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Årets nyföretagare
Marica Häggman med ambulerande frisöroch städverksamhet har valts till årets
nyföretagare i Korsnäs.
Läs mer på sidan 4.
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JULTIDER I KORSNÄS

Jag måste erkänna att då jag igår kväll satt och funderade vad jag vill säga på min första
julöppning i Korsnäs, för att inte tala om vad jag ska skriva om i KorsnäsNytts ledarspalt,
så lyste inspirationen med sin frånvaro och mörkret utanför mitt fönster i Kommungården
var mycket kompakt.
Men en lite strimma julstämning
strömmade emot mig från en ensam
ljusstake som lyste i mitt fönster, och
utrustad med en vacker julklappskatalog från Dermoshop kommer den
ena tanken efter den andra flygande
emot mig.
Det är en otroligt varm och genuin
hyllning till Korsnäs som hemkommun åt företaget, som möter
mig i deras julkatalog. Idylliskt
varma bilder från Prästgårdsmuseet,
Korsnäströjan som prydnad åt vackra
modeller och framförallt en del av
mönstret som återfinns på företagets
julklappsförpackningar! Har ni inte
katalogen hemma redan så rekommenderar jag starkt att ni surfar in på
företagets
hemsidor
eller
F a c e booksidor
och njuter
av julstämningen

där, om inte för annat så för de vackra
bildernas skull!

Julen är traditionernas fest
Julen är traditionernas fest, läser
jag på första sidan i julkatalogen.
Ja, egentligen är det rätt skönt att ha
julen precis som den brukar vara, en
helg för alla oss konservativa typer.
För alla oss som inte alla dagar orkar
vara kreativa, nyskapande eller tänkande utanför boxen! Nu är det vår
högtid då vi kan gotta oss i att göra
allt riktigt bara som vi brukar göra.
Farmor och mormor ska ha sin
almanacka till jul och döttrarna
sina burkar med väldoftande duschgel även om deras duschar är fulla
av burkar från förr. Pepparkakor
ska bakas och mat ska finnas i riktiga mängder. Julskinka och lutfisk
och avslutningsvis, risgrynsgröt ska
kokas även om ingen utom mormor
och farmor orkar äta av den på julaftonen. Ni förstår säkert vad jag
menar och alla ni som redan nu ser
fram emot att titta på Kalle Ankas
jul från tidigt åttiotal, för trettionde
gången på ett ungefär, ja ni vet hur
skönt det känns i själen att veta exakt
hur programmet ska gå till.
Traditioner, vardagslunk och gamla
vanor ger oss en märklig känsla
av trygghet, förutsebarhet och
känsla av att vi vet vad som
händer och sker, vilket kan
vara nog så viktig i den
orolig värld som vi
lever i idag. Traditionerna binder ihop
oss från en generation till en annan
och fast de som nu
är barn, med smarttelefoner och surfplattor kanske inte till
fullo kan förstå varför vi
ser just samma Kalle Anka
program jul efter jul, så är de
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ändå rätt nöjda med att alla samlas
runt en och samma TV samtidigt och
tittar på ett program tillsammans.
I diskussioner om ekonomisk
effektivitet och nytänkande så glöms
ofta en god sida med traditioner och
vanor bort, nämligen att det är rätt
enkelt att göra som man brukar göra,
ofta om man dessutom har många
års erfarenhet av att det bruka gå
rätt bra då vi gör som vi brukar så
kan det vara ett tecken på att det är
ett rätt effektivt och smidigt sätt att
sköta saker och ting. Det är någonting i den mänskliga naturen som gör
att vi strävar till att effektivera vårt
eget arbete med att göra rutiner åt oss
själva. Rutiner å andra sidan gör oss
också lite obekväma till att förändra
och ändra saker, det känns lite osäkert att ändra ett vinnande koncept.
Men även det går om det finns en
logisk förklaring till varför en förändring behövs.
Jag tycker personligen att det är
skrämmande hur många av våra stora
och genomgripande reformpaket förbereds idag. Jag tänker naturligtvis
på social- och hälsovårdsreformen.
Jag tror att många liksom jag är medveten om att välfärdskostnaderna för
samhället har ökat för snabbt och att
vi inte har råd att bygga ut välfärden
på olika sektorer om inte vi också har
en tillväxt i samhället i övrigt. Men
om vi ska ändra ett så stort och viktigt segment i samhället så borde vi
nog ha en underbyggd ritning med
klara direktiv och konsekvensutredningar innan vi startar ombyggnaden.

Stabil budget för år 2016
En jultradition inom det kommunala är ju att vi mot slutet av året ska
slå fast de ekonomiska ramarna för
nästa verksamhetsår. Nu har vi inte
ännu budgetarbetet så långt att det är
godkänt i fullmäktige men i det stora
hela bygger arbetet på att den verk-
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samhet vi har idag fortsätter även
nästa år. Överlagt är målsättningen
att få en relativt sett stabil budget
utan minusresultat till 2016. Där har
de olika sektorernas tjänstemän och
förtroendevalda gjort ett mycket gott
arbete och de ekonomiska ramarna
som finns till förfogande ger inte
mycket utrymme till utsvävningar
tyvärr.
De ekonomiska mellanrapporterna
som finns tillhanda i dagsläget visar
att 2015 kommer att bli ett förlustår
för Korsnäs. Orsaken till detta är den
negativa utveckling i skatteinkomsterna som vi fick första signalerna
om under september månad. In i det
sista hade vi väl hoppats att siffrorna
skulle korrigeras till vår fördel ännu.
Skattekorrigeringen som nu är gjord i
november följer dock tyvärr den preliminära prognosen och november
månad blir en månad då inga skatteinkomster kommer in på kommunens
konto, utan istället får vi betala tillbaka en del till skatteförvaltningen.
Därför är det av största vikt att

Kommunkansliet håller julstängt
23.12.2015 samt 30-31.12.2015

Vid akuta sociala ärenden ring 050 406 4831 mellan kl. 10-12.
Vid akuta tekniska ärenden ring 050 5506 267

våra företag och mänskor mår bra
och trivs i vår kommun. Arbetar
och förtjänar pengar så att en del av
dessa kan användas till den kommunala servicen. Det tyder på att så är
fallet när arbetslösheten i oktober i år
ligger på 3,9 %.
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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

Med önskan om en riktigt hemtrevlig och traditionellt God Jul och
Gott Nytt År !

Christina Båssar
kommundirektör

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 1-2016 utkommer 12.2.2016, manusstopp 30.1.2016
Nr 2-2016 utkommer 18.3.2016, manusstopp 4.3.2016
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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.

Årets Nyföretagare
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KLIPP & STÄDFIX
- årets nyföretagare Marica Häggman
Korsnäs företagare delar
sedan år 2012 årligen ut ett pris
till driftiga nyföretagare, för att
på det sättet inspirera unga personer att våga starta eget.
Årets pris går till Marica Häggman, som sedan hösten 2010 klipper
hår och städar inom ramen för sitt
företag Klipp & Städfix.
Marica Häggman har hunnit med
mycket under sina första 30 år. Hon
utbildade sig till frisör och fick sin
första examen 2003. Efter det har hon
jobbat i familjens växthus, påbörjat en agrologutbildning i Ekenäs,
jobbat på frisörsalong i Smedsby och
studerat till djurskötare i Lannäslund.
Hösten 2010 planerade hon att börja
studera på Sveriges Lantbruksuniversitet i Skara. Men någon flytt till
Sverige blev det inte, utan i stället
blev hon egen företagare inom frisöroch städbranschen.

Flera ben att stå på
Företaget Klipp & Städfix är grundat i november 2010.
- Jag funderade på vad jag är bra
på och vilka tjänster som behövs,
förklarar Marica om företagets bakgrund.
- Jag är utbildad frisör, men ville

inte jobba i salong. En annan växande bransch är städbranschen och
den går att kombinera som ambulerande verksamhet.
Marica tog kontakt med Kjell
Nydahl på Vasek för att förädla idéerna. Hon fick också hjälp med företagsetableringen av Leif Enberg på
Korsnäs bokföringsbyrå och kunde
inleda företagsverksamheten i slutet
av 2010.

Ambulerande verksamhet
Maricas verksamhet är helt och
hållet ambulerande. Hon åker hem
till sina kunder i stället för att upprätthålla en egen salong. Det är en
tjänst, som speciellt äldre kunder och
barnfamiljer uppskattar.
- Jag klipper alla från småttingar
till 100-åringar, hälsar Marika.
Dessutom har hon regelbunden
mottagning på Lärknäs och Annahemmet.
Hon kan erbjuda såväl klippning
som städning under samma kundbesök, om det behövs – en uppskattad
kombination främst bland äldre.
Marica Häggmans kunder finns i
Korsnäs och Malax – från Harrström
i söder till Långåminne i norr. Hon
gör även hembesök till Bergö. Frisörtjänsterna upptar ungefär 40 % av
hennes arbetstid.
Resten av tiden åtgår till städuppdragen. Förutom hushållstädningar
sköter hon också städning på några
företag.

Stor människo- och djurvän
Att arbeta ensam är något Marica
trivs med. Då får man organisera sina
arbetsdagar som det passar bäst. Hon
trivs med sitt rörliga arbete och att få
jobba med människor.
Genom åren har hon format verksamheten som den passar henne och
verksamheten har växt från år till
år. Men arbetsbördan började småSom ambulerande frisör är
Marica Häggman alltid på språng.
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Jan-Erik Ravals från Korsnäs
företagare delade ut nyföretagarpris åt Marica Häggman den 19
november 2015.

ningom bli betungande och förra
året fattade hon ett för henne viktigt
beslut – att börja lyssna på sin kropp
för att inte arbeta ut sig i förtid. Hon
skalade bort en del uppdrag och hittade en ny balans mellan arbetsliv
och privatliv. Nu hinner hon också
med lite fritidsintressen vid sidan av
arbetet.
Marica har alltid varit en stor djurvän och har både hund och två katter
hemma. Hon är även med inom
Molpe Uf, som är en aktiv ungdomsförening med mycket aktivitet.

Trivs som företagare

Just nu trivs hon med sitt val som
företagare i frisör- och städbranschen
och har hittat sig själv.
- Att vara företagare är en livsstil
och passar min personlighet, konstaterar Marica Häggman.
- Ett liv som löntagare kan jag inte
tänka mig.
Kenth Nedergård
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Kommunstyrelsen
behandlade budgetförslaget på mötena
23.11 och 30.11. Förslaget är
nu klart inför fullmäktiges
behandling den 14.12.2015.
Årsbidraget i budgetförslaget
2016 uppgår till 855.600 euro
eller 382 euro per invånare.
Räkenskapsperiodens resultat
är blygsamma 5.600 euro, men
efter minskningar i reserver och
avskrivningsdifferenser utgör
överskottet 265.600 euro.
Verksamhetens intäkter beräknas
öka med 3 % medan verksamhetens
utgifter ökar med 1 % och kommunens totala driftskostnader landar
på 16.843.220 euro i 2016 års budgetförslag. Kostnadsökningen från
budgetförslaget 2015 till 2016 utgör
169.430 euro eller 1,02% för att vara
riktigt exakt.
Kommunens skatteintäkter sjunker drastiskt redan i år och trenden
beräknas fortsätta för budgeten 2016
och planeåren. Minskningen i skatteintäkter kompenseras något av
motsvarande tillväxt i statsandelarna
vilket ni kan läsa ur nedanstående
tabell.
Eftersom Korsnäs kommun under
2015 haft relativt sett låg användning
av hälso- och sjukvården, beräknas också kostnaderna för år 2016
att bibehållas på denna relativt låga
nivå.

