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Tidsresa till 1928
Barnen leker “Kvarnleken” vid Prästgårdsmuseet. Läs mer om tidsresan till
Korsnäs samskola 1928 på sidan 12.
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Den ekonomiska hösten

En vanlig rubrik i höstens budgettider handlar om nedskärningar och inbesparingar.
Viken kommun ska höja skatteprocenten och vem kan skära ner sin verksamhet och
hur mycket? Många kommuner kämpar med underskott i verksamheten och hamnar
att jobba med verkligt svåra beslut om hur man ska åtgärda ekonomin. För Korsnäs del
så har vi också våra ekonomiska utmaningar att fundera på.

Innevarande budgetår kommer enligt den senaste
mellanrapporten att sluta på ett negativt slutresultat.
Ett negativt slutresultat som beror på justeringar i våra
intäkter från kommunalskatten. Lyckligtvis kan vi lite
kompensera justeringen med att vissa övriga delar av
verksamheten inte blir riktigt så kostsam som vi tänkt i
budgetskedet, men riktigt hela skattebortfallet klarar vi
inte av att kompensera.
När jag ser på rubrikerna så slås jag av att hela landets
kommunalekonomier verkar vara mycket mer i pendling
än tidigare. Jag undrar om det kan bero på att vi gjort
ganska stora ändringar både i skatteutjämningen som i
statsandelssystemet under senare år. Vi har inte ändrat
om i kommunalskattesystemet, men det verkar som
om svängningarna i de ekonomiska cyklerna har blivit
större och märkbarare i de enskilda kommunerna. Tidigare år har man nästan räknat med att
Nykarleby som exempel, alltid
gör goda ekonomiska resultat,
men nu höjs skatterna även
där. Laihela hade mycket god
ekonomi under utredningsarbetet med Vasaregionen,
ända fram till sista året då
de plötsligt fyllde alla kriskommunskriterierna.
Jag har förstått att
Korsnäs av tradition
är en kommun där
inkomstsidan
varierat med
konjunkturerna
inom

pälsdjursbranschen och då är det av större vikt att fästa
uppmärksamhet på att hålla kostnaderna i skick. Men
jag undrar om det inte är det som även övriga kommuner
under åren kommit fram till, nämligen att detta också är
det enda svaret på hur man får en hållbar kommunalekonomi. Själv tycker jag att höstens budgetarbete har fungerat mycket väl med både tjänstemän och förtroendevalda
och det tackar jag alla berörda parter för. Arbete har kännetecknats av ett genuint ansvarstagande för hela kommunens ekonomi och med ett sektorövergripande synsätt
där man värnar om att det finns resurser till alla sektorer,
om ändå inte i överflöd.
Vecka 43 hade kommunen till exempel regionens kulturnämnd på besök. Under besöket diskuterades kommunens kulturverksamhet. Överlagt var nämndens
uppfattning om verksamheten i vår kommun mycket
positiv. Det beror delvis på att det finns många föreningar
som engagerar sig i kommunen med delvis också på att
man lyckats åstadkomma mycket verksamhet med små
resurser.
Ett exempel på hur man kan samordna sina resurser på
ett mycket trevligt sätt var den firandet av de äldres dag
den 7.10 på församlingshemmet. Kaffe och dopp varvades med musikinslag, allsång och några välvalda ord av
berörda parter. Själv hade jag äran att få berätta lite om
mina tankar kring temat för dagen som var ”Låt oss bygga
för framtiden”. Att bygga för framtiden handlar om att
ha drömmar och förväntningar på sin egen framtid, även
sedan man fyllt 80 år. Det handlar om att vara rörlig och
kunna resa, att ha vänner att umgås med och framförallt,
att kunna få nya vänner. Ser man på medeltalet så blir vi
i medeltal äldre och lever längre, vi torde också bli bättre
utbildade och har det bättre ställt än tidigare generationer.
Och det ska vi vara glada för!
Budgetarbetet innehåller även några konkreta byggprojekt för vår framtid. Biblioteket ska renoveras färdigt på
nästa år, HVC renoveringsprojektet fortsätter i enlighet
med planerna och Bukettens servicehus ska åtgärdas.
Projekt som är nödvändiga och behövs för framtiden. Vår
målsättning är alltså att fortsätta på den linje som kännetecknat Korsnäs ekonomi under många år, försiktighet
med nya åtaganden och en kostnadsmedvetenhet som ger
en stabilitet och en sund ekonomisk grund för verksamheten.
Christina Båssar, kommundirektör
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Marcus Nordmyr ny
fullmäktigeordförande

Levi Ulfvens
10.6.1926 - 1.10.2015

Kommunfullmäktige beslöt
19.10.2015
enhälligt
välja
Marcus Nordmyr till fullmäktigeordförande för återstående
mandatperiod. Med uppdraget som fullmäktigeordförande
följer uppdraget som medlem
i Vasaregionens samarbetsdelegation. Till ny första viceordförande i fullmäktige valdes
Anna-Lena Kronqvist för återstående mandatperiod.

Till ny medlem i samarbetsnämnden för Malax och Korsnäs kommuner för återstående mandatperiod
valdes enhälligt Marcus Nordmyr.
Till ny ersättare i i Malax-Korsnäs
vård- och omsorgsnämnds hälsoavdelning för den återstående mandatperioden valdes enhälligt Johanna
Svedström-Söderman.

Marcus Nordmyr tar vid som
fullmäktigeordförande i Korsnäs
kommun för återstående mandatperiod (2015-2017).

Lördagen den 17 oktober
tog Korsnäsnejden farväl av
Levi Ulfvens, en stor bygdens son. Jordfästningen förrättades i Korsnäs kyrka av
kyrkoherde Guy Kronqvist
och kantor var Heidi Blomqvist. Förutom de närmaste,
släkt och vänner, närvarade
representanter för kommunen, Svenska kulturfonden,
Svenska Folkpartiet, bankväsendet, universitetsvärlden
och övriga samfund. Efter
gravläggningen hölls minnesstund med tal, diktläsning och
musik i församlingshemmet.
Vi minns Levi Ulfvens och
hans livsgärning med värme
och tacksamhet.

Befrielse från förtroendeuppdrag
Fullmäktigeordförande Jonas
Lindholm (Sfp) har ansökt om
befrielse från alla sina förtroendeuppdrag inom Korsnäs
kommun på grund av flytt till
annan ort.

Kommunfullmäktige
beviljade
19.10.2015 Jonas Lindholm befrielse
från alla sina kommunala uppdrag på
grund av flytt till annan ort. Fullmäktige konstaterade samtidigt att LarsErik Holmblad (Sfp) blir ny ordinarie
ledamot i fullmäktige.
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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

Annonsera i KorsnäsNytt

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

Nr 8-2015 utges 11.12.2015, manusstopp 27.11.2015
Nr 1-2016 utkommer 12.2.2016, manusstopp 30.1.2016
3

Annonspriser år 2015 (+ moms 24%)
Svartvitt
Färg
1/1-sida
115
(h*b) 269 mm x 182 mm

145

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

105

¼ sida
60
(h*b) 133 mm x 88,5 mm

75

Radannons/ruta
varierar enl behov

50

40

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

Röda Korset informerar
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Flyktingförläggning i Korsnäs
Måndagskvällen den 12 oktober ordnade Korsnäs kommun,
Finlands Röda Kors och Sfp i
Korsnäs ett gemensamt infotillfälle om den planerade
asylmottagningen i fd KKC/
YA i Korsnäs. Korsnäsgården
var proppfull av Korsnäsbor,
som ville höra om planerna,
få reda på vilken verksamhet
som ordnas och på vilka sätt de
själva kunde vara delaktiga.

På plats var Ricky Berglund och
Annica Riddar från Röda Korset,
Christina Båssar från Korsnäs
kommun och Emina Arnautovic från
Sfp i Österbotten.
Verksamhetsledare Ricky Berglund
inledde med att presentera Röda Korsets verksamhet kring flyktingmottagningen idag.
- Verksamheten har exploderat i
sommar, konstaterade han.
- I maj hade Röda Korset 6 mottagningscentraler i Finland. I oktober är
de 70 stycken och antalet bara växer!
Totalt finns det utrymme för 19.000
personer i Röda Korsets nuvarande
centraler.
De flyktingar som i år kommit till
Finland, kommer till största delen
från Irak (ca 64 %). Resten kommer

från Somalien, Afghanistan, Syrien
och flertalet afrikanska länder.
- Antalet asylsökande uppgick i
mitten av oktober till ca 21.500 totalt,
fortsatte han.
- Uppskattningen är att antalet
stiger till 30.000-50.000 innan året är
slut. Ifjol var det totala antalet asylsökande 3-5000 personer.
I Österbotten sköter Röda Korset
om förläggningar med sammanlagt
730 platser; i Sideby, Kaskö, Lappfjärd, Kristinestad, Närpes, Malax
och Sundom. I Vasa och Oravais
finns det kommunala anläggningar
med drygt 1000 platser.

Förberedelser i Korsnäs
I Korsnäs planerar Röda Korset en
flyktingförläggning med cirka 150
platser. Tanken är att anläggningen
ska bli en blandad enhet med både
familjer och enskilda flyktingar.
I dagsläget håller Röda Korset på
att anställa personal för att sköta
anläggningen i Korsnäs. Det behövs
en avdelningsschef, 1-2 hälsovårdare, 6-8 handledare och 1 kanslist.
Annica Riddar, chef för flyktingmottagningen i Kristinestad, berättade om hur flyktingmottagningen
fungerar.
- Alla flyktingar genomgår först en

hälsogranskning vid den första transitstationen in i landet. Därefter flyttas
flyktingarna till en mottagningscentral någonstans i Finland i väntan på
besked om asyl.
En asylbehandling tar normalt 6-8
månader, men på grund av det stora
antalet flyktingar är behandlingstiden
mycket längre idag. Under väntetiden
lär sig flyktingarna om det finländska
samhället. Barnen får grundskoleundervisning och de vuxna får börja
lära sig landets språk några timmar i
veckan.
- Resten av väntetiden kunde gärna
fyllas ut med aktiviteter från lokal
aktörer, hälsade Annica Riddar.
- Det är också både tillåtet och
önskvärt att kontakta och prata med
de flyktingar, som börjar röra sig på
byn.

Lokal insamling av förnödenheter
Under kvällen meddelade Baltikumvännerna att de gärna fortsätter
och organiserar insamling av förnödenheter och kläder för de flyktingar
som anländer till Korsnäs. Detta sker
i samarbete med Röda Korset lokalt.
Förra veckan anlände de första
flyktingarna till Korsnäs. Gruppen
bestod till största delen av familjer
med små barn.
Text o foto: Kenth Nedergård

Annika Riddar, Ricky Berglund och Christina Båssar höll en infokväll om den kommande flyktingförläggningen i Korsnäs inför en stor publik i Korsnäsgården.
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I måndags för en vecka sedan
blev Henrik Ingo anställd som
biträdande chef med ansvar för
verksamheten i Korsnäs. Första
veckan anställdes sex personer
till. Allt som allt ska elva personer arbeta vid anläggningen i
Korsnäs. Regionalt samarbetar
man
Torsdagen den 5 november kom
de första flyktingarna med buss från
södra Finland. Därefter kommer
anläggningen att fyllas på med flyktingar från olika nödanläggningar
och flyktingslussarna.
- I första skedet ryms 150 flyktingar
i anläggningen i Korsnäs. Men när vi
får alla tillstånd i skick ska det nog
rymmas ett femtiotal till och kanske
ännu flera, tror Henrik Ingo.
- Utrymmena är stora och fina och
den mesta servicen finns i närheten.
De familjer, som bor i lägenheterna,
kan sköta sig själva och koka sin
egen mat. För de flyktingar, som bor
i sovsalar utan kokmöjligheter, köper
vi mattjänster av restaurangen här
intill.

De första flyktingarna bestod i
huvudsak av barnfamiljer från Syrien
och Irak, men även några från Afghanistan.

