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Ekonomin och verksamheten i 
Korsnäs

Den ekonomiska situationen i 
Korsnäs har under 2015 präglats av 
att konjunkturen i pälsbranschen har 
svängt till det sämre. Svängningen 
har gett ett stort utslag i kommunens 
skatteintäkter 2015, där kommu-
nen tappade ungefär en miljon euro 
jämfört med vad som budgeterats. 
Vi hade ursprungligen budgeterat 

7,7 miljoner i skat-
teinkomster, 

men vi fick 
bara 6,631 
mil joner. 
En del av 
finansie-
r i n g s -
under-
skottet 
u p p -

Satsningar på kommunal service 
– bokslutet 2015

Kommunens verksamhetsår 2015 ligger bakom oss och det är i mars dags att behandla bokslutet 
och verksamhetsberättelsen i kommunstyrelsen. Verksamhetsåret 2015 var det första året med nytt 
statsandelssystem och med en frivillig tvåspråkighet i Korsnäs kommun. Det var också året då sta-
fettpinnen symboliskt växlades mellan kommundirektör, numera kommunalrådet, Anita Ismark och 
tillträdande kommundirektör Christina Båssar. För min egen del har det varit en utmaning att sätta 
sig in de frågor som är aktuella i kommunen och det kan hända att en viss måtta av missförstånd har 
uppstått på grund av brister i lokalkännedomen. Men småningom så tycker jag att jag hittar rätt bra 
till de olika mötesplatserna åtminstone. 

vägdes av kostnadsinbesparingar 
inom HVC verksamheten och den 
allmänna verksamheten. Men att 
hitta kostnadsinbesparingar på en 
miljon inom den normala verksam-
heten är inte möjligt att göra på 
kort sikt och sålunda gör Korsnäs 
kommun ett negativt slutresultat för 
verksamhetsåret 2015. 

Verksamhetsbidraget eller nettot 
från kommunens normala driftsverk-
samhet landade på ungefär 300.000 
euro lägre än budgeterat eller på en 
nettokostnad om 12,6 miljoner. Års-
bidraget efter att skatter, statsandelar 
och finansiella poster plussats till 
landar på ca 300.000 euro på plus. 
Årsbidraget är dock för litet för att 
täcka kommunens avskrivningar 
och efter dessa och bokföringspos-
terna blir kommunens slutresultat 
för verksamhetsåret 2015 ett under-
skott om 280.000 euro. Alla siffror 
är ännu i skrivande stund preliminära 
då kommunstyrelsen ännu inte har 
behandlat bokslutet.

Budgeten för år 2016 är i sig 
också en utmaning. Vi gjorde 

upp budgeten med vetska-
pen om att skatterna mins-

kar redan 2015 och som 
det ser ut så blir inte 

konjunkturen inom 
pälsbranschen bättre 
heller under det här 
året. De två första 
skatteraterna som 

kommit till kommu-
nens konto januari och 

februari 2016 visar på en 
minskning om 9 % i kom-

munalskatter jämfört med 

2015 års rater. Det är därför befo-
gat att fortsätta med den goda upp-
följning i ekonomin som Korsnäs är 
känd för, det är alltid bättre att veta 
riktningen på vart färden går.

Projekt
Under 2015 pågick vårt fram-

gångsrika projekt kring mathanter-
verket och kommunen fick mycket 
god respons på produkter och delta-
gande i mässor. Kommunen deltog i 
Stormässan våren 2015 och på Land-
skapsdagen i Helsingfors Pop-up 
Österbotten 2015. I Helsingfors 
drog Korsnäsklänningen - stickad i 
Korsnäströjans mönster och färger av 
hembygdsföreningen på uppmaning 
av designern Teri Niitti - ner de stora 
applåderna. De stickande damerna 
fick även stiga upp på cat-walken. På 
kommunens Lantdag visades också 
en mycket uppskattad kavalkad av 
de olika tröjorna. Kommunen strävar 
till att få en fortsättning på mathant- 
verksprojektet under 2016. 

Ett annat stort projekt som fick 
sin start senhösten 2015 var den 
nya asylenheten som Röda Korset 
upprätthåller i Kurscentralens tidi-
gare utrymmen. Där finns idag ca 
160 asylsökande och Röda Korset 
har ungefär tio till elva anställda på 
enheten. Kommunen startade upp 
den förberedande undervisningen på 
svenska i januari 2016 och där finns 
33 elever idag. 

Investeringar
De stora egna investeringsprojek-

ten som utfördes under 2015 var bib-
lioteksrenoveringen, rinken i Taklax 
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Annonsera i KorsnäsNytt
 Annonspriser år 2016 (+ moms 24%)
 Svartvitt Färg

1/1-sida  115 145
  (h*b) 269 mm x 182 mm
½-sida 80 105
  (h*b) 133 mm x 182 mm
           269 mm x 88,5 mm
¼ sida 60 75
   (h*b) 133 mm x 88,5 mm
Radannons/ruta 40 50
varierar enl behov

Allmännyttiga föreningar och ideella 
samfund får en rabatt på 50 % på ovan-
stående priser för annonser som gäller 
kommersiella evenemang och motsva-
rande arrangemang.

Upplaga: 1200 exemplar
Utkommer 8 gånger 2016 till hushåll 
och företag i Korsnäs
Material sänds till Korsnäs kommun/
Kenth Nedergård
Postadress: Strandvägen 4323, 
66200 Korsnäs
Telefax: 3479 190  
Telefon: 050-5222 644
e-post : kenth.nedergard@netikka.fi

Utgivare: Korsnäs kommun
Ansvarig utgivare: Christina Båssar
Redaktionsråd: Sven-Erik Bernas, Henrik 
Rosendahl, Caroline Åbacka, Kjell Nydahl 
och Roger Bergström.
Kontaktperson: Helena Höglund-Rusk
Framställning: Kenth Nedergård
Foton och material om inte annat nämns: 
Kenth Nedergård
Översättningar: Hans Frantz

och starten av byggnaden av rinken 
i Harrström. Men den största inves-
teringssumman om 960.000 euro har 
gått till renovering och utbyggnad  av 
HVC i Malax. I enlighet med de avtal 
som uppgjorts så deltar Korsnäs 
kommun med en finansieringsandel 
om 30 % i de gemensamma fastighe-
ternas investeringsutgifter.

Det allmänna ekonomiska läget
Enligt kommunernas bokslutsprog-

noser för 2015, som samlats in av 
Statistikcentralen, blir räkenskapspe-
riodens resultat för alla kommunerna 
och samkommunerna i landet 2015 
ett överskott på 0,27 miljarder euro. 
Efter att verkningarna av affärsverks-
bolagiseringarna korrigerats i bok-
sluten är det sammanlagda resultatet 
nästan på samma nivå som tidigare 
år. Men ändå växte lånestocken med 
sammanlagt 0,5 miljarder euro och 
är nu uppe i 17,0 miljarder, vilket är 
en ökning på tre procent jämfört med 
året innan.

Preliminärt ser bokslutssiffrorna 
bättre ut än vad som uppskattades 
hösten 2015. Kommunerna har över-
lagt försökt att minska skuldbördan 
och vara återhållsamma med att höja 
inkomstskattesatserna. Som helhet 

verkar situationen inom den kommu-
nala ekonomin vara rimlig, men det 
finns stora skillnader mellan kommu-
nerna. Till exempel var räkenskaps-
periodens resultat negativt i fler än 
120 kommuner. Årsbidraget beräk-
nas bli negativt i 11 av 301 kommu-
ner.

Enligt bokslutsuppgifterna mins-
kade kommunernas och samkom-
munernas verksamhetsutgifter med 
omkring en procent i fjol. Den lång-
sammare utgiftsökningen beror på 
bolagiseringar och olika sparåtgärder 
i kommunerna. 

De sammanlagda skatteinkom-
sterna ökade med 2,8 procent. 
Inkomsterna från kommunalskatten 
ökade med bara 1,8 procent, trots att 
98 kommuner höjde sin inkomstskat-
tesats för 2015. De övriga skatterna, 
såsom samfunds- och fastighetsskat-
ten, ökade dock snabbare. Inkom-
sterna från fastighetsskatten växte 
med 6,1 procent. 

Statens planer
Kommunen har under 2015 tagit 

ställning till Vasaregionens kommun-
indelningsutredning som samman-
ställdes av utredningsmännen Ossi 
Repo och Jan-Erik Enestam. Samt-

liga deltagande kommuner tackade 
nej till kommunsamgång i enlighet 
med det framtagna avtalet. Besluten 
togs i fullmäktige under sommaren 
2015.

Knappt hade kommunsamgångs-
utredningens svar skickats till 
statskontoret innan det blev dags att 
sätta sig in i de nya funderingar som 
regeringen aviserar för social- och 
hälsovården. Den nya SOTE refor-
men siktar på en landskapsbaserad 
gemensam helhet för både social- 
och hälsovården. I klartext betyder 
det att kommunerna inte längre ska 
ha varken inflytande i eller finan-
siering för social- och hälsovården 
efter 2019. Under slutet av 2015 fick 
kommunen ge utlåtande om områ-
desindelningen i denna reform och 
ett förslag till lagpaket om reformen 
beräknas komma på utlåtanderunda 
till kommunerna i april. Redan i det 
här skedet ser den nya Sote refor-
men ut att bli den historiskt största 
reformen av kommunsektorn och 
skattefinansieringen som landet sett i 
moderna tider. 

Christina Båssar 
kommundirektör
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Daghemmen kommer att kort presentera några 
plock ur sin verksamhet i några av följande 
Korsnäs Nytt.

Ett tema som varit aktuellt på alla daghem i kommunen 
är arbetet för förebyggande av mobbning. På alla daghem 
finns en handlingsplan för förebyggande av mobbning.

Annika Heikkilä från Folkhälsan har besökt daghem-
men och föreläst och tipsat om bra  arbetssätt:

I anknytning till vändagen höll Harrström daghem för-
äldramöte och diskussioner kring temat ”Att knyta posi-
tiva kamratrelationer bland småbarn”. Annika Heikkilä 
från Folkhälsan var gästföreläsare. Barnen hade bakat 
vändagssemlor som föräldrarna fick njuta av.

Målet med kvällen var bl.a.
• öka föräldrarnas medvetenhet om mobbning som 

fenomen
• att stärka samarbetet kring fostran 
• ge föräldrarna inblick i daghemmets mobbningsfö-

rebyggande arbete.

Folkhälsan har producerat ett stort material som dag-
hemmen använder t.ex. Start och Stegen, Kompisväskan, 
Lilla Chilla och kompismassage.

Bilder från Harrström daghems Vernissage 
kring ”Vinter och vänskap”



KORSNÄSNytt

5

K
o
m

m
u

n
a
l
 in

f
o
r
m

a
t
io

n

Korsnäsveckan, Lantdagen 
och Världsarvsdagen har varit 
årligen återkommande upp-
skattade sommarevenemang i 
Korsnäs kommun. Programut-
budet har varit intressant och 
lockande. Allt fler föreningar 
engageras med olika aktiviteter.

Inom biblioteks- och kultursek-
torn ansvarar bibliotekschef Carola 
Bäckström för kulturella evenemang. 
En arbetsgrupp bör liksom tidigare 
år tillsättas med uppdrag att planera 
program för samtliga tre evenemang. 
Arbetsgruppen får i uppdrag att kon-
takta olika föreningar för genomför-
ande av olika aktiviteter samt för att 
samordna aktiviteterna till lämpliga 

Centralidrotts- 
planen i Korsnäs

Den 25.1.2016 på fullmäkti-
gemötet inlämnade fullmäkti-
geledamot Roger Bergström en 
motion till Korsnäs kommun 
med önskan om att åtgär-
derna på Centralidrottsplanen 
i Korsnäs görs i rätt prioritets-
ordning samt att man anslår 
medel för skyddsnät och avby-
tarbänkar i budgeten 2016.

En annan skrivelse har 24.11.2015 
inkommit från styrelsen för Korsnäs 
Hem & Skola med stöd av 61 namn-
underskrifter samt 9 namnunderskrif-
ter från IF Fyrens styrelse. I korthet 
önskar man att sportplan vid Korsnäs 
skola skulle ses över och förbättras.

Eftersom både fullmäktigemotio-
nen och skrivelsen från Korsnäs Hem 
& Skola berör samma ämne, Cen-
tralidrottsplanen i Korsnäs och dess 
underhåll och åtgärder, så behandlas 
dessa samtidigt i samma ärende.

Kommunstyrelsen tillsatte 
15.2.2016 en arbetsgrupp, som 
kan diskutera med berörda parter 
och utarbeta ett åtgärdsprogram 
inför kommande år. I arbetsgrup-
pen ingår Marcus Nordmyr, 
Sven-Erik Bernas, Katarina Wes-
ter-Bergman, Ulf Granås, Susanna 
Råholm, Roger Lindholm och 
Håkan Wester.

Trafiksäkerhet vid 
skolorna

Bildningsnämnden har vid ett 
flertal tillfällen påtalat beho-
vet av att förbättra trafiksä-
kerheten på skolgårdarna vid 
bl.a. Korsnäs kyrkby skola 
och Taklax skola. Tidigare har 
trafikförbättringar utförts vid 
Molpe skola.

Ramboll har uppgjort skissplane-
ringar på hur trafiksäkerhetsproble-
men kan lösas. 

En skrivelse har även inkommit 
till kommunen undertecknad av 62 
föräldrar som har elever i Korsnäs 
kyrkby skola. Föräldrarna anser att 
lekparken behöver planeras om, 
rustas upp och förnyas vid skolan. 
Trafiken på skolgården är också en 
sak som behöver planeras om och 
ändras. Bilar kör dagligen på bar-
nens lekområde och risken för att en 
olycka skall ske är stor. 

Föräldrarna önskar att kommunens 
planering kommer igång och att en 
arbetsgrupp utses för att snarast lösa 
dessa frågor.

Tekniska nämnden tog del av skis-
serna och skrivelsen vid samman-
trädet 9.2.2016. Nämnden beslutade 
föreslå för kommunstyrelsen att en 
arbetsgrupp tillsätts kring plane-
ringen av skolområdet vid Korsnäs 
kyrkby skola och en arbetsgrupp 
tillsätts kring trafikförbättringsplane-
ring vid Taklax skola.

