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Korsnäs kommuns budget 2017
och ekonomiplan 2018-2019
Korsnäs kommunfullmäktige behandlar kommunstyrelsens förslag till budget och ekonomiplan på sitt möte 12.12.2016. Budgetarbetet har i år kommit lite i skymundan av alla
utlåtanden och reformnyheter som vi har tagit ställning till tidigare under hösten, men nu
är den här!
På en direkt fråga om hur vi skulle beskriva vår budget
med ett ord, svarade jag stabil och ekonomichef Caroline
Westerdahl, genomtänkt. De två orden stabil och genomtänkt definierar verkligen Korsnäs kommuns budget och
budgetarbete mycket väl. De tjänstemän och förtroendevalda som jobbar med våra planer och siffror är väl förtrogna med sina verksamhetsområden, men vet också att
det ekonomiska utrymmet i kommunen är begränsat och
därför tänker man nog igenom var och hur man vill göra
sina satsningar.
Den kommunala ekonomin har under de
senaste åren präglats av en fortgående åtstramning på grund av det
svaga konjunkturläget och den
allt långsammare ökningen
av skatteinkomsterna. Det
bokföringsmässiga resultatet för kommunsektorn
som helhet försämrades
i bokslutet 2015 och
Korsnäs kommun har
också ett förlustår med
sig i ryggsäcken från
2015.

Budgetförslaget 2017
I budgetförslaget räknar vi med totala verksamhetsinkomster om 3,4 miljoner euro och med totala verksamhetsutgifter om 16,2 miljoner och ett nettoresultat från
verksamheten om dryga 12,8 miljoner. Jämför vi siffrorna
med budgetsiffrorna för 2016 så ser det ut att vara en rätt
stor minskning av den kommunala verksamheten. Men
skillnaden beror till största delen av att vi under 2016
hade en fullstor asylmottagning i KKC byggnaderna, för
2017 räknar vi med en boendeenhet som fungerar fram
till 30.6.2017.
Så då det gäller den normala verksamheten är det mer
rättvist att jämföra årets budgetförslag med bokslutssiffrorna för år 2015 och då har vi en minskning av verksamhetsinkomsterna på - 5 % och liten minskning av
utgifterna också, nettoskillnaden landar på + 1 %. Det
betyder att verksamheten har i stort fortgått som tidigare,
de omprioriteringar som sker görs inom befintlig verksamhet. Ett visst ekonomiskt utrymme har tillkommit de
senaste åren då kostnaderna för hälso- och sjukvården har
sjunkit.

Finansieringen
Skatteinkomsternas utveckling

€
Kommunalskatt
Samfundsskatt
Fastighetsskatt
Totalt		

2013

2014

5 699 t€ 6 440 t€
764 t€ 835 t€
496 t€ 645 t€
6 959 t€ 7 915 t€

2015 BU2016 BU2017
5 014 t€
969 t€
648 t€
6 631 t€

5 513 t€
793 t€
686 t€
6 992 t€

5 330 t€
890 t€
720 t€
6 940 t€

Som ni ser ur siffrorna så hade vi en skattetopp år 2014,
och den fick vi betala tillbaka 2015. För budgeterna 2016
och 2017 har vi följt de sedvanliga prognostabellerna
från kommunförbundet och det ser ut som om kommunens skatteintäkter stabiliserar sig på en nivå om knappa
7 miljoner.
Statsandelarna sjunker från 2016 med 2 %. Det är det
statliga sättet att spara då man i budgetbehandlingarna
skär i statsandelarna till kommunerna och på så vis minskar man samtidigt statens utgifter för den offentliga servicen. Tyvärr har det statliga projektet med att ta bort olika
pålagor och uppgifter för kommunerna inte framskridit
i samma takt som statsandelsnedskärningarna. Av alla
kommuner i Finland såg sig 47 tvungna att höja skatten
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medan rekordmånga eller 14 hade utrymme för en skattesänkning. Men trenden är att i takt med statsandelarnas
nedskärningar så stiger kommunalskatteprocenten. Inför
2017 höjdes den genomsnittliga kommunalskatteprocenten med 0,05 procentenheter till 19,91 %.

1.638.100 euro i utgifter och 127.500 euro i beräknade
inkomster, som ger en nettoinvestering om 1.510.600
euro. Investeringarna är fortsättningsvis betydligt högre
än kommunens avskrivningar och på sikt borde nivån
sjunka.

Investeringarna

Skuldsättningen

De största investeringarna 2017 planeras bli fortsättningen på Malax-Korsnäs HVC renoveringen 600 000
euro, men det är det nästsista året som vi investerar i hälsovårdsbyggnaden i Malax då projektet förväntas vara
färdigt 2018. Bukettens matsal, där har arbetet påbörjats
nu i höst men de största kostnadsposterna kommer på
2017 eller i pengar 453.000 euro.
Nya projekt som kommer in i investeringsdelen är
Korsnäs kyrkoby skolas trafikförbättringsåtgärder som
beräknas kosta 65.000 euro. Nämnas kan att trafikförbättringsåtgärderna fortsätter 2018 för Taklax skolas del.
Riktigt här på slutrakan har även arbetsgruppen för upprustningen av Centralidrottsplanen fått sin plan redo och
kommunstyrelsen beslöt att även detta projekt tas med om
löftena om statliga bidrag infrias. Idrottsplanen beräknas
kosta 120.000 euro år 2017.
För vatten och avlopp finns två större projekt, den nya
vattenledningen från Boviksand till vattenreningsverket
färdigställs och beräknas kosta 125.000 euro och utbyggnaden av avloppsnätet till Harrström finns med men
behöver en majoritet av hushållen som förbinder sig till
anslutning innan projektet startas. Projektet med avloppsledningen beräknas kosta 189.000 euro och har blivit
beviljad 45.000 euro i statligt bidrag.
Totalt har vi en investeringsbudget till 2017 om

Eftersom kommunen planerar att investera mer än vad
avskrivningarna ger utrymme för så behövs en tilläggsfinansiering i form av långfristiga lån. För 2017 planeras
en nettolåneupptagning om 772.000 euro. Det betyder att
kommunens skuldsättning inklusive interna lån uppgår
till 3.498.000 euro och det betyder en skuldsättning om
1 590 euro per invånare.
Målsättningen för Korsnäs kommun är att vi ska vara
en serviceinriktad företagskommun med trivsel och livskvalitet. Det kommunala fögderiet i form av budgeter
och planeringar ska stöda upp verksamheten så att vi kan
möta upp till vår gemensamma vision och budgeten 2017
ser ut att bli ett bra redskap på vägen.

Korsnäs kommuns hela personal önskar Er
kommuninvånare
En Fridfull Jul och Ett Gott Nytt År
Christina Båssar
Kommundirektör
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Utgivare: Korsnäs kommun
Ansvarig utgivare: Christina Båssar
Redaktionsråd: Sven-Erik Bernas, Henrik
Rosendahl, Caroline Åbacka, Kjell Nydahl
och Roger Bergström.
Kontaktperson: Helena Höglund-Rusk
Framställning: Kenth Nedergård
Foton och material om inte annat nämns:
Kenth Nedergård
Översättningar: Hans Frantz

Annonsera i KorsnäsNytt
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 1-2017 utkommer 10.2.2017, manusstopp 27.1.2017
Nr 2-2017 utkommer 24.3.2017, manusstopp 10.3.2017
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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.
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Centralidrottsplanen i Korsnäs
Fullmäktigeledamot
Roger
Bergström inlämnade 25.1.2016
en motion om att åtgärderna på
Centralidrottsplanen i Korsnäs
görs i rätt prioritetsordning
samt att man anslår medel för
skyddsnät och avbytarbänkar
i budgeten 2016. Korsnäs Hem
& Skola och IF Fyren hade tidigare inlämnat en skrivelse, där
man önskar man att sportplan
vid Korsnäs skola skulle ses
över och förbättras.
Kommunstyrelsen
tillsatte
15.2.2016 en arbetsgrupp som kan
diskutera med berörda parter och
utarbeta ett åtgärdsprogram inför
kommande år. I arbetsgruppen ingick
Marcus
Nordmyr,
Sven-Erik
Bernas, Katarina Wester-Bergman, Ulf Granås, Susanna Råholm,
Roger Lindholm och Håkan
Wester.
Arbetsgruppen har sammanträtt 5
gånger och en plan över behövliga
åtgärder har arbetats fram. Utgående
från de behövliga åtgärderna har en
offertförfrågan på dessa skickats ut
till olika planerare. Ramboll valdes
till planerare på tekniska nämndens
möte 30.8.2016. Planeringen av läktaren har uppgjorts skilt, av byggnadsingenjör Lars-Erik Nordlund.
Arbetsgruppen bjöd vid mötet
26.10.2016 in användarna vid centralidrottsplanen och motionsställaren för att höra deras åsikter och
önskemål kring planeringen. Dessa
åsikter och önskemål har tagits i
beaktande i planeringen och i nu uppgjorda kostnadskalkyler.

Förbättringsförslag
Arbetsgruppen har tillsammans
med Ramboll kommit fram till att
följande nödvändiga förbättringar
borde göras:
• Längd och tresteg (ny elastisk
matta, förstorning av längdgrop, ny sand)
• Stav och höjdhopp (ny elastisk
matta, ny kant mellan fotbolls-

En ny läktare för 270 personer ska byggas vid Centralidrottsplanen i
Korsnäs kyrkby.

plan och sportunderlaget)
• Spjut, kula, diskus och slägga
(nya konstruktionslager, ny
sand och filterduk)
• Löpbanor och vatten grav (nya
konstruktionslager, ny kant på
löpbanorna, ny bom)
• Torrläggning (ny ränna mellan
gräsplan och löpbanor, utformning av gräsmatta)
• Utrustning (bås med stolar,
flyttbar resultattavla, staket
med serviceportar och passageportar)
Ovannämnda åtgärder beräknas
kosta 350.000 euro moms 0%.
Den planerade läktaren är planerad
till största delen i trä, med tak och
rymmer ca. 270 sittplatser. Läktarens
kostnadsförslag ligger på 63.387 euro
moms 0%.
Korsnäs fotbollsförening har vid
sitt styrelsemöte 29.10.2016 beslutat
att föreningen anhåller till kommunen
om en konstgräsplan. Föreningen är
villig att överlåta ”lilla planen” invid
centralidrottsplanen till kommunens
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ägo. En konstgräsplan på ca 54*65 m
till en kostnad på 50.000 euro samt
kostnader för grundarbeten.
Det finns en möjligheter att få statsunderstöd på 30 % för byggandet
av idrottsplatser. Arbetsgruppen har
föreslagit att en ansökan om statsunderstöd lämnas in senast 31.12.2016
och att ovannämnda åtgärdsförslag till en kostnad på 550.000 euro
medtas i budgeten för åren 2017 och
2018.
Tekniska
nämnden
föreslog
28.11.2016 att kommunen intar anslag
om 120.000 euro i budgeten 2017
och 430.000 euro i ekonomiplanen
2018 för ovannämnda åtgärdsförslag
vid centralidrottsplanen i kyrkbyn.
Bidrag om 30 % ansöks till regionförvaltningsverket, vilken skall vara
inlämnad senast 31.12.2016.
År 2017 åtgärdas läktare, staket,
spelarbås och resultattavla. År 2018
åtgärdas löparbanor, längd och
tresteg, stav- och höjdhopp, spjutkuladiskus och slägga, torrläggning
och konstgräs + grundarbeten.
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Prisutdelning							

Årets Oboschta Korschungar
Årets Oboschta Korschungar
blev faktiskt två stycken – nämligen Verna och Joel Lenlund.
Paret fick emotta utmärkelsen
på Julmarknaden i Korsnäs
27.11.2016.
Verna och Joel Lenlund är bosatta
i Korsnäs kyrkoby. De har varit
aktiva i flera olika föreningar i
hela sitt liv och är även verksamma och hjälper till i andra föreningar fast de inte är medlemmar.
Verna och Joel är inblandade i mycket
av det som händer i Korsnäs, varit
med i artiklar, medverkat i filmer och
blivit omskrivna i press, både lokalt
och nationellt och även internationellt.
Verna och Joel Lenlund fick
årets hederspris av Anneli Pellfolk och Tommy Ekström.