Hjälp behövs
Störst behov är det av leksaker
och utrustning för fritidsaktiviteter,
såsom pingisbord och motsvarande.
Reflex och reflexvästar behövs också.
- Korsnäsborna får gärna donera
material åt de nya flyktingar, hälsar
Henrik.
- Men gör det helst via Baltikumvännerna. Vi har inte kapacitet att
sortera några donationer på anläggningen.
Frivilliga, som är beredda att ställa
upp som bilchaufförer, kommer
antagligen att behövas framöver.
Flyktingarna ska transporteras till
Vasa för förhör, utredningar och
eventuella hälsogranskningar.
- Vi har bilar, men vår personal
räcker inte för alla dagliga transporter, menar Henrik.
Text o foto: Kenth Nedergård

Biträdande chef Henrik Ingo
ansvarar för verksamheten i
Korsnäs.

Kungörelse

Korsnäs kommun
Revidering av delgeneralplanen för
Harrström by
Förslag till revidering av delgeneralplanen för Harrström by i Korsnäs kommun framläggs i enlighet med
MBL § 65 och MBF § 27 till offentligt påseende. Planen
finns framlagd till påseende i Kommungården i Korsnäs
under tiden 22.10 – 23.11.2015. Planförslaget kan
också läsas på http://www.korsnas.fi/boende-miljo/
planer/
Kommunmedlemmar och intressenter har rätt att
framföra anmärkningar mot förslaget. Eventuella
anmärkningar skall inlämnas skriftligen till Kommunstyrelsen,Strandvägen 4323, 66200 Korsnäs senast den
23.11.2015.
Korsnäs den 21 oktober 2015
Kommunstyrelsen

Kommunkansliet håller julstängt
23.12.2015 samt 30-31.12.2015
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Kommunal information

KORSNÄS
Nytt
Ishockeyrink
och tennisbana
i Harrström
Anbudsförfrågan för anläggning av ishockeyrink/tennisbana har sänts ut. Aluetaito Oy
har upprättat bygghandlingarna. Inom utsatt tid har fem
offerter inkommit.

Med de två entreprenörer, som gett
de lägsta offerterna, har entreprenadförhandlingar hållits 14.10.2015. På
basen av dessa förhandlingar kan
konstateras att dessa två anbud är
jämförbara till sitt innehåll.
I årets budget finns 90.000 euro
och för år 2016 finns 55.000 euro för
projektet.
Tekniska
nämnden
beslöt
14.10.2015 att välja Destia Oy till
entreprenör för byggandet av ishockeyrink/tennisbana i Harrström för ett
belopp om 126.500 euro (moms 0%).

Vattenavgifterna för år 2016
Kommunfullmäktige fastställde vattenavgifterna för år 2016 vid
sammanträdet 19.10.2015. Vattenavgifterna justeras inte för år 2016
utan förblir på samma nivå som innevarande år.

Exkl moms
vattenförbrukningsavgift
1,30 euro/m3
grundavgift för huvudanslutn.
62,00 euro/år
grundavgift för tilläggsansl.
20,00 euro/år
mätarhyra(=/< 5 m3)
10,00 euro/år
mätarhyra(>5m3)
20,00 euro/år
anslutningsavgift, huvudanslutning
1.500 euro
“
, tilläggsanslutning
180 euro
ur- eller inkopplingsavgift
30,00 euro/ggr
dispansavgift, växthus
10,00 euro/år
vattenpost; dep.avgift för nyckel
50,00 euro
byte av sönderfrusen vattenmätare
60,00 euro
- vattenpost; förbrukningsavgift
8,00 euro/år
timdebitering, manskap
30,00 euro/h
(gäller ej kommunens fastigheter)
timdebitering, vattenverkssk.
30,00 euro/h
Vid timdebitering tillkommer ev. resekostnader.

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

37,20 euro/h

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

Snöröjningsentreprenörer för vintern
2015-2016

Vinterunderhåll av
Kyrkobyvägen

Anbud på snöröjning vintern 2015-2016 har annonserats via
kommunens hemsida. Anbudsblanketter har dessutom utsänts
direkt till fjolårets entreprenörer. Inom anbudstidens utgång har
12 st anbud erhållits.

Kenneth Skinnars skötte vinterunderhållet av Kyrkobyvägen senaste vinter. Han har
meddelat att han kan sköta
vinterunderhållet av Kyrkobyvägen för vintern 2015-2016 till
samma pris som senaste säsong,
dvs 3500 € (moms 0 %). I priset
ingår plogning, sandning och
hyvling.

Tekniska nämnden beslöt 14.10.2015 välja följande snöröjningsentreprenörer för vintern 2015-2016:
Molpe skola, Molpe daghem, Centrumvägen i Molpe, Risgärdsvägen + del
av Sjödahlsvägen i Molpe: Magnus Berglund
Harrström fd skola/daghem: Lars-Johan Eklund
Taklax skola: Tom Westerholm
Lillmaarsvägen + Lillvägen, Gullgränd, Waterloo område: Mirzas Jobbservice
Parkvägen, Telestigen: Bo Ekström
Vattenverket, Bärvägen, Lingongränd, Engränd och Rönngränd: Henry
Nyberg
Hälsogården, Skylvägen (180m) + Blomvägen, Edsvik Återvinningsstation
+ väg, Silverbergsvägen från Strandvägen till Marielund I + Marielund II +
Storviksvägen, Norrbygränd + stickväg till Bs ab Norrbygränd+väg till Villa
Norrby, Bs Ab Norrbys planer och gångar, Hoffmansgränd: PK Norrdahl Ab
Industriområdet, Industrivägen mm: Pistol Jonas Maskinentreprenad
Korsbäck skola: Tomas Vestberg
Del av Skepparvägen: F:ma Johnny Bergström Ab
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Tekniska
nämnden
beslöt
14.10.2015 att Kenneth Skinnars
sköter vinterunderhållet av Kyrkobyvägen vintern 2015-2016 till ett pris
om 3500 € (moms 0%).
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Kommunfullmäktige fastställde avgifterna för avloppsvattnet vid
sammanträdet 19.10.2015.

Driftsavgifterna höjs inte, medan anslutningsavgifterna för bostäder, fritidsbostäder, affärsrörelser, kontors-, kansli-, bank-, sammanträdes-, samlings-,
nöjes och liknande lokaler justeras med 100 € för år 2016.

Avloppsvattenavgifterna år 2016
•
•
•
•
•

Förbrukningsavgift, alla avloppsabonnenter
1, 70 €/m3+moms
Grundavgift		90 €/år+moms
(bostadshus, fritidsbostäder,skolor, åldringshem, inrättningar mm)
Grundavgift för följande lokal eller bostad
30 €/år/bostad+moms
Grundavgift för varje vård-eller patientplats
30 €/år/plats+moms

Mottagningsavgifterna för slam
•

•

Slamavloppsvatten från slutna system från företag/produktionsinrättningar kostar 5,10-21,50 €/m3 + moms.
Vasaregionens avfallsnämnd fastställer numera avgifterna för septikslam
och slamavloppsvatten från slutna system för bostäder.

Anslutningsavgifter

Anslutningsavgifterna för bostäder, fritidsbostäder, affärsrörelser, kontors-,
kansli-, bank-, sammanträdes-, samlings-, nöjes och liknande lokaler är från
1.1.2016:

•
•
•
•

Exkl. moms
För den första lokalen eller bostaden
3200 €
För följande lokal eller bostad
+ 320 €/lokal
För andra och följande klassrum
+ 320 €/klassrum
För varje vård- eller patientplats
+ 320 €/plats

Inkl 24% moms
3968 €
+ 396,80 €
+ 396,80 €
+ 396,80 €

Om fastighetens våningsyta överstiger 250 m2 är stiger anslutningsavgiften enligt en skild tabell. Vid tillbyggnader av ovannämnda fastigheter påförs
tilläggskostnader enligt samma tabell. Om i anslutning till fastigheten finns
skild ekonomibyggnad, bastu, bilgarage påförs inga tilläggskostnader.

Förbättrad trafiksäkerhet vid
kommunens skolor
Bildningsnämnden har vid ett
flertal tillfällen påtalat behovet av att förbättra trafiksäkerheten på skolgårdarna vid
bl.a. Korsnäs kyrkby skola och
Taklax skola.

I årets budget finns ett anslag om
5000 euro för lekredskap och trafikplanering vid Korsnäs kyrkby skola.
Diskussioner har förts med konsulten
Ramboll om att göra upp planeringar
på hur trafiksäkerheten kan förbättras på skolgårdarna i kyrkbyn och

Taklax. Trafikförbättringar har redan
utförts vid Molpe skola.
Tekniska
nämnden
beslöt
30.9.2015 att planeringen påbörjas omgående och att Ramboll gör
skissplaneringar på hur trafiksäkerhetsproblemen kan lösas. Anslaget
om 5000 euro används både till trafikförbättringsplaneringar på skolgårdarna vid Korsnäs kyrkby skola
och Taklax skola. Anslag sätts in i
nästa års budget för att åtgärda dessa
trafiksäkerhetsproblem.
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Oförändrade
tomtpriser för
2016
Kommunfullmäktige beslöt
19.10.2015 att tomtpriserna inte
justeras för år 2016.

Tomtpriserna höjdes i fjol med
0.93 % och året före med c. 2 %.
Konsumentprisindexet har under
tiden augusti 2014 till augusti 2015
sjunkit med 0,2 %. Inga föravtal eller
köpebrev har hittills i år tecknats för
tomtköp.
En förteckning över kommunens
tomter och tomtpriser finns att få från
tekniska kansliet.

Oförändrade
båtplatshyror
Kommunstyrelsen fastställde
5.10.2015 båtplatshyrorna för
år 2016. Båtplatshyrorna hålls
på samma nivå som senaste år.
Båtplatshyrorna vid kommunens
småbåtshamnar höjdes senast år
2014. Tekniska nämnden hade föreslagit att båtplatshyrorna inte justeras
för år 2016.

Båtplatshyror för år 2016

Normal plats
70 euro/plats för i kommunen
bosatta
125 euro/plats för övriga
Plats bredare än 4 meter
100 euro/plats för i kommunen
bosatta
175 euro/plats för övriga
Gästhamnen vid Strömsgrund
småbåtshamn
5,0 euro/dygn
15 euro/vecka
Höstsäsonghyra (efter 1.9.) 1/3 av
respektive årshyra.
Mervärdesskatt ingår inte i ovannämnda avgifter.

Förmedlingsrättigheten av dygnsoch veckohyrorna vid gästhamnen
ges även i fortsättningen till Restaurang Strand-Mölle mot provision.

Kommunal information

Avloppsvattenavgifterna för
år 2016
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Rätt att besluta
om befrielse från
kommunal- och
Tillsynsnämnden har vid sitt sammanträde 29.9.2015 godkänt fastighetsskatt

Byggnadslov och
åtgärdstillstånd

följande ansökningar om byggnadslov och åtgärdstillstånd.

Byggnadslov
Byggare

Krister o Kristina Nordmyr
Jorma Sihtola
Markus Granskog
Korsnäs Värme Ab
Ulf Mannfolk
Hannu Ojajärvi

Åtgärdstillstånd
Byggare

Lägenhet

Harrström 4:142
Harrström 5:35
Korsnäs 876:2
Korsnäs 23:2
Korsnäs 12:152
Molpe 10:111

Lägenhet

Kerstin Lillbåsk
Harrström 5:31
Johan Nyfors
Harrström 7:67
Tore Bergström
Korsnäs 3:50
Alf Hofman
Korsnäs 12:121
Korsnäs kommun
Korsnäs 33:17
		
Kurt Moliis
Korsnäs 6:65
Nicklas Moliis
Korsnäs 5:95
Minna Koskinen
Molpe 8:153
Marcus Ravals
Molpe 19:25
Peter Rönnlöv
Molpe 7:172
Peter Rönnlöv
Molpe 7:165

Anmälningsärenden
Byggare

K o K Nordmyr
K o K Nordmyr
Jorma Sihtola
Inderfjärdens Trädgård
Juha Vainio

Lägenhet

Harrström 4:142
Harrström 4:142
Harrström 5:35
Korsnäs 58:0
Molpe 10:76

Ändamål

Bastu
Gäststuga
Fiskarhus
Värmecentral
Tillbyggnad garage
Gäststuga

Ändamål

Båthus
Värmebrunn
Inglasning av terass
Inglasning av terass
Takändring bibliotek +
rivning pergola f.d. bar/fpa
Biltak
Värmebrunn
Lusthus
Förråd, m.m.
Inglasning av terass
Värmebrunn

Ändamål

Skyddstak
Förråd
Förråd
Transformator
Skyddstak garage

Rätten att besluta om befrielse
från kommunal- och fastighetsskatt övergick till Skatteförvaltningen 1.6.2013 genom en
ändring av lagen om skatteuppbörd som trädde i kraft
1.1.2013.

