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SOTE-sommar på gång!
Våren och sommaren närmar sig med stormsteg. Från kommunens sida har vi varit och visat upp oss
på Stormässan i Botniahallen 23-24.4 och det som var glädjande bland alla människor som man möter
på en sådan stor tillställning var att man hade överlagt en positiv bild av kommunen och att man gillade
vår tidning KorsnäsNytt. Jag fick lite dåligt samvete när jag gömde bort en liten bunt med tidningar för
att säkerställa att vi hade material att dela ut även på söndagen, men jag kompenserade med att dela ut
programbladet med våra sommarevenemang istället. Bland de andra montrarna fanns mycket inspiration
inför sommaren, trädgårdsblommor, uterum och olika badbaljor för att nu nämna det som kommer först
i åtanke.
På den kommunala fronten så
väntar vi med spänning på att lagpaketet om SOTE reformen ska komma
på utlåtanderunda. Den första tidtabellen som lanserades på hösten
2015 håller förvånansvärt väl streck
ännu idag. Jag roade mig med att
jämföra den och ser att man i höstas
hade utlovat regeringens riktlinjer
om antalet sote områden redan till
februari 2016, men de kom två månader senare eller i april 2016. Vi har
alltså hittills två månaders förskjutning i tidtabellen för lanserandet av
århundradets reform i vårt land.

18 SOTE-områden
Men man har klarat av flera stora
principiella frågor redan. Den första
är antalet områden och de blir nu då
18 stycken och utgörs av de 18 landskap som finns i vårt land. Alla dessa
landskap kommer att ha samma
bestämmanderätt och på det viset
blir de jämlika och borde utgöra en
garant för att invånarna kan garanteras en jämlik service. De fem ERVA
områdena som redan idag finns i
landet kommer att få som uppgift att
samordna den verkligt specialiserade
sjukhusvården i landet.
Man har också bestämt att dessa
18 sote-områdens verksamhet ska
finansieras med statliga medel. Man
kan tycka att det blir enkelt när staten
ska betala allt, men tyvärr kommer
nog all finansiering från samma
stora skattekista. En ökad statsbeskattning av invånarna, betyder att
kommunerna inte längre kan ta ut
lika mycket skatt från invånarna som
förut och kommunalskatten kommer
att få ett tillfälligt skattetak. Hur
länge och på vilken nivå skattetaket
lägger sig så kan vi bara spekulera
i och för de som gillar att gissa
så har det hörts nämnas 12 % i
olika tillfällen!
För fastigheternas del
har riktlinjerna också
dragits upp. Alla samkommunala fastigheter övergår till det
nya sote området,
medan alla kommunala
fastigheter
kvarstår i kommunernas ägo och hyrs ut till
sote området. Här tycker
jag själv att det uppstår en
märklig principiell fråga, hur
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kan det komma sig att kommunerna
kan äga fastigheter för social- och
hälsovårdsproduktion, men vi förbjuds att vara producenter för servicen som pågår i våra fastigheter? I
klartext så kan vi äga och sköta om
Lärknäs, men vi får inte göra någonting i vår byggnad? Har vi helst rätt
att välja hyresgäst till den byggnads
om vi äger. För fastigheter som inte
tas i användning för social- och hälsovårdstjänster meddelade minister
Rehula att ett skilt fastighetsförvaltningsbolag ska inrättas som kan ta
över dessa. Budskapet var att kommunerna inte kommer att drabbas av
att byggnader lämnas tomma.

Fokus på valfrihet
Det som överraskade i regeringens
linjedragningar i april, var den stora
fokusen på valfriheten och principen
om att stora delar av den kommunala
verksamheten borde privatiseras.
Där pågår ännu en diskussion i olika
forum om hur detta är tänkt att funktionerna. De olika modellerna har
presenterats i Mats Brommels valfrihetsutredning, men han själv avvaktar till maj innan han tar ställning till
vilken av de olika modellerna som
han rekommenderar.
Jag får själv två reflektioner av
sote-läget just nu. Den ena är att man
löst de praktiska stora problemen
med antal områden, finansiering och
fastighetsmassan. Men samtidigt har
man dragit mattan under den stora
möjligheten till inbesparingar, som
ju beräknades komma från integreringen av vårdkedjorna. Den integreringen kommer att bli mindre om
det är så att varje klient ska göra sina
val och framförallt om vi inte har
servicen inom en och samma pro-
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duktionsapparat. Jag vill inte vara
negativ men om man räknar att vi
har så stora inbesparingsmöjligheter
i dagens produktionsapparat som ju
ägs offentligt om än av olika aktörer, hur ska inbesparingarna fås i
verksamheten om den ska vara både
offentlig och privat?
Den andra reflektionen är att vi
inte ännu har startat diskussionen
om själva innehållet och problematiken med den framtida social- och
hälsovårdsreformen. Hannu Kataja
lyfter förtjänstfullt fram detta i sin
ledare i Kuntalahtis nummer 3/2016.
Vi har en fin målsättning om att vi
ska erbjuda jämlika social- och hälsovårdstjänster i hela landet, men
dilemmat är att våra resurser minskar
i samhället och pengarna inte räcker
till. Vem ska ta tag i den etiska diskussionen om vem vi ska sköta med
de minskade resurserna? På en direkt
fråga, gjord i HS, om man borde
upplysa patienter om de verkliga
kostnaderna för tex ett benbrott (ca.
18.581 euro / stycke), svarade majoriteten att man inte borde upplysa om
detta, eftersom man skuldbelägger
mänskor genom att berätta vad olika
ingrepp kostar!

Öppna frågor
För att få de framtida vårdvalen
att fungera så måste vi ha en fung-

erande information om våra olika
valmöjligheter. Vilken kvalitet har vi
på vården på de olika enheterna? Vad
är skillnaden mellan vårdteam A och
vårdteam B? Vad blir min självrisk
om jag väljer att fara till privatklinik
i utlandet? Vad gör vi med klienter
som inte kan välja? Kommer skillnaderna mellan olika inkomstgrupper i
samhället att öka och blir den offentliga vården utarmad av alla resurser
som styrs över till de olika privata
alternativen? Då kan man inte längre
säga, att man inte vill veta!
Många är de diskussioner som ska
föras ännu inom sote-modellen även
om den yttre ramen spikas i form av
åtta olika lagpaket under maj – juni
månad. Så när ni ligger i solstolarna
i vårt soliga sommarKorsnäs så
hoppas jag att ni har överseende med
de ledande tjänstemännen i kommunen om vi lite till mans ser stressade
och bleka ut. Vår sommarsol kommer
nog att överskuggas av alla sidor av
lagtext som ska läsas och alla möten
som kommer att behövas innan vi
kan dra upp riktlinjerna till hösten
om hur vårt Österbottniska socialoch hälsovårdsområde ska se ut.

Christina Båssar
kommundirektör
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Framställning: Kenth Nedergård
Foton och material om inte annat nämns:
Kenth Nedergård
Översättningar: Hans Frantz

Utdelningen av
KorsnäsNytt
Utdelningen av KorsnäsNytt
förbättras år 2016. Enligt
avtal med Posti utdelas
kommunens informationstidning från och med detta
år som ett ”Offentligt meddelande”, vilket innebär att
tidningen distribueras till
alla hushåll.
Tidningen publiceras dessutom på kommunens sida
på internet http://www.
korsnas.fi/aktuellt/korsnas-nytt/ och kan läsas
över hela världen. Extra
lösnummer kan fortsättningsvis avhämtas från
kommunkansliet och biblioteket.
Redaktionrådet för
KorsnäsNytt hoppas att
kommuninvånarna ska bli
nöjda med den förbättrade
utdelningen. Meddela till
kommunkansliet om distributionen inte fungerar som
planerat.

Annonsera i KorsnäsNytt
Annonspriser år 2016 (+ moms 24%)
Svartvitt
Färg

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

Nr 4-2016 utkommer 17.6.2016, manusstopp 3.6.2016
Nr 5-2016 utkommer 26.8.2016, manusstopp 12.8.2016
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1/1-sida
115
(h*b) 269 mm x 182 mm

145

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

105

¼ sida
60
(h*b) 133 mm x 88,5 mm

75

Radannons/ruta
varierar enl behov

50

40

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

Molpe daghem Tulavippan
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Under vårterminen har Måsen (3-5 åringarna) jobbat
med ett tema som vi kallat Pirater och Prinsessor. Temat
har behandlat genusfrågor, känslor, vänskap och lite
skrivning och matematik. Fantasin har också varit viktig i
temat och barnen har fått berätta vad pirater och prinsessor tycker om att göra och var de bor.
Som avslutning på temat fick barnen följa med på ett
äventyr som började med att barnen hittade en flaskpost
i en bäck. Under äventyret fick barnen träffa en pirat
och en prinsessa. Barnen fick olika uppgifter och när de
klarade dem fick de nycklar som belöning. Nycklarna
öppnade sedan dörrarna till rinken där de hittade en skattkarta. Glädjen var stor när de hittade en skattkista full
med vackra glaspärlor. Alla barn fick varsin glaspärla att
ta med hem som minne av temat.

På Tärnan (1-3 åringarna) har barnen under
vårterminen jobbat med tema vänskap. Under
temats gång har barnen berört olika känslor,
bl.a. genom olika emotionella material och olika
sagor som beskriver känslorna. Kompisväskan
med Ole-monstret och hans kompisar har varit
en grund för temat. Som avslutning på temat
så hade vi ute-aktiviteter på rinken med lekar.
Efteråt gick vi till idrottsplanen och hade picknick i det soliga aprilvädret.
Hälsningar från Molpe daghem Tulavippan
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0-3 h/dag
50 % av heldagsavgift
3-5 h/dag
60 % av heldagsavgift
över 5 h/dag 100 % av heldagsavgift

Dagvårdsavgifterna indexjusteras från 1.8.2016
enligt Undervisnings- och kulturministeriets
meddelande om kundavgifter 1411/2015.

Den högsta månadsavgiften för heldagsvård av familjens yngsta barn är 290 euro fr.o.m. 01.08.2016. För det
nästyngsta barnet i samma familj är den högsta dagvårdsavgiften 261 euro i månaden. Den lägsta månatliga avgiften är 27 euro. För tredje barnet och varje följande barn är
avgiften 20 % av avgiften för det yngsta barnet.
Korsnäs kommun har beslutat att avgiften för halvdagsvård, högst 5 h/dag, är 60 % av heldagsavgiften. Bildningsnämnden i Korsnäs beslöt 9.2.2016 att bibehålla
syskonrabatten på 10 % för andra barnet fastän familjen
inte betalar högsta avgiften för yngsta barnet. Som familjens första barn betraktas alltid det yngsta barnet som får
dagvård.

Avgiften för morgon- och
eftermiddagsverksamhet för skolbarn

De nya inkomstgränserna

Det blir troligtvis ändringar av dagvårdsavgifterna i och
med regeringens proposition till riksdagen om förslag till
lag om klientavgifter inom småbarnspedagogiken.
Beslut tas troligtvis inom maj månad.

Familjens storlek
Personer

2
3
4
5
6

Inkomstgräns
euro/mån

1403
1730
2053
2191
2328

Bildningsnämnden fastställde 17.3.2016 månadsavgifterna för skolbarnens morgon – och eftermiddagsverksamhet som gäller från och med 1.8.2016.

Lagstadgad verksamhet:
0-3 h/dag
80 euro
högst 4 h/dag
100 euro

Verksamhet utöver den lagstadgade:
högst 5 h/dag
140 euro
över 5 h/dag
160 euro

Preliminära uppgifter

Högsta avgiftsprocent

11,5
9,4
7,9
7,9
7,9

Subjektiv dagvårdsrätt
Enligt ändringarna i lagen om småbarnspedagogik som
riksdagen godkände 15.12.2015 begränsas den subjektiva
dagvårdsrätten till 20 h/vecka från 1.8.2016 för hemmavarande föräldrar. Barnet kan delta i småbarnspedagogisk
verksamhet på deltid varje dag eller på heltid vissa på
förhand fastslagna veckodagar. Kommunen fastslår verksamhetstiderna för barnet.
Enligt lagen har barnet rätt till småbarnspedagogisk
verksamhet på heltid då båda föräldrarna arbetar eller
studerar på heltid. Barnet kan också ha rätt till småbarnspedagogisk verksamhet på heltid om det är nödvändigt på grund av barnets utveckling, behov av stöd eller
omständigheterna i familjen.
Korsnäs kommun tar i bruk den subjektiva dagvårdsrätten på 20 h/v från 1.8.2016.

Om familjen består av fler än sex personer höjs den
inkomstgräns som ligger till grund för avgiften fr.o.m.
1.8.2016 med 138 euro för varje följande minderårigt
barn i familjen.

Relationstal i daghem
Enligt ändringar i lagen om småbarnspedagogik från
15.12.2015 kan relationstalet i daghemmen för pedagogisk personal och barn över tre år från 1.8.2016 vara 1/8 i
stället för nuvarande 1/7. Relationstalet för barn under tre
år är fortsättningsvis 1/4. Kommunen kan själv bestämma
huruvida man tar i bruk det nya relationstalet. Bildningsnämnden beslöt 17.3.2016 att huvudsakligen bibehålla
relationstalet 1/7 för pedagogisk personal och barn över
tre år.

Molpe daghem Tulavippan på picknick i vårsolen.
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Kommunal information - barndagvården

Avgift för dagvård före och efter förskolan

Dagvårdsavgifter

Kommunal information
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Budgetändringar

Fyra
2015-2016 röstningsområden

Vid
årsskiftet
fanns en del pågående arbeten
och även opåbörjade arbeten
för vilka vid höstens budgetering inte kunde fastställas vilka
summor som borde återaktiveras / budgeteras för år 2016.

Tekniska nämnden konstaterade
9.2.2016 att följande anslag bör överflyttas till investeringsbudgeten för år
2016:
Byggnadsplanevägar (Lillmaarsvägen) 20.530 €
Harrström rink och uteområde
14.490 €
Biblioteksfastigheten
sanering
75.280 €
Vägbelysningsprojekt 20.000 €
Budgetändringarna för år 2016 kan
finansieras med kommunens försäljning av aktielägenhet motsvarande
121.000 €.
Tekniska
nämnden
föreslog
9.2.2016 att ovannämnda kvarvarande anslag för pågående arbeten
överförs till anslag i investeringsbudgeten för år 2016.
Fullmäktige godkände 21.3.2016
att med nämnda anslag överförs till
investeringsbudgeten 2016 i enlighet
med tekniska nämndens förslag.