Bidrag för
omklädningsrum

Den 30.11.2016 upphörde
Korsnäs flyktingmottagningscentral som en egen enhet och
är framöver en sidoenhet av
Kristinestads central. Centralen har flyttat ut ur huvudbyggnaderna vid gamla KKC samt
tömt internat A. Kontoret har
flyttat in bredvid Stenbrytaren
(där biblioteket fanns).

Harrström UF har planer på
att renovera nedre våningen
av lokalen sommaren 2017 och
även göra plats för omklädningsrum med egen ingång för
bl.a. de som använder rinken.

I Korsnäs finns fortsättningsvis knappt 60 asylsökande, främst
familjer, som bor i B och C-internaten. Verksamheten fortgår ännu till

midsommar för att de asylsökande
barnen ska kunna slutföra sina studier
i svenska.
Eftersom Röda Korsets personal
reducerats kraftigt, kommer de frivilligas engagemang att vara ännu viktigare framöver.

Ny plats för väncafé
Från och med tisdagen den 29
november ordnas väncafé på en ny
plats - i biblioteket i Korsnäs! Väncaféet kommer framöver att ordnas
varannan tisdag, jämna veckor.

Välkomna till väncaféet i biblioteket i Korsnäs varannan tisdag med
början 29.11.2016. Det bjuds på kaffe, té och saft och om man vill kan
man gärna hämta med något gott att äta så blir det knytkalas.
Välkomna att träffa nya vänner!

5

Diskussioner har förts med ungdomsföreningen om att Korsnäs
kommun kunde delta med ett mindre
bidrag för byggandet av omklädningsrummet. Dessutom skulle
kommunen delta i elkostnader för
uppvärmningen av omklädningsrummet, med en skild underelmätare.
Tekniska
nämnden
beslutade
28.11.2016 att Korsnäs kommun ger
ett bidrag om 4754 euro för byggandet av ett omklädningsrum till
Harrström Uf. Kommunen deltar
i uppvärmningskostnaderna, vilka
mäts med en skild undermätare.

Kommunal information

Flyktingförläggningen fortsätter
ett halvt år till
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Nytt företag

Kött- och fiskdisk
med smak för det lokala
Förra veckan fick Korsnäs
sin första delishop med lokala
produkter. I fd restaurangbyggnaden mitt i kyrkbyn invid kommungården och biblioteket har
den nya affären för lokala produkter slagit upp sina dörrar i
början av december.
Bakom butiken står Ulf Stenlund
och Michaela West, som äntligen
hittade tid och plats för sina idéer.
- Det finns hur många fina lokala
produkter som helst, som borde
kunna säljas lokalt, hävdar Ulf.
- Vi vill skapa en plattform, en
marknad, för alla de produkter som
fångas, hanteras och utvecklas i vår
närregion. Vi har lokalt fångad fisk,
som borde kunna säljas här omkring.
Vi har mathantverkarna, som utvecklat många speciella produkter och
behöver en marknadsplats.

- Kunden ska själv få bestämma hur
stor köttbit han vill ha, om skinkan
ska bli skivad eller inte, eller vilken
fiskfilé, som han tror smakar bäst,
förklara Ulf.
Matbiten, som delishopen kommer
att heta, kommer att erbjuda en köttoch fiskdisk med garanterat färska
produkter. Fisken fångas i havet och
levereras från Bergö, Molpe och
Korsnäs. Köttet kommer från olika
leverantörer i närregionen. I caféet
serveras även specialkaffe med hembakt bröd och specialöl från olika
mikrobryggerier. På fredagar får man

Betjäning över disk
Affärsinnehavarna vill gå tillbaks
till det gamla konceptet med betjäning över disk.
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beställa de speciella stenugnspizzorna med surdegsbotten, som redan
gjort succé på Mathantverkarnas
marknadsdagar. Efter nyår kommer
Ulf och Michaela att börja erbjuda
lättluncher i form av sallader och
soppor för avnjutning på plats eller
som take away.
Företagarna har själv aktivt deltagit i Mathantverkarnas olika kurser
och evenemang. Det klassiska skarpbrödet är en produkt som hängt med
i ett par år. Och de senaste året har
paret satsat på surdegsbröd. Surdegen
används också som specialingrediens
i de stenugnspizzor, som serveras i
caféet.
Trots att bägge två har lång erfarenhet från restaurang- och livsmedelsbranschen, var det inte det enklaste
att starta en egen affär.
- Kombinationen affär och lunchservering är ingen vanlig kombination i dagens Finland, konstaterar
Michaela West.
- Byråkratin och alla tillstånd kan ta
knäcken på vem som helst. Alla små
detaljer ska redas ut och direktiven är
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Tillsynsnämnden har vid sammanträdet 29.11.2016 godkänt följande ansökningar om byggnadslov och åtgärdstillstånd.

Byggnadslov
Byggare

Johnny Holmblad m.fl.
Hannu Alakero
Martin Backlund
bostad
Hilding Enberg
Gabriella o Peter Rönnholm
Peter Skata
Peter Skata

Åtgärdstillstånd
Lokala produkter till salu.

många gånger svårtydda, speciellt på
svenska. Ibland kan man faktiskt fundera på om man vill ha fler företagare
i Finland?!

Nya produkter
Nu är dock pappren i skick, affären
inredd i gammaldags stil och diskarna fyllda av lokala delikatesser
lagom till julhandeln. Men idéerna
tar inte slut här.
- Vi tar gärna emot nya lokala
livsmedelsprodukter till försäljning,
hälsar Ulf och skickar en hälsning
till initiativrika matproducenter i
Korsnäsbygden.
- Kom gärna in och berätta och presentera vad ni kan göra, så ska vi se
om det passar in i vårt sortiment.
Själv har Ulf några produkter, som
ännu befinner sig på idéstadiet.
- Vi kommer att så småningom att
utveckla vår egen hamburgare, som
görs av lokala råvaror.
- Dessutom hoppas jag att vi en dag
i framtiden ska kunna erbjuda sälkött
i olika former. Tyvärr sätter lagstiftning stopp för det just nu, men det
om något är en lokal produkt värd att
lyftas upp!
Vem vet; en vacker dag, när du
känner en kännspak doft sprida sig
runt om i Korsnäsbygden, är det Matbiten som ställer till med ett riktigt
traditionellt ”resankalas”.
Text och foto: Kenth Nedergård

Dulan Elvis
Molpe Uf
Erik Pettersson
G o P Rönnholm
G o P Rönnholm
Anders Enbacka
Ella Enbacka

Lägenhet

Ändamål

Korsnäs 12:25
Molpe 7:72
Molpe 3:139

Bastu
Gäststuga
Ändring fritidshus till

Molpe 19:17
Molpe 3:100
Molpe 876:4
Molpe 876:4

Båthus
Flyttbart stall
Tillbyggnad bastu
Gäststuga

Korsnäs 33:8
Molpe 2:191
Molpe 10:72
Molpe 3:100
Molpe 3:100
Taklax 8:52
Taklax 8:28

Fasadändring
Utegym
Inglasning veranda
Skyddstak
Braskamin
Värmebrunn
Värmebrunn

Korsnäs företagspark

År 2013 döptes industriområdet i kyrkbyn till Korsnäs företagspark efter en namntävling.

Nu har området fått sitt namn, en fin
skyltning och en förstorad detaljplan
över parken. Likaså är skogsavverkning genomförd på större delen av
området.
I kommunens kommande ekonomiplan finns intaget en renovering

och breddning av vägnätet på planeområdet.
På industriområdet verkar idag
kommunens avloppsreningsverk, K.
Westerback, Servcat o. ASWO, Profiweld, SpaDealers, BN-Rör och Dermolog.
Det senaste tillskottet är Korsnäs
Värme Ab, som håller på och bygger
sin flisvärmeanläggning.

Korsnäs Företagsparks nya skyltar har kommit på plats.
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Julöppning i Korsnäsgården
Årets julöppning firades i samband med
julmarknaden i Korsnäsgården den första
advent den 29 november.
Korsnäsgården var fylld med försäljare och
under dagens lopp kom en hel del kunder från
när och fjärran. Sofia Mitts-Björkblom hälsade
publiken välkommen.
Julprodukterna var i fokus och bland annat
Mathantverkarna hade satsat på synlighet och
specialförpackningar inför julen. Glögg i alla

tänkbara blandningar fanns för avsmakning
under marknadsdagen.
Men även det traditionella hade sin plats.
Korsbäck byaförening sålde traditionella havrekärvar för våra små flygande vänner. Varma,
hemstickade sockor, vantar och mössor i nya
och gamla mönster bjöds ut från flera håll.
Speciellt festligt blev det när Årets Oboschta
Korschungar Joel och Verna Lenlund fick ta
emot sitt pris.
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Mathantverkarna Lotta Rusk, Annika Forsman och Helena Höglund-Rusk hade laddat upp inför
julmarknaden.

Lillajul på
hembygdsmuseet
Hembygdsmuseet präglades av lugn och
ro under lilla jul. Visserligen fanns jultomten på plats, men han nöjde sig med
att bjuda på pepparkakor åt besökarna.
Hembygdsföreningens damer serverade
både traditionell julgröt och rejäl korngrynsgröt i den julpyntade bondstugan.
Såväl de yngre som de äldre gästerna lät
sig väl smaka.

Text och foto: Kenth Nedergård

Margareta Granér, Ing-Britt
Hofman och Benita Bernas serverade julgröt i hembygdsmuseet.
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Julmusik i decembernatten
Årets första julkonsert i Korsnäsbygden hölls
detta år i Molpe paviljong torsdagen den 1 december. Thomas Enroth med orkester och artister bjöd upp till en stämningsfull konsert med
både julsånger och favoriter från soloartisternas
repertoar. Kvällens konsert var inledningen på
den österbottniska delen av konsertturnén, som
omspänner 24 konserter på 25 dagar runt om i
Svenskfinland.