Kommunen kan oavsett lagändringen förbehålla sig rätten att besluta
om befrielsen genom att lämna in en
anmälan till skatteuppbördsmyndigheten. I enlighet med anmälan avgör
kommunen då ärenden som gäller
befrielse från kommunalskatt eller
fastighetsskatt eller vardera, med
iakttagande av 38 a § i lagen om
skatteuppbörd.
För att förbehålla sig beslutsrätten i
fråga om ansökningar under perioden
1.1.2016 – 31.12.2018 ska kommunen göra en anmälan till Skatteförvaltningen senast 18.11.2015.
Kommunfullmäktige
beslöt
19.10.2015 att kommunen förbehåller sig beslutanderätten i fråga om
befrielse från kommunal- och fastighetsskatt för perioden 1.1.2016 –
31.12.2018.

Rivningsanmälan

H Korsbäcks db
Korsnäs 18:34
Äldre bostadshus och 		
		ekonomibyggnad
Anita Bjurman
Molpe 36:5
Äldre byggnad,
		
f.d. grishus

Vägbidrag för Söderbyvägen
Söderbyvägens
enskilda
väglag i Molpe har anhållit om
ett bidrag för beläggningskostnaderna.

Söderbyvägen är en gammal landsväg, som har mycket stor genomgångstrafik. Nuvarande vägyta är 22
år gammal. Det börjar förekomma
frätningar och sprickor i beläggningen.

För att undvika betydligt större
kostnader framöver beläggs vägen
med en Ab (asfaltyta). Den nuvarande ytan är oljegrus PAB. Oljepriset är betydligt billigare nu än
tidigare. Kostnadsförslaget är på
26500 euro.
Kommunen har tidigare gett bidrag
på 10 % på permanentbeläggningar
till enskilda vägar som har stor
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genomfartstrafik. I årets budget finns
anslag kvar om cirka 4000 euro för
vägbidrag.
Tekniska nämnden beslöt 30.9.2015
att Söderbyvägens enskilda väglag
beviljas ett bidrag om max 2650 euro
för permanentbeläggningen.

KORSNÄS
Nytt

Gymnastikgrupp
vid Hälsogården
Fysikalen vid Malax-Korsnäs
hälsovårdscentral har i flera års
tid ordnat gruppgymnastik vid
hälsogården i Korsnäs för personer med artros eller andra
ledrelaterade åkommor.

Personalen vid fysikalen önskar
hålla paus med denna gymnastikgrupp i Korsnäs. Rehabiliteringshandledaren i Korsnäs har tillfrågats
som ledare för gruppen. Gruppgymnastiken kunde under hösten hållas i
kommunens regi.
Vård- och omsorgsnämnden beslöt
29.9.2015 att gymnastikgruppen vid
Hälsogården leds av rehabiliteringshandledare under en försöksperiod

på hösten 2015. Utvärdering av verksamheten sker i slutet av året. Om
antalet deltagare minskar eller andra
praktiska problem uppstår överförs
verksamheten tillbaka till hvc från
vårterminen 2016.
Tidigare har remiss behövts för
att kunna delta i gymnastiken. Detta
gäller inte under tiden som kommunen är ansvarig för verksamheten.
Ett deltagarantal på 8-10 personer/
gång är möjligt med tanke på utrymmena. Deltagarna betalar en avgift på
5 euro/gång. Deltagarna kommer till
hälsogården på egen hand. Planen är
att 11 tillfällen ordnas under höstterminen.

INFLUENSAVACCINERING 2015
Gratis vaccin ges för
• alla barn 6–35 mån
• gravida
• personer som hör till riskgrupp
• alla som fyllt 65 år
• närmaste kretsen till personer som har större risk än
andra att insjukna i svårartad influensa
• värnpliktiga som inträder i beväringstjänst,
• personal inom hälso- och socialvård
Vaccinationerna ges enligt följande (ingen tidsbeställning):
Malax-Korsnäs Hvc		
12.11, 17.11, 24.11 kl 13-15
Petalax hälsostation		
11.11, 25.11 kl 13-15
Bergö hälsostation		
18.11 kl 13-15		
Korsnäs hälsogård		
10.11, 17.11 kl 12.30-15.30
Obs: ta med sjukförsäkringskortet
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Hemserviceledaren och äldreomsorgsledaren har initierat möjligheten att erbjuda
intervallvård
inom
öppen
vården vid Buketten om det
finns en ledig lägenhet att tillgå.

Vård- och omsorgsnämnden beslöt
29.9.2015 att börja erbjuda intervallvårdsplats vid Buketten. Den boende
skall klara sig med den befintliga
servicen som hemservice och nattpatrullen kan erbjuda.
Klientavgift debiteras motsvarande
avgift för kortvarig anstaltsvård – 20
%. Avgiften är för närvarande 38,10
euro per dygn – 20 % = 24,08 euro/
dygn. Detta i och med att den boende
själv står för eventuella mellanmål
och kaffe samt hygienartiklar och
mediciner. I avgiften ingår frukost,
lunch och middag.

Tandläkare rekryteras
Tandläkarbefattningen
vid
Korsnäs hälsogård är lediganslagen.
Malax-Korsnäs HVC söker en
tandläkare för fortgående anställning
till Korsnäs hälsogård. Ansökningstiden går ut 27.11.2015. Tillträde till

befattningen 1.1.2016 eller enligt
överenskommelse.

Tandläkare, som vanligtvis är
stationerade vid HVC i Malax, arbetar i Korsnäs någon dag per vecka
tillsvidare. Munhygienistverksamheten och tidbokningen fungerar
normalt.
Tandläkarmottagning/
Korsnäs Korsnäs hälsogård
Telefontid: vardagar kl. 10-12
tel. 06-347 9329

Kommunal information

Intervallvårdsplats vid
Buketten

Kommunal information
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Ändring av detaljplan och
utvidgning av industriområdet
Fullmäktige
godkände
19.10.2015 detaljplanändringen
och utvidgningen av industriområdet i Korsnäs kyrkoby.

Förslaget till detaljplanändring
och utvidgning för industriområdet
i Korsnäs kyrkby har varit till påseende under tiden 29.6-31.7.2015.
Under tiden inkom det 3 st utlåtanden. Inga anmärkningar inkom.
Planförslaget har kompletterats och
ändrats utgående från konsultens
bemötande.

Planens syfte
Genom att ändra och utvidga
detaljplaneområdet vill Korsnäs
kommun skapa nya attraktiva industritomter, vilka kan locka nya
företagare till kommunen, samt
öka områdets attraktionskraft för
de företag som redan är etablerade
i kommunen. Målsättningen med
detaljplaneändringen och - utvidgningen är att man skall ha möjlighet
att genomföra byggandet av en fjärrvärmecentral i den östra delen av
detaljplaneområdet, vilken i dagens
läge saknar plan. I planen kommer
också tomt- och grönområdesreserveringarna att omdisponeras, för att
bättre passa in med områdets aktuella behov och terrängformer. Man
har även som målsättning att höja
tomternas byggrätt från e=0,3 till
e=0,4 och på detta sätt göra dem mer
attraktiva. Genom detaljplaneringen
vill man samtidigt sammanslå flera
mindre detaljplaneområden till en
enhetlig detaljplan.

i privat- och i kommunens ägo.
Genomförandet av planen faller på
fastighetsägarna. För förverkligandet
och underhåll av allmänna områden
ansvarar Korsnäs kommun.

Planens dimensionering
Detaljplanen innehåller två kvartersområden med sammanlagt sexton
tomter för kvartersområde för industribyggnader där miljön ställer
särskilda krav på verksamhetens
art (TY), ett kvartersområde med
en tomt reserverad för industri-och
lagerbyggnader som inte orsakar
miljöstörningar (TY-1), två kvartersområden med sammanlagt tre
tomter för affärs-, och kontorsbyggnader (K), ett kvartersområde med
en tomt avsedd för affärsbyggnader
(KL), fem områden för byggnader
och anläggningar för samhällsteknisk försörjning (ET), ett område för
energiförsörjning (EN), ett kvartersområde med två tomter för radhus
och andra kopplade bostadshus
(AR), ett område närrekreation (VL)

ett rekreationsområde (V) samt ett
skyddsgrönområde (EV). Utöver
dessa finns även ett litet område för
allmän väg (LT).

Förändringar från tidigare
detaljplan
Genom denna planrevidering och
-utvidgning har man bl.a. skapat nya
tomter för samhällsteknisk försörjning och område för energiförsörjning. I den tidigare planen har så
gott som alla tomter norr om Industrigränd varit anvisade för industriverksamhet. I denna nya plan har två
tomter ändrats till kvartersområde
för affärs- och kontorsbyggnader. I
områdets östra del har planområdet
utvidgats med såväl industritomter som tomter för samhällsteknisk
försörjning. Detaljplanen omfattar
även numera Blästervägen. Söder
om Industrigränd, där bl.a. Sale och
Andelsbanken finns har man planeringen ändrat ett jord- och skogsbruksområde till rekreationsområde.

Allmän beskrivning av området
Området som berörs av detaljplaneändringen samt utvidgningen
består av ett ca 17 ha stort område.
Byggnadsbeståndet på området
består idag av en del industri- och
företagsbyggnader samt bostadshus.
På området finns även en hel del lågbevuxen skog samt lite åkermark.
Fastigheterna på området är både

Den nya detaljplanen för och utvidgningen av industriområdet i
Korsnäs kyrkoby. I texten finns förklaring till kartans förkortningar.
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Årets föreningsmässa ordnades i nya Korsnäsgården
onsdagen den 4 november. Ett
tjugotal föreningar var på plats
och presenterade sin verksamhet, ordnade lotterier och värvade nya aktivister.

Mathantverkarna bjöd på en rostad
tomatsoppa med lingon/blåbärsnektar som matdryck. Som efterrätt
bjöds på pannkaka med lokalproducerad sylt. Den som ville fick smaka
hälsosamt godis i form av fruktremmar på lokala bär.

Korsnäs hembygdsförening visade
sin nygjorda film om Korsnäströjan.
Korsnäströjan är sedan september i
år mönsterskyddad, vilket innebär att
man inte får använda ”de dansande
flickorna” och de andra mönstren hur
som helst utan att komma överens
med hembygdsföreningen.
Sofia Mitts-Björkblom, ordförande
för Biblioteks-, kultur- och fritidssektionen, öppnade mässan och
hoppades att kommunens rika föreningsliv ska tilltala både gamla och
nya Korsnäsbor.

If Fyren ordnade snabblotteri.

Korsnäs 4H erbjöd ansiktsmålning

Mathantverkarna bjöd på rostad tomatsoppa och besökarna lät sig väl smaka.

Säkerhetsdokument för
badstränderna i Korsnäs
Tekniska nämnden har uppgjort ett Säkerhetsdokument
för badstränderna i Korsnäs.
I Korsnäs finns två allmänna
badstränder; i Molpe och i
Harrström.

