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Christinasruta
I vår egen kommun väcktes ganska 

snabbt frågan om inte vi kunde 
passa på och få lite liv och rörelse 
till Korsnäs Kurscentrals byggnader 
igen? 

Sagt och gjort, under några inten-
siva veckor så har vi förhandlat fram 
ett förslag som gör att vi utan risktag-
ning för kommunens ekonomi, kan 
hyra ut de fastighetsytor som ännu 
är lediga till Röda Korset och deras 
verksamhet. I klartext betyder det att 
under den period som byggnaderna 
hyrs ut till Röda Korset, så betalar 
inte Svenska Österbottens förbund 
för utbildning och kultur någon 
garantihyra åt Korsnäs kommun. 
Istället har vi fri rätt att göra ett nytt 
hyresavtal med Röda Korset, det 
avtalet är ett tillsvidareavtal med en 
uppsägningstid om sex månader. 

Flyktingmottagning i fd KKC
Vår förhoppning är att den nya 

verksamheten i byggnaden ska bli av 
en bestående art. Men om flyktingsi-
tuationen reder upp sig snabbare än 
väntat och Röda Korset vill avsluta 
flyktingmottagningen i Korsnäs 
före 31.12.2018 så återgår vi till 
utgångsläget och erhåller då garan-
tihyran från samkommunen fram till 
31.12.2018. Dessutom får vi ganska 
så bråttom att hitta ny verksamhet till 
fastigheten i så fall.

Röda Korset beräknar att mellan 
60-150 personer kan få tillfälligt 

Den kommunala 
hösten i Korsnäs

Jag hade inte det som målsättning, men jag måste nog 
beteckna min första höst i Korsnäs som exceptionell i 
många avseenden. Världsläget påverkar oss alla och våra 
medier fylls av bilder av medmänskor som är på flykt. Få 
kan vara oberörd av den nöd som skriker emot oss i deras 
förtvivlade ansikten. 

boende i fastigheten och det bety-
der i sin tur att det uppstår 6-10 nya 
heltidsarbetstillfällen på samma 
gång. Det ska finnas rätt mycket 
olika former av service till en så pass 
stor mottagningscentral, hälsovård, 
fastighetsskötsel, mat och fritid. Så 
jag gissar att det går riktigt bra att 
anmäla sig som hugad spekulant på 
dessa arbetstillfällen direkt till Röda 
Korset. Dessutom finns det plats för 
intresserade av vänverksamhet mm. 
Min förhoppning är att vi kan dela 
med oss lokalt av den goda stämning 
som finns i kommunen och visa de 
skyddsökande varför vi i Korsnäs 
korades till Finlands lyckligaste 
kommun alldeles nyligen.

Nu ska jag inte heller sticka under 
stol med att en befolkningsökning 

om 60-150 personer, som kanske inte 
pratar vårt språk, inte känner till våra 
seder och bruk ja de kanske till och 
med går klädd lite annorlunda, det 
kommer alldeles säkert att synas i 
vårt närsamhälle. Men låt det synas! 

Jag är övertygad om att vi har 
utrymme och möjlighet att hjälpa 
våra medmänskor. Jag har själv en 
mor som växt upp som krigsbarn i 
Skåne, som har mycket goda relatio-
ner, ja, en extra familj på distans, en 
familj som gav trygghet och omtanke 
då hon behövde det som mest, men 
en familj som också gav henne frihe-
ten att välja på vilken sida om Kvar-
kens vatten hon ville ha sin vuxna 
framtid. 

Kanske vi kan ge tillfällig trygghet, 
hopp om en ljusare framtid åt de per-
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Nr 7-2015 utges 13.11.2015, manusstopp 30.10.2015
Nr 8-2015 utges 11.12.2015, manusstopp 27.11.2015

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.

Upplaga: 1200 exemplar
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: Christina Båssar
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
Översättningar: Hans Frantz

soner som är på flykt. De kanske inte 
får stanna, det avgör inte vi lokalt, 
men de kan få en bild av en med-
mänsklig bygd som kan ge inspira-
tion till framtiden. 

Finlands konkurrenskraft
Samtidigt med flyktingkrisen så 

har vi också hårda diskussioner 
mellan regering och fackförening-
arna kring hur Finlands konkurrens-
kraft ska kunna förbättras. Många av 
de lagstiftningsåtgärder som avisera-
des i början av augusti drabbar både 
den offentliga sektorn som andra 
kvinnodominerade låglönebranscher 
mycket kraftigt. 

Från statsmaktens håll har man 
naturligtvis beklagat detta, men sam-
tidigt konstaterat att det är enbart i 
dessa frågor som de kan ingripa med 
en tvingande lagstiftning. En mjukare 
väg och en mera rättvis väg innebär 
att de fackliga representanterna sätter 
sig på nytt kring förhandlingsbordet 
och diskuterar vad som går att göra 
på frivillig väg. Resultatet ser ut att 
bli en nedskärning i semesterpen-
ningen med 30 procent under en till-
fällig period om tre år. 

Det återstår att se om de besked 
som kom från kommunförbundet 
i höst besannas. Nämligen att den 
inbesparing i personalutgifter som 
det här innebär för kommunerna tas 

tillbaka i form av minskade statsan-
delar för att få inbesparingseffekten 
att komma till den statliga kassan! 
Då behöver vi inte förvänta oss att 
det ska bli nya arbetstillfällen inom 
det kommunala utan svångremspoli-
tiken fortsätter.

För kommunens del finns det ett 
behov av att på nytt se över budgetdi-
rektiven. Detta efter att höstens pre-
liminära besked om skatteutfallet för 
år 2014 visat att kommunens skat-
teintäkter minskat med -5 % mellan 
2013-2014. Även innevarande års 
ekonomi prövas då vi i november får 
betala tillbaka det som förskotterats 
för mycket både för 2014 och 2015. 
Men vi har en liten reserv då använd-
ningen av sjukvården under detta år 
varit mindre än budgeterat. 

Vi kommer att få in nämndernas 
budgetförslag under de närmaste 

veckorna. Kommer det inga nya 
goda nyheter i samband med de nya 
prognoserna på skatter och statsan-
delar som väntas så blir nog höstens 
budgetarbete en utmaning för oss 
alla. För en gångs skull så verkar 
både samkommuner, städerna och 
kommunerna att sitta i samma läck-
ande ekonomibåt och på alla möten 
påtalas mer och mer återhållsamma 
äskanden om budgetmedel. Ja, det 
verkar som om vi i vårt land just nu 
är inne i en era där euron styr och jag 
undrar om inte det är så att förvänt-
ningarna är höga på att olika enheter 
ska ge upp och välja ett paket som 
har haft en mjukare framtoning under 
tidigare regeringar.

Christina Båssar 
kommundirektör

 

Öppet informationstillfälle om den                                             
planerade  asylmottagningen i Korsnäs

Måndagen den 12 oktober kl. 19.00 i Korsnäsgården
Medverkar: FRK, Ricky Berglund och Annica Riddar, Emina Arnautovic
Kom och ställ dina frågor direkt kring den verksamhet som ska startas 
upp i Kurscentrets utrymmen i Korsnäs!

Arrangör: FRK, SFP, Korsnäs kommun
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Byggnadskommitté för    
biblioteksrenoveringen

Planeringen för saneringen av 
biblioteksbyggnaden i Korsnäs 
är klar och godkändes av kom-
munstyrelsen 7.9.2015.

Saneringen av byggnaden omfattar 
en våningsyta om 360m2 + 15 m2 
vent/maskinrum eller totalt 375 m2.

Utvändigt omfattar saneringen 
grävnings- och fyllningsarbeten, 
ny dränering och nytt takvattenav-
lopp, sockelreparation, asfaltarbeten, 
gräsmattarbeten, fasadrenovering, 
byggande av takfront vid entréta-
ket, totalsanering av branta vat-
tentakpartiet mot norr, sanering av 
entrétaket, nya fönster och entrédörr, 
reparationsmålning av bibliotekets 
vattentak (inkl. takränna på södra 
långsidan), nya takränna på södra 
långsidan (inkl. entrétak) samt nya 
stuprör hela byggnaden.

Invändigt omfattar saneringen 
nya golvmattor (alla utrymmen), 
målningsarbeten, väggreparationer, 
nedsänkt tak, ny köksinredning + 
köksmaskiner, mindre kakelarbeten 
samt diverse utrustningar.

Asbestsanering och fuktsane-
ring har gjorts på förhand. hyllin-
redningar, arbetsbord, möblemang 
anskaffas direkt av byggherren.

Val av byggnadsentreprenör
Offertförfrågan på byggnadstek-

niska arbeten på sanering av biblio-
teksbyggnaden i Korsnäs har utsänts 
till nio entreprenörer. Av dessa nio 
anbud har 5 anbud inkommit inom 
utsatt tid.

Byggnadsentreprenaden utförs 
som huvudentreprenad som omfattar 
byggnadstekniska arbeten inklusive 
materialanskaffningar helt färdigt 
utförda i enlighet med entreprenad-
beräkningshandlingar.

Kommunstyrelsen valde Mr Byg-
garna Ab som entreprenör för bygg-
nadstekniska arbeten på saneringen 
av biblioteksbyggnaden i Korsnäs till 
ett pris om 169.500 euro moms 0%. 
MR Byggarna Ab har gett det total-
ekonomiskt mest fördelaktiga anbu-
det.

Renovering av biblioteket

Val av vvs-entreprenör
Offertförfrågan på värme-, vatten 

och sanitetstekniska arbeten för 
sanering av biblioteksbyggnaden 
i Korsnäs har utsänts till sex entre-
prenörer. Av dessa sex anbud har tre 
anbud inkommit inom utsatt tid.

Rörentreprenaden utförs som 
sidoentreprenad med byggnadsen-
treprenören som ansvarig huvuden-
treprenör. Rörentreprenaden omfattar 
värme-, vatten och sanitetstekniska 
arbeten inklusive materialanskaff-
ningar helt färdigt utförda i enlighet 
med entreprenadberäkningshand-
lingar.

Kommunstyrelsen valde MJ-Rör 
till entreprenör på värme-, vatten 
och sanitetstekniska arbeten till ett 
anbudspris om 13 996 euro moms 0 
%. MJ-Rör har gett det totalekono-
miskt fördelaktigaste anbudet.

Val av elentreprenör
Offertförfrågan på eltekniska arbe-

ten för sanering av biblioteksbygg-
naden i Korsnäs har utsänts till sex 
entreprenörer. Av dessa sex anbud 
har fem anbud inkommit inom utsatt 
tid.

Elentreprenaden utförs som sidoen-
treprenad med byggnadsentreprenö-
ren som ansvarig huvudentreprenör. 
Elentreprenaden omfattar eltekniska 
arbeten inklusive materialanskaff-
ningar helt färdigt utförda i enlighet 

med entreprenadberäkningshand-
lingar.

Kommunstyrelsen valde Pohjan-
maan SA-Sähkö till entreprenör för 
eltekniska arbeten för saneringen av 
biblioteksbyggnaden i Korsnäs till 
ett anbudspris om 34.800 euro moms 
0%. Pohjanmaan SA-Sähkö har gett 
det totalekonomiskt fördelaktigaste 
anbudet.

Val av ventilations- och automa-
tionsentreprenör

Offertförfrågan på ventilations- 
och automationstekniska arbeten för 
sanering av biblioteksbyggnaden i 
Korsnäs har utsänts till fyra entre-
prenörer. Av dessa fyra anbudhar ett 
anbud inkommit inom utsatt tid.

Ventilationsentreprenaden utförs 
som sidoentreprenad med bygg-
nadsentreprenören som ansvarig 
huvudentreprenör. Ventilationsen-
treprenaden omfattar ventilations- 
och automationstekniska arbeten 
inklusive materialanskaffningar 
helt färdigt utförda i enlighet med 
entreprenadberäkningshandlingar. 
Automationsarbeten görs som unde-
rentreprenad till ventilationsentre-
prenaden.

Kommunstyrelsen valde Länsiran-
nikon Ilmastointi till entreprenör för 
ventilations- och automationstek-
niska arbeten till ett pris om 57 890 
euro moms 0 %.

Planeringskommittén för 
renoveringen av Korsnäs bibli-
otek har slutfört sitt arbete och 
en byggnadskommitté ska till-
sättas. 

Tekniska nämnden föreslog 
7.9.2015 för kommunstyrelsen, att de 
personer som har varit i planerings-
kommittén fortsätter som medlem-
mar i byggnadskommittén, dock med 
ändringen att Anita Ismark byts till 

Christina Båssar och att kommittén 
utökas med Håkan Wester.

Kommunstyrelsen beslöt 7.9.2015 
i enlighet med tekniska nämndens 
förslag. I byggnadskommittén för 
renoveringen av biblioteket i Korsnäs 
sitter därmed Sven-Erik Bernas, 
Henrik Rosendahl, Christina Båssar, 
Ulf Granås, Carola Bäckström, 
Agneta Martin och Håkan Wester.
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Korsnäs kommuns  
stipendiefond

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

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

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

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

Ansökan lämnas in till Korsnäs kommun 
senast 16.11.2015. Om stipendiernas storlek 
besluter kommunstyrelsen.