- Det är alltid roligt att spela i Molpe, konstaterade
kapellmästaren Thomas Enroth till publiken inledningsvis innan han släppte fram årets solister och gästartister.
Solisterna Helene Nyberg, Erik-André Hvidsten, saxofonisten Tom Käldström, riksspelemannen Åsa Jinder
och Tomas Lundin hade valt var sin julsång att inleda
med i tur och ordning. Publiken fick bland annat njuta av
en nordnorsk julpsalm, ”Sylvias julvisa”, ”När det lider
mot jul” innan det var premiär för den nya julduetten
”Julnostalgi” sjungen av Tomas Lundin och Åsa Jinder
med text av Lars Huldén. Helene Nyberg framförde en
känslosam version av ”Varpunen jouluaamuna” innan
Tom Käldström släppte loss med ”Amazing Grace” på
saxofon.
Under andra delen av konserten bjöds publiken på artisternas personliga favoriter och nyskrivna sånger. Sin vana
trogen bjöd Thomas Enroth på improvisation – denna

Norrmannen Erik-André Hvidsten har
en mycket behaglig tenorstämma för de
mest bedårande julsångerna.
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gång i julens tecken. Tillsammans med Krista Kairaneva
och Tom Käldström improviserade de fram julstämning
med publikens favoriter innan det var dags för kvällens
höjdpunkter.
Helene Nyberg och Tomas Lundin framförde den känslosamma duetten ”Vår bön” på svenska, kanske mera
känd som ”The prayer” i original. Erik-André Hvidstens
personliga version av Adams julsång ”O helga natt” ledde
till stående ovationer av publiken. Konserten avslutades med en gemensam version av ”Hallelujah”, som en
hyllning till kompositören Leonard Cohen, som nyligen
avlidit.
En nöjd publik styrde kosan hemåt i decembermörkret
efter årets stora julkonsert, som bjöd på underhållning i
över två timmar.
Text och foto: Kenth Nedergård

Julklappstips
Passa på och ge bort en bok som julklapp. Under året
har en hel böcker med Korsnäsanknytning utgetts. Här
följer ett urval av böcker, som ni antingen hittar i lokala
butiker och banker, kan köpa av författaren eller i en del
fall via nätbutiker.

Farbrorn
Årets kulturbärare Charles Söderman
har lagom till julhandeln gett ut två illustrerade böcker. Ett samlingsalbum med
”Farbrorn 2015-2016” och barnboken
”Adrian och kojan vid kullen”.

En framtidshistoria
Bjarne Ismark har gett ut den första
delen i en romansvit om människans
framtida rymdfärder ”Grottmänniskan
blir stjärnfarare”.
Åsa Jinder och Thomas Enroths orkester bjöd på
folkmusik i juletid.

Diktsamling
Carita Nyströms nyaste diktsamling
heter ”Minnets labyrint”. Hon skriver om livsvandringens vardag och
om existensens tider.

Hembygden
Alvar Enberg var en flitig fotograf
och hans dotter Brita Käldman
har samlat bilder från Molpe- och
Korsnäsbygden till ett bildverk
kallat ”Hembygden”.

Mönstrade tröjor
”Lankapaitoja ja muita asusteita”
är en bok om mönstrade tröjor
för hantverksintresserade. Den
finska boken är rikligt illustrerad
bl.a. med Gunnar Bäckmans
fina bilder av Korsnäströjan.
Vår bön med Helene Nyberg och Thomas Lundin.
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Grundläggande utkomststöd från FPA
från och med 1.1.2017: GÖR SÅ HÄR

Ansök om grundläggande utkomststöd på nätet www.fpa.fi/etjanst
från och med 12.12.2016
ELLER

•
•
•

•

Fyll i blanketten för ansökan om utkomststöd.
Från och med 1.12.2016 får man blanketten på FPA-byråerna, socialbyråerna
och på nätet www.fpa.fi/blanketter.
Skicka din ansökan till adressen FPA, PB 30, 33056 FPA.

Tandläkare Tobias Hellberg och tandskötare Lotta Roos arbetar tillfälligt heltid i
Korsnäs fr.o.m. 9.1.2017.
Fr.o.m. 14.12.2016 finns munhälsovården i
nya utrymmen vid HVC i Malax. Ingång där
akutmottagningen var innan renoveringen.
Observera att tandvården i Korsnäs fick ny
telefonnummer i början av året. Den nya
nummern är 040 650 7994. Den gamla
nummern slutar snart fungera så anteckna
nya nummern så du säkert kommer rätt.
Sjukvårdsmottagningen i Korsnäs stängd
fredag 23.12.2016.

Skicka in socialbyråns senaste beslut om utkomststöd eller en kopia av det
tillsammans med din ansökan. Det står i ansökan vilka andra bilagor som
behövs. Du kan också lämna in bilagorna via e-tjänsten!
Ansökningarna om utkomststöd börjar handläggas hos FPA 12.12.2016.
Den första utbetalningsdagen är 2.1.2017.

Ytterligare information och hjälp med att fylla i ansökan:
på nätet www.fpa.fi/utkomststod
per telefon på servicenumret för utkomststödsärenden 020 692 227
vardagar kl. 8–16 (från och med 12.12)
FPA-byråerna i hela landet

Mellersta och Västra försäkringsdistriktet
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Korsnäs FF höll ett välbesökt
höstmöte vid Waterloo den 17
november. Hela föreningens
styrelse återvaldes för år 2017,
den består av ordf. Bengt Back
och ledamöterna Mikael Lagerström, Kenneth Westergård,
Ajdin Balagic, Stefan Eklund,
Tomas Backholm och Matias
Backholm.

Föreningens
representationslag
lyckades ju säsongen 2016 med
något historiskt i.o.m. avancemanget
till div.3. Detta är ju mycket upplyftande och givande för alla idrottsin-

tresserade i Korsnäs med omnejd.
Avancemanget innebär också förstås
en hel del extra jobb för de föreningsaktiva. Bl.a. på hemmamatcherna
2017 skulle det behövas fler frivilliga
som kan hjälpa till med olika små
uppgifter, känner du att detta är något
för dig är det bara att ta kontakt med
någon i föreningens styrelse.
Det finns inte speciellt många lag i
Österbotten som spelar på en högre
nivå. Och vi tycker det är väldigt häftigt att Korsnäs FF nu ska mäta sina
krafter mot lag från betydligt större
föreningar och från betydligt större
orter.

Verksamheten kostar förstås en
hel del pengar men inga spelare i
Korsnäs FF får betalt för sitt spelande, alla deltar på hobbynivå trots
att nivån i seriesystemet nu börjar
vara hög.
Vi hoppas att ni köpt föreningens
julkalender och att ni har tur i dragningen. Dessutom kommer snart
föreningens egna Korsnäs FF supporterhalsduk till försäljning. Priset
på den fullstora halsduken blir
endast 20 euro. Håll utkik på föreningens Facebook-sida så vet du när
försäljningen drar igång.
Kenneth Westergård

I Finland fostrade spelare
Denna regel betyder att en
spelare har under sina juniorår 12-21 spelat åtminstone 3
säsonger som registrerad spelare. I laguppställningen måste
det finnas åtminstone 50% av
dessa spelare och åtminstone 4
skall spela.

Korsnäs FF inlämnade en skrivelse till Finlands Bollförbunds Vasa
Distrikt för att få dispens för sju spelare som vi anser är spelare fostrade
i Finland.

Dispens
Denna regel slår ju i vissa fall helt
fel och vi fick förståelse för våra
synpunkter från Vasa och Mellersta
Finlands Bolldistrikt. Alla spelare
som vi sökte dispens för fick denna,
så våra problem med denna regel är
tillsvidare förbi, men dessa dispenser gäller inte i Finlands Cup eller i
division 2. Om vi deltar i i Finlands
Cup till sensommaren måste vi nu ta
ett nappatag med Finlands Bollförbund och få reda på vad de anser om
saken. Det är ju de som är ansvariga
för denna regel så de måste ju kunna
svara på kärnfrågan. Om man enbart
spelat i Finland utan juniorår så nog
måste man väl vara en spelare fostrad
i Finland?
En god jul önskar vi till alla!
Korsnäs Fotbollsförening
Bengt Back

I Korsnäs Fotbollsförening känner vi oss överkörda av FF-regeln som
skall införas i trean fr.o.m. säsongen 2017. I vår förening finns jättemånga
spelare med utländsk härkomst. Dessa spelar fotboll i både vårt första lag
och andra lag samt OB +35. Alla dessa spelar utan lön på sin fritid. Det är
en hobby med andra ord. Många av dessa spelare har inte ens spelat fotboll
i sitt hemland, bara som hobby. Flera av dem har kommit till Finland i så
hög ålder att de inte hunnit spela juniorfotboll i Finland. Men deras barn
spelar nu som juniorer i Finland.
Vi vill nog påstå att vi inte skulle ha missat en enda inhemsk junior p.g.a.
invandrare. Korsnäs ligger där det ligger och våra juniorer flyttar till tätorterna p.g.a. skolgång. Vi är tvungna att om vi skall ha en verksamhet inom
fotboll att använda de spelare som finns. En spelare som spelat 5-10 år i
Finland som senior måste väl motsvara tidiga juniorår. Det finns ju hos oss
också Korsnässpelare som inte har spelat tre juniorår, t.ex. Bengt Back som
har spelat 30 år i Finland, endast två som junior. Är han en FF-spelare?
Tobias Backholm, en av våra lagkaptener, 16 år på raken i Korsnäs FF, är
han en FF-spelare? Och hur är det med en junior som bara har spelat två
säsonger? Är han FF-spelare?
Vi förstår att regeln finns, men det måste finnas undantag. I flera fall slår
regeln fel. En invandrare i Korsnäs är som vilken Korsnäsbo som helst
och en stor tillgång både i samhället och i finsk fotboll. Vi vill påstå att de
spelare som vi anhåller om dispens för är fostrade spelare i Finland. Att
åsidosätta en spelare p.g.a. härkomst stämmer inte överens med fotbollens
mening på hobbynivå. Vi skall nog uppfylla kraven på ”NO RACISM”. Nu
ligger vi på gränsen.
Vi tycker dessutom att Vasa Bolldistrikt skall ge klara direktiv på vilka
grunder man kan anhålla och få dispens. Varför vill distriktet införa denna
regel? Är det en påtryckning från andra div3-lag? Det är väl i bolldistriktets makt att göra som de vill?
Regeln om att minst 50% skall vara FF-spelare är vansinnig . Skador,
avstängningar och andra förhinder gör detta till den mest galna regeln i
en liten landsortsförening. Med andra ord, vi måste spela med det vi har,
några pengar att köpa in avlönade spelare finns ej i Korsnäs. Vem i vida
världen kan komma på iden att köpa upp Korsnäs FF och starta ett professionellt fotbollslag. Skrattretande!!!!
Korsnäs 07.11.2016
Korsnäs Fotbollsförening -75r.f.
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Stipendieutdelning
Kommunstyrelsen behandlade ansökningarna om höstens stipendier vid sammanträdet
12.12.2016.