Investeringarna
Investeringsbudgeten för 2016
uppgår till 2.133.920 euro brutto.
Eftersom vi erhåller statsbidrag till
bibliotekets renovering och rinken
i Harrström om totalt 142.200 euro,

KORSNÄS KOMMUN
Driftsutgifter budget 2016
Totalt 16.843.000 €
Tekniska väsendet; Allmän förvaltning;
836; 5%
2438; 14%
Utbildn. och kultur,
inkl bdv.; 4575;
27%

Sjukvård; 2920;
17%

Hälsovård; 2022;
12%

Socialvård; 4052;
24%

De olika sektorernas budgeter
€

B2015

Allmän förvaltning
- intäkter

124 070

122 600

- kostnader

941 730

836 480

944 230

973 200

3 956 940

4 052 400

2 000

1 000

5 059 030

4 941 500

320 570

313 250

4 352 390

4 574 890

Socialväsendet
- intäkter
- kostnader
HVC/KÖ/Miljöv/VSD
- intäkter
- kostnader
Bildningsväsendet
- intäkter
- kostnader
Tekniska väsendet
- intäkter

2 308 850

2 404 470

- kostnader

2 363 700

2 437 950

blir
nettoinvesteringsbudgeten
1.991.720 euro. De största projekten
är följande:
• Fortsättningen på byggandet
vid Malax-Korsnäs HVC där
vi finansierar 30 % av projektet. Beloppet 2016 uppgår till
600.000 euro
• Biblioteksrenoveringen fortsätter från 2015. Beloppen 2016 är
utgifter 212.400 och inkomster

Skatternas och statsandelarnas utveckling
B2015

B2016

5 699 000

6 440 000

6 275 000

5 513 000

Samfundsskatt

764 000

835 000

780 000

793 000

Fastighetsskatt

496 000

640 000

645 000

686 000

6 335 525

6 188 148

6 222 270

6 948 800

13 294 525

14 103 148

13 922 270

13 940 800

€
Kommunalskatt

Statsandelar
Totalt

2013

B2016

2014
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om 106.200 euro.
Bukettens matsal och serviceutrymme och kansli förnyas,
gårdsplanens dränering förnyas
och fixas till, asfalteras och
sist men inte minst får byggnaderna bergsvärme. Totalbelopp
792.500 euro.
• Ny vattenledning från Boviksand
och vattentag för 120.000 euro.
Med dessa fakta om budgetförslaget 2016 ser vi med tillförsikt fram
emot ett nytt framgångsrikt år 2016.
Nya utmaningar i den kommunala
ekonomin kommer säkert att dyka
upp under året men vi vet med detta
att den egna basservicen är tryggad
och vi ser fram emot att livskraften
stärks under planeperioden.
Christina Båssar
•

Kommunal information

Budgeten 2016 och
ekonomiplanen 2017-2018
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Röda Korset informerar

Röda Korset samarbetar
med frivilliga i Korsnäs
På bilden syns från vänster Anna-Mi Björkqvist från Baltikumvännerna,
Nina Stubb och Emma Granholm från Röda Korset, Carola Sjöberg
från mottagningscentralen samt Guy Kronqvist och Ebba Carling från
Korsnäs församling.

Röda Korset vill aktivera
samarbetet med lokala föreningar, samfund och enskilda
Korsnäsbor för att lyckas med
integrationen av de asylsökande
i Korsnäs.

Korsnäs mottagningscentral, som
är inrymd i fd KCC/YA, har fått en
snabb start och inhyser idag cirka
160 asylsökande. De flesta är barnfamiljer och kommer från Syrien,
Irak och Afghanistan. Under hösten
och en tid framöver genomgår de
asylsökande
hälsoundersökningar
och intervjuer med polis och migrationsverk för utreda förutsättningar
för uppehållstillstånd, asyl. Det kan
ta många månader innan besked fås.

Donationer är välkomna
Väntetiden kan bli lång och under
tiden är det viktigt att integrationsprocessen för de asylsökande påbörjas. Nu vill Röda Korset tillsammans
med frivilliga Korsnäsbor åstadkomma vettig verksamhet och aktiviteter i mottagningscentralen. Först

bland planerna finns inredning av ett
allaktivitetsrum/allrum med trevlig
inredning. För att lyckas med detta
behövs lämpliga möbler (soffor,
bord, stolar, gardiner, mattor osv).
Mottagningscentralen har listor på
föremål och inredning som behövs.
Ring mottagningscentralens journummer och meddela om du har
inredning, som passar sig för ändamålet – 050-5707 171.
Röda Korset hälsar att alla som
önskar donera material, möbler,
inventarier och liknande tar kontakt
innan man kommer till mottagningscentralen. Personalen kan bedöma
om det som erbjuds är lämpligt. På så
sätt undviks onödigt arbete med att
vidarebefordra saker som donerats
för vilka det inte finns behov. Kläder
och småprylar kan lämnas till Baltikumvännerna, som sköter insamlingen vid gruvområdet.

Lokala aktiviteter
I början av nästa år hoppas Röda
Korsets samordnare för samhällsverksamheten Emma Granholm
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och mångkulturutvecklaren Nina
Stubb att komma igång med praktisk
verksamhet för de asylsökande.
- Vi hoppas få kontakt med både
föreningar, samfund och enskilda
Korsnäsbor, som kan ställa upp med
ledda aktiviteter om dagarna, hälsar
Emma Granholm.
Det behövs aktiviteter för kvinnor
och män, vuxna och barn. Gärna
praktisk verksamhet som har att göra
med vardagliga sysslor och hobbyer
såsom hantverk, slöjd, målning,
stickning och virkning, jordbruk,
fiske, idrottsaktiviteter mm.
- För att integrationen ska lyckas,
behövs kontakt mellan de asylsökande och lokalsamhället. När man
lär känna varandra, går allt mycket
enklare. Röda Korset är beroende av
en lyckad samverkan med lokalbefolkningen, förklarar Nina Stubb.
- Mottagningscentralen står för
ramarna och verktygen. Sedan är
det upp till oss människor att skapa
resten.
Text o foto: Kenth Nedergård
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En händelserik höst har vi
bakom oss, och TACK ALLA
som varit med och jobbat frivilligt med Röda Korset och
ute vid asylboenden! Viljan att
hjälpa har varit stor och helt
magiska möten har infunnits
under hösten! Ingen nämnd och
ingen glömd, men TACK!
Samtidigt som julen smyger med
fart in i våra hem och vi hänger julstjärnor i våra fönster har vi våra
nyanlända medmänniskor i boenden
mer eller mindre nära oss. Dessa
behöver vårt stöd i vintermörkret!
Under tiden då vi myser tillsammans
med våra familjer kan dagarna för
asylsökande te sig innehållslösa och
långa. En liten gest värmer i väntans
tider och ger hopp och styrka till våra
nyanlända!

Aktiviteter i Korsnäs
I Korsnäs ordnas en inspirationsoch planeringskväll i början av nästa
år. Dit är alla välkomna. Se närmare
info i annonsen bredvid.
En frivilligkoordinator efterlyses:
Vill du verka som ”spindeln i nätet”
för att stöda verksamheten mellan
asylsökanden och byns föreningar
och frivilliga? Uppdraget är frivilligt och huvudsakliga uppgiften är
att fungera som en länk mellan olika
aktörer och mottagningscentralen,
strukturera och koordinera de frivilliga samt hjälpa och ge svar på
frågor. Uppdraget sköts främst via
e-post men även en del via telefon
samt i samarbete med handledarna på
mottagningscentralen. Är du intresserad? Kontakta Emma Granholm,
samordnare för ungdoms- och samhällsverksamhet vid Röda Korset,
Österbottens svenska distrikt, tel.
050 566 2642/ 020 701 2753, e-post:
emma.granholm@rodakorset.fi
Emma Granholm

Skola för asylsökande barn
I januari startar Korsnäs
undervisning för flyktingbarn. I
nästa års budget ingår kostnader för två lärartjänster och två
deltidstjänster för assistenter.
Kommunen får statsbidrag som
täcker utgifterna.
- Korsnäs startar förberedande
undervisning på svenska efter årskiftet, förklarar kommundirektör Christina Båssar.
- Barnen deltar i den förberedande undervisningen i cirka ett år

och sedan ska de integreras i vanlig
undervisning.
Korsnäs kalkylerar med att 29 barn
i grundskoleåldern och sex barn i
förskoleåldern ska delta i undervisningen. Av de 160 asylsökande vid
mottagningscentralen i Korsnäs är ett
femtiotal under 18 år.
Skolan kommer att fungera på mottagningscentralens område i fd KKC/
YA:s matsalsbyggnad. Rekrytering
av personalen pågår som bäst.

LÄRARE OCH BITRÄDEN
Korsnäs kommun kommer att ordna förberedande undervisning för barn i åldern 6-16 år vid asylmottagningen från januari 2016.
Om du är intresserad av att undervisa eleverna i svenska eller
arbeta som biträde i klasserna ta senast 22.12.2015 kontakt
med bildningsdirektör Agneta Martin, tel. 050 4626099 eller
e-post agneta.martin@malax.fi

Workshop / Inspirationskväll
för frivilligverksamhet i Korsnäs
Onsdag 13.1.2016 kl 2016 kl. 18.30
vid Korsnäs mottagningscentral (fd KKC/YA)
Vill du vara med och hjälpa flyktingar in i samhället? Eller
är du redan aktiv, men vill träffa andra aktiva, och kanske
planera något ihop? Är du föreningsaktiv, och undrar vad
din förening kan göra? Välkommen till Korsnäs Mottagningscentral onsdagen den 13 januari.
Målet med träffen är att bilda grupper kring olika aktiviteter där ortsbor på frivillig basis kan samverka med asylsökande. Mera information via våra nätsidor:
https://rednet.rodakorset.fi/node/35606
https://www.facebook.com/even
ts/1068849853160312/1068849863160311/
Har du idéer på verksamhet och aktiviteter som kan ordnas i Korsnäs - ta kontakt med Emma
Granholm (tel 050-566 2642 e-post
emma.granholm@rodakorset.fi
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Julöppning i Korsnäs
Fredagen den 27 november hölls traditionsenlig
julöppning på kommunens innergård. Nya kommundirektören Christina Båssar fick hålla sitt första
julöppningstal i Korsnäs inför en skara Korsnäsbor. I
år hade även ett flertal av de nytillkomna asylsökande
noterat festligheterna och sökt sig till kommungården.

Jultomten vandrade omkring och bjöd på godis åt stora och
små. Barn och vuxna fick åka med häst och kärra. Mathantverkarna bjöd på tortillas med ekologiskt Highlandkött och senapscoleslaw tillsammans med rabarbernektar. Korsnäs Lions bjöd
på varm glögg och hos Korsnäs scoutkår fick man grilla pinnbröd. I ämbetshuset ordnade 4H julpyssel för de minsta medan
biblioteket höll kvällsöppet.
Korsnäs Blomster- och Begravningstjänst samt K-Ceramics hade
kvällsöppet för senfärdiga julshoppare. Kerstin Westmalm hade
en bråd kväll i sin tomtestuga och
sålde julkeramik till långa rader
besökare. I Molpe bjöd Molpevipporna på glögg och pepparkaka i
Smidjon.
Text och foto: Kenth Nedergård
Keramiktomtar i Kerstins
tomtestuga.