Kommunstyrelsen tillsatte 
15.2.2016 en arbetsgrupp för 
Korsnäs kyrkoby skola bestående av 
Thommy Bergström, Jan Bernas, 
Jaana Blomqvist, Petter Södergran 
och Susanna Råholm. Kommunsty-
relsen tillsatte även en arbetsgrupp 
för Taklax skola bestående av Niclas 
Björkqvist, Heidi Kammonen, 
Angelica Sandholm, Jan-Henrik 
Häggdahl och Ulf Granås.

Utdelningen av 
KorsnäsNytt

Utdelningen av KorsnäsNytt 
förbättras år 2016. Enligt 
avtal med Posti utdelas 
kommunens informations-
tidning från och med detta 
år som ett ”Offentligt med-
delande”, vilket innebär att 
tidningen distribueras till 
alla hushåll. 
Tidningen publiceras dess-
utom på kommunens sida 
på internet http://www.
korsnas.fi/aktuellt/kor-
snas-nytt/ och kan läsas 
över hela världen. Extra 
lösnummer kan fortsätt-
ningsvis avhämtas från 
kommunkansliet och bibli-
oteket.  
Redaktionrådet för 
KorsnäsNytt hoppas att 
kommuninvånarna ska bli 
nöjda med den förbättrade 
utdelningen. Meddela till 
kommunkansliet om distri-
butionen inte fungerar som 
planerat.

programhelheter för alla tre evene-
mang.

Korsnäsveckan arrangeras prelimi-
närt 27.6 – 3.7.2016. Årets Lantdag 
går av stapeln 13.8.2016 och världs-
arvsdagen 14.8.2016. De slutliga 
datumen fastställs av arbetsgruppen.

Kommunstyrelsen tillsatte 
15.2.2016 en arbetsgrupp för årets 
evenemang med följande medlem-
mar: Helena Höglund-Rusk, Carola 
Bäckström, Roger Lindholm, 
Niclas Björkqvist, Margareta 
Lindström, Sofia Mitts-Björk-
blom, Pia Södergran och Katarina 
Westerlund. Arbetsgruppen kan 
gärna se över tidpunkterna för eve-
nemangen och om de kunde gå att 
koordinera.

Arbetsgrupp för evenemang 2016
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åtgärdstillstånd

Tillsynsnämnden har vid sammanträdet 25.2.2016 godkänt föl-
jande ansökningar om byggnadslov och åtgärdstillstånd.

Byggnadslov
Byggare  Lägenhet  Ändamål
Anette Björk  Harrström 2:95  Bastu 
Hannes Eklund  Harrström 2:268  Bastu
Jan-Erik Åkersten  Harrström 3:58  Bostad
Jan-Erik Åkersten  Harrström 3:58  Bostad
Dermoshop Ab  Korsnäs 54:6  Garage
A o J Rosendahl  Korsnäs 12:140  Bostad
Pirjo Stig  Molpe 876:4  Tillbyggnad fritidshus
Pirjo Stig  Molpe 876:4  Bastu
Pirjo Stig  Molpe 876:4  Gäststuga
Boris Nordmyr  Taklax 10:19  Ändring del av växthus
  till lager

Åtgärdstillstånd
Byggare  Lägenhet  Ändamål
C Mannfolk Ab  Korsnäs 16:80  Skyddstak + renovering
Tore Sten  Korsnäs 11:67  Inglasning terrass
Lisbet Nyström  Molpe 10:31  Fasadändring, byte av
  värmesystem
Mikael Åkersten  Molpe 876:4  Inglasning terrass

Anmälningsärenden
Byggare  Lägenhet  Ändamål
Hasse Bäckman  Korsnäs 36:2  Lada
Tore Sten  Korsnäs 11:67  Förråd
Tore Sten  Korsnäs 7:49  Förråd
Harri Ekola  Molpe 3:110  Skyddstak fritidshus
Harri Ekola  Molpe 3:110  Grillkåta

Ett färdigt utkast för Finn-
hamn detaljplan i Molpe by är 
klart för presentation. PDB-pro-
grammet var framlagt till 
påseende 14.8-31.8.2015. Inga 
anmärkningar eller påpekan-
den inkom.

Planeringen omfattar ett ca 4,0 ha 
stort markområde och berör lägen-
heterna Hemstrand 1:251, Strandbo 
1:266, Hembo 1:286, Torpet 1:252, 
Hemstrand 1:65, Skönman 1:285, 
Friman 1:20, Lax 1:104 och Lertäkt 
878:17. Området finns mellan Sjö-
vägen och Finnhamnsvägen i Molpe. 
Intill området finns Molpe fiskehamn 
och fryseri.

Renovering av 
barfastigheten

I årets budget finns 75.000 
euro för renoveringen av den 
195 m2 stora barfastigheten i 
kyrkbyn. De viktigaste åtgär-
derna är att åtgärda fuktskadan 
i köksgolvet och matsalsgolvet. 
Dessutom behöver ventilations-
systemet förnyas.

Tekniska verkets timavlönade kan 
påbörja rivningsarbetet i gamla bar-
fastigheten genast när skolbostaden 
i Molpe är klar. Entreprenörer tas in 
enligt behov.

Två intressenter har hört sig för om 
att få hyra utrymmen i fastigheten. 
Den ena intressenten önskar påbörja 
en caféverksamhet och den andra 
intressenten som hört sig för vill 
öppna en pizzeria i fastigheten.

Tekniska nämnden föreslog 
9.2.2016 att hyran fastställs till 
915,55 euro/månad moms 0%. Tek-
niska verkets timavlönade påbörjar 
renoveringsarbetet och entreprenörer 
tas in vid behov. Barfastigheten hyrs 
ut i första hand till den intressent som 
först frågade om ledigt utrymme i 
fastigheten.

Kommunstyrelsen beslutade 
15.2.2016 i enlighet med tekniska 
nämndens förslag.

På området finns i dagens läge 
tre bostadshus. För några år sedan 
detaljplanerades ett intilliggande 
område för att ge möjlighet till hav-
snära boende. Detta tilltänkta område 
är i direkt anslutning till Strandbacka 
detaljplan och således ett naturligt 
utvecklings-/utvidgningsområde för 
boende. I närheten av området finns 
Molpe fiskehamn som tillhör RKY–
registret (byggda kulturmiljöer av 
riksintresse) och bör beaktas i plan-
läggningen.

Med detaljplanen ges utrymme 
för sex nya egnahemshustomter och 
samtidigt anvisas tre befintliga. Med 
detaljplanen anvisas också ett enhet-
ligt grönområde och ett gatuområde. 

För att undvika ytterligare vägan-
slutningar till Sjövägen har anslut-
ningen till tomt nr. 3 i kvarter 13 
anvisats genom en körförbindelse via 
en befintlig väganslutning, vilken är 
utanför planområdet.

Avsikten är att detaljplanen skall 
godkännas i kommunfullmäktige 
under år 2016.

Kommunstyrelsen framlade utkas-
tet till Finnhamn detaljplan i Molpe 
by till påseende 29.2-30.3.2016. 
Utlåtanden inbegärs av Tillsyns-
nämnden i Korsnäs, NTM-centralen 
i södra Österbotten, Österbottens för-
bund och Österbottens museum.

Finnhamn detaljplan
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Bildningsnämnden har på sitt 
sammanträde 8.12.2015 föresla-
git att eftermiddagsverksam-
heten och skolan ges möjlighet 
att använda bostadslokal 2 i 
Molpe skola för sin verksamhet.

Tekniska avdelningen har tidigare 
meddelat att en omfattande renove-
ring behövs oberoende om lägen-
heten används som bostad eller för 
skolans verksamhet. Senast skolan 
renoverades gjordes ingen renove-
ring för ifrågavarande bostad.

Renoveringsarbetet kring förstärk-
ningen av golvet har påbörjats och 
man kan nu konstatera att hela golvet 
inte behöver åtgärdas utan endast ca. 
33m2, vilket leder till att kostnaderna 
hålls på en lägre nivå än vad som tidi-
gare meddelats. 

Om lokalen renoveras för bostads-
verksamhet har kostnaderna beräk-
nats till ca. 33.000 €. Om lokalen 
renoveras för skolans verksamhet, 
krävs extra utrymningsväg och bättre 
ventilation, vilket medför en mer-
kostnad om ca. 7.500 €. I årets drifts-
budget finns anslag om 30.000 € för 
bostadsverksamhet och anslag om 
15.000 € för egna utrymmen.

I renoveringen, som sköts i egen 
regi görs följande åtgärder:

• Förstärkning av mellanbjälkla-
get om 33 m2

• Nya ytor på väggar, golv och 
tak om 72m2

• Ny köksinredning
Elentreprenörer och vvs-entrepre-

nörer används för bl.a.
• Förnyande av el
• Ny avloppsledningar och vat-

tenledningar
Tekniska nämnden konstaterade 

9.2.2016 att kostnaden för renove-
ringen uppgår till ca. 40.500 € när 
lokalen renoveras för skolverksam-
het. Tekniska nämnden föreslår för 
kommunstyrelsen att lokalen renove-
ras för skolverksamhet.

Även bildningsnämnden föreslog 
9.2.2016 att utrymmena renoveras så 
att de kan utnyttjas av bildningsvä-
sendet.

Kommunstyrelsen beslutade 
15.2.2016 i enlighet med bildnings-
nämndens och tekniska nämndens 
förslag att lokalen renoveras för skol-
verksamhet.

Nya skolutrymmen i Molpe skola Samarbetsavtal 
om samservice 

Den sektorövergripande sam-
servicen ges av arbets- och 
näringsbyrån, Folkpensionsan-
stalten och kommunerna. Kom-
munernas roll lyfts fram i den 
nya lagstiftningen när det gäller 
att ordna tjänster för lång-
tidsarbetslösa. Målsättningen 
är att främja sysselsättningen 
av arbetslösa genom ett sek-
toröverskridande arbetssätt.

Vörå till Kristinestad skapar ett 
eget regionalt nätverk för sektoröver-
gripande samservice för arbetskraf-
ten. Under hösten 2015 har ett förslag 
till avtal för verksamheten utarbetats.

I avtalet stipuleras vilka service-
former som finns tillgängliga i nät-
verket samt att avtalsparterna har en 
gemensam verksamhetsenhet i Vasa. 
Till nätverket kommer under 2016 att 
anställas en koordinator på halvtid. 
Kommunernas ansvar för de gemen-
samma verksamhetsutgifterna upp-
skattas till ca 50.000 euro per år. Från 
och med 1.1.2016 fördelas utgifterna 
enligt rekommendation från Kom-
munförbundet enligt antalet invånare 
som varit arbetslös under 300 dagar. 
Avtalet gäller till 31.12.2018.

Kommunstyrelsen godkände 
15.2.2016 det uppgjorda avtalet.

Kungörelse

UTKASTET TILL FINNHAMN 
DETALJPLAN I MOLPE BY
Kommunstyrelsen meddelar att utkastet till Finnhamn 
detaljplan hålls offentligt framlagt i Kommungården 
under tiden 29.2-30.3.2016.
Intressenter ges möjlighet att framföra åsikter över 
planen till Korsnäs kommun, Strandvägen 4323, 66200 
Korsnäs senast 30.3.2016.
Korsnäs 25.2.2016
Kommunstyrelsen

Korsnäs kommun

Detaljplanen över Finnhamn i Molpe by.
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I januari 2014 beslutade landskapsstyrelsen att 
påbörja uppgörandet av en ny helhetslandskaps-
plan, Österbottens landskapsplan 2040. Planen 
omfattar hela landskapet och kommer att ersätta 
Österbottens landskapsplan 2030. Målet är att 
den skall godkännas år 2018.

Kommande utredningar är följande:
• samhällsstruktur (centrumnätverket, tätorter och 

deras utvidgning, industriområden)
• servicenätverket
• jord- och skogsbruksområden
• rekreationsområden
• regionala skyddsområden
• skjutbanor
• flygplatser och bullerområden
• båt- och fiskehamnar
• pälsdjurs- och växthusnäringen.

Uppdatering av kulturmiljöer på landskapsnivå
Sommaren 2014 påbörjades arbetet vid Österbottens 

förbund med en inventering och revidering av de på land-
skapsnivå värdefulla landskapsområdena och byggda kul-
turmiljöerna som finns i Österbottens landskapsplan. Den 
pågående utredningen är en uppdatering av de kulturmil-
jöer som finns i den av miljöministeriet 21.12.2010 fast-
ställda landskapsplanen och vilka har beteckningen (ma) 
”Område som är värdefullt för landskapet eller regionen 
med tanke på kulturmiljön eller landskapsvården”.

Dessutom utreds områden samt objekt som inte ingår i 
landskapsplanen, men som vid värdering kan visa sig vara 
värdefulla kulturlandskap eller byggda kulturmiljöer på 
landskapsnivå.

Målet är att år 2016 framlägga ett reviderat förslag till 
värdefulla kulturlandskap och byggda kulturmiljöer på 
landskapsnivå för vidare behandling under arbetet med 
helhetslandskapsplanen.

Österbottens förbund önskar kommunens ställningsta-
gande i slutet av år 2015 eller senast i slutet av januari 
2016. 

Inventerade områden
Sammanlagt har 209 områden inventerats i Österbotten 

och följande har inventerats i Korsnäs.
1. Harrströms by och fiskehamn, byggd kulturmiljö
Harrström fiskehamn och by ingår i RKY (2009). 

Området har tidigare klassats som RKY-område (1993) 
och som värdefullt på nationell nivå i Österbottens land-
skapsplan 2030.

2. Bygatan i Korsnäs, byggd kulturmiljö
Korsnäs kyrka och prästgård ingår i RKY (2009). Byga-

tan har förlorat sin karaktär i och med att delar av den 
äldre bebyggelsen ersatts med nyare bostadshus, vilka 
placerats inne på tomterna och inte intill bygatan.

Österbottens landskapsplan 2040

Bygatan i Korsnäs har tidigare klassats som RKY-om-
råde (1993) och som värdefullt på nationell nivå i Öster-
bottens landskapsplan 2030. Området kan inte anses ha 
kulturhistoriskt värde på landskapsnivå och därför före-
slås att området inte längre ingår i denna värdeklass. En 
bedömning av områdets kulturhistoriska värde kan göras 
på lokal nivå.