AC Silverbergs         
stipendiefond

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

Därtill kan för kompletteringsstudier/
vuxenstuderande vid Åbo Akademi beviljas:
• Stipendium på 50 % av heltidsstud-

erandes stipendier
• Stipendiet beviljas för högst 4 terminer 

för kompletteringsstudier

Om stipendiernas storlek besluter kom-
munstyrelsen.
Ansökningsblanketter för båda stipend-
iefonderna finns på kommunens hemsida 
under adressen www/korsnas.fi/blanketter.
Sista ansökningsdag till fonden är 
16.11.2015.

Ansökan om stipendier
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Den avgående kommundirek-
tören i Korsnäs, Anita Ismark, 
avtackades med en specialbeställd 
snidad tavla vid en ceremoni i sam-
band med kommunstyrelsens möte 
den 7 september.  

Tavlan är snidad av Bergökonstnären 
Lars-Göran Söderholm och föreställer 
Anita Ismark iklädd Korsnäströja i en 
båthamn.

Förra kommundirektören Anita Ismark 
var sista dagen i tjänst den 31 augusti 
och kan från den 1 september titulera sig 
pensionär.

Snidat porträtt till Anita Ismark
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Skördefest för alla smaker
I mitten av september styrde 

Korsnäs mathantverkare till-
sammans med resenärer från 
Vasa och Närpes kosan till 
Skördefesten på Åland för att få 
impulser till mer utveckling och 
uppleva närproducerat produk-
ter på Åland. 

Förra hösten gjordes en motsva-
rande resa och eftersom resan blev 
uppskattad beslutade projektledare 
Helena Höglund-Rusk att upprepa 
konceptet även i år. 

Med i arrangemangen kring Skör-
defesten på Åland var 55 olika 
gårdar, restauranger och företag runt 
om på Åland. Dessutom deltog ett 
flertal mindre försäljare, hantverkare 
och lokala producenter i de olika 
marknaderna, som ordnades på de 
olika besökspunkterna.

Lokalproducerat på Åland
Resenärerna från Korsnäs hann 

besöka 13 av de olika besöksmålen 
under sin helg på Åland. Besöket bör-
jade i Sjökvarteret i centrala Marie-
hamn, där såväl förtjusande hantverk 
som goda lokal råvaror och förädlade 
produkter erbjöds. Det blev både en 
hel del åländskt svartbröd, bär- och 
fiskprodukter samt hantverk, som 
slank ner i österbottningarnas väskor. 
Dessutom hämtade Mathantverkarna 
hem 230 kilo åländska äppel till för-
säljning och förädling.

Resan fortsatte till Karl-Ersgår-
den och Marskogens Lamm, två av 
de djurgårdar som deltog i Skörde-
festen. Karl-Ersgården var en djur-
gård, som främst satsat på aktiviteter 
för barnen. Här fick de hoppa i hö, 
åka trampbil och hälsa på gårdens 

djur. Marskogens lamm sålde eget 
kött i egen gårdsbutik. Men besö-
karna kunde även avnjuta läckra 
lammsnäckor (lammkorv) eller köpa 
hem en havtornslimpa.

Skördefestprodukter
I ett snabbt besök på Smakbyn 

fick resenärerna bekanta sig med 
tv-kocken Mikael Björklunds egen 
restaurang och det lokala destilleriet. 
Här gavs det också möjlighet att testa 
det speciellt framtagna Skördefestö-
let och andra åländska drycker. Efter 
ett snabbt stopp på Taffels 
chipsfabrik, intogs dagens 
lunch i restaurang Soltuna 
uppe på Getabergen med 
utsikt över Norrhavet. De 
flesta valde laxsoppa med 
Ålandspannkaka som 

Fiskmarknad i Tom Bloms smak.   I Smakbyn fanns allehanda åländska drycker.
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efterrätt, men de hungrigaste valde 
att satsa på Skördefestmenyn, ett 
smörgåsbord bestående av 50 olika 
rätter.

Dagens nästa stopp gjordes vid 
Bolstaholm, en anrik gård, som 
satsat på köttförädlling. Här kunde 
man delta i en kort kosafari eller 
hälsa på djuren i sina stallar. Även 
Bolstaholm hade satsat mycket på 
aktiviteter för barnen med bland 
annat höhoppning, trampbilsrally 
och barnteater. I gårdsrestaurangen 
bjöds det på Bolstaholmsburgare och 
egna bakelser. 

Kvällen avslutades med ett besök i 
puben på Ålands eget mikrobryggeri 
– Stallhagen. 

Ett besök i limonadfabriken
På söndagen gjordes ett besök till 

ett av de nyare lokala företagen på 
Åland – Amalias Limonadfabrik - 
för övrigt grundat av Malaxbon Tony 
Asumaa. Resenärerna fick en nog-
grann genomgång hur limonadtill-
verkningsprocessen går till.

- Amalias Limonadfabrik Ab till-
verkar limonad på traditionellt sätt 
och använder sig av friskt åländskt 
vatten och inhemska och åländ-
ska bär och frukter. Limonaderna 
innehåller inga tillsatser utan färgen, 
smaken och aromerna är äkta, berät-
tade Tony.

Än så länge är företaget ett famil-

jeföretag, som producerar cirka 
50.000 flaskor i året, men i nuva-
rande utrymmen finns kapacitet att 
öka till 250.000 flaskor i takt med att 
försäljningen växer. På vinden hade 
inrett en ny gårdsbutik, som öppnade 
lagom till Skördefesten. Det var både 
en och annan flaska blåbärs- och hal-
lonlimonad, som bars hem till Öster-
botten efter det vänliga mottagandet i 
den nystartade fabriken.

Kosafari och hamburgare
Haddnäs gård var ett kärt återbe-

sök från föregående år. Här fick de 
deltagare, som inte hann med kosa-
farin senast, ta igen det de missade. 
De övriga resenärerna tog en fika 
eller besökte den lokala marknaden. 
Söndagens sista stopp gjordes till 
gårdarna Vestergårds, Utgård och 
Ollas i Lumparland. Ollas bjöd på 
hantverksprodukter och gårdscafé. 
Utgård bjöd på havtornsprodukter 
och hamburgare med eget kött. Ves-
tergårds var en gård med glada grisar, 
hästar, får och höns. Den som ännu 
orkade kunde smaka på helstekt gris 
eller köpa hem griskött i alla former. 

Skördefesten på Åland är ett eve-
nemang som växer från år till år. I 
år var det artonde året evenemanget 
ordnades och antalet besökare på de 
olika gårdarna uppskattas till över 
100.000 personer. 

Text och foto: Kenth Nedergård 

Tony Asumaa bakom disken i Amalias nya gårdsbutik.    Säloljesalva.   Åländska äpplen.

Grönt och färskt.

Havtornslimpa - varsågod!

Utsikt från Getabergen.



8

KORSNÄSNytt
K

o
m

m
u

n
a
l
 i
n

f
o
r
m

a
t
io

n

Korsnäs har utsetts till lan-
dets lyckligaste kommun enligt 
en undersökning som presente-
rades i Helsingin Sanomat den 
31 augusti.

Enligt lycklighetsforskare, psy-
kiater Antti S. Mattila, är den 
viktigaste faktorn när det gäller 
lycklighet; goda relationer. 

- I en liten kommun är de lokala 
nätverken i skick och människorna 
bryr sig om varandra.

Enligt Mattila är Finland ett rätt-
vist samhälle. På en liten ort är 
skillnaderna människor emellan 
mindre än på större orter. Invånarna 
upplever mer gemenskap med var-
andra än på en större ort. 

Fyra faktorer mättes
I undersökningen användes fyra 

De 10 lyckligaste 
kommunerna enligt 
Helsingin Sanomat
1. Korsnäs
2. Pyhäntä
3. Vörå
4. Karvia
5. Närpes
6. Grankulla
7. Larsmo
8. Kumlinge
9. Malax
10. Ypäjä

Korsnäs är lyckligast i landet
faktorer, enligt vilka kommunerna 
rangordnades: hur stor andel barn 
som omfattas av barnskyddet, hur 
mycket depressionsmediciner som 
används, för hur många sjukda-
gar som kommunens arbetsföra 
befolkning (25-64-åringarna) har 
fått sjukdagpenning och hur många 
kommuninvånare som är miss-
tänkta för att genomfört brott i 
berusat eller drogpåverkat tillstånd.

 I Korsnäs kommun tog 6 % av 
invånarna depressionsmedicin (8,4 
%). 3 % av de minderåriga barnen 
omfattades av barnskyddet (6,5 %). 9 
procent av kommunens invånare fick 
sjukdagpenning (11,2 %).  I Korsnäs 
misstänks 0 människor per 100 invå-
nare vara skyldiga till brott i berusat 
eller drogpåverkat tillstånd (1,2 per-
soner per 1 000 invånare).

Korsnäs kurscenter blir asylboende
Korsnäs kurscenters byggna-

der tas i bruk för inkvartering 
och mottagning av asylsökande. 
Finlands Röda Kors hyr fastig-
heten av kommunen. 

Finlands Röda Kors Österbottens 
distrikt har varit i kontakt med kom-
munen och önskat få hyra KKC-fast-
igheterna i Korsnäs för att använda 
dessa för flyktingmottagningsverk-
samhet. Situationen med flykting-
krisen i Europa är uppenbar och 
synnerligen brådskande. Den plane-
rade verksamheten påför inte kom-
munen några nya skyldigheter. De 
som inkvarteras i fastigheten får sitt 
uppehälle från staten och den nöd-
vändiga sjukvården har för deras del 
upphandlats skilt av Röda Korset.

För tillfället är Svenska Öster-
bottens förbund för utbildning och 
kultur hyresgäst i fastigheten, som 
har stått tom sedan Yrkesakademin 
avslutade sin verksamhet i kommu-
nen i fjol. Det hyresavtalet gäller till 
slutet av 2018. Söfuk och Korsnäs 
kommun har kommit överens om att 
fastigheterna får hyras ut till tredje 

part. Under den tid Röda Korset hyr 
fastigheten uppbärs ingen hyra av 
SÖFUK och inga driftkostnader från 
samkommunen. 

Ärendet har beretts i brådskande 
ordning av kommundirektören i 
samarbete med tekniska chefen. 
Förslaget till justering av hyresavtal 
och nya hyresavtal har tagits fram på 
tjänstemannahåll. Kommunstyrelsen 

godkände 21.9.2015  den föreslagna 
justeringen av hyresavtalet och det 
nya hyresavtalet. Ärendet fördes i 
brådskande ordning till fullmäktige 
för slutligt godkännande. Kommun-
fullmäktige godkände ändringen av 
hyresavtalet med SÖFUK och det 
nya hyresavtalet med Finlands Röda 
Kors Österbottens distrikt vid sam-
manträdet 28.9.2015.
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Bidrag för            
4 Success

Korsnäs 4 H har riktat en 
anhållan om bidrag för projektet 
4 Success till kommunstyrelsen. 
I bidragsanhållan framkom-
mer att projektet syftar till att 
ge ungdomarna möjligheten att 
skapa sina egna sommarjobb 
inom projektet. Projektarbetet 
bedrivs i en form som påminner 
om företagande och kan på sikt 
inverka positivt på företagaran-
dan hos ungdomarna.

Kommunen har även tidigare år 
beviljat bidrag till projektet och 
bidraget har använts till startbidrag 
och premiering mm. Både startbidra-
get och premiering är viktiga ”moröt-
ter” för ungdomarna.

Bidragsbeloppet som söks är 500 
euro för sommaren 2015.

Kommunstyrelsen beslöt 24.8.2015 
att bevilja ett bidrag om 500 euro för 
Korsnäs 4H:s projekt 4 Success för 
år 2015.

Korsnäs kommuns hembygdsfond
Fondstadgan för Korsnäs 

kommuns hembygdsfond god-
kändes år 2011. År 2013 skedde 
första utdelningen ur hem-
bygdsfonden.

Fondens avkastning ska utdelas 
årligen enligt en på förhand bestämd 
fördelning: Lärknäs åldringshem i 
Korsnäs 20 %, Korsnäs Hembygds-
förening r.f. 15 %, Föreningen Präst-
gårdsmuseet i Korsnäs r.f. 10 %, 
Idrottsföreningen Fyren r.f. 15 %, 
Korsnäs fotbollsförening-75 r.f. 15 
%, Korsnäs Mine Center r.f. 15 %, 
Korsnäs bibliotek 5 % och Korsnäs 
scoutkår r.f./ (Korsnäs församlings 
scouter, för ungdomsarbete m.m.) 5 
%.

Högst 75 % av föregående års 
avkastning fördelas årligen efter det 
att fondens bokslut uppgjorts, revide-
rats och godkänts.