Pinnbrödsbakning hos scouterna

Julpyssel för de minsta.

Omfattande donation till Prästgårdsmuseet
Korsnäs prästgårdsmuseum
har erhållit en större donation
omfattande piano och matsalsmöblemang, samt skåp, ljusstakar och matservis för tolv
personer från dödsboet efter

Maj-Len Lindroos f Bäck.
Hon var dotter till kyrkoherde
Jakob Immanuel Bäck och hans
hustru Ellen von Essen.

Jakob Immanuel Bäck var ordinarie kyrkoherde i Korsnäs försam-

ling från maj 1908 till hösten 1925.
I boken ”Historien om en prästgård”
skriver Birger Ulfvens att makarna
Bäck hade åtta barn när familjen flyttade till församlingen i Vörå där Bäck
blev kyrkoherde år 1925. De yngsta
fem barnen var födda i Korsnäs. Till
dessa yngre hörde Maj-Len Bäck gift
Lindroos i Vasa. Hon och brodern
Helge Bäck hjälpte till med råd och
dåd vid upprättandet av prästgårdsmuseet i Korsnäs.
Styrelsen framför ett stor tack till
donatorerna!
Prästgårdsmuseet, som erbjuder en
stämningsfull miljö, kan hyras för
olika familjehögtider som vigslar,
dop, födelsedagar och släktträffar.
Välkomna att ta kontakt till Anita
Ismark per telefon 050-5181949 eller
per e-post anita.ismark@gmail.com
Styrelsen för
Korsnäs prästgårdsmuseum
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Julhälsningar från Lärknäs

På Lärknäs förbereder man julen med pepparkaksbak och juldekorationer.
9
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Bibehållen inkomstskattesats
Fullmäktige
fastställde
9.11.2015 inkomstskattesatsen
i Korsnäs för år 2016 till 21 %,
vilket är samma som innevarande år.

År
2015
är
kommunernas
genomsnittliga
inkomstskattesats
19,85 procent. Den genomsnittliga
skattesatsen steg med 0,10 procentenheter jämfört med året innan. Den
högsta inkomstskattesatsen år 2015 är
22,50 och den lägsta är 16,50. De som
bor i Kajanaland har i snitt de högsta
inkomstskattesatserna (21,13) och
ålänningarna de lägsta (17,73).
Inför åren 2016 föreslår regeringen
ändringar i fastighetsskattelagen så
att:
• skattesatsen för andra byggnader än för byggnader som
används för stadigvarande
boende kan vara högst 1,00
procentenhet högre än den
skatteprocent som kommunen
fastställt för stadigvarande
bostadsbyggnader. Den nuvarande (år 2015) skillnaden är
högst 0,6 procentenheter. Därtill sägs att om den på så sätt
uträknade skattesatsen är lägre

•

•

än kommunens allmänna fastighetsskattesats, kan skattesatsen vara högst lika stor som
kommunens allmänna fastighetsskattesats
maximigränsen för fastighetsskatteprocenten för kraftverksbyggnader och -konstruktioner
höjs från 2,85 procent till 3,10
procent.
maximigränsen för skatteprocenten för obebyggda byggplatser höjs från 3,00 procent
till 4,00 procent.

Höjd fastighetsskatt
för fritidsbostäder
Kommunfullmäktige
höjde
9.11.2015 fastighetsskatteprocentsatsen för fritidsbostäder från 1,10 %
till 1,30 %. Övriga fastighetsskatteprocentsatser bibehölls oförändrade
för år 2016.
• allmän fastighetsskatt 0,80 %
• byggnader för stadigvarande
boende 0,50 %
• fritidsbostäder 1,30 %
• allmännyttiga samfund 0 %
• skatteprocenten för kraftverk
2,85 %

Stipendieutdelning
Kommunstyrelsen
behandlade ansökningarna om höstens
stipendier ur Silverbergs stipendiefond vid sammanträdet
7.12.2015.

Sammanlagt 43 sökanden har
inlämnat ansökan om stipendium för
höstterminen 2015. Två studerande
uppfyllde inte kraven gällande mantalsskrivning i Korsnäs 31.12.2014.
Kommunstyrelsen
beslutade
bevilja de 41 sökanden som uppfyller
kraven ett stipendium om 350 euro/
studerande för höstterminen 2015.
Följande 40 heltidsstude
rande
erhöll stipendium för höstterminen 2014: Viktor Andersson, Tobias
Andtfolk, Julia Backgren, Viljam
Grahn, Benjamin Granqvist, Marcus
Granqvist, Sara Granqvist, Staffan
Granqvist, Lina Häggdahl, Nico
Häggqvist, Angelica Höglund, Elli-

nor Juth, Kaspar Kuusk, Silvester
Kuusk, Jennifer Lagerström, Jesper
Lagerström, Jesper Lindholm, Anna
Lolax, Willy Lågas, Hanna Långström, Marcus Mannfolk, Emelie
Matkoski, Jasmine Nedergård, Jeanette Nordlund, Rasmus Nybjörk,
Eric Nyfors, Jenny Nyfors, Mari
Nyfors, Patricia Nygård, Peter
Nyman, Olle Nynäs, Nathalie Nystrand, Alex Ravald, Sofia Rosendahl,
Tommy Rusk, Anna Sundén, Annika
Svartgrund, Rikard Svartgrund, Josefine Vägar, Pontus Westmalm och
Jonas Östberg.

Korsnäs kommuns stipendiefond
Korsnäs kommuns stipendiefond
grundades av fullmäktige i Korsnäs
år 2001. Tio studerande har ansökt
om stipendium ur stipendiefonden.
Alla sökande uppfyller de uppställda
10

Ny privat
socialserviceföretagare
Terveysoperaattori Oy har
lämnat in anmälan till kommunen om att få bedriva privat
socialservice. Företaget ämnar
erbjuda privat socialservice till
samtliga kommuner i Finland,
men personalens plats är Helsingfors. Enligt anmälan ämnar
företaget producera distansmonitortjänster för seniorer som
ensamma hemma. Företaget
planerar erbjuda servicen till
2000 äldre personer.
Terveysoperaattori Oy anhåller
om att vård- och omsorgsnämnden i
Korsnäs ger ett utlåtande till Regionförvaltningsverket i Västra Finland
om företaget får bedriva verksamhet
i Korsnäs.
Vårdoch
omsorgsnämnden
antecknade anmälan till kännedom
och konstaterade 10.11.2015 att Terveysoperaattori 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.

villkoren och beviljas ett stipendium
på 105 euro för höstterminen 2015.
Christoffer Bergman (Arcada),
Robin Höglund (Högskolan på
Åland), Brage Ismark (Svenska Handelshögskolan), Evelina Kulp (Helsingfors universitet), Jan Mannfolk
(Vasa yrkeshögskola), Sara Nilsson
(Svenska Handelshögskolan), Emilia
Nydahl (Helsingfors Universitet),
Linus Nynäs (Arcada), Erica Sandman (Svenska Handelshögskolan)
och Janina Westerdahl (Svenska
Handelshögskolan).
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Närings-, trafik- och miljöcentralen i Södra Österbotten har
fastställt maximiantalet taxitillstånd per kommun. Beslutet
gäller under perioden 1.1.2016–
31.12.2016.

Antalet taxitillstånd har minskats
i tio kommuner. I två kommuner har
antalet taxitillstånd ökat. I övriga
kommuner förblir maximiantalet
taxitillstånd oförändrat.
Tillståndskvoterna påverkas av
faktorer för efterfrågan och utbud,
som har bedömts utgående från att
tillgängligheten på taxitjänster skall
vara god för alla kundgrupper både
på urbana områden och på landsbygden.

Fler tillstånd önskades
Kommunstyrelsen i Korsnäs hade
ansett att antalet taxitillstånd i kommunen är för litet och att antalet taxitillstånd i kommunen bör utökas med
1 taxitillstånd för personbilar och 1
taxitillstånd för personbil som uppfyller tillgänglighetskraven.
Långa avstånd, med långa resor och
allt färre bussförbindelser till städers
centrum, Vasa och Närpes, gör att
Korsnäs kommun borde få fler taxitillstånd. Kommunstyrelsen konstaterar därtill att sjukvårdens patienter
får köa länge för att få taxiskjuts från
Vasa centralsjukhus då skjutsarna
och servicen har centraliserats. Man
borde beakta de lokala aspekterna
och jämföra Korsnäs exempelvis
med Oravais som har nio taxitillstånd med lika stor befolkning och
nästan lika långa avstånd till viktiga
servicepunkter. Röda Korset öppnar
inom kort en ny flyktingförläggning/
asylmottagning i kommunen med ca
60 – 150 platser. Dessa asylsökande
ska transporteras, främst till Vasa för
hälsogranskningar mm och på grund
av de få bussförbindelserna är det
ännu viktigare med fler taxitillstånd
till kommunen.
I Korsnäs kommun bibehålls fem
taxitillstånd för personbilar och ett
tillstånd för personbil som uppfyller
tillgänglighetskraven.

Regionala avfallsnämnden
Vasaregionens avfallsnämnd
har inlett sin verksamhet. Det
är numera den regionala avfallsnämnden som skall kontaktas i alla avfallsärenden, som
tidigare sköttes av kommunen.
Vasa stad är värdkommun och
ansvarar för avfallsnämndens
förvaltning.
Stormossens alla ägarkommuner (Korsholm, Korsnäs, Malax,
Storkyro, Vasa, Vörå) ingår i
avfallsnämnden och föreskrifterna gäller således i samtliga
ägarkommuner. Korsnäs kommuns representant i nämnden är
Anna-Lena Kronqvist med Håkan
Wester som ersättare.
Nya föreskrifter
Regionens nya avfallshanteringsföreskrifter trädde i kraft
1.5.2015. I avfallshanteringsföreskrifterna finns information bl.a.
om:
• avfallskärl
• fastigheternas avfallspunkter
• avfallstransporter
och
-insamling
• tömningsintervall
Avfallskärlens
tömningsintervall ska vara mellan två och sex
veckor – beroende på om man
bor i tätort eller landsbygd. Avfallskärlet ska vara minst 15 liter

Brännbart avfall.
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per person och vecka. Betalning
sker för den storlek kärlet har, inte
för vikten på avfallet.
- Vill man förlänga eller ta en paus
i tömningsintervallen, ansöka om
gemensamt avfallskärl, ska man
ta kontakt med avfallsnämnden,
informerar avfallshanteringschef
Camilla Enell-Öst.
- Även jordbrukare som vill
sprida sitt eget slam bör kontakta
oss.
Slambrunnar ska tömmas minst
en gång per år. Det enda avfall
man får bränna själv är trä- och
pappersbaserat avfall.
- Även om man komposterar
sitt avfall, måste man ordna med
tömning av det övriga hushållsavfallet, hälsar Camilla.
Skriftlig ansökan
Ansökan om förlängt tömningsintervall och meddelande om
gemensamma avfallskärl riktas
till Vasaregionens avfallsnämnd,
PB 2, 65 101 VASA. Avfallsnämnden kan även kontaktas på tel
(06) 325 4206.
Nämndens nya hemsida tas i
bruk vid årsskiftet. Adressen är
http://www.avfall.fi
Tills vidare hittar man närmare
information om avfallsnämndens
föreskrifter på Stormossens hemsida: http://www.stormossen.fi/
avfallsbestammelser
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Byggnadslov och
åtgärdstillstånd
Tillsynsnämnden har vid sammanträdet 17.11.2015 godkänt följande ansökningar om byggnadslov och åtgärdstillstånd.