3. Bygatan i Korsbäck, byggd kulturmiljö
Längs bygatan i Korsbäck har ny bebyggelse tillkom-

mit, medan det äldre byggnadsbeståndet förfaller. Byga-
tan i Korsbäck har tidigare klassats som värdefullt på 
landskaps- eller regional nivå i Österbottens landskaps-
plan 2030. Området kan inte anses ha kulturhistoriskt 
värde på landskapsnivå och därför föreslås att området 
inte längre ingår i denna värdeklass. En bedömning av 
områdets kulturhistoriska värde kan göras på lokal nivå.

4. Råbacka gårdsgrupp, byggd kulturmiljö Råbacka 
gårdsgrupp består av åtta gårdar

De äldre gårdarna och gårdsmiljöerna på området för-
faller. Det finns ett par nyare bostadshus som används 
året runt. Råbacka gårdsgrupp har tidigare klassats som 
värdefullt på landskaps- eller regional nivå i Österbottens 
landskapsplan 2030. Området kan inte anses ha kultur-
historiskt värde på landskapsnivå och därför föreslås att 
området inte längre ingår i denna värdeklass. En bedöm-
ning av områdets kulturhistoriska värde kan göras på 
lokal nivå.

ÖSTERBOTTENS LANDSKAPSPLAN 2040

PROGRAM FÖR 
DELTAGANDE OCH 
BEDÖMNING
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Utlåtande om Harrström 
som nationellt värdefullt 
landskapsområde 

Styr- och utvärderingsgruppen för den uppdate-
rande inventeringen av landskapsområden, tillsatt av 
miljöministeriet, har utarbetat ett förslag till nya vär-
defulla landskapsområden. Förslaget har utarbetats 
på basen av regionala inventeringar.

Miljöministeriet ber om åsikter om förslaget och man 
önskar i synnerhet ställningstaganden gällande områdesur-
valets omfattning och representativitet, avgränsningen och 
områdesbeskrivningarna av de föreslagna områdena samt 
grunderna för värdeklassificeringen av dessa.

Inventeringen innehåller både havsområden och älvdalar i 
Österbotten och för Korsnäs kommuns del ingår Harrströms 
ådals kulturlandskap, vilket innefattar en stor del av Harr-
ström by och ådalen öster om Strandvägen ner till sydöstra 
delen av Helenelund. Den sydligaste delen av området finns 
beläget inom Närpes stad. Den totala ytan är 782 ha, varav 
öppna våtmarker är 5 ha, jordbruksmarker 447 ha, skog och 
halvnaturliga marker 237 ha, anlagda ytor 82 ha och vatten 
11 ha. Enligt naturinventeringen representerar Harrström 
ådal den unga landhöjningskustens landskap där den öster-
bottniska kustbyns särdrag förenas med åkrarna med sina 
lador, som följer ådalen.

Tekniska nämnden konstaterade 9.2.2016 att förslaget att 
Harrström ådal ska ingå i värdefulla kulturlandskap på natio-
nell nivå inte kan omfattas. Det medför eventuellt negativa 
konsekvenser för utvecklandet av farmnäringen och växt-
husnäringen på området. Påpekas att markägarna har kunnat 
bevara kulturlandskapet till dags datum, troligen kan kultur-
landskapet bevaras även i framtiden, fast det kvarstår som ett 
värdefullt område endast på landskaps- eller regional nivå.

Kommunstyrelsen föreslog 15.2.2016 i enlighet med tek-
niska nämndens förslag att man inte kan omfatta ett förslag 
om att Harrström ådal föreslås ingå i värdefullt kulturland-
skap på nationell nivå, eftersom: 

• det medför eventuellt negativa konsekvenser för 
utvecklandet av farmnäringen och växthusnäringen på 
området och kan på så sätt försvåra utvecklingen av en 
levande landsbygd i kommunen, 

• det är markägarna som har kunnat bevara kulturland-
skapet till dags datum, och som kan bevara kultur-
landskapet även i framtiden, fast det kvarstår som ett 
värdefullt område endast på landskaps- eller regional 
nivå,

• det är inte motiverat att skapa nya byråkratiska hinder 
för kommuninvånare och markägare som önskar bo 
och utveckla sin närmiljö,

• kommunens byggnadstillsyn är den instans som kan 
avgöra vad som passar in i den lokala miljön och som 
värnar om kulturlandskapet,

• områdets omfattning är för stort då det omfattar hela 
byautvecklingsområdet och då blir effekterna för 
omfattande för befolkningen i området,

• kommunen har även kontaktats i ärendet av flertalet 
markägare och kommuninvånare som är oroliga för 
framtidsmöjligheterna i området om det klassas som 
värdefullt kulturlandskap på nationell nivå.

5. Molpe, byggd kulturmiljö
Molpe är en gammal fiskeby, som troligtvis befolkades 

av fiskare från Sverige på 1200-talet. Den gamla bystruk-
turen uppfattas fortfarande, men en stor del av den gamla 
bebyggelsen har ersatts med nyare bostadshus. Den äldre 
bebyggelsen förfaller, medan de nyare bostadshusen 
används aktivt. Molpe fiskehamn ingår i RKY (2009). 
Molpe har tidigare klassats som RKY-område (1993) och 
som värdefullt på nationell nivå i Österbottens landskaps-
plan 2030. Området kan inte anses ha kulturhistoriskt 
värde på landskapsnivå och därför föreslås att området 
inte längre ingår i denna värdeklass. En bedömning av 
områdets kulturhistoriska värde kan göras på lokal nivå.

6. Svettgrunds sjömärke, byggd kulturmiljö
Svettgrunds sjömärke ingår i RKY (2009). Svettgrunds 

sjömärke har tidigare klassats som värdefullt på land-
skaps- eller regional nivå i Österbottens landskapsplan 
2030. 

7. Paviljongområdet i Molpe, ny byggd kulturmiljö
Paviljongen i Molpe, byggd år 1957, ligger naturskönt 

på en udde intill Strömmen väster om Molpe fiskehamn, 
som är ett RKY 2009-område. Paviljongen och intillig-
gande servicebyggnad är väl underhållna och i aktiv 
användning. Paviljongområdet har inte tidigare värde-
klassificerats på landskapsnivå. Området föreslås som 
värdefull byggd kulturmiljö på landskapsnivå. Årtal för 
paviljongen.

8. Bjurbäck-Taklax ladlandskap, nytt kulturlandskap
Odlingslandskapet mellan Bjurbäck och Taklax följer 

vattendraget Bjurbäcken. På odlingsmarken finns många 
välbevarade lador. Området har inte tidigare värdeklas-
sificerats på landskapsnivå. Bjurbäck-Taklax ladlandskap 
föreslås som värdefullt kulturlandskap på landskapsnivå.

9. Korsnäs gruvområde, ny byggd kulturmiljö
Verksamheten i blygruvan, som ligger cirka 4 kilome-

ter nordost om Korsnäs centrum påbörjades år 1958 och 
avslutades 1973. Gruvan var en stor arbetsgivare på orten. 
Idag äger Korsnäs kommun byggnaderna på gruvområ-
det. Området har inte tidigare värdeklassificerats på land-
skapsnivå. Korsnäs gruvområde föreslås som värdefull 
byggd kulturmiljö på landskapsnivå.

10. Harrström ådal, kulturlandskap
Harrström har tidigare klassats som värdefullt på land-

skaps- eller regional nivå i Österbottens landskapsplan 
2030. Området ingår nu i MAPIO:s1 förslag till värde-
fulla kulturlandskap på nationell nivå.

Kommunstyrelsen konstaterade 15.2.2016 att de före-
slagna kulturmiljöerna i Korsnäs är motiverade förutom 
Harrström ådal, som föreslås som ”värdefullt kulturland-
skap på nationell nivå”. Eftersom jordbruksnäringen och 
pälsdjursnäringen är mycket viktiga näringar, är kommu-
nen oroad över eventuella framtida utvecklingsmöjlighe-
ter för näringarna om området är värdefullt kulturlandskap 
på nationell nivå.
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Eftersträvade utbetalningstider hösten 2015–våren 2016 
(de viktigaste stöden för växtodlings- och husdjursgårdar)

december januari

november februari

oktober

september

augusti

juli juni

maj

april

mars

- Grundstöd post 2 20 % (+ förgröningsstöd och stöd
till unga  jordbrukare EU á 10 %)

- Miljöersättning post 2 (minst 20 %)
- Komp.ersättningens hela husdjursförhöjning
- Ekologisk produktion (minst 20 %) +

husdjursförhöjning
- EU:s bidrag för mjölkkor post 2
- EU:s bidrag för nötkreatur post 2

- Miljöersättning
post 1 (högst 80 %)

- Ekologisk produktion
post 1 (högst 80 %)

- Uppfödning av
lantraser post 1
(80%)

- Odling av
ursprungssorter
(100 %)

Hösten 
2015

Våren
2016

- Grundstöd (= gårdsstöd) post 1 (80 %)
- Förgröningsstöd (90 %)
- Stöd till unga jordbrukare EU (90 %)
- Kompensationsersättning post 2 (minst 15 %)
- Nationella åkerstöd
- EU:s bidrag för mjölkkor post 1
- EU:s bidrag för nötkreatur post 1

Nationella husdjursstöd slutligt stöd för 2015 och 
förskott för 2016
- Nötkreatur (de-stöd och slaktstöd)
- Hongetter
- Tackor
- Stöd för svin- och fjäderfähushållning

(nordligt + södra Finland)

- EU:s får- och getbidrag post 1 (ca 95 %)

- Bidrag för jordbruksgrödor post 1 (ca 95 %)
- Miljöavtal 2014-2020 post 1 (60 % eller 80 %)
- Uppfödning av lantraser post 2 (20 %)

Figuren upptar inte det nationella 
nordliga stödet för mjölk. Det 
betalas månadsvis.

- Komp.ersättning
(=LFA) post 1
(högst 85 %)

- Kompensationsersättning post 2 (15 %)
- Stöd till unga jordbrukare EU post 1 (90 %)

- Allmänt hektarstöd, stöd för unga odlare (nationell)
och stöd för sockerbeta (100 %)

- Ersättning för djurens välbefinnande

- EU:s får- och getbidrag post 2
- Bidrag för jordbruksgrödor post 2
- Miljöavtal 2014-2020 post 2 (20 %

eller 40 %)

Kurser  Stödinfo 2016
Närpes YA 5.4.2016 kl. 18.30 - 21.30  
anmälan: lantbruk@narpes.fi eller  tfn:06-2249240
Närpes YA  6.4.2016 kl. 12.30-16.00 
anmälan: lantbruk@narpes.fi  eller tfn: 06-2249240
Malax, Bygdegården 12.4.2016 kl. 18.00-21.00 

anmälan: asa.backman@kfem.fi  eller 0500 874 511

Program
• Öppning och information om Råd 2020 – ProAgria 
• Grundstödet, förgröningsstödet, tvärvillkoren – 

NTM centralen
• Miljöersättning - NTM centralen
• Miljöavtal och ekologisk produktion - NTM centra-

len
• Kaffe
• Investeringsstöd - NTM centralen
• Stödansökan – Landsbygdssekreteraren
• Aktuellt från ÖSP - ÖSP

Femårig odlingsplan
Glöm inte att lämna in  en femårig odlingsplan till 

lantbrukskansliet senast 2.5.2016. Alla som har sökt 
miljöstöd skall lämna in en femårig odlingsplan. 
Planen är ett av kraven i miljöförbindelsen.  

Du ska göra upp den 5-åriga växtföljdsplan över de 
skiften som du har haft 2015. I planen ska finnas de 
växtarter (rybs, korn, ärter, vall osv.) som du planerar ha 
på skiftena. Växtföljdsplanen får du göra hur enkel eller 
hur invecklad som helst (procenterna för trädor och för-
gröning behöver inte följas i planen). En plan är en plan 
och planer brukar ju ändras! Planen ska lämnas in till lant-
brukskansliet senast 2.5.2016.

På www.suomi.fi kan du hämta blanketten 466 eller så 
kan du komma in till lantbrukskansliet efter  en blankett 
eller ringa och be oss sända blankett mallen. Förbindelse-
villkoren finns här att läsa: http://maaseutuvirasto.mobie-
zine.fi/zine/103/article-8353                

Markkartering
Glöm inte att kontrollera att du har din markkartering i 

kraft. Du kan hämta burkar från lantbrukskansliet ifall du 
behöver.

Infobrev per mejl. 
Du som inte får infobrev via e-post från landsbygd-

skansliet men vill ha, meddela din mejladress till oss 
antingen per telefon 0400-419517 eller på mejl, christina.
bengsen@kfem.fi
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Årsmötet hölls 21 februari 2016 på Stenbry-
taren i Korsnäs. Då ordförande Sven Nystén 
undanbett sig återval, valdes nu Anita Ismark till 
ordförande för år 2016. 

Övriga styrelsemedlemmar omvaldes: Gullvi Norras 
som sekreterare, Sven R. Westergård som kassör, Doris 
Stenholm som viceordförande, övriga medlemmar Alef 
Ståhl, Robert Mamrelund och Boris Foxell.  Ersättare 
är som tidigare Birgitta Mannfolk och Jan-Erik Ravals. 
Birgitta Sandholm fortsätter som IT-handledare för seni-
orer.

Medlemsavgiften blir som tidigare 15 euro. Genom att 
vara medlem i föreningen bidras till att pensionä-
rernas styrka beaktas och hörs i samhällsfrågor. Social 
gemenskap, livskvalitet, intressebevakning är viktig i vår 
verksamhet.

Enligt verksamhetsplanen för år 2016 kommer fören-
ingen att ordna månadsträffar med olika föreläsare och 
underhållare, resor och datastöd för seniorer. Information 
ges i föreningsspalten i Vasabladet och i KorsnäsNytt 
samt på vår hemsida http://korsnas.spfpension.fi. Vid års-
skiftet fanns 297 medlemmar.

KORSNÄSNEJDENS PENSIONÄRER r.f

Nya ordförande Anita Ismark och avgående ord-
förande  Sven Nysten för Korsnäsnejdens pensio-
närer rf. 

FACEBOOK -  något för pensionärer?
Vill du ha info om vad det är?
Vill du ha hjälp med att börja använda?
Kontakta IT-handledare Birgitta Sand-
holm tel, 050 5428811, 
e-post: sandholm.birgitta@gmail.com 

Korsnäsnejdens Pensionärer r.f.

Kom igång med Skype
Ring gratis till släktingar och vänner 
över hela världen med Skype. 
29.3 kl. 14-16 i Korsnäs bibliotek
Med Skype kan du ringa vanliga samtal 
eller videosamtal. Ta gärna med din 
surfplatta, smarttelefon eller bärbara 

dator så hjälper vi dig att komma igång. 