I rapporten beskrivs badsträndernas
placering, vilken typ de tillhör, närmiljön, vattendjupet och –strömmar,
utrustningsnivå samt information
om övervakning och besökarantal.
Ett kapitel handlar om tillsyn och
granskning av badstranden. Ett kapitel behandlar badvattnets kvalitet och
provtagning. Eventuella föroreningskällor och dess betydelse tas upp.
Avslutningsvis presenteras säkerhetsarbetet vid stranden, dvs hur
handla vid nöd- och farosituationer
samt dokumenterade risk- och ska-

desituationer.
Badplatser och simstränder är
konsumenttjänster som hör till konsumentsäkerhetslagen tillämpningsområde (920/2011). Lagens syfte är
att förebygga hälso- och egendomsskador som kan orsakas av konsumtionsvaror och konsumenttjänster.
Egenkontroll hör till omsorgsplikten
för den som ansvarar för badplats
och simstrand. Säkerhetsdokumentet
är en central del av egenkontrollen.
Konsumentsäkerhetslagen förpliktar tjänsteutövare av tjänster som
medför betydande risker, såsom badplatser och simstränder, att upprätta
säkerhetsdokument över sin verksamhet.
Säkerhetsdokumentet kommer att
publiceras på kommunens hemsida.
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Prästgårdsmuseet - Tidsresa
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Tidsresa till Korsnäs anno 1928
Två dagar i oktober fick
förskolan och skoleleverna i
Korsnäs skolor åka på en tidsresa till 1920-talets Korsnäs.
Mellan åren 1928 och 1932
bedrev kyrkoherden Sigurd
Öhrnberg samskola tillsammans med sin fru Mary på
vinden i gamla prästgården.

Numera fungerar gamla prästgården som museum. På vinden finns
ett skolmuseum som belyser undervisningen på mellanskolenivå som
kyrkoherden Sigurd Öhrberg bedrev.
Dagens skolelever anlände i grupper till prästgårdsmuseet. Väl inne
i huset fick de nya namn och kläddes om i dåtidens kläder. Sedan dök
Lilian Pettersson-Smeds från barnkulturnätverket BARK i rollen som
prästfrun och lärarinnan Mary Öhrnberg upp.
- Blunda, räkna till tre och knäpp
i fingrarna, så flyttar vi oss tillbaks
till 1928, uppmanade hon eleverna
och vips hade barnen förflyttat sig till
1928 när de öppnade ögonen.
Skolbarnen delades in fyra olika
grupper, som fick prova på hur livet
som barn såg ut i början av seklet.

Lilian Pettersson-Smeds fungerade som lärarinna och fick barnen att
göra en tidsresa till samskolan i Korsnäs anno 1928.

behövdes för att torka bläcket på de
gamla bläckpennorna.

Uppe i klassrummet på vinden
berättade Lilian Pettersson-Smeds
om hur det gick till i skolan 1928.

- Man ska sitta stilla i pulpeten och
lyssna på lärarinnan, förklarade hon.
- När man kan svara på en fråga,
måste man markera. Den som får
svara, måste ställa sig upp bredvid
pulpeten när man talar.
Sedan lärde hon ut hur man använder griffel och griffeltavla. Barnen
fick öva sig i stilskrivning med bokstäverna A och B.
I handarbetsrummet lärde sig
barnen att göra en egen bläcktorkare
av knappar och tyg under ledning
av föreningens aktiva damer Birgit
Södersund, Ann-Mari Teerimäki och
Margaretha Granér. Bläcktorkare

Anita Ismark bjöd på äpplen.

På vinden ordnades skola i museets klassrum från 1928.

Klassrum på vinden
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Sagor och lekar
I sagorummet fick barnen krypa
upp i Topeliussoffan och lyssna på
sagofarbrorn Bjarne Ismark, som
berättade sagan om hur elefanten
fick sin snabel. Föreningens ordförande Anita Ismark bjöd barnen på
den tidens godis – färska äpplen.
Ute på gården lärde Roger Lindholm barnen att gammaldagslekar. Först lärde Roger ut nygamla
ramsor såsom ” Annika, Dannika...”

KORSNÄS
Nytt
och ”Siden, sammet, trasa, lump...”
Sedan fick barnen leka ”Väga salt”
och ”Mala malt”, ”Väderkvarnen”,
”Blindbockarna Jakob och Stina”,
”Tysta leken ” och tafattleken ”Stå
fri”.
Tidsresan till Sigurd Öhrnbergs
samskola skedde i samarbete med
barnkulturnätverket BARK, föreningen Prästgårdsmuseet i Korsnäs
och bibliotek & kultur i Korsnäs.
Lilian Pettersson-Smeds kom från
barnkulturnätverket BARK.
Text och foto: Kenth Nedergård

I handarbetssalen tillverkades
egna bläcktorkare.

Korsnäs prästgårdsmuseum har
under året erhållit donationer av
olika slag. Föreningen tackar följande donatorer och talkoarbetare:
1. Vävstol donerad av Langmattas
ättling, Marianne Norrgård
Vävstolen har varit i Helena Maria
Hoffméns ägo. Hon var född i Blaxnäs i Töjby. Vävskeden är gjord av
Mathias Hoffmén. Vävstolen har gått
i arv till Helena Marias sons dotter
Ethel Blomqvist född Hoffmén i
Korsnäs 1925 och sedan vidare till
hennes dotter Marianne Norrgård
född Blomqvist i Blaxnäs.
2. Edsvik marthaförenings matservis donerad av Sven Hartvik och
Edsviks marthorna. Matservisen kan
användas vid dop, bröllop, födelsedagar och begravningar.
3. Brudrya och kyrkkläder donerade av Ingrid Granby f. Westberg
och Gunhild Westberg
Denna brudrya, vävd 1855-1857,
är en brudgåva åt Emma Bernhardina
Söderlund född 1837 på Söderby
gård i Finby socken i Åboland och
C.G. Holmberg, kyrkvärd i Västanfjärd. Deras bröllop hölls 1861. Ryan
ärvdes av deras fosterdotter fil.mag.
Edit Lindblom och sedan av hennes

halvsyster Anna Rosenberg Westberg.
Bidrag från kommunen och olika
fonder samt bidrag för takrännor
och andra reparationer donerade av
Sven Nystén och Anita Ismark. Takrännorna har förnyats under sommaren.
Styrelsen och andra medlemmar
har deltagit i talkoarbete olika former.
Korsnäs prästgårdsmuseum är ett
levande museum som får hyras för
olika ändamål, såsom födelsedagar,
dop, bröllop och begravningar för en
moderat hyra.
Styrelsen för Korsnäs Prästgårdsmuseum

Brudryan donerad av Ingrid
Granby och Gunhild Westberg
hänger nu på väggen i Prästgårdsmuseet.

Barnen leker ”Väga salt”.

Sagofarbrorn Bjarne Ismark
läste sagor för barnen.

Edsvik marthaförenings matservis. För matservisen skulle behövas ett
kärlskåp eller en matsalsskänk. Är det någon som vill donera något
sådant till muséet så tar vi tacksamt emot.
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Donationer till Prästgårdsmuseet

Korsnäs företagare

Företagarcafé

KORSNÄS
Nytt

Måndagen 19 oktober samlades några företagare till en träff på Bergfolks Car Service i Molpe
som utför reparationer på bilar och bedriver bilbesiktningsverksamhet.
Föreningen Korsnäs Företagare stod som initiativtagare till denna förtagarträff. Syftet var att ge företagare i Korsnäsbygden en möjlighet att bekanta sig
med just Bergfolks Car Service samt för att utbyta
tankar och idéer om företagandet i allmänhet, men
även för att eventuellt hitta nya lösningar och synergieffekter för och mellan företagen i Korsnäs.

Besök i Bergfolks bilverkstad och besiktning
Ägaren och arbetande vd Christian Bergfolk tog
deltagarna på en rundvandring i företagets utrymmen och berättade om hur diplomatisk man måste
vara för att verksamheten skall löpa så smidigt som
möjligt och för att både kunder och anställda skall
vara nöjda. De anställda skall känna att de har ett
ansvarsfullt arbete som är bra för företaget och företagets anseende utåt. För tillfället arbetar 9 personer
i företaget varav 4 är familjemedlemmar.
Christian var särskilt stolt över att företaget för
en tid sedan kunde öppna en bilbesiktningsstation
i anslutning till bilverkstaden. Bilbesiktningsstationen krävde en tillbyggnad och samtidigt byggdes
även nya sociala utrymmen i tillbyggnaden. Företaget lyckades värva en erfaren besiktningsman och
verksamheten har gått över förväntningarna. Allt fler
bilägare från Korsnäs- och Malaxtrakten hittar till
besiktingsstationen i Molpe.
Efter rundvandringen bjöds deltagarna på kaffe
med dopp och där diskuterades bl.a. om hur viktigt
det är med företag och företagande på landsbygden.
Företag och företagande skapar en levande landsbygd som är en förutsättning för att nya generationer
skall etablera sig och stanna kvar på hemorten.

Christian Bergfolk och Peter Kaas vid besiktningsstationen i Molpe.
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Fler företagarträffar
Företagarföreningen har för avsikt att fortsätta
med liknande företagarträffar under namnet ”Företagarcafé”. Företagare får gärna höra av sig ifall de
är intresserade att tillsammans med företagarföreningen ordna dessa träffar. Föreningen hoppas
att företagarna kommer ut och tar del av varandras
idéer och tankar om företagande i allmänhet och i
Korsnäs i synnerhet.
Text och foto: Jan-Erik Ravals

KORSNÄS
Nytt

Funderar du på att starta eget? Eller har du ett företag du
vill utveckla? Har ditt företag hamnat i ekonomiska svårigheter? Vi hjälper dig konfidentiellt och avgiftsfritt. Här har
företagsrådgivarna samlat våra bästa råd för dig:

Råd till dig som vill starta eget företag
1. Affärsidé. Idén ska vara realistisk och
realiserbar av den som ämnar bli företagare
samt basera sig på personens egen kompetens. Idén behöver inte alls vara färdig, eftersom vi hjälper med att förädla idén vidare.
2. Prissättning. Du bör ha någon slags vision över vad
dina produkter eller tjänster kommer att ha för pris och
hur mycket du vill betala lön för dig själv. Du behöver
också veta produktens/tjänstens självkostnadspris.
3. Intresse för affärsverksamhetskompetens. Lagstadgade ärenden ska skötas inom utsatt tid. Det lönar sig att
köpa bokföringstjänster av en sakkunnig bokföringsbyrå
– utgifterna kan bokföras som företagets kostnad.
4. Kapital. Låna tillräckligt, eller så måste det finnas
annat kapital, för att komma ordentligt igång med företagsverksamheten. Finansiärer uppskattar realistiska
planer.
5. Försäljning och marknadsföring. Vilka är dina kunder? Hur hittar de ditt företag? Sociala medier spelar
nyckelroll och vi rekommenderar att du anlitar en expert
för att skapa webbsidor, bilder och texter. Det är klokt
att satsa på uppbyggande av företagsbilden – och dessutom kan du söka stöd för det – eftersom det tar lång tid
och kräver mycket arbete att etablera en kundkrets.

kund, skaffa fler. Träffar med andra företagare är guld
värda och i Vasaregionen råder det ingen brist på utbildningsmöjligheter för företagare.
5. Ha en tro på framtiden och kom ihåg att utveckling är
en kontinuerlig process.

Varningstecken att ditt företag
behöver få experthjälp
1. Antalet kunder eller arbetet minskar. Var
och hur få mera?

Råd till dig som vill utveckla ditt företag
1. Var medveten om vad det är du vill nå
med utvecklingen. Ett ypperligt tillfälle
för utveckling är olika brytningsskeden,
exempelvis ett kommande ägar- eller generationsskifte. Kom ihåg att du ibland måste fatta också
otrevliga beslut.
2. Skaffa utomstående och objektiv expertis för en nulägesanalys i ditt företag och för att kunna identifiera
behoven. Med egna ögon ser du inte allt. Det är inte
dyrt att anlita utomstående hjälp och det finns offentliga
bidrag att söka. Det lönar sig också att ta till vara högskolestuderandenas kompetens exempelvis för marknads- och kundundersökningar. I aktiebolagens styrelser
behövs också ifrågasättare som bryter ner invanda
mönster. Nytt skapar man med fördomsfrihet.