Kommunstyrelsen beslöt 24.8.2015 
att av 2014 års avkastning dela ut 
5.000 euro enligt den fördelning som 
stipuleras i fondstadgan för hem-
bygdsfonden. Lärknäs åldringshem 
erhåller 1.000 euro, Korsnäs hem-
bygdsförening 750 euro, Föreningen 
Prästgårdsmuseet i Korsnäs r.f. 500 
euro, Idrottsföreningen Fyren r.f. 750 
euro, Korsnäs fotbollsförening-75 r.f. 
750 euro, Korsnäs Mine Center r.f. 
750 euro, Korsnäs bibliotek 250 euro 
och Korsnäs scoutkår r.f./ (Korsnäs 
församlings scouter, för ungdomsar-
bete m.m.) 250 euro.  

Stadsstyrelsen i Vasa har den 
17.8.2015 beslutat att inbegära 
ställningstaganden av Vasare-
gionens kommuner gällande 
tilläggsfinansiering för Sandvi-
kens fotbollsstadion. 

Efter att planerna för Sandvikens 
fotbollsstadion blev färdiga kunde 
konstateras att den av Vasa stads-
fullmäktige fastslagna finansieringen 
inte räcker till för förverkligande av 
helheten. I praktiken räcker finan-
sieringen till en huvudläktare och en 
gavelläktare. Den tilläggsfinansie-
ring som behövs för förvekligandet 
av en U-formad helhet är 1 000 000 
euro.

Eftersom projektet är av stor regio-
nal betydelse och kommer att betjäna 
hela Vasaregionen i tiotals år framåt, 
har stadsstyrelsen i Vasa beslutat ge 
övriga kommuner i Vasaregionen 
möjlighet att delta i finansieringen 
av stadioninvesteringen. Storleken 
på kommunernas betalningsande-
lar delas enligt invånarantal, vilket 
innebär för Korsnäs del 47 522 euro. 
Dessa medel finns inte upptagna i 
årets budget för Korsnäs kommuns 
del, men eftersom bygget antagligen 

Ingen tilläggsfinansiering för byg-
gande av fotbollsstadion i Vasa

beräknas pågå över årsskiftet så kan 
man tänka sig att beloppet kunde 
upptas i nästa års budget för kommu-
nens investeringar. 

Kommunstyrelsen gav 24.8.2015 
som ställningstagande till det fram-
lagda förslaget till tilläggsfinansie-
ring för fotbollsstadion att:

Korsnäs kommun anser sig inte 
ha det ekonomiska utrymme den för 
regionala investering som nu efter-
frågas av Vasa stad

Stadionprojektet ingår varken i 
åtgärdsprogrammen för Vasaregio-
nens livskraftsstrategi eller samhälls-
strukturmodell, som beretts i flera år 
med avseende på att identifiera regi-
onalt betydande insatser

Korsnäs kommun anser att Vasa 
samarbetsdelegation borde uppgöra 
och förankra spelregler för regionala 
satsningar. Slutresultatet skulle opti-
malt vara ett regelverk som möjlig-
gör för regionens kommuner att var 
och en med sin bärkraftsförmåga 
kunde ta ställning till de kommande 
stora regionala satsningarna som 
finns på agendan.

Reklambidrag

IF Fyren planerar att skaffa 
tävlingsdräkter, t-skjortor och 
vadderade västar åt sina aktiva 
skid- och löpskyttar samt skid-
åkarna. 

Föreningen söker nu samarbets-
partners i utbyte mot reklamplats på 
kläderna. Reklamplatserna kostar 
olika beroende på hur många plagg 
man väljer att ha reklamen på.

Kommunstyrelsen beslöt 21.9.2015 
att delta med kommunens logo på 
alla 3 plaggen för 250 euro.
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åtgärdstillstånd

Tillsynsnämnden har vid sitt sammanträde 
30.7.2015 godkänt följande ansökningar om byggnadslov och 
åtgärdstillstånd. 

Byggnadslov
Byggare  Lägenhet  Ändamål
Harrström Vindpark Ab  Harrström 4:112  Vindkraftverk
Harrström Vindpark Ab  Harrström 5:48  Vindkraftverk
Harrström Vindpark Ab  Harrström 10:151  Vindkraftverk
Harrström Vindpark Ab  Harrström 5:33  Vindkraftverk
Norråkerns Päls Ab  Harrström 10:94  Rävhus, 5 st
Jouni Vainio  Molpe 10:204  Kallager
Tommy o Johanna Ekström  Taklax 1:98  Biltak med förråd
Sandholms Päls Ab  Taklax 7:75  Minkhus 2 st, rävhus 2 st

Åtgärdstillstånd
Byggare  Lägenhet  Ändamål 
Marina Holtlund  Edsvik 3:36  Värmebrunn
Fredrik Sten  Korsnäs 9:84  Inglasning av terrass
Max Åkersten  Molpe 6:159  Inglasning av veranda
Kim Ahlström  Taklax 3:68  Förråd

Anmälningsärenden
Byggare  Lägenhet  Ändamål
Marko Hautala  Korsnäs 17:62  Lusthus
Mats Juthström  Molpe 5:159  Växthus 
Jan Ole Nyberg  Taklax 8:73  Vedförråd

Miljötillstånd 

Norråkerns Päls Ab har 
ansökt om miljötillstånd på 
lägenheterna Råddskiftet RNr 
10:131, Råddon RNr 10:167 och 
Eklund RNr 10:94 i Harrström 
by.

Bolaget ämnar utvidga befintlig 
farm till att omfatta högst 349 avels-
honor av räv och 748 avelshonor av 
mink med valpar. Rågrannarna har 
hörts och ansökan har varit kungjord 
på kommunens anslagstavla under 
lagstadgad tid. Inga anmärkningar 
har inlämnats.

Tillsynsnämnden beviljade 
30.7.2015 miljötillstånd för Norrå-
kerns Päls Ab.

Finansierings- och utveck-
lingscentralen för boendet 
ARA, har 3.6.2015 beslutat om 
fördelning av anslag till kom-
munerna som kan användas för 
reparationsåtgärder i bostads-
hus. ARA har anvisat Korsnäs 
kommun en beviljningsfull-
makt om 18430 € för beviljande 
av reparationsunderstöd (100 
% av ansökt belopp).

Tre ansökningar om reparations-
understöd för åldringars och handi-
kappades bostäder inlämnades inom 
utsatt tid till den 26.3.2015. På basen 
av ansökningarna ansökte kommu-
nen om en fullmakt på 18430 € för 
reparationsunderstöd.

Innan besked från ARA om bevil-
jat belopp och beslut, har en av de 
sökande avlidit, varför något repara-
tionsunderstöd inte kan fördelas till 
den personen.

Tillsynsnämnden beviljade 
30.7.2015 reparationsunderstöd för 
sammanlagt 15734 € till två sökande 
i Korsnäs kommun.

Reparations- och 
energiunderstöd

Lasse Mäki och Anna-Maja 
Mäki har anhållit om undan-
tagslov och avgörande av pla-
neringsbehovsbeslut i avsikt att 
ändra en av sina fritidsbostäder 
till en åretruntbostad.

Fritidsbostaden har en våningsyta 
om 29 m2 och belägen på lägenheten 
Blomback 4:83 i Molpe by.

Området är en del av Molpe del-
generalplan och i planen betecknas 
området som område för fritidsbostä-
der med en gemensam strand.

En kungörelse ingick i Vasabladet 
och Pohjalainen 14.8.2015. Gran-
narna har inget att anmärka på ansö-
kan.

Lasse Mäki och Anna-Maja Mäki 
ansöker även om avgörande gällande 
planeringsbehov för ovannämnda 
lägenhet. På området finns ingen 
detaljplan.

Byggandet förorsakar inte olägen-
heter med tanke på områdesanvänd-

ningen och lämpar sig för ändamålet. 
Byggandet i enlighet med ansökan 
och försvårar inte kommande plane-
ring. Grannarna har inget att invända 
mot ansökan. Byggnaden är anslu-
ten till Molpe vatten Ab:s vatten-
ledningsnät och avloppsvattnet leds 
till ett slutet system. Avståndet till 
daghem, skola, affär och bank ligger 
på ett avstånd om ca. 3,1-3,4 km.

Kommunstyrelsen beslöt 7.9.2015 
att undantagslov kan beviljas. Bygg-
platsen uppfyller de krav för ändring 
av fritidsbostad/-tomt till fast boende 
som fastställdes av kommunstyrel-
sen 26.3.2002. Förutsättningarna för 
beviljande av bygglov för ändring 
av fritidsbostad till fast boende på 
lägenheten Blomback 4:83 i Molpe 
by, när inga betydande menliga kon-
sekvenser kunnat konstateras. Innan 
fritidsbostaden ändras till åretruntbo-
stad bör bygglov sökas.

Undantagslov i Molpe 
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Kommunstyrelsen har tidi-
gare godkänt att Korsnäs 
kommun står som projektägare 
för ett nytt mathantverkspro-
jekt för tre år 2015-2017 med en 
total budget på 248.000 euro.

Möjligheterna att få projektstöd 
från NTM-centralen under den nya 
programperioden har skjutits fram 
ända till september-oktober 2015. 

Framtidskommittén har utarbetat 
ett nytt mindre projekt, som inlämna-
des 2.6.2015. 

Projektchef anställdes
Kommunstyrelsen anställde 

24.8.2015 Helena Höglund-Rusk 
som projektchef från och med 
1.9.2015 fram till 30.11.2015 på 75 
% anställning, med möjlighet till för-
längning om projektet erhåller den 
sökta finansieringen. När projektet 
erhåller finansieringsbeslut tas ären-
det upp till förnyad behandling för 
justering av anställningen.

Nytt mathantverksprojekt

Korsnäs kommun har inbe-
gjort anbud för ombyggnad av 
Kurcentralens värmecentral 
till fjärrvärme. Offertförfrågan 
skickades ut till sju entreprenö-
rer. Tre anbud inkommit inom 
utsatt tid.

Fjärrvärmesystemet byggs ut till 
följande fastigheter i Korsnäs cen-
trum: Kommungården, brandstation, 
Kurscentralen, radhuset Marielund II 
och Profiweld.

I årets investeringsbudget finns 

anslag om 110.000 euro för värme-
växlare till ovannämnda fastigheter.

Tekniska nämnden beslöt 7.9.2015 
att anta MJ-Rör till entreprenör för 
ombyggnad av Kurscentralens vär-
mecentral till fjärrvärme till ett pris 
om 17.187 euro moms 0%. MJ-Rör 
hade gett det billigaste anbudet.

Kommungårdens värmecentral
Korsnäs kommun har inbegjort 

anbud för ombyggnad av Kommun-
gårdens värmecentral till fjärrvärme. 

Kurscentralens värmecentral
Offertförfrågan skickades ut till sju 
entreprenörer. Två anbud inkommit 
inom utsatt tid.

Tekniska nämnden beslöt 7.9.2015 
att BN-Rör antages till entreprenör 
för ombyggnad av Kommungår-
dens värmecentral till fjärrvärme till 
ett pris om 15.750 euro moms 0%. 
BN-Rör har gett billigaste anbudet.

Militäruppbådet 2015 hölls 
i Korsnäs den 28 augusti. 
55 uppbådspliktiga Malax- och 
Korsnäsbor, år 1997 födda, 
deltog i årets uppbåd, som för-
rättades på församlingshemmet 
i Korsnäs.  

Kommunens hälsning framfördes 
av kommundirektör Christina Båssar.  
Veteranföreningen representerades 
av Håkan Malm.

För finlandssvenskarna sker 
beväringstjänstgöringen i första hand 
vid Nylands Brigad, Dragsvik.

 

På bilden sitter uppbådsnämnden för Malax-Korsnäs i sitt mottagningsarbete. 
Från vänster sekreterare, kapten Sami Salmivuori, ordförande, major Jari Hop-
pela samt kommunernas representanter Milton West och Roger Bergström. 

Militäruppbåd i Korsnäs
Foto: Tom Wargh
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Korsnäs kommuns arvodesstadga för förtro-
endevalda och tjänstemän granskas årligen. En 
ny kommunallag har trätt i kraft 1.5.2015 och i 
den stipuleras att fullmäktiges mandattid är fyra 
år och den börjar vid ingången av juni månad 
valåret. Detta innebär att nuvarande mandatpe-
riod pågår till 31.5.2017.

Kommunfullmäktige behandlade 14.9.2015 den nya 
arvodesstadgan för perioden 1.1.2016-31.5.2017. På för-
slag av Sfp:s fullmäktigegrupps ordförande Anna-Lena 
Kronqvist höjdes arvodena enligt följande: Fullmäktige 
och styrelsearvodena höjs till 60 euro och övriga arvo-
dena höjs till 50 euro. Årsarvodena höjs till 1 500 euro för 
fullmäktigeordförande, 2 200 euro för styrelseordförande 
samt för övriga ordföranden till 650 euro. Dessutom 
införs ett arvode om 50 % av organets mötesarvode, vid 
de tillfällen då protokolljusterare skilt kallas till kommu-
nala inrättningar för att justera organets protokoll. 

Förslaget godkändes enhälligt och kommunfullmäktige 
fastställde arvodesstadgan för 1.1.2016-31.5.2017.