Arr. Korsnäs bibliotek, Korsnäsnejdens pensionärer 
och Datero

Temporärt tilläggsstöd
Nu går det att söka temporärt till-

läggsstöd! http://www.suomi.fi/suo-
mifi/svenska/e-tjanster/blanketter/
mavi_mavi459/index.html

Stödet riktas till alla gårdsbruk-
senheter som söker jordbruksstöd 
/ växthusstöd oavsett produktions-
inriktning. Stödbeloppet räknas ut 
som en andel om högst 0,42 procent 
av beloppet av den sökandes stöd-
berättigande främmande kapital 
31.12.2014. Det främmande kapi-
talet ska vara minst 100 000 euro.  
Stödet betalas förhöjt, om gårdsbruk-
senhetens stödberättigade kostnader 
för anskaffningar och ombyggnads-
arbeten åren 2010−2014 uppgår 
till minst 50 000 euro. Beloppet 
av förhöjningen räknas ut som en 
andel om högst 1,29 procent av 
beloppet av den sökandes stödbe-

rättigande kostnader för anskaff-
ningar och ombyggnadsarbeten. De 
slutliga andelarna kan stiga eller 
sjunka beroende på stödåtgången. 
Stödet är ett de minimis-stöd för 
jordbrukssektorn, vilket innebär 
att högst 15 000 euro betalas ut per 
sökande. Andra de minimis-stöd 
är stöd för jordbruksrådgivning, 
studiepenning för lantbruksföreta-
gare, ersättning för hjortdjursska-
dor, transportstöd för sockerbeta 
och krisstöd för svinhushållning.  
Sökanden lämnar in pappersblan-
kett 459 och en kalkylbilaga till 
stödansökan till kommunens lant-
brukskansli, som fattar ett stödbe-
slut. Senaste inlämningsdatum är 
31.3.2016. Stödet betalas troligen ut 
hösten 2016. 

Medlem i 
uppbådsnämnden 

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

Kommunstyrelsen beslutade 
15.2.2016 enhälligt välja Roger 
Bergström som ledamot och Sven-
Erik Bernas som hans personliga 
ersättare till uppbådsnämnden för år 
2016.
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Läkarmottagningen, laboratoriet 
och växeln finns nu i Westerhem-
met A:s utrymmen (rosa färg). 
Akut- och rehabiliteringsavdel-
ningen finns i  nyrenoverade 
utrymmen (blå färg). Ingången 
till röntgen sker via akut- och 
rehabiliteringsavdelningen. Mun-
hälsovården och rådgivningen 
fortsätter som normalt i sina 
utrymmen.
Parkeringsplatserna finns på sina 
tidigare platser. Närmast ån finns 
parkering för besökare till läkar-
mottagningen, laboratoriet och 
akutmottagningen.

Renovering av Hälsovårdscentralen i Malax
Renoveringen av Malax-Korsnäs HVC, 

som planeras pågå åren 2013-2017, är nu 
halvvägs. 2053 m2 har renoverats och 1 290 
m2 återstår.

I månadsskiftet februari-mars togs den nyre-
noverade akut- och rehabiliteringsavdelningen i 
bruk. Totalt finns det nu rum för 35 patienter, som 
i huvudsak kommer från Malax och Korsnäs. 

Nu vidtar renovering av läkarmottagningen, 
laboratoriet och tandläkarmottagningen. Under 
renoveringstiden flyttar läkarmottagningen och 
laboratoriet till Westerhemmet A:s lokaler.

I september 2009 beräknades kostnaderna för 
tillbyggnad och renovering till 1,6 miljoner euro. 
I mars 2013 höjdes summan till 5,1 miljoner euro. 
I dagsläget uppskattas slutkostnaden bli 8,3 mil-
joner euro.

Korsnäs kommun står för 30 procent av kostna-
derna och Malax kommun står för resten.

Text och foto: Kenth Nedergård

Ingången till läkarmottagningen, 
laboratoriet och växeln under 
renoveringstiden. Utrymmena 
finns i det som kallas Wester-
hemmet A bakom den gamla 
HVC-byggnaden. 

Akut- och rehabiliteringsavdelningen har fått nya 
fina rehabiliteringsutrymmen.

I den renoverade akut- och rehabiliteringsavdel-
ningen finns plats för 35 patienter.
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Österbottens Cancerförening fyller 60 år i år. 
Jubileumsåret kommer att firas i såväl arbe-
tets som insamlingens tecken. I vår inleds sto-
rinsamlingen – STOP CANCER - till förmån för 
verksamheten.

Under jubileumsårets insamling vill föreningen 
lyfta fram tre viktiga verksamhetsområden, påpe-
kar verksamhetsledare Markku Suoranta.

- Vi vill öka medvetenheten om föreningens verk-
samhet. Vi lyfta fram den palliativa vården, som 
fungerar väldigt bra i det österbottniska kustområ-
det. Och vi vill lyfta fram den krishjälp och anhörig-
hjälp som föreningen erbjuder i livets olika skeden.

Kustområdet brukar vara duktiga på att samla in 
medel för goda ändamål. I hela verksamhetsområ-
det är målsättningen ca 450.000 euro, dvs 1 euro/
invånare. I Malax-Korsnäs-området finns många 
eldsjälar och aktiva medlemmar i cancerklubben 
och Markku Suoranta är förvissad om att man 
kommer att nå målsättningen lokalt.

- I mitten av mars kommer alla hushåll i Malax-
Korsnäs att få information om kampanjen och 
ett bankgiro, med anvisningar om hur eventuella 
bidrag och donationer kan inbetalas. Insamling 
sker också via traditionella insamlingsbössor i de 
lokala butikerna. 

På internet finns även en virtuell insamlingsbössa, 
som man kan använda sig av: http://www.cancer.
fi/pohjanmaan-syopayhdistys/pa-svenska/
foreningen/stopcancer-insamlingen-2016/   

Palliativ vård

En viktig del av föreningens verksamhet i K5-om-
rådet är den palliativa verksamheten. Sjukskötare 
Berit Honga är sedan några år tillbaks anställd 
som palliativ hemsjukvårdare i området mellan 
Malax och Kristinestad. Det är mycket tack vare de 

insamlingar som genomförs med några års mel-
lanrum, som föreningen i samarbete med K5 kan 
upprätthålla denna verksamhet.

Berit Honga står till tjänst dygnet runt, året runt 
(förutom när hon har semester). Henne kan både 
patienter och anhöriga kontakta närhelst det finns 
behov. Hon gör hembesök i sin bil och målsätt-
ningen är att förbättra klienternas livskvalitet i 
livets slutskede och ge behövligt stöd åt de anhö-
riga.

- När någon som insjuknat i cancer känner oro 
finns vi där. En skälvande hand möter ett stadigt 
grepp och ett upprört sinne återfinner lugnet. 
Ibland behöver en människa en annan människa – 
som lyssnar, som förstår.

Berit Honga når man på telefonnummer 010-
8436 014.

Text och foto: Kenth Nedergård

Ett gott liv trots cancer

Genom att donera stöder du…
KRISHJÄLPEN som ger både patienter och 

anhöriga möjligheten att prata öppet om sina 
tankar.

STÖDTJÄNSTERNA som erbjuder kamratstöd 
och sakkunnig rådgivning. Dessutom arbetar vi 
för att främja hälsan och upptäcka cancern så 
tidigt som möjligt.

UTVECKLING AV DEN PALLIATIVA VÅRDEN, 
dvs. resurser och kunnande för vård i livets slut-
skede. Vi ger österbottniska patienter möjlighe-
ten att bo hemma så länge som möjligt och de 
anhöriga krafter att fortsätta framåt.

Palliativa hemsjukvårdaren Berit Honga gör hembe-
sök till cancersjuka och anhöriga i K5-området.



14

KORSNÄSNytt
K

o
m

m
u

n
a
l
 i
n

f
o
r
m

a
t
io

n

Edsviksjöns Allaktivitetsför-
ening r.f. har varit verksam 
sedan 2008, först som arbets-
grupp och från 2010 som regist-
rerad förening.

Föreningens huvuduppgift är att 
kunna bedriva en bred verksamhet 
för allmänheten vid Edsvikssjön. 
Området vid Edsviksjön har rustats 
upp under de senaste åren. En kul-
turträdgård håller på att anläggas 
och flera Leader-projekt har genom-
förts. I samarbete med båthusägarna 
muddringar genomförts. El har dra-
gits till området och en gästbrygga 
och mobil bastu har byggts. 

Nytt projekt
Föreningen flyttade hösten 2014 

ett hus kallat Alvina till Edsviksjön. 
Huset från början av förra seklet har 
flyttats från Malax. Undantagstill-
stånd för byggnaden och bygglovet 
är erhållits. Huset flyttades helt. Åter-
ställandet av huset kommer att ske i 
etapper till så ursprungligt skick som 
möjligt, men ändå användbart enligt 
dagens krav och normer.

Alvina-huset kommer att användas 
till många olika ändamål:

• ett servicehus/samlingshus/för-
eningslokal för hela området

• erbjuda övernattningsmöjlig-
heter

• möjlighet att ta emot mindre 
grupper, bokningar eller enbart 
kaffedukningar

Bidrag till Alvina-huset
• lokal för mindre tillställningar, 

där en ungdomslokal känns för 
stor

• öka utnyttjandegraden av 
området, för rekreation och 
avkoppling

• kurslokal
• turistisk verksamhet såsom 

fågelskådning mm
Finlands Hembygdsförbund har 

beviljat ett bidrag på 5000 euro för 
år 2015. Föreningen kan även söka 
bidrag under en 3-5 årsperiod. Tak-
lax-Harrström samfälligheter har gett 
träd till virke åt bygget. En privatper-
son har gett föreningen tillåtelse att 
röja bort ris på gamla åkrar och sälja 

I och med Korsnäs kommuns 
övergång från enspråkig till två-
språkig kommun från år 2015, 
har behovet av översättnings-
tjänster ökat. Översättningarna 
har skötts med köptjänster.

Kommunstyrelsen valde 11.5.2015 
Sanapalvelu-Ordtjänst H. Frantz 
som huvudleverantör av översätt-
ningstjänster för tiden fram t.o.m. 
31.12.2015, med möjlighet till för-
längning av avtalet med ett optionsår.  
Som sekundär leverantör av översätt-
ningstjänster valdes Maj-Lingua för 
samma tid.

Översättningstjänster
Kommunstyrelsen konstaterade 

15.2.2016 att översättningstjänsterna 
har fungerat bra och ett utnyttjande 
av optionsåret ses som ett fördelak-
tigt sätt att anlita översättningstjäns-
terna under 2016. 

Kommunstyrelsen beslutade 
15.2.2016 att utnyttja möjligheterna 
till ett optionsår på upphandlingen 
av översättningstjänsterna och för-
länger det gällande avtalet med 
Sanapalvelu-Ordtjänst H. Frantz till 
31.12.2016.

Sommarpraktikanter

Till sommarpraktikanter valdes 
Anna Nguyen inom barnomsorgen 
och Hanna Sandvik inom äldre-
omsorgen. 

Vi tackar alla sökande för visat 
intresse! 

Birgitta Blomqvist Johanna Björkman
Barnomsorgsledare Äldreomsorgsledare

som flis. Leader-projektbidrag söks 
för invändiga detaljer.

I årets renoveringsprojekt ingår 
ny brokvist, nedre och övre bjäl-
klag, taket på övervåning till en total 
kostnad på 19900 euro. Föreningen 
hoppas att kommunen kunde vara 
med och finansiera byggnationen till 
någon del, eftersom huset ska stå till 
allmänhetens förfogande. 

Kommunstyrelsen beviljade 
15.2.2016 Edsviksjöns Allaktivitets-
förening 2.000 euro i bidrag eller ca 
10 % av budgeten, under förutsätt-
ning att projektet verkställs under 
2016.

Alvina-huset vid Edsvikssjön renoveras till samlingshus för området.

Foto: Katarina Westerlund
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Bra tempo och mycket show på JP:s veranda
Det var en glad och nöjd 

publik som lämnade Taklaxlo-
kalen efter premiären på årets 
Taklaxrevy lördagen den 12 
mars. Regissören Kurt Rusk 
hade åter en gång tillsammans 
med den ungdomliga ensemblen 
fått ihop en underhållande revy 
med mycket sång och musik.

Årets revy kretsar kring det över-
givna mejeriet i byn, som JP (Jukka 
Saartenoja) ropar in på auktion utan 
att veta vad det ska användas till. Han 
får hjälp av bybor, konsulter och efter 
pausen drar showen igång på JP:s 
veranda.

Den mest minnesvärda scenen kret-
sar kring de envisa österbottningarna, 
som likt gallerna vägrar ge upp, trots 
att statsmakten gör allt för att trycka 
ner dem. Här finns ju trots allt värl-
dens starkaste man (Obelix/Smulter) 
spelad av Andreas Vägar, som slutli-
gen får peta omkull Sipiläs spioner. 

Mest applåder drogs ner i Taklaxre-
vyns version av kommissarie Beck(a), 
när den välkända grannen i gestalt av 
Jan-Ola Granholm ville bjuda på en 
stänkare! Rollerna var ombytta och 
kommissarie Becka (Rebecka Mann) 
och Gunborg Larsson (Sandra Sund) 
bjöd på häftiga rollprestationer.

Mycket duktiga rollprestatio-
ner gjordes av kusiner Tindra och 
Jonathan Backholm, som bland annat 
spelade söta rävar, Asterix och drui-

den samt gjorde ett bejublat framträ-
dande i barnprogrammet som Donny 
Tramp och Hillary Clinton. 

Färska kommundirektören Chris-
tina Båssar får finna sig i att bli 
uppmärksammad i revyn i fd kom-

Jan-Ola Granholm som grannen i 
Beck(a).

Gunborg Larsson (Sandra Sund) och 
låtsasboven (Kraiwit Östman). 

Regissören Kurt Rusk får vara nöjd 
med årets Taklaxrevy.

Niko Saartenoja och Sandra Sund stod för underhållande sångnummer.

mundirektören Anita Ismarks fotspår.
Bland årets duktiga sångartister bör 

nämnas Sandra Sund och Niko Saar-
tenoja, som fick publiken att hänga 
med i många sammanhang.