Byggnadslov
Byggare

Lägenhet

Ändamål

Oy P-Log Ab
Edsvik 5:59
Ändring; vindsutrymme 		
		
till bostadslokal
Oy P-Log Ab
Edsvik 1:54
Foderlager
Mikael Björkblom
Harrström 6:50
Kallager
Camilla o Ulf Klockars
Harrström 2:98
Ändring; bastu till gäst-		
		
stuga + tillbyggnad
Johan Nyfors
Harrström 5:43
Bastu
Johan Nyfors
Harrström 5:43
Gäststuga
Lasse o Anna-Maija Mäki
Molpe 4:83
Ändring; fritidshus till 		
		bostad
Juhani Rintala
Molpe 7:65
Tillbyggnad; båthusförråd
Juhani Rintala
Molpe 7:65
Gäststuga
Kennet Westerlund
Taklax 2:78
Ändring; fritidshus till 		
		bostad

Åtgärdstillstånd
Byggare

Ann-Len Westlin
D Mann o J Nordlund
Martin Backlund
Karl-Johan Häggdahl

Lägenhet

Harrström 2:230
Korsnäs 23:3
Molpe 3:139
Molpe 1:193

Anmälningsärenden
Byggare

Johan Nyfors
Tore Bergström
Jouni Vainio

Lägenhet

Harrström 5:43
Korsnäs 3:48
Molpe 10:76

Ändamål

Båthus
Installation av eldstad
Inglasning terrass
Båtskjul

Ändamål

Lador
Lada
Förråd

Sjukskötare på Lärknäs
En befattning som sjukskötare
78,43 % av heltid för tiden 4.131.12.2016 har varit lediganslagen.
En ansökan har inlämnats inom utsatt
tid. Den sökande är behörig.
Vårdoch
omsorgsnämnden
anställde 10.11.2016 sjukskötare
Cecilia Bondfolk för tiden 4.131.12.2016 till befattningen som
sjukskötare 78,43 % med placering
vid Lärknäs.

Närvårdare på Lärknäs
En befattning som närvårdare 75
% av heltid från 4.1.2016 har varit
lediganslagen. Tretton ansökningar
har inlämnats inom utsatt tid. Åtta
sökanden har intervjuats.
Vårdoch
omsorgsnämnden
anställde 10.11.2016 närvårdare
inom sjukvård och omsorg Ree
Meh fr.o.m. 4.1.2016 tillsvidare till
befattningen som närvårdare 75 %
av heltid. Personen anställs till vårdoch omsorgsnämnden, men placeras
i första hand vid Lärknäs.

Ändringar i markanvändnings- och bygglagen
Miljöministeriet har begärt
kommunens utlåtande angående förslag till ändringar i
Markanvändnings- och bygglagen. Lagändringarna avses
träda i kraft den 1 april 2016.

Den allmänna motiveringen till
förslaget om lagändringen kommer
från det strategiska programmet för
statsminister Juha Sipiläs regering.
Tanken är att underlätta byggnadsmöjligheterna genom att flytta beslutanderätten i undantagsförfarandet
från NTM-centralerna och till kommunerna.
Syftet med propositionen är att
främja en mer ändamålsenlig fördelning av närings-, trafik- och
miljöcentralernas och kommuner-

nas resurser, att förtydliga rätten att
bevilja undantag samt att underlätta
byggande genom att göra behandlingen av undantagsärenden snabbare och enklare.
Förlaget till ändring i lagen innebär att NTM-centralens nuvarande
rätt att bevilja undantag överförs i sin
helhet till kommunerna. Till kommunerna överförs alltså alla undantagsbeslut som gäller strandbyggande.
Dessutom är kommunerna behöriga
att bland annat bevilja undantag
också när det är fråga om avvikelse
från den totala byggrätten som i
detaljplan anvisats för en tomt eller
byggplats. Till kommunerna överförs
även befogenhet att bevilja områdesvist undantag i enlighet med § 172.
12

NTM-centralen har även i fortsättningen med stöd av § 193 rätt att
bevära sig i fråga om kommunens
undantagsbeslut och kommunerna
har skyldighet att delge sina undantagsbeslut till NTM-centralen för
kännedom.
Kommunstyrelsen
konstaterade
2.11.2015 med tillfredsställelse att
den föreslagna ändringen av Markanvändnings- och bygglagen är i
enlighet med de önskemål om mera
lokal prövnings- och beslutanderätt
som behövs för att man lokalt ska
kunna värna och utveckla närmiljön
i enlighet med kommuninvånarnas
önskemål. Kommunstyrelsen förordade förslaget till lagändring i den
föreslagna formen.
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Korsnäs kommun har under
flera år köpt tjänster av Ab Sidwill Oy för ungdoms- och fritidsledaruppgifter i kommunen.
Verksamheten har innevarande
år letts av Petra Sundholm med
mycket ungdomsverksamhet.
Kommunstyrelsen
beslutade
23.11.2015 att fortsätta att köpa
tjänster av Ab Sidwill Oy ungdomsoch fritidsledaruppgifter i Korsnäs
kommun. Avtalet gäller för tiden 1.131.12.2016 och omfattar 60 timmar
per månad.
Enligt avtalet förbinder sig SÖU
att ordna ungdoms- och fritidsverksamhet 17,5 timmar per vecka i
Korsnäs kommun. SÖU redovisar
använda arbetstimmar och bokförd
verksamhet efter varje månad. Antalet timmar per vecka kan variera men
slutsumman av arbetstimmarna för
hela månaden skall följa fastställd
antal. Korsnäs kommun erlägger 2
305 euro per månad (inkl. moms 24
%) för dessa tjänster. I summan som
erläggs ingår timarvode, resor, telefon, kopior och postning för SÖU:s
anställda. I den fastställda summan
ingår inte kostnader för material som
behövs i verksamheten, verksamhetsutrymmen ej heller specialkompetens i form av personer som anlitas
för specialkurser så som dans med
mera.

Petra Sundholm fortsätter som
ungdoms- och
fritidsledare i
Korsnäs.

Kompletteringsval
Jonas Lindholm har flyttat från Korsnäs och beviljats
befrielse från sina förtroendeuppdrag.

Kommunfullmäktige
valde
19.10.2015 Marcus Nordmyr för
återstående mandatperiod till samarbetsnämnden för Malax och Korsnäs
kommuner. Som ny ersättare till
honom valdes kommunfullmäktige
9.11.2015 Angelica Sandholm.
Jonas Lindholm har även suttit i
kommittén för revidering av Molpe
delgeneralplan,
lönekommittén,
kommittén för en levande landsbygd
och framtidskommittén.
Kommunstyrelsen beslöt att inte
komplettera kommittén för revidering av Molpe delgeneralplan eller
kommittén för en levande landsbygd.Till ny ledamot i lönekommittén valdes Marcus Nordmyr. Till ny
ledamot i framtidskommittén valdes
Sofia Mitts-Björkblom och till ny
ordförande utsågs Camilla Ribacka.

Marja-Liisa Eklund har flyttat
Marja-Liisa Eklund har ansökt
om befrielse från alla sina förtroendeuppdrag inom Korsnäs kommun
på grund av flytt till annan ort. Marja-Liisa Eklund har varit andra ersättare i fullmäktige och andra ersättare
i Centralvalnämnden för SDP.
Kommunfullmäktige
beviljade
9.11.2015 Marja-Liisa Eklund befrielse från alla sina kommunala uppdrag på grund av flytt till annan ort.
Samtidigt konstateras att ingen ny

andra ersättare finns för SDP:s del i
fullmäktige. Som ny andra ersättare
till centralvalnämnden för resterande
mandatperiod valdes Anna-Lisa
Moss.

Olli Uotinen har flyttat
Fullmäktigeledamot Olli Uotinen
har ansökt om befrielse från alla sina
förtroendeuppdrag inom Korsnäs
kommun på grund av flytt till annan
ort. Olli Uotinen har varit fullmäktigeledamot, ledamot i Malax-Korsnäs
vård- och omsorgsnämnd, ledamot
i Eskoon sosiaalipalvelujen kuntayhtymä, ledamot i Tekniska nämnden i Malax kommun, nämndeman i
Österbottens tingsrätt och ledamot i
Österbottens räddningsverk.
Kommunfullmäktige
beviljade
9.11.2015 Olli Uotinen befrielse
från alla sina kommunala uppdrag
på grund av flytt till annan ort. Som
ny ordinarie ledamot i fullmäktige
tillträder Mikael Nordmyr för SFP.
Till ny ordinarie ledamot i MalaxKorsnäs vård- och omsorgsnämnd
valdes Dage Stenbäck för återstående mandatperiod. Till ny ordinarie
ledamot i Eskoon sosiaalipalvelujen kuntayhtymä valdes Christina
Båssar. Till ny ordinarie ledamot i
tekniska nämnden i Malax valdes
Karl-Erik Nylund. Till ny nämndeman i Österbottens tingsrätt valdes
Katarina Wester-Bergman. Till ny
ordinarie ledamot till direktionen för
Österbottens Räddningsverk valdes
Lars-Erik Nylund.

Finland 100 år
Finland firar 100-årsjubileum
2017. Statsrådets kansli har
inrättat ett landsomfattande
projekt för Finlands 100-årsjubileum. Regionalt handhas förberedelserna av Österbottens
Förbund och dess kulturchef
Tarja Hautamäki.
Framtidskommittén har föreslagit att en arbetsgrupp tillsätts för att
utarbeta ett lokalt program för jubi13

leumsåret med representanter från
biblioteks-, kultur- och fritidssektionen kompletterat med en representant per skola.
Kommunstyrelsen
tillsatte
23.11.2015 en lokal arbetsgrupp för
Finland 100 år, bestående av Carola
Bäckström, Petra Sundholm,
Thommy Bergström, Jan-Henrik Häggdahl, Anita Ismark och
Christina Båssar.
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Korsnäs Företagare har under hösten ordnat flera aktiviteter för sina medlemmar och potentiella medlemmar.

John Erickson från Finnvera berättade om olika finansieringsmöjligheter för nyföretagare och ”going-on”
företag.

Företagsbesöket hos Bergfolks Car Service var intressant – företagaren Christian Bergfolk visade oss runt i sin
välutrustade verkstad och nya besiktningsstation. Besiktningsstationen öppnades detta år i en nybyggd tillbyggnad och besiktningarnas antal har varit över förväntan.

Det blev en riktig ”järnranson” om bidrag och finansiering – det är bara att ansöka och börja på om man har
en bra affärside.
Verksamhetsplan och budget fastställdes för 2016 - en
del av styrelsen omvaldes och en ny medlem inträdde i
stället för en som önskade avgå.