Silverbergs stipendiefond
Sammanlagt 34 sökanden har inom utsatt tid inlämnat
ansökan om stipendium ur Silverbergs stipendiefond för
höstterminen 2016. Kommunstyrelsen beslutade bevilja
de sökanden var sitt stipendium om 350 euro/studerande
för höstterminen 2016.
Följande 34 studerande erhöll stipendium för höstterminen 2016:
Tobias Andtfolk, Julia Backgren, Nedim Bosnajakovic, Samira Bosnajakovic, Viljam Grahn, Linnéa
Granholm, Emma Häggdahl, Lina Häggdahl, Nico
Häggqvist, Angelica Höglund, Ellinor Juth, Kaspar
Kuusk, Silvester Kuusk, Jennifer Lagerström, Jesper
Lindholm, Marcus Mannfolk, Emelie Matkoski,
Janice Mattlar, Jasmine Nedergård, Björn Nordlund,
Jeanette Nordlund, Ida Nyberg, Jenny Nyfors, Patricia Nygård, Olle Nynäs, Nathalie Nystrand, Anna
Sundén, Rikard Svartgrund, Ida Söderholm, Emma
Westerlund, Felicia Åbacka, Jonas Östberg, Robin
Österberg och Lovisa Östman.

Korsnäs kommuns stipendiefond
Korsnäs kommuns stipendiefond grundades av fullmäktige i Korsnäs år 2001. Nio studerande har ansökt om
stipendium ur stipendiefonden. Alla sökande uppfyller de
uppställda villkoren och beviljas ett stipendium på 105
euro för höstterminen 2016.
Christoffer Bergman (Arcada), Robin Höglund (Högskolan på Åland), Amanda Karlsson (Arcada), Evelina
Kulp (Helsingfors universitet), Benjamin Nedergård
(Aalto universitet), Emilia Nydahl (Helsingfors Universitet), Linus Nynäs (Arcada), Nico Riddar (Högskolan
på Åland) och Janina Westerdahl (Svenska Handelshögskolan).

Stipendier för goda
idrottsprestationer
Korsnäs kommun brukar årligen belöna goda
idrottsprestationer med ett stipendium.

Följande idrottare har år 2016 presterat resultat som
berättigar till ett stipendium:
• Friidrott: Nathalie Nystrand, SFI-medalj, 60 €
• Orientering: Viljam Grahn, FSOM brons, 60 €
• Orientering: Eskil Grahn FSOM silver, brons, 60 €
• Fotboll: Korsnäs FF, steg till division 3, 200 €

Kommunkansliet håller julstängt
23.12.2016
27.12.2016
30.12.2016
Vid akuta sociala ärenden ring 050 4064 831. Kl. 10.00-12.00
Vid akuta tekniska ärenden ring 050 5506 267/23.12.o.27.12
3479 136 el. 040 7565597/30.12.
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Företagsrådgivningstjänsten är
lätt att nå
VASEKs och Nyföretagscentrum Startias företagsrådgivare är på olika sätt i kontakt med kunderna ungefär
3 500 gånger per år. Verksamheten når ca 1 200 kunder
eller företag per år. Ofta vill kunderna komma till kontoret på Nedre torget på samma gång som de sköter
andra ärenden i Vasa centrum, men en stor del av kundbesöken speciellt i landsbygdskommunerna sker någon
annanstans.
Kjell Nydahl är direktör för företagstjänster på VASEK
och ansvarig företasrådgivare i Korsnäs. Dessutom tar
han hand om en stor del av ägar- och generationsskiften
i regionen:
– Jag bor själv i Korsnäs och för att undvika onödig
körning fram och tillbaka mellan kontoret på Nedre
torget och min ansvarskommun försöker jag träffa kunderna i Korsnäs på morgonen eller på eftermiddagen.
En stor del av min dag är jag i rörelse, det finns inte
många dagar att jag skulle sitta på Nedre torget hela
dagen, berättar han.
– Vi försöker alltid hitta en tidpunkt och plats som
bäst passar för kunden. När du ringer oss, det är bara
att säga om du hellre vill träffas hos oss på Nedre torget
eller hos dig, i ditt företag, påminner Nydahl.
Nydahl har mottagningseftermiddag en gång i månaden på Korsnäs kommungård:
– Kommunen är vänlig och erbjuder mig ett arbetsrum på kommungården. Företagare jobbar ofta hemma
och vill kanske ha lite omväxling och då är det en bra
möjlighet att träffas på kommungården. Och självklart
är det möjligt att träffas där även andra dagar, påminner
han.
– Jag rekommenderar att man alltid bokar en tid,
även till mina mottagningseftermiddagar, så att jag
säkert är på plats. Om eftermiddagen nämligen verkar
vara lugn, brukar jag hoppa i bilen och fara och träffa de
kunder som finns nära. Man måste ta vara på all ledig
tid, ler Nydahl.
I januari kommer VASEK och Startia med sina samarbetspartner till alla Vasaregionens kommuner för att
träffa företagare och blivande företagare. Minimässan
”En hink full med information för företagaren” ordnas i

Korsnäs 7.2. Då kan man förutom VASEKs personal träffa
representanter från bland annat TE-byrån och ELY-centralen. Evenemanget hålls i nya restaurangen Matbiten,
som öppnats i Korsnäs i december. Läs mera på www.
vasek.fi -> evenemang
Funderar du på att starta eget? Eller vill du utveckla
ditt företag? Kontakta oss!
Kjell Nydahl
kjell.nydahl@vasek.fi
050 368 2686
Mottagning på Korsnäs kommungård:
18.1.2017 kl. 12-16
16.2.2017 kl. 12-16
Boka en tid!
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KORSNÄSNEJDENS PENSIONÄRER r.f.

Molpe uf vill önskar alla
funktionärer, sponsorer,
samarbetspartners och
dansare/gäster
God Jul och Gott Nytt År!

Vi träffas på julfest 29.12.2016 kl 16 på Strand-Mölle
med 3-rätters middag, program, lotteri och allsång.
Korsdraget underhåller med musik.
Deltagaranmälan görs senast 16.12 till Gullvi tel. 0504966120 eller Boris 050-3137059.
Välkomna!

KORSNÄSNEJDENS PENSIONÄRER r.f

STORMLYKTAN I MOLPE
Uppesittarbastu

Planera in sommarens resor med oss!

fre. 23 dec. kl 18.00–23.00.
Avgift 8 €

18-19.6 Hangö. Dagsföreställning av ”Okänd
soldat» på Harparskog Arena. Nu ges pjäsen
första gången på svenska. Övernattning på
Svartå slott, middag och guidning.

Vinterbadarna

Upplev idyllen i Dalarna, Sverige 3-8.7. Vi
har bokat 10 platser i samarbete med andra
pensionärsföreningar och Ingves & Svanbäck.

Vårens kursprogram
Vårens kursprogram delas ut till alla hushåll torsdag 29.12.2016. Anmälan till kurserna och föreläsningarna inleds tisdag 3.1.2017 kl. 8.30.
God Jul och Gott Nytt År önskar Eva,
Monica och Annika

Närmare information ges av Boris tel. 0503137059 eller Gullvi tel. 050-4966120, som tar
emot deltagaranmälningar.
GOD JUL och GOTT NYTT ÅR
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Fridfull Jul och Gott
Nytt År

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

Tillönskas alla våra duktiga klädsorterare
samt alla ni som på olika sätt deltagit i
Baltikumvännernas verksamhet och gjort det
möjligt att vi kunnat hjälpa både i närområdet,
Karelen och i de Baltiska staterna.

Älgsoppa

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

Stort TACK till Korsnäs Jaktförening för det
fina älgköttet. Soppan serveras 26 mars 2017.

Klädinsamling

Vårens klädinsamling startar tisdagen den 21
februari 2017.
Baltikumvännerna r.f.
17
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En av Sveriges främsta
surdegsbagare Sébastien
Boudet håller kurs i
Korsnäs.

Sébastien Boudet ”Den franske bagaren” kommer
för första gången till Finland och då till Mathantverk, Korsnäs. Vi får höra historien om surdegsbröd ”Från ax till bröd”.

Onsdag 11.1.2017

Torsdag 12.1 och fredag
13.1 2017 hos MatBiten i
Korsnäs

kl. 19.00 - 20.30 på Korsnäsgården, Vikingvägen 9,
Korsnäs.

Kursavgift: 60€ och 12
platser finns till kursen

Boka plats på
http://korsnasuf.sou.fi/
mathantverk/

Anmälan senast 5.1.2017
till helena@mathantverk.fi
eller 050-5910049

Förfrågningar:
helena@mathatverk.fi eller
050-591 0049
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Baka med surdeg

Vi inleder år 2017 med årets
häftigaste föreläsning
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Utställningar

Jul-och nyårshelgernas
öppethållningstider
Julafton och nyårsafton infaller i år på en lördag,
vilket betyder att biblioteket har normal öppethållning inför helgerna; t.ex. fredag 23.12 kl 12-19
och fredag 30.12 kl 12-19. Röda helgdagar dvs
annandagen 26.12 och trettondagen 6.1. stängt.
Bokbussen kör i julveckan, udda vecka 51,
måndag - onsdag. Därefter uppehåll till vecka 3/17
då den kör igen måndag - onsdag.
Returboxen vid bibliotekets entré kan användas
alltid då biblioteket är stängt.

Fredrikabiblioteken
Kom ihåg Fredrikabibliotekens e-boksbibliotek
där man kan låna gratis med Pin-kod, som fås i
biblioteket. Vi vill också tipsa om PressReader,
kom till biblioteket med din smarttelefon eller
tablettdator och ladda ner önskade tidningar och
tidskrifter, samtidigt fås tillgång till alla nya utgåvor under 72 h.
Fredrikabiblioteken lanserade den 14.12 en uppdaterad version av den gemensamma webportalen på adressen www.fredrikabiblioteken.fi. Alla
funktioner som fanns förr, hittas också på den nya
Saga-portalen. Biblioteket hjälper gärna till om det
blir svårigheter att hitta rätt på webbplatsen med
det nya utseendet.

Det nya året i bibliotekets galleri, börjar med en
utställning av 2016 års kulturbärare Charles Söderman, som ställer ut seriestrippar och illustrationer
från den nya bilderboken.
Multikulturforums och bibliotekets fotoupprop om foton och text på temat ”Mitt Korsnäs”,
inkomna bidrag ställs ut på barnens utställningsvägg i januari. Jukka Rajala-Granstubb från konstverkstaden Malakta höll en inspirerande och
välbesökt kurs om fotografering i november. Han
har lovat medverka och kommentera fotona.

Väncafé och stickcafé
Friends café, hålls nu i biblioteket, varannan
jämn veckas tisdag kl 18-20, kom och träffa nya
vänner från andra kulturer. Nästa gång 27.12 och
10.1.2017. Kom gärna med dina jullovsgäster på
en kravlös träff i biblioteket. Biblioteket bjuder på
kaffe, te och saft, ta med bakverk eller frukt, så blir
det knytkalas!
Stickcafé i biblioteket kl 10-12, kom med ett handarbete, lyssna till litteraturinslag från biblioteket
och drick kaffe eller te! Värdinna Kerstin Sjöstrand. Nästa gång tisdag 10.1.2017, jämna veckors
tisdagar om intresse finns.

Författarbesök
Författare Lars Sund håller föredrag om kvinnors
berättelser, om lokalhistoria och Finlands historia
utgående från romanen Tre systrar, i Petalax högstadium torsdag 2.2 kl. 18.30. Arrangörer är Biblioteken i Korsnäs och Malax och Malax-Korsnäs
medborgarinstitut. Gemensam transport från
Korsnäs bibliotek om behov finns. Se närmare
MI:s program.