Text och foto: Kenth Nedergård

Hillary Clinton (Tindra Backholm) och Donny Tramp (Jonathan Backholm) bjöd 
på barnprogram på JP:s Veranda (Jukka Saartenoja).
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Eleverna i Korsnäs Förbe-
redande Undervisning har 
hållit sitt första sportlov. Tack 
till Lilian Häggblom, familjen 
Westmalm, Johanna Ekström, 
Annika Svevar och Baltikum-
vännerna för utebyxor och 
skridskor till våra äldre elever! 
Många har flitigt nyttjat rinken 
och pulkbacken under ledighe-
ten.

Februari gick i firandets tecken. 
Vi har bekantat oss med Runeberg 
och fastlagstraditioner. Vi gjorde 
kort till Alla hjärtans dag och höll en 
omtyckt temadag med alla i Korsnäs 
kby skola. Slutligen lärde vi oss om 
Kalevala och fick höra Stäni Stein-
bock spela kantele och berätta om 
hur Väinämöinen byggde sin första 
kantele. Tack till biblioteket för gott 
samarbete! 

Vi ser framemot att läsa Pippi på 
arabiska samt engelska för att kunna 
berätta om hennes bravader på dari. 
Carola ser till att det är möjligt. Fina-
len blir att få se Pippi på Wasa Teater 
i april. Det ser vi som guldkanten från 
högstadieeleverna. I mars kommer 

Röda Korsets frivilliga flykting-
koordinatorer informerar.

Öppet café tillfällena på asylmot-
tagningscentralen i Korsnäs blev en 
succé.  Under februari månad ordna-
des tre tillfällen. Första kvällen var 
vi ca. 100 personer som mötte upp. 
Dom andra två kvällarna har ca. 70 
personer per kväll besökt Öppet café.

Under kvällarna umgås man och 
samtalar, spelar spel och har det trev-
ligt tillsammans. Man får gärna delta 
med aktiviteter under kvällarna såsom 
musikuppträdande eller annat. Vi har 
haft knytkalas vilket innebär att man 
tar med kakor, kex, osv. Kaffe och te 
samt saft har Röda korset stått för.  
Många fina möten och kontakter har 
skapats. 

Öppet Café på måndagskvällar
Vi kommer att fortsätta med Öppet 

café tillfällena i mars. Har du ännu 
inte besökt asylmottagningscentralen 
och bekantat dig med asylsökande 
där, är detta ett ypperligt tillfälle att 
lära känna dom boende där. 

Välkomna på Öppet café mån-
dagar: 7.3, 14.3, 21.3 kl. 18-20.00  
En handarbetsgrupp har även startat, 

Sportlov och pyssel
Öppet Café           

onsdagar kl. 14-16.00 på mottag-
ningscentralen. Har du tid och möj-
lighet så välkommen med och hjälp 
till vid handarbetsstunderna. Det 
behövs material för dessa stunder. 
Vill du skänka garn, tyger, syma-
skin, osv? Hör av dig eller gå in med 
materialet till mottagningscentralen. 

Ännu söks vänner och vänfamil-
jer, hör av dig om du är intresserad.  
Med vänliga hälsningar frivilliga 
flyktingkoordinatorerna Annika 
Svevar,  Stefan Jungar och Sofia 
Mitts-Björkblom. Vår tel.nr är 046-
9094633. 

Welcome to 
Korsnäs

Genom att bli medlem och följa 
facebook-gruppen ”Welcome to 
Korsnäs” får du också information 
om vad som är på gång och vilka 
insatser som behövs just nu. 

Öppet Café i Korsnäs sköts av frivilliga, som vill hjälpa till med att inte-
grera de asylsökande i lokalsamhället genom spel, hantverk, pyssel 
och diskussioner över en te- eller kaffekopp. Annika Svevar hör till de 
frivilliga flytkingkoordinatorerna.

Tonåringarna Ruhollah, Mohammad, Mabest, Mostafa Hassan, Sayed Mustafa, 
Rawan, Rowan, Bashaer och Masuma samlar in pengar genom hantverk.
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Sportlov och pyssel
vi att få besök av barnen som går i 
förberedande undervisning i Petalax 
skola. 

Vi hade en lång önskelista i förra 
Korsnäs Nytt och till vår glädje har 
den hörsammats. Ann-Christin 
Häggblom har gett en cd-spelare till 
skolan och Korsnäs bys samfällighet 
köper en symaskin. Vi är tacksamma 
och glada.

Hantverksprodukter till salu
Vi välkomnar er alla att besöka vårt 

försäljningsstånd onsdagen den 23 
mars utanför Korsnäs Andelsbank 
från kl 9.30. och framåt. Vi säljer 
hantverksprodukter samtidigt som 
Korsnäs kby skola har sin traditio-
nella kakförsäljning. Eleverna har 
spikat fågelholkar och pysslat till 
påsk. Då du handlar av oss gör du det 
möjligt för oss att skaffa skol-t-skjor-
tor till varje elev. Det blir spännande 
för oss att möta en ny årstid, våren 
och alla trevligheter den medför. Vi 
påminner varandra Pippis ord: ”Den 
som är väldigt stark måste också 
vara väldigt snäll!” 

Text: Ulrika Lindholm
Foto: Kenth Nedergård

Asylmottagningen
Tonåringarna Ruhollah, Mohammad, Mabest, Mostafa Hassan, Sayed Mustafa, 
Rawan, Rowan, Bashaer och Masuma samlar in pengar genom hantverk.

Irakierna Adnan och Mustafa (sittande) hör till de asylsökande på 
mottagningscentralen. Omar (stående) hör till handledarna och 
Henrik Ingo (till höger) fungerar som biträdande chef  för Röda kor-
sets asylmottagning i Korsnäs.

Café Korsnäs, som ordnas 
varje måndag vid Röda Korset 
mottagningscentral i Korsnäs, 
är ett välkommet avbrott i var-
dagen för de asylsökande. Mån-
dagskvällarna utgör även en 
möjlighet för Korsnäsborna att 
bekanta sig med verksamheten 
och de boende på mottagnings-
centralen.

Henrik Ingo, biträdande chef för 
mottagningscentralerna i Malax och 
Korsnäs, deltar också i de öppna 
cafékvällarna när tillfälle ges. Den 
måndag jag besökte cafékvällen, 
fanns även handledaren Omar på 
plats. Han kom själv till Finland som 
flykting och nu jobbar han som hand-
ledare i Korsnäs för att hjälpa nya 
flyktingar i integreringen i det fin-
ländska samhället.

I mottagningscentralen finns fort-
farande rum för flera asylsökande. 
Familjebostäderna är fulla, men i 
huvudbyggnadens sovsalar ryms just 
nu ett fyrtiotal ensamkommande flyk-
tingar. Det börjar också röra på sig 
när det gäller asylsökningsprocessen.

- De första besluten, som berör de 
asylsökande i Korsnäs, har börjat 
komma, informerade Henrik Ingo. 

- De beslut, som hittills erhållits, 
har varit positiva. Antingen har per-

sonerna fått uppehållstillstånd i Fin-
land, eller så blir de skickade tillbaks 
till det första EU-land, där de regist-
rerats som sökande. Ingen har skick-
ats tillbaka till hemlandet.

Efter ett positivt beslut, över-
går den asylsökande till invand-
ringskvoten och skall integreras i 
en kommun någonstans i Finland. 
Antingen kommer de in via någon av 
de kommunplatser som finns, eller så 
använder de sina bekanta eller andra 
nätverk för att hitta en plats i det fin-
ländska samhället.  

- Vi ska komma ihåg att de asyl-
sökande inte nödvändigtvis behö-
ver vara speciellt fattiga, förklarar 
Henrik. 

- En del av dem kan ha haft det bra 
ställt i sina tidigare hemland, men nu 
flytt till Finland på grund av krig och 
terrorism. Många av de ensamkom-
mande männen är familjefäder, som 
lämnat hustru och barn i hopp om att 
finna en bättre och tryggare framtid åt 
hela familjen. 

De asylsökande i Korsnäs integre-
ras på svenska och det kan ju inne-
bära vissa problem om de önskar 
bosätta sig på en finskspråkig ort.

- Men vissa är väldigt ambitiösa 
och försöker lära sig både finska och 
svenska, fortsätter Henrik.

Text och foto: Kenth Nedergård



18

KORSNÄSNytt
K

o
r
s
n

ä
s
 F

F
 i
n

f
o
r
m

e
r
a
r

Årets futsalsäsong är nu slut 
och slutresultatet blev att de 
båda futsallagen från Korsnäs 
-  Korsnäs FF och BFF Gazije 
- blev etta och tvåa i Vasa fot-
bollsdistrikts div. 4. 

Korsnäs FF gick med i årets serie 
med målsättningen att vinna den och 
så blev det också. Seriefinal spela-
des mot BFF Gazije och den slöt 
3-3, men Korsnäs FF hade under 
säsongen samlat in en poäng mera. 
Något avancemang till div 3 blir 
det dock inte eftersom distriktet har 
beslutat att de fem första i årets fyra 
också nästa år spelar i fyran. Resten 
spelar i femman. Futsalspelarna har 
tränat och spelat sina hemmamat-
cher i Pixnehallen i Malax, eftersom 
någon tillräckligt stor sal inte finns 
tillgänglig i Korsnäs. 

Avancemang är målsättningen
Korsnäs FF har också inlett trä-

Korsnäs FF distriktsmästare i futsal
ningen för nästa säsong i fotboll. 
Yefim Grines är detta år tränare för 
division fyra laget, vars målsättning 
utan tvekan är att ta steget upp till 
trean. Några spelare från senaste 
säsong har tackat för sig, men i stället 
har flera intressanta personer anslu-
tit till laget. I år deltar Korsnäs FF 
också i RegionsCupen, där en match 
redan spelats. Matchen, som spela-
des i Närpes ,slutade i en seger för 
Korsnäs FF med 4-2 mot Lapuan 
Ponnistus. 

Asylsökande vill spela fotboll
En annan utmaning för fotbollen i 

Korsnäs i år är antalet asylsökande 
som vill spela fotboll. Detta har lett 
till att Korsnäs FF tillsammans med 
BFF GAZIJE har beslutat att börja 
med ett lag i division 6. Detta för att 
integreringen i samhället för asylsö-
kande och invandrare skall lyckas. 
Mirza Hodzic har lovat vara en av 

En del av spelarna i Korsnäs FF:s futsal-lag. Övre raden från vänster: Adnan Hodzic, Artsiom Kulitski, 
Kevin Storfors, Tom Juselius, Edin Halilcevic. Nedre raden från vänster: Muamel Husic, Saudin Cehic, 
Redzo Delic, Nedim Bosnjakovic, Ajdin Balagic, Mujo Camdzic.

dragarna för laget. Med ett lag till i 
seriespel stiger nu kostnaderna och vi 
får hoppas att kommunen  är välvil-
ligt inställd att på något sätt bekosta 
denna integrering av invandrarna och 
asylsökandena.  Det är ju tyvärr så att 
allting kostar. 

Korsnäs FF:s oldboys över 35 år 
blev senaste år distriktsmästare i sin 
klass och nu gäller för dem att detta 
år försvara titeln. Alla de här lagen 
tränar vintertid i Pixnehallen samt i 
högstadiet i Petalax, med några trä-
nings- och matchtider  i Fenniahallen 
i Vasa och Bollhallen i Närpes. 

Så fort gräset blir klart för träning 
och match i Korsnäs flyttar alla lagen 
ut, så under sommaren kommer det 
nog att bli livligt på centralidrottspla-
nen i Korsnäs. Då är alla välkomna 
till planen för att heja på kommunens 
alla lag.

Börje Maars
Lagledare för Korsnäs FF
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På gång i

Loppis
Swap Meet

Korsnäsgården 
14 maj kl 9-14

• Loppis 
• Försäljning av bildelar,mc-

delar, mopeddelar
• Västkustryttarna ordnar 

loppis för hästprylar på 
ridbanan

• Grillkorv, kaffeservering

Boka bord/plats Janne 
Nordlund jan-erik.nordlund@
netikka.fi (uteplats 5 euro, 
inneplats 10 euro)

Välkomna på traditionsenlig 

Påskbrasa 
till Bjurbäck byagård 26/3 kl. 19.30

Påskhäxor belönas
Kaffe med hembakat
Grillkorv
Snabblotteri

Välkomna till oss i Bjurbäck!

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

  01.04 Allsång med K-H

  08.04 Bakning

  15.04 Heddy Norrgård besöker oss och      

      berättar om utmattning

  22.04 Friluftsdag

  29.04 Sitt-jumppa med Britt-Helen     

      Flemming

           Välkomna alla daglediga!

Arr. Psykosociala föreningen Träffpunkten rf. 
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Påskens öppettider
Biblioteket är öppet som vanligt på skärtorsdagen 
24.3. kl 12-16 och därefter tisdagen efter påsk 29.3 
kl. 12-16 osv 
Måndag 28.3, udda vecka, är påskannandagen och 
bokbussens måndagstur faller bort. Bokbussen 
kör enligt vanlig tidtabell tisdag och onsdag efter 
påsk.

 

Bidragsansökningar
Biblioteks- kultur- och fritidssektionens bidrag för 
ungdoms-, idrotts-, kultur-, och museiverksamhet 
kommer att lediganslås att sökas 29.3 -22.4.2016. 
Blanketter för ansökan finns på kommunens 
webbsida och i biblioteket. 
 

Graffitikurs
Multikulturforum kommer att ordna en graffitikurs 
i Korsnäs för ungdom under två lördagar i maj, 
med Ilkka Iijalainen och Simon Käld som ledare. 
Första gången är 7.5. kl 12-15.30. Max. 20 deltagare 
per grupp, vid behov kan två grupper ordnas. För-
handsanmälan till biblioteket senast fredag 22.4. 
före kl. 19. Närmare info på bibliotekets FB-sida. 
Avgiftsfritt. Ring gärna biblioteket om du vill ha 
mer info tel 06-3479140.
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PressReader
Biblioteket erbjuder en ny 
service: det digitala press-
arkivet PressReader, som 
innehåller över 3000 dags-
färska (!) dagstidningar 
och tidskrifter från 100 
länder och på 60 språk. 
PressReader kan användas 
på bordsdator i bibliote-
ket, på surfplatta och på 
smarttelefon. Bibliotekets licens tillåter tre sam-
tidiga användare. Du kan ladda ner appen i din 
egen surfplatta/smarttelefon och komma till bib-
lioteket, logga in på bibliotekets trådlösa nätverk 
och ladda ner önskade tidningar, som du sedan 
kan läsa hemma när du vill. Dessutom kommer du 
att ha tillgång till samma tidning i tre dagar  direkt 
hemifrån, efter att du besökt biblioteket och 
laddat ner en tidning. 
Här finns även rikssvenska tidningar som Dagens 
Nyheter, Svenska Dagbladet, Sydsvenskan , Afton-
bladet och Expressen.  
Kom och pröva!