Två företagarluncher har ordnats – en i Molpe på
Strandmölle och en i Korsnäs på Stenbrytaren. Vid båda
tillfällena deltog Korsnäs kommundirektör Christina
Båssar och VASEKS direktör för företagstjänster Kjell
Nydahl. Vid båda tillfällena deltog intresserade och
frågvisa företagare och även nya ideér väcktes – bl.a. om
hur man skall marknadsföra de företag och tjänster som
finns i Korsnäs.

Styrelsens sammansättning år 2016 blev följande:
Jan-Erik Ravals, ordf., Katarina Westerlund, sekr., Johan
Östling, kassör och Mirza Hodzic, Agneta Vesterback,
Petra Sundholm, Göran Östberg samt Kenneth Vestberg (ny) som ordinarie medlemmar.

Höstmötet hölls på Stenbrytaren i Korsnäs och 14 företagare och två föreläsare hade mött upp för att bl.a.
njuta av en pizzabuffe förrän mötesförhandlingarna inleddes.
Till ”Årets unga nyföretagare i Korsnäs 2015” hade Marica Häggman med företaget Klipp och Städfix valts.
Hon premierades med en snygg graverad plakett i trä
och en blomuppsättning.

Vi önskar alla företagare i Korsnäs
en Riktigt God Jul
och ett Framgångsrikt Nytt År!

Matias Smeds från NTM-centralen berättade om aktuella möjligheter till bidrag för olika ändamål och hur
dessa kan sökas via HYRRÄ-systemet.

Med i företagarens vardag – genom hela livscykeln
Inget ärende är för litet!
Det lönar sig att kontakta VASEK i alla möjliga
ärenden angående företagets verksamhet.
VASEKs tjänster är avgiftsfria och konfidentiella.

God jul!

Kontakta: Kjell Nydahl, 050 368 2686, kjell.nydahl@vasek.fi
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Företagsbörsen för Österbotten har öppnats
Företagarna i Finlands landsomfattande marknadsplats
för säljare och köpare av företag, Yrityspörssi, omfattar
nu också Österbottens kustregion. I Företagsbörsen för
Österbotten kan man bläddra bland annonser om företag som är till salu och lämna en annons om man vill
sälja eller köpa ett företag.
– Vår region har inte tidigare haft ett sådant här verktyg
och nu har vi åtgärdat bristen, säger Kjell Nydahl, direktör för företagstjänster på Vasaregionens Utveckling Ab
VASEK.
– Också i fortsättningen sker det massvis med ägarskiften i företag. Börsen är en utmärkt plats att också anonymt annonsera ut företag som säljs, så det underlättar
för sin del säljarnas och köparnas möjlighet att mötas. Vi
företagsrådgivare kan också fungera som kontaktpersoner för annonsen och svara på kontakter.
Företagsbörsen för Österbotten har förberetts i samarbete mellan VASEK och Vaasan Yrittäjät.
Den nationella ägarskiftesbarometern som publicerades i början av november kartlade företagarnas åsikter
och planer kring ägarskiften. Också i Vasaregionen har
man studerat resultaten av barometern och önskar att
Företagsbörsen för Österbotten kommer att nå också de
personer som planerar att starta eget, eftersom det är
ett bra sätt att bli företagare genom att man köper ett
befintligt företag. Dessa företag har dessutom redan en
existerande kundkrets, vilket gör det lättare för den nya
företagaren att sätta i gång.

Nydahl önskar att företagarna skulle börja förbereda sig inför försäljning av sitt företag eller
pensionering i god tid.
– Ägaren börjar ofta
köra ned företagsverksamheten, för han eller
hon vill ta det lugnt
under de sista arbetsåren. Men om det finns
mindre verksamhet
och inga investeringar,
minskar omsättningen
och avkastningen. När
man sedan börjar sälja företaget, verkar det mindre intressant än ett företag som är i tillväxtskedet. Därför ska
man i god tid börja sätta företaget i försäljningskick!
Bekanta dig med tjänsten på
www.osterbottensforetagsbors.fi

Vasaregionens Utveckling Ab VASEK
Kjell Nydahl
Direktör för företagstjänster
050 368 2686
kjell.nydahl@vasek.fi
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Årets oboschta korschung
Korsnäs bya- och ungdomsförening har utsett Mats Korsbäck till ”Årets oboschta
korschung”. Han fick emotta
priset vid marknaden i Korsnäs
lördagen den 21 november 2015.

Mats Korsbäck är bosatt i kyrkbyn
och aktiv i flera olika föreningssammanhang. Han har medverkat i revyer
och sommarteatrar både i Taklax och
Korsnäs de senaste åren och gestaltat olika karaktärer. I sommarteatern
Kross City, som spelats två somrar
vid nya Korsnäsgården, har han både
varit med och skrivit manus och
spelat den vidlyftige sheriffen.
Han är också aktiv inom Korsnäs
bya- och ungdomsförening, som en
drivande kraft inom underavdelningen ”Motor Maniax”, som bland
annat ordnat Street Race under fem
somrar i Korsnäs. Vintertid brukar
ordnas en isdag på isarna någonstans
utanför kyrkbyn.
Mats Korsbäck får priset som
erkänsla för sitt engagemang för
olika lokala föreningar, som genom
sina olika arrangemang hjälpt till att
sätta Korsnäs på kartan.
Text och foto: Kenth Nedergård

Mats Korsbäck i mitten fick emotta priset av Tommy Ekström och
Stina Österbro från Korsnäs bya- och ungdomsförening.

Rene Michelsson - årets ungdom
Vid Svenska Österbottens Ungdomsförbunds
egen gala – Johannesgalan – tilldelades Molpebon Rene Michelsson Johannespriset som Årets
ungdom. Galan hölls i Karperö UF lördagen den
31 oktober.

Motivering till prisvinnaren: Rene Michelsson är en
lagspelare som tar sig an alla uppgifter med ett strålande
humör, där han är med finns inga ledsna miner. Han har
engagerat sig både inom ungdoms- och idrottsrörelsen och
hans positiva attityd smittar av sig på alla i hans närhet.
Under arbetet med ”Team Rene”, en friidrottssatsning i
Korsnäs, var ledstjärnan ”Alla som vill får vara med”,
någonting som gäller allt Rene företar sig.

Årets ungdom Rene Michelsson jobbar
till vardags som kock i Molpe skola.
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På gång i

KORSNÄS
KORSNÄSNEJDENS
PENSIONÄRER r.f.

Korsnäs kommuns fritidsavdelning önskar kommuninvånare, samarbetspartners
och övriga God Jul och Gott
Nytt År!

Julfest ordnas tisdag 29.12.2015 kl 16
på Stenbrytaren med kort program,
allsång, lotteri samt 3-rätters middag.
Anmäl Er som deltagare senast 18.12
till tel. 050-4966120.
Välkomna!
God Jul och Gott Nytt År

Korsnäs 4H önskar sina
medlemmar och samarbetspartners God Jul och
Gott Nytt År!

TACK !
Molpe ungdomsförening vill tacka
alla sina medlemmar, funktionärer, samarbetspartners etc, för det
gångna året och samtidigt inbjuda
alla att komma med och fira vårt
100 års jubileum den 12.12 kl.14.00
vid Molpe paviljong!
Med vänlig hälsning, Styrelsen
Vårens kursprogram
Vårens kursprogram delas ut till alla hushåll
tisdag 29.12.2015. Anmälan till kurserna och föreläsningarna inleds tisdag 5.1.2016 kl. 8.30.
God Jul och Gott Nytt År
önskar
Eva, Monica och Annika

Korsnäs Värme Ab informerar
Värmecentralen vid Lärknäs åldringshem
Korsnäs Värme Ab har införskaffat en tomt intill
Lärknäs åldringshem. På tomten anläggs en värmecentral som ska försörja åldringshemmet med värme.
I skrivande stund är grundkonstruktionen för anläggningen färdigställd och värmekulverten är installerad.
Värmecentralen och bränsleförrådet levereras v. 50 och
planen är att det ska brinna i pannan till jul. Värmeleveransen handhas av Petalax Bio-Heat.

Värmecentralen i Korsnäs centrum.
Värmecentralen i Korsnäs centrum ska i huvudsak försörja kommunens fastigheter med värme. För denna
värmeanläggning har Korsnäs Värme Ab införskaffat
en tomt på industriområdet, i närheten av avloppsreningsverket. Värmekulvertar har installerats i Korsnäs
centrum och dessa kommer ännu att isoleras innan
kanalerna kan fyllas igen. Fastigheter som har anslutits
till fjärrvärmenätet är följande: Kommungården, Biblioteket, f.d. bar/FPA-fastigheten, f.d. Korsnäs Kurscentral,
Brandstationen, Marielund II samt industrihallarna
Profiweld och Dermolog. Upphandlingen av värmecentralens teknik är för tillfället föremål för besvär och
besked från marknadsdomstolen inväntas innan projektet kan fortskrida.
Susanna Råholm
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JULFÖRSÄLJNING

vid Korsnäsgruvan (Gruvvägen 28)
lördag 19.12 och söndag 20.12 kl. 10-14
Ägg, julens hemlagade lådor, Hemmanets kalkon, Kodials
grönsaker o frukt, sylter, geléer, julgodis, senap, glögg, julbröd och bakverk, dekorerade pepparkakor, julens sallader
Camillas fiskröror (laxkaviar, Molpekaviar och vitlökssik, beställ av Helena Höglund-Rusk 050-591 0049 senast måndag
14.12) ,
Julens populära ”gå-bort-kassar” plockas ihop
Övriga försäljare: MB-Produkt och K. Nordqvist

Välkomna!
Företagarcafé | KORSNÄS
Korsnäs Företagare r.f bjuder på kaffe!

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

4.12 Tomteverkstad. Vi tillverkar produkter
till marknaden i Malax den 12.12.
11.12 Programmet fortsätter från föregående
gång.
18.12 Vi sjunger julsånger och äter
julmiddag. Kostnad för middagen: 5 euro.
Välkomna alla daglediga!
Träffpunkt Spiron startar verksamheten igen
den 8.1.2016, efter jul- och nyårsuppehåll.
Arr. Psykosociala föreningen Träffpunkten rf.
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Vackert belägen bondgård på Norrbyvägen 60 i
Korsnäs kby säljes.
Byggd 1940, ca 114 m2 + vind och källare. Kommunal vattenanslutning, eluppvärmning, stor ekonomibyggnad med lillstuga, tomt ca 3.600 m2.
Ge bud till Maja Backgren, Strandvägen 3169, 66210
Molpe. Säljarna förbehåller sig fri prövningsrätt.

Bibliotekets öppettider
under jul- och nyårshelgerna
Onsdag 23.12 normalt kl. 12-17, därefter
måndag 28.12 kl.12-19, tisdag 29.12 kl.
12-16, onsdag 30.12 kl. 12-17 och nyårsafton
31.12 kl. 12-15.
Bokbussen kör sista turerna före jul
14-16.12, tidtabell enligt udda vecka.

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

2016
Första dagen öppet måndag 4.1 kl. 12-19,
trettondagsafton tisdag 5.1 kl. -16, onsdag
trettondag stängt, torsdag 7.1 kl. 12-16,
fredag 8.1 kl. 12-19 osv
Bokbussen kör igen vecka 3, 18-20.1.2016
Som returlåda fungerar en silverfärgad stor
markstående postlåda invid huvudingången
till biblioteket.