Kulturveckoslut och invigning
Reservera veckoslutet 13-15 januari 2017 för ett kulturveckoslut.
Biblioteket ordnar författarafton fredagen den 13 januari med författare med anknytning till biblioteket - Carita Nyström, Matilda
Södergran och Ralf Andtbacka. Jenny Lindholm är moderator.
På lördag kväll den 14 januari blir det en högläsningskväll kring
syskonen Ågrens texter; Poesi och prosa - Ord och ton. Författaren Erik Ågren bodde och var verksam i Korsnäs från slutet av 1970-talet till sin död 2008. Gösta Ågren är Finlandiaprisbelönt diktare.
Nio medverkande från de fyra författarsyskonens födelseort Nykarleby med omnejd uppträder med
högläsning, musik och sång.
Söndag den 15 januari blir den officiella nyinvigningen av biblioteket. Festprogram med festtal,
musik och sång. Representanter för staten och kommunen medverkar. Servering. Samtidigt blir det
startskottet för firandet av Finland 100-jubileumsåret i Korsnäs kommun.
Exakta tider för evenemangen meddelas närmare evenemangen. Välkomna med!
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KNORRLUND 2016
Lottdragning i Knorrlundlotteriet skedde 4.12.
Vinsterna, som utdelats, tillföll följande:
Huvudvinsten Knorrlund: Hans-Erik Storgård, Vasa
20 st Skinkor: Karin Björkholm, Leif Hultholm/K-J
Näsman, Bror Södergran, Ing-Maj Höstman, BengtGöran Nyfors, Tom Westerdahl 2 st, Siv Hartvik 2
st, Sylvester Sjöbacka, Hasse Svartgrund, Gustav
Häggblom, Ralf Eklund, Niklas Björkqvist, Anna-Lisa
Lundvall, Malin Forsberg, Karl-Johan Källund, Lis-Britt
Södergran, Stig Mattans, Sune Sten
30 st Chokladaskar: Stig-Göran Lassas, Sylvester
Sjöbacka, Bengt-Göran Nyfors 2 st, Peter Hofman,
Lars-Erik Nylund, Sven-Johan Åbacka, Eugen Bjurbäck
2 st, Karl-Johan Källund, Birger Ravald, Anna-Lena
Kronqvist, Arvid Lindqvist 2 st, Doris Honkanen,
Runa Ismark, Thomas Pellas, Erik Nylund 2 st, Sture
Häggblom, Jan-Erik Nordlund, Sonja Söderlund, Göran
Bylund, Magnus Holtlund, Linnea Pellas, Göran Mitts,
Tom Westerdahl 2 st, Sven Nysten, Kristina Ravals.

•
•
•
•
•

Vi tackar alla som deltagit i lotteriet, gratulerar
vinnarna och önskar alla en God Jul och ett Gott
Nytt År.

BUSSRESA TILL PÖRTOMREVYN 2017
Traditionsenligt ordnar Lions bussresa till Pörtomrevyn
lördagen den 21 januari 2017 kl. 19.00.
Bussen kör rutten Harrström-Taklax-KorsnäsKorsbäck-Molpe.
Boka genast: Lis-Britt tel 0500-261003

Kommunalvalet 2017

Vill du ha välfungerande, trygga daghem?
Vill du själv vara med och bestämma om våra byskolor?
Är frågor kring markanvändning och fredning sådant du vill vara med och påverka i?
Vill du ha en egen representant i landskapsfullmäktige för att få vår röst hörd i frågor som gäller social-,
hälso- och sjukvård?
Ska Korsnäs förbli en självständig kommun?

Om du svarar JA åtminstone på någon av dessa frågor här ovan är det viktigt för dig att det finns egna
beslutande organ i Korsnäs! Därför behövs kandidater till kommunalvalet 2017! Det behövs kandidater i olika
åldrar med olika intressen från alla byar! Är du samhällsintresserad och har åsikter då är detta något för dig!
Ta kontakt med Katarina Holmqvist, tfn 050 338 47 72 eller Lars-Erik Holmblad, tfn 040 086 57 99!
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Upprop för konstutställning nästa sommar
Har ni konst eller möbler målade av allmogemålaren Emil Hansson från Harrström?
Föreningen Prästgårdsmuséet i Korsnäs r.f. kommer att ordna en utställning om
allmogemålaren Emil Hansson sommaren 2017.
Ta kontakt under vårterminen 2017 med Anita Ismark per tel 050-5181949.
Styrelsen

Emil Hansson (1910-2003)

Emil Hansson föddes den 22 maj 1910 vid Hynike
fors (Träskböle) där hans far tillsammans med hustrun
och barnen drev färgerirörelse 1901-1917. Fadern
arbetade också som målare och vart efter sönerna
blev äldre började också de gå som målare. Tiden
efter faderns död skötte hustrun och barnen färgeriet med gemensamma krafter. Efter uppbrottet emigrerade fyra av de åtta barnen till Amerika och den
återstående familjen kom så småningom att bosätta
sig i Harrström.
I den fyraåriga folkskolan upptäckte läraren Emils
talang för teckning och målning och ordnade så att
han kom som elev till Yttermark Folkhögskola åren
1926-27. De två följande åren studerade han teckning och målning per korrespondens via Hermods.
1932 flyttade Emil till Umeå där han jobbade med
både måleri- och skogsarbetare innan han efter två
år blev yrkesmålare på heltid. Han var redan då uppskattad för sina skickliga dekorationsmålningar och
har bland annat målat altartavlan i Mickelsträsks missionshus.

22

Efter de sex ungdomsåren i Umeå blev det återflytt
till Harrström och giftermål. Där fortsatte Emil med
sitt yrkesmåleri vid sidan av det lilla jordbruket För att
dryga ut inkomsterna utvecklade han det intresse för
antik- och ådringsmålning som har följt honom hela
livet.
Många är de hem i Korsnäs och Umeå med omnejd
där man kan se gratulationstavlor, väggbonader,
brudkistor, pigtittare, kurbitsmönstrade skåp och
moraklockor som Emil har målat. Hans stora intresse
för natur och kultur återspeglades i motiven på de
oljemålningar han ibland hängav sig åt att skapa.
(Vissa uppdrag var inte så eftertraktade. Emil brukade säga: ”Att måla spinnrockar skulle ges som straffarbete åt dem som hamnar i helvetet”.) 1955 flyttade
familjen, som nu utökats med fem barn, tillbaka till
Umeå där det fanns gott om arbete. Hemmet var
varmt och välkomnande för alla som kom på besök.
Humorn och gästfriheten gjorde att vännerna var
många.
På äldre dagar tillbringades allt mer tid i hemgården
i Harrström. Då gavs det möjlighet att ägna mer tid åt
allmogemåleriet. Hans konstnärliga ådra fick utlopp
under de terminer han höll kurser åt Medborgarinstitutet. Ibland tillkallades han till mer delikata uppdrag
som när interiören i någon gammal bondstuga skulle
renoveras i gammal stil. Då gällde den gammaldags
ådringstekniken, allmogedekoren och färgsättningarna för att uppnå ett bra resultat. Emil dog den 25
september 2003.
Karina Hansson
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Julen är gemenskapens och glädjens fest, både
i den lilla familjekretsen, men också i den större
församlingsgemenskapen, och det handlar om en
god nyhet för alla i hela världen!
Lördag 17/12 kl. 19.00 Julmusik i Kyrkan med
ungdomskören Evangelicum, dir Nicko Lindvik och
Mattis Björkholm (http://www.slef.fi/evangelicum).
Fjärde söndagen i advent, den 18/12 kl. 11.00

”Herrens födelse är nära”, högmässa i

Lyckad soppdag

Den 20.11 ordnades soppdag till förmån för missionen i
församlingshemmet. Duktiga kvinnor ute i församlingens
olika delar drog sitt strå till stacken, vilket ledde till att vi
kunde bjuda på fem olika soppor: lax-, kantarell-, snål-,
korv-, och maletköttsoppa samt jordgubbskräm och kaffe
med olika slags dopp. Tack vara givmilda kvinnor gick
alla intäkter direkt till missionen och dagen inbringade
över 800 €. Ett stort TACK till alla engagerade!

Kyrkan, Guy Kronqvist, Deseré Granholm.
Kl. 18.00 Lions julkonsert i Kyrkan, se skild annons.

Julafton, lördagen den 24/12 kl. 10.30 Julbön
på Anna-Hemmet. Kl. 11.00 Julbön på Lärknäs.
Kl. 14.30 ”Nu tändas tusen juleljus…” Julbön i

Kyrkan, Guy Kronqvist, Deseré Granholm, sångprogram.

Juldagen, söndagen den 25/12 kl. 8.00 ”Låt oss
gå till Betlehem…” julotta i Kyrkan, Guy Kronqvist,
Deseré Granholm, Kyrkokören. Efteråt julkaffe i
Församlingshemmet.

Julannandagen, måndagen den 26/12 kl. 11.00 ”Julens
röda färg”, gudstjänst i Molpe bykyrka, Guy Kronqvist,

Deseré Granholm.

Nyårsdagen, söndagen den 1/1 2017 kl. 18.00 ”Giv,
o Jesus, fröjd och lycka…” högmässa i Kyrkan, Guy
Kronqvist, Deseré Granholm.
Trettondagen, fredagen den 6/1 kl. 11.00 ”Brinn,
fridens stjärna!” Gudstjänst i Taklax bönehus, Guy
Kronqvist, Deseré Granholm.

Diakonrutan
Jag vill denna gång lyfta fram att jag inte har några färdiga
listor att gå efter, vem som brukar få besök av diakonen. En
del vet jag om, men ifall det finns någon ute i församlingen
som sitter och väntar på besök så snälla hör av er. Jag vill
gärna komma och besöka er. Men det kan dock vara så att
jag inte hinner till alla nu innan jul, men det kommer ju en
tid efter jul också. Med dessa ord så vill jag önska er alla
en riktigt fridefull jul och kom ihåg att det är bara att ringa
eller maila om ni har något ni funderar över!

Mary och Leo Lillbåsk var två nöjda lunchgäster.
Gun Korsbäck-Orre en av de duktiga kockarna.

Familjegudstjänst
På första advent ordnades sedvanlig familjegudstjänst
i kyrkan. Söndagsskolbarnen inledde gudstjänsten med
att komma in i procession och därtill uppträdde de under
gudstjänsten med flera sånger. Scouterna deltog genom
att samla in kollekt. Biet Maja besökte gudstjänsten och
berättade om när hon satt bak på åsnan när Jesus red in i
Jerusalem. Efteråt blev det avslutning för söndagsskolan
i församlingshemmet, där söndagsskolbarnen uppträdde
med luciatåg. Ett stort tack till de frivilliga ledarna: Ulrika
Lindholm, Kristina Haga-Lagerström, Maggie Haga, Jill
Lindström och Sture Södergran med flera.

JULKLAPPAR!
Låt oss tillsammans glädja ALLA barn i Korsnäs
kommun, oberoende av bakgrund!
Vi samlar in anonyma NYA julklappar på pastorskansli
senast onsdag 21.12.16. Det finns behov av klappar för
barn i alla åldrar, 0-18 år!
Klapparna skall vara nya och oinslagna, så ökar chansen att klapparna paras ihop med rätt person. Vi
paketerar dem sedan här på pastorskansli. Summan
får du välja själv.