Nytt Nytt! 

BIDRAGSANSÖKNINGAR
Biblioteks-, kultur- och fritidssektionens 
drifts- och verksamhetsbidrag för ungdoms-, 
idrotts-, musei- och kulturverksamhet blir 
lediganslagna att sökas 29.3 -22.4.2016. 
Närmare info kommer i Vasabladet, kommu-
nens hemsida och facebooksida. Blanketter för 
ansökan finns på kommunens webbsida och i 
biblioteket.

Idrottskansliet söker

Unga ledare till idrottsskolan vid Korsnäs 
idrottsplan må-fre 13-17.6.2016.

Idrottsintresserade ungdomar kan skicka in 
ansökan till roger.lindholm@korsnas.fi senast 
18.4.2016

Pappersinsamling
SPARA tidningar, reklamblad m.m
IF Fyrens årliga pappersinsamling måndag 
30.5.2016
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Korsnäs Företagare r.f bjuder på påskkaffe!

Företagarcafé | KORSNÄS

 
Försäljare på plats: Fisk - Tom Blom, lammkött - Norrbro, griskött - Glada Knorren, 

ekologiska grönsaker o frukt - Kodials, rågbröd och sprängticka - Lindströms

Nygräddat påskbröd och bakverk från Mathantverkarna lilla stenugnsbageri

Pizza ( Margueritha, Vesuvio, Opera, Hawaii, Capricciosa och Parma) kan 
förhandsbeställas senast onsdag 23.3 kl 18.00 på nummer: 040-6786169 

Michaela & Ulf

Ägg, fiskröror, safter, nektar, bärgodis, senap, skorpor, sylter, marmelader m.m

PÅSKMARKNAD 

Skärtorsdag 24.3 kl. 15-18 
vid Korsnäs gruvan (Gruvvägen 32) 

Nästa försäljningsdag 
fredag 15.4 kl. 15-18

OBS!

Plats kan bokas för 10 € av 
helena@mathantverk.fi eller 
050-5910049

PIZZA

Sammanträden
Delägare i Smed-träskvägen kallas till 

vägstämma 
söndagen 3 april kl. 19.00 hos

Lars-Ole Enbacka.
Stadgeenliga ärenden.

Vägbestyrelsen

Edsviksjöns Allaktivitetsförening r.f. håller 

vårmöte 
lö den 9.4.2016 kl.12.00 vid Edsviksjön. 

Välkommen!

Molpe Bönehusförening r.f. håller 
årsmöte

mån. 28 mars 2016 kl. 12.00 i Bykyrkan
Stadgeenliga ärenden

Stadgeändringar
Kaffeservering
VÄLKOMMEN

Styrelsen

MOLPE BYARÅD håller 

årsmöte 
sön. 3 april 2016 kl. 16.00  

vid Stormlyktan - Strandbastun. 
Stadgeenliga ärenden. 

VÄLKOMNA!
Styrelsen

Taklax Ungdomsförening r.f. håller

ÅRSMÖTE
Söndag 17.4.2016 kl. 14.00

i föreningens lokal.
Stadgeenliga ärenden.

Välkomna!
Styrelsen



22

KORSNÄSNytt
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Påsken i församlingen
Palmsöndag 20/3 kl. 11.00 Familjeguds-
tjänst med sång av Söndagsskolan och 
Kyrkans barntimme, scoutdubbning m.m. 
Efteråt, kl. 12-14 Baltikumvännernas sopp-
dag i Församlingshemmet samt årsmöte kl. 
13.30.

Stilla veckans passionsandakter hålls mån-
dag 21/3 i Korsbäck byagård, tisdag 22/3 i 
Helenelunds byagård onsdag 23/3 i Harr-
ström, Andelsbankens klubblokal.

Skärtorsdag 24/3 kl. 19.00 Nattvard i Kyr-
kan.

Långfredag 25/3 kl. 11.00 Gudstjänst i Kyr-
kan med sång av Kyrkokören.

Påskdagen 27/3 kl. 11.00 Festgudstjänst i 
Kyrkan, Kyrkokören medverkar. Efteråt kyrk-
kaffe i Församlingshemmet till förmån för 
missionsarbetet.

Påskannandagen 28/3 kl. 11.00 Gudstjänst 
i Molpe bykyrka. Silver Sisters medverkar 
med sång. Efteråt kyrkkaffe och kl. 12.30 
Molpe Evangelisklutherska Bönehusfören-
ings rf årsmöte. Förutom stadgeenliga ären-
den behandlas en stadgeändring.

En församlingsresa till Estland planeras 
till 1-3 juli 2016. Vi deltar i Estlandssvensk 
sångfest i Haapsalu, gör utflykter i omgiv-
ningen och går i kyrkan tillsammans med vår 
vänförsamling. För att kunna boka bra logi 
behövs anmälan före slutet av mars månad 
till Pastorskansliet, 044-4101800 eller Guy 
044-4101821. Preliminärt pris: 350 euro.

Välkommen!

Tekniska kansliet söker

En person för gräsklippning och röj-
ning under sommarmånaderna 
Krav för uppgiften är minst 18 års ålder och BE-körkort.

Städare till Molpe simstrand somma-
ren 2016
Arbetet gäller städning/skräpplockning måndag-sön-
dag 1 h/dag, alla dagar under badsäsongen.

En skriftlig ansökan med personuppgifter ska inlämnas 
till Korsnäs kommuns tekniska kansli senast 31.3.2016.

Närmare uppgifter ges av fastighetsbyggmästare 
Susanna Råholm, tel. 06-3479 129
eller 050-5506267.

Tekniska kansliet i Korsnäs

Korsnäs kommun
Lägenhet Kvist 11:4
Anbudstiden för försäljningen av  lägenhet Kvist 11:4 
i Harrström by i Korsnäs kommun har förlängts.

På lägenheten finns ett gammalt bostadshus och 
uthus i dåligt skick.

Fastigheten är ca 18000 m2 och gränsar till Harr-
ström paviljongområde. Avståndet till stranden är ca 
150 m. Visning sker enligt överenskommelse och 
skriftliga anbud ska lämnas in till Korsnäs kommun, 
Strandvägen 4323, 66200 Korsnäs senast 21.3.2016 
kl. 16.00.

Säljaren förbehåller sig rätten att godkänna eller 
förkasta givna anbud.

Korsnäs 7.3.2016

Kommunstyrelsen

Till salu

Korsnäs kommun

Lediga platser
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Gilla oss på

www.korsnas.fs4h.fi

Info från 4H 
Årsmöte

Korsnäs 4H håller årsmöte torsdagen den 
14.4 kl. 19.00 på biblioteket i Korsnäs. Stad-
geenliga ärenden. 
Servering. 

Välkomna!

Mixklubb i Molpe (åk 1-6)
Vi träffas fyra måndagar med varierande pro-
gram. Vi pysslar, leker, gör mellanmål eller 
något annat gott i köket. Måndagar under 
tiden 21.3-18.4 (ej 28.3) kl. 14.00-15.30 på 
Molpe skola. 
Anmäl senast 18.3 till petra.sundholm@fs4h.
fi eller 045-8764838. Deltagaravgift 15€.

Lunchträff
Möt upp till lunchträff för 
företagare (både tidigare och 
nya)!
Kommundirektör Christina 
Båssar, direktör för 
företagstjänster på Vasek Kjell 
Nydahl och ordförande för 
Korsnäs Företagare Jan-Erik 
Ravals informerar om aktuella 
saker!
Restaurant Strand-Mölle, 
Molpe, tisdagen 22.3.2016       
kl. 11.30 – 12.30
Restaurant Stenbrytaren, 
Korsnäs, tisdagen 5.4.2016       
kl. 11.30 – 12.30
PS! 1 lunchkupong till den som 
deltar i lunchträffen och lyssnar 
en stund!
Välkommen!

Alla är alltid välkomna med på allt vi ordnar, 
inget krav på medlemsskap. 

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

PANTONE (PSC) 300 EC
CMYK: C98/M50

PANTONE (PSC) 355 EC
CMYK: C86/Y87

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

  

     Vårens program för Korsnäs Företagare r.f. 

          VÅRMÖTE  20 april 2016   kl. 19.00   vid KHT 
                                                                           (Korsnäs Handelsträdgård) 
-Rundvandring i handelsträdgårdens blomsterhav 
-kaffe och smörgåstårta 
-Sedvanliga vårmötesförhandlingar 

Bästa företagare – ta ER tid att komma och träffa andra 
företagare för gemenskap och diskussioner! 
Välkommen! 

      GRILLFEST  14 maj  Daltons vid Molpe paviljong 

-En superb 3 rätters middag, som Mathantverkarna i Korsnäs   
håller i trådarna för 
-JB:s West Coast band står för sköna låtar som går att stuffa runt till 
-Litet lätt program  
Boka redan nu och kryssa i almanackan!    Välkommen!  
 
Anmälningar till jeravals@gmail.com (0503853039) 
petra.sundholm@gmail.com (0458764838) eller  
katarina.westerlund@bob.fi (0504455478) 
 

Övrigt: Under våren ordnas lunchträffar igen på Stenbrytaren och 
Strand-Mölle 

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. 23.2. t.o.m. tis. 26.4.2016. 

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

Mera information ger Anna-Mi Björkqvist 050 3638056 

Baltikumvännerna r.f. 
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Rolfs            
Vitvaruservice

Service av 
• hushållsmaskiner och 
• mindre kylanläggningar

Försäljning och installation 
av luftvärmepumpar, såsom 
HITACHI, DAIKIN och INNOVA

R Röösgren
Töjby

Tfn 040 568 6356

HälsoSmedjan / Malax Fysio
ÖPPET för egen träning i Korsnäs

Måndag kurser/courses
Tisdag       8 – 15
      15-18 Ladies Only / Endast damer  
 18-21
Onsdag     kurser / courses
Torsdag  8-21
Fredag   8-21
Lördag stängt / closed
Söndag 11-15
 15-18 Ladies only / Endast damer 
 18-21

Välkommen!
malaxfysio.fi  info@malaxfysio.fi 

06-3651767

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

Vi håller öppet alla dagar under påsk.

Välkommen!

Påskhelgens öppettider

to 24.3   9-22

fre 25.3  12-22

lö 26.3   10-22

sö 27.3   12-22

må 28.3   12-20

Glad påsk!

K-Ceramics 
Norrbyvägen 33 Korsnäs

Påsköppet  Onsdag 23.3 
               Torsdag 24.3   18-20.00 
Övriga tider ring 06 3644114 eller 
050 5312087

Reahylla med massor av fynd!
Välkomna in och titta!
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www.ostrocenter.fi 

NYKARLEBY Frillmossavägen 2 7817450 
KORSNÄS  Strandvägen 4131 2827700 

 

 

REGNSET 
för barn 
fodrade byxor 
och jacka 

DIN LEVERANTÖR INOM FARMNÄRINGEN 
hos oss hittar du alla tillbehör inför 

SEMINERINGEN 

VÄRMEOVERALL 
för barn 

röd och grå 
Nu till specialpris 

Solrosfrön, talgbollar, 
talgstänger och olika 
fröblandningar 
i lager 

Kom in och diskutera 
vårens kampanjpriser! 

Yuasa Startbatterier 
till alla fordon

 

Cellpac Ab Silverbergsvägen 8 Korsnäs 
Tel.06-3641565 w w w. c e l l p a c . n e t

Välkommen och påskhandla 
i Molpeboden!

Tisdag 22.3.16 får vi in en massa läckerheter 
till påsk, eller vad sägs om rökt skinka, 

rullsylta, rökt kalkon och rökt fårstek från 
Övermark rökeri. 

Dessutom har vi olika biffar i vår 
betjäningsdisk.

Följ oss på Facebook så ser du vad vi erbjuder 
till helgen!

För den som inte har möjlighet att komma 
och handla själv, så kör vi en varuleverans till 

Korsnäs torsdag 24.3.16.
Är det någon som vill haka på så kör vi 

vanligtvis varor till Korsnäs alla fredagar, 
det är bara att ringa, mejla eller skicka 

meddelande via facebook.

Molpeboden
Tel. 06-3476 602

Mejl: molpeboden@netikka.fi
Facebook.com/molpeboden
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Företagsbörsen i Österbotten 
http://www.pohjanmaanyritysporssi.fi/sv/ 

Vasaregionens Utveckling Ab VASEK upprätthåller 
Vasaregionens företagsregister. Registret erbjuder 
uppdaterad information om Vasaregionens 
företag. Registret används som hjälpmedel för 
informationsökning men också för statistik och 
kommunikation. Registret finns på www.vasek.fi.

Företagsregistret omfattar för närvarande nästan 8 
000 företag och registrerade föreningar som idkar 
affärsverksamhet. Företagsregistret är avsett för 
företagen, näringslivets aktörer och föreningar, 
samt för läroanstalter och enskilda nätanvändare. 
Vasaregionens företagsregister är en av våra mest 
besökta webbtjänster. Företag söker samarbetspartner 
med hjälp av registret och privata personer företag som 
erbjuder service och produkter de behöver.

För att de intresserade lätt kan hitta ditt företag och dess 
service och produkter, måste uppgifterna i registret vara 
färska och aktuella, och därför påminner vi företagen att 
uppdatera sina uppgifter. Kontaktuppgifter är de mest 
viktiga: telefonnummer och e-postadress som används 
till kundservice. Om företagets webbadress finns i 
registret kan de intresserade lätt flyttas till företagets 
hemsida via länken.

Förutom företagets kontaktuppgifter vill vi gärna ha 
uppdaterade uppgifter om företagets kontaktperson, 
som svarar på frågor angående företagets verksamhet 
och produkter. Det finns även utrymme för en kort 
beskrivning av produkter och service företaget erbjuder. 
Det lönar sig att skriva dessa uppgifter på svenska, 
finska och engelska, så att de syns till alla som söker ditt 
företags uppgifter med hjälp av företagsregistrets olika 
språkversioner.

Det är helt kostnadsfritt för företagarna att ha sina 
uppgifter i registret och att få uppgifterna uppdaterade. 
Informationen i registret överlåts inte till kommersiella 
ändamål.