Ny medlem i
tekniska nämnden

Annika Ravald har anhållit
Fullmäktige skall årligen vid
behov senast i april besluta om om befrielse från sitt förtroenindelningen av kommunen i deuppdrag som ordinarie ledamot i tekniska nämnden.
röstningsområden.
I Korsnäs har traditionellt funnits
fem röstningsområden. Kommunstyrelsen föreslog 14.3.2016 enhälligt
efter diskussion för fullmäktige att
dela in Korsnäs i endast fyra röstningsområden.
Fullmäktige beslutade 21.3.2016
att Korsnäs kommun för tiden
15.10.2016-14.10.2017 har fyra röstningsområden. Korsbäck röstningsområde hänförs till Korsnäs kby.
De personer som inte antecknats
vid någon fastighet i befolkningsdatasystemet antecknas på Korsnäs
kby:s röstningsområde.
Röstningsområdena är därmed:
1. röstningsområdet, Molpe
2. röstningsområdet, Korsnäs kby
3. röstningsområdet, Harrström
4. röstningsområdet, Taklax

Enligt KomL 38 § har man möjlighet att avsäga sig sitt förtroendeuppdrag under pågående mandatperiod
om man har giltiga skäl. Som giltiga skäl anses vara att man innehaft
samma förtroendeuppdrag eller ett
förtroendeuppdrag i samma organ
eller innehaft kommunala förtroendeuppdrag i sammanlagt åtta år. Annika
Ravald konstaterades ha giltiga skäl
att få befrielse från sitt förtroendeuppdrag.
Fullmäktige beviljade 21.3.2016
Annika Ravald befrielse från sitt
förtroendeuppdrag som ordinarie
ledamot i tekniska nämnden. Till ny
medlem i tekniska nämnden valdes
Gunilla Krook.

Vattentjänstverket som skild balansenhet
Riksdagen godkände lagen
om ändring av lagen om vattentjänster (681/2014) den 3 juni
2014. Lagarna trädde i kraft
den 1 september 2014.

Lagen om vattentjänster har fått ett
nytt kapitel, 3 a, som tillämpas när ett
vattentjänstverk sköter avloppshanteringen av dagvatten. Kommunen
kan efter förhandlingar med ett vattentjänstverk besluta att verket ska
ha hand om avloppshanteringen av
dagvatten. Syftet med ändringarna är
att främja en övergripande dagvattenhantering och att klarlägga ansvarsfrågan.
Ändringarna i lagen om vattentjänster avser att trygga tillgången
till säkra vattentjänster till ett skäligt
pris och att förbättra genomskåd-

ligheten i vattentjänstverkens verksamhet och ekonomi. Framöver ska
de anslutningsavgifter, grundavgifter
och andra avgifter som vattentjänstverket tar ut vara av olika storlek i
olika områden om detta behövs för
att kostnaderna ska riktas rätt eller för
att principen om förorenarens ansvar
ska kunna genomföras eller av något
annat motsvarande skäl. För vattentjänsterna och avloppshanteringen
av dagvatten ska det också för varje
räkenskapsperiod upprättas balansräkning, resultaträkning och finansieringsanalys med noter och ytterligare
sammanställas en verksamhetsberättelse.
En skild balansenhet för kommunens vattentjänstverk bör bildas
fr.o.m. 1.1.2015. Kommunen bör
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fastställa en ingående balans för vattentjänstverket, per 1.1.2015 samt
avgöra om något/ några av kommunens lån skall hänföras till vattentjänstverket.
Fullmäktige beslutade 21.3.2016
att av vattentjänstverkets restkapital
i balansräkningen per 31.12.2014
fastställs att 1.297.215,02 euro är
VA-grundkapital.
Inga direkta lån påförs VA-tjänstverket, men i gengäld erläggs en
intern ersättning för ränta om 2 % på
grundkapitalet 1.297.215,02 euro för
åren 2015-2016,
Vid upptagning av nya lån inom
kommunen anges om dessa är för
VA-tjänstverket, i dylika fall belastar
låneräntorna VA-tjänstverket direkt.
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Delgeneralplanen för Poikel
vindkraftspark har godkänts
av Korsnäs fullmäktige. Förslaget har varit till påseende under
tiden 30.6-30.7.2015. Sammanlagt inkom det in 10 anmärkningar och 12 utlåtanden.

ket har flyttats ca 250 meter söderut.
Justeringen medför ett större avstånd
till den befintliga pälsnäringen norr
om planområdet. Avståndet från
kraftverket till närmaste fastigheten
är 1 250 meter och avståndet till de
befintliga farmbyggnaderna är 1 450
meter. Genom justeringarna ökar man
avståndet till närboende i kommuncentrum och Korsbäck. Avståndet
till bostad i Vadbacken nordost om
vindkraftsparken är 1 300 meter, till
närmaste bostad i Inderfjärden 1 360
meter, till närmaste bostad i Korsbäck 1 310 meter och till närmaste
bostad söder om vindkraftparken till
Brännback 1 160 meter.
Enligt modelleringarna för buller
är utomhusbullret som mest 33,5
dB. Enligt Statsrådets förordning
tillämpas riktvärdet 40 dB(A) på

Tekniska nämnden har på sammanträdet 1.12.2015 och Korsnäs
kommunstyrelse på sitt sammanträde
7.12.2015 behandlat den respons som
inkommit angående planförslaget för
Poikel vindkraftpark. Antalet kraftverk har minskats till åtta totalt och
två kraftverk justeras i förhållande till
sina lägen i planförslaget.
Det nordligaste vindkraftsverket
på planområdet har tagits bort ur
den fortsatta planeringen, följande
kraftverk har flyttats 250 meter mot
sydost och det sydligaste kraftver-
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all bosättning, fast och fritid. Då
det nordligaste vindkraftverket har
tagits bort ur planeringen ger Poikel
vindkraftpark inte upphov till skuggningskonsekvenser som skulle överskrida rekommendationen 8 h/a.
Eftersom dessa justeringar endast
berör enskilt intresse har berörda
markägare hörts. Över det skilda
hörandet inlämnades en anmärkning.
Anmärkningen har bemötts.
Fullmäktige godkände 21.3.2016
delgeneralplanen för Poikel vindkraftspark.
Katarina Wester-Bergman anmälde
avvikande åsikt till protokollet.
Inom utsatt tid har ett bevär inlämnats till Förvaltningsdomstolen över
delgeneralplanen Poikel vindkraftspark, vilket ska behandlas innan
planen vinner laga kraft.

280-401-6-0




01-4-25
280-401-4-27

280-401-3-38
280-401-8-0

280-401-3-20

280-401-4-29

280-401-3-33

280-401-3-42

280-401-4-18

◌




280-401-4-33





280-401-4-6




280-401-3-33
280-401-3-31











280-402-9-36

280-401-4-32

tv-1

280-401-4-15



280-402-9-36

280-401-4-33

280-401-4-31
280-401-3-33
280-402-9-36
280-401-1-41

80-402-9-25

280-401-1-41

280-401-4-28

280-401-1-39

280-402-3-132

280-401-2-18

280-401-1-29

280-401-4-25

280-401-2-33

280-401-1-50

280-406-4-160

280-401-1-40

280-401-2-44
280-401-2-47
280-401-2-45

280-406-7-109

280-401-1-18

280-401-2-46

280-406-4-52
280-406-4-160

280-401-2-30
280-406-4-161

280-406-7-20

280-406-5-15

280-406-4-160

280-401-4-25

280-406-6-31

280-402-2-216

280-406-6-14

280-406-5-18

280-406-6-27
280-406-6-24

280-406-5-11

280-406-5-25
280-406-5-12

280-406-7-52

280-406-6-26

280-895-2-11

280-406-4-160

280-406-7-93
280-406-6-8

0,5

280-402-2-215

280-406-6-18

1 km

280-406-6-23
280-406-6-29280-406-6-15 280-406-6-25
280-406-6-29

280-406-6-26

280-406-6-5





280-401-1-11

280-406-6-14

280-406-4-160

280-406-7-98

280-406-5-1
280-406-7-90

280-406-7-75

280-406-7-52

280-406-7-51

280-406-7-24

280-406-7-105

280-406-5-13

280-406-5-29

7

280-406-7-14


















280-401-2-33
280-401-2-29







280-406-14-9

280-401-3-17
280-401-1-44
280-401-3-14
280-401-3-32
280-401-3-39
280-406-5-12









 

280-401-4-15
280-401-4-25

280-406-5-18
280-406-5-20

280-406-7-92

280-401-2-13

280-401-4-10

280-406-6-8
280-406-6-22
280-406-6-5



280-406-4-164

280-401-2-48
280-401-2-43







280-401-3-33

280-401-2-40

280-406-6-21

280-406-6-5

280-406-4-49

280-401-1-33

280-895-2-3





280-401-4-33
280-401-1-21
280-402-3-132

280-401-2-33

02-2-206

20



280-401-4-26

280-401-4-25
280-401-4-15





280-401-4-15



280-401-4-25

12.2.2016





















Kommunal information

Delgeneralplanen klar
för Poikel vindkraftspark

Kommunal information

KORSNÄS
Nytt

Byggnadslov och
åtgärdstillstånd
Tillsynsnämnden har vid sammanträdet 26.4.2016 godkänt följande ansökningar om byggnadslov och åtgärdstillstånd.

Byggnadslov
Byggare

Lägenhet

Ändamål

Jens Blomqvist
Korsnäs 12:134
Inredning vind
L Mannfolk o A-S Kaas
Korsnäs 12:60
Tillbyggnad garage Mikael
Sten
Korsnäs 14:61
Bastu
Martti o Ulla Järvenpää
Molpe 10:114
Bastu
Korsnäs kommun
Molpe 40:2
Ändring bostad till
		skolutrymme
Johan o Gun-Britt Maris
Molpe 54:0
Bastu
Tero o Satu Nieminen
Molpe 876:4
Bastu
Sami Rintala
Molpe 5:115
Garage

Åtgärdstillstånd
Byggare

Matts Åbacka
Börje Vestberg
Hans o Marina Nygran
Köpi Reinilä
Martti o Ulla Järvenpää
Karin Lindeqvist
Tero o Satu Nieminen
Dan Syring

Lägenhet

Harrström 1:79
Korsbäck 1:79
Korsnäs 9:87
Korsnäs 13:86
Molpe 10:114
Molpe 9:25
Molpe 7:101
Molpe 15:5

Anmälningsärenden
Byggare

Tero o Satu Nieminen

Lägenhet

Molpe 7:101

Ändamål

Avloppstank
Inglasning balkong
Inglasning veranda
Hobbyväxthus
Förråd
Förråd
Förråd
Flyttning av båthus

Ändamål

Underhållsbidrag
till enskilda vägar
2016
Kommunens bidragsberättigade enskilda vägarna indelas
i tre klasser. Därtill beviljas ett
extra bidrag för särskilt stor
genomfartstrafik till Norrby-Sjövägen, Norra Inderfjärdsvägen, Stenlundsvägen,
Söderbyvägen och Flyvägen.
I Korsnäs finns 35 underhållsbidragsberättigade enskilda vägar med
en sträcka om 44,6 km. Av dessa har
2 vägar inte haft några utgifter föregående år, varför bidrag kan erläggas
åt 33 vägar. Underhållsbidraget för
år 2016 har på basen av redovisningarna beräknats till 22.159,67 €. I budgeten för år 2016 finns ett anslag om
26.000 € för verksamhetsbidrag och
betalningsandelar till enskilda vägar.
Tekniska nämnden beslutade
19.4.2016 godkänna att underhållsbidrag om sammanlagt 22.159,67 €
beviljas till de enskilda vägarna för
år 2016 i enlighet med gällande grunder.

Grillkåta

Ny matsal vid pensionärshemmet Buketten
Färdiga ritningar för en nybyggnad av matsalsbyggnaden vid pensionärshemmet Buketten har
uppgjorts.
Den befintliga byggnaden, om 281 m2 rivs och en ny
mer ändamålsenlig byggnad byggs upp på samma ställe.
Den tidigare matsalbyggnaden utgjordes av ett ombyggt
radhus.
Den nya matsalsbyggnadens
storlek har en våningsyta om
288 m2. Rumsfördelningen
utgörs av matsal och kök, personalens sociala utrymmen
inkl. arbetsrum, tvätt/klädvård och torkrum samt tekniska utrymmen.
Tekniska nämnden föreslog 19.4.2016 för kommunstyrelsen att planeringen av
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matsalsbyggnaden vid pensionärshemmet Buketten kan
godkännas enligt uppgjorda ritningar.
Kommunstyrelsen godkände 25.4.2016 planeringen
och ritningarna för matsalsbyggnaden vid pensionärshemmet Buketten.
Byggstarten blir i höst.

KORSNÄS
Nytt
Beläggning av Bovägen
Väglaget för Kökkärr enskilda väg har planer
på att permanentbelägga en del av Bovägen.

Molpe uf anhåller om att få bygga ett utegym
vid skolan/dagis i Molpe under förutsättning
att extern finansiering erhålls. Molpe uf hoppas
att Korsnäs kommun kan ge lov att använda ett
område för motionsapparater utomhus.

Ett förslag till debiteringslängd har uppgjort och kommunens kostnader för deltagandet i permanentbeläggningen skulle uppgå till 6.271,20 euro. Cirka 280 m av
Bovägen finns inom Bovägens detaljplan. Kostnaderna
fördelas på två år, kommunens kostnad är 5049 euro för
år 2016 och 1222,20 euro för år 2017. Totala kostnaderna
för permanentbeläggningen beräknas uppgå till 46.473,24
euro, vilket är enligt den billigaste offerten.
Kommunen tidigare gett bidrag på 10 % på permanentbeläggningar till enskilda vägar som har stor genomfartstrafik. Bidraget från kommunen i detta fall skulle bli
4.647,32 euro. Kommunens totala kostnad fördelat på två
år, skulle bli 10.918,52 euro.
Tekniska nämnden beslutade 19.4.2016 att delta i kostnaderna för permanentbeläggningen för del av Bovägen
enligt uppgjort förslag till debiteringslängd. Dessutom ges
ett bidrag om 4647,32 euro för permanentbeläggningen
av vägen. Kommunens totala kostnad blir 10.918,52 euro
fördelat på två år.