2. Utmaningar att få ekonomin gå ihop. Har företaget för
stora fasta kostnader eller svårigheter att betala leverantörer? Märk väl att de i värsta fall kan sluta leverera
varor.
3. Du har visst skött alla lagstadgade ärenden? Redovisat
och betalat momsen och dessutom betalat de övriga
skatterna samt lönerna och bikostnaderna?
4. Problem att få finansiering. Vad kan du göra för att
förbättra ditt företags möjligheter att få lån från olika
finansiärer?
5. Något på tok med arbetshälsan. Finns ökad sjukfrånvaro eller känns det som om väggarna faller över en? Låt
det inte gå så långt att räkningarna hamnar oöppnade
direkt i skräpkorgen!

3. Var beredd att satsa på försäljning och marknadsföring: Se dem som en investering och inte som en utgift.
Det är sällan den bästa produkten som vinner på marknaden utan den som övertyger kunden bäst. Hjälp och
stöd finns att få för produktifiering och för utveckling av
marknadsföringen!

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

4. Nätverka, samarbeta och skaffa dig mer kunskap.
Om din företagsverksamhet är beroende på en enstaka
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Träffpunkt Spiron informerar...
Verksamhet på Korsnäsgården varje fredag kl. 10-14
6.11
13.11
20.11
27.11

till förmån för

MOLPE BYKYRKA
torsdagen den 26 nov. 2015
kl. 9.00 i Bykyrkan
Servering
Gåvor emottages med tacksamhet

Avslappning och töjningar
Skapa i papper
Receptbyten och smakprov
Elvis tribute - Ulf Lidman
uppträder kl. 13-13.45.
Vänstugan öppet som vanligt.

Välkomna alla vuxna daglediga!
Arr. Psykosociala föreningen
Träffpunkten r.f.

Arr. Molpe Bönehusförening

Julbasar på Buketten

Traditionell julgröt och lillajulmarknad
Lördag 28.11 kl. 11-14 på museiområdet
Försäljning av risgrynsgröt och korngrynsgröt
Jultomten delar ut en liten julgåva till barnen
Utställning av gammaldags julbord och den
dekorerade granen hänger i taket
Gratis marknadsplatser ute på gården, boka via
Kerstin 050-3039 462 eller Helena 050-5910 049

onsdag 2 december kl 13.30 - 15.30
i områdets matsal.
Snabblotteri, loppisbord, kaffeförsäljning
och trevlig samvaro.
VÄLKOMNA!!
Hemservicepersonalen

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.

SKID- OCH SKRINNSKOR
finns i olika modeller och storlekar på Baltikumvännernas Loppis Gruvvägen 28, Korsnäs.
ÖPPET: tisdagar kl. 13.00 – 18.00
t.o.m. 1 december 2015.

TACK!

Andra tider enl. överenskommelse:
Ring Anna-Mi 050-363 80 56

Lärknäs Köket tackar så mycket för alla rabarber och bär som vi mottagit samt ett stort tack
till älgjaktlagen för det goda älgköttet!

Baltikumvännerna
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lördag 21.11 kl. 11-14
på Korsnäsgården

Stort utbud med matprodukter, hantverk,
julkransar, kosmetika m.m
”Årets Oboschta Korschung” får pris
Korsnäs företagare rf - grafisk profil.

Design: 3D Studio Blomberg Ltd.

Korsnäs Företagare r.f med
Företagarcafé bjuder på kaffe!
PANTONE (PSC) 300 EC
CMYK: C98/M50
PANTONE (PSC) 355 EC
CMYK: C86/Y87

Företagarcafé | KORSNÄS

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

Platshyra 10 € (bord ingår)
Bokningar: helena@mathantverk.fi eller 050-591 0049
Julförsäljning vid gruvan 19-20.12. Mera info i nästa KorsnäsNytt.
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JULÖPPNING
Hjärtligt välkomna på julöppning fredagen den
27.11 kl. 18.00 på Korsnäs kommuns innergård.
•

Öppningstal av Korsnäs kommundirektör Christina Båssar

•

Mathantverkarna bjuder på lokala specialiteter på innergården från kl. 18.15.

•

Jultomten kommer på besök och bjuder på godis och tar emot
önskelistor av barnen

•

Gratis åktur med häst och kärra

•

Korsnäs 4H:s ungdomar ordnar julpyssel i sessionssalen

•

Korsnäs Scoutkår är på plats med sitt tält

•

Korsnäs Lions bjuder på varm glögg

•

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

Affärer och företag som har erbjudanden under
kommunens julöppning fredagen den 27.11:
•

Korsnäs Blomster- och Begravningstjänst har förlängd öppethållningstid kl. 9.00-19.00. Julblommor och tomtar av olika
slag har anlänt till butiken.

•

K-ceramics: Gårdsbutiken öppen med 2015 års K-ceramics
tomte och mycket annat. Öppet torsdag-fredag kl. 18.00ca.20.00. Servering av kaffe, saft och pepparkakor. Adress:
Norrbyvägen 33. Tel: 06-3644114.

•

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

•

Sale har specialerbjudanden under dagen

•

Korsnäs Apotek har erbjudanden under dagen samt kundlotteri

•

Ostro Center har -10% på alla BRUDER-leksaker under dagen

•

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

•

Molpe vippor bjuder på glögg och pepparkaka i Smidjon kl. 1920. Snabblotteri, julmusik och trevlig samvaro. Möjlighet att
göra egna julkort avgiftsfritt.

Korsnäs
kommun
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Sibelius och morgongröt i biblioteket fredag
20.11 kl 9.30. Kom och få en unik musikupplevelse!

Biblioteket informerar

Sibeliuskonsert

Biblioteket som nu finns på adressen Silverbergsvägen 23, fd YA/KKC, (ingång via huvudentren, 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

Fredag 20.11 Sibeliuskonsert med Tampere
Sinfonietta som spelar lättillgänglig musik
av Jean Sibelius, direkt från Tampere-talo via
webben. Visas på duk i biblioteket och i skolorna i Korsnäs och övriga kommuner som
deltar i projektet. Det finns studiematerial
kring Sibelius och jubileumsåret som klasserna
fått jobba med inför konserten som tar ca 45
minuter. Lokal arrangör är kommunens ”kulturavdelning”

Invid huvudingången finns en större silverfärgad 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

Nordiska biblioteksveckan
Den nordiska biblioteksveckan firades 9-15.11.
Årets tema var Vänskap i Norden. December
månads utställning är teckningar, foton, collage
eller dikter som illustrerar Korsnäs barns syn på
temat Vänskap.

Utställning

9/11 – 15/11 2015
www.bibliotek.org

November månads utställning är konst av
Molpe Industricentals anställda. Den högtidliga öppningen ägde rum på Svenska dagen.

Ukrainsk afton måndag 16.11.2015 kl 19.00 i
Solhem, Övermalax.
Sång- och dansgruppen Koljada från Ukraina
Olga Terentjeva från Kiev och Vasa berättar om
kulturen, vardagen, människorna i sitt hemland
Ukraina. Pausservering.
Arr: Kultur o fritid i Malax i samarbete med
bkfs/projekt Multikulturforum

Sara Lundberg, Sverige

Ukrainsk afton
Nordisk biblioteksvecka
Vänskap i Norden

Pohjoismainen kirjastoviikko
Ystävyys Pohjolassa

Davviriikkalaš girjerájusvahkku
Ustitvuohta Davvin

Nordisk biblioteksuge
Venskab i Norden

Norræn bókasafnavika
Vinátta á Norðurlöndum

Nordisk bibliotekuke
Vennskap i Norden

Norðurlendsk bókasavnsvika
Vinalag í Norðurlondum

Nunat Avannarliit atuagaateqarfiisa
sapaatip-akunnerat
Avannaani Ikinngutigiinneq

Svenska Österbottens litteraturförening höll
sitt styrelsemöte i Korsnäs bibliotek måndag
9.11 och tillsammans höll vi Kura skymning
vid levande ljus och deltog i Nordens största
högläsningsevenemang av årets tematext som
hämtades ur de isländska sagorna. På tisdag
morgon var det Kura gryning med sagostund
för barn.
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IF Fyren informerar

Årets
Klubbmästare
Skrinna i Malax

IF Fyrens klubbmästare år 2015 heter
Agneta Granskog.
Hon premierades
på höstmötet 22.10.

Passa på och besök den nya ishallen i Malax.
Korsnäs idrottskansli har reserverat allmänna
tider för skrinning i Targahallen (Malax ishall)
enligt följande datum:
Söndag 15.11 kl.14.30-15.30
Söndag 22.11 kl.14.30-15.30
Söndag 29.11 kl.14.30-15.30
Söndag 6.12    kl.14.30-15.30
Söndag 13.12 kl.14.30-15.30
Inne i hallen finns bänkar där man byter om
till skridskor. Obs! Gå ej med vanliga skor på
isen eller i båsen. Skrinning på eget ansvar.

Träningsdag
Friidrottarnas träningsdag i Vasa lördag 14.11.
Träning i Botniahallen, simning och mat i
simhallen. 20 st anmälda.

Skidläger
Skidläger i Jämijärvi för intresserade,
5-6.12.2015. Anmälan till yvonne.berglund@
netikka.fi

Aktuella kurser och föreläsningar i MI
Allsång i Bjurbäck med Korsdragets allsångspatrull
Söndag 22.11 kl. 18.00-20.00 i Bjurbäck byagård
Kursavgift 10 €, kaffe ingår i kursavgiften, kursnummer 110127
Allsångspatrullen underhåller med musik och allsång.
OBS! För kaffets skull behöver vi veta hur många
som kommer så kom ihåg att anmäla dig till mi.

bukhjärnan, vår andra hjärna. Vi har aldrig haft så
många mag-/tarmsjukdomar som idag och aldrig
misskött vår bukhjärna som nu. Hippokrates,
läkekonstens fader hade kanske rätt i sitt påstående att ”all sjukdom börjar i magen”.

Ljusstöpning

Den högkänsliga magen
Onsdag 25.11 kl. 18.30-20.30 i medborgarinstitutet
i Petalax
Föreläsare: Lili-Ann Junell-Kousa
Kursavgift 10 €, kursnummer 830207
Det är inte bara hjärtat som härbärgerar våra
känslor utan också magen/tarmen har sitt eget
nervsystem med neuroner, hormoner och signalsubstanser. Magen anses besitta ett ”rikt
känsloliv”. Därför kallar man den idag också för
20

Måndag 30.11 kl. 18.00-21.30 i högstadiet i Petalax
Kursledare: Annika Westerberg
Kursavgift 11 €, kursnummer 119813.
Ljusstöpning är en gammal tradition. Kom och
stöp dina egna ljus till jul, du kan göra raka ljus
eller prova på att göra grenljus. Material kan köpas
av kursledaren.
Anmälan på www.malax.fi eller tfn. 3470371.
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4H Forest

Barnens dag

Korsnäs 4H firar i år att det är 85 år sedan föreningen
grundades, då i form av en lantmannaklubb. Under
året har 4H ordnat olika specialevenemang för att fira
detta.

Lördagen den 3.10 ordnade Korsnäs 4H Barnens dag
vid Molpe paviljong. Detta var också ett sätt att fira
att föreningen i år firar 85 år sedan den grundades,
då i form av en lantmannaklubb.

Dessutom har 4H-föreningarna i höst satsat extra på
att ta barn och unga ut i skogen. Skogsdagar har arrangerats både för 4H-medlemmar och skolklasser.
Därför bestämde sig Korsnäs 4H för att nappa på denna
idé som ett led i 85-års firandet.

Under dagen kunde barnen prova på olika uppgifter
i en äventyrsbana som unga ledarna Matilda Mann,
Sanida Bosnjakovic och Rebecka Mann hade gjort.
Ungdomarna gjorde dessutom ansiktsmålningar åt
de barn som ville ha, både större och mindre konstverk. Ansiktsmålningen var populär och där bildades
det stundvis lång kö. Djur brukar intressera de flesta
barn och man kunde bekanta sig både med kaniner,
häst, får och hundar. Kaninerna var inte vilka kaniner som helst, utan av rasen belgisk jätte som Linda
Rosbäck föder upp. Michaela Wikberg förevisade
hur fårvallning går till med sina hundar och publiken
tittade intresserat på. Michaelas hundar är mycket
vällärda och vallade skickligt fåren enligt hur Michaela visslade. Mia Ahlholm kom till paviljongen med
häst och kärra så att barnen kunde åka på en rundtur
runt paviljongområdet. Det var ett omtyckt inslag
och vissa barn åkte flera gånger. Därtill grillades det
korv och 4H bjöd på kaffe, saft och tårta.