På VASEKs hemsida hittar du anvisningar hur du kan 
uppdatera uppgifterna i registret. Om ditt företag inte 
finns i företagsregistret, kan du skicka uppgifterna via 
Tyck till -blanketten eller genom att kontakta oss.

Närmare uppgifter

Vasaregionens Utveckling Ab VASEK 
06 317 76 00 
info@vasek.fi

Företaget finns på nätet – 
alltså existerar det!
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KORSNÄSINUutiset

Talous ja toiminta Korsnäsissa 
Korsnäsin taloudellista tilannetta vuonna 2015 on lei-

mannut turkistarhauksen suhdanteen huononeminen. 
Muutos on näkynyt hyvin kunnan verotuloissa vuonna 
2015, jolloin kunta hävisi noin miljoona euroa verrattuna 
budjetoituun määrään. Olimme alun perin budjetoineet 
7,7 miljoonaa verotuloja mutta saimme ainoastaan 6,631 
miljoonaa. Osa rahoitusalijäämästä korvasi kustannussää-
stöt terveyskeskustoiminnassa ja yleisessä toiminnassa 
mutta miljoonan kustannussäästön löytäminen tavano-
maisen toiminnan puitteissa ei ole mahdollista lyhyellä 
aikavälillä ja Korsnäsin kunta tekee siten kielteisen lop-
putuloksen toimintavuonna 2015. 

Toimintakate tai kunnan vakituisesta menotoiminnasta 
aiheutuva netto oli noin 300.000 euroa alhai-

sempi kuin budjetoitu tai 12,6 miljoonan 
nettokustannukseen. Vuosikate nousee 
300.000 euroa plussan puolelle  sen 
jälkeen kun verot, valtionosuudet ja 
rahoitustulot on huomioitu. Vuo-
sikate on kuitenkin liian pieni 
peittääkseen kunnan poistot ja 
näiden sekä kirjanpitoerien jälkeen 

kunnan lopputulos vuonna 
2015 on 280.000 euroa ali-

jäämäinen. Kaikki nume-
rot ovat vielä alustavia, 

koska kunnanhallitus 
ei ole vielä käsitel-

lyt tilinpäätöstä. 
Vuoden 2016 

talousarvio on 
sinänsä haaste. 
L a a d i m m e 

talousarvion tie-
toisina siitä, että 

verot vähenevät jo 

vuonna 2015 ja vaikuttaa siltä, etteivät myöskään turki-
salan suhdanteet parane tämän vuoden aikana. Kunnan 
tilille saapuneet kahdet ensimmäiset veroerät tammi- ja 
helmikuun ajalta osoittavat kuntaverojen 9 % alennusta 
verrattuna vuoden 2015 eriin. On siksi aiheellista jatkaa 
talouden hyvää seurantaa, josta Korsnäs on tunnettu, on 
aina parempi tuntea matkan suuntaa. 

Hankkeet 
Vuoden 2015 aikana menestyksekäs ruokakotita-

loushankkeemme jatkui ja kunta sai paljon hyvää palau-
tetta tuotteistaan ja osallistumisestaan messuille. Kunta 
osallistui Suurmessuille keväällä 2015 sekä maakun-
tapäiville Helsingissä, jossa toteutui Pop-up Pohjanmaa 
2015. Helsingissä kuitenkin Teri Niitin suunnittelema 
leninkimallinen Korsnäs-neulepusero keräsi suurimmat 
aplodit. Kutovat naiset saivat myös esiintyä cat-walkilla 
ja kunnan Maalaispäivillä näytettiin hyvin arvioitu eri 
neuleiden kavalkadi. Kunta pyrkii siihen, että ruokakäsi-
teollisuushanke voi jatkua vuoden 2016 aikana. 

Toinen suuri hanke, joka sai alkunsa myöhään syksyllä 
2015, oli Punaisen Ristin ylläpitämä turvapaikkayksikkö 
kurssikeskuksen aikaisemmissa tiloissa. Siellä on tänään 
noin 160 turvapaikanhakijaa ja Punaisella Ristillä on 
noin 10-11 palkattua yksikössä. Kunta aloitti valmistavan 
opetuksen ruotsin kielellä tammikuussa 2016 ja siellä on 
tällä hetkellä 33 oppilasta. 

Investoinnit 
Vuonna 2015 toteutetut omat suuret investointihank-

keet olivat kirjaston kunnostus, Taklax:n kaukalo sekä 
Harrström:n kaukalon rakentaminen. Suurin investointi-
summa 960.000 euroa käytettiin Maalahden terveyskes-
kuksen kunnostamiseen ja laajentamiseen. Laadittujen 
sopimusten perusteella Korsnäsin kunta osallistuu 30 %:n 
rahoitusosuudella yhteisten kiinteistöjen investointikus-
tannuksiin. 

Satsaukset kunnallisiin palveluihin 
– tilinpäätös 2015 

Kunnan vuoden 2015 toimintavuosi on takanapäin ja maaliskuussa on aika käsitellä tilin-
päätös ja toimintakertomus kunnanhallituksessa. Toimintavuosi 2015 oli ensimmäinen vuosi 
uudella valtionosuusjärjestelmällä ja vapaaehtoisella kaksikielisyydellä Korsnäsin kunnassa. 
Oli myös vuosi, jolloin viestikapulaa vertauskuvallisesti vaihdettiin kunnanjohtajan, nykyisen 
kunnallisneuvoksen, Anita Ismarkin ja uuden kunnanjohtajan, Christina Båssarin välillä. 
Omalta osaltani on ollut haasteellista paneutua kaikkiin ajankohtaisiin asioihin kunnassa ja 
on mahdollista, että jonkunmoisia väärinkäsityksiä on syntynyt paikallistuntemuksen puuttei-
den johdosta. Vähitellen löydän aika hyvin ainakin eri kokouspaikkoihin. 
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SUOMENKIELINENYhteenveto

Yleinen taloudellinen tilanne 
Kuntien vuoden 2015 tilinpäätösennusteiden, joita 

Tilastokeskus on kerännyt, mukaan maan kaikkien kun-
tien ja kuntayhtymien tilikauden tulos vuonna 2015 
tulee osoittamaan 0,27 miljardin euron ylijäämää. Lii-
kelaitosyhtiöittämisten jälkeen oikaistujen tilinpäätösten 
yhteenlaskettu tulos on melkein samalla tasolla kuin aika-
isempina vuosina. Kuitenkin lainakanta kasvoi yhteensä 
0,5 miljardilla eurolla ja on nyt 17,0 miljardia, mikä osoit-
taa kolmen prosentin nousua edellisvuodelta. 

Alustavasti tilinpäätösnumerot vaikuttavat paremmilta 
kuin arvioitiin syksyllä 2015. Kunnat ovat ylipäätänsä 
pyrkineet vähentämään velkataakkaansa ja  osoittaneet 
pidättyväisyyttä tuloveroasteiden korottamisen suhteen. 
Kokonaisuutena kuntien talous vaikuttaa kohtuulliselta 
mutta suuria eroja löytyy kuntien välillä. Tilikauden tulos 
on negatiivinen yli 120 kunnassa. Vuosikate arvioidaan 
negatiiviseksi 11 301 kunnasta. 

Tilinpäätöstietojen mukaan kuntien ja kuntayhtymien 
toimintamenot vähenivät noin prosentilla viime vuonna. 
Hitaampi menokehitys johtuu yhtiöittämisistä ja kuntien 
erilaisista säästötoimenpiteistä. 

Yhteenlasketut verotulot lisääntyivät 2,8 prosentilla. 
Kunnallisveron tulot lisääntyivät ainoastaan 1,8 prosen-
tilla vaikka 98 kunnassa nostettiin vuoden 2015 tulo-
veroastetta. Muut verot, kuten yhteisö- ja kiinteistöverot, 
lisääntyivät kuitenkin nopeammin. Kiinteistöverotulot 
nousivat 6,1 prosentilla. 

Koulujen liikenneturvallisuus 
Sivistyslautakunta on useamman kerran 

muistuttanut tarpeesta parantaa liikenneturval-
lisuutta mm Korsnäsin kirkonkylän, ja Taklax:n 
koulujen pihoilla. Aikaisemmin on liikenteen par-
annuksia tehty Moikipään koululla. 

Ramboll on laatinut luonnossuunnitelmia siitä, miten 
liikenneturvallisuus voidaan ratkaista. 

Kuntaan on myös saapunut Korsnäsin kirkonkylän 
koulun 62 vanhemman allekirjoittama kirjelmä. Vanhem-
mat katsovat, että koulun leikkipuistoa on suunniteltava 
uudelleen, kunnostettava ja uusittava. Koulun pihan lii-
kenne on myös asia, jota on suunniteltava uudelleen ja 
muutettava. Autot ajavat päivittäin lasten leikkialueella ja 
onnettomuusriski on ilmeinen. 

Vanhemmat toivovat, että kunnan kaavoitus lähtee 
käyntiin sekä, että työryhmä asetetaan ratkaisemaan näitä 
asioita pikimmiten. 

Tekninen lautakunta tutustui luonnoksiin ja kirjelmään 
kokouksessaan 9.2.2016. Lautakunta päätti ehdottaa 
kunnanhallitukselle, että työryhmä asetetaan pohtimaan 

Valtiovallan suunnitelmat 
Kunta on vuoden 2015 aikana ottanut kantaa Vaasan 

seudun kuntajakoselvitykseen, jota laati selvitysmie-
het Ossi Repo ja Jan-Erik Enestam. Kaikki osallistuvat 
kunnat kieltäytyivät esitetyn sopimuksen mukaisista kun-
taliitoksista. Päätökset tehtiin valtuustoissa kesällä 2015. 

Kohta sen jälkeen kun kuntajakoselvityksen vast-
aukset oli lähetetty Valtionkonttoriin, oli aika paneutua 
hallituksen uusiin ajatuksiin sosiaali- ja terveydenhuol-
losta. Uusi SOTE –uudistus tähtää yhteiseen sosiaali- ja 
terveydenhuollon maakuntapohjaiseen kokonaisuuteen. 
Selkokielellä se tarkoittaa sitä, ettei kunnilla enää ole 
vaikutusvaltaa tai vastuuta sosiaali- ja terveydenhuollon 
rahoittamisesta vuoden 2019 jälkeen. Vuoden 2015 lopp-
upuolella kunta sai antaa lausuntonsa tämän uudistuk-
sen aluejaosta ja uudistuksen lakipakettiluonnos tullee 
lausuntokierrokselle kuntiin huhtikuussa. Jo tässä vaihe-
essa vaikuttaa siltä, että uusi Sote –uudistus tulee olemaan 
historiallisesti suurin kuntasektorin  ja verorahoituksen 
uudistus, jota maassa on nähty i moderneina aikoina. 

Christina Båssar 
Kunnanjohtaja

Korsnäsin kirkonkylän koulualueen suunnittelua ja toinen 
työryhmä pohtimaan Taklax:n koulun liikenteen paran-
nussuunnittelua. 

Kunnanhallitus asetti 15.2.2016 Korsnäsin kirkonkylän 
työryhmän, joka koostuu seuraavista jäsenistä: Thommy 
Bergström, Jan Bernas, Jaana Blomqvist, Petter Söder-
gran, Susanna Råholm. Kunnanhallitus asetti myös 
Taklax:n koulun työryhmän, joka koostuu seuraavista 
jäsenistä: Niclas Björkqvist, Heidi Kammonen, Angelica 
Sandholm, Jan-Henrik Häggdahl ja Ulf Granås.

Korsnäsin                        
keskusurheilukenttä 

Valtuuston kokouksessa 25.1.2016 valtuutettu 
Roger Bergström jätti aloitteen Korsnäsin kun-
nalle anomuksella, että Korsnäsin keskusur-
heilukentän toimenpiteet suoritetaan oikeassa 
tärkeysjärjestyksessä sekä, että myönnetään 
varat suojaverkkoa ja vaihtoaitioita varten 
vuoden 2016 talousarviossa. 
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Toinen kirjelmä on 24.11.2015 saapunut Korsnäs Hem 
& Skolan hallitukselta, jonka on allekirjoittanut 61 henki-
löä sekä 9 allekirjoitusta IF Fyren:n hallitukselta. Lyhykä-
isyydessä halutaan, että Korsnäsin koulun urheilukenttää 
parannettaisiin. 

Koska sekä valtuustoaloite että Korsnäs Hem & Skolan 
kirjelmä koskee samaa asiaa, Korsnäsin keskusurheilu-
kenttää, sen kunnossapitoa ja toimenpiteitä, nämä käsitel-
lään samanaikaisesti samassa asiassa. 

Kunnanhallitus asetti 15.2.2016 työryhmän, joka voi 
keskustella asianomaisten osapuolten kanssa ja laatia 
tulevien vuosien toimenpideohjelman. Työryhmään 
kuuluvat Marcus Nordmyr, Sven-Erik Bernas, Katarina 
Wester-Bergman, Ulf Granås, Susanna Råholm, Roger 
Lindholm ja Håkan Wester.

Työryhmä vuoden 2016 tap-
ahtumille

Korsnäs-viikko, Maaseutupäivä ja Maailman-
perintöpäivä ovat olleet vuosittain toistuvia, 
arvostettuja kesätapahtumia Korsnäsin kun-
nassa. Ohjelmatarjonta on ollut mielenkiintoinen 
ja houkutteleva. Yhä useampi yhdistys osallistuu 
erilaisiin aktiviteetteihin. 

Korsnäs-viikkoa järjestetään alustavasti 27.6 – 3.7.2016 
välisenä aikana. Vuoden maaseutupäivää vietetään 
13.8.2016 ja maailmanperintöpäivää 14.8.2016. Lopul-
lisista päivämääristä päättää työryhmä 

Kunnanhallitus asetti 15.2.2016 työryhmän vuoden 
tapahtumia varten seuraavine jäsenineen: Helena Hög-
lund-Rusk, Carola Bäckström, Roger Lindholm, Niclas 
Björkqvist, Margareta Lindström, Sofia Mitts-Björkblom, 
Pia Södergran sekä Katarina Westerlund. Työryhmä voi 
mielellään katsoa tilaisuuksien ajankohtia ja pohtia, 
mikäli niitä voisi koordinoida.