Tekniska nämnden behandlade och godkände på sitt
sammanträde 23.9.2014 föräldraföreningen Tulavippan
r.f:s anhållan om att anlägga en aktivitetspark på kommunens område vid daghemmet och skolan. Eftersom extern
finansiering inte fåtts för aktivitetsparken är Föräldraföreningen Tulavippan r.f:s projekt inte längre aktuellt.
Tekniska nämnden godkände 19.4.2016 Molpe uf:
s anhållan om att få bygga och placera ett utegym vid
Molpe skolområde på kommunens mark. Kommunen tar
inget ansvar för varken drift eller underhåll av den planerade parken.

Molpe uf önskar anlägga
ett utegym på området
mellan rinken och fotbollsplanen på Molpe
skolområde.

Förstoring av gräsmattan vid Molpe simstrand
Molpe byaråd, som äger strandbastun och
omklädningsrummet vid Molpe simstrand, har
gjort en förfrågan om kommunen kan förstora
simstrandens gräsmatta mot strandbastun.
Aktörer i Molpe, därav Molpe samfällighet har lovat att
bidra med tot. 5.000 euro för förstoringen av gräsmattan
vid simstranden.
I årets budget finns anslag för Molpe siminrättning och
hopptorn om 5.000 euro. I anslaget ingår bl.a. dykning för
undersökning av grund under hopptornet inför en eventuell muddring.
Tekniska nämnden godkände 19.4.2016 att gräsmattan
vid Molpe simstrand förstoras mot strandbastun. Nämnden konstaterade att aktörer i Molpe, därav Molpe samfällighet, bidrar med totalt 5.000 euro. Kommunen deltar
med det anslag som eventuellt lämnar efter undersökning
av hopptornets grund.

Molpe byaråd vill att området mellan simstranden
och strandbastun ska få en ordentlig gräsmatta.
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Kommunal information

Utegym vid 				
Molpe skolområde

Kommunal information

KORSNÄS
Nytt

Stipendieutdelning

Korsnäs kommuns
stipendiefond

Kommunstyrelsen
behandlade ansökningarna om vårens
stipendier ur Silverbergs stipendiefond vid sammanträdet
25.4.2016.

Korsnäs kommuns stipendiefond grundades av fullmäktige
i Korsnäs år 2001. Tio studerande har ansökt om stipendium ur stipendiefonden. Åtta
av de sökande uppfyller de uppställda villkoren och beviljades
ett stipendium på 105 euro för
vårterminen 2016 av kommunstyrelsen 25.4.2016.

Sammanlagt 42 sökanden har
inlämnat ansökan om stipendium
för vt 2016. En av de sökande studerande uppfyller inte kraven gällande
mantalsskrivning senast den 31.12
året innan stipendiet ansöks och två
av de sökande har lämnat in ansökan
för sent.
Kommunstyrelsen besluter bevilja
de 39 sökanden som uppfyller kraven
ett stipendium om 350 euro/studerande för vårterminen 2016.
Följande 39 stude
rande erhöll
stipendium för vårterminen 2016:
Viktor Andersson, Tobias Andt-

folk, Julia Backgren, Viljam Grahn,
Benjamin Granqvist, Marcus
Granqvist, Staffan Granqvist, Lina
Häggdahl, Angelica Höglund, Ellinor Juth, Lena Kronholm, Kaspar
Kuusk, Silvester Kuusk, Jennifer
Lagerström, Jesper Lagerström,
Jesper Lindholm, Anna Lolax,
Hanna Långström, Marcus Mannfolk, Emelie Matkoski, Jasmine
Nedergård, Björn Nordlund, Jeanette Nordlund, Ida Nyberg, Jenny
Nyfors, Mari Nyfors, Patricia
Nygård, Peter Nyman, Olle Nynäs,
Nathalie Nystrand, Alex Ravald,
Sofia Rosendahl, Tommy Rusk,
Anna Sundén, Rikard Svartgrund,
Ida Söderholm, Josefine Vägar,
Emma Westerlund och Jonas Östberg.

Christoffer Bergman (Arcada),
Robin Höglund (Högskolan på
Åland), Brage Ismark (Svenska
Handelshögskolan), Evelina Kulp
(Helsingfors universitet), Jan Mannfolk (Vasa yrkeshögskola), Emilia
Nydahl (Helsingfors Universitet),
Linus Nynäs (Arcada) och Janina
Westerdahl (Svenska Handelshögskolan).

Uppdatering av kommunens
strategiplan 2020

Korsnäs på
Stormässan

Korsnäs kommun har en godkänd Strategiplan 2020, som är
godkänd i kommunfullmäktige
14.12.2011. Strategin hade utarbetats av strategikommitteen
under åren 2010 – 2011, genom
ett brett samarbete mellan olika
aktörer och invånargrupper.

Företagsamma Korsnäs visade
upp sig på Stormässan i Botniahallen 23-24.4.2016 tillsammans med aktiva företagare.

Enligt den nya kommunallagen
som trädde i kraft 1.5.2015 blir kommunstrategin lagstadgad från och
med den nya fullmäktigeperioden
dvs. 1.6.2017. Enligt den nya kommunallagen blir kommunstrategin ett
verktyg för ledningen.
I kommunallagen stadgas att kommunen ska ha en kommunstrategi, i
vilken fullmäktige beslutar om de
långsiktiga målen för kommunens
verksamhet och ekonomi. I strategin ska hänsyn tas till; främjandet
av kommuninvånarnas välfärd, ordnandet och produktionen av tjänster,
de mål för tjänsterna som sätts upp i
lagar som gäller kommunernas uppgifter, ägarpolitiken, personalpolitiken, kommuninvånarnas möjligheter
att delta och påverka samt utvecklandet av livsmiljöns och områdets livskraft. Budgeten och ekonomiplanen

ska göras upp så att kommunstrategin
genomförs. Kommunstrategin ses
över åtminstone en gång under fullmäktiges mandattid. Kommunstrategin är politiskt bindande och
godkännanden av strategin kan inte
överklagas.
Kommunfullmäktige höll aftonskola om de konkreta strategierna för
de olika sektorerna den 21.3.2016. En
uppdatering av tidsramen till år 2025
och ett tillägg av personalpolitiska
fokusområden och utvärderingsprocessen gör att strategin uppfyller de
krav som den nya kommunallagen
ställer på kommunstrategin.
För att förankra de förändringar
som gjorts, skickas strategin på en
utlåtanderunda innan styrelsen för
den till fullmäktige för godkännande.
Kommunstyrelsen
beslutade
25.4.2016 att inbegära utlåtanden på
strategin Korsnäs 2025 av samtliga
nämnder, samarbetsparter och sektioner, samarbetskommittén och av
kommunförbundet. Utlåtanden bör
inges senast 27.5.2016.
Målsättningen är att den reviderade
kommunstrategin behandlas i kommunstyrelsen 6.6.2016 och fullmäktige fastställer strategin 27.6.2016.
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I kommunens monter presenterades lediga tomter och bostäder, sommarens evenemang och prdoukter
från Korsnäsområdet. Företagarna
Thomas och Eva Ramstedt med sitt
företag Polkuped och Nina Hollsten
från Peonina lockade besökare att
bekanta sig med Korsnäs.

Susanna Råholm skötte Korsnäs
monter på Stormässan på söndagen.

KORSNÄS
Nytt

Tal, uppvaktningar och musik
ramade in festen när MalaxKorsnäs
medborgarinstitut
firade 50-års jubileum den 17
april i Petalax. Jubileumsdagen
präglades av värme, lättsam
humor och musik, men också av
nostalgi och stundens allvar.

I sitt festtal lyfte kulturchef Ann-Maj
fram medborgarinstitutets mångsidiga betydelse för den
enskilda människan. Hon fäste också
uppmärksamhet vid den gedigna arbetsinsats som utförs av endast två anställda
på MI-kansliet. Att så få anställda har
ett så omfattande arbetsfält är mycket
ovanligt, betonade hon. Björkell-Holm
menade att medborgarinstitutet har sin
givna plats även i framtiden
MI-rektor Eva Kammonen kom
i sitt tal in på institutets historia. Hon
lyfte fram de personer som varit särskilt
engagerade i MI:s utveckling, nämligen
rektor Christina Backgren-Nygård
och direktionsordförande Lars Hyöty.
Hon tackade också alla trogna timlärare
som ställt upp och lett kurser i många år.
Ett tjugotal kursledare premierades med
förtjänsttecken i brons, silver och guld
(10, 20 och 30 år). Dessutom tilldelades
Lars Hyöty och Runo Östvall hedersdiplom för 40respektive 50årigt engagemang i MI:s verksamhet.
Jubileumsfesten inramades av högklassig och varierande sång och musik.

Björkell-Holm

Ett högt och
ståtligt träskåp
i Björkömodell
väckte mångas
beundran
under jubileumsutställningen.

Kulturchef Ann-Maj Björkell-Holm höll festtalet på jubileumsdagen.

Som underhållande konferencier fungerade Leif Skinnar. Han hade bearbetat
texten till sången Hembygdslov, skriven av Lennart Fogde. Under festen
sjöng deltagarna allsången, ledda av Leif
Skinnar. Veterligen var det fråga om ett
uruppförande.

Jubileumsutställning
Klockan 13 öppnade en omfattande
jubileumsutställning som visade prov
på handarbeten, hantverk, konstverk,
bruksföremål och andra föremål som
kursdeltagarna har tillverkat under olika
tidsepoker. MI bjöd på kaffe och tårta.
Tårtorna var dekorerade med institutets
logo, som ju är i form av en uggla. Totalt
besökte uppemot 500 personer jubileumsfesten och utställningen.
En särskild festskrift har sammanställts
till jubileet. I festskriften intervjuas förra
rektorn Christina Backgren-Nygård, förra
direktionsordföranden Lars Hyöty samt
några kursdeltagare. Skriften innehåller
också en kortfattad historisk översikt.
Pärmen till festskriften pryds av en
akvarell målad enkom till jubileet av
Ulla Österroos. Motivet är en färgglad
matta som bland annat symboliserar den
glädje, kreativitet och samvaro som präglar institutets kurser.
Många vill göra fågelbad och andra
saker för trädgården.
Text och foto: Sonja Rosbäck
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Runo Östvall och Lars Hyöty tar emot
hedersdiplom och blommor av rektor
Eva Kammonen.

John Peltoniemi sjöng på finska och
svenska med komp av Johnny Risberg.

Hanna Söderholm från Bergö har en
fin och klar röst.

MALAX-Korsnäs MI

Nästan 500 kom
för att fira MI

KORSNÄS
Nytt

Maj-fest ordnades av frivilliga för
asylsökande och Korsnäsbor
Det blev en lyckad tillställning med över 200 deltagare.
Solen sken och vi kunde ha både
aktiviteter inne och ute. Evenemanget arrangerades av frivilliga och med hjälp av sponsorer.

Det bjöds på mjöd, munkar, frukt
och grönsaker. Lokala förmågorna
Sandra Sund, Tindra Backholm
och Jan-Ola Granholm underhöll
med musik och sång. Även några
allsånger sjöng vi tillsammans. Det
hölls workshopar i måleritryck med
ledaren Sonja Backlund och i knytande av vänskapsband med ledaren
Victoria Nylund. Spontan dans till
musik från mellanöstern. Röda korsets lokalavdelning i Korsnäs delade
ut ballonger. Baltikumvännerna ordnade mete för barnen och scouterna
arrangerade pilkastning och stövelkastning.
Stort tack till våra sponsorer
Korsnäs Apotek, Korsnäs Andelsbank, Folkhälsan i Korsnäs, Finlands Röda Kors lokalavdelning,
Meris Teamwork, Korsnäs uf, Lokalt
Mathantverk, K Hultholm Ab och
Korsnäs kommun/Multikultprojektet.
Koordinatorerna Sofia
Mitts-Björkblom, Annika Svevar
och Stefan Jungar.
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De äldre eleverna i Korsnäs förberedande
undervisning har skrivit om sina drömmar, först
på sitt modersmål och sen på svenska. Några gav
oss tillåtelse att publicera drömmarna i Korsnäs
Nytt.

Vi har i skolan kunnat ta ett steg närmare drömmarna då
vi nu även börjat undervisa i matematik. Det är pedagogie
doktor Lisen Häggblom på Eduline i Vasa som skänkt

oss konkret material och matematikböcker och det tackar
vi mycket för.
Nu stundar snart Stafettkarnevalen och vi tränar för
fullt. Tack till Dermoshop som gett hygienartiklar år
varje elev. Snart börjar det två månader långa sommarlovet. Vi hoppas att olika föreningar tänker på att ordna
sysselsättning för asylsökande barn och unga.
Ulrika Lindholm

Min dröm, april 2016

Texter skrivna av elever i Korsnäs förberedande undervisning.
Jag har en dröm bortom all fantasi.
En dröm om en fredlig världutan krig, utan fattigdom, utan hunger i Afrika.
Ta bort ordet krig ur ordböckerna.
Jag har en dröm större än mitt hjärta.
Den är stor, men verklig och nära.
Min far behöver inte vara i hårt arbete.
Jag drömmer om ett Afghanistan utan krig
och inga andra barn i krig.