Kungörelse

Korsnäs kommun

Korsnäs bibliotek, Silverbergsvägen 23, PB 5,
66200 Korsnäs 		
tel 06-3479140

Detaljplanen för ändring och utvidgning
av Industriområdet i Korsnäs kyrkby
Kommunfullmäktige i Korsnäs har 19.10.2015 behandlat
och godkänt förslaget till ändring och utvidgning av
Industriområdets detaljplan i Korsnäs k:by och beslutet
har vunnit laga kraft.
Planen träder i kraft då beslutet har kungjorts.

Utställning

Annonser

December utställning Vänskap i Norden.
Barnteckningar från Nordiska biblioteksveckan.

KORSNÄS
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Korsnäs den 1 december 2015
Kommunstyrelsen

Köttdag 20.9.2013
på Molpeboden
Beställ kött till frysen
inför vintern

M-Nybo´s
önskar
sina kunder
God Jul!

God jul och1/2 gris 5,99 €/kg
Beställningar bör göras
senast 13.9.2013
Gott Nytt År
tel: 06-3476602

önskas alla kunder av
bibliotekspersonalen
Molpeboden

(Björkens konsulent på plats
från kl. 10)

M-Nybo’s

mail: molpeboden@netikka.fi
Kolebackvägen 2 66210 Molpe

Blaxnäsvägen 16, Töjby 06-3647106
må-to 8.30-17, fr 8.30-18, lö 8.30-13
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Julprogrammet i Korsnäs församling
Lö 12.12 kl 18 Julkonditori för missionen
i församlingshemmet. Gäster: Christel och
Jonas Björkstrand. Projektkören medverkar
och vi sjunger julsånger tillsammans.

Juldagen 8.00 Julotta i Kyrkan, Guy Kronqvist, Deseré Granholm. Sång av Kyrkokören. Efteråt kyrkkaffe i Församlingshemmet.

Sö 20/12 11.00 Högmässa på fjärde advent. Det handlar om den väntande Maria
och Josef med blandade känslor.

Julannandagen lö 26/12 11.00 Gudstjänst i Molpe bykyrka, Guy Kronqvist,
Deseré Granholm. Predikan: Rune Fant.

Sö 20/12. 18.00 Lions julkonsert i Kyrkan

Sö 27/12 18.00 Julsångsmässa i Kyrkan,
Guy Kronqvist, Deseré Granholm m. fl.

On 23/12 15.00 Julandakt i Bukettens
matsal.

Nyårsdagen fre 1/1 2016 18.00 Nyårsmässa i Kyrkan

Julafton to 24/12 10.30 Julbön i Annahemmet och 11.00 i Lärknäs åldringshem.

Sö 3/1 11.00 Gudstjänst i
Kyrkan

På gång i Korsnäs - Lions

Julafton 14.30 Julbön i Kyrkan. Guy Kronqvist, Deseré och Jan-Ola Granholm. Sångprogram.

Trettondagen on 6/1 11.00

Gudstjänst i Taklax
bönehus.

LC KORSNÄS
informerar
KNORRLUND 2015

BUSSRESA TILL PÖRTOMREVYN
23.01.2016

Lottdragning i Knorrlundlotteriet skedde 2.12. Vinsterna, som utdelats, tillföll följande:
Huvudvinsten Knorrlund: Eugen Bjurbäck

Traditionsenligt ordnar Lions bussresa till Pörtomrevyn lördagen den 23 januari 2016 kl. 19.00.

Skinkor: Arvid Lindqvist, Leif Riddar 2 st, Sven-Erik
Bäck

Bussen kör rutten Harrström-Taklax-Korsnäs-KorsbäckMolpe.

Snöskotersafaris: Alina Bjurbäck och Alf Rönnlöv

Boka genast: Lis-Britt tel 0500-261003

Chokladaskar: Per Mann, Roy Eklund 2 st, Ida Karlsson, Helena Nylund, Gunilla Jusslin, Tilde Björkblom,
Kennet Westerlund, Sven-Erik Bäck 2 st, Zandra Moliis, Familjen Kuusk, Mette Mannfolk, Arvid Lindqvist,
Sol-Britt Asplund, Mikael Smedback, Robin Holtlund,
Carl-Gustav Mangs, Joakim Jönn, Ejvor Söderman.
Vi tackar alla som deltagit i lotteriet, gratulerar vinnarna och önskar alla en God Jul och ett Gott Nytt År.
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Korsnäsbor, se hit!

Joakims hemlagade julbord
Söndag 13.12 kl 12-17
28 €
Boka gärna bord.

Molpeboden erbjuder er ett stort utbud av
varor, och det vi inte har i lager försöker vi
skaffa hem inom en vecka!
Vi försöker alltid ha färsk fisk 1 dag/vecka,
och till helgen har vi alltid mycket gott att
välja på i vår köttbetjäningsdisk; t.ex gris
ytterfilébiff, dubbelpanerad wienerschnizel,
nöt ytterfilé, lövbiff, fyllda lövbiffsrullader,
nöt hörnstek mm.
Till julen har vi dessutom Övermarks rökta
kalkon, skinka och gammaldags rullsylta.
Är du sjuk, eller annars förhindrad att själv
komma och handla, erbjuder vi hemkörning
enligt överenskommelse! (Inom Molpe gratis
hemkörning, till Korsnäs uppbärs en liten
avgift)
Hos oss får du alltid vänlig och serviceinriktad betjäning!

Lunch julbord
Fredag 18.12 kl 11-14
15 €
Företagarjulfest
Lördag 19.12
Middag och dans
Mera info www.strand-molle.fi
Nyårsafton 31.12
Trerätters nyårsmiddag
Boka gärna bord
Julstängt 24.12-26.12
Nyårsafton 31.12 10-01
Nyårsdagen 1.1 12-22

Sjövägen 271, Molpe
info@strand-molle.fi

Molpeboden

Kolebackvägen 2, 66210 Molpe
Tel/fax 06-3476 602
e-mail: molpeboden@netikka.fi
www.molpe.fi/boden
www.facebook.com/molpeboden

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

K-ceramics
Norrbyvägen 33 Korsnäs

En dag i Stockholm

tel 06 3644114

26.2–28.2.2016....... 139 €
Hotellresa till Tallinn

Handgjorda presenter

3.3 - 4.3.2016 ......... 175 €
Loppisresa till Jakobstad

”made in Korsnäs”

12.3.2016................ 35 €

Julöppet

Stormskärs Maja
18.3–19.3.2016 ..........178 €

Fredag 18.12 18-20

Umeå weekend (IKEA)

Lördag 19.12   11-14

9.4-10.4.2016 .............185 €

Söndag 20.12   11-14

Black Sabbath i H:fors
7.7-8.7.2016 ...............225 €

Välkomna att titta in!

Info och bokningar:

God Jul och Gott nytt år!

www.buswester.fi • tel. 044 - 3234940
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Nyhet hos oss!
Handspridare för
salt och sand

Annonser

Vi önskar alla våra kunder en riktigt

God Jul och ett Gott Nytt År
Brett urval leksaker

Sten– och lecakross i lager

Racer och SnowKick

Solrosfrön, talgbollar,
talgstänger och annan
fågelmat
i lager

Ditt inköpsställe

NYKARLEBY
Frillmossavägen 2

www.ostrocenter.fi

KORSNÄS
Strandvägen 4131

7817450



Julljus för
inom– och
utomhusbruk
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2827700

En lokal julklapp
God
Jul
Julklapp på köpet

Köp en gåvoprenumeration på
KustNytt eller ByaNytt. Beställ
prenumereration på tel. 344 1814
eller via webben på kustnytt.fi
och byanytt.fi

till alla som köper
gåvoprenumeration i
december

6/2015

Pris: 5,50 € inkl. moms

Malax-Korsnäs Månadstidning Trettionde årgången ISSN 0784-283X

Kustmedia: ByaNytt, KustNytt, kundtidningar och reklam.

7/2015

Pris 5,50 € inkl. moms

Korsholm Månadstidning Trettiotredje årgången

ISSN 0780-4555 Kustmedia: ByaNytt, KustNytt, kundtidningar och reklam.

tema

hus & hem

Starta med
kvalitet!
Amanda driver eget
sommarcafé

Vi underhåller
båthamnarna

Ju fler blommor desto
mindre ogräs tänker jag

Vi kör ut ditt
gods till skäre!

I Älvbyarna vågar vi
pröva och testa

Torghandlare i brokig
social miljö

tema

läs

Smörkniv och handduk

I kraft 31.7.15

Magasinvägen 2 B, Malax, 010 322 4062
Fast linje 8,35 cent/samtal + 6,00 cent/min, mobil 8,35 cent/samtal + 17,17 cent/min
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www.brillo.fi

Hundra år och piggare
än på länge

sommar och semester

även om

Glass i stora lass * Ordning och reda vid
Brinken * Om blommande fruktträd och några
krikonhistorier av Carita Nyström * Bildcollage
ur KustNytts tidigaste årgångar * Årets studenter
vid Petalax Gymnasium * Sommarkryssa
och skicka in korsordet till oss * Om boken
Fiskelycka * Tåget ”Tuffa Toffin” gjorde barnen
överförtjusta...

läs

Vi har kassatjänsterna öppna:
må kl. 9.30-17.00, ti-fr kl. 9.30-16.30

Det händer mycket
kring Magdalena

Välkommen in till oss!

AFF

6 430030 490108

För Dig som vill köpa el.
sälja bostad/fastighet.
Även värderingar, köpebrev
och offentligt köpevittne

HANDELSESPLANADEN 16 E
361 0444 D. ÖRNDAHL
www.primafastigheter.fi 0400 210 335

☎

06-346 2111 | sparbanken.ﬁ/kvevlaxb

även om

Kilbacken – ett nytt boendekoncept
* Pensionärerna vidgade vyer i hemkommunen
* Josefine och Dannes gemensamma strävan mot
den lantliga drömmen * Mera kreativitet hos
Lithéns * Studerande förgyllde dag vid Björkliden
* KAJs enda gig i Korsholm i sommar – på
Seniorhuset *

Tusenkonstnär som
ser möjligheter i det
mesta

6 430030 490207

Annonser
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Ladda ner Pivo i din telefon.
Då får du ut mer
ur din plånbok.

Pivo är en smartplånbok i din smarttelefon.
Med den har du alltid dina viktiga
bankuppgifter, betalkort, stamkundskort
och uppgifter om dina favoritaffärer
inom räckhåll och med dig. Du vet hela
tiden vad du har råd med och det är
enklare att sköta vardagen.
En avgiftsfri applikation först för Andelsbankens kunder.