Lördagen den 12.9 ordnade föreningen sin skogsdag i
Bjurbäck vid byagården. Unga ledarna Matilda Mann
och Sanida Bosnjakovic hade planerat en äventyrsbana inne i skogen med sju olika praktiska övningar som
barnen skulle utföra. Efteråt fick barnen grilla korv och
dricka saft i en grillkåta och dagen avslutades med att
alla fick bada i tunnan som finns vid byagården. Dagen
var väldigt omtyckt och barnen hade väldigt roligt.
Vill man se vad barnen gjorde på skogsdagen så kan
man se en film som Matilda Mann har sammanställt på
Korsnäs 4H:s hemsida. Skriv in: http://korsnas.fs4h.fi/
barn/4h_forest_film_2015/
för att komma direkt till sidan med filmen. Filmen finns
också på Korsnäs 4H:s Facebook-sida.

Vädret visade sig från sin bästa sida denna oktoberlördag och det verkade som om både stora och små
besökare trivdes.
Text: Petra Sundholm
Foto: Matilda Mann

Aktuellt
Aktuell info delas ut i skolorna vartefter er skola står
i tur för klubbar eller annat, håll utkik! Gilla oss även
på Facebook!

Vilja och handlingskraft
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LC KORSNÄS
informerar
Program inför julen

27.11. Julöppning i Korsnäs centrum kl. 18.00
Lions deltar och bjuder på glögg.
  

20.12. Lions traditionella JULKONSERT
hålls kl. 18.00 i Korsnäs Kyrka. Detta år 10-årsjubileum.

6.12. Självständighetsdagen kl. 11.00
Kransnedläggning efter gudstjänsten vid de
stupades grav tillsammans med scouterna.

23.1.2016 Resa till Pörtomrevyn ordnas enligt
tidigare år.
Bokning Lis-Britt 0500-261003.

Stipendium från Lions Ungdomsfond
Alla sökanden 52 st, som skickat in sin ansökan i
tid erhåller bidrag à 50 euro. Totalt utbetalas 2600
euro: Andersson Victor, Andlin Richard, Back Anna,
Backgren Julia, Bergfolk Mikael, Bergfolk Tomas,
Bergman Christoffer, Bäckman Richard, Färm Jesper,
Grahn Viljam, Granholm Alice, Granholm Lennart,
Granqvist Marcus, Granqvist Staffan, Hofman Benjamin, Häggdahl Lina, Höglund Angelica, Höglund
Robin, Ismark Brage, Lagerström Jennifer, Lagerström
Jens, Lindholm Julia, Mannfolk Jan, Matkoski Emelie,
Mattans Lucas, Nordlund Jeanette, Nybjörk Rasmus,
Nydahl Emilia, Nyfors Jenny, Nylund Johanna, Nylund
Sebastian, Nynäs Jannike, Nynäs Linus, Nynäs Olle,
Nystrand Nathalie, Palmqvist Frida, Prost Carl Vilhelm,
Riddar Alfred, Riddar Nico, Rusk Tommy, Saarela Sandra, Sandholm Simon, Sandholm Victoria, Sandman
Erica, Sjödahl Jimmy, Storfors Andy, Sundén Anna,
Söderlund Oliver, Westerdahl Janina, Westerdahl Rebecka, Westman Linda, Westman Charlotta.

Lions verksamhet 1.7.2014-30.6.2015
Perioden 2014-2015 har präglats av en livlig verksamhet. Lionsklubben har idag 20 aktiva medlemmar.
Periodens styrelse bestod av: President Bjarne Ismark,
sekreterare Anita Ismark, kassör Sune Ekström, vice
president Lars-Erik Nylund, pastpresident Leif Riddar,
samt medlemmar Henrik Rosendahl och Lars-Erik
Mannfolk.

Aktiviteter
Under året har lions tillsammans med Baltikumvännerna fortsatt med den gemensamma glasögonsinsamlingen för Lions ögonklinik på Sri Lanka.
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Nettot från Julkonserten i Korsnäs kyrka och Knorrlundlotteriet fördelades bl.a. till ungdomsstipendier
och julgåvor till de 100 st åldringar som besöktes inför
julen av Lionsmedlemmarna.
Stipendier 36 st à 50 euro = 1.800 euro delades ut till
studerande från ungdomsfonden.
Lionsklubben har under året planterat och skött om
blomlådorna i Korsnäs centrum, deltagit i Lantdagen,
julöppningen, julmarknaden, självständighetsdagens
gudstjänst, sålt julkort, ordnat resor till Pörtomrevyn
och Wasa Teater samt avslutat den stora aktiviteten,
färdigställandet av “Stenarnas Rike” vid Lärknäs med
invigning senaste höst.
Fadderfamiljen i Petroskoj fick under året 360 euro,
Korsnäs 4-H fick 500 euro för verksamheten och
Folkhälsan 500 euro för simskoleverksamheten. Daghemmet Tulavippan, Molpe Hem och Skola samt Taklax Hem och skola fick vardera 300 euro. Stipendier
till Gymnasiet 150 euro samt Högstadiets Hem och
Skola 250 euro. Buketten fick 300 euro.
Utöver detta har mindre och större summor getts
som stipendier och bidrag till behövande.
LC Korsnäs tackar för all den välvilliga hjälp som ni
bidragit med under året.
Lis-Britt Södergran
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Skördefest för Nordkorea
”På vägarna ute i världen går de
som har mistat sitt hem, de hungriga, trötta och frusna. Vår Fader,
var nådig mot dem!”
Med dessa ord slog Projektkören
an tonen för Skördefesten som ordnades för Nordkorea på FN-dagen.
Pysselcafé, som verkar inom Korsnäs
Församling och med bistånd av diakonissan Ebba Carling, har under
fyra års tid jobbat för barn i norra
Nordkorea. I höst har vi fått rapport
om att häftiga tyfoner har drabbat just
de områden vår hjälp går till. Under
1,5 dygn föll lika mycket regn som
under normala förhållanden faller på
ett år. Trots att ca 500-1000 personer
omkommit har inget av de 839 barn
vi understöder dött. Däremot har
barnhemmen skadats och man behöver nu medel för reparation och för
att skaffa kol till uppvärmning.
Den information vi får förmedlas direkt från organisationen Hana
Donation till Patrik Wallin i Vasa.
Teamet befinner sig i Kina och gör
resor in i landet under året. Teamledaren pratar med Patrik över Skype.
Vi får alltså dagsfärsk information
om vi önskar.
Skördefesten inbringade närmare
1000 € tack vare att korsnäsborna
handlade från våra dignande bord.
Man kunde köpa matprodukter och
hantverk. Tack alla som bakat, saftat ,
syltat och hantverkat! Besökarna gav
också frikostigt i gåvobössorna och
understödde genom att köpa lotter.

Projektkören uppträder. Dagens gäst Elli Flén sitter och lyssnar.

Den fina huvudvinsten bestående av
en brödkorg med brödduk vanns av
Marianne Lundgren. Annette Smedlund-Grahn hade broderat den vackra
”Vårt
dagliga-brödduken”
och
Närpes Bröd hade donerat bröden.
Kvällens gäst var Elli Flén från
Munsala som talade under den
aktuella rubriken: Kommunikation
mellan kulturer. Genom sin mångåriga erfarenhet av att vistas i andra
kulturer gav hon åhörarna inblickar
i vardagen med små och större kulturkrockar. Framförallt ville hon få
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oss att inse att vi alla har fördomar
gentemot det främmande. Mänskan
är ett vanedjur som behöver väckas
till insikt att livet kan levas på många
olika sätt. Det viktiga är att vi är
ödmjuka inför varandra.
Festdeltagarna var mycket nöjda
med programmet och lät sig väl
smaka av smörgåsar med rökt fårkött. Projektkören under Desere
Granholms ledning förgyllde sin
vana trogen kvällen med sina sånger.
Tina Östling sjöng ett vackert soloparti i sången ”Kärleken segrar”. Det
om något bör vi bära med oss nu när
Korsnäs står inför stora utmaningar i
och med den kommande asylmottagningen.
Vill du vara med och stödja vårt
arbete för barn i Nordkorea kan du
göra en inbetalning på konto FI 58
5552 2520 0154 51 . Nästa tillfälle
att köpa våra produkter ges på självständighetsdagen då det ordnas basar
i församlingshemmet; ett tillfälle att
köpa personliga julklappar!
Text: Ulrika Lindholm
Foto: Lilian Lolax

På gång i Korsnäs
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VI VINTERBADAR
VID STORMLYKTAN I MOLPE

Korsnäs församling
informerar

Kom även du med och upplev den härliga känslan av
badet.
Bastun är varm alla söndagar kl. 18.00 – 21.00
t.o.m. april 2016. Avgift 7 €/pers.
Barn under 13 år i föräldrars sällskap badar gratis.

Självständighetsdagen 6.12 kl. 12-14
basar för missionen i församlingshem-

met. Försäljning av bakverk, handarbeten
mm. Lopptorg med julklappsfynd. Servering av våfflor, kaffe, saft. Snabblotteri.

Eventuella ändringar meddelas på Molpe bys hemsida:
www.molpe.fi
			
Arr. Molpe byaråd

To 10.12 kl. 12 Silvergruppen i församlingshemmet. Julgröt, kaffe, program. Förhandsanmälan senast 7.12, tfn
0444101825. Också du som inte brukar
delta Silvergruppens samlingar är välkommen.

restaurang

Stenbrytaren
KORSNÄS
06/3641 152
www.stenbrytaren.Þ

Lö 12.12 kl. 18 Julkonditori för missionen i församlingshemmet. Gäster: Christel och Jonas Björkstrand. Projektkören
medverkar och vi sjunger julsånger tillsammans.

Missa inte våra

julmenyer

Þnns pŒ hemsidan och facebook
* Kaﬀe * Bakverk * Lunch * Pizza * Grillmat * A la carte *

Annonser

* Tårtor * Catering * Möten * Barnkalas * med mera *

Sofia
stjärnan

10,-

Nu inför julen säljer vi Sofia-Stjärnan för 10,vid hämtning på KHT
måndag-fredag kl 8-16.
Andra tider ta direktkontakt:
Lis-Britt 0500-261003
Lasse 0500-563598
Korsnäs Handelsträdgård Ab
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• JÄRN • LANTBRUK • FARM • FRITID •
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VÄRMEOVERALL

VINTERKLÄDER

Paket 1

8613

BYXOR

JACKA

Paket 2

2814-7400

4886-1977

+ långärmad
t-skjorta
+ strumpor

SOFTSHELLJACKA
1211-0400

+ mössa
+ handskar

BYXOR
1810-1977

HIGHVIS
VARSELJACKA

VINTERKLÄDER
FÖR BARN

Paket 3
FLEECE 8012-0400
+ långärmad t-skjorta

storl. 104-164

4851-1811

BYXOR

1858-1977

JACKA 4858-1977

www.ostrocenter.fi

KORSNÄS
Strandvägen 4131

7817450



NYKARLEBY
Frillmossavägen 2



Ditt inköpsställe

2827700

Mera ljus i höstmörkret

PANNLAMPOR

Många nya modeller i lager,
kom in och bekanta er med vårt sortiment.
Tilläggsbatterier finns till samtliga modeller.

SEO 7R
220 lumens
Laddningsbar, går även att
använda alkaliska batterier

Lumilight Navigator
1400 lumens, laddningsbar
Petzl Tikka
4 modeller
40 lumens
70 lumens
80 lumens
100 lumens

Ultra Vario
600 lumens
Ultra Rush
900 lumens
laddningsbar

2 modeller
SEO 3 90 lumens
SEO 5 180 lumens

CELLPAC                                           						
Öppet
Silverbergsvägen 8 Korsnäs  					           		
Må-To 8.00-16.30
06-3641565 www.cellpac.net     				                  		

Fre 	

8.00-15.00

Vi betjänar er i alla batteriärenden, även cellbyten och reparationer
25
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K-ceramics
Norrbyvägen 33 Korsnäs
tel 06 3644114

JULÖPPNING
Torsdag 26.11 18-20
Fredag 27.11 18-20
Stugan full med tomtar och annat
trevligt handgjort!
Vi bjuder på kaffe saft pepparkakor.
Välkomna att titta in!
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Söndag 13.12
Traditionellt ”hemlagat” julbord
Fredag 18.12
Lunchjulbord

Vi bjuder på julmust och
pepparkaka!