” Jag bor i Korsnäs och min dröm är att bli arkitekt och
även att besöka alla stater. Jag vill också bli en tränare i
sport samt...hitta kärlek.”
			Nabaa, Irak

Mahdi Mohammed
Korsnäs, 21 april 2016

” Min dröm är att min familj alltid är hos mig. Jag
saknar verkligen min far. Och när jag uppnått detta är
min dröm att en dag bli en av de bästa fotbollsspelarna i
världen.”
Ali Reza, Afghanistan

” Jag vill bli pilot. Jag vill ha en miljon. Jag vill ha en
Bugattibil. Jag vill ha fred i Irak. Jag vill ha ett stort
hus. Jag vill stanna i Finland. Jag vill gifta mig. Jag
vill åka till Kanada för att träffa min mamma. Jag vill
hjälpa hemlösa och fattiga.”
				Abdullah, Irak
				
åk 6 april 2016
” Jag vill att mamma och mina två bröder kommer till
Finland och att min familj ska kunna leva tillsammans
igen. Jag vill bli klar med skolan i Korsnäs och lära mig
många språk. Jag vill åka till England för att bli doktor
och en dag ska vi bo i England tillsammans min mamma
och mina bröder. Jag vill att Irak ska bli ett tryggt land
igen utan krig och jag vill hjälpa hemlösa mänskor.”
				Ashraf, Irak
”Jag vill slutföra mina studier här och bli läkare. Jag
vill bo i Finland i framtiden.”
				Rawan, Irak
” Jag heter Ibrahim. Jag kommer från Syrien. Jag bor i
Korsnäs och jag har en dröm. Jag vill bli en ingenjör som
jobbar med olja.”
”Jag hoppas kunna avsluta mina studier och bli läkare
och jag vill leva i Helsingfors:”
Sabaa, Irak

” Jag heter Mabest. Jag är från Kurdistan. Jag bor i
Korsnäs. Min dröm är att jag i framtiden har ett lyckligt
liv med min mor och min far och min familj. Min dröm är
att vara Dj.”

” Jag kommer från Afghanistan. Jag bor i Korsnäs. Jag
önskar att jag kunde få träffa min pappa och syster
så fort som möjligt. Jag önskar att kriget inte kommer
någonstans. Jag önskar att jag kunde fortsätta min
utbildning och studera och så uppnå mina önskningar.
Jag hoppas att jag får chansen att förverkliga mina
drömmar.”
		
Mohammed, Afghanistan
” Jag heter Samah. Jag bor i Korsnäs. Min dröm är att
lära mig många språk. Jag vill bli barnskötare. Jag
kommer från Somalia. ”
”Jag heter Sayed Mujtaba. Mitt efternamn är Jaffari.
Jag kommer från Afghanistan, från provinsen Lagar.
Jag vill lära mig alla språk i världen. Jag kom till
Finland med min familj. Min stora dröm är att alla krig
i alla länder ska ta slut. Alla mänskor är trötta på krig.
Alla mänskor har drömmar. Vi har en Gud.”
”Jag är Joelle från Syrien och jag bor i Korsnäs. Jag
vill bli översättare i framtiden eftersom jag talar ca 5
språk. Så vill jag också bli bättre på att spela gitarr och
volleyboll. ”
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Min dröm

Min dröm

Lärknäs informerar
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Vårhälsningar från Lärknäs!

FRK-Korsnäsavdelning bjöd på vändagstårta.

Vårlotteri. Gissa rätt namn på hunden.

Vårpyssel.

Vi fick strömming av Kent Norrdahl, så det
blev strömmingsfest.

Molpe martor på besök. De bjöd på kaka till
kaffet och underhållning.

Motion och symöte.

Vårstädning på våra terrasser.
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Veteranfest

Välbesökt veteranfest
Årets veteranfest firades detta år i Kyrkhemmet i Malax på den nationella veterandagen den
27 april. Festtalare var kyrkoherde Ann-Mari
Audas-Willman. Musik av Malax hornseptett och
det serverades kaffe och tårta.

Ungefär 50 veteraner och anhöriga hade mött upp i år lite mer än det brukar vara.
Från Korsnäs deltog kommundirektör Christina
Båssar. Bland veteranerna och deras anhöriga hade
Majlis Hannus, Gunni Krook, Jarl Westerlund, Jarl
Nordmyr och veteranföreningens stödjande medlem
Paul Österholm mött upp.
Text: Carola Bäckström
Foto: Anders Hendricksson

Malax Hornseptett under ledning av Runo Östvall bjöd på
blåsmusik.

Häromdagen fick Lärknäs besök av asylsökande
barn. De underhöll med sång och dikt, vilket var
mycket uppskattat.

Text och foto: Personalen på Lärknäs
Taklax revygäng
bjuder på show.
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Utlåtande om regionens slamavfallstransportsystem
Slambrunnar skall enligt Statsrådets förordning om behandling av hushållsvatten i områden
utanför avloppsnätet och de kommunala avloppsbehandlingsbestämmelserna tömmas minst en
gång per år.

Enligt avfallslagens § 37 kan det nuvarande transportsystemet enbart fortsätta om det kan konstateras att det
nuvarande systemet fungerar.
Enligt de uppgifter som Vasaregionens avfallsnämnd
har om slamsituationen i nuläget uppfyller inte avfallslagen § 37 och därmed kan eventuellt transportsystemet
bytas från fastighetsvis transport till kommunalt ordnad
avfallstransport för slam som uppstår utanför det kommunala avloppssystemet
Turun ammattikorkeakoulu har gjort en slamavfallstransportutredning på uppdrag av Vasaregionens
avfallsnämnd. Det sammanlagda antalet hushåll utanför
kommunala avloppsnätet uppgår till ca. 12.000 hushåll
på verksamhetsområdet. Enligt utredningens rapport uppskattas att ca. 20 % av allt slam från hushåll på området blir oinsamlat, hamnar utanför verksamhetsområdet,
sprids på åkrar eller hamnar på övriga sätt på villovägar.
Det exakta antalet tömningar, eller hushåll som tömde
sina brunnar 2014 har inte kunnat fås.

•
•

•

•
•
•

På avfallsbolagets hemsida kunde det framkomma
vilka slamavfallstransportörer som hushållen kan
anlita.
Att övergå till kommunalt ordnad avfallstransport
kan inte garantera att inte slam hamnar utanför
verksamhetsområdet, sprids på åkrar eller hamnar
på övriga sätt på villovägar, eftersom fastighetsägaren kan beställa tömning av annan än av den kommunalt ordnade avfallstransportören.
Att övergå till kommunalt ordnad avfallstransport,
kan leda till att de mindre avfallstransportföretagarna inte kan konkurrera med de större, och det
kan leda till att dessa får avsluta sin verksamhet.
På sikt kan det leda till kostnadshöjningar för hushållen.
Eftersom ett flertal slamavfallstransportföretagare
inlämnar uppgifter borde dessa inte ”straffas” för
de företag som inte inlämnar uppgifter.
att avfallsnämnden kunde informera fastighetsägare via brev, tidningar t.ex. KorsnäsNytt, vilka
slamavfallstransportörer som hushållen kan anlita.
Korsnäs kommun accepterar inte en övergång till
kommunalt ordnad avfallstransport eftersom det
leder till ytterligare byråkratisering av verksamheten.

Kommunens utlåtande
Tekniska nämnden hade 19.4.2016 uppgjort ett förslag
till utlåtande om Vasaregionens slamavfallstransportsystem. Kommunstyrelsen gav kommunens utlåtande
25.4.2016 i enlighet med tekniska nämndens förslag.
• Vasa regionens avfallsnämnd kunde informera
tydligare fastighetsägarens ansvar kring tömningsintervaller och de register som måste finnas enligt
avfallslagen.

Ansvarig sjukskötare 		
på Lärknäs
En befattning som ansvarig sjukskötare på
heltid på Lärknäs har varit lediganslagen. Tre
ansökningar inlämnades inom utsatt tid. Alla
sökandena var behöriga och intervjuades av äldreomsorgsledaren och socialchefen.

Vård- och omsorgsnämnden anställde 22.3.2016 sjukskötare Ann-Louise Gädda som ansvarig sjukskötare
vid Lärknäs fr.o.m. 02.05.2016 tillsvidare. Befattningen
är ett heltidsjobb och innebär tvåskiftsarbete. En prövotid
om 4 månader tillämpas.
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Landskapsreformen 			
i Österbotten
Beredningen av landskapsreformen fortskrider
i Österbotten. Social- och hälsovårdsdelen har
organiserats upp genom den politiska styrgrupp
som valts av kommunerna för detta ändamål.
Kommundirektörerna utgör beredare till denna
styrgrupp. Ordförande för den politiska ledningsgruppen är Hans Frantz.
Förutom social- och hälsovården ska även de övriga
delarna av landskapsreformen planeras och förberedas.
Österbottens förbund har vid sitt möte den 29.2.2016
börjat förbereda för inrättandet av landskapsverket samt
regionförvaltningsreformen i samarbete med berörda
aktörer. För detta arbete ska landskapet tillsätta en referensgrupp och ett arbetsutskott.
Korsnäs kommun ska utse en representant med ersättare till referensgruppen.
Till arbetsutskottet ska kommunen tillsammans med
Vasaregionen utse en gemensam representant med ersättare. Samarbetsområdet för social- och hälsovården (K5)
har även möjlighet att utse en representant med ersättare
till arbetsutskottet.
Kommunstyrelsen valde 25.4.2016 Sven-Erik Bernas
som ordinarie medlem till referensgruppen och Camilla
Ribacka som ersättare. Till samarbetsområdets representanter i arbetsutskottet föreslås Jarkko Pirttiperä och
Anita Ismark.

KORSNÄS
Nytt

Vasaregionen har redan mycket att erbjuda som
besöksmål men alla vill ju bli bättre, och just nu
pågår flera projekt med turismen i fokus. Ett av
projekten, Tillväxt genom information, riktar sig
specifikt till företagare inom branschen och där
har projektchef Peter Källberg på Vasaregionens
Utveckling Ab VASEK med en enkät kartlagt
turistföretagarnas syn på branschen
– Företagare inom besöksnäringen är en brokig grupp,
beskriver Källberg.
– En stor del av dem är företagare på deltid, de erbjuder
olika tjänster, säsongerna är olika och dessutom varierar
antalet besökare mycket. Men det som är gemensamt
för alla är målet: att få flera turister till regionen. Tack
vare det unika världsnaturarvet behöver företagarna
inte starta varken samarbete eller marknadsföring från
noll; mycket har redan gjorts och nu ska vi satsa på att
företagarna själva utvecklas.
Av enkätsresultaten framgår bland annat att
företagarnas främsta önskemål gällande utveckling av
egen kompetens är att lära sig utnyttja sociala medier i
marknadsföringen.
– Största delen av de som svarade på enkäten har en
Facebooksida men det finns så mycket mer man kan
göra! påminner Källberg.
– Det lönar sig att fundera hur man skulle kunna
kombinera de olika kanalerna. För småföretagare är det
dessutom oerhört viktigt att lära sig effektivt använda de
ofta knappa resurserna.

Större med gemensamma krafter
För ett litet turistföretag kan det vara svårt att få
tillräcklig synlighet i sociala medier och därför kan
det vara lönt att fundera på samarbete med andra
företagare. Ett viktigt delområde för turismutvecklingen
i regionen är produktifiering och tematisering. Tips om
vad man bör tänka på i den processen kommer man
att få ta del i under kommande infotillfällen senare i år.
Erfarenheter och kundkommentarer från sommaren
2016 kommer då att användas som studiematerial.
Turistföretagare i Vasaregionen får besökare förutom
från andra sidan Kvarken också från Tyskland och
Holland. De stora internationella företagen i Vasa får
inte sällan besök från Asien, speciellt från Indien och
Kina, och de som tar hand om dessa besökare är ju
turistföretagarna. Värd att notera i enkätsresultaten var
att närmare hälften av de som svarade önskade få mer
kunder från övriga Finland.

– Man har säkert märkt ett stigande intresse för
området bland inhemska resenärer. De satsningar som
Visit Vasa gör på hemmamarknaden har gjort att allt fler
får upp ögonen för vår region och det märker självklart
företagarna av också.
– Det som var verkligen fint var att 85 % av de som
svarade har ambitioner att växa. Det berättar om att
företagarna tycker om sitt arbete och vill utveckla och
utvecklas. Det visar också på en tro på framtiden inom
branschen, som i nationellt perspektiv kan räknas bland
de fem största exportnäringarna.
Max Jansson, vd för Visit Vasa, är mycket glad över den
imponerande satsningen på turismbranschen:
– Vi jobbar i nära samarbete med VASEK där
vi tillsammans med andra aktörer knutna till
turismnäringen har ett klart mål. Att vi på detta sätt
genom olika projekt kan få mera resurser för att nå det
målet är mycket glädjande, och vi hoppas naturligtvis på
att företagarna också tar tillfället i akt och utnyttjar de
möjligheter som erbjuds via projekten.

Tilläggsuppgifter
Peter Källberg
Projektchef
+358 40 844 2058
peter.kallberg@vasek.fi
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Vasaregionen satsar på
turistföretagare
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Korsnäs Hembygdsförening r.f.
Museet är öppet med guide 28 het att göra en insats och färdigställa
juni – 7 augusti 13-17, månda- tröjan. Tina Wiik har skänkt sin fargar stängt. Sommarguide Emma farsfarsfars bibel till HembygdsmuUlfvens stud. Övriga tider enligt seet. Med stor tacksamhet mottog vi
dessa donationer.
överenskommelse.
Kerstin
Sjöstrand
fortsätter
som ordförande för Korsnäs Hembygdsförening. Övriga styrelsemedlemmar Thea Bergström (ny),
Bjarne Hofman, Christina Mannfolk, Inga-Britt Mannfolk, Britta
Nyfors (ny), Gun-Britt Stenberg
och Mikael Södersund. Ersättare: Lovisa Backlund, Ing-Britt
Hofman, Asta Södergran och Mona
Wester.
Verksamheten har löpt bra och att
planerade åtgärder både praktiska
och kulturella har verkställts.
Museets tak har målats, deltagandet
i POP-Up Österbotten genomfördes
utan bekymmer och planerna på en
undervisningsfilm om Korsnäströjan
förverkligades.
När det nyrenoverade biblioteket
åter tas i bruk kommer glasdörren att
prydas av logon De dansande flickorna. Logon är mönsterskyddad.