Julbön:
Gode Gud, jag vill be för alla Korsnäsbor, både de som
aktivt besöker församlingen men även för de som inte har
någon församlingsvana och för asylsökandena. Jag ber att
julen skall få bli fin och trygg både för barn och vuxna,
att vi alla skall komma ihåg varför vi firar jul och inte bara
stressa. Jag ber för att det nya året skall bli lyckosamt och
att vi skall kunna se positivt även om livet kan kännas
tungt. Hjälp oss med att hitta glädjeämnen i vardagen och
med att finnas till för varandra. Jag vill be för våra missionärer och deras barn, ge dem styrka och inspiration i deras
arbeten. Amen!

En god jul och ett välsignat nytt år !
önskar din församling
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ILU

TARJO
I
R
A
P
I
P
A
GLÖGI- J

GLÖGG &
PEPPARKAKOR
FRE/PE 16.12 kl. 10-18
Calles Bröd

konsulent/konsulentti
fre/pe 16.12
kl. 10-18

Pris i kraft fre 16.12
Hinta voim. pe 16.12.

2

99st./kpl

0

Calles Bröd
Skärgårdslimpa och
Jullimpa/Saaristolaisja Joululimppu
500 g (5,98/kg)

Bränslen till
Specialpriser
fre 16.12

Polttoaineet
Erikoishinnoin
pe 16.12.

ABC Automat
Korsnäs

ABC Automaatti
Korsnäs

Pris i kraft fre 16.12
Hinta voim. pe 16.12.

3

49

Nyåkers
Pepparkakor/
Piparit
475 g (7,38/kg)

Pris i kraft fre 16.12
Hinta voim. pe 16.12.

1

99

Rainbow
Höns ägg 15 st./
Kananmunat 15 kpl

4

59

79

Rainbow
Rismellanmål/
Riisivälipala
175 g
(3,37/kg)

KORSNÄS

MÅ-LÖ/MA-LA 7-21
SÖ/SU 10-21
Tel./Puh. 020 780 8180
Industrivägen 3, 66200 Korsnäs

Där var du finns

Samtal från fast telefonabonemang: 0,0835€/samtal + 0,06€/min.
Samtal från mobilabonemang: 0,0835€/samtal + 0,1209€/min.
Soitettaessa kiinteän puhelinverkon liittymästä: 0,0835 €/puhelu + 0,06 €/minuutti
Soitettaessa matkapuhelimesta 0,0835 €/puhelu + 0,1209 €/minuutti
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Valio
Polar 15
Ost/Juusto
350 g
(13,69/kg)
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Vi önskar alla våra kunder en

God Jul och ett Gott Nytt År
NYHETER PÅ LAGER!

VÄRMEOVERALLER

För barn

105 €

grå och röd

För vuxna

fr. 99 €

TRAMPTRAKTORER
OCH TILLBEHÖR

PRIS 5,50 € INKL. MOMS

TRETTIONDE ÅRGÅNGEN

MALAX KORSNÄS MÅNADSTIDNING

TEMA: FIXA FESTEN

ISSN 0784-283X

5/2016

PRIS 5,50 € INKL. MOMS

Hanna
sjöng då
skolan
invigdes

Kent
jobbar för
Storkors
fiskehamn

Helena
är en av
”flyktingmammorna”

Rune
berättar
om Molpe
Vatten

MALAX KORSNÄS MÅNADSTIDNING

Edgar om
dagens och
gårdagens

TRETTIONDE ÅRGÅNGEN

Joel ger
järnet i
amerikansk
fotboll

fiske

ISSN 0784-283X

TEMA: FIXA FESTEN

Johanna om
människorna
bakom
maten

Mycket och
blandat
i Lattus
trädgård

Leve riktiga
köttdiskar!
Möt Emilia Vikman
vid nya Herrgårds
Köttrökeri

Unga Angelica
kör krossgrus
6 430030 490108

Korsbäckdansen gör comeback

_

MI firar 50

_
_

Kolumner av Lucas Snellman & Carita Nyström

TRETTIONDE ÅRGÅNGEN

MALAX KORSNÄS MÅNADSTIDNING

historier vid berättarcafé

_

Fina SOMMAR & SEMESTER
TEMA:

1€

PRIS 5,50 € INKL. MOMS

7/2016

Tuffa
entreprenörer! g

H Högskär – en fin plats

8/2016

PRIS 5,50 € INKL. MOMS

TRETTIONDE ÅRGÅNGEN

MALAX KORSNÄS MÅNADSTIDNING

–
–
–

i Molpe

–

WWW.KUSTMEDIA.FI

ISSN 0784-283X

9/2016

TEMA RESOR OCH FRITID

Södra
Finland
tur retur
– på lunch…

TRETTIONDE ÅRGÅNGEN

Nyström

_
_

Taklax

_

i Pixne

_

TEMA: HUS OCH HEM

ISSN 0784-283X

Diakoniarbete med
ledord ”där
nöden är som
störst”

Som
stödperson
spelar du
roll!

Jag ska
bli modeskapare

Du kan också prenumerera till utlandet!
LÄS ÄVEN OM

ALLA

Korsnäs FF:s fotbollsherrar

GLASÖGON

En märklig sommar av

-40%
PRIS 5,50 € INKL. MOMS

MALAX KORSNÄS MÅNADSTIDNING

KustNytt på Konstens

TRETTIONDE ÅRGÅNGEN

Natt

ISSN 0784-283X

Myrstacken – för medmänniskan

_

Pärttak i stället för plåt

_

Närpesboan och Vardagshjältar

_

Den siste fyrvaktaren…

_

Carita Nyström

på Bergöfärjan
Sjöräddningsoperation

2B
Malax, Magasinvägen

Sture vakar
över byns
intressen

Byggde hus
med sina
kompisar

Min kristna
tro är mitt
språk

Reser i
arbetet och
på fritiden

gruvan

Nyström

midsommarkrans av Carita

Jens har börjat med gårdsförsäljning

6 430030 490108

6 430030 490108

Jag lindar av olvon en
Årets studenter i Petalax

i Malax skärgård

vid
Baltikumvännernas sommarloppis

Valter i Viitala är varanforskare

Aktia i tiden

Blytung stonerrock i
Lek- och motionspark

Klassträff
femtio år
senare – kul!

Hemmin

LÄS ÄVEN OM
Plantera skog som arbete

ute nu

Gröna hörnan av Carita

Caroline vill vara lycklig
Vardagshjältar på Arstu

MALAX KORSNÄS MÅNADSTIDNING

Vi byggde
ett eget
orangeri –
ett mysigt
glasväxthus

Kristian
Kristoffer Bjurs och

Dokumentationen över
”Ytäbyiji” är
Överraskande järnvaruhandel

2B

6 430030 490108

Bästa
tipsen till
grillfesten
av Johan
Snickars

Hur går det
nu för tiden
Anita
Ismark?

LÄS ÄVEN OM

VID KÖP AV

GLASÖGON

BÅGAR

Malax, Magasinvägen

Leif har
varit världen
över med
Wärtsilä i
över fyrtio år

Lovisa
friserar,
vårdar
och driver
Skärgårdens
skatter

ISSN 0784-283X

Köp en gåva som
räcker hela året!
Alla som köper en ny
gåvoprenumeration får ett
presentkort och en julgåva.

LÄS ÄVEN OM
Kommunikation med händer, armar och miner

Nytt på gång inom Petalax IK

Veteranfest i Malax

PRIS 5,50 € INKL. MOMS

6/2016

7817450
2827700

6 430030 490108

6 430030 490108

4/2016




NYKARLEBY Frillmossavägen 2
KORSNÄS Strandvägen 4131

Wasa Teater

Prenumerera på www.kustnytt.fi
eller ring Tomas, tfn 344 1814

WWW.KUSTMEDIA.FI

Hallon & Praliner
i Närpesbilagan
Kevin är en förebild
för ungdomar

Lilian har konstnärliga funderingar

Det är vi som sätter

Guldkant

Möt Sven-Olof Hydén
med över fyrtio
säsonger på två hjul

KÖP 2,
BETALA FÖR1
Malax, Magasinvägen 2B

Juridiska
tjänster
på närmaste
kontor!
Andelsbanken

på middagarna

Bra ”drajv” i
Närpes

MALAX-KORSNÄS LOKALTIDNING

LÄS ÄVEN OM
Biodling

Tidsresa

_

Kolumner av Carita Nyström och Lucas Snellman

_

Serietecknaren Charles Söderman

_

Fin donation – hjärtstartare

_

Interrail, bekvämlighet av Johanna Granlund

Modern språkstudio

En dag på museet

Fiskets Dag vid Kvarkens Båtmuseum

Nina jobbar som
teaterpedagog

Juridiska
tjänster
på närmaste
kontor!

KÖP 2,

BETALA FÖR 1

Andelsbanken
Malax, Magasinvägen 2B

LÄS ÄVEN OM
Olika kulturer möttes på mycket trevlig fest
Mera Tillsammans stöder kamratskap

Kortspelet som förenar
Hemmets Uppslagsverk

_
_

Ljus i mörkret av Carita Nyström

Malax Fysio firar jubileum

_

Sam´s Garage – framför egna låtar

Tommy undervisar i dans

_
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Uthyres / Vuokrataan
Vuokrataan | Uthyres i Taklax
Rivitalohuoneisto 55m2 Radhuslägenhet
2 huonetta ja keittiö, sauna ja autokatos
2 rum och kök,bastu och biltak.
Soita | Ring Michaela Wikberg 0503395885

K-Ceramics
Norrbyv 33 Korsnäs
Sista minuten öppet 16.12 18-20.00
                                  17.12 12-15.00
                                  18.12 12-15.00
Välkomna in och titta!

Välkommen att handla er
julmat i Molpeboden!

Traditionellt julbord sö 18.12
28 €

Nyårsmeny lö 31.12

Vi har bl.a. Övermarks rökta produkter;
skinka, rullsylta och rökt kalkon.

Skaldjurskrokett med chilimajonnäs
***
Oxfilébiff med stekt Karl-Johansvamp och
dragonsmörsås, rostad mandelpotatis
***
Chokladbrownie med vitchokladmousse och
hallonsorbet

Utöver matvaror har vi allt från synålar till
spissvärta!
Öppethållningstider före jul:
19-23.12   kl. 9-18
24.12       kl. 9-12
25-26.12 firar vi jul!

Menyn bör beställas på förhand, boka bord.

OBS! tisdag 3.1.2017 har vi stängt p.g.a
inventering!

Julstängt 23.12-26.12

45 €

Vi önskar alla en Riktigt Fridfull Jul!

God Jul & Gott Nytt År!