Lördag 19.12
Företagarjulfest - boka bord!

Dessutom har vi många
specialpriser under dagen.

Mera info på www.strand-molle.fi

Lördag 28.11
öppet 10-15
Kvällen privatbokad

Välkommen till affären med
det lilla extra!
Följ oss på Facebook:
www.facebook.com/molpeboden

Molpeboden
Kolebackvägen 2, 66210 Molpe
Tel/fax 06-3476602

Sjövägen 271, Molpe
info@strand-molle.fi

Tfn: 06-3476 754
www.strand-molle.fi

HAR DU RÄTT RÄNTENIVÅ PÅ

ditt bostadslån?
Hos oss får du ett av marknadens
förmånligaste lån. Ta kontakt och låt
oss ge dig en offert på ditt bostadslån!

www.sparbanken.fi/narpessb
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Julöppning fredag
27.11.2015
i Molpeboden!

Annonser
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Sandras Salong

25.9 fick jag mitt intyg från Prakticum och är nu färdig ekofrisör.
Jag jobbar alla vardagar på min salong i Korsnäs på Västerbackvägen 31 (lördag enligt överenskommelse) och önskar gamla och nya kunder hjärtligt välkomna.
Här får ni läsa kort om de behandlingar jag utför:

Energiklippning
Energiklippning är som bäst en holistisk behandling för hela kroppen, den är avslappnanden och skapar en
känsla av balans.
Här arbetar Ekofrisören utgående från sitt tekniska yrkeskunnande men får ge lika mycket utrymme för känsla
och intuition, vilket gör varje klippning unik och personlig.
Här vill man hjälpa fram hårets naturliga kraft genom att lyfta dess egen tyngdkraft, rörelse , flöde och texture.
Man samarbetar med hårets egen riktning och motarbetar inte virvlar, tvärtom.
Indisk huvudmassage
Det är en essentiell del av Ekofrisörens arbete, det är en stund som ger både åt kunden och frisören.
IHM stimulerar blodcirkulationen, renar bort slaggämnen, hjälper mot huvudvärk, minskar stress och frigör
energi, mm.
Djuprengörandebehandlingar med Lera eller Karragen
Precis som resten av huden och kroppen behöver också håret och hårbotten ibland renas och detoxas. Det
ökar hårets livskraft, gör det friskare, hjälper tillväxten. Till detta använder vi olika ekologiska leror, främst grön
lera och rasul lera eller också karragentång.
Lera är anti-inflammatorisk och verkar både lugnande och läkande för ett irriterar hårbotten. Leran suger åt
sig orenheter från huden , peelar bort döda hudceller och hjälper till med att stimulera hårtillväxten.
Växtfärgning
Växtfärgning är färgning av hår med 100% ner malda växter, det är det mest naturliga och skonsammaste alternativet för håret och kroppen i djungeln av hårfärg.
Hållbarheten är olika och ofta tar det mellan 1-6 dagar innan färgen mognat helt efter att man tvättat ur den.
Att hitta sin egen växtfärg är en process, och kräver lite tid, men det är det absolut värt!

Prisexempel
Barnklippningar Dagis
Lågstadiet
Högstadiet, fr.

15€
18€
20€

Klippning 30min
45min
60min

24€
30€
35€

Växtfärgning kort hår, fr.

52€

Hårbottenkurer, fr.

18€

Vid förfrågningar och
bokningar kan ni nå mig
på numret

050 46 30 830.

!
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o
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KORSNÄSIN
Uutiset
CHRISTINAN
palsta
Talouden syksy
Tavallinen otsikko syksyn
talousarvioaikana koskee leikkauksia ja säästökohteita. Mikä
kunta nostaa veroprosenttiaan
ja kuka leikkaa toimintaansa ja
miten paljon? Monessa kunnassa
taistellaan toiminnan alijäämillä
ja joudutaan työskentelemään
todella vaikeiden päätösten
kanssa ja siitä miten talouden
kanssa tullaan toimeen. Korsnäsissa meillä on omat taloudelliset
haasteemme mietittävänä.
Meneillään oleva talousarviovuosi tulee, viimeisimmän väliraportin
mukaan, päättymään kielteiseen
lopputulokseen. Kielteinen lopputulos, joka johtuu kunnallisveron tarkistuksista. Onneksi voimme hieman
kompensoida tarkistusta sillä, että
jotkut muut toiminnan sektorit eivät tule olemaan niin kalliita
kuin ajattelimme
talousarviovaiheessa, mutta
koko
veropoistumaa
emme pysty
kompensoimaan.

Katsoessani otsikoita huomaan,
että koko maan kuntatalous vaikuttaa huomattavasti epävarmemmalta
kuin aikaisemmin. Johtuukohan se
siitä, että olemme tehneet aika suuria
muutoksia sekä verontasaukseen että
valtionosuusjärjestelmään viimeisten vuosien aikana. Emme ole muuttaneet
kunnallisverojärjestelmää
mutta vaikuttaa siltä, että heilahtelut
taloudellisissa sykleissä ovat lisääntyneet ja tulleet merkittävimmäksi
yksittäisissä kunnissa. Aikaisemmin
on melkein laskettu, että Uusikaarlepyy esimerkkinä, aina tekee hyviä
taloudellisia tuloksia, mutta nyt sielläkin nostetaan veroja. Laihialla oli
erittäin hyvä talous Vaasan seudun
selvittelytyön aikana, ihan viimeiseen vuoteen saakka, jolloin siellä
yhtäkkiä täytettiin kaikki kriisikunnan kriteerit.
Olen ymmärtänyt, että Korsnäs
perinteisesti on kunta, jossa tulopuoli on vaihdellut turkiseläinsektorin
suhdanteiden myötä ja silloin on tärkeämpää kiinnittää huomiota siihen,
että pidetään kustannukset kunnossa.
Mutta mietin eiköhän tämä ole se,
jota myös muut kunnat ovat huomanneet, eli, että kyseessä on ainoa
vastaus siihen miten aikaansaadaan
kestävä kuntatalous. Itse olen sitä
mieltä, että syksyn talousarviotyö on
toiminut erittäin hyvin sekä viranhaltijoiden että luottamusjäsenten
kanssa ja siitä kiitän kaikkia osapuolia. Työlle on ollut ominaista aito
vastuunkanto koko kunnan taloudesta sekä yli sektoreiden menevä
näkemys, jossa varjellaan sitä, että
kaikille sektoreille löytyy resurssit,
ei kuitenkaan yltäkylläisesti.
Esim. viikolla 43 alueen kulttuurilautakunta vieraili kunnassa. Vierailun aikana keskusteltiin kunnan
kulttuuritoiminnasta. Lautakunnan
käsitys kuntamme toiminnasta oli
kauttaaltaan hyvin myönteinen.
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Tämä johtuu osittain siitä, että moni
yhdistys aktivoituu kunnan asioihin
mutta myös osaksi siitä, että on
onnistuttu aikaansaamaan paljon toimintaa pienillä resursseilla.
Eräs esimerkki siitä miten voidaan
yhteen sovittaa resurssit mukavalla
tavalla, oli iäkkäiden päivän juhliminen 7.10 seurakuntakodissa. Kahvin
ja pullan lisäksi oli musiikkia,
yhteislaulua ja sopivia sanoja osapuolten kesken. Itselläni oli kunnia
kertoa vähän ajatuksistani päivän
teemasta ”Rakentakaamme tulevaisuutta”. Tulevaisuudelle rakentaminen käsittelee unelmia ja oman
tulevaisuuden odotuksista, myös sen
jälkeen kun on täyttänyt 80 vuotta.
Kysymys on siitä, että on liikkuva ja
pystyy matkustelemaan, että on ystäviä, joidenka kanssa voi seurustella
ja, ennen kaikkea, voi saada uusia
ystäviä. Mikäli katsoo keskiarvoa,
elämme keskimäärin vanhemmiksi ja
kauemmin, lienemme myös paremmin kouluttautuneita ja asiamme
ovat paremmin kuin aikaisempien
sukupolvien. Olkaamme iloisia siitä!
Talousarviotyö sisältää myös joitakin konkreettisia rakennushankkeita
tulevaisuudellemme. Kirjaston kunnostaminen valmistuu ensi vuoden
aikana, terveyskeskuksen kunnostamishanke jatkuu suunnitelmien
mukaisesti ja Buketten:n palvelutaloa kunnostetaan. Kyseessä ovat
hankkeet, jotka ovat välttämättömiä
ja tarpeellisia tulevaisuutta ajatellen.
Tavoitteenamme on siis jatkaa linjalla, joka on ollut ominainen Korsnäsin taloudelle monen vuoden aikana,
varovaisuus uusien sitoumusten suhteen ja vakauden antava kustannustietoisuus sekä terve taloudellinen
perusta toiminnalle.
Christina Båssar, kunnanjohtaja

KORSNÄS
Nytt

SUOMENKIELINEN
Yhteenveto
Marcus Nordmyr
valtuuston uusi
puheenjohtaja
Kunnanvaltuusto päätti 19.10.2015
yksimielisesti valita Marcus Nordmyrin
valtuuston puheenjohtajaksi jäljellä olevaksi kaudeksi. Valtuuston puheenjohtajana hän toimii myös jäsenenä Vaasan
seudun
yhteistyöneuvottelukunnassa.
Uudeksi ensimmäiseksi valtuuston varapuheenjohtajaksi valittiin Anna-Lena
Kronqvist jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

kunnallisista luottamustehtävistään paikkakunnalta poismuuton takia. Valtuusto
totesi samalla, että Lars-Erik Holmblad:sta (Rkp) tulee uusi varsinainen
valtuutettu.

Vesimaksut
vuonna 2016
Kunnanvaltuusto
vahvisti
vesimaksut vuodelle 2016 kokouksessaan
19.10.2015. Vesimaksuja ei tarkisteta
vuodelle 2016, vaan säilyvät samalla
tasolla kuin tänä vuonna.
Tilaaja vastaa vuodesta 2014 kaikista
kustannuksista liittymiskohdasta. Ensimmäiset 20 metriä rakennuksesta ovat
tilaajan johtoja ja niistä vastaa tilaaja.
Arvonlisäverollisia liittymismaksuja ei
voi palauttaa.
Myöhästymismaksu 20 euroa + alv.
24 % lisätään pois jäädystä vesimittarin
lukemisesta.

Vuoden 2016
jätevesimaksut

Uudeksi jäseneksi Maalahden ja
Korsnäsin yhteistyölautakuntaan jäljellä
olevaksi toimikaudeksi valittiin yksimielisesti Marcus Nordmyr.
Uudeksi sijaiseksi Maalahden-Korsnäsin hoito- ja hoivalautakunnan terveysosastoon jäljellä olevaksi toimikaudeksi
valittiin yksimielisesti Johanna Svedström-Söderman.

Vapautus luottamustehtävistä ja
täydennysvaalit
Valtuuston
puheenjohtaja
Jonas
Lindholm (Rkp) on anonut vapautusta
kaikista luottamustehtävistään Korsnäsin kunnassa paikkakunnalta poismuuton takia.
Kunnanvaltuusto päätti 19.10.2015
vapauttaa Jonas Lindholmin kaikista

Kunnanvaltuusto vahvisti jätevesimaksut kokouksessaan 19.10.2015.
Käyttömaksuja ei koroteta mutta
asuntojen, vapaa-ajan asuntojen, liikeyritysten, toimisto-, kanslia-, pankki-,
kokous-, kokoontumis-, huvi- ja vastaavanlaisten huoneistojen maksut tarkistetaan 100 €:lla vuodelle 2016.