Värdefulla donationer
Martin och Gretel Dahlberg överlämnade en mycket för föreningen
värdefull donation i form av arbetsverktyg för tillverkning av knappar
till Korsnäströjan.
Martin och Gretel Dahlberg har
under många år skänkt värdefulla
textilier och andra föremål till
vårt museum samt en omfattande
dokumentation i bild och text om
Korsnästextilier och Korsnäströjan.
Ella Lagerström har också överlämnat en påbörjad Korsnäströja och
garn så nu har intresserade möjlig-

Årets verksamhet
Under det kommande året fortsätter
arbetet med att informera om forna
tiders hantverk och levnadsförhållanden genom att ordna olika temadagar.
Under Korsnäsveckan kommer
hembygdsföreningen att visa glimtar
från ett Gammaldags Bondbröllop.
Vid hantverksdagen för barn kommer
Hans och Greta – ett barnvänligt
sagoäventyr att visas och sedvanliga
aktiviteter runt smedjan, kvarnen och
järnåldersugnen.
Snabbkurser i flerfärgsvirkning,
den teknik, som mönsterbårderna i
Korsnäströjan är gjorda i. Samarbete
med andra föreningar fortsätter med
aktiviteter såsom Ordkonst och näverarbeten ordnas i samband med olika
tillställningar.
Digitaliseringen
av
föreningens föremål står högt på listan över
nödvändiga åtgärder likaså uppdateringen av hemsidan. Detta kan bli
verklighet i sommar då sommarguiden Emma Ulfvens har de kunskaper
som fordras.
För att hålla byggnader och museiområdet i skick fordras frivilligt
arbete, talkodagar-kvällar är planerade i maj och juni. Berättarkväll i
augusti.
Museisäsongen avslutas som vanligt med en medlemsresa till ett
intressant kulturområde och Lillajul i
Hembygdsmuseet.

Inga-Britt Mannfolk

Sommarverksamheten
Föreningen ordnar städtalko
tillsammans med Korsnäs hembygdsförening fredagen den
13 maj kl. 18.00 om det är bra
väder. Reservdag är måndagen
den 16 maj kl. 18.00.

Korsnäsveckans program
Lördag 2.7
kl. 17.00 Konstutställning med öppen
vernissage
kl. 18.00 Folkmusikkonsert med Marianne Maans
Onsdag 6.7
kl. 18.00 Spelmansmusik med Korsdraget och diktläsning
Författare Carita Nyström

Lantdagen 13.8
Muséet är öppet hela dagen.
Utomhusgudstjänst på museiområdet
söndag 14.8 kl. 11-12.00 i prosten
Jakob Immanuel Bäcks anda
Kaffeservering i Prästgårdsmuséet.

Sommarguide
Sommarguide i muséet är studerande Pontus Westmalm för tiden
28.6 -7.8.2016.
Muséet är öppet ti-sö kl. 13.0017.00

Hyr en stämningsfull lokal
Prästgårdsmuséet, som erbjuder en
stämningsfull miljö, kan hyras för
olika familjehögtider som vigslar,
dop, födelsedagar och släktträffar.
Ta kontakt med Anita Ismark per
telefon 050-5181949 eller per e-post
anita.ismark@ gmail.com
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I Molpe Marthaförening
blåser nya vindar. Föreningen
har i några års tid jobbat med
att få med nya unga krafter i
den anrika föreningen.

Medlem i föreningen
Välkommen som medlem i Föreningen Prästgårdsmuséet i Korsnäs r.f.
Under detta år arbetar föreningen
med
1. Underhåll av byggnader och inventarier
2. Skötsel av planteringar och gångar
3. Upprätthålla lokalhistoriska arkivet
4. Öppethållning av museet med
guidning
5. Samarbete med skolor och föreningar
6. Delta i seminarier och skolningstillfällen
7. Forskning runt museet och dess
inventarier
8. Ordnande av utställning
9. Aktiviteter tillsammans med Hembygdsmuseet
10. Anordnande av konserter och liknande tillställningar
11. Lillajul för hela familjen
12. PR-verksamhet
13. Försäljning av produkter; böcker,
vykort och Korsnäs souvenirer.
Du blir medlem genom att betala
medlemsavgiften till Föreningen
Prästgårdsmuseet i Korsnäs r.f. konto:FI65 5552 2550 0073 37. Medlemsavgiften för 2016 är 10 euro.
Efter medlemsregistreringen får du
tidningen HEMBYGDEN som ges
ut av Finlands svenska hembygdsförbund.
Kom med i verksamheten! Kanske
du har tips och idéer om fler verksamhetsformer.
Välkomna till Korsnäs prästgårdsmuseum!
Anita Ismark
Ordförande

Idag finns det två aktiva grupper
inom föreningen. Det är de äldre kvinnorna som varit motorn i föreningen
i många år och de yngre kvinnorna,
Molpe Vipporna, som i framtiden ska
se till att föreningen utvecklas och
mår bra.
Den nya styrelsen består nu av

både de äldre och de yngre och
tillsammans ska de jobba för att
Molpe Marthaförening ska växa och
hitta nya verksamhetsidéer. Molpe
Marthaförening har under verksamhetsåret 2016 följande sammansättning: Nina Hollsten (ordförande),
Siv Högnäs (viceordförande), Anna
Vest (sekreterare), Linda Backgren-Holm (kassör), Maja Krook,
Gretel Häggdahl, Agneta Näsman
och Ulla Häggdahl.
Linda Backgren-Holm

Molpes Martharuta
Välkommen på talko till
Marthagården tisdag 17.5
och onsdag 18.5 kl. 18-21.
Traditionella talkouppgifter står
på agendan såsom att städa
Smedjan och Marthastugan, räfsa,
staketet ska rätas upp, kvistning
m.m. Ta med egen räfsa samt
verktyg. Städgrejor finns på plats.
Vi bjuder på trevligt sällskap och
kaffe med dopp!

Uthyrning
•

•

•

Har du gäster eller släktingar
på kommande och behöver
övernattning? I Marthagården
finns möjlighet till sovplatser
för 5 personer i gemensamt
utrymme. I huset finns wc,
dusch och kök med kylskåp
och kokmöjligheter.
Ta kontakt med Siv Högnäs
050-5143038 för bokning och
mera info.
Marthaföreningen hyr ut sin
mat- och kaffeservis till olika
tillställningar. Ta kontakt med
Nina Hollsten 050-5932212 för
bokning och mera info.
Söker du tak över huvudet för
examensfest, födelsedagskalas, bröllop? Marthaföreningen hyr ut ett stiligt
partytält 4x8 m som rymmer
ca. 35 gäster. Eller varför inte
boka mysiga Hantverkssmedjan! Ta kontakt med Nina
Hollsten 050-5932212 för bokning och mera info.
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Sommartorget och
marknader
Även i sommar kan du köpa bakverk av Molpe Marthaförening, där
bl.a. de populära rågbröden finns
på försäljningsbordet.

Höstauktion
I höst kommer föreningen att
ordna en auktion till förmån för
fortsatt renovering av Marthagården. Har ni gamla eller nya textiler, allmoge eller andra föremål
som är i gott skick, men som ni
inte längre har användning för?
Vi tar tacksamt emot gåvor och
förhoppningsvis hittas nya ägare
till sakerna via auktionen. Mera
info om datum och tid kommer
senare.
Vill du skänka gåvor till föreningen, ta kontakt med Nina
Hollsten 050-5932212 eller Linda
Backgren-Holm 050-5575178.

Föreningsinformation - Molpe Marthaförening

Molpe Marthaförening förnyas
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Nytt

ACR 673

Jänkarna har fått ett hem
Sedan ett halvt år har klubben för amerikanska bilar i Korsnäs – American Car Route 673
Korsnäs – fått en egen lokal. I höstas började
entusiasterna renovera Nordlunds nedlagda fiskförädlingshall på Södra Inderfjärdsvägen och i
november kunde föreningen, som funnits sedan
2012, hålla invigning.

- Medlemsantalet är på ökande, berättar han.
- Idag har vi 55 medlemmar inklusive familjer. Sammanlagt finns det närmare 100 amerikanska bilar i regionen, varav ungefär hälften är i körskick. Resten är olika
typer av projekt.
Klubbmedlemmarna träffas en gång i månaden i nya
klubblokalen, men däremellan drar man ut på cruising,
träffar andra entusiaster, deltar i utställningar och åker på
klubbresor. En årlig bowlingturnering bilklubbarna emellan i regionen har blivit populär. På Lantdagen i Korsnäs
är regionens amerikanska bilar ett återkommande inslag.

Klubbens styrelse i nya klubblokalen: Sune Norrdahl, Rickard Hultholm, Olav Andtfolk, Johnny
Bergström, president Jan-Erik Nordlund och Kent
Sandman. På bilden saknas Lars-Johan Smedlund,
Jan-Erik Westerlund och Jonas Rosendahl.

Rickard Hultholms Buick Le Sabre från 1961 hör till
de senaste anskaffningarna som har börjat synas
på Korsnäs vägar.

Klubbens nuvarande president Jan-Erik Nordlund är
nöjd med det som föreningen gjort hittills och hoppas
intresset skall hålla i sig.
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Bekvämt boende i Westanlid
RH, Vestanlidvägen 18, D 12, Korsnäs
2 r+ k + bastu, 46 m2 + egen balkong + förrådsutrymmen.
Välskött och fin lägenhet med luftvärmepump och
markiser, delvis renoverad.
Havsnära, väststrand, båthamn.
Om visning, kontakta Roger Bergström 050-5677
365.
Anbud senast 25.5.2016. Förbehålles rätt att godta
eller förkasta givna anbud.

Föreningens medlemmar kommer från hela Korsnäs,
Malax och Petalax, Närpes (Pörtom, Yttermark) och Vasa.
- Flest amerikanare finns det i Korsnäs kyrkoby med
Taklax som god tvåa, meddelar Jan-Erik Nordlund efter
att ha kollat upp saken.
Alla är välkomna med i föreningen. Man behöver inte
äga en egen amerikanare, utan det räcker med ett genuint
intresse.

Bostadshus i Taklax, Korsnäs
Fastigheten Norrhaga 280-406-2-116 inkl. bostadshus på Taklaxvägen 515 säljs. Tomten är 1270 m2
och huset är byggt på 1960-talet med bottenvåning
på ca. 200 m2 (5r + kök) samt källare ca. 150 m2.
Uppvärmning med olja. El-, vatten- och fiberanslutning. Mera bilder finns på Findit.fi.

Swap Meet i Korsnäs
I vår ordnas för första gången ett kombinerat Swap
Meet och loppis vid Korsnäsgården lördagen den 14 maj.
- Det är en marknad för reservdelar och tillbehör till
amerikanare, bilar och mopeder, berättar Kent Sandman.
Föreningen samarbetar med Lillmaars loppisgäng, som
ordnar loppis, och Västkustryttarna, som ordnar loppis för
hästprylar vid ridbanan.

Ring Jan-Erik Ravals för ytterligare information
och eventuell visning. Slutna anbud till J-E Ravals,
Västerbackvägen 6, 66200 Korsnäs senast den
28.5.2016.

Medlemmarna är överens om det mesta, men vill man
få igång en riktig diskussion, ska man fråga efter den
absoluta favoritbilen; då får man lika många svar som det
finns medlemmar.
- Men lika bra är väl det, för det skulle ju vara tråkigt
om alla gillade samma bil, konstaterar Olav Andtfolk, en
av veteranerna i klubben.
Text o foto: Kenth Nedergård

Säljaren förbehåller sig fri prövningsrätt.
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Sommartid på kommunkansliet
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Korsnäsgården

lördagen14 maj kl 9-14
•
•
•

Kansliets sommartid är mellan 30.5-28.8.2016
Kansliet är öppet mellan kl. 8-15.

•
•

Sommarstängt
Kommunkansliet är sommarstängt vecka
28-29 (11.7-24.7.2016)

Loppis
Försäljning av Bil-, Mc- o Moppeprylar
Västkustryttarna ordnar Loppis på
ridbanan
Lillmaars Loppis gänget deltar
Korvgrillning samt kaffeservering

Inneplats i lokalen (bord 1,20m) pris 10,-/plats
Ute på terassen under tak (bord 2,40m) pris
10.-/plats
Utomhus på grusplan bilplats pris 5,-/plats
Kontant betalning

Privat personer, föreningar, företag är
välkomna
Boka bord/plats : Janne +358500261081
jan-erik.nordlund@netikka.fi

Utomhusgymnastik
PT Sara-Lotta Huhtaoja (www.systersara.com) kommer att dra utomhusgymnastik i Harrström aktivitetspark
måndagkvällar i juni och augusti. Mer information kommer på föreningens och Sara-Lottas hemsida.

22

KORSNÄS
Nytt

Pizza kan beställas och hämtas under dagen: Margueritha-7€, Vesuvio-8€,
Opera-8€, Hawaii-8€, Capricciosa-8€ och Parma-10€ förhandsbeställ senast
torsdag 19.5 kl. 18.00 via sms till: 040-6786169 Michaela & Ulf

Arr. Mathantverk Korsnäs

Korsnäs Företagare /
Företagarcafé Korsnäs
bjuder på kaffe!

Sydösterbottens hörselförening

Hörselrådgivarmottagning

Välkommen på sommardans till

måndag 16.5 kl. 9.30-11.00 i Korsnäs församlingshem.
Rådgivning, skötsel av hörapparaten, information om
hörhjälpmedel samt batteriförmedling görs.
Varmt välkomna!

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

Säsongöppning
Carisma och Mendelsson

Lö 11/6

Försommardans
Högtryck och Lester

Fr 24/6

Midsommarvaka
San Marino & Linda, Dansdax och
Lukas Djupsjöbacka duo

Lö 23/7

Högsommardans
Nilzons och Ben Dover

Lö 20/8

Säsongavslutning
Tommys och Dennis & Nisse

6.05 ”Önske-asken”
13.05 Bokvikning med Stina Österbro
20.05 Vi tillverkar lindockor
27.05 Matlagning
Reservation för programändringar!
I juni träffas vi följande datum: 3.06, 10.06,
17.06.
Välkomna alla daglediga!

www.molpe.fi/uf

Arr. Psykosociala föreningen Träffpunkten rf.
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2016

Lö 28/5
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* Korsnäs Handelsträdgård säljer blommor
* Östman ”Milkmen” från Vörå säljer obehandlad, naturlig mjölk. Passa på!
* ”Glada Knorrens” griskött finns
* Norrbros lammkött finns
* Årets första nypotatis från Björkqvists
* Lindströms rågbröd, pannstek och sprängticka finns
* Toms Bloms färska och rökta fisk
* Nygräddat stenugnsbröd och bakverk
* Hagas ägg och olika mathantverk

På gång i Korsnäs - Bibliotek, kultur och Fritid
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Sommaröppethållning
Biblioteket övergår till sommaröppethållningstider från och med 1. juni. Måndagar och fredagar
oförändrat 12-19, tisdagar, onsdagar och torsdagar
öppet 12-15. Tillsvidare i KKC, Silverbergsvägen 23.
Om tidpunkten för stängning inför flytt tillbaka till
biblioteksfastigheten meddelas när datum klarnar.