Molpeboden
Kolebackvägen 2
66210 Molpe
tel. 06-3476 602

Sjövägen 271, Molpe
info@strand-molle.fi
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Tfn: 06-3476 754
www.strand-molle.fi
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Ny Delishop i Korsnäs med lokala produkter
Kött- och fiskdisk = Charkuteri = Nygräddat bröd
Specialkaffe = Stenungspizza på fredagar
Matbiten

(Ulf & Michaela)

Strandvägen 4327, Korsnäs
040 - 678 6169

Öppet må-to 11-17
fr
11-20
lö
10-13

der
atessmarkna
Julens Delik
ar
arna medverk
Mathantverk
2 kl. 10-13
Lördag 17.1
2 kl. 14-17
Fredag 23.1

Nu finns även bl.a.
SVENSKT RIMMAT SIDFLÄSK,
SVENSK FALUKORV och
SOLDATENS ÄRTSOPPA
Fredag 16 dec har vi bröd från
Oravais Hembageri

Ralf och Siri Nylunds Trädgårdsfond

M-Nybo’s
önskar sina kunder
GOD JUL & GOTT
NYTT ÅR!

Styrelsen för Korsnäs Handelsträdgård har
utsett Christina, Leif och Thomas Riddar till
årets mottagare av priset från trädgårdsfonden.
De visar ett stort intresse för trädgårdsskötsel
och dess omgivning, som vi alla kan avnjuta
både sommar och vinter.
God Jul och Gott Nytt År tillönskas er alla!

Blaxnäsvägen 16, 66295 Töjby
06 3647106

Korsnäs Handelsträdgård/
Lis-Britt och Lars-Erik
Fotograf: Philip Södergran

http://www.nybos.fi/ |
www.facebook.com/MNybos/
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KORSNÄSIN
Uutiset
Korsnäsin kunnan vuoden 2017 talousarvio
sekä vuosien 2018-2019 taloussuunnitelma
Korsnäsin kunnanvaltuusto käsittelee kunnanhallituksen talousarvio- ja taloussuunnitelmaehdotusta kokouksessaan 12.12.2016. Talousarviotyö on joutunut vähän taka-alalle
tänä vuonna kaikkien lausuntojen ja uudistusuutisten johdosta, joihin on otettu kantaa
aikaisemmin syksyllä mutta nyt se on täällä!
Suoraan kysymykseen, miten kuvailisimme talousarviotamme yhdellä sanalla, vastasin vakaa ja talouspäällikkö Caroline Westerdahl, harkittu. Sanat vakaa ja
harkittu määrittävät todella Korsnäsin kunnan talousarviota ja talousarviotyötä erittäin hyvin. Viranhaltijat ja
luottamusjäsenet, jotka työskentelevät suunnitelmiemme
ja numeroidemme parissa tuntevat hyvin toiminta-alansa
mutta tietävät myös, että taloudellinen tila kunnassa on
rajoitettu ja siksi mietitään kyllä missä ja kuinka halutaan
tehdä satsauksensa.
Kunnallista taloutta on viime vuosien aikana sävyttänyt
jatkuva kiristys heikosta suhdannetilanteesta johtuen ja
yhä hitaammasta verotulojen lisäyksestä. Kunnallissektorin kirjanpidollinen tulos kokonaisuudessaan heikentyi
vuoden 2015 tilinpäätöksessä ja Korsnäsin kunnalla on
myös yksi tappiollinen vuosi kannettavanaan vuodelta
2015.

Vuoden 2017 talousarvioehdotus
Talousarvioehdotuksessa lähdemme siitä, että toimintatulot nousevat 3,4 miljoonaan euroon ja yhteiset toimintamenot 16,2 miljoonaan sekä toiminnan 12,8
miljoonan nettotulokseen. Mikäli vertaamme
numeroita vuoden 2016 talousarvionumeroihin vaikuttaa siltä, että kunnallisen
toiminnan vähennys on aika suuri. Ero
johtuu suurimmalta osaltaan siitä, että
kunnalla oli täyssuuri pakolaisten vastaanotto Korsnäsin kurssikeskuksen
tiloissa vuonna 2016; vuoden 2017
osalta laskemme yhden asumisyksikön varaan, joka toimii
30.6.2017saakka.
Mitä normaaliin toimintaan tulee, on oikeudenmukaisempaa verrata
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vuoden talousarvioehdotusta vuoden 2015 toimintatuloihin ja silloin meillä on toimintatuloissa - 5 % vähennys ja
myös pieni vähennys menoissa, nettoero on + 1 %. Tämä
tarkoittaa, että toiminta on jatkunut kuten aikaisemmin,
uudelleenpriorisoinnit tehdään normaali toiminnan puitteissa. Pieni taloudellinen tila on syntynyt viime vuosina,
koska terveyden ja sairaanhoidon kulut ovat pienentyneet.

Rahoitus
Verotulojen kehitys

€

2013

2014

2015 TA2016 TA2017

Kunnallisvero
5 699 t€ 6 440 t€ 5 014 t€ 5 513 t€ 5 330 t€
Yhteisövero
764 t€ 835 t€
969 t€
793 t€
890 t€
Kiinteistövero
496 t€ 645 t€
648 t€
686 t€
720 t€
Yhteensä
6 959 t€ 7 915 t€ 6 631 t€ 6 992 t€ 6 940 t€
Kuten numeroista huomaatte, meillä oli verohuippu
vuonna 2014 ja sen saimme maksaa takaisin 2015. Vuosien 2016 ja 2017 osalta olemme noudattaneet tavanomaisia ennustetaulukkoja ja vaikuttaa siltä, että kunnan
verotulot stabilisoituvat noin 7 miljoonan tasolle.
Valtionosuudet laskevat 2 %:lla vuodesta 2016. Kyse
on valtiollisesta tavasta säästää kun talousarviokäsittelyissä leikataan kuntien valtionosuuksia ja siten samalla
vähennetään valtion menojen osuutta julkisista palveluista. Valitettavasti valtion hanke poistaa erilaisia kuntien lisäveloituksia ja tehtäviä ei ole edennyt samassa
tahdissa kuin valtionosuusvähennykset. Kaikista Suomen
kunnista 47 katsoivat olevansa pakotetut nostamaan veroa
kun taas ennätysmonella tai 14 oli varaa veron alentamiseen. Trendi on kuitenkin sellainen, että sitä mukaa kun
valtionosuuksia leikataan, kunnallisveroprosentti nousee.
Vuonna 2017 nostettiin keskimääräistä kunnallisveroprosenttia 0,05 prosenttiyksiköllä 19,91 %:iin.

Investoinnit
Suurimmat investoinnit vuonna 2017 suunnitellaan
Maalahden-Korsnäsin terveyskeskuksen kunnostamista
varten 600 000 euroa mutta kyseessä on toiseksi viimeinen vuosi, jolloin investoidaan terveydenhuoltorakennukseen Maalahdessa, koska hanke lasketaan valmistuvan
vuonna 2018. Bukettenin ruokasali, jossa työt ovat jo
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SUOMENKIELINEN
Yhteenveto
Korsnäsin keskusurheilukenttä
alkaneet syksyn aikana mutta suurimmat kustannuserät
tulevat vuonna 2017 tai rahassa 453.000 euroa.
Uudet hankkeet investointiosassa ovat Korsnäsin
kirkonkylän koulun liikenteen parannustoimenpiteet,
jotka arvioidaan maksavan 65.000 euroa. Parannustoimenpiteet jatkuvat 2018 Taklaxin koulun osalta. Näin
loppumetreillä on myös keskusurheilukentän kunnostuksen työryhmä on saanut suunnitelmansa valmiiksi ja kunnanhallitus päätti, että myös tämä hanke otetaan mukaan,
mikäli lupaukset valtion tuesta toteutuvat. Urheilukentän
lasketaan maksavan 120.000 euroa vuonna 2017.
Vedelle ja viemärille on kaksi suurempaa hanketta,
uusi vesijohto Boviksandista vedenpuhdistuslaitokselle
valmistuu ja sen arvioidaan maksavan 125.000 euroa ja
viemäriverkon laajennus Harrströmiin on mukana mutta
tarvitsee kotitalouksien enemmistön taakseen ennen kuin
hanke aloitetaan. Viemärijohtohanke arvioidaan maksavan 189.000 euroa ja sille on myönnetty 45.000 euroa
valtion tukea.
Vuoden 2017 investointibudjettimme on yhteensä
1.638.100 euroa menopuolella ja 127.500 euroa tulopuolella, joka antaa 1.510.600 euron nettoinvestoinnin.
Investoinnit ovat edelleen huomattavasti korkeammat
kuin kunnan poistot ja pitkällä tähtäimellä olisi aikaansaatava vähennys.

Velkaantuminen
Koska kunta suunnittelee suurempia investointeja kuin
mitä poistot antavat myöden tarvitaan lisärahoitus pitkäaikaisten lainojen muodossa. Vuodelle 2017 suunnitellaan 772.000 euron lainan nostoa. Tämä tarkoittaa, että
kunnan velkaantuminen, mukaan lukien sisäiset lainat,
nousee 3.498.000 euroon, mikä tarkoittaa 1 590 euron
velkaantumista per asukas.
Korsnäsin kunnan tavoitteena on, että olemme palveluhenkinen elämänlaatua korostava yrityskunta, jossa
viihdytään. Kunnallisen toiminnan, talousarvioiden ja
suunnitelmien muodossa, on tuettava toimintaa siten, että
voimme satsata kohti yhteistä visiotamme ja vuoden 2017
talousarvio vaikuttaa hyvältä työkalulta matkallamme.
Korsnäsin kunnan koko henkilökunta toivottaa Teille
kuntalaisille

Rauhallista Joulua ja Hyvää Uutta Vuotta
Christina Båssar
Kunnanjohtaja

Valtuutettu Roger Bergström jätti 25.1.2016
aloitteen siitä, että toimenpiteet Korsnäsin keskusurheilukentällä tehdään oikeassa priorisointijärjestyksessä sekä, että myönnetään varat
suojaverkkoja ja vaihtoaitioita varten vuoden
2016 talousarviossa. Korsnäs Hem & Skola ja
IF Fyren olivat aikaisemmin jättäneet kirjelmän, jossa toivottiin, että Korsnäsin kirkonkylän
koulun urheilukenttää olisi tarkistettava ja parannettava.

Kunnanhallitus asetti 15.2.2016 työryhmän, joka voi
keskustella asianomaisten osapuolten kanssa ja laatia
toimenpideohjelma tuleville vuosille. Työryhmään kuuluivat Marcus Nordmyr, Sven-Erik Bernas, Katarina Wester-Bergman, Ulf Granås, Susanna Råholm,
Roger Lindholm ja Håkan Wester.
Työryhmä on kokoontunut 5 kertaa ja suunnitelma
tarvittavista toimenpiteistä on laadittu. Tarvittavista toimenpiteistä lähtien on tarjouspyyntö lähetetty eri suunnittelijoille. Ramboll valittiin suunnittelijaksi teknisen
lautakunnan kokouksessa 30.8.2016. Lehterin suunnittelu
on laadittu erikseen rakennusinsinööri Lars-Erik Nordlundin toimesta.
Työryhmä kutsui kokouksessaan 26.10.2016 keskusurheilukentän käyttäjiä (jalkapalloseura Koff ja IF Fyren)
edustajia kertomaan mielipiteistään ja toivomuksistaan
suunnittelun suhteen. Mielipiteet ja toivomukset on huomioitu suunnittelussa ja nyt laadituissa kustannuslaskelmissa.