Muuttumattomat
tonttihinnat
vuonna 2016
Kunnanvaltuusto päätti 19.10.2015,
ettei tonttien hintoja tarkisteta vuodelle
2016.
Tonttien hintoja korotettiin viime
vuonna 0.93 % ja edellisvuonna noin
2 %. Kuluttajahintaindeksi on elokuun
2014 ja elokuun 2015 välisenä aikana
laskenut 0,2 %. Mitään esisopimuksia tai
kauppakirjoja ei tämän vuoden aikana
ole toistaiseksi laadittu tontin ostoa ajatellen.
Luettelo kunnan tonteista ja tonttien
hinnoista on saatavilla teknisestä kansliasta.
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Muuttumattomat
venepaikkavuokrat
Kunnanhallitus vahvisti 5.10.2015
venepaikkavuokrat vuodelle 2016. Venepaikkavuokrat pidetään samalla tasolla
kuin viime vuonna.

Asemakaavan
muuttaminen ja
teollisuusalueen
laajentaminen
Valtuusto hyväksyi 19.10.2015 asemakaavamuutoksen ja teollisuusalueen
laajentamisen Korsnäsin kirkonkylässä.

Kaavan tarkoitus
Muuttamalla ja laajentamalla asemakaava-aluetta Korsnäs haluaa luoda
uusia vetovoimaisia teollisuustontteja,
jotka voivat houkutella uusia yrittäjiä
kuntaan sekä lisätä alueen vetovoimaa
niille yrittäjille, jota ovat jo etabloituja kunnassa. Asemakaavamuutoksen
ja –laajennuksen tarkoituksena on, että
on mahdollista toteuttaa kaukolämpökeskuksen rakentaminen asemakaava-alueen itäisessä osassa, mistä tällä
hetkellä puuttuu kaava.

Yleinen kuvaus alueesta
Alue, jota asemakaavamuutos ja laajennus koskee, on noin 17 ha suuri alue.
Rakennuskanta alueella koostuu tänään
joistakin teollisuus- ja yritysrakennuksista sekä asuintaloista. Alueella on
myös jonkun verran matalahkoa metsää
sekä vähän peltomaata.
Alueen kiinteistöt ovat sekä yksityisessä että kunnan omistuksessa. Kaavan
toteuttaminen riippuu kiinteistön omistajista. Toteuttamisesta ja yleisten alueiden
kunnossapidosta vastaa Korsnäsin kunta.

Kaavan mitoitus
Asemakaava sisältää kaksi korttelialuetta, jossa on yhteensä kuusitoista
tonttia, teollisuusrakennuksen korttelialuetta, jossa ympäristö asettaa erillisiä
vaatimuksia toiminnan laadun suhteen
(TY), yksi korttelialue, jossa tontti on
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varattu teollisuus- ja varastorakennuksia
varten, jotka eivät aiheuta ympäristöhäiriöitä (TY-1), kaksi korttelialuetta,
jossa on yhteensä kolme tonttia liike- ja
toimistorakennuksia varten (K), yksi
korttelialue, jossa on tontti varattuna
liikerakennusta varten (KL), viisi aluetta yhteiskuntatekniikan huollon taloille ja rakennelmille (ET), yksi alue
energiahuollolle (EN), yksi korttelialue
kahdella tontilla rivitaloja ja kytkettyjä
asuintaloja varten (AR), yksi alue lähivirkistystä varten (VL) yksi virkistysalue (V) sekä yksi suojaviheralue (EV).
Näiden lisäksi löytyy myös pieni alue
yleistä tietä varten (LT).

Hän on ilmoittanut, että voi hoitaa Kirkonkyläntien talvikunnossapidon talvella 2015-2016 samaan hintaan kuin
edellisellä kaudella, siis summaan 3500
€ (alv. 0 %). Hintaan sisältyy auraus, hiekoittaminen ja höyläys.
Tekninen lautakunta päätti 14.10.2015,
että Kenneth Skinnars hoitaa Kirkonkyläntien talvikunnossapidon talvella
2015-2016 hintaan 3500 € (alv. 0%).

Liikenneturvaa
parannettu
kunnan kouluilla
Sivistyslautakunta on monessa tilaisuudessa muistuttanut tarpeesta parantaa liikenneturvallisuutta koulupihoilla esim.
Korsnäsin kirkonkylän ja Taxlax:n kouluilla. Liikenteen parannuksia on jo tehty
Moikipään koululla.
Tekninen lautakunta päätti 30.9.2015,
että suunnittelu aloitetaan välittömästi
sekä, että Ramboll laatii luonnossuunnitelmat siitä miten liikenneturvaongelmat
voidaan ratkaista. 5000 euron määräraha
käytetään sekä Korsnäsin kirkonkylän
koulun että Taklax:n koulun liikenneparannussuunnittelua varten. Määrärahat
sisällytetään ensi vuoden talousarvioon,
että voidaan ryhtyä toimenpiteisiin liikenneturvaongelmien suhteen.

Jääkiekkokaukalo
ja tenniskenttä
Harrström:ssa
Tarjouspyyntö jääkiekkokaukalon/tenniskentän asettamista varten on lähetetty.
Tämän vuoden talousarviossa on 90.000
euroa ja vuodelle 2016 on 55.000 euroa
hanketta varten.
Tekninen lautakunta päätti 14.10.2015
valita Destia Oy:n Harrström:ssa sijaitsevan jääkiekkokaukalon/tenniskentän
rakennusurakoitsijaksi hintaan 126.500
euroa (alv. 0%).

Kirkkokyläntien
talvikunnossapito
Kenneth Skinnars hoiti Kirkonkyläntien talvikunnossapidon viime talvella.

Lumenpoistourakoitsijat talvelle
2015-2016
Lumenpoistotarjouksista
talvelle
2015-2016 on ilmoitettu kunnan kotisivulla. Tarjouslomakkeita on lisäksi
lähetetty suoraan edellisvuoden urakoitsijoille. Tarjousajan päätyttyä oli jätetty
12 tarjousta.
Tekninen lautakunta päätti 14.10.2015
valita seuraavat lumenpoistourakoitsijat
talvelle 2015-2016:
Moikipään
koulu,
Moikipään
päiväkoti, Moikipään Keskustie, Risgärdsvägen + osa Moikipään Sjödahlsvägen:iä: Magnus Berglund
Harrström:n entinen koulu/päiväkoti:
Lars-Johan Eklund
Taklax:n koulu: Tom Westerholm
Lillmaarsvägen + Lillvägen, Gullgränd, Waterloon alue: Mirzas Jobbservice
Parkvägen, Telestigen: Bo Ekström
Vesilaitos, Bärvägen, Lingongränd,
Engränd ja Rönngränd: Henry Nyberg
Terveystalo, Skylvägen (180m) +
Blomvägen, Edsvik:n kierrätyskeskus +
tie, Silverbergsvägen Rantatiestä Marielund I:seen + Marielund II:seen + Storviksvägen:iin, Norrbygränd:iin + pistotie
Bs ab Norrbygränd:iin+tie Villa Norrby:hyn, Bs Ab Norrbyn kentät ja käytävät,
Hoffmansgränd: PK Norrdahl Ab
Teollisuusalue, Industrivägen mm:
Pistol Jonas Koneurakka
Korsbäck:n koulu: Tomas Vestberg
Osa Skepparvägen:ia: Tmi Johnny
Bergström Ab
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Korsnäsin uimarantojen turvallisuusasiakirja
Tekninen lautakunta on laatinut Korsnäsin uimarantojen turvallisuusasiakirjan. Korsnäsissa on kaksi yleistä
uimarantaa, Moikipäässä ja Harrström:ssa
Raportissa kuvataan uimarantojen
sijaintia, minkä tyyppisiä ovat, lähiympäristöä, veden syvyyttä ja vesivirtoja,
varustetasoa sekä informaatiota valvonnasta ja kävijöiden lukumäärästä. Yksi
luku käsittelee uimarannan valvontaa
ja tarkastamista. Yksi luku käsittelee
uimaveden laatua ja näytteidenottoa.
Mahdolliset saastumislähteet ja niiden
merkitys
huomioidaan
raportissa.
Lopuksi esitetään turvallisuustyö rannalla, tai siis miten toimia hätä- ja vaaratilanteissa sekä dokumentoidut riski- ja
vauriotilanteet.
Turvallisuusdokumentti
julkaistaan
kunnan kotisivulla.

Oikeus päättä
kunnallis- ja
kiinteistöveron
vapauttamisesta
Oikeus päättää kunnallis- ja kiinteistöveron
vapautuksesta
siirtyi
Veroviranomaisille 1.6.2013 veronkantolain muutoksella, joka astui voimaan
1.1.2013. Kunta voi, lain muutoksesta
huolimatta, pidättää itselleen oikeuden
päättää vapautuksesta jättämällä ilmoituksen veronkantoviranomaiselle.
Kunnanvaltuusto päätti 19.10.2015,
että kunta pidättää itsellensä päätäntäoikeuden kunnallis- ja kiinteistöverojen
vapauttamisesta kaudella 1.1.2016 –
31.12.2018.

KORSNÄS
Nytt

Intervallipaikka
Buketten:ssa

Voimisteluryhmä
Terveystalolla

Kotipalveluohjaaja ja vanhustenhoito-ohjaaja ovat tuoneet julki mahdollisuuden tarjota intervallihoitoa
avohoidossa Buketten:ssa, mikäli vapaa
asunto on käytettävissä.
Hoito- ja hoivalautakunta päätti
29.9.2015, että tarjotaan intervallihoitopaikka Buketten:ssa. Asuvan tulee selvitä tarjotulla palvelulla, jota kotihoito ja
yöpartio voi tarjota.
Asiakasmaksua peritään lyhytaikaista laitoshoitoa vastaava määrä – 20
%. Maksu on tällä hetkellä 38,10 euroa
vuorokaudessa – 20 % = 24,08 euroa/
vuorokausi. Näin koska asuva vastaa
itse mahdollisista välipaloista sekä kahvista, hygieniatuotteista ja lääkkeistä.
Maksuun sisältyy aamiainen, lounas ja
illallinen.

Maalahden-Korsnäsin terveyskeskuksen fysikaalisella osastolla on monen
vuoden aikana järjestetty ryhmävoimistelua Korsnäsin terveystalolla artroosista
ja muista nivelvammoja kärsiville henkilöille.
Hoito- ja hoivalautakunta päätti
29.9.2015, että Terveystalon voimisteluryhmää johtaa kuntoutusohjaaja
koeaikana syksyllä 2015. Toiminnan
arviointi tapahtuu vuoden lopussa.
Mikäli osanottajien määrä vähenee tai
muita käytännön ongelmia esiintyy, siirretään toiminta takaisin terveyskeskukseen kevätlukukaudelta 2016 lähtien.
Aikaisemmin on tarvittu lähete voimisteluun osallistumisesta. Tämä ei päde
aikana, jolloin kunta on vastuussa toiminnasta. Osallistujat maksavat 5 euron
maksun kerralta. Osanottajat tulevat terveystalolle omin käsin. Suunnitelman
mukaan pidetään 11 tilaisuutta syyslukukauden aikana.

MAALAHDEN-KORSNÄSIN TERVEYSKESKUS

INFLUENSSAROKOTUKSET 2015
Ilmainen rokote annetaan seuraaville:
- kaikki 6–35 kuukauden ikäiset lapset
- raskaana olevat naiset
- lääketieteellisiin riskiryhmiin kuuluvat
- kaikki 65 vuotta täyttäneet
- vakavalle influenssalle alttiiden henkilöiden lähipiiri
- varusmiespalvelukseen astuvat
- sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstö.
Rokotukset annetaan seuraavasti (ei ajanvarausta):
Maalahden-Korsnäsin terveyskeskus
12.11, 17.11, 24.11.
klo 13–15
Petolahden terveysasema
11.11, 25.11. klo 13–15
Bergön terveysasema
18.11. klo 13–15
Korsnäsin terveystalo
10.11, 17.11.
klo 12.30–15.30
Huom! Ota sairausvakuutuskortti mukaan!
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