Årets bidrag

Bokbussen kör enligt tidtabell till och med vecka
29, som är midsommarveckan. Efter skolavslutningen faller Taklax skoltur bort.

Biblioteks-, kultur- och fritidssektionens bidrag
fördelades på sammanträdet 11.5. Protokollet till
påseende i biblioteket onsdag 18.5 under öppethållningstid.

Bokstafetten

Boksläpp och musik
Boksläpp i biblioteket tisdag 31.5. kl.
19. Författaren Carita Nyström ger ut
en diktsamling på förlaget Sannsaga.
Hon presenterar sin nya bok och
läser dikter ur samlingen.
Varmt välkommen!

Konsert med Désirée Saarela och Triskel
Konsert i biblioteket med Désirée Saarela och
Triskel, tisdag 31.5. kl. 19. Deras nya cdskiva med
tillhörande bok ges ut 27.5 och de kommer till
Korsnäs för att uppmärksamma det nya materialet.

Bokstafetten, Malax, Korsnäs, Närpes och Kristinestads biblioteks gemensamma läsfrämjarprojekt
(som vi fått bidrag av regionförvaltningsverket för)
med många intressanta besökare, både människor
och djur, i skolor och bibliotek avslutades 30.4.
Läshunden Molly och Helena Österblad besökte
alla kommunerna och Molly lyssnade tålmodigt
till högläsning.
”Det har varit mycket roligt och
givande att åka runt till olika ställen
med Molly. Vi har blivit väl omhändertagna och Molly har fått mer än
sin beskärda del av beundran från
såväl unga som gamla. Vi ställer
gärna upp igen, hälsar Molly och
Helena.

Utförsäljning av böcker
Utförsäljning av avskrivna böcker och tidskrifter
pågår ända fram till flyttningen! Kom och fynda
sommarläsning!

PressReader

Kom in med din padda och testa
PressReader- en hel värld av tidningar och tidskrifter öppnar sig!
Det finns tidskrifter om många
olika ämnen: bilar, träning, sport,
skönhet, heminredning, mode
med mera på många språk.

Bok-CD-albumet Mellan Världar
Désirée Saarela & Triskel
består av Désirée Saarela på sång, gitarr och
mandolin. Kirsi Vinkki
spelar fiol, altfiol, concertina, kalimba och
kantele. Samuli Karjalainen spelar gitarrer samt
gör ljud– och effektlandskap.

fredrikabiblioteken.fi
Du har väl skaffat en PIN-kod, så att du kan
beställa böcker och förnya lån, ladda ner e-böcker
och lyssna på ljudböcker i sommar från fredrikabiblioteken.fi, bibliotekens gemensamma webbportal.
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vid Gruvan -

Gruvvägen 28

- i Korsnäs

LÖRDAGAR kl. 11.00–15.00
fr.o.m. lör. 2.7. t.o.m. lör. 13.8.2016.
Samtidigt är det insamling av hela, rena och
fläckfria kläder, skor, sängkläder, gardiner,
mattor, husgeråd mm.

IDROTTSSKOLA
Sommarens idrottsskola (friidrott,fotboll m.m)
arrangeras måndag-fredag 13-17.6. kl.10-12.30
på idrottsplanen i Korsnäs. Anmälningsavgift 10
€/person. Egen matsäck medtages.
Ledare: Roger Lindholm och några hjälpledare.
Anmälan senast 31.5. till lindholm.roger@gmail.
com

OBS!!! Inte böcker, filmer och möbler.
Insamlingen av glasögon och solglasögon fortsätter.
Mera information ger Anna-Mi Björkqvist 050
3638056

Korshamnsdagen
lördag 16.7.2016

Boka redan nu in lördagen 16 juli. Då blir det fest
i Storkors fiskehamn. På dagen blir det dagsprogram med sång och musik, laxsoppa, våfflor, lotteri m.m. På kvällen dans med 50-årsjubilerande
Trio Sonor.
Storkorshamnslotterna kommer snart också ut
till försäljning med mycket fina vinster. Nytt för i
år är att vi lottar ut två resor, lottdragningen sker
på Korshamnsdagen.
Håll utkik, mer info kommer!
Arrangörer som tidigare Harrström och Korsnäs
Fiskargillen samt Korsnäs FF.

!
S
OB Årets företagargrillfest
är inställd

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.

Boka in sommarens

KORSNÄSNEJDENS PENSIONÄRER r.f

LAVADANS

Årets sommarutfärd blir 15.6.2016 till
Alajärvi, Ilmajoki och Jalasjärvi. Besök i Lappo
domkyrka, atelje Tapio Autio, kryssning på
Kyrö älv med svensk guide, Jokipii Pellava och
Juustoportti samt olika sevärdheter.
Lunch, kaffe ingår i priset 85 euro.
Deltagaranmälan görs senast 1.6 till Boris tel.
050-3137059 eller Gullvi tel. 050-4966120.

i Korsbäck 30.07 kl 20.00

Mera info i nästa Korsnäs Nytt
Korsbäck byaförening

Sammanträden
Korsnäs Ungdoms- och Byaförening r.f. håller

Årsmöte
söndag 22.5 kl. 18.00 på Korsnäsgården.
Stadgeenliga ärenden. Servering.
Alla välkomna!

Styrelsen
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Föreningen Folkhälsan meddelar om simkurser sommaren 2016
Simkurser

Avgiften ska vara betald innan simskolan inleds! Information om betalningen finns i bekräftelsemailet, som fås efter anmälan.

Simkurserna riktar sig till barn födda 2010
eller tidigare.

Simlärare: Lena Kronholm, Benjamin Nedergård och Johanna Nylund.
Lekledare i Molpe: Tilde Stenbäck och Adam
Häggqvist
Lekledare i Harrström: Hanna Enlund och
Adam Häggqvist

27.6–8.7 vid Molpe simstrand

Barn från Molpe på förmiddagen kl. 10.00 – 12.30
Barn från Korsnäs & Korsbäck på eftermiddagen
kl. 13.30 – 16.00

11.7–22.7 vid Harrström simstrand
Barn från Taklax och Harrström kl.10.00 – 12.30

Anmälan

Kom ihåg anmälan till sommarens simskoleverksamhet. Anmälan sker via internet på följande
adress folkhalsan.fi/korsnas Välj sedan i spalten
till höger beroende på till vilken verksamhet du
önskar anmäla ditt barn. Begränsat antal platser.
Sista anmälningsdag 20.6 Kom ihåg att meddela
om eventuell transport i samband med anmälan.
Vid frågor gällande sommarens simkurser kontakta simombud Anette Bjurbäck 050-3562823
eller Eva Ramstedt 050-5366281.

Lek och plask

För barn i åldern 3-5 år tillsammans med förälder eller annan vuxen.
I Molpe 4.7–8.7
Grupp 1 10.30- 12.00 En matpaus ingår.
Grupp 2 13.30-15.00 En matpaus ingår.
I Harrström 11.7–15.7 kl. 13.00–14.00

Avgifter

Lek och plask: 1 barn 15 euro, 2 barn 25 euro.
Simkurs: 25 euro per barn för medlemmar och
30 euro per barn för icke medlemmar i Folkhälsan.
Avgiften för simmärken som barnen tar under
simkursen ingår i avgiften för simkursen, det
tillkommer alltså ingen avgift för eventuella
simmärken.
Transport till och från simkursen kostar 10
euro.

Folkhälsan i Korsnäs säljer
årets majblomsmugg

Sommarerbjudande
Träna OBEGRÄNSAT
i 3 månader
(juni, juli och augusti)
För endast
50 €

Årets mugg är den sista majblomsmuggen som tillverkas.
Årets mugg har en blomma, som är turkos och lila.
Muggen kostar 19€. Porto tillkommer.
Sänd din beställning
till vår e-postadress
folkhalsan.i.korsnas@
gmail.com eller
ring Anette Bjurbäck
kvällstid 050-3562823.
Beställningar mottages
t.o.m. 31.5.2016.

HälsoSmedjan / Malax Fysio
Tisdag, torsdag, fredag och söndag kl.8-21
Mer information på www.malaxfysio.fi,
06-3651767, info@malaxfysio.fi
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Naturens örtapotek 				
– våra vanligaste läkeväxter
Onsdag 25.5 kl. 17.30-21.15 i Övermalax skola
Kursledare: Anita Storm
Kursavgift: 15 €
Kursnummer: 830220
Lär dig om naturens läkande krafter och hur du kan
ta tillvara naturens vilda skafferi. Du får lära dig om
örternas aktiva ämnen, olika former av beredningar
och hur du tillverkar produkter. Vi tillverkar t.ex.
hostmedicin, kådsalva eller saltskrubb för kroppen
av björklöv. Materialkostnader tillkommer ca 10 €.
Kursen ordnas i samarbete med Marthaförbundet.
Anmäl dig senast 18.5.

Våga välja vilda växter!
Tisdag 31.5 och onsdag 1.6 kl. 18.00-21.00 i Högstadiet i Petalax
Kursledare: Anita Storm
Kursavgift: 15 €
Kursnummer: 810210

Av vilda växter kan man göra vad som helst! De
fungerar i sallader, som tillbehör, kryddörter eller
rent av som huvudrätter. Vi gör olika marmelader,
plättar, sallader och drycker av vilda växter. Första
kvällen lär vi känna växter, går ut och plockar och
påbörjar dryckestillverkning. Andra kvällen gör vi
förrätter, varmrätter och efterrätter av vilda växter.
Ingredienskostnader ca 10 € tillkommer. Anmäl dig
senast 24.5.

Målarkurs i naturen
Måndag 8.8 och tisdag 9.8 kl. 17-20 i Vägvik, allaktivitetshuset
Kursledare: Gunvor Ivars
Kursavgift: 20 €
Kursnummer: 118009
Vi målar i valfri teknik med havet och stranden som
motiv. Kursen passar också för nybörjare. Ta gärna
med ett mellanmål. Anmäl dig senast 15.6.

Aktuellt från MI							

Aktuella kurser i MI

Anmälan på www.malax.fi eller tel. 040 6508100.

Sommarens 4H-läger

4H

Info från 4H
POWER PARK 23.6

Kom med på en rolig,
snurrig och hisnande
dag på Power Park 23.6!
Vi åker gemensamt med
4H-föreningarna från
Kristinestad, Närpes och
Malax, så påstigning sker
på Strandvägen, norra korsningen till Petalax.
Resan kostar 50 € för 4H medlemmar över 130
cm och 60 € för ickemedlemmar. Är du under
130 cm är det 10 euro billigare. För föräldrar
som vill komma med utan åkarmband kostar
resan 25 €.
Anmälningar senast 15.6 till Petra på petra.
sundholm@fs4h.fi eller 045-8764838.petra.
sundholm@fs4h.fi

Kom med på sommarens roligaste 4H-LÄGER den
15-17 juni i Molpe
4H-föreningarna i Kristinestad, Närpes, Korsnäs,
Malax, Korsholm och Vörå ordnar sommarlägret
för dig i åk 4-6. Du får övernatta i tält, träffa trevliga djur, vara ute i naturen, göra hantverk, simma,
få nya vänner och framförallt ha roligt!
Tid: 15-17.6.2016
Plats: Lägerplatsen är igen i år vid Molpe Paviljong, Sjövägen 298, 66210 MOLPE
Pris: 75 € + medlemsavgift till den egna 4H-föreningen. Faktura följer med lägrets infobrev, som
postas till alla deltagare i maj. Anmälning via
hemsidan: http://korsnas.fs4h.fi/barn/distriktslager_2016/
Begränsat antal platser!
Du behöver inte ha varit med i 4H:s verksamhet
tidigare utan alla i årskurs 4-6 är välkomna! I år
behöver du inte välja workshop på förhand utan
alla får träffa djuren, göra hantverk, fixa mat och
vara på äventyr!

Gilla oss på
www.korsnas.fs4h.fi

Vilja och handlingskraft
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FOTBOLLSMATCHER I KORSNÄS SOMMAREN 2016
Tidpunkt

Tisdag 3.5 kl. 19.00
Tisdag 17.5 kl. 19.00
Fredag 20.5 kl. 19.00
Tisdag 31.5 kl. 19.30
Torsdag 2.6 kl. 19.00
Tisdag 7.6 kl. 19.00
Torsdag 9.6 kl. 19.30
Fredag 17.6 kl. 19.00
Måndag 20.6 kl. 19.30
Tisdag 21.6 kl. 19.00
Tisdag 5.7 kl. 19.00
Tisdag 12.7 kl. 19.00
Tisdag 26.7 kl. 19.00
Torsdag 28.7 kl. 19.30
Tisdag 9.8 kl. 19.00
Torsdag 18.8 kl. 19.30
Tisdag 23.8 kl. 19.00
Tisdag 6.9 kl. 18.30

Match

Korsnäs FF - Kaskö IK
Korsnäs FF - NuPa, Nurmo
Korsnäs FF2/Gazije - Petalax IK
KoFF/PeIK Oldboys - Sisu-Pallo 35
Korsnäs FF - Sporting Kristina 2
Korsnäs FF - Ponnistus, Lappo
KoFF/PeIK Oldboys - KyVo, Storkyro
Korsnäs FF2/Gazije - Black Islanders
KoFF/PeIK Oldboys - SuSi 35, Vasa
Korsnäs FF - Iskmo-Jungsund BK
Korsnäs FF - SuSi Young Boys, Vasa
Korsnäs FF - PUS, Vasa
Korsnäs FF - FC Kuffen, Kvevlax
KoFF/PeIK Oldboys - ABC Repr, Vasa
Korsnäs FF - Kungliga Wasa
KoFF/PeIK Oldboys - Ruutupaidat, Vasa
Korsnäs FF - Närpes Kraft 2
Korsnäs FF - Sisu-Pallo 2, Seinäjoki

Serie
div.4
div.4
div.6
M35
div.4
div.4
M35
div.6
M35
div.4
div.4
div.4
div.4
M35
div.4
div.4
div.4
div.4

För Korsnäs FF2/Gazijes del gäller att efter våromgången att vara bland de tre bästa så går man till övre slutserien.
Lägre placerade lag till nedre slutserien. Slutseriens matchprogram klarnar efter våromgångarna.
Gilla gärna Korsnäs Fotbollsförenining-75 r.f:s sida på Facebook där de senaste nyheterna finns. Kolla också in
hemsidan www.laget.se/korsnasff.