Åt ordförande i kommunfullmäktige, kommunstyrelse 
och nedan nämnda nämnder erläggs utöver mötesarvodet 
årsarvoden för ordförandes uppgifter enligt följande:

• Kommunfullmäktige 1.500,00 euro
• Kommunstyrelsen 2.200,00 euro
• Vård- och omsorgsnämnden 650,00 euro
• Bildningsnämnden 650,00 euro
• Tekniska nämnden 650,00 euro
• Tillsynsnämnden 650,00 euro
• Revisionsnämnden 650,00 euro

Arvodesstadga 2016-31.5.2017 

Kommunala organs sammanträdesarvoden 
1.1.2016-31.6.2017
Kommunfullmäktige och kommunstyrelsen 60,00 euro

Nämnder, utskott, kommittéer och andra 
organ; tillsatta av kommunstyrelsen 

50,00 euro

Kommunal nämnds sektion; samma arvode 
som för nämndens sammanträden 

50,00 euro

För syner, förhandlingar eller andra förrätt-
ningar, som medlem i kommunalt organ på 
basen av organets beslut deltar i, erläggs  

50,00 euro

Kommunens representanter i samkommuner 
eller vid kommunala ombudsstämmor, vilka 
själva inte erlägger mötesarvoden, 

50,00 euro

Åt medlem i vård- och omsorgsnämnden, 
som handhar förberedande och verkstäl-
lande uppgifter i anslutning till vård och 
understöd 

50,00 euro

Valnämnds ordförande och ledamot; för 
varje (hel) förrättningsdag erläggs arvode 
enligt följande: 
ordförande 
ledamot

                              
                 
          
110,00 euro
80,00 euro 

Åt ordförande eller viceordförande som vid samman-
träde fungerar som ordförande erläggs sammanträdesar-
vode, i enlighet med ovan förhöjt med 50 %.

För sammanträde, som varar längre tid än tre timmar, 
erläggs mötesarvodet förhöjt med 50 %. Åt förtroende-
vald, som fungerar som ett organs sekreterare, erläggs 
sammanträdesarvode förhöjt med 50 %, såvitt särskilt 
års-, månads- eller annat arvode inte utgår för uppdraget.

Info från äldreomsorgen
Från och med 01.10.2015 finns möjlighet till 
intervallboende i en lägenhet vid Buketten 
området. För mera info ta kontakt med äld-
reomsorgsledare Johanna Björkman, tfn 050 
5529 621.

Mediverkko hoivapalvelut oy 
erbjuder privat socialservice

Mediverkko hoivapalvelut Oy har lämnat in 
anmälan till kommunen om att få bedriva privat 
socialservice. Företaget ämnar erbjuda privat 
socialservice i Korsnäs, Vasa, Laihela, Vörå, 
Korsholm, Jakobstad, Jalasjärvi, Ilmajoki, 
Kurikka och Jurva. 

Företaget producerar tjänster för åldringar i form av 
hemservicetjänster, äldres dagvård, dagcenter, person-
lig assistans och avlastning och hemservice för närstå-
endevårdare. Regionförvaltningsverket i Västra Finland 
kräver att varje kommun, där privata producenter av 
social- och hälsovårdstjänster verkar, ger ett utlåtande till 
regionförvaltningsverket där man konstaterar att verk-
samheten som den privata producenten bedriver uppfyller 
de lagenliga förutsättningarna. Regionförvaltningsver-
ket för register i vilka kommuner företaget är verksamt. 
Mediverkko Hoivapalvelut Oy anhåller om att vård- och 
omsorgsnämnden i Korsnäs ger ett dylikt utlåtande till 
Regionförvaltningsverket i Västra Finland. 

Vård- och omsorgsnämnden antecknade 3.9.2015 
anmälan till kännedom. Nämnden konstaterade att Medi-
verkko Hoivapalvelut Oy uppfyller förutsättningarna i 
enlighet med § 3 och § 4 Lagen om tillsyn över privat 
socialservice förutsätter och får inleda produktionen av 
socialservicetjänster till befolkningen i Korsnäs.
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AVLÄSNINGSKORT FÖR 
VATTENMÄTARE 

BÄSTA VATTENKONSUMENT

Vattenavläsningen sker liksom tidigare så att kunderna själva avläser sina 
vattenmätare. Därför ber vi Er vänligen anteckna den nuvarande mätarställningen på 
Er vattenmätare på nedanstående avläsningskort. Kom även ihåg att anteckna 
avläsningsdatum samt att underteckna kortet. Kortet klipps ut längs den streckade 
linjen och sätts i närmaste postlåda - kommunen betalar portot. Ni kan även meddela 
mätarställningen per telefon  tel. 3479 128 eller 3479 136 alternativt via e-post till 
info@korsnas.fi. Om Ni önskar hjälp med att avläsa vattenmätaren kan Ni ringa till 
vattenverksskötare Per-Erik Nordmyr, tel. 0500-260 845. Ifall Ni har flera 
vattenmätare får Ni ytterligare avläsningskort från Tekniska kansliet, tel. 3479 136. 
Obs! Detta gäller ej Molpe Vatten Ab:s abonnenter.

Om vi inte erhållit mätaravläsningen senast 3.11.2015 eller att ni kommit överens om 
mätaravläsning, påförs Ni en förseningsavgift på 20 € + moms och 
förbrukningen faktureras enligt uppskattning baserad på föregående år. Avläsning som 
meddelats efter utsatt tid beaktas vid följande fakturering. 

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

Vi tackar för hjälpen och önskar Er en trevlig höst! 

Tekniska kansliet 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Konsumenten behåller 

Ifall Ni har två vattenmätare  denna del      
fyller Ni i uppgifterna för  

 den andra mätaren nedan.   
Namn:_____________ 

Namn_____________________ _________________ 
Adress:___________________ 
 _____________________  Mätarställn.1_______   

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

 Datum:____/____ 20____   
Underskrift:      

PÅ DENNA DEL KAN 

MÄTARAVLÄSNING 
Insänds till vattentjänstverket 

senast den: 30.10.2015

Namn: _____________________ 
Adress: ____________________ 
__________________________ 

Mätarnummer:_______________      
Mätarställning: _______________ 
Datum:  ____/____  20____        
Underskrift:  

___________________________ ________________________  NI ANTECKNA  
MÄTARSTÄLLNINGEN 
FÖR ERT EGET BRUK!
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Skördetider

Höstdukning. Vi äter en god höstsoppa.

Höstfint

Höstpyssel
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                       Vattentjänstverket   
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00003 SVARSFÖRSÄNDELSE              
       
   
    
     
 
 

L
ä
r
k
n

ä
s

Hösthälsningar från Lärknäs
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Vid månadsskiftet augusti-september ordnade VASEK 
en kommunrunda och besökte alla kommuner på sitt 
verksamhetsområde för att hålla informationskvällar 
om sina tjänster för företagare. VASEK besökte Korsnäs 
den 2 september och turnén avslutades med öppet 
hus på VASEKs kontor den 8 september. 

– Det var mycket trevligt att folk diskuterade om olika 
problem kring företagande och att de vågade ställa 
frågor under infokvällarna. Många bokade tid med 
företagsrådgivarna för djupare samtal om exempelvis 
företagsstöden, berättar Kjell Nydahl, direktör för 
företagstjänster.

– Det som intresserade deltagarna mest var vilka 
stöd man kan söka för företagsverksamheten och på 
hurudana villkor. Hyrrä-webbtjänsten för elektroniska 
ansökningar väckte också intresse. Vårt viktigaste 
budskap var ju att det alltid lönar sig att kontakta oss, 
är det sedan fråga om problem med Hyrrä eller om 
man grunnar om det finns stöd att söka för investering 
eller utveckling. Det är omöjligt att presentera alla 
möjligheter och begräsningar uttömmande under ett 
föredrag, så vi går gärna in på stödmöjligheter separat 
för varje fall, försäkrar företagsrådgivare Antti Alasaari.

Expertis för allas behov
Företagandet förknippas ofta med ”pappersexercis” och 
byråkrati, något som speciellt de som planerar starta 
eget var fundersamma över på infokvällarna. Startias 
direktör Tommi Virkama lugnade dem och lovade att 
det finns hjälp att få.

– Vi går genom alla blanketter i startrådgivningen. Ingen 
behöver föra papperskriget ensam men man får inte 
heller vara rädd för det. Pappersarbete hör företagandet 
till. Du kan inte vara företagare om du är alltför rädd för 
byråkratin, påminde han.

VASEK har stor expertis under sitt tak. På infokvällarna 
presenterades därför såväl ägar- och generations-
skiftesrådgivningen, internationaliseringshjälpen, 
möjligheterna för byggnadsföretagare och välfärds-
företagare, som de många utvecklingsmöjligheterna 
inom turismbranschen.

– Trots det här expertgardet kan vi inte vara experter på 
varenda bransch, men därför har vi vårt partnernätverk 
som bestämt ger kunderna den hjälp de behöver. 
Exempelvis så erbjuder vår partner Kolster avgiftsfri 
rådgivning i patent- och skyddsfrågor i våra lokaler, och 
via oss får man kontaktuppgifter till jurister, om det blir 
djupare funderingar i avtalsfrågor, tipsar Virkama.

VASEK och Startia tackar alla som deltog i infotillfällena!

Vasaregionens Utveckling Ab VASEK 
Vasaregionens Nyföretagscentrum Startia 
info@vasek.fi 
06 317 7600 
www.vasek.fi 

Företagsrådgivarna på turné
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AKTUELLT FÖR PENSIONÄRER
Lasse Söderback visar naturbilder och berättar 
om fåglar, natur och fjällvandringar 22.10 kl 
13.30 i Bjurbäck byagård.
   
Läkare Björn Forsén föreläser om hjärt- occh 
kärlsjukdomar 19.11 kl 13.30 i Andelsbanken 
Harrström
  Arrangör: Korsnäsnejdens pensionärer r.f och MI

KORSNÄS
På gång i

Kom ihåg!
Traditionell julgröt, jultomte och försäljning 
vid hembygdsmuseet på lillajul 28.11.
Platser finns utomhus för alla som vill komma 
och sälja sina produkter!
Mera info i nästa nummer av KorsnäsNytt.

Korsnäs hembygdsförening

Aktuellt från Harrström Ungdoms och Hembygdsförening r.f. 

Grattis alla födelsedagsbarn och välkomna att fira 
med Skepp & Skoj-kalas i Harrström! Boka 
födelsedagskalaset i vår park! Vi har färdiga paket 
med lek i parken och servering i lokalen. 

Dags för möte? 
Föreningar, företag och andra sällskap är alla 
välkomna att boka sina havsnära möten hos oss. Vi 
erbjuder mötespaket i vårt fina båthus med tillgång 
till servicehuset (kök & wc) bredvid.  

Läs mer på hemsidan: www.harrstrom.fi 

Hjärtligt välkomna på årets loppis i lokalen  
10–12.10 2015! 
Öppethållningstider: 
Lördag kl.11-16 
Söndag kl. 11-16 
Måndag kl. 18-20 
 
 

 

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

Varm sopplunch och kaffe till självkostnadspris 

9.10 Vi bakar utan gluten 

16.10 Bokvikning, Christina Foxell

23.10 Boktips 

30.10 Sittdans, Britt-Helen Flemming 

Välkomna alla vuxna daglediga! 

Arr. Psykosociala föreningen Träffpunkten 

VINTERBADA I MOLPE
Du som tycker om att vinterbada är väl-
kommen till Stormlyktan ”Strandbastun” 
invid simstranden i Molpe söndagen den 
11 oktober 2015 för då inleds säsongen för 
vinterbad. Bastun är varm kl. 18.00 – 21.00 
varje söndag t.o.m. april 2016. Avgiften är 7 
€/pers. Barn under 13 år i föräldrars sällskap 
får bada gratis.

Mera information ges av Anna-Mi Björkqvist 
tel. 050 3638 056 och eventuella ändringar 
meddelas på Molpe bys hemsida: molpe.fi.

Arr. Molpe Byaråd
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Förädling av bär
Fredag 23.10 och lördag 24.10 (7 timmar/dag) i mat-
hantverkarnas produktionsutrymme vid gruvan i 
Korsnäs

Kursdragare Catrin Heikefelt, branschansvarig för bär, 
frukt och grönsaker på Eldrimner i Jämtland, Sverige

Teori om konservering och hållbarhet, mikroorga-
nismer, tillväxt och värmebehandling samt teori om 
socker och pektin. 

Rent praktiskt pressar vi bär och gör olika drycker 
samt torkar pressrester av bär. Av hela bär kokas olika 
produkter.

Begränsat antal deltagare: 12 
Kostnad för kurs och material: 50 euro

Anmäl senast 19.10 till helena@mathantverk.fi eller 
050-5910049 

Dekorera mera
Lär dig göra proffsigt snygga pepparkakor, 
pepparkaksburkar och pepparkakshus till 
julen.