Parannusehdotukset
Työryhmä on yhdessä Rambollin kanssa todennut, että
seuraavat tarpeelliset parannukset olisi tehtävä:
• Pituushyppy ja kolmiloikka (uusi elastinen matto,
pituushyppykuopan laajennus, uusi hiekka)
• Seiväs- ka korkeushyppy (uusi elastinen matto, uusi
reuna jalkapallokentän ja urheilualustan välillä)
• Keihäs, kuula, kiekko ja moukari (uudet konstruktiokerrokset, uusi hiekka ja suodatinkangas)
• Juoksuradat ja vesihauta (uudet konstruktiokerrokset, uusi reuna juoksuradoille, uusi puomi)
• Kuivatus (uusi ränni nurmikentän ja juoksuratojen
väliin, nurmikon muotoilu)
• Varusteet (aitiot tuoleineen, siirrettävä tulostaulu,
aita palveluportteineen ja kulkuportteineen)
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Yllä mainitut toimenpiteet arvioidaan maksavan
350.000 euroa alv 0%.
Suunniteltu lehteri on suurimmalta osaltaan puinen,
kattoineen, johon mahtuu noin 270 istumapaikkaa. Lehterin kustannusarvio on 63.387 euroa alv 0%.
Korsnäs fotbollsförening on hallituskokouksessaan
29.10.2016 päättänyt, että yhdistys anoo tekonurmikenttää kunnalta. Yhdistys on halukas luovuttamaan keskusurheilukentän vieressä olevaa ”pikku kenttää” kunnan
omistukseen. Noin 54*65 m suuruinen tekonurmikenttä
hintaan 50.000 euroa sekä perustustöiden kustannukset.
On mahdollista saada 30 % valtion tukea urheilukenttien rakentamista varten. Työryhmä on ehdottanut, että
valtionosuusanomus jätetään viimeistään 31.12.2016
sekä, että mainittu 550.000 euron toimenpide-ehdotus
huomioidaan vuosien 2017 ja 2018 talousarvioissa.
Tekninen lautakunta ehdotti 28.11.2016, että kunta huomioi 120.000 euron määrärahan vuoden 2017 talousarviossa ja 430.000 euroa vuoden 2018 taloussuunnitelmassa
yllä mainittuja toimenpide-ehdotuksia varten kirkonkylän
keskusurheilukentällä. Aluehallintovirastolta anotaan 30
%:n avustusta, mikä tulee jättää viimeistään 31.12.2016.
Vuonna 2017 ryhdytään toimenpiteisiin lehterin, aidan,
pelaaja-aition ja tulostaulun suhteen. Vuonna 2018 ryhdytään toimenpiteisiin juoksuratojen, pituushypyn ja kolmiloikan, seiväs- ja korkeushypyn, keihäänheiton-kuulan,
kiekon ja moukarin, kuivatuksen ja tekonurmen + perustustöiden suhteen.

Vuoden Korsnäsilaiset

Pakolaisten vastaanottokeskus jatkaa
vielä puoli vuotta

Harrström UF:llä on suunnitelmia kunnostaa
huoneiston alakerroksen kesällä 2017 ja tehdä
tilaa pukuhuoneelle, jolla on oma sisäänkäynti
mm niille, jotka käyttävät kaukaloa.

30.11.2016 Korsnäsin turvapaikanhakijoiden
keskus lakkasi omana yksikkönään ja on jatkossa
Kristiinankaupungin keskuksen sivuyksikkö.
Keskus on muuttanut pois Korsnäsin vanhan
kurssikeskuksen päärakennuksista sekä tyhjennetystä asuntola A:sta. Konttori on muuttanut
Stenbrytarenin (jossa kirjasto sijaitsi) viereen.

Korsnäsissa on edelleen noin 60 turvapaikan hakijaa,
pääasiallisesti perheitä, jotka asuvat asunnoissa B ja C.
Toiminta jatkuu vielä juhannukseen saakka, että turvapaikanhakijoiden lapset voivat saattaa ruotsin kielen opetuksensa loppuun.
Koska Punaisen Ristin henkilökuntaa vähennetään voimakkaasti, tulee vapaaehtoisten osallistuminen tulevaisuudessa olemaan vielä tärkeämpi.

Ystävänkahvila uudessa paikassa
Tiistaista 29. marraskuuta lähtien järjestetään ystävänkahvila uudessa paikassa – Korsnäsin kirjastossa! Ystävänkahvila järjestetään tulevaisuudessa joka toinen tiistai,
tasaviikoin.
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Vuoden
Oboschta
Korschungareita
(murrenimike, joka tarkoittaa suurin piirtein
vuoden Korsnäsilaisia)
on kaksi – nimittäin
Verna ja Joel Lenlund.
Pariskunta sai vastaanottaa
kunnianosoituksen Korsnäsin
joulumarkkinoilla
27.11.2016.

Verna ja Joel Lenlund
asuvat Korsnäsin kirkonkylässä. Ovat olleet aktiiveja
monessa eri yhdistyksessä
koko elämänsä aikana ja
ovat toimineet ja auttavat
muissa yhdistyksissä, joissa eivät ole jäseninä.
Verna ja Joel ovat mukana monessa Korsnäsissa tapahtuvassa asiassa, lehtijutuissa, osallistuneet elokuviin ja
heistä on kerrottu mediassa, sekä paikallisesti että kansallisesti ja myös kansainvälisesti.

Avustus
pukuhuonetta varten

Keskusteluja on käyty nuorisoseuran kanssa siitä, että
Korsnäsin kunta voisi osallistua pienellä avustuksella
pukuhuoneen rakentamista varten. Lisäksi kunta osallistuisi pukuhuoneen lämmittämisen sähkökustannuksiin,
erillisellä alasähkömittarilla.
Tekninen lautakunta päätti 28.11.2016, että Korsnäsin
kunta antaa 4754 euron avustuksen pukuhuoneen rakentamista varten Harrström Uf:lle. Kunta osallistuu lämmityskustannuksiin, joita mitataan erillisellä alimittarilla.

Silverbergin apuraharahasto
Avustusanomukset syyslukukaudelle 2016 Silverbergin apuraharahastoon ovat jättäneet 37
opiskelijaa.

Kunnanhallitus päättää myöntää vaatimukset täyttäville
34 hakijoille 350 euron/opiskelija suuruisen apurahan
syyslukukaudelle 2016.
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Korsnäsin kunnan
apuraharahasto

Kulttuuriviikonloppu
ja vihkiäiset

Korsnäsin kunnanvaltuusto perusti Korsnäsin
apuraharahaston vuonna 2001.

Varaa viikonloppu 13-15 tammikuuta 2017
kulttuuriviikonloppua varten. Kirjasto järjestää kirjailijaillan perjantaina 13. tammikuuta;
mukana kirjailijoita, joilla on yhteyksiä kirjastoon - Carita Nyström, Matilda Södergran ja
Ralf Andtbacka. Jenny Lindholm toimii moderaattorina.

Yhdeksän opiskelijaa ovat jättäneet avustusanomukset
kevätlukukaudelle 2015 Korsnäsin kunnan apuraharahastoon. Kaikki 9 hakijaa täyttävät apuraharahaston
vaatimukset saada apuraha Korsnäsin kunnan apuraharahastolta.

Apurahat hyvistä
urheilusuorituksista
Korsnäsin kunnalla on tapana vuosittain palkita apurahalla hyvistä urheilusuorituksista.

Seuraavat urheilijat ovat vuonna 2016 saavuttaneet
tuloksia, jotka oikeuttavat apurahaan.
Yleisurheilu: Nathalie Nystrand, SFI-mitali, 60 €
Suunnistus: Viljam Grahn, FSOM pronssia, 60 €
Suunnistus: Eskil Grahn FSOM hopeaa, pronssia, 60 €
Jalkapallo: Korsnäs FF, nousi kolmanteen divisioonaan
3, 200 €

Lauantaina 14. tammikuuta järjestetään ilta liittyen
Ågrenin sisarusten tuotantoon, runoineen ja musiikkeineen. Kirjailija Erik Ågren asui ja toimi Korsnäsissa
1970-luvun loppupuolelta kuolemaansa saakka vuonna
2008. Gösta Ågrenia on palkittu runoistaan Finlandia-palkinnolla. Yhdeksän nuorukaista, neljän kirjailijasisarusten syntymäkotikunnasta Uudestakaarlepyystä, esiintyy.
Sunnuntaina 15. tammikuuta järjestetään kirjaston
virallinen uudelleenvihkiminen. Juhlaohjelma, jossa on
juhlapuhe, musiikkia ja laulua. Valtiovallan ja kunnan
edustajat osallistuvat, tarjoilua. Samalla tapahtuu virallinen lähtölaukaus Suomen 100-vuotisjuhlan juhlimiselle
Korsnäsin kunnassa.
Mahdollisesta onnittelukäynnistä
ja
kellonajasta ilmoitetaan myöhemmin.

Kunnankanslia on suljettuna joulun aikana
23.12.2016
27.12.2016
30.12.2016
Sosiaalitoimi päivystää puhelimessa 050 4064 831. klo 10.00-12.00
Tekninen toimi päivystää puhelimessa 050 5506 267/23.12. ja 27.12.
3479 136 tai 040 7565597/30.12.
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Offentligt meddelande - Julkinen tiedote
Korsnäs kommun, Strandvägen 4323, 66200 KORSNÄS

Maalahden-Korsnäsin
terveyskeskus informoi
Hammaslääkäri Tobias Hellberg ja hammashoitaja Lotta Roos työskentelevät tilapäisesti
kokopäivätoimessa Korsnäsissa 9.1.2017 lähtien.

14.12.2016 lähtien suun terveydenhoito toimii uusissa
tiloissa
Maalahden-Korsnäsin
terveyskeskuksessa.
Sisäänkäynti, jossa akuuttivastaanotto sijaitsi ennen kunnostamista.
Huomioi, että Korsnäsin hammashoito sai uuden puhelinnumeron vuoden alusta. Uusi numero on 040 650 7994.
Vanha numero lakkaa toimimasta pian, joten kirjoita uusi
numero muistiin, että soitat varmasti oikein.
Sairaanhoidon vastaanotto Korsnäsissa on suljettu perjantaina 23.12.2016.

Perustoimeentulotuki Kelasta
1.1.2017 alkaen: TOIMI NÄIN

Hae toimeentulotuki verkossa www.kela.fi/asiointi 12.12.2016 alkaen.
TAI
Täytä toimeentulotuen hakemuslomake.
Lomakkeita saa 1.12.2016 alkaen Kelan toimistoista,
sosiaalitoimistoista tai verkosta www.kela.fi/lomakkeet.
Postita hakemuksesi osoitteeseen
Kela, PL 30, 33056 KELA .
Lähetä hakemuksen mukana sosiaalitoimiston viimeisin
toimeentulotukipäätös tai kopio siitä. Hakemuksessa kerrotaan, mitä muita
liitteitä tarvitaan. Voit lähettää liitteet myös verkossa!
Toimeentulotukihakemusten käsittely Kelassa alkaa 12.12.2016.
Ensimmäinen maksupäivä on 2.1.2017.

Lisätietoja ja apua hakemuksen täyttämiseen:
verkosta www.kela.fi/toimeentulotuki
puhelimitse toimeentulotuen palvelunumero 020 692 207
arkisin klo 8–16 (12.12. alkaen)

Kela, Keskinen ja Läntinen vakuutuspiiri
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