Vi syns på match!

IF FYREN INFORMERAR
Terrängcup

Pappersinsamling måndag 30 maj

Sista deltävlingen i årets terräng-cup
vid Waterloo arrangeras onsdag 18.5
kl.19.00.

IF Fyren ordnar sin årliga pappersinsamling mån-

Minivarvet
Minivarvet löps på idrottsplanen i
Korsnäs onsdag 25.5 kl.19.00. På
kvällen blir det även prisutdelning för
årets terräng-cup.

Klubbtävlingar
Klubbtävlingar på idrottsplanen i
sommar ordnas onsdagar kl.18.45
enligt följande datum: 1.6 - 8.6 - 15.6
- 22.6 – 29.6 - 27.7 - 3.8 - 10.8 - 17.8 24.8.

dagen den 30 maj 2016. Insamlingen sker på samma
sätt som tidigare år. Ni sätter pappersbuntarna vid
vägkanten, så hämtar vi dem. Pappret kan också föras
direkt till insamlingsplatsen, som finns vid sportplanens parkeringsplats i Korsnäs.
Sätt ej papperet i plastpåsar eller papperslådor. Håll
pappret inomhus eller täckt med t.ex. plast ifall det
regnar och ta kontakt med någon av kontaktpersonerna ifall ni behöver hjälp.
Kontaktpersoner
Molpe
Henrik Backgren 050-5530 996
Korsbäck
Alef Ståhl
050-4959 874
Kyrkbyn
Jens Vägar
050-5644 389
Harrström Mats Åbacka
0500-342 569
Helenelund Jan-Erik Eklund 040-5065 572
Taklax
Tommy Vesterback 050-352 33 23
TACK PÅ FÖRHAND - IF FYREN
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TERASSEN I SKICK TILL SOMMAREN

SNICKERS SOFTSHELL
OLIVE / SVART
RESTERANDE NR TILL

SPECIALPRIS!
GUMMISTÖVLAR FÖR BARN
upp till nr 36, även fodrade

IMPREGNERAT VIRKE

NYHETER

olika längder i lager

VALTTI TRÄOLJA
VALTTI COLOR

STRETCH
1459

nyanserbara

DENIM
1960

TRÄDGÅRDSMYLLA 50 L
kalkad och gödslad

ROLLER+ S3

6st

NYKARLEBY Frillmossavägen 2
KORSNÄS Strandvägen 4131

NYTT I MOLPE!!




SWEET
ROLLER+ S3

20€
20€

7817450
2827700

Vi har förnyat pizza-, á la carte- och vinlistan. Vi har även nya ölsorter!

Nu kan du inhandla danska kvalitetskläder
av märket FRIENDTEX!

Kören SilverQuinns från Vasa underhåller
våra matgäster söndagen 15.5 kl 15-16

Jag håller öppet alla dagar hemma mellan
kl. 14-20!
Kom och hitta en skön sommarblus,
klänning, top, capribyxor mm!

Öppettider:
16.5-5.6
Må-To 9-20
Fre 9-22
Lö 10-22
Sö 12-21
Måndag 30.5 9-15

Peonina

Fr.o.m. 6.6 alla dagar öppet till kl 22

Nina Hollsten
050 5932212
Strandvägen 3333
Molpe

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

Annonser

www.ostrocenter.fi

Annonser
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Gårdsbutik
öppnas nu i maj

• Olika sorters tomater

BERGFOLK
CAR SERVICE

(vanlig röd,plommonklastomat, orange plommon,jordgubbstomat, lila, gul o. Röd körsbär, san
marzano,bifftomat)

Kolebackvägen 100, 66210 Molpe

• kryddväxter, paprika, chili

T!

E
YH

N

Senare utökas sortimentet med bl.a.
jordgubbar

BESIKTNING av fordon under 3500 kg
Bilreparationer
Års och kilometer service

Självbetjäning i butiken och endast kontanter
Du kan också ringa in och göra din beställning.

Glas service
Däck och fälg service

Välkomna in, alltid dagsfärskt!

Verkstad
050-570 0698
06-347 6698

Besiktning
050-452 2564

ÅKES GOLV & MÅLERITJÄNST
tel: 0400-662845





		

Matt- och kakelarbeten
Målning och tapetsering
Badrumsrenoveringar
VTT-certifikat (10-års arbetsgaranti)
för våtrumsmontörer

			

Innehavare: Åke Rönnqvist, Korsnäs kby
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• Fordons-, lantbruks- samt
småmaskinsreparationer
och service
• Båtars service och underhåll
• Svetsning - aluminium och
rostfritt
• Vägunderhåll – slyröjning av
dikesrenar
• Virkestransporter, utkörning

M. Berglund Entreprenad
Molpe
0500 768121
31
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Vi tackar våra sponsorer, som bidragit med annonserna samt följande företag och privatpersoner som gett bidrag till insamlingen:
Dermoshop, Kenneth Westerlund, Roy Eklund, Håkan Nyfors, Leif
Riddar, K5, Hultholms samt anonyma givare.
Jan-Erik Westerdahl uppvaktades av KHT på sin 50-årsdag genom
en inbetalning till insamlingen.
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Motionskampanj i Korsnäs
16.5 - 16.6.2016

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

Vem får pris?
15 poäng är det som behövs för att få delta i utlottningen av pris. Huvudvinsten är en cykel och dessutom
utlottas många andra fina pris. Den bästa vinsten kan alla få, dvs en bättre hälsa.
Kom ihåg att fylla i namn, by, telefon nr och den sammanlagda poängsumman för varje familjemedlem.
Prestationskortet inlämnas till kommunkansliet i Korsnäs eller per epost till lindholm.roger@gmail.com
senast 20.6.2016.

DATUM

16.5.2016
17.5.2016
18.5.2016
19.5.2016
20.5.2016
21.5.2016
22.5.2016
23.5.2016
24.5.2016
25.5.2016
26.5.2016
27.5.2016
28.5.2016
29.5.2016
30.5.2016
31.5.2016
1.6.2016
2.6.2016
3.6.2016
4.6.2016
5.6.2016
6.6.2016
7.6.2016
8.6.2016
9.6.2016
10.6.2016
11.6.2016
12.6.2016
13.6.2016
14.6.2016
15.6.2016
16.6.2016

NAMN
BY
TELNR

Familjemedlem 1 Familjemedlem 2 Familjemedlem 3 Familjemedlem 4
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KORSNÄSIN
Uutiset

SOTE- kesä meneillään!

Kevät ja kesä lähestyvät pitkin askelin. Kunnan
puolesta olemme käyneet näyttäytymässä Suurmessuilla Botniahallissa 23-24.4 ja ilahduttavaa
oli, että vastaantulevilla ihmisillä oli kauttaaltaan myönteinen kuva kunnasta ja lehdestämme
KorsnäsNytt. Omatuntoni oli hiukan huono,
koska piilotin nipun lehtiä, että meillä olisi materiaalia jakaa myös sunnuntaina mutta kompensoin sitä jakamalla kesätapahtumiemme
ohjelmalehtistä. Muissa vitriineissä oli paljon
inspiroivaa kesää ajatellen, puutarhakukkia,
kuisteja ja erilaisia uimapaljuja mainitakseni joitakin asioita.

Kunnallisella rintamalla odotamme jännityksellä
SOTE uudistukseen liittyvää lakipakettia, joka on tulossa
lausuntokierrosta varten. Ensimmäinen syksyllä 2015
julkaistu aikataulu pitää paikkansa yllättävän hyvin vielä
tänään. Vertasin sitä ja huomaan, että viime syksynä oli
luvattu hallituksen suuntaviivat Sote-alueiden määristä
jo helmikuuksi 2016 mutta ne tulivat kaksi kuukautta
myöhemmin, huhtikuussa 2016. Meillä on siis kahden
kuukauden siirtymä aikataulussa milloin kyseessä on
vuosisadan uudistus maassamme.

18 SOTE-aluetta
Jo on päätetty monista suurista periaatteellisista
kysymyksistä. Ensimmäinen koskee alueiden lukumäärää ja niitä tulee olemaan
18, jotka muodostuvat maamme
nykyisistä maakunnista. Kaikilla
maakunnilla tulee olemaan sama
päätäntävalta ja ovat sillä tavalla
tasa-arvoisia ja tulevat olemaan
takaaja sille, että asukkaille voidaan taata tasavertaiset palvelut.
Maan viisi ERVA aluetta tulevat saamaan tehtäväkseen
yhteen sovittaa vaativan
erikoissairaanhoidon.
On myös päätetty,
että 18 Sote-alueiden toimintaa
rahoitetaan
valtion määrärahoilla. Voi
miettiä, että
asiat muuttuvat
yksinkertaisiksi
jos
valtiovalta
maksaa
kaiken

mutta valitettavasti kaikki rahoitus tulee samasta suuresta
verokirstusta. Lisääntyvä asukkaiden valtion verotus
tarkoittaa, että kunnat eivät enää voi verottaa asukkaita
kuten aikaisemmin ja kunnallisverolle tulee tilapäinen
verokatto. Miten kauan verokatto säilyy ja millä tasolla,
siinä asioita, joista voidaan vain spekuloida ja arvaaville
voidaan mainita, että 12 %:sta on puhuttu!
Kiinteistöjen osalta on myös puhuttu ohjeista. Kaikki
ylikunnalliset kiinteistöt siirtyvät uudelle Sote-alueelle
kun taas kunnalliset kiinteistöt säilyvät kuntien omistuksessa ja vuokrataan Sote-alueelle. Mielestäni syntyy
merkillinen periaatteellinen kysymys, miten kunnat
voivat omistaa kiinteistöjä sosiaali- ja terveystuottamista
varten mutta meidät kielletään toimimasta tuottajina palvelulle, joka toimii kiinteistöissämme? Tarkoittaa siis,
että voimme omistaa ja hoitaa Lärknäsia mutta emme
saa tehdä mitään rakennuksessamme? Onko meillä edes
oikeus valita vuokralainen omistamaamme rakennukseen.
Kiinteistöjen suhteen, joita ei oteta käyttöön sosiaali- ja
terveyspalveluja varten ministeri Rehula ilmoitti, että
erillinen kiinteistöhallintoyritys perustetaan näitä varten.
Viesti oli, ettei kuntia kohdella tavalla, että rakennukset
jäävät tyhjilleen.

Fokus valinnanvapauteen
Hallituksen huhtikuun linjauksissa yllätti miten painotettiin valinnanvapautta ja sitä periaatetta, että suuri osa
kunnallisesta toiminnasta on yksityistettävä. Edelleen
käydään keskustelua siitä miten on ajateltu, että tämä
toimii. Eri malleja on esitelty Mats Brommelsin valinnanvapausselvityksessä mutta hän itse odottaa toukokuuhun ennen kuin ottaa kantaa suosittelemaansa malliin.
Itse pohdin Sote-tilannetta kahdella tavalla juuri nyt.
Toisaalta on ratkaistu käytännön suuret ongelmat liittyen alueiden lukumäärään, rahoittamiseen ja kiinteistömassan suhteen. Mutta samanaikaisesti on vedetty matto
alta suurelta mahdollisuudelta aikaansaada säästöjä, joita
tavoiteltiin hoitoketjujen integroitumisella. Tästä integraatiosta tulee pienempi, mikäli jokaisen asiakkaan on
tehtävä valintansa ja ennen kaikkea, mikäli palvelumme
ei ole yhden ja saman tuotantokoneiston hallinnassa. En
haluasi suhteutua asioihin negatiivisesti mutta mikäli lasketaan suurten säästömahdollisuuksien varaan nykyisen
julkisen puolen, eri toimijoiden omistamassa tuotantokoneistossa, voidaan kysyä miten säästöt voidaan saavuttaa
toiminnasta, mikäli sen tulee olla sekä julkinen että yksityinen?
Toinen ajatukseni liittyy siihen, ettei vielä ole aloitettu
keskustelemaan varsinaisesta sisällöstä ja tulevaisuuden
sosiaali- ja terveysuudistuksen problematiikasta. Hannu
Kataja nostaa tämän asian ansiokkaasti esiin pääkirjoi37
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SUOMENKIELINEN
Yhteenveto
tuksessaan Kuntalehden numerossa
3/2016. Meillä on hieno tavoite
tarjota tasavertaisia sosiaali- ja terveyspalveluja koko maassa mutta
ongelmana on, että yhteiskuntamme
resurssit pienenevät ja rahat eivät
riitä. Kuka aloittaa eettisen keskustelun siitä, keitä hoidetaan vähenevillä resursseilla? Suoraan HS:n
esittämään kysymykseen tulisiko
potilaita valistaa todellisista kustannuksista, milloin kyseessä on esim.
luunmurtuma (noin 18.581 euroa/
kpl), vastasi enemmistö, ettei ole
syytä valistaa tästä, koska syyllistetään ihmisiä kertomalla mitä eri toimenpiteet maksavat!