Download from

Windows Store
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KORSNÄSIN
Uutiset

JOULUN AIKA KORSNÄSISSA

Täytyy myöntää, että kun eilen illalla istuin mietiskelemässä mitä haluan sanoa ensimmäisissä Korsnäsin joulun
avajaisissani Korsnäsissa, puhumattakaan siitä, mistä kirjoitan KorsnäsNytt:n pääkirjoituksessani, inspiraatio puuttui
täysin ja pimeys kunnantalon ikkunani ulkopuolella oli tiivis.
Pienoinen joulutunnelma tuli vastaan ikkunani yksittäisestä
kynttilänjalasta ja varustautuneena Dermoshopin kauniilla joululahjaluettelolla erilaiset ajatukset tulevat vastaani.
Kyseessä on erittäin lämmin ja aito kunnianosoitus kotikunnalle Korsnäsille sen joululuettelossaan. Idyllisen lämpimiä
ovat kuvat Pappilanmuseosta, Korsnäsin villapaidasta kauniiden mallien kaunistuksena ja ennen kaikkea osasta kuvioita
yrityksen joululahjapakkauksissa! Mikäli teillä ei ole luettelo
kotona suosittelen lämpimästi käyntiä yrityksen kotisivuille tai
Facebook-sivuille ja nautitte joulun tunnelmasta, pelkästään
kauniiden kuvien ansiosta!

Joulu on perinteiden juhla
Joulu on perinteiden juhla, lukee joululuettelon ensimmäisellä sivulla. Oikeastaan on aika ihanaa, että joulu on juuri
sellainen, kun sen on tapana olla, pyhä meille kaikille vanhoillisille tyypeille. Kaikille, jotka eivät kaikkina päivinä jaksa olla
luovia ja innovatiivisia! Nyt on meidän juhlamme ja voimme
tehdä mitä yleensä tähän aikaan teemme.
Isoäidille ja mummolle allakka jouluksi ja tyttärille hyväntuoksuiset suihkugeelipurkit, vaikka heidän suihkutilansa ovat
täynnä purkkeja jo ennestään. Piparkakkuja on leivottava ja ruokaa täytyy olla runsain määrin.
Joulukinkkua ja lipeäkalaa ja lopuksi on
keitettävä riisipuuroa, vaikka kukaan muu
kuin isoäiti ei jaksa syödä sitä jouluaattona. Ymmärrätte varmasti mitä tarkoitan ja te kaikki, jotka odotatte Aku
Ankan joulua kahdeksankymmentäluvun alkupuoliskolta, (jota olette katsoneet noin kolmisenkymmentä kertaa),
tiedätte miten hyvältä tuntuu sielussa kun tietää tasan tarkkaan
mitä ohjelmassa tapahtuu.
Perinteet, arkipäiväisyys
ja vanhat tavat antavat meille ihmeellisen turvallisuuden,
ennustettavuuden
tunteen ja tunteen siitä, että
tiedämme mitä
tapahtuu, asia,
joka voi olla
hyvinkin tärkeä
levottomassa maailmassa, jossa tänä päivänä eletään. Perinteet
sitovat meidät toisiimme
sukupolvesta
toiseen
ja vaikka nykypäivän

lapset älypuhelimineen ja surffausalustoineen ehkä eivät täysin
ymmärrä miksi katsomme samaa Aku Ankkaa joulusta toiseen,
ovat ne kuitenkin suhteellisen tyytyväisiä syystä, että kaikki
kokoontuvat saman television ääreen yhdessä katsomaan ohjelmia.
Keskusteluissa taloudellisesta tehokkuudesta ja uusista
tavoista ajatella unohtuvat usein perinteiden ja tapojen hyvät
puolet, eli suhteellisen yksinkertaista toimia niin kuin tavataan
toimia. Kokemus siitä, että hyvin menee jos toimimme kuten
aikaisemmin, antaa kuvan siltä, että olemme toimineet tehokkaasti ja joustavasti saadaksemme asiamme suoritettua. Ihmisen luonteessa on jotain, jonka mukaan pyrimme tehostamaan
omaa työtämme ja luomaan rutiinit itsellemme. Rutiinit tekevät meitä toisaalta vähän epämukaviksi muuttaa asioita, tuntuu
vähän epävarmalta muuttaa voittavaa konseptia. Sekin onnistuu, mikäli on olemassa looginen selitys siihen, miksi muutosta
tarvitaan.
Henkilökohtaisesti olen sitä mieltä, että on pelottavaa todeta
miten monia suuria ja kattavia uudistuspaketteja valmistellaan
tänä päivänä. Ajattelen tietysti sosiaali- ja terveydenhuollon
uudistusta. Uskon, että moni on kanssani tietoinen siitä, että
yhteiskunnan hyvinvoinnin kustannukset ovat lisääntyneet
liian nopeasti. Meillä ei ole varaa kehittää eri sektoreiden
hyvinvointia, mikäli ei yhteiskunnassa ole taloudellista kasvua.
Jos muutamme näin suurta ja tärkeätä yhteiskunnan segmenttiä, pitäisi olla selvät ohjeet ja seurausselvitykset ennen kuin
aloitetaan muutostyöt.

Vankka talousarvio vuodelle 2016
Jouluperinne kunnallisella sektorilla on vuoden lopussa
lyödä lukkoon seuraavan toimintavuoden taloudelliset kehykset. Talousarviotyö ei ole vielä niin pitkällä, että asia olisi
hyväksytty valtuustossa mutta aika pitkälle talousarvio rakentuu sille, että tämän päivän toiminta jatkuu myös ensi vuonna.
Kauttaaltaan tavoitteena on aikaansaada mahdollisimman
vankka talousarvio ilman miinustulosta vuoden aikana. Siksi
eri sektoreiden viranhaltijat ja luottamusjäsenet ovat tehneet
erittäin hyvän työn ja käytettävissä olevat taloudelliset kehykset eivät valitettavasti anna paljon tilaa irstailuun.
Käytettävissä olevat taloudelliset väliraportit osoittavat, että
vuosi 2015 tulee olemaan tappiollinen vuosi Korsnäsille. Syy
tähän on verotulojen kielteinen kehitys, josta saimme ensimmäiset signaalit syyskuun aikana. Viimeiseen asti toivoimme,
että numerot korjautuisivat hyödyksemme. Marraskuussa tehty
vero-oikaisu seuraa valitettavasti alustavaa ennustetta ja marraskuusta tulee kuukausi, jolloin verotuloja ei makseta kunnan
tilille vaan joudumme maksamaan osan takaisin verohallinnolle.
Siksi on erittäin tärkeätä, että yrityksemme ja ihmisemme
voivat hyvin ja viihtyvät kunnassamme. Työskentelevät ja
ansaitsevat rahaa, että osa niistä voidaan käyttää kunnallisiin
palveluihin. Näin ilmeisesti tapahtuukin, koska työttömyysaste
tämän vuoden lokakuussa on 3,9 %.
Toivotan oikein kodikasta ja perinteistä Hyvää Joulua ja
Hyvää Uutta Vuotta!
Christina Båssar, kunnanjohtaja
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SUOMENKIELINEN
Yhteenveto

Vuoden 2016 talousarvio 2016 ja vuosien
2017-2018 taloussuunnitelma
Kunnanhallitus käsitteli talousarvioehdotusta
kokouksissaan
23.11 ja 30.11, ehdotus on nyt
selvä valtuuston kokousta varten
14.12.2015. Vuoden 2016 talousarvioehdotuksen vuosikate nousee
855.600 euroon tai 382 euroon
asukasta
kohden. Tilikauden
tulos on vaatimaton 5 600 euroa
mutta varannon vähennyksen ja
poistoerojen jälkeen on ylijäämä
265 600 euroa.

Toiminnan tulot lasketaan lisääntyvän 3 % samalla kun toiminnan menot
lisääntyvät 1 % ja kunnan kokonaiskäyttömenot jäävät 16 843 220 euroon
vuoden 2016 talousarvioehdotuksessa.
Kustannuslisäys vuoden 2015 talousarviosta vuoden 2016 talousarvioon
on 169 430 euroa tai 1,02% ollakseen
todella tarkkoja.
Kunnan verotulot pienenevät räikeästi jo tämän vuoden aikana ja trendi
lasketaan jatkuvan vuoden 2016 ja
suunnitelmavuosien aikana. Verotulojen
vähennystä kompensoi vastaava valtionosuuksien lisäys, mikä on luettavissa
taulukosta.
Rahat ovat jakautuneet eri sektoreiden
välillä taulukon mukaan. Koska Korsnäsin kunnan terveyden- ja sairaanhoidon käyttö on ollut verrattain alhainen
vuoden 2015 aikana, lasketaan vuoden

Verojen ja valtionosuuksien kehitys
2013

€

Kunnallisvero
Yhteisövero
Kiinteistövero
Valtionosuudet
Yhteensä

2014
6 440 000

6 275 000

5 513 000

764 000

835 000

780 000

793 000

496 000

640 000

645 000

686 000

6 335 525

6 188 148

6 222 270

6 948 800

13 294 525

14 103 148

13 922 270

13 940 800

2016 kustannukset säilyvän tällä verrattain alhaisella tasolla.

Investoinnit
Vuoden
2016
investointibudjetti
nousee 2.133.920 euroon brutto ja
koska saamme valtionosuuksia kirjaston
remonttia ja Harrströmin kaukaloa varten
yhteensä 142.200 euroa, nettoinvestointibudjetti nousee 1.991720 euroon. Suurimmat hankkeet ovat seuraavat:
Maalahden-Korsnäsin terveyskeskuksen rakentaminen jatkuu, jossa rahoitamme 30 % hankkeesta ja vuoden 2016
määräraha nousee 600.000 euroon
Kirjaston remontti jatkuu vuodelta
2015. Summat vuonna 2016 ovat menot
212.400 ja tulot 106.200 euroa.
Buketten:n ruokasalia, palvelutiloja ja kansliaa uusitaan, piha-alueen
salaojitusta uusitaan, asfaltoidaan ja
rakennukset saavat vuorilämmön. Kokonaiskustannus 792.500 euroa.
B2015

B2016

Yleishallinto
- tulot

124 070

122 600

- menot

941 730

836 480

944 230

973 200

3 956 940

4 052 400

2 000

1 000

5 059 030

4 941 500

320 570

313 250

4 352 390

4 574 890

- tulot

2 308 850

2 404 470

- menot

2 363 700

2 437 950

Sosiaalitoimi
- tulot
- menot
TK/RP/Ymp.toim./VSHP
- tulot
- menot
Sivistystoimi
- tulot
- menot
Tekninen toimi
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B2016

5 699 000

Eri sektoreiden talousarviot
€

B2015

Uusi vesijohto Boviksand:sta ja veden
varmuusvarasto. Määräraha 120.000
euroa.
Näillä vuoden 2016 talousarviofaktoilla katsomme luottavaisesti uuteen
menestyvään vuoteen 2016. Uusia haasteita kunnalliselle taloudelle tulee varmasti vuoden aikana mutta tiedämme,
että omat peruspalvelut on turvattu ja
lähdemme siitä, että elinvoima voimistuu suunnitelmakauden aikana.

Muuttumaton
tuloveroaste
Valtuusto vahvisti 9.11.2015
Korsnäsin vuoden 2016 tuloveroasteen 21 %:ksi, mikä on sama
kuin tänä vuonna.