Lördag 7.11 kl. 10-16 i mathantverkarnas 
produktionsutrymme vid gruvan i Korsnäs 
Ledare Marja-Leena Roos

Begränsat antal deltagare: 12 
Kostnad för kurs och material: 15 euro

Anmäl senast 30.10 till helena@mathant-
verk.fi eller 050-5910049 
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Föreningsmässan 
2015 i Korsnäs

ordnas i Korsnäsgården 
onsdagen den 4.11.2015 kl. 18.00-20.00

IF Fyren
Korsnäs 4H

Korsnäs Lions
Korsnäs Scoutkår

Folkhälsan i Korsnäs
Motor Maniax

Korsnäs ungdoms & byaförening
Korsnäs Hembygdsförening

Harrström ungdoms & hembygdsförening

SÖU 
Decibel
SFP Korsnäs
Projekt LIV
Västkustryttarna
Korsnäs Företagare
Korsnäs fotbollsförening
Psykosociala föreningen Träffpunkten
Föreningen Prästgårdsmuseet i Korsnäs

Fler föreningar ryms ännu med, boka bord på: petra@sou.fi eller 045-8764838

• Kl. 18.00 Öppningstal av Sofia Mitts-Björkblom, ordförande för Biblio-
teks-, kultur- och fritidssektionen

• Bekanta er med kommunens rika föreningsliv
• Fritidsavdelningen bjuder på salta och söta godsaker tillverkade av 

Mathantverkarna.
• Servering så långt maten räcker.
• Fritidsavdelningen delar ut isskrapor till bilen
• Alla besökare kan gratis delta i en utlottning

Arr: Korsnäs kommun – Fritid 
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First Lego League – Trash Trek
Kom med och lös uppdragen på en 
av världens mest kända tävlingsba-
na inom robotprogrammering!
• Ni har 10 h på er att bygga och 
programmera en robot av Lego.
• Efter det har ni 2,5 min på er att 
plocka in så många poäng ni kan på 
robotbanan.

Kursen är lämplig för dig som är mellan 10 – 20 år. Det kan 
vara en fördel om du tidigare deltagit i någon Mindstorms 
workshop. Lagen bildas på plats.  
Bekanta dig gärna med reglerna innan på: https://www.
youtube.com/watch?v=bxhYokaeaqI
Tid: 15.10 - 16.10 kl. 10.00-16.00
Plats: Korsnäsgården
Avgift: Endast 10 €/person, resten står Fritidsavdelningen för.
Egen matsäck med eller pengar till mat som beställs från 
Stenbrytaren. 
Anmäl till Petra senast 12.10 till petra@sou.fi eller 045-
8764838.

Gratis GYMTRÄNING! 
Gratis GYMTRÄNING på Hälsosmedjan onsda-
gar kl. 17.30-18.30 under tiden 16.9-25.11 för 
ungdomar i högstadieåldern och upp till 20 år. 
Cirkelträningen är gratis och ingen förhandsan-
mälan behövs, så passa på och kom med! 
Ledare: Jonna Nordström.

Projektbidrag
Registrerade föreningar med ungdomsverk-
samhet på sitt program kan under tiden 10.10-
12.11.2015 ansöka om små PROJEKTBIDRAG 
(300-500 euro) för en kreativ ungdomsidé. 
Förutom en fri formulerad, kort och saklig pro-
jektplan inlämnas också en realistisk budget 
för projektet samt föreningens bank- och kon-
taktuppgifter. 
Ansökningarna skickas per post till Korsnäs 
kommun/Fritidsavdelningen, Strandvägen 
4323, 66200 KORSNÄS eller digitalt per e-post 
till petra@sou.fi. 
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Gilla oss på

www.korsnas.fs4h.fi

Info från Korsnäs 4H
Företagshäften

Lämna in sommarens företagshäften senast 
30.10 i skolan eller sänd till: Petra Sundholm, 
Söderbyvägen 41 A 3, 66210 Molpe. 
OBS! Alla som lämnar in häften får pris! 
Info om aktuella klubbar och evenemang hittar 
du på hemsidan eller facebook-sidan. Info delas 
även ut i skolorna.

KOM IHÅG!   
att meddela tekniska 

kansliet om 
vattenmätaravläsningen.

Blankett finns i denna tidning. 
Fr.o.m. i år debiterar vi en 

förseningsavgift på 20 € 
+ moms om vi inte får 
mätaravläsningen i tid. 

Vattentjänstverket
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Teaterresa
Tre systrar och en berättelse, Wasa teater 
fredag 13.11 kl 19.00, boka i biblioteket senast 
6.11.

Författarbesök
Vasa Littfest bjuder på förfat-
tarbesök av den rikssvenske 
Petter Lidbeck till skolorna i 
Korsnäs 5.11. 

Seniorernas Surfdag
Seniorernas Surfdag i biblioteket 13.10 kl 
12-16 i samarbete med pensionärsföreningen. 
Mer info till höger.

Träningscirkel mot rasism
Träningscirkel mot rasism, workshop i biblio-
teket 22.10 kl 18-21. 
Mer info till höger.

Tidsresa
Barks tidsresa för lågstadiet i samarbete 
med Prästgårdsmuseet och bibliotek&kultur 
21-22.10.

Operaresa
Oopperan kummitus (Fantomen på Operan) 
på Nationaloperan i Helsingfors, lördag 2.4. 
2016 kl 19.00.
Biljettens pris 82 euro. Bindande anmälan. Kan 
bokas så länge biljetter finns!
Höstens föreställningar är slutsålda.
Mera info i biblioteket!

Utställningar
Oktober: Fotografier från Hinjärv träsk, Majvor 
Dahlstedt 
November: Molpe Industricentral - Konst på 
dator. Festlig öppning med program och serve-
ring på svenska dagen 6.11 kl. 13.00.

Svenska Dagen fest
Folktingets Svenska dagenfest i Närpes 6.11. 
kl 19.00 i Frans Henrikssonsalen. Festtalare 
författare Kaj Korkea-aho. Utdelning av för-

tjänsttecken. Musik och servering. 
Gratis transport från Korsnäs. 
Begränsat antal platser. Anmäl-
ningar tas emot i biblioteket 
under vecka 44, dvs 26-30.10. 
 

Allhelgonahelgen, biblioteket stänger fredag 
30.10 kl 16.00.

Biblioteket informerar
Biblioteket som nu finns på adressen Silver-
bergsvägen 23, fd YA/KKC, (ingång via huvu-

dentren, vita tegelbyggnaden, dörr genast till 
vänster) övergår till vinteröppethållning från 

och med 1 september: 
måndag och fredag 12-19 
tisdag och torsdag 12-16 

onsdag 12-17 
 

Invid huvudingången finns en större silverfär-
gad postlåda, den är ämnad för bokreturer och 
kan användas de tider på dygnet då biblioteket 

är stängt. 
 

Bokbussen har återupptagit körningarna och 
följer vanliga tidtabellen. 

Korsnäs bibliotek, Silverbergsvägen 23, PB 5, 
66200 Korsnäs      tel 06-3479140
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Träningscirkel mot rasism
Vill du träna på att agera på situationer av 
vardagsrasism och praktiskt testa olika reaktioner? 
Träningscirkeln mot rasism är en för alla passande, 
rolig och energisk workshop där man använder sig 
av forumteater rollspelsteknik.

 I träningscirkeln lär sig deltagarna att känna igen rasism. Man får 
också kunskap och erfarenhet av att agera och reagera på rasistiska situationer. Fokus ligger på vardagssituationer 
av rasism på t ex offentliga platser.

Träningscirkeln tar ungefär 2-3 timmar och 10-20 personer kan delta samtidigt. Träningscirkeln är gratis.

Träningscirkeln mot rasism är utvecklad av Finlands Röda Kors inom ramen för projektet Ei rasismille - Mot rasism 
och i samarbete med Finlands flyktinghjälp. Träningscirkelns dragare är projektets samarbetsorganisationers 
frivilliga och tjänstemän.

Visst låter det intressant och aktuellt? Kom till biblioteket torsdagen den 22 oktober kl. 
18.

I Korsnäs är biblioteket och projekt Multikult-forum medarrangörer.

Seniorernas Surfdag 
på biblioteket i Korsnäs
Tisdagen den 13.10 kl. 12-16 

Har du en egen surfplatta eller funderar du på att skaffa en?  
På Seniorernas Surfdag kan du bekanta dig med surfplattor 
på biblioteket.  
Ta gärna med dig din egen surfplatta eller bärbara dator om 
du vill fråga om råd!

Testa surfplattor & få tips och råd om funktioner, appar och dataprogram

Datero och Korsnäsnejdens pensionärer finns på plats hela dagen och ger tips och råd om datorer och 
surfplattor.

Föreläsningar ordnas mellan 13-14
13:00 Läs Vasabladet, Sydin och andra tidningar på surfplattan.

Vasabladet nätversion innehåller en sökfunktion där du kan söka efter artiklar ända ifrån 1800-talet.

13:20 Hur bokar man tid till laboratoriet på internet?

13:40 Låna och läs bibliotekets e-böcker på surfplattan 
Visste du att du kan låna över 13000 e-böcker som du kan läsa på din surfplatta med bibliotekets låne-

kort? Här kan du själv bokstävernas storlek så att de är lämpliga just för dig.

Biblioteket bjuder på kaffe hela dagen!

Välkomna!

Arr. Korsnäs bibliotek, Korsnäsnejdens pensionärer och Datero (IKT för specialgrupper)
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På matmarknaden 21.11 delas 
nästa ”Oboschta Korschungen” 
ut. Lämna in förslag på vem du 

vill se som Oboschta Korschung 
2015 senast 30.10.2015 till ordfö-

rande Anneli Pellfolk, 

e-post anneli.pellfolk@netikka.fi

Personen skall uppfylla följande 
kriterier: 
- En person som bor i Korsnäs 
kyrkby 
- En person som varit föreningsaktiv i minst 3 år 
och som gärna är med i flera olika föreningar 
- En person som marknadsfört Korsnäs utåt men 
också inom den egna kommunen

Inom projektet ”Ett skepp kommer lastat med 
aktiviteter” vann Joel Lindholms förslag till 
Oboschta Korschung och keramiker Kerstin 
Westmalm har tagit fram en tavla utgående från 
bilden. Pristagaren erhåller tavlan som pris vid 

matmarknaden 21.11 i Korsnäsgården.

Matmarknad 
lördag 17.10 kl. 11-14

i Korsnäsgården
Ägg • Kött • Fisk • Grönsaker • Honung • 

Äppelprodukter • Päron • Potatis • Bröd • Bakverk

Höstens sista försäljningsdag i 
Korsnäsgården lördag 21.11
Platshyra 10 € (bord ingår)
Bokningar: helena @mathantverk.fi eller 050-591 0049

Smakprover!

 

KLÄDINSAMLING - LOPPIS  

vid Gruvan - Gruvvägen 28 - i Korsnäs 
Hela, rena och fläckfria kläder, skor, sängkläder, 

gardiner, mattor, husgeråd mm. tas emot 
 

TISDAGAR kl. 13.00–18.00  
fr.o.m. tis. 29.9. t.o.m. tis. 1.12.2015. 

OBS!!!  Inte böcker, filmer och möbler. 
Insamlingen av glasögon och solglasögon fortsätter. 

 
 

Mera information ger Anna-Mi Björkqvist 050 
3638056 

 
Baltikumvännerna r.f.  

                    

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

PANTONE (PSC) 300 EC
CMYK: C98/M50

PANTONE (PSC) 355 EC
CMYK: C86/Y87

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

Korsnäs Företagare r.f med 
Företagarcafé bjuder på kaffe!

Företagarcafé | KORSNÄS

Köpes

Har ni gamla odlingar som ni vill sälja?
Gärna någorlunda stenfritt.
Ring och bjud ut!

Max Nygrund
Tel 0500-268 518
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Korsnäs församling informerar
Fredagscafé för kvinnor 9.10 kl 18.30 
i Församlingshemmet med Jeanette Ljung-
ars som gäst och 6.11 med Gunilla Teir som 
gäst.

Karasamling  fredag 16.10 kl 19 i Försam-
lingshemmet med kenyamissionär Alf Wallin 
som gäst och fredag 13.11 med Ralf Nylund 
som gäst.

Missionsmiddag söndag 11.10 kl 12-14 i 
Församlingshemmet. Snabblotteri till förmån 
för missionen.

Skördefest till förmån för välgörenhets-
verksamhet i Nordkorea lördag 24.10 kl 18 
i Församlingshemmet. Elli Flén från Mun-
sala är kvällens gäst och hon föreläser över 
ämnet Kommunikation mellan olika kulturer. 
Hon delar med sig av konkreta tips hur man 
ska kommunicera med människor från främ-
mande kulturer. Projektkören medverkar. 
Servering, lotteri och försäljning.

Foton: Mikael Södersund

Populär Karasamling
Karasamlingarna är en populär aktivitet 
bland församlingens män och samlar ett 
tjugotal herrar varje gång.

Kvällens gäst på Karasamlingen 25.9 var Kaj 
Kanto, som berättade sin livs historia, ack-
ompanjerad med sång.

LIONS UNGDOMSUTBYTE
Nu är det dags för alla ni intresserade ung-
domar i åldern 17-21 år att söka till ung-
domsutbytet inför sommaren 2016.
Intresserade bör kontakta Bengt Holtlund 
tel. 050-3616994 senast 01.12.2015.

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

JULKONSERT
Årets Lions Julkonsert ordnas detta år 
söndagen den 20 december kl. 18.00 i 
Korsnäs Kyrka.