Avoimet kysymykset
Jotta tulevaisuuden hoitovalinnat toimisivat, meillä on oltava
toimiva
informaatio
erilaisista
valintamahdollisuuksista.
Minkälainen on hoidon laatu eri yksiköissä? Mikä on hoitotiimi A:n ja B:n
välinen ero? Mikä on omavastuuni,
mikäli päätän käyttää ulkomailla
sijaitsevaa yksityisklinikkaa? Mitä
teemme asiakkaille, jotka eivät osaa
valita? Tulevatko yhteiskunnan eri
tuloryhmien erot lisääntymään ja
köyhtyykö julkinen hoito syystä, että
kaikki resurssit ohjataan yksityisille
vaihtoehdoille? Silloin ei voida enää
sanoa, ettei haluta tietää!
Monta keskustelua on käytävä
Sote-mallista, vaikka ulkoisesta
kehyksestä päätettäisiin kahdeksalla
eri lakipaketilla touko-kesäkuun
aikana. Joten, kun istutte aurinkotuoleissa aurinkoisessa kesä Korsnäsissa,
toivon
suvaitsevaisuutta
kunnan johtavia viranhaltijoita
kohtaan mikäli kaikki vaikuttavat
stressaantuneilta ja kalpeilta. Kesäaurinkoamme varjostanee lakitekstit, joita on luettava ja kaikki
kokoukset, joita on pidettävä, ennen
kuin syksyllä voidaan linjata miltä
sosiaali- ja terveydenhuoltoalueemme Pohjanmaalla näyttää.

Päivähoitomaksut
Päivähoitomaksut indeksi tarkistetaan 1.8.2016 lähtien opetus- ja
kulttuuriministeriön asiakasmaksuja
koskevan ilmoituksen 1411/2015
mukaan.
Korkein päivähoitomaksu perheen
nuorimmalta lapselta on 290 euroa
01.08.2016 lähtien. Toiseksi nuorimman saman perheen lapselta korkein
päivähoitomaksu on 261 euroa kuukaudessa. Alhaisin kuukausittainen
maksu on 27 euroa. Kolmannesta
lapsesta ja jokaisesta seuraavasta
lapsesta on maksu 20 % nuorimman
lapsen maksusta.
Korsnäsin kunta on päättänyt,
että
kokopäivähoidon
maksu,
korkeintaan 5 h/päivä, on 60 %
kokopäivämaksusta. Korsnäsin sivistyslautakunta päätti 9.2.2016 säilyttää 10 %:n sisarusalennuksen
toisesta lapsesta, vaikka perhe ei
maksa korkeinta maksua nuorimmasta lapsesta. Perheen ensimmäinen lapsi on aina nuorin lapsi, jolle
annetaan päivähoitoa.
Uudet tulorajat
Perheen koko
Henkilöä
2 		
3 		
4 		
5 		
6 		

Tuloraja 		
Korkein maksu
euroa/kuukausi prosenteissa
1403 		
11,5
1730 		
9,4
2053 		
7,9
2191 		
7,9
2328 		
7,9

Mikäli perheessä on enemmän kuin
kuusi henkilöä nostetaan maksun
perusteena olevaa tulorajaa 1.8.2016
lähtien 138 eurolla jokaista perheen
alaikäistä lasta kohti.
Päivähoitomaksu ennen ja jälkeen esikoulun
0-3 h/päivä 50 % kokopäivämaksusta
3-5 h/päivä 60 % kokopäivämaksusta
yli 5 h/ päivä 100 % kokopäivämaksusta

Christina Båssar
Kunnanjohtaja
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Koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan maksu
Sivistyslautakunta
vahvisti
17.3.2016 kuukausimaksut koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintaa
varten, jotka ovat voimassa 1.8.2016
lähtien.
Lakisääteinen toiminta:
0-3 h/päivä 80 euroa
korkeintaan 4 h/päivä 100 euroa
Lakisääteisen toiminnan lisäksi:
korkeintaan 5 h/päivä 140 euroa
yli 5 h/päivä 160 euroa

Subjektiivinen
päivähoito-oikeus
Eduskunnan 15.12.2015 hyväksymien varhaiskasvatuslain muutosten
mukaan subjektiivista päivähoito-oikeutta rajataan 20 h/viikko 1.8.2016
lähtien kotona olevien vanhempien
kohdalla. Lapsi voi osallistua osa-aikaiseen varhaiskasvatustoimintaan
joka päivä tai kokopäivätoimiseen
etukäteen sovittuina viikonpäivinä.
Kunta vahvistaa lapsen toiminta-ajat.
Lain mukaan lapsella on oikeus
kokopäiväiseen varhaiskasvatustoimintaan milloin molemmat vanhemmat ovat työssäkäyviä tai opiskelevat
kokopäivätoimisesti. Lapsella voi
olla myös oikeus kokopäiväiseen
varhaiskasvatustoimintaan, mikäli
siihen on tarvetta lapsen kehityksestä
tai tarpeesta johtuen, tuesta tai perheen asiantilasta johtuen.
Korsnäsin kuntaa ottaa käyttöön
subjektiivisen päivähoito-oikeuden
20 h/viikko 1.8.2016 lähtien.

Päiväkotien
suhdeluvut
Varhaiskasvatuslaissa 15.12.2015
tehtyjen muutosten mukaan päiväkotien pedagogisen henkilökunnan
suhdeluvut sekä yli kolme vuotta
täyttäneiden lasten lukumäärä voi
1.8.2016 lähtien olla 1/8 nykyisen 1/7
sijaan. Alle kolmevuotiaiden lasten
suhdeluku on edelleen 1/4. Kunta voi
itse päättää, otetaanko käyttöön uusi
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suhdeluku. Sivistyslautakunta päätti
17.3.2016, pääasiallisesti pysyä suhdeluvussa 1/7 pedagogisen henkilöstön ja yli kolmevuotiaiden lasten
osalta.

Neljä
äänestysaluetta
Valtuusto päätti 21.3.2016, että
Korsnäsin kunnalla 15.10.201614.10.2017 välisenä aikana on neljä
äänestysaluetta. Korsbäckin äänestysalue liitetään Korsnäsin kirkonkylän
äänestysalueeseen.
Henkilöt, joita ei ole merkitty kiinteistöön väestötietojärjestelmässä,
kirjataan Korsnäsin kirkonkylän
äänestysalueelle.
Äänestysalueet ovat siten seuraavat:
1. äänestysalue, Moikipää
2. äänestysalue, Korsnäsin kirkonkylä
3. äänestysalue, Harrström
4. äänestysalue, Taklax

Uusi jäsen teknisessä lautakunnassa
Annika Ravald on anonut vapautusta
luottamustehtävästään
vakituisena jäsenenä teknisessä lautakunnassa.
Valtuusto
myönsi
21.3.2016
Annika Ravaldille vapautuksen
tehtävästään teknisen lautakunnan
vakituisena jäsenenä. Uudeksi jäseneksi tekniseen lautakuntaan valittiin
Gunilla Krook.

Talousarviomuutokset
Vuodenvaihteessa 2015-2016 oli
joitakin meneillään olevia töitä ja
myös töitä, joita ei vielä ole aloitettu,
joidenka kohdalla syksyn budjetoinnissa ei voitu vahvistaa summia,
joita olisi uudelleenaktivoitava/bud-

jetoitava vuoden 2016 budjetissa.
Tekninen
lautakunta
totesi
9.2.2016, että seuraavat määrärahat
on siirrettävä vuoden 2016 investointibudjettiin:
Rakennussuunnittelutiet (Lillmaarsvägen) 20.530 €
Harrströmin kaukalo ja ulkoalue
14.490 €
Kirjastokiinteistön
saneeraus
75.280 €
Tievalaistushanke 20.000 €
Vuoden 2016 talousarviomuutokset voidaan rahoittaa kunnan osakehuoneiston myynnillä, joka vastaa
121.000 €.
Valtuusto hyväksyi 21.3.2016,
että mainitut määrärahat siirretään
vuoden 2016 investointibudjettiin
teknisen lautakunnan ehdotuksen
mukaisesti.

Poikel:n tuulivoimapuiston
osayleiskaava
valmis
Poikel:n tuulivoimapuiston osayleiskaavaehdotus on ollut nähtävänä
30.6-30.7.2015 välisenä aikana.
Yhteensä saapui 10 huomautusta ja
12 lausuntoa.
Pohjoisin tuulivoimala kaava-alueella on poistettu jatkokaavoituksesta,
seuraava tuulivoimala on siirretty
250 metriä kaakkoon ja eteläisin
voimala on siirretty 250 metriä etelään. Tarkistus aiheuttaa pidemmän
etäisyyden olevaan turkistarhaukseen kaava-alueen pohjoispuolella.
Etäisyys voimalaitoksesta lähimpään
kiinteistöön on 1 250 metriä ja etäisyys oleviin tarharakennuksiin on
1 450 meriä. Tarkistuksilla lisätään
etäisyyttä lähellä asuviin kunnan keskustassa ja Korsbäckissa. Etäisyys
Vadbacken:ssa sijaitsevaan asuntoon
tuulivoimapuiston koillispuolella on
1 300 metriä, lähimpään asuntoon
Inderfjärden:ssa 1 360 metriä,
lähimpään asuntoon Korsbäckissa
1 310 metriä ja lähimpään asuntoon
Brännbackiin tuulivoimapuiston ete39

läpuolella 1 160 metriä.
Melumuovailujen mukaan ulkomelu on korkeintaan 33,5 dB. Valtioneuvoston asetuksen mukaan
sovelletaan ohjearvoa 40 dB(A)
kaikkeen asutukseen, kiinteään ja
vapaa-ajan sellaiseen. Koska pohjoisin tuulivoimalaitos on poistettu
kaavoituksesta, ei Pokel:n tuulivoimapuisto anna aihetta 8 h/a ylittäviin
varjostusseuraamuksiin.
Valtuusto hyväksyi 21.3.2016 Poikel:n tuulivoimapuiston osayleiskaavan.
Katarina Wester-Bergman ilmoitti
eriävän mielipiteen pöytäkirjaan.

Yksityisteiden
kunnossapitoavustukset 2016
Korsnäsissa on 35 kunnossapito-oikeutettua yksityistä tietä, joidenka
pituus on 44,6 km. Näistä kahdella
teillä ei ole ollut menoja edellisvuonna, joten avustusta voidaan antaa
33 tielle.
Tekninen
lautakunta
päätti
19.4.2016, että hyväksytään yhteensä
22.159,67 €:n suuruinen kunnossapitomääräraha yksityisiä teitä varten
vuonna 2016 voimassa olevien
perusteiden mukaisesti.

Bovägen:n 		
päällystäminen
Kökkärr:n yksityistien tiekunnalla
on suunnitelmia kestopäällystää osa
Bovägenia. Noin 280 m Bovägen:sta
on Bovägen:n asemakaavassa.
Tekninen
lautakunta
päätti
19.4.2016 osallistua osan Bovägen:n
kestopäällysteen kustannuksiin laaditun maksuunpanoluetteloehdotuksen mukaisesti. Lisäksi myönnetään
4647,32 euron avustus tien kestopäällystettä varten. Kunnan kokonaiskustannukseksi tulee 10.918,52 euroa
jaettuna kahdelle vuodelle.
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Eläkeläiskoti Buketten:ssa
uusi ruokasali

Maakuntauudistus
Pohjanmaalla

Valmiit piirustukset eläkeläiskoti Buketten:n ruokasalirakennuksen uudisrakennukseen on laadittu. Olemassa
oleva 281 m2:n rakennus puretaan ja uusi rakennus
rakennetaan samalle paikalle. Uuden ruokasalirakennuksen kerrospinta-ala on 288 m2. Huonejako on mm seuraava: ruokasali ja keittiö, henkilökunnan sosiaaliset tilat
ml. työhuone, pesu/vaatehuolto ja kuivaushuone sekä
tekniset tilat.
Kunnanhallitus hyväksyi 25.4.2016 eläkeläiskoti
Buketten:n ruokasalirakennuksen suunnittelun ja piirustukset. Rakennustyöt alkavat syksyllä.

Maakuntauudistuksen valmistelu etenee Pohjanmaalla.
Pohjanmaan liitto on kokouksessaan 29.2.2016 aloittanut valmistelut maakuntaviraston perustamiseksi sekä
aluehallintouudistuksen valmistelut yhteistyössä asianosaisten toimijoiden kanssa. Tätä työtä varten maakunta
asettaa viiteryhmän ja työvaliokunnan.
Kunnanhallitus valitsi 25.4.2016 Sven-Erik Bernasin
vakituiseksi jäseneksi viiteryhmään ja Camilla Ribackan
sijaiseksi. Yhteistyöalueen edustajiksi työvaliokuntaan
ehdotetaan Jarkko Pirttiperää ja Anita Ismarkia.

Kunnan strategiasuunnitelma
2020:n päivittäminen

Kesäajat kunnankansliassa

Korsnäsin kunnalla on kunnanvaltuustossa 12.12.2011
hyväksytty Strategiasuunnitelma 2020. Strategiatoimikunta laati strategian vuosina 2010 – 2011, laajalla eri toimijoiden ja asukasryhmien välisellä yhteistyöllä.
Uuden 1.5.2015 voimaan astuneen kuntalain mukaan
kuntastrategia muuttuu lakisääteiseksi uuden valtuustokauden alusta, tai siis 1.6.2017 lähtien.
Kunnanvaltuusto piti iltakoulun eri sektoreiden konkreettisista strategioista 21.3.2016. Aikakehyksen päivittäminen vuoteen 2025 ja henkilöstöpoliittisten fokusalueiden
lisääminen siihen sekä kehitysprosessi täyttää uuden
kuntalain asettamat vaatimukset kuntastrategiaan.
Kunnanhallitus päätti 25.4.2016 pyytää lausunnot
strategiasta Korsnäs 2025 kaikilta lautakunnilta, yhteistyöosapuolilta ja jaostoilta, yhteistyötoimikunnalta
sekä Kuntaliitolta. Lausunnot on annettava viimeistään
27.5.2016.
Tavoitteena on, että tarkistettu kuntastrategia käsitellään kunnanhallituksessa 6.6.2016 sekä, että valtuusto
vahvistaa strategian 27.6.2016.
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Kanslian kesäaika on 30.5-28.8.2016 välisenä
aikana.
Kanslia on avoinna klo 8-15.

Kesäsulkemiset
Kunnankanslia on suljettuna viikolla 28-29
(11.7-24.7.2016)