Baarikiinteistön kunnostami-
nen

Tämän vuoden talousarviossa on 75.000 euroa 
195 m2 suuruisen kirkonkylässä sijaitsevan baa-
rikiinteistön kunnostamista varten. Tärkeimmät 
toimenpiteet ovat keittiön lattian ja ruokasa-
lin lattian kosteusvaurion korjaaminen. Lisäksi 
ilmanvaihtojärjestelmää on uusittava.

Teknisen viraston tuntipalkkaiset voivat aloittaa vanhan 
baarikiinteistön purkutyöt heti kun Moikipään koulua-
sunto on valmis. Urakoitsijoita käytetään tarpeen mukaan.

Kaksi asianosaista ovat tiedustelleet mahdollisuuksista 
vuokrata kiinteistön tiloja. Toinen asianosaisista toivoo 
kahvilatoiminnan aloittamista ja toinen haluaa avata piz-
zerian kiinteistössä.

Tekninen lautakunta ehdotti 9.2.2016, että vuokra 
vahvistetaan 915,55 euroksi/kuukausi alv 0%. Teknisen 
viraston tuntipalkkaiset aloittavat kunnostustyön ja ura-
koitsijoita käytetään tarpeen mukaan. Baarikiinteistö 
vuokrataan ensisijaisesti asianosaiselle, joka ensin tiedus-
teli vapaiden tilojen vuokraamista kiinteistössä.

Kunnanhallitus päätti 15.2.2016 teknisen lautakunnan 
ehdotuksen mukaisesti.

Moikipään koulun           
uudet tilat

Sivistyslautakunta on kokouksessaan 8.12.2015 
päättänyt, että iltapäivätoiminnalle ja koululle 
annetaan mahdollisuus käyttää asuinhuoneistoa 
2 Moikipään koulussa toimintaansa varten.

Tekninen osasto on aikaisemmin ilmoittanut, että laajaa 
kunnostusta tarvitaan, mikäli huoneistoa käytetään asunt-
ona tai koulutoimintaa varten. Koulun edellisen kunnos-
tuksen yhteydessä kyseistä asuntoa ei kunnostettu.

Lattian vahvistuksen kunnostustyöt ovat alkaneet ja nyt 
voidaan todeta, ettei koko lattian suhteen tarvitse ryhtyä 
toimenpiteisiin, vaan ainoastaan noin 33m2 osalta, mikä 
johtaa siihen, että kustannukset pysyvät aikaisemmin 
ilmoitetun alhaisemmalla tasolla. 

Mikäli huoneisto kunnostetaan asuntotoimintaa varten, 
on kustannukset laskettu nousevan noin 33.000 euroon.  
Mikäli huoneisto kunnostetaan koulun toimintaa varten, 
vaaditaan ylimääräinen poistumistie ja parempi ilmasto-
inti, mikä aiheuttaa noin 7.500 euron lisäkustannuksen. 
Tämän vuoden talousarviossa on 30.000 euron määräraha 
asuntotoimintaa varten ja 15.000 euron määräraha omia 
tiloja varten.

Tekninen lautakunta totesi 9.2.2016, että kunnostuk-
sen kustannukset nousevat noin 40.500 euroon, milloin 
huoneisto kunnostetaan koulutoimintaa varten. Tekninen 
lautakunta ehdottaa kunnanhallitukselle, että huoneisto 
kunnostetaan koulutoimintaa varten.

Myös sivistyslautakunta ehdotti 9.2.2016, että tilat kun-
nostetaan siten, että sivistystoimi voi niitä käyttää.

Kunnanhallitus päätti 15.2.2016, sivistyslautakunnan 
ja teknisen lautakunnan ehdotusten mukaisesti, että huo-
neisto kunnostetaan koulutoimintaa varten.
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Finnhamn:n asemakaava 
Moikipään kylän Finnhamn:n asemakaavalu-

onnos on valmis esiteltäväksi. PDB-ohjelma 
oli asetettu nähtäväksi 14.8-31.8.2015 välisenä 
aikana. Mitään huomautuksia ei saapunut.

Kaavoitus kattaa noin 4,0 ha suuruisen maa-alueen, 
joka sijaitsee Sjövägen:n ja Finnhamnsvägen:n välillä 
Moikipäässä. 

Alueella on tällä hetkellä kolme asuintaloa. Joitakin 
vuosia sitten lähellä olevaa aluetta asemakaavoitettiin 
antamaan mahdollisuus merenläheiselle asumiselle. 
Ajateltu alue sijaitsee Strandbackan asemakaava-alueen 
läheisyydessä ja muodostaa siten luonnollisen kehitys-/
laajennusalueen asumiselle. Alueen läheisyydessä sijait-
see Moikipään kalasatama, joka kuuluu RKY–rekisteriin 
(valtakunnan edun mukaisia rakennettuja kulttuuriympäri-
stöjä) ja on siten huomioitava kaavoituksessa.

Asemakaavalla annetaan tila kuudelle uudelle omakoti-
tontille ja samanaikaisesti osoitetaan kolme olevaa. Ase-
makaavalla osoitetaan myös yhtenäinen viheralue sekä 
katualue.

Tarkoituksena on, että asemakaava hyväksytään kun-
nanvaltuustossa vuoden 2016 aikana.

Kunnanhallitus asetti Moikipään kylän Finnhamn:n 
asemakaavaluonnoksen nähtäväksi 29.2-30.3.2016 väli-
senä aikana. 

Pohjanmaan maakuntakaava 
2040

Tammikuussa 2014 maakuntahallitus päätti 
aloittaa kokonaismaakuntakaavan, Pohjanmaan 
maakuntakaavan 2040, laatimisen. Kaava koskee 
koko maakuntaa ja korvaa Pohjanmaan maakun-
takaavan 2030. Tavoitteena on, että se hyväksy-
tään vuonna 2018.

Tulevat selvitykset ovat seuraavat:
• yhteiskuntarakenne (keskustaverkosto, taajamat ja 

niiden laajentaminen, teollisuusalueet)
• palveluverkosto
• maa- ja metsätalousalueet
• virkistysalueet
• alueelliset suoja-alueet
• ampumaradat
• lentokentät ja melualueet
• vene- ja kalasatamat
• turkiseläin- ja kasvihuone-elinkeino.
Maakuntatason kulttuuriympäristöjen päivitys
Kesällä 2014 aloitettiin Pohjanmaan liitossa Pohjan-

maan maakuntakaavan maakuntatasolla olevien 
arvokkaiden maaseutualueiden ja rakennettujen kulttuu-
riympäristöjen inventointi ja tarkistus.

Tavoitteena on vuonna 2016 esittää arvokkaiden 
kulttuurimaisemien sekä maakuntatason rakennettujen 
kulttuuriympäristöjen korjattu ehdotus jatkokäsittelyä 
varten sillä aikaa kun kokonaismaakuntakaavan työt jat-
kuvat.

Inventoidut alueet
Yhteensä 209 aluetta on inventoitu Pohjanmaalla ja 

seuraavia on inventoitu Korsnäsissa:
1. Harrström:n kylä ja kalasatama, rakennettu kulttuu-

riympäristö
2. Korsnäsin Bygatan, rakennettu kulttuuriympäristö
3. Korsbäck:n Bygatan, rakennettu kulttuuriympäristö
4. Råbackan piharyhmä, rakennettu kulttuuriympäristö 

Råbackan piharyhmä koostuu kahdeksasta talosta
5. Moikipää, rakennettu kulttuuriympäristö
6. Svettgrund:n merimerkki, rakennettu kulttuu-

riympäristö
7. Moikipään paviljonkialue, uusi rakennettu kulttuu-

riympäristö
8. Bjurbäck-Taklax:n latomaisema, uusi kulttuurimai-

sema
9. Korsnäsin kaivosalue, uusi rakennettu kulttuu-

riympäristö
10. Harrström:n jokilaakso, kulttuurimaisema

Finnhamn:n asemakaavaluonnos 
Moikipään kylässä.
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Ympäristöministeriön asettama maaseutualu-
eiden päivitetyn inventoinnin ohjaus- ja arvioin-
tiryhmä on laatinut ehdotuksen arvokkaiksi 
maaseutualueiksi. Ehdotus on laadittu alueellis-
ten inventointien perusteella.

Inventointi sisältää sekä merialueita että jokilaaksoja 
Pohjanmaalla ja Korsnäsin kunnan osalta siihen sisältyy 
Harrström:n jokilaakson kulttuurimaisema, mikä kattaa 
suuren osan Harrström:n kylästä ja Rantatien itäisellä 
puolella olevasta jokilaaksosta aina Helenelund:n itäi-
seen osaan saakka. Alueen eteläisin osa sijaitsee Närpiön 
kaupungissa. Kokonaispinta-ala on 782 ha, josta avoimia 
kosteikkoja on 5 ha, viljelysmaata 447 ha, metsää ja puo-
liluonnollisia maita  237 ha, rakennettuja pinta-aloja 82 ha 
ja vettä 11 ha. Luonnoninventoinnin mukaan Harrström:n 
jokilaakso edustaa nuorta maankohoamisrannikon mai-
semaa, jossa Pohjanmaan rannikkokylän erikoispiirteet 
yhdistyvät peltoihin latoineen, jotka seuraavat joki-
laaksoa.

Tekninen lautakunta totesi 9.2.2016, että ehdotus siitä, 
että Harrström:n jokilaakso sisältyisi kansallisen tason 
arvokkaisiin kulttuurimaisemiin, ei voida hyväksyä. Se 
aiheuttaa mahdollisesti kielteisiä seuraamuksia alueen 
turkistarhauksen ja kasvihuone-elinkeinon kehittämiselle. 
Huomautetaan siitä, että maanomistajat ovat voineet säi-
lyttää kulttuurimaisemaa tähän päivään saakka ja toden-
näköisesti kulttuurimaisemaa voidaan säilyttää myös 
tulevaisuudessa  vaikka se säilyisi arvokkaana alueena 
ainoastaan maakunta- tai aluetasolla.

Kunnanhallitus ehdotti 15.2.2016 teknisen lautakunnan 
ehdotuksen mukaisesti, ettei voida hyväksyä, että Harr-
ström:n jokilaakso sisältyisi kansallisen tason arvokkai-
siin kulttuurimaisemiin.

Avustus Alvina-talolle
Yhdistys siirsi syksyllä 2014 Alvina-nimisen 

talon Edsviksjön:iin. Edelliseltä vuosisadalta 
olevaa taloa on siirretty Maalahdesta. Poik-
keuslupa rakennukselle ja rakennuslupa on 
saatu. Talo siirrettin kokonaan. Talon saatta-
minen kuntoon tulee tapahtumaan vaiheittain 
seiten, että se saadaan niin alkuperäiseen muo-
toon kuin mahdollista mutta kuitenkin käyttökel-
poiseksi tämän päivän vaatimusten ja normien 
mukaiseksi. 

Alvina-taloa tullaan käyttämään moneen tarkoitukseen: 
• koko alueen palvelutalona/kokoontumistalona/ker-

hohuoneistona 
• tarjoamaan yöpymismahdollisuuksia 
• mahdollisuutena vastaanottaa pienempiä ryhmiä, 

varauksia tai ainoastaan kahvikattauksia varten 
Kunnanhallitus myönsi 15.2.2016 Edsviksjöns Allakti-

vitetsförening:lle 2.000 euron avustuksen tai noin 10 % 
talousarviosta edellyttäen, että hanke toteutetaan vuoden 
2016 aikana. 

Harrströms ådals kulturlandskap
Kommun: Korsnäs, Närpes
Landskap: Österbotten
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Käännöspalvelut
Korsnäsin kunta siirtyi yksikielisestä kunnasta 

kaksikieliseksi kunnaksi vuodesta 2015 lähtien ja 
käännöspalvelujen tarve on lisääntynyt. Kunnan-
hallitus valitsi 11.5.2015 Sanapalvelu-Ordtjänst 
H. Frantz käännöspalvelujen päätoimittajaksi 
31.12.2015 saakka mahdollisuudella pidentää 
sopimusta optiovuodella. 

Kunnanhallitus päätti 15.2.2016 hyödyntää käännös-
palvelujen hankinnan optiovuotta ja pidentää sopimusta 
Sanapalvelu-Ordtjänst H. Frantz:n kanssa 31.12.2016 
saakka.

Harrström:n jokilaakson kulttuurimaisema

Kunnan lausunto Harrström:n jokilaaksosta
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Offentligt meddelande - Julkinen tiedote
Korsnäs kommun, Strandvägen 4323, 66200 KORSNÄS

Tila Kvist 11:4
Korsnäsin kunnan Harrström:n kylässä sijaitsevan 
tilan Kvist 11:4 tarjousaikaa on pidennetty.

Tilalla on vanha asuintalo ja huonossa kunnossa 
oleva ulkorakennus.

Tila on noin 18000 m2 ja rajoittuu Harrström:n pavil-
jonkialueelle. Etäisyys rantaan on noin 150 m. Tilaa 
näytetään sopimuksen mukaan ja kirjalliset tarjouk-
set tulee jättää Korsnäsin kuntaan, Rantatie 4323, 
66200 Korsnäs, viimeistään 21.3.2016 klo 16.00.

Myyjä pidättää itsellään oikeuden hyväksyä tai hylätä 
annettuja tarjouksia.

Korsnäs 7.3.2016

Kunnanhallitus

Myydään

Korsnäsin kunta

Kuulutus

MOIKIPÄÄN KYLÄN FINNHAMN:N 
ASEMAKAAVALUONNOS
Kunnanhallitus ilmoittaa, että Finnhamn:n asemakaa-
valuonnos on julkisesti nähtävänä Kunnantalolla 29.2-
30.3.2016 välisenä aikana.
Asianosaisille annetaan mahdollisuus esittää näke-
myksensä kaavasta Korsnäsin kunnalle, Rantatie 
4323, 66200 Korsnäs viimeistään 30.3.2016.
Korsnäs 25.2.2016
Kunnanhallitus

Korsnäs kommun

AVUSTUSANOMUKSET
Kirjasto-. kulttuuri- ja vapaa-aikajaoksen käyttö- ja 
toiminta-avustukset nuoriso-, urheilu-, museo- ja 
kulttuuritoimintaa varten julistetaan haettaviksi 29.3.-
22.4.2016. 

Tarkempi info Vasabladet:ssa, kunnan kotisivulla ja 
facebook-sivulla. Lomakkeet anomista varten löyty-
vät kunnan kotisivulta ja kirjastosta.

Kirjasto-. kulttuuri- ja vapaa-aikajaos

Korsnäsin kunta