Stipendieansökan till 

Korsnäs Lions Club

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

Namn______________________________

Adress_____________________________

Personsignum_______________________

Skola________________ ______________

Kontonummer_______________________

Ansökan inlämnas senast 26.10.2015 till 
LC Korsnäs/Lis-Britt Södergran, Kyrkobyvägen 179, 
66200 Korsnäs.
Förfrågningar per tel 0500-261 003.

INFO FRÅN 
LC KORSNÄS

På bilden syns Kaj Kanto med gitarr. Vid fly-
geln sitter Ralf  Nylund.
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Fre-Lör 9-10.10 HAJK TILL GLÄNTAN. Mera 
info senare.

Mån 12.10 kl.18.00 Start från församlings-
hemmet till Kåntin, Taklax. 
Taklaxscouterna kan åka direkt till Kåntin. 
Karta och kompass.Vid dåligt väder ta stövlar 
och vattentåliga kläder på.

Mån 19.10 kl.18.00 Guldsmuggling vid för-
samlingshemmet. Utomhus.
 
Mån 26.10 kl.18.00 Knopar och knutar vid 
församlingshemmet. 

Fre 06.11 kl. 17.00 Bussresa till simhallen i 
Kristinestad. Start från församlingshemmet, 
vi simmar och äter sen pizza i Närpes på 
hemvägen. Scoutkåren betalar. Hemkomst 
sent! 
OBS!!! Pojkarna bör ha simbyxor, INTE 
simshorts!

Mån 16.11 kl. 18.00 Start från församlings-
hemmet. Vi åker till Närpes och bowlar.
Scoutkåren betalar avgiften. Hemkomst ca 
21.00.
   

SCOUTPROGRAM HÖSTEN 2015

Kontaktuppgifter
Sture Södergran 0500-662917

Jan-Ola Granholm 044-4101823

SCOUTHALSDUKEN SKALL ALLTID VARA 
PÅ! VAR REDO!

      Vid frågor ring Sture 0500-662917

Fre 27.11 kl. 18.00 Julöppning vid kommun-
gården. 
  
Sön 29.11 kl.11.00 Familjegudstjänst i kyrkan. 
Vi träffas i församlingshemmet kl. 10.30. 
  
Sön  6.12 SJÄLVSTÄNDIGHETSDAGENS 
GUDSTJÄNST
kl. 10.30 Scouterna samlas i församlingshem-
met och deltar i gudstjänsten, efteråt står 
scouterna hedersvakt vid de stupades grav 
med ljus i händerna.

Mån 7.12 kl.18.00 Start från församlingshem-
met. Vi kör buss till Båthuset i Harrström för 
scoutavslutning. Inomhus. Knytkalas. 
Ta med en julklapp värde ca. 2,-

Företagsbesök
Korsnäs ”Företagarcafe” ordnar ett företagsbesök 
hos Bergfolks Car Service i Molpe 19.10.2015 kl. 
19.00. Företagaren berättar om sin verksamhet 
och vi bjuder på kaffe med dopp. 
Anmäl Dig till tillfället genom att ringa Jan-Erik 
Ravals 0503853039, skicka ett SMS eller e-post till 
jeravals@gmail.com. 
Ypperligt tillfälle för att ”nätverka” mellan 
företagare i Korsnäs och lära känna varandra 
och varandras produkter samt eventuellt skapa 
synergieffekter inom företagandet i Korsnäs. 
Gemensam transport kan ordnas.  
Välkommen!  

Lunchträff
Möt upp till lunchträff för företagare (både 
tidigare och nya)!
Kommundirektör Christina Båssar, direktör 
för företagstjänster på Vasek Kjell Nydahl och 
ordförande för Korsnäs Företagare Jan-Erik Ravals 
informerar om aktuella saker!
Restaurant Strand-Mölle, fredagen 30.10.2015    
kl. 11.30 – 12.30
Restaurant Stenbrytaren, fredagen 13.11.2015    
kl. 11.30 – 12.30
PS! 1 lunchkupong till den som deltar i 
lunchträffen och lyssnar en stund!
Välkommen!

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

PANTONE (PSC) 300 EC
CMYK: C98/M50

PANTONE (PSC) 355 EC
CMYK: C86/Y87

Färgerna symboliserar natur och hav. Pilarna symboliserar olika näringar som 
sammanstrålar och utgör byggstenar för en framtid i bygden.
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I Fyren höll avslutning på Waterloo söndag 
27.9 och närmare 100 personer samlades till 
Waterloo för att få sina vacka pokaler och 
andra pris. 

100 personer har deltagit i sommarens klubbtäv-
lingar. Det torde vara nytt rekord i Fyrens historia. 
Barn och ungdomar i åldern 3-20 år har samlats vid 
idrottsplanen i Korsnäs onsdagkvällar. Ett stort tack till 
alla föräldrar som hjälpt till med tävlingarna.

Tävlingarna inleddes på våren med terräng-cup på 
fyra olika ställen, 82 juniorer deltog. Under sommaren 
ordnades 10 klubbtävlingar och de sammanlagda anta-
let juniorer översteg 100. Grattis Fyren.

40 juniorer sprang även rekord i minivarvet, insam-
lingen inbringade vackra 2042 €.

Två nya klubbrekord har sett dagens ljus, Nicoline 
Nystrand kastade släggan hela 31,58 och Felicia 
Åbacka sprang 400 m inomhus på 55,99.

Årets tränare blev Jenni Ribacka från Malax. Hon 
tränar årets Fyren bästa tjej Nathalie Nystrand. Bland 
pojkarna valdes Huy Hung Pham till Fyren bästa.

Lyn Lassas valdes till årets supporter.
Nio medaljer blev årets skörd i DM,SFI och FM täv-

lingar.

FYREN PÅ GÅNG
Nathalie Nystrand, Felicia Åbacka, Nicoline Nyst-

rand, Katarina Rönnqvist och Huy Hung Pham var 
årets Fyren medaljörer.

Andra duktiga Fyren friidrottare är bl.a. Amanda 
Karlsson, Nicole Hultholm, Daniella Lassas, Frida 
Sandholm, Jennifer Vägar och Alma Södergran.

Fyren på gång
Fyren på gång just nu: Skidträningarna har inletts 

på Waterloo, onsdagar kl.18.30. Fyren friidrott har 
även den dragit igång på onsdagarna kl.18-19.30 vid 
Korsnäs kby skola. Dessutom blir det en träningsdag 
i Vasa, lördag 14.11, anmälningar kan göras till Roger 
Lindholm.

Text: Roger Lindholm 
Foton: Daniella Lassas

Fyren pristagare fr.v Katarina Rönnqvist, Nico-
line Nystrand, Nathalie Nystrand, Felicia Åbacka, 
Amanda Karlsson och Huy Hung Pham.

Pojkarna under 7 år har fått sina pokaler.

Glada pristagare i den yngsta klassen för flickor.
Årets tränare Jenni 
Ribacka.

Årets supporter Lyn 
Lassas.
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Bokvikning 
Torsdag 22.10-12.11 kl. 18.30-20.45 i Hantverks- 
smedjan i Molpe
Kursledare: Christina Foxell
Kursavgift 19 €, kursnummer 119807
Kom och lär dig hur du kan vika en gammal bok till 
olika motiv och mönster. Du får också lära dig hur du 
kan dekorera dina böcker till fina konstverk.

Papperskonst – Iris Folding
Lördag 24.10 kl. 10.00-15.00 i Korsnäs skola
Kursledare. Mona-Lisa Björkbacka
Kursavgift 12 €, kursnummer 119805
En kurs för gammal och ung som tycker om att skapa 
i papper. Vi gör kort, tavlor eller dekorerar lådor i en 
pappersteknik som kallas iris folding.

Amerikanska plättar
Torsdag 5.11 kl. 18.15-20.30 i högstadiet i Petalax
Kursledare: Trey Howard
Kursavgift: 13 €, ingredienskostnaderna ingår i kurs-
avgiften, kursnummer 810215
Har du smakat äkta amerikanska plättar? Fluffiga, 
tjocka, gyllenbruna. Trey från Seattle lär dig sina 
knep! Förutom plättar står också hemmagjord sirap 
på menyn.

Tovat till jul
Lördag 7.11 kl. 10.00-15.45 i högstadiet i Petalax
Kursledare: Anelma Lehto
Kursavgift: 13 €, kursnummer 110403
Vi tovar juliga ting som t ex. julblommor, servett-
ringar, gardinomtag och dörrkransar. Kursen passar 
både nybörjare och de som tovat tidigare.

Stresshantering – Varva ner!
Tisdag 27.10 kl. 18.30-20.00 i Andelsbanken i 
Korsnäs
Föreläsare: Susanna Maris (Dahlbo)
Kursavgift: 8 €, kursnummer 830213
Låt dig inspireras till en lugnare livsstil full av energi! 
Lär känna igen de tidiga tecknen innan stressen blir 
alltför överväldigande. Få tips på hur du hanterar 
stress och hur du kan försöka undvika utbrändhet. 

Artros
Torsdag 12.11 kl. 18.30-21.00 i medborgarinstitutet i 
Petalax
Föreläsare: Sara Wallin-Nilsson
Kursavgift: 10 €, kursnummer 830209
Sara förklarar vad artros egentligen är och ger enkla 
tips på vad du själv kan göra för att lindra proble-
men.
Anmälan på www.malax.fi eller tfn 3470371.

Aktuella kurser och föreläsningar i MI
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www.ostrocenter.fi 

NYKARLEBY 
Frillmossavägen 2 7817450  

KORSNÄS 
Strandvägen 4131 2827700 

Ditt inköpsställe 

Nu blandar vi färger 
direkt i butiken. 
Välkommen in  
och diskutera 

färgalternativen. 

Pellets, 500kg/säck 

Flytgas, komposit- 

och stålflaskor 

Ett brett urval 
i lager 

HÖSTMARKNAD 
i Korsnäs 

fre. 16.10.2015 kl. 9 - 17 

Många representanter på plats. 
Specialerbjudanden 
under dagen. 

Hösten har anlänt 
Kom ihåg att fylla på i tid: 

Brännolja, diesel 

Mer information finner ni 
på www.stenbrytaren.fi

6-årsevenemang 7.11
Farsdagslunch 8.11

Julmenyer
finns på hemsidan

för stora som små grupper!

Öppethållningstider

Måndag tisdag 8 -15
Onsdag torsdag 8 - 18
Fredag 8 - 22
Lördag 12 - 22
Söndag 12 - 19
Övriga tider enligt överenskommelse.

Vill du också ha moderiktiga och 
trendiga kläder, som är sköna 

och bekväma?! 
 

Friendtex erbjuder ett brett  
sortiment från baskläder till 

vardag och fest! 
 

Du får gärna komma och kolla på kläderna 
el ordna en visning! 

 
Nina Hollsten 
050 5932212 

nhollsten@gmail.com 
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Köttdag 20.9.2013
på Molpeboden

Beställ kött till frysen 
inför vintern

     1/2 gris    5,99 €/kg

Beställningar bör göras 
senast 13.9.2013
tel: 06-3476602

(Björkens konsulent på plats 
från kl. 10)

Molpeboden
mail: molpeboden@netikka.fi

Kolebackvägen 2 66210 Molpe
M-Nybo’s
Blaxnäsvägen 16, Töjby 06-3647106
må-to 8.30-17, fr 8.30-18, lö  8.30-13

Strand-Mölle

A
n

n
o
n

s
e
r Taiga Lyktor

Stämning på ett säkert sätt. Lyktan 
är lämplig för alla hushåll och slocknar 
om den välter.
Drivs med mineral-
olja och är luktfri, 
brinntid ca 40 tim. 
Påfyllningsflaskor 
kan köpas.
Rekommenderas av 
Räddningsbranschens centralorganisa-
tion i Finland.

Höstens garn
Stickorna får plockas 
fram nu, höstens 
garnnyheter finns i 
hyllan

Fler resor, info och bokningar:
www.buswester.fi • Tel. 044-3234940

Erbjudanden från Bus Wester
>>>  DAGSRESA TILL UMEÅ
       15.10, 24.10, 21.11, 12.12
Med oss reser ni till Umeå i första klass hela vägen I 
Umeå hinner vi med ca 4 timmars shopping. Vi kör 
givetvis via köpcentrumet Strömpilen vid behov! 
Förutom buss- och båtbiljetter ingår alltid vår gla-
da chaufförs tjänster! Bussen är med hela dagen.

Pris:  fr. 50 € /person

>>>  STORMSKÄRSMAJA I ÅBO     
        5-6.12
Välkommen med på en musikalresa till Åbo! Vi 
startar från Vasa på lördag morgon och kör ner via 
Malax, Närpes och Kristinestad till Åbo. Vi bor be-
kvämt på Sokos Hotel Hamburger Börs, som ligger 
vid Salutorget och endast ett kvarter från teatern.

Pris:  178 € /person

>>>  JULSHOPPING I ULLARED
       3-6.12
Välkommen med på shoppingresa till Gekås 
i Ullared 3 – 6 december. Resan består av 
två dagar med shopping och vi övernattar 
på hotellet som ligger i anknytning till 
varuhuset.
Gekås Ullared är mer än ett varuhus. Gekås 
är Sveriges största utflyktsmål och ett härligt 
shoppingparadis för alla som gillar att handla 
fyndsmart!