Vuonna 2015 kuntien keskimääräinen
tuloveroaste on 19,85 prosenttia. Keskimääräinen veroaste nousi 0,10 prosenttiyksiköllä edelliseen vuoteen verrattuna.
Korkein tuloveroaste vuonna 2015 on
22,50 ja alhaisin 16,50. Kainuussa asuvilla on keskimäärin korkeimmat tuloveroasteet (21,13) ja ahvenanmaalaisilla
alhaisimmat (17,73).
Vuodelle 2016 hallitus ehdottaa muutoksia kiinteistöverolakiin siten, että:
• veroaste muille rakennuksille kuin
pysyvään asutukseen tarkoitetuille voi
olla korkeintaan 1,00 prosenttiyksikköä
korkeampi kuin veroprosentti, jota kunta
on vahvistanut pysyville asuinrakennuksille. Nykyinen (vuonna 2015) ero
on korkeintaan 0,6 prosenttiyksikköä.
Lisäksi todetaan, että mikäli sillä tavalla
laskettu veroaste on alhaisempi kuin
kunnan yleinen kiinteistöveroaste voi
veroaste olla korkeintaan yhtä suuri kuin
kunnan yleinen kiinteistöveroaste
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• voimalarakennusten ja –rakennelmien kiinteistöveroprosentin maksimirajaa nostetaan 2,85 prosentista 3,10
prosenttiin.
• rakentamattomien rakennuspaikkojen maksimimäärää nostetaan 3,00 prosentista 4,00 prosenttiin.

Vapaa-ajan asuntojen kiinteistövero nousee
Kunnanvaltuusto korotti 9.11.2015
vapaa-ajan asuntojen kiinteistöprosenttiastetta 1,10 %:sta 1,30 %:iin. Muut
kiinteistöveroprosenttiasteet
pysyivät
muuttumattomina vuonna 2016.
• yleinen kiinteistövero 0,80 %
• rakennukset pysyvää asumista varten
0,50 %
• vapaa-ajan asunnot 1,30 %
• yleishyödylliset yhteisöt 0 %
• voimaloiden veroprosentti 2,85 %

Muutokset
maankäyttö- ja
rakennuslaissa
Ympäristöministeriö on pyytänyt
kunnan lausuntoa maankäyttö- ja
rakennuslain muutosehdotuksista.
Lainmuutosten on tarkoitus astua
voimaan 1. huhtikuuta 2016.

Kunnanhallitus totesi tyydytyksellä
2.11.2015, että maankäyttö- ja rakennuslain muutosehdotukset ovat sopusoinnussa niiden toivomusten kanssa,
joidenka mukaan enenevässä määrin tarvitaan paikallista harkinta- ja päätäntäoikeutta, että paikallisesti voidaan vaalia
ja kehittää lähiympäristöä kuntalaisten
toivomusten mukaisesti. Kunnanhallitus
puolsi ehdotusta lain muutokseksi ehdotetussa muodossa.

Sopimus nuoriso- ja vapaa-aikatoiminnan
jatkamisesta
Korsnäsissa
Korsnäsin kunta on monen
vuoden aikana ostanut kunnan
nuoriso- ja vapaa-ajanohjaajan
palveluja Ab Sidwill Oy:lta. Toimintaa, jossa on paljon nuorisotoimintaa, on tämän vuoden aikana
johtanut Petra Sundholm.

Kunnanhallitus päätti 23.11.2015
jatkaa nuoriso- ja vapaa-ajanohjaajan
palvelujen ostoa Korsnäsin kunnalle
Ab Sidwill Oy:ltä. Sopimus on voimassa 1.1-31.12.2016 välisenä aikana ja
käsittää 60 tuntia kuukaudessa.

Suomi 100 vuotta
Suomi viettää 100-vuotisjuhlia
2017. Valtioneuvoston kanslia on
asettanut valtakunnallisen hankkeen Suomen 100-vuotisjuhlia
varten. Alueellisesti valmisteluista
vastaa Pohjanmaan liitto ja sen
kulttuuripäällikkö Tarja Hautamäki.

Tulevaisuustoimikunta on ehdottanut,
että asetetaan työryhmä laatimaan paikallinen ohjelma juhlavuodelle, jossa on
edustajat kirjasto-, kulttuuri- ja vapaa-aikasektorilta täydennettynä koulukohtaisella edustajalla.
Kunnanhallitus asetti 23.11.2015 paikallisen työryhmän hankkeelle Suomi
100 vuotta, jonka jäsenet ovat Carola
Bäckström, Petra Sundholm, Thommy
Bergström, Jan-Henrik Häggdahl, Anita
Ismark ja Christina Båssar.

Ei uusia taksilupia
Korsnäsiin
Etelä-Pohjanmaan
elinkeino-,
liikenne- ja ympäristökeskus on
vahvistanut taksilupien enimmäismäärän kunnittain. Päätös
on voimassa kauden 1.1.2016–
31.12.2016 aikana.

Taksilupien määrää on vähennetty
kymmenessä kunnassa. Kahdessa kunnassa taksilupien määrää on lisätty.
Muissa kunnissa taksilupien enimmäismäärä pysyy muuttumattomana.
Lupakiintiöihin vaikuttaa kysyntä ja
tarjonta, jota on arvioitu sen perusteella,
että taksipalvelujen saatavuus tulee olla
hyvä kaikille asiakasryhmille sekä kaupunkilaisille että maaseudulla.
Lisää lupia toivottiin
Korsnäsin kunnanhallitus oli ollut
sitä mieltä, että taksilupien määrä kunnassa on liian pieni sekä, että taksilupien
määrää kunnassa on lisättävä 1 henkilöauton taksiluvalla ja 1 saatavuusvaatimukset täyttävällä henkilöauton
taksiluvalla.
Pitkät etäisyydet, pitkät matkat ja
vähentyneet bussiyhteydet Vaasan ja
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Närpiön kaupunkikeskuksiin puhuvat
sen puolesta, että Korsnäsin kunnalle
olisi myönnettävä lisää taksilupia. Kunnanhallitus toteaa lisäksi, että sairaanhoidon potilaat joutuvat odottamaan
kauan taksikuljetusta Vaasan keskussairaalasta kun kyydit ja palvelut on
keskitetty. Olisi huomioitava paikalliset
aspektit ja verrata Korsnäs esim. Oravaisiin, jossa on yhdeksän taksilupaa yhtä
suurella väestöllä ja melkein yhtä pitkillä etäisyyksillä tärkeisiin palvelupisteisiin. Punainen Risti avaa lähiaikoina
uuden noin 60 – 150 paikan pakolaisten
vastaanoton/turvapaikkavastaanoton
kunnassa. Nämä turvapaikanhakijat on
kuljetettava, lähinnä Vaasaan terveystarkastuksia ym. muuta varten ja vähäisistä
bussiyhteyksistä johtuen on vielä tärkeämpää saada lisää taksilupia kuntaan.
Korsnäsin kunnassa säilyy viisi henkilöauton taksilupaa ja yksi saatavuusvaatimukset täyttävän auton taksilupa.

Sairaanhoitaja
Lärknäs:ssa
Sairaanhoitajan toimi 78,43 %
kokopäivätoimisesta ajalle 4.131.12.2016 on ollut haettavana.
Yksi anomus jätettiin käytettävissä olevan ajan puitteissa. Hakija
on pätevä.

Hoito- ja hoivalautakunta palkkasi
10.11.2016 sairaanhoitaja Cecilia Bondfolkin ajalle 4.1-31.12.2016 sairaanhoitajan toimeen 78,43 %, sijoituspaikka
Lärknäs.

Lähihoitaja Lärknäs:ssa
Lähihoitajan toimi 75 % kokopäivätoimisesta, 4.1.2016 lähtien on ollut haettavana. Kolmetoista hakemusta jätettiin
käytettävissä olevan ajan puitteissa.
Kahdeksaa hakijaa on haastateltu.
Hoito- ja hoivalautakunta palkkasi
10.11.2016 sairaanhoidon ja hoivan
lähihoitajan Ree Mehn 4.1.2016 lähtien
toistaiseksi lähihoitajan toimeen 75 %
kokoaikatoimisesta. Henkilö on palkattu
hoito- ja hoivalautakuntaan mutta sijoitetaan ensisijaisesti Lärknäsiin.
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Alueellinen jätelautakunta
Vaasan seudun jätelautakunta on aloittanut toimintansa. Tästä lähtien on
otettava yhteyttä alueelliseen jätelautakuntaan jäteasioissa, joita aikaisemmin
hoiti kunta. Vaasan kaupunki toimii isäntäkuntana ja vastaa jätelautakunnan hallinnosta.
Stormossen:n kaikki omistajakunnat
(Mustasaari, Korsnäs, Maalahti, Isokyrö,
Vaasa, Vöyri) kuuluvat jätelautakuntaan
ja säännökset ovat siis voimassa kaikissa
omistajakunnissa. Korsnäsin kunnan
edustaja lautakunnassa on Anna-Lena
Kronqvist ja sijainen on Håkan Wester.

- Vaikka kompostoi omia jätteitään on
järjestettävä muun talousjätteen tyhjennys, kertoo Camilla.

KLIPP & STÄDFIX
- vuoden uusyrittäjä on
Marica Häggman

Kirjallinen anomus
Anomus pidennetystä tyhjennysvälistä
ja ilmoitus yhteisistä jäteastioista osoitetaan Vaasan seudun jätelautakunnalle,
PL 2, 65 101 VAASA. Jätelautakuntaan
saa yhteyttä myös puhelimitse (06) 325
4206. Uusi kotisivu on tekeillä mutta
toistaiseksi löytyy tarkempaa informaatiota jätelautakunnan määräyksistä
Stormossen:n kotisivulla: http://www.
stormossen.fi/jat

Korsnäsin yrittäjät jakavat vuodesta
2012 lähtien vuosittain palkinnon toimeliaille uusyrittäjille, inspiroidakseen tällä
tavalla nuoria henkilöitä perustamaan
jotain omaa.
Tämän vuoden palkinto myönnetään
Marica Häggmanille, joka syksystä 2010
lähtien leikkaa hiuksia ja siivoaa yrityksensä Klipp & Städfix:n puitteissa.

Uudet säännökset
Alueen uudet jätesäännökset astuivat
voimaan 1.5.2015. Jätehuoltosäännöksissä on tietoa mm:
• jäteastioista
• kiinteistöjen jätepisteistä
• jätekuljetuksista ja -keräyksista
• tyhjennysväleistä
Jäteastioiden tyhjennysvälin tulee
olla kaksi – kuusi viikkoa riippuen siitä
asuuko asutuskeskuksessa vaiko maaseudulla. Jäteastian tulee olla vähintään
15 litrainen henkilöä ja viikkoa kohti.
Maksu on astian suuruuden mukainen, ei
jätteen painon mukainen.
- Mikäli halutaan pidentää tyhjennysaikaväliä tai pitää tauko, anoa yhteistä
jäteastiaa, on otettava yhteys jätelautakuntaan, informoi jätekäsittelypäällikkö
Camilla Enell-Öst.
- Myös maanviljelijöiden, jotka haluavat levittää omaa lietettään, tulee ottaa
meihin yhteyttä.
Lietekaivoja on tyhjennettävä vähintään kerran vuodessa. Ainoa jäte, jota saa
itse polttaa, on puu- ja paperiperusteinen
jäte.

Kommunkansliet
håller
julstängt
Kunnankanslia on suljettuna
joulun
aikana
23.12.2015
30-31.12.2015
23.12.2015samt
sekä 30-31.12.2015

Hauskaa Joulua!
Sosiaalitoimi päivystää puhelimessa 050 406 4831 klo 10-12
Tekninen toimi päivystää puhelimess 050 5506 267
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