Alueella saa rakentaa pientaloja, maa- ja metsätalousraken-
nuksia sekä asutukseen liittyvää ympäristön saastuttamatonta 
pienteollisuutta. Uudisrakentaminen tulee sijainniltaan ja muo-
toilultaan mukauttaa maisemaan ja ympäristöön. Rakennus-
alueen tulee seurata kunnan rakennusjärjestystä. Rakennusten 
yhteenlaskettu kerrosala asunnon rakennuspaikalla on korkein-
taan e=0,10. Alueella ei ole asemakaavaa.

Rakennukset voidaan liittää Molpe vatten Ab:n vesijohto-
verkkoon. Kiinteistöt voidaan liittää Korsnäsin kunnan vie-
märijohtoverkkoon. Tontin rajalla on olemassa oleva tie ja 
etäisyys lähimpään kauppaan, päiväkotiin ja kouluun on lyhyt. 
Rakennuksen koko kerrospinta-ala on 242 m2.

Tekninen lautakunta päätti 31.3.2015, että edellytykset 
asuinrakennusten ja talousrakennuksen rakennusluvan myön-
tämiselle tilalla Kvarnbacka 3:50 ja Storåker 3:51 Moikipään 
kylässä ovat Maankäyttö- ja rakennuslain § 16 ja § 137 mukaan 
olemassa. Ennen rakentamisen aloittamista on haettava raken-
nuslupa.

Ent. Kurssikeskuksen 
vuokrasopimus muutettu

Korsnäsin kunta ja Söfuk ovat 10.10.2007 solmineet 
vuokrasopimuksen tilojen vuokraamisesta 5 284 m2, joista 
312 m2 on kylmää varastoa entisessä Korsnäsin kurssi-
keskuksessa. Nyt keskusteluja on käyty voimassa olevan 
vuokrasopimuksen muuttamisesta koska kunta tarvitsee 
ruokasalirakennuksen ravintolatoimintaa varten ja ”säh-
köosastoa” kirjastotoimintaa varten. tämä tarkoittaa, että 
muutoksia on tarpeen tehdä voimassa oleviin vuokrasopi-
muksiin, mikäli Korsnäsin kunta haluaa vuokrata tilat.

Vuokrakohde rajoittuu siten, että Söfuk jatkossa vuokraa 
ainoastaan 4 234 m2 suuruisen tilan (mukaan lukien 312 m2 
kylmää tilaa) Korsnäsin kunnalta. Ruokasalirakennus, mukaan 
lukien sähköosasto, 1 050 m2, siirtyy Korsnäsin kunnan hal-
lintaan.

Vuokrakohteen rajoituksen johdosta Söfukin maksamaa 
vuokraa alennetaan 32.390,10 euroksi neljännesvuosittain ja 
yhteensä 129.560,40 euroon kalenterivuosittain per. Muutoin 
vuokranmaksun ehdot säilyvät ennallaan.

Korsnäsin kunta tulee omalla kustannuksellaan erottamaan 
vesi- ja viemäriliittymät muusta vuokrakohteesta, koska vesi 
on suljettu siltä osin kuin Söfuk vuokraa tulevaisuudessa.

Lisäksi suoraan kunnalle tulee sähkökustannusten laskutus 
sähköyhtiöltä ruokasalirakennuksen, mukaan lukien sähkö-
osasto, osalta. Erillinen sähkömittari asennetaan pääkeskuk-
seen. Söfuk vastaa omalta osaltaan sähkökustannuksista 
vuokraamiltaan osilta myös jatkossa.
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Ruokakäsityön tuotantotila
Kunnanhallitus on päättänyt vuokrata kaivoksen kont-

torirakennuksen keittiötila tuotantotilaksi 17.11.2014-
31.03.2015 väliseksi ajaksi niille ruokakäsityöläisille, jotka 
ovat osallistuneet ruokakäsityöläishankkeeseen. Tilasta 
peritään 25 euroa jokaiselta yrittäjältä kuukausittain arvi-
oidusta sähkönkulutuksesta. Myös uudet ruokakäsityöläi-
set voivat päästä tiloihin.

Ruokakäsityöläiset ovat käyttäneet tuotantotiloja noin 1 
päivä/kuukausi/ruokakäsityöläinen. Tuotantotilassa on tehok-
kaat koneet, joten ehtii valmistaa suuren määrän tuotteita 
yhden päivän aikana. Tuotantotilan jäähdytyslaite ahmaissee 
paljon sähköä ja siksi tämä on ollut käynnissä ainoastaan ennen 
joulua ja ennen helmikuuta pidettävillä ruokamarkkinoilla, jol-
loin Charolais naudanlihaa myytiin. Tavallisia jääkaappi-pa-
kastimia käytetään sen sijaan useimmiten.

Kunnanhallitus päätti 30.3.2015 pidentää vuokrasopimusta 
31.12.2015 saakka aikaisempien ehtojen mukaisesti.

Waterloon hiihtoladun  
avustus

If Fyren on anonut avustusta täyteaineen hankkimista 
varten Waterloon hiihtoladulle. 

Hiihtolatu on 2,5 km pituinen ja laskelmien mukaan tarvitaan 
1500 m3 täytemaata. Sen lisäksi latu kaipaa kaivinkonetta, jolla 
poistetaan kiviä ja tasoitetaan latua. Korsnäsin kunta on edellis-
vuoden aikana ojittanut pitkin hakerataa ja vaihtanut rumpuja.

Tämän vuoden talousarviossa on 2500 € Waterloon kunnos-
tusta varten.

Tekninen lautakunta suhtautui myönteisesti Waterloon hiih-
toladun kunnostamiseen ja päätti 31.3.2015 avustaa myöntä-
mällä täytemaata latua varten. Kustannukset eivät saa ylittää 
talousarviovaroja.

Kuntoilukampanja      
Korsnäsissa 8.5. - 7.6.2015

Kuntoile vähintään 30 min. omavalintaisella tavalla. Voit 
esim. kävellä, kävellä sauvoilla, pyöräillä, uida, hölkätä tai 
tanssia. Liiku sen verran, että lämpenet ja hengästyt. Tär-
keintä on kuitenkin, että kuntoilet. Saat yhden pisteen/30 
min ja korkeintaan yhden pisteen/päivä. Laita ruksi suori-
tuskorttiin jokaisen kuntoilupäivän jälkeen (löytyy tämän 
Korsnäs Nytt:n sivulta 34).

Kuka saa palkinnon?
15 pistettä tarvitaan, että voidaan osallistua palkinnon arvon-

taan. Päävoittona on pyörä. Parhaan palkinnon voivat kaikki 
saada, nimittäin parempi terveys.

Muista täyttää nimi, kylä, puhelinnumero ja yhteenlaskettu 
pistemäärä jokaisen perheenjäsenen kohdalla. Suorituskortti 
jätetään Korsnäsin kunnankansliaan tai sähköpostitse osoittee-
seen lindholm.roger@gmail.com viimeistään 15.6.2015.

Kunnanvaltuusto päätti 23.3.2015 yksimielisesti hyväksyä 
Korsnäsin kunnan ja SÖFUK:n välisen täydennetyn vuokraso-
pimuksen koskien Korsnäsin Kurssikeskusta.

Kahvila-ravintola Sten-
brytaren muuttaa entiseen 
Korsnäsin kurssikeskukseen

Kunnanvaltuusto päätti 23.3.2015 hyväksyä täydennetyn 
vuokrasopimuksen Korsnäsin kunnan ja Söfukin välillä, 
siten, että Korsnäsin kunta voi käyttää entisen Korsnä-
sin kurssikeskuksen ruokasalirakennusta. Suunnitelmien 
mukaan mm Kahvila-Ravintola Stenbrytaren-Stonebrea-
ker Kb muuttaa nykyisestä rakennuksesta entisen Kors-
näsin kurssikeskuksen ruokasalirakennukseen, koska 
nykyinen keittiö on laajan remontin tarpeessa.

Tekninen lautakunta on laatinut vuokrasopimusehdotuksen 
yrityksen kanssa. Kunnanhallitus käsitteli 13.4.2015 laadittua 
vuokrasopimusta Kahvila-Ravintola Stenbrytaren-Stonebrea-
ker Kb:n kanssa ja hyväksyi sen joidenkin tarkistusten jälkeen.

Uusi vuokrasopimus kahvila-ravintola Stenbrytaren-Sto-
nebreaker Kb:n kanssa astuu voimaan 30.4.2015. Vuokra-aika 
alkaa 30.4.2015 ja allekirjoitettu vuokrasopimus on voimassa 
31.3.2016 saakka. 1.4.2016 lähtien uusi vuokrasopimus tulee 
olla uudelleen neuvoteltuna. 

Tekonurmianomus
Korsnäsin kunnalle on saapunut anomus Korsnäs 

fotbollsförening:lta, joka suunnittelee tekonurmikentän 
rakentamista omalle harjoituskentälleen keskusurheilu-
kentän vieressä koulualueen kupeessa Korsnäsin kirkon-
kylässä. Yhdistys anoo, että kunta maksaa tekonurmen 
kustannukset, arviolta 55 000 €.

Kirjasto-, kulttuuri-, ja vapaa-aikajaostossa ehdotti 3.12.2014 
ehdottaa, että yhdistys laatii tekonurmikentän asettamisen han-
kesuunnitelman ja jättää hankesuunnitelman Korsnäsin kun-
nalle ja Aktion Österbotten:lle, jonka uusi ohjelmakausi alkaa 
kesällä 2015. Jaosto suhtautuu myönteisesti hankkeeseen, 
koska tekonurmikenttää voidaan käyttää kouluvoimistelun 
yhteydessä. Tarkempi hankesuunnitelma ja kustannuslaskelma 
on laadittava tekonurmen rakentamista varten.

Sivistyslautakunta tuki 3.2.2015 jaoston esitystä ja ehdottaa 
kunnanhallitukselle, että tekonurmirakennelma jalkapalloyh-
distyksen harjoituskentällä toteutetaan hankkeena.

Sivistyslautakunta suhtautuu myönteisesti siihen, että kunta 
osallistuu hankkeeseen samoin perustein kun kunta on tukenut 
muita yhdistyksiä. Korsnäs fotbollsförening laatii tarkan han-
kesuunnitelman sekä anomuksen, josta käy ilmi kunnan osuus.

Kunnanhallitus päätti 9.3.2015 sivistyslautakunnan sekä kir-
jasto-, kulttuuri- ja vapaa-ajanjaoston ehdotuksen mukaisesti. 
Kunnanhallitus suhtautuu myönteisesti Korsnäs fotbollsföre-
ning r.f.:n aloitteeseen ja kunnan urheiluohjaaja Roger Lind-
holm avustaa yhdistystä hankesuunnitelman laatimisessa ja 
anomuksessa ELY-keskukselle.
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KORSNÄSNytt

www.omakanta.fi

Kirjaudu turvallisesti 
ja tutustu terveystietoihisi

Lue ja kuittaa 
Potilastiedon arkiston info 
> tutustu, miten palvelu 
toimii

Anna lääkärille lupa  
katsoa terveystietosi

Sähköiset reseptit 
ja terveystiedot 

Omakanta-palvelusta

Vältä laskutusmaksut
Korsnäsin kunta ottaa käyttöön 2,50 euron 
suuruisen käsittelymaksun laskua kohti 
1.7.2015 lähtien mikäli laskut lähetetään 
postitse. Tämä koskee vesi- ja viemä-
rilaskutusta ja muuta laskutusta paitsi 
sosiaalihuolto-, vanhustenhuolto- ja päivähoi-
tolaskutusta. 
Voit välttää laskutusmaksuja ottamalla vas-
taan laskusi sähköisinä laskuina. Käy netti-
pankissasi ja tilaa sähköiset laskut Korsnäsin 
kunnalta. Kysy meiltä tai ota yhteys pankkiisi 
mikäli sinulla on kysyttävää.

Talousosasto

Kirjasto muuttaa! 

Remontti alkaa!
Kirjasto sulkee maanantaina 25.5 entisen Yrkesakade-

min tiloihin (sähköosasto) muuton takia. Suunnitelmien 
mukaan avaamme viimeistään maanantaina 22.6 juhannu-
ksen jälkeen uudessa tilapäisessä huoneistossa.

Kirjastobussi ajaa kuten tavallisesti joka toinen, pariton 
viikko, maanantaisin, tiistaisin, keskiviikkoisin ja kaikki 
voivat lainata myös kirjastobussissa, kaikilla pysäkeillä ja 
kaikissa kylissä. Kirjastobussi liikennöi aina juhannukseen 
saakka, sen jälkeen tauko elokuun puoleen väliin saakka. 
  
Kesäkuussa vuoro Taklaxin koululle putoaa pois maa-
nantaina 9.30-10.15, mahdollisesti voidaan silloin ottaa 
käyttöön kirkonkylässä iltaisin. Tästä ilmoitetaan myöhem-
min. Tiistaisin bussi pysähtyy Edsvikissä klo 19.30-19.45, 
keskiviikkoisin kirjastobussin pysäkki on Bukettenin koh-
dalla klo 14.-14.30 ja Lärknäsin kohdalla klo 14.35-15.15. 
 
Lainatusta kirjastomateriaalista, joka erääntyy sulkemi-
sen aikana, ei vaadita korvausta. Toukokuun aikana voi-
daan vielä käyttää kirjaston palautusluukkua ja myöhemmin 
pyrimme järjestämään palautusluukkua uudelle paikalle. 
 
Fredrikakirjastojen verkkosivuston kautta voidaan ladata erilaisia 
e-kirjoja. Hanki PIN-koodi kirjastoon ennen sulkemista ja rekis-
teröi itsesi käyttäjäksi ositteeseen www.fredrikabiblioteken.fi! 
 
On mahdollista ottaa yhteyttä kirjastoon kirjastoauton puhe-
linnumeroon 050-3523310. Siinä määrin kun voimme hoitaa 
rajoitettua kirjastopalvelua se tapahtuu kirjastobussin kautta.

 
Uusien tilapäisten tilojen avaus Korsnäsviikon avauksen 
yhteydessä 29.6 kl.14. Avajaiset ja ohjelma, tarjoilu.

 
Seuraa kirjaston informaatiota Facebookissa, kunnan verkko-
sivulla sekä ilmoitustauluilla ja mahdollista ilmoittautumista.