Pris:  340 € /person

Sjukskötare 78,43% för tiden 04.01.2016-
31.12.2016, moderskapsvikariat

Närvårdare 75 % fr.o.m. 04.01.2016 tillsvidare

Befattningarna innebär treskiftesarbete med placering 
i första hand vid Lärknäs. Behörighetsvillkor enligt 
L272/2005 samt fullständiga kunskaper i svenska. Nö-
jaktig förmåga att i tal och skrift använda finska samt 
övriga utbildningar inom området ses som merit. Lön 
enligt AKTA. Prövotid om fyra månader tillämpas.

Uppge vilken befattning ni söker.

Ansökan inlämnas med betyg och intyg senast 
19.10.2015 kl. 16.00 till Korsnäs kommun, vård- och 
omsorgsnämnden, Strandvägen 4323, 66200 Korsnäs. 
Före anställningen inleds bör de som valts förete god-
tagbart läkarintyg. 

Närmare information ger vik. föreståndare vid Lärknäs 
åldringshem Ann-Louise Gädda, tfn 050 598 7010 eller 
äldreomsorgsledare Johanna Björkman, tfn 06 3479 149 
/ 050-5529 621.

Välkommen med din ansökan!

Korsnäs 02.10.2015

Vård- och omsorgsnämnden
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KORSNÄSINUutiset

CHRISTINANpalsta

Kunnallinen syksy 
Korsnäsissa

Se ei ollut minulla tavoitteena mutta 
täyttyy ilmaista ensimmäinen syksyni 
Korsnäsissa poikkeukselliseksi monessa 
suhteessa. Maailman tilanne vaikuttavat 
kaikkiin ja mediamme täyttyvät kuvista, 
jossa läheisemme pakenevat. Harva voi 
olla piittaamaton ahdingosta, joka tulee 
meitä vastaan heidän epätoivoisissa 
kasvoissaan.

Omassa kunnassamme heräsi varsin 
nopeasti kysymys voisimmeko järjestää 
vähän toimintaa Korsnäsin kurssikes-
kuksen tiloihin taas?

Muutamien intensiivisen viikon aikana 
olemme neuvotelleet esityksen, jonka 
mukaan voimme riskittä taloudellemme 
vuokrata vapaat kiinteistöpinta-alamme 
Punaiselle Ristille ja niiden toiminnalle. 
Se tarkoittaa, että sinä aikana kun tilat 
vuokrataan Punaiselle Ristille, Svenska 
Österbottens förbund för utbildning och 
kultur ei maksa takuuvuokraa Korsnä-
siin kunnalle. Sen sijaan meillä on 
vapaa oikeus tehdä uusi vuokrasopimus 
Punaisen Ristin kanssa, sopimus on tois-
taiseksi voimassa oleva, jonka irtisano-
utumisaika on kuusi kuukautta.

Pakolaisten vastaanotto Korsnäsin 
kurssikeskuksen entisissä tiloissa

Toivomuksenamme on, että uudesta 
toiminnasta rakennuksessa on luon-
teeltaan pysyvä. Jos pakolaistilanne 
hoituu odotettua nopeammin ja Punai-
nen Risti haluaa lopeta Korsnäsin 

pakolaisvastaanoton ennen 31.12.2018 
palaamme lähtötilanteeseen ja saamme 
silloin takuuvuokran kuntayhtymältä 
31.12.2018 saakka. Lisäksi tulee kiire 
löytää uusi toiminta kiinteistöön siinä 
tapauksessa.

Punainen Risti laskee, että noin 60-150 
henkilöä voivat saada tilapäisen asunnon 
kiinteistössä ja se tarkoittaa, että syntyy 
6-10 uutta työtilaisuutta samalla kertaa. 
Näin suuressa pakolaisten vastaanotossa 
tulee olla erilaista palvelua saatavilla, 
terveydenhoitoa, kiinteistön kunnoss-
apitoa, ruokaa ja vapaa-aikaa. Joten, 
oletan, että ihan hyvin voi ilmoittautua 
halukkaana hakijana näihin työtehtäviin 
suoraan Punaiselle ristille. Lisäksi on 
sijaa ystävätoiminnasta kiinnostuneille 
ym. Toivomuksenani on, että voimme 
osaltamme jakaa sitä hyvää ilmapiiriä, 
jota meillä on kunnassa ja näyttää tur-
vanhakijoille miksi Korsnäs hiljattain 
kutsuttiin Suomen onnellisimmaksi 
kunnaksi.

Väestön lisäys, suuruudeltaan 60-150 
henkilöä, jotka eivät puhu kieltämme, 
eivät tunne tapojamme, jopa pukeutu-
vat vähän toisella tavalla tulle varmasti 
näkymään lähiyhteiskunnassamme. 
Antaa näkyä!

Olen vakuuttunut siitä, että meillä on 
tilaa ja mahdollisuuksia auttaa lähimmä-
isiämme. Itselläni on Skånessa sotalap-
sena kasvanut äiti, jolla on todella hyvät 
suhteet, niin, ylimääräinen etäällä oleva 
perhe, joka antoi turvaa ja huolenpitoa 
hetkellä, jolloin hän sitä eniten tarvitsi, 
mutta myös perhe, joka antoi hänelle 
vapauden valita, millä puolella Meren-
kurkkua hän halusi järjestää aikuisen 
tulevaisuutensa.

Ehkä voimme antaa tilapäistä tur-
vallisuutta, toivoa valoisammalta tule-
vaisuudelta henkilöille, jotka ovat 
pakomatkalla. Ehkä eivät saa jäädä, siitä 
emme päätä paikallisesti mutta voivat 
saada kuvan humaanisesta seudusta, joka 
voi inspiroida tulevaisuutta ajatellen.

Suomen kilpailukyky
Samanaikaisesti pakolaiskysymyksen 

kanssa käydään kovia neuvotteluja hal-
lituksen ja ammattiyhdistysten välillä 
siitä, miten Suomen kilpailukykyä voi-
taisiin parantaa. Monet elokuun alussa 
tiedotetuista lainsäädäntötoimenpiteistä 

iskee voimakkaasti sekä julkiseen sek-
toriin että muihin naisvaltaisiin matala-
palkka-aloihin.

Valtiovallan taholta on tietenkin vali-
tettu siitä mutta samanaikaisesti todettu, 
että ainoastaan näissä asioissa voidaan 
puuttua pakottavalla lainsäädännöllä. 
Lempeämpi tie ja oikeudenmukaisempi 
tie tarkoittaa, että ammattiyhdistysten 
edustajat istuvat toistamiseen neuvot-
telupöydän ääreen ja keskustelevat mitä 
voidaan vapaaehtoisesti saavuttaa. Tulos 
tarkoittanee lomaltapaluurahan leikkaa-
mista 30 prosentilla tilapäisesti kolmen 
vuoden aikana.

Jää nähtäväksi mikäli Kuntaliitolta 
tulleet tiedot toteutuvat syksyllä. Nimitt-
äin se säästö henkilöstömenoissa, jota 
tämä tarkoittaa kunnille otetaan takaisin 
vähenevinä valtionosuuksina, että sää-
stövaikutus palautuu valtion kassaan! 
Silloin ei tarvitse odottaa, että syntyy 
uusia työmahdollisuuksia kunnalli-
sella sektorilla vaan nälkävyöpolitiikka 
jatkuu.

Kunnan osalta on tarve uudestaan 
katsoa talousarvio-ohjeita. Tämä sen jäl-
keen kun vuoden 2014 alustavat verotu-
lot osoittivat, että kunnan verotulot ovat 
vähentyneet -5 % ajalla 2013-2014. 
Myös tämän vuoden taloutta koetaan kun 
marraskuussa saamme maksaa takaisin 
meille liikaa ennakkoa maksettu vuo-
sina 2014 ja 2015. Mutta meillä on pieni 
vara koska sairaanhoidon käyttö on tänä 
vuonna ollut budjetoitua alhaisempi.

Tulemme saamaan lautakuntien 
talousarvioehdotukset lähiviikkoina. 
Mikäli uusia hyviä uutisia ei tule uusien 
vero- ja valtionosuusennusteiden yhtey-
dessä syksyn talousarviotyö tulee ole-
maan haasteellinen meille kaikille. 
Kerrankin vaikuttaa siltä, että sekä 
kuntayhtymät, kaupungit ja kunnat ovat 
samassa vuotavassa talousveneessä 
ja kaikissa kokouksissa puhutaan yhä 
enemmän yhä pidättyväisistä talousar-
viomääräraha-anomuksista. Vaikuttaa 
siltä, että ollaan maassamme juuri nyt 
aikakaudessa, jossa euro ohjaa ja mietin 
onko niin, että odotukset ovat korkeat 
sen puolesta, että eri yksiköt luopuvat ja 
valitsevat pehmeämmän kuin edellisissä 
hallituksissa.

Christina Båssar
kunnanjohtaja
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Kirjaston kunnostaminen
Korsnäsin kirjaston kunnostamisen 

suunnittelu on valmis ja se hyväksyttiin 
kunnanhallituksessa ja 7.9.2015.

Rakennuksen kunnostaminen koskee 
yhteensä 360m2 + 15 m2 vent/konehu-
one kerrospinta-alaa tai yhteensä 375 m2. 
Ulkopuolisesti kunnostaminen koskee 
kaivuu- ja täyttötöitä, uutta kuivatta-
mista ja uutta kattovesiviemäriä, sokke-
likorjausta, asfalttitöitä, nurmikkotöitä, 
julkisivukorjausta, sisäänkäynnin katon 
etupuolen rakentamista, pohjoispuolei-
sen jyrkän vesikatto-osan kokonaissane-
erausta, sisääntulokaton saneerausta, 
uusia ikkunoita ja sisääntulo-ovea, kir-
jaston vesikaton korjausmaalausta (ml. 
eteläisen pitkän sivun räystäskouru), ete-
läisen sivun räystäskourua (ml. sisään-
tulokattoa) sekä koko rakennuksen 
syöksytorvia.

Sisäisesti kunnostaminen kattaa uudet 
lattiamatot (kaikki tilat), maalaustyöt, 
seinäkorjaukset, alennettu katto, uusi 
keittiökalustus + keittiökoneet, pieneh-
köt kaakelityöt sekä joitakin tarvikkeita.

Asbestisaneeraus ja kosteussaneeraus 
on tehty etukäteen. Hyllyt, työpöydät, 
kalusto hankitaan suoraan rakennutta-
jalta.

Korsnäsin kirjastorakennuksen sane-
erauksen rakennusteknisen töiden tar-
jouspyynnöt on lähetetty yhdeksälle 
urakoitsijalle.

Rakennusurakka suoritetaan pääurak-
kana, joka käsitää rakennustekniset työt, 
ml. materiaalihankinnat valmiiksi suo-
ritettuna urakkalaskelama-asiakirjojen 
mukaisesti.

Kunnanhallitus valitsi Mr Byggarna 
Ab Korsnäsin kirjastorakennuksen kun-
nostuksen rakennusteknisten töiden ura-
koitsijaksi hintaan 169.500 euroa alv 
0%. MR Byggarna Ab antoi kokonaista-
loudellisesti edullisimman tarjouksen.

Korsnäsin kirjastorakennuksen sane-
erauksen lämpö-, vesi- ja saniteettitek-
nisten töiden tarjouspyynnöt on lähetetty 
kuudelle urakoisijalle. Kuudesta lähete-
tyistä saapui kolme tarjousta käytettä-
vissä olevan ajan puitteissa.

Putkiurakka suoritetaan sivu-urakkana 
rakennusurakoitsijan ollessa pääurakoit-
sija. Putkiurakka käsittää lämpö-, vesi 
ja saniteettitekniset työt, mukaan lukien 
materiaalihankinnat täysin suoritettuina 
urakkalaskenta-asiakirjojen mukaisesti.

Kunnanhallitus valitsi MJ-Rör lämpö-, 

vesi- ja saniteettiteknisten töiden ura-
koitsijaksi tarjoushintaan 13 996 euroa 
alv 0 %. MJ-Rör antoi kokonaistaloudel-
lisesti edullisimman tarjouksen.

Korsnäsin kunnan kirjastorakennuksen 
sähköteknisten töiden urakkatarjoukset 
on lähetetty kuudelle urakoitsijalle. Kuu-
desta tarjouksesta viisi tarjousta saapui 
käytettävissä olevan ajan puitteissa.

Sähköurakka suoritetaan sivu-urak-
kana rakennusurakoitsijan toimiessa vas-
taavana pääurakoitsijana. Sähköurakka 
kattaa sähkötekniset työt mukaan lukien 
materiaalihankinnat täysin suoritettuina 
urakkalaskenta-asiakirjojen mukaisesti.

Kunnanhallitus valitsi Pohjanmaan 
SA-Sähkön Korsnäsin kirjastorakennuk-
sen kunnostamisen sähköteknisten töiden 
urakoitsijaksi tarjoushintaan 34.800 
euroa alv 0%. Pohjanmaan SA-Sähkö 
antoi kokonaistaloudellisesti edullisim-
man tarjouksen.

Tarjouspyyntö Korsnäsin kirjas-
torakennuksen ilmastointi- ja auto-
maatioteknisistä töistä Korsnäsin 
kirjastorakennuksen saneerausta varten 
on lähetetty neljälle urakoitsijalle. Yksi 
tarjous saapui käytettävissä olevan ajan 
puitteissa.

Ilmastointiurakka suoritetaan 
sivu-urakkana rakennusurakoitsijan 
toimiessa vastaavana pääurakoitsijana. 
Ilmastointiurakka käsittää ilmastointi- ja 
automaatiotekniset työt mukaan lukien 
materiaalihankinnat valmiiksi suori-
tettuina urakkalaskenta-asiakirjojen 
mukaisesti. Automaatiotyöt suoritetaan 
ilmastointiurakan alahankintana.

Kunnanhallitus valitsi Länsirannikon 
Ilmastoinnin ilmastointi- ja automaatio-
teknisten töiden urakoitsijaksi hintaan 57 
890 euroa alv 0 %.

Kirjaston kunnostamisen raken-
nustoimikunta

Korsnäsin kirjaston kunnostamisen 
suunnittelutoimikunta on saanut työnsä 
päätökseen ja on asetettava rakennustoi-
mikunta.

Tekninen lautakunta ehdotti 7.9.2015 
kunnanhallitukselle, että henkilöt, jotka 
ovat olleet suunnittelutoimikunnassa jat-
kavat jäseninä rakennustoimikunnassa, 
kuitenkin sillä muutoksella, että Anita 
Ismarkin korvaa Christina Båssar sekä, 
että toimikuntaan lisätään Håkan Wester.

Kunnanhallitus päätti 7.9.2015 tek-
nisen lautakunnan ehdotuksen mukai-
sesti. Korsnäsin kirjaston kunnostamisen 
rakennustoimikunnassa ovat jäseninä 
siten Sven-Erik Bernas, Henrik Rosen-
dahl, Christina Båssar, Ulf Granås, 
Carola Bäckström, Agneta Martin ja 
Håkan Wester.

Korsnäs on maan onnellisin kunta
Korsnäs on nimetty maan onnellisim-

maksi kunnaksi tutkimuksen mukaan, 
jota julkaistiin Helsingin Sanomissa 31. 
elokuuta.

Onnellisuustutkijan, psykiatri Antti S. 
Mattilan mukaan, tärkein onnellisuuden 
tekijää on hyvät suhteet.

- Pienessä kunnassa verkot ovat kun-
nossa ja ihmiset huolehtivat toisistaan.

Mattilan mukaan Suomi on oikeuden-
mukainen yhteiskunta. Pienellä paik-
kakunnalla ihmisten väliset erot ovat 
pienempiä kuin suurilla paikkakunnilla. 
Asukkaat kokevat enemmän yhteenkuu-
luvuutta toistensa kanssa kuin suurilla 
paikkakunnilla.

Tutkimuksessa käytettiin neljää teki-
jää, joidenka mukaan kunnat asetettiin 
paremmuusjärjestykseen: kuinka suuri 
osa lapsista olivat lastensuojelun kanssa 
tekemisissä, miten paljon depressiolääk-
keitä käytettiin, moneltako sairaus-
päivältä kunnan työssä käyvä väestö 
(25-64-vuotiaat) ovat saaneet sairauspä-
ivärahaa ja moniko kuntalainen epäillään 
suoritetusta rikkomuksesta juopuneena 
tai huumeen vaikutuksen alaisena.

Korsnäsin kunnassa 6 % kuntalaisista 
käyttivät depressiolääkkeitä (8,4 %). 3 % 
alaikäisistä lapsista olivat lastensuojelun 
piirissä (6,5 %). 9 prosenttia kunnan 
asukkaista saivat sairauspäivärahaa 
(11,2 %). Korsnäsissa 0 mihmistä/100 
asukasta epäillään syylliseksi rikokseen 
humalassa tai huumeen vaikutuksen alai-
sena (1,2 henkilöä per 1 000 asukasta).

Korsnäsin kunnan kotiseuturahasto 
Kunnanhallitus päätti 24.8.2015, että 

vuoden 2014 tuotosta jaetaan 5.000 
euroa kotiseuturahaston rahastosäännön 
jakoperusteiden mukaisesti. Lärknäsin 
vanhainkoti saa 1.000 euroa, Korsnä-
sin kotiseutuyhdistys 750 euroa, yhdi-
stys Prästgårdsmuseet i Korsnäs r.f. 

SUOMENKIELINENYhteenveto
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500 euroa, urheiluseura Fyren r.f. 750 
euroa, Korsnäs fotbollsförening-75 r.f. 
750 euroa, Korsnäs Mine Center r.f. 750 
euroa, Korsnäsin kirjasto 250 euroa ja 
Korsnäs scoutkår r.f./ (Korsnäsin seura-
kunnan partiolaiset, nuorisotyötä ym. 
varten) 250 euroa.

Uusi ruokakäsityöläishanke
Kunnanhallitus on aikaisemmin 

hyväksynyt, että Korsnäsin kunta toimii 
hankkeen omistajana uudelle ruokakäsi-
työhankkeelle kolmeksi vuodeksi 2015-
2017 kokonaisbudjetin ollessa 248.000 
euroa.

Koska mahdollisuudet saada han-
ketukea ELY –keskukselta uuden 
ohjelmakauden aikana on siirtynyt 
syyskuuhun-lokakuuhun 2015 saakka, 
kunnan tulisi ottaa kantaa siihen miten 
voidaan säilyttää ja kehittää ruoka-
teollisuushankkeen tuloksia ruokakä-
sityöläisten, ruokakäsityötuotteiden ja 
tuotantohuoneiston osalta. 

Tulevaisuustoimikunta ehdotti, että 
kunnanhallitus hyväksyy anomuksen 
uudesta hankkeesta, joka on pienempi 
kuin aikaisemmin hyväksytty hanke ja 
hyväksyy 200.000 euron hankebudjetin 
hankeajalle 1.4.2015-31.08.2017 ELY –
keskuksen edellisen ohjeen mukaisesti. 
Tulevaisuustoimikunta ehdottaa, että 
kunnanhallitus hyväksyy, että hankkeen 
vetäjä palkataan siitä päivämäärästä läh-
tien, jolloin hankeanomus on jätetty ELY 
-keskukselle.

Tarkistetussa hankeanomuksessa pois-
tettiin elinkeinoelämäosuus hankkeesta 
ja hankesuunnitelma mukautetaan kylä-
kehityshakkeeseen. 2.6.2015 anomus on 
kuitattu vastaanotetuksi sähköisen ano-
musjärjestelmän Hyrrän kautta. 

Kunnanhallitus palkkasi 24.8.2015 
Helena Höglund-Ruskin hankepäälli-
köksi 1.9.2015 lähtien 30.11.2015 
saakka 75 %, mahdollisuudella jatkaa 
mikäli hanke saa haetun rahoituksen.

Kaikkien makujen elonkorjuujuhla
Syyskuun puolessa välissä Korsnäsin 

ruokakäsityöläiset matkustajineen Vaa-
sasta ja Närpiöstä kävivät Ahvenanmaan 
elonkorjuumarkkinoilla saadakseen 
impulsseja lisäkehittämiseen ja kokea 
paikallisesti tuotettuja tuotteita Ahve-
nanmaalla.

Viime syksynä tehtiin vastaavanlai-
nen matka ja koska matkaa arvostettiin, 
hankkeen vetäjä Helena Höglund-Rusk 

päätti, että konsepti toistuu myös tänä 
vuonna. 

Mukana Ahvenanmaan elonkorjuujuh-
lien järjestämisissä oli 55 eri taloa, ravin-
tolaa ja yritystä ympäri Ahvenanmaan. 
Lisäksi osallistuivat useammat pienet 
myyjät, käsityöläiset ja paikalliset tuot-
tajat eri markkinoilla, joita järjestettiin 
eri käyntipisteissä. Korsnäsin matkalai-
set ehtivät käydä 13 paikassa viikonlo-
pun aikana Ahvenanmaalla.

4 Success -hankkeelle avustus
Korsnäs 4 H on jättänyt avustu-

sanomuksen 4 Success hanketta varten 
kunnanhallitukselle. Avustusanomuk-
sesta käy ilmi, että hankkeen tarkoi-
tuksena on antaa nuorille mahdollisuus 
luoda omat kesätyönsä hankkeen puit-
teissa. Hanketyö suoritetaan muodossa, 
joka muistuttaa yrittämistä ja voi pitkällä 
tähtäimellä vaikuttaa myönteisesti nuor-
ten yrittäjähenkeen.

Kunnanhallitus päätti 24.8.2015 
myöntää 500 euron avustuksen Korsnäs 
4H:n hankkeelle 4 Success vuodelle 
2015.

Poikkeuslupa Moikipäässä
Lasse Mäki ja Anna-Maja Mäki ovat 

anoneet poikkeuslupaa ja kaavatar-
vepäätöstä tarkoituksena muuttaa yhtä 
vapaa-ajan asuntoaan vuoden ympäri 
asuttavaksi asunnoksi. Vapaa-ajan asun-
non kerrospinta-ala on 29 m2 ja sijoittuu 
tilalle Blomback 4:83 Moikipään 
kylässä.

Vasabladetissa ja Pohjalaisessa oli 
kuulutus 14.8.2015. Naapureilla ei ole 
huomautettavaa anomuksen suhteen.

Lasse Mäki ja Anna-Maja Mäki anovat 
myös päätöstä koskien mainittua huo-
neistoa. Alueella ei ole asemakaavaa. 
Rakentaminen ei aiheuta hankaluuk-
sia alueen käyttöä ajatellen ja soveltuu 
hyvin tarkoitukseen. Anomuksen muka-
inen rakentaminen ei vaikeuta tulevaa 
kaavoitusta.

Naapureilla ei ole huomautettavaa 
anomuksen suhteen. Rakennus on liitetty 
Molpe vatten Ab:n vesijohtoverkostoon 
ja jätevesi ohjataan suljettuun järjestel-
mään. etäisyys päiväkotiin, kouluun, 
kauppaan ja pankkiin on noin 3,1-3,4 
km.

Kunnanhallitus päätti 7.9.2015, että 
poikkeuslupa voidaan myöntää. Ennen 
kuin vapaa-ajan asunto muutetaan asuin-
taloksi on rakennuslupa hankittava.

Ympäristölupa
Norråkerns Päls Ab on anonut ympäri-

stölupaa tiloille Råddskiftet RNo 10:131, 
Råddon RNo 10:167 ja Eklund RNo 
10:94 Harrströmin kylässä.

Yritys aikoo laajentaa olemassa olevaa 
turkistarhaa käsittämään korkeintaan 
349 ketun siitosnaarasta ja 748 minkin-
poikasten siitosnaarasta. Rajanaapureita 
on kuultu ja anomuksesta on kuulutettu 
kunnan ilmoitustaululla lakisääteisen 
ajan puitteissa. Huomautuksia ei ole 
jätetty.

Valvontalautakunta myönsi 30.7.2015 
ympäristöluvan Norråkerns Päls Ab:lle.

Korjaus- ja energiatuet
Asumisen rahoitus- ja kehittämiskes-

kus ARA, on 3.6.2015 päättänyt määrä-
rahojen jaosta kunnille käytettäväksi 
asuintalojen korjaustoimenpiteisiin. 
ARA on myöntänyt Korsnäsin kunnalle 
18430 euron myöntämisvaltakirjan 
korjausavustuksena (100 % anotusta 
määrästä).

Kolme anomusta korjaustuesta van-
husten ja vammaisten asuntoja varten 
jätettiin käytettävissä olevan ajan puit-
teissa 26.3.2015.Anomusten perusteella 
kunta anoi valtakirjaa 18430 € korjaus-
tukea varten.

Ennen kuin ARA:lta saatiin tieto 
myönnetystä määrärahasta, on yksi haki-
joista kuollut, minkä vuoksi kyseiselle 
henkilölle ei voida myöntää korjaus-
avustusta.

Valvontalautakunta myönsi 30.7.2015 
korjausavustusta yhteensä 15734 € kah-
delle hakijalle Korsnäsin kunnassa.

Vesimittarin 
lukeminen

MUISTA ilmoittaa tekniselle 
kanslialle vesimittarin 
lukemisesta.

Lomake löytyy tästä 
lehdestä ja tästä vuodesta 
lähtien veloitamme 

rangaistusmaksun 
20 € + alv, ellemme 
saa mittarinlukua 
ajoissa.

Vattentjänstverket
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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. 

Välkommen på Korsnäs Andelsbanks 75-årskaffe 
Banken bjuder på 75-årskaffe och tårta under Andelsbanks- 
veckan. Kaffepannan är varm på våra kontor enligt följande:  

Mån 2.11.2015 Bergö, Molpe och Övermark
Ons 4.11.2015 Korsnäs och Harrström
Tors 5.11.2015 Sideby och Skaftung
Välkommen